
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                การเขียนคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล  
               สาํหรบัเครื�องไอบีเอ็มพีซี 

  

 

 

            โดย ผศ. อิว  ไอยรากาญจนกุล 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           คาํนาํ  

  

 หนังสือเล่มนี� กล่าวถึงการเขยีนคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล ตามมาตรฐาน ISO Pascal Standard 7185 
ระดบั 0 สาํหรบัเครื5องไอบีเอ็มพีซี บนระบบปฏิบติัการดอส จุดประสงค ์ เพื5อเผยแพร่วชิาการทางดา้นการเขยีน
คอมไพเลอร ์  และมีคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาลสาํหรบัเครื5องไอบีเอ็มพีซีไวใ้ช ้ จุดประสงคที์5สาํคญัอกีอยา่งหนึ5ง 
คือ ใชเ้ป็นเครื5องมอืเพื5อทดสอบการเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาไทย โดยที5ผูเ้ขยีนไดส้รา้งคอมไพเลอรภ์าษาปาส
กาลขึ� นมาอีกตวัหนึ5ง ที5สามารถรบัรูอ้กัขระภาษาไทย เพื5อใหค้นไทยสามารถเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาไทยได ้
ผูเ้ขยีนเลือกภาษาระดบัสงูที5จะแปลเป็นภาษาปาสกาล เพราะคอ่นขา้งงา่ยต่อการศึกษา และเลือกภาษาที5ไดจ้าก
การแปล เป็นภาษาแอสเซมบลีของซีพียอูินเทล 8086/8088 สาํหรบัเครื5องไอบีเอ็มพซีี ที5สามารถวิ5งไดบ้น
ระบบปฏิบติัการดอส เพราะมีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ทั�งเครื5องรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ สาํหรบัเครื5องที5ใช้
ระบบปฏิบติัการวนิโดวส ์ สามารถสลบัไปยงัระบบปฏิบติัการดอสได ้ อยา่งไรก็ตามภาษาที5ใชส้าํหรบัเขยีน
คอมไพเลอรป์าสกาลในหนังสือเล่มนี�  คอื ภาษาซี 
 หนังสือเล่มนี� แบ่งออกเป็น 12 บท บทที5 1  กล่าวถึง ความรูเ้บื� องตน้ เกี5ยวกบั คอมไพเลอร ์ เนื5องจาก
คอมไพเลอรเ์กี5ยวขอ้งกบั ภาษาคอมพิวเตอร ์สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร ์และระบบปฏิบตัิการ จึงไดก้ล่าวถึง
เรื5องเหล่านี� ไวอ้ยา่งกวา้งๆ ในบทนี� ดว้ย บทที5 2 กล่าวถึง คอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล โดยกล่าวถึงสถาปัตยกรรม
ของเครื5องไอบีเอ็มพีซี ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 และระบบปฏิบติัการดอส ซึ5งเกี5ยวขอ้งโดยตรงกบั
คอมไพเลอรที์5จะสรา้งก่อน เพื5อใหผู้อ้า่นคุน้เคย แลว้จึงกล่าวถึงโครงสรา้งของคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล แฟ้มตน้
โปรแกรมตน้ฉบบัของคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล โปรแกรมหลกั และการรายงานความผิดพลาด  ตามลาํดบั บท
ที5 3 กล่าวถึง ตวัวเิคราะหศ์พัท ์ ซึ5งจะกล่าวถึงทั�งวธีิการเขียนและการตรวจสอบตวัวเิคราะหศ์พัทข์องคอมไพเลอร์
ภาษาปาสกาล บทที5 4 กลา่วถึง ตวัวเิคราะหเ์ชงิวากยสมัพนัธ ์ จะพดูถึงไวยากรณ์ของภาษาปาสกาล การ
ตรวจสอบความผิดพลาดของขั�นตอนนี�  และการสรา้งตวัวเิคราะหว์ากยสมัพนัธข์องภาษาปาสกาล บทที5 5 
กล่าวถึง ตารางสญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ โครงสรา้งของตารางสญัลกัษณ์ การจดัการกบัตารางสญัลกัษณ์ ลกัษณะเฉพาะ
ของคา่คงที5 และการพมิพต์ารางสญัลกัษณ ์ตามลาํดบั บทที5 6 กล่าวถึง ตวัวเิคราะหค์วามหมายและตวัก่อกาํเนิด
ภาษาแอสเซมบลี  จะกล่าวถึงไวยากรณแ์ปล การตรวจสอบความผิดพลาดในขั�นตอนวเิคราะหค์วามหมาย และ
ตามรอยการแปล ตามลาํดบั บทที5 7 กล่าวถึง การจดัการหน่วยเก็บในช่วงกระทาํการ ซึ5งจะกล่าวถึง การแปล
ส่วนหวัโปรแกรม กองซอ้นในช่วงกระทาํการ และการแปลส่วนบล็อก ตามลาํดบั บทที5 8 กล่าวถึง ส่วนประกาศ 
ในบทนี�  จะพดูถึงการแปลในส่วนประกาศทั�งหมด ไดแ้ก่ การประกาศป้าย การประกาศคา่คงที5สญัลกัษณ์ การ
ประกาศชนิด การประกาศตวัแปร และการประกาศกระบวนงานหรือฟังกช์นั บทที5 9 และบทที5 10 กล่าวถึง การ
แปลนิพจน์ และขอ้ความสั 5งทั�งหมด บทที5 11 กล่าวถึง รทีูนจากคลงั และบทที5 12 กล่าวถึง คอมไพเลอรภ์าษา 
ม.อ. ปาสกาล  
 สาํหรบัศพัทว์ิชาการทางคอมพิวเตอรที์5ใชใ้นหนังสือเล่มนี�  จะเลือกใชค้าํศพัทจ์าก “ศพัทบ์ญัญติั
คอมพิวเตอร ์ (ฉบบัปรบัปรุง)” ของคณะอนุกรรมการบญัญตัิศพัทค์อมพิวเตอร์ ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2540 
เป็นหลกั 
 โปรแกรมทั�งหมดในหนังสือเล่มนี�  ไดบ้รรจไุวใ้นแผ่น CD วิธีการติดตั�ง และการใช ้ ไดก้ล่าวไวใ้น
ภาคผนวก ก ผูเ้ขยีนไดพ้ยายามอยา่งดีที5สดุแลว้ ที5จะไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดในโปรแกรม อยา่งไรก็ตามความ
ผิดพลาดยงัอาจจะมีอยู ่ ถา้ท่านพบกรุณาแจง้ใหผู้เ้ขยีนทราบทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกสท์ี5 
iew.ayaragarnchanakul@gmail.com กรุณาบอกรายละเอียดใหช้ดัเจน จะขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสงู  



ผูเ้ขยีนขอขอบพระคุณ ผูส้รา้งโปรแกรมสาธารณะ ที5ใชใ้นหนังสือเล่มนี�  ทุกท่าน ที5ไม่ไดเ้อ่ยนามในที5นี�  
เพราะบางท่านไม่ทราบชื5อ บางโปรแกรมมีเอกสารที5กล่าวถึงอยูแ่ลว้ 
 ผูเ้ขยีนหวงัวา่หนังสือเล่มนี� จะเป็นประโยชน์กบัท่านไม่มากก็นอ้ย 
  
       อิว  ไอยรากาญจนกุล 
       17 ธนัวาคม 2543  
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                                              บทที� 1 
                                        ความรูเ้บื� องตน้ 
 
 ในบทนี� จะกล่าวถึง ความรูเ้บื� องตน้เกี�ยวกบัคอมไพเลอร ์ ซึ�งเป็นเนื� อหาหลกัของหนังสอืเล่มนี� ก่อน 
จากนั�นจงึจะกล่าวถึง ความรูเ้บื� องตน้ที�เกี�ยวขอ้งกบัคอมไพเลอร ์ ไดแ้ก่ ภาษาคอมพิวเตอร ์ สถาปัตยกรรมของ
คอมพิวเตอร ์ และระบบปฏบิตัิการ ตามลาํดบั ผูอ้่านจะไดมี้ความรูก้วา้งขวางมากขึ� น ไม่จาํกดัอยูแ่ต่เฉพาะภาษา
ปาสกาล ภาษาซี สถาปัตยกรรมของเครื�องไอบีเอ็มพีซี และระบบปฏิบติัการดอส เท่านั�น  

1.1 คอมไพเลอร ์
 เครื�องคอมพวิเตอรส์ามารถเขา้ใจคาํสั �งภาษาเครื�องเท่านั�น ไม่สามารถเขา้ใจภาษาระดบัสงู เช่น ภาษา
ปาสกาล หรือภาษาซี เป็นตน้ ฉะนั�นโปรแกรมที�เขยีนดว้ยภาษาระดบัสงู จะตอ้งมตีัวแปล  ซึ�งทาํหน้าที�แปลจาก
ภาษาระดบัสงูไปเป็นภาษาเครื�อง ภาษาที�ถกูแปล เรียกโดยทั �วๆ ไปวา่ ภาษาตน้ฉบบั (source language) ส่วน
ภาษาที�ไดจ้ากการแปล เรียกโดยทั �วๆ ไปวา่ ภาษาเป้าหมาย (target language) คอมไพเลอรเ์ป็นโปรแกรม
ค่อนขา้งใหญ่และสลบัซบัซอ้น จึงจาํเป็นตอ้งแบ่งออกเป็นขั�นตอนยอ่ยๆ โดยที�แต่ละขั�นตอนจะทาํหน้าที�อยา่ง
ชดัเจน คอมไพเลอรอ์าจจะมีจาํนวนขั�นตอนแตกต่างกนั แต่ขั�นตอนที�สาํคญัซึ�งคอมไพเลอรส์ว่นใหญ่จะตอ้งมี ดงั
แสดงในรปูที� 1.1 คือ  ตวัวเิคราะหศ์พัท ์(lexical analyzer)  ตวัวเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธ ์(syntax analyzer)  ตวั
วเิคราะหค์วามหมาย (semantic analyzer) และ ตวัก่อกาํเนิดรหสั (code generator) นอกจากนี� คอมไพเลอร ์จะ
บนัทึกขอ้มลูต่างๆ เช่น ชื�อตวัแปร เป็นตน้ ไวใ้นตารางสญัลกัษณ ์(symbol table) และถา้มีความผิดพลาดจะตอ้ง
รายงานใหท้ราบ 
               ภาษาตน้ฉบบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         ภาษาเป้าหมาย 
              รปูที� 1.1 ขั�นตอนสาํคญัที�คอมไพเลอรจ์ะตอ้งมี 

 

ตวัวเิคราะหศ์พัท ์

ตวัวเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธ ์

ตวัวเิคราะหค์วามหมาย 

ตวักอ่กาํเนิดรหสั 

ตารางสญัลกัษณ ์ รายงานความผิดพลาด 
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สาํหรบัขั�นตอนอื�นๆ เช่น ขั�นตอนตวัก่อกาํเนิดรหสัชั �วคราว (intermediate code generator) และ
ขั�นตอนการทาํรหสัใหไ้ดผ้ลดีที�สุด (code optimization) จะมหีรือไมมี่ก็ได ้หรือมีมากกวา่หนึ�งครั�งก็ได ้ดงัแสดงใน
รปูที� 1.2 
 
                 ภาษาตน้ฉบบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                   ภาษาเป้าหมาย 
 
              รปูที� 1.2 ขั�นตอนต่างๆ ของคอมไพเลอร ์
    

คอมไพเลอรที์�มีขั�นตอนการทาํรหสัใหไ้ดผ้ลดีที�สุด จะผลิตภาษาเป้าหมายที�กระทดัรดัและทาํงานไดเ้ร็ว  
แต่จะเสียเวลาในการแปลมากขึ� น เหมาะสาํหรบัใชแ้ปลโปรแกรมที�ถูกตอ้งแลว้และจาํเป็นตอ้งใชโ้ปรแกรมดงักล่าว
บ่อยๆ แต่ไมเ่หมาะสาํหรบัใชแ้ปลโปรแกรมเพื�อการศึกษา ซึ�งส่วนใหญ่จะตรวจสอบเฉพาะความถกูตอ้งของ
โปรแกรม และไมไ่ดนํ้าโปรแกรมไปใชง้านอยา่งจริงจงั ดงันั�นขั�นตอนการทาํรหสัใหไ้ดผ้ลดีที�สดุ จึงไม่ไดร้วมไวใ้น
คอมไพเลอรที์�จะสรา้งในหนังสือเล่มนี�  และเพื�อใหส้ามารถเขา้ใจวธีิการแปลไดง้า่ยขึ� น โดยไม่จาํเป็นตอ้งรู ้
ภาษาเครื�อง ภาษาเป้าหมายของตวัแปลที�จะสรา้ง จึงเป็นภาษาแอสเซมบลี ดังนั�นตอ้งมีตวัแปลอีกตวัหนึ�ง ที�ทาํ
หนา้ที�แปลภาษาแอสเซมบลีไปเป็นภาษาเครื�อง ทาํใหต้อ้งเสียเวลาในการแปลมากขึ� น คอมไพเลอรโ์ดยทั �วไปแลว้  

ตวัวเิคราะหศ์พัท ์

ตวัวเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธ ์

ตวัวเิคราะหค์วามหมาย 

ตวักอ่กาํเนิดรหสัชั �วคราว 

ตารางสญัลักษณ์ รายงานความผิดพลาด 

ตวัทาํรหสัใหไ้ดผ้ลดีที�สดุ 

ตวักอ่กาํเนิดรหสั 
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จะรวมการแปลไปเป็นภาษาเครื�องไวใ้นคอมไพเลอรเ์ลย  เพราะจะทาํใหแ้ปลเร็วขึ� น และมกัจะมีตวัเลือกใหผู้ใ้ช ้
สามารถออกผลลพัธเ์ป็นภาษาแอสเซมบลีได ้ คอมไพเลอรที์�จะสรา้งในหนังสือเล่มนี� ไมไ่ดร้วมขั�นตอนที�จะแปลไป
เป็นภาษาเครื�องไว ้ แต่ไดส้รา้งฟังกช์นัไว ้ เพื�อใหง้า่ยต่อการเพิ�มเติมในภายหลงั ขั�นตอนการแปลจาก
ภาษาแอสเซมบลีไปเป็นภาษาเครื�อง เป็นตวัแปลอกีประเภทหนึ�ง เรียกวา่ แอสเซมเบลอร ์(assembler) ซึ�งไม่ได้
กล่าวถึงวธีิการสรา้งในหนังสือเล่มนี�  จะเห็นไดว้า่จริงๆ แลว้ตวัแปลมหีลายประเภท ตวัแปลที�แปลจากภาษา
ระดบัสงูไปเป็นภาษาแอสเซมบลีหรือภาษาเครื�อง เรียกวา่ คอมไพเลอร ์(compiler) ตวัแปลที�แปลภาษาตน้ฉบบั
ทีละคาํสั �ง แลว้กระทาํการ (execute) กบัคาํสั �งนั�นโดยตรง เรียกวา่ อินเทอรพ์รีเตอร ์(interpreter) ขอ้ดีของอิน
เทอรพ์รีเตอร ์ คือ สามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดโ้ดยตรง ขอ้เสยีก็คือ เมื�อตอ้งการใชโ้ปรแกรมดงักล่าวในภายหลงั 
จะตอ้งแปลใหม่ตั�งแต่ตน้ทุกครั�ง และโปรแกรมจะวิ�งชา้กวา่โปรแกรมภาษาเครื�องโดยตรง ซึ�งถา้เป็นคอมไพเลอร์
แลว้ จะไดโ้ปรแกรมภาษาเครื�องที�ไม่ตอ้งแปลอกีเลย สามารถนําไปใชไ้ดท้นัที  
 สาํหรบัตวัแปลภาษาจาวา (Java) จะแปลภาษาจาวาไปเป็นภาษาเครื�องของเครื�องเสมอืน (virtual 
machine) ซึ�งเรียกวา่ รหสัไบต ์ (byte code) ก่อน ถา้ตอ้งการวิ�งโปรแกรมรหสัไบต ์ จะตอ้งใชอ้ินเทอรพ์รีเตอร์
แปลและกระทาํการกบัรหสัไบตนั์�น ขอ้ดีของการทาํเช่นนี�  ก็คือ  โปรแกรมที�แปลเป็นรหสัไบตแ์ลว้ไม่จาํเป็นตอ้ง
แปลใหม่ เป็นการลดขั�นตอนการแปลตั�งแต่ตน้ และยงัสามารถเคลื�อนยา้ยไปวิ�งบนเครื�องอื�นได ้ โดยไม่ตอ้งแกไ้ข
รหสัไบตอ์กีเลย โปรแกรมภาษาจาวาจงึสามารถวิ�งบนเครื�องคอมพิวเตอรไ์ดห้ลายยี�หอ้ เพราะรหสัไบตไ์มข่ึ� นอยู่
กบัเครื�องใดเครื�องหนึ�ง  อยา่งไรก็ตาม เครื�องที�จะวิ�งโปรแกรมรหสัไบตไ์ด ้ จะตอ้งมอีินเทอรพ์รีเตอรเ์พื�อแปลและ
กระทาํการกบัรหสัไบตนั์�น ทาํใหโ้ปรแกรมวิ�งชา้กวา่ภาษาเครื�องโดยตรง วธีิการหนึ�งที�จะเพิ�มความเร็ว คือ แปล
จากโปรแกรมรหสัไบตไ์ปเป็นโปรแกรมภาษาเครื�องของเครื�องใดเครื�องหนึ�ง ซึ�งจะสามารถวิ�งไดเ้ฉพาะบนเครื�อง
นั�นเท่านั�น การทาํเชน่นี�  จะทาํใหส้ญูเสียคุณสมบติัที�สาํคญัของภาษาจาวา ซึ�งออกแบบมาเพื�อใหส้ามารถวิ�งบน
เครื�องใดๆ ก็ได ้ จุดเด่นอีกอยา่งหนึ�งของภาษาจาวา คือ สามารถเขียนโปรแกรมในรปูแบบที�เรียกวา่ แอปเพล็ต 
(applet) ซึ�งสามารถอา้งถึงไดใ้นภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ดงันั�น โปรแกรมคน้ผ่านเว็บ (web  browser) เช่น 
Netscape Navigator หรือ  Internet Explorer ที�มอีินเทอรพ์รีเตอรส์าํหรบัแปลและปฏิบติัการกบัรหสัไบตด์ว้ย 
สามารถวิ�งโปรแกรมดงักล่าวได ้
 คอมไพเลอรที์�จะสรา้งในหนังสือเล่มนี�  ทาํหน้าที�แปลภาษาปาสกาล ไปเป็นภาษาแอสเซมบลี 
8086/8088 มีขั�นตอนดงัแสดงในรปูที� 1.3 ทุกขั�นตอนทาํงานร่วมกนั โดยอ่านผ่านโปรแกรมภาษาปาสกาล
เพียงครั�งเดียว แลว้ผลิตโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 สาํหรบัขั�นตอนการแปลจากภาษาแอสเซมบลี 
8086/8088  ไปเป็นภาษาเครื�องและเชื�อมโยงกบัรทีูนจากคลงั (library routine) ซึ�งเขยีนดว้ยภาษาแอสเซมบลี 
8086/8088/8087 มีขั�นตอนดงัแสดงในรปูที� 1.4 การเขยีนรทีูนจากคลงัทั�งหมดจะกล่าวถึงในบทที� 11 แต่
การเขยีนแอสเซมเบลอรไ์ม่ไดก้ล่าวถึงในหนังสือเล่มนี�  อย่างไรก็ตามเพื�อใหผู้อ้า่นสามารถทดสอบโปรแกรมที�ได้
จากการแปล ผูเ้ขียนจึงไดใ้ส่โปรแกรมแอสเซมเบลอรส์าธารณะ ไวใ้นจานแมเ่หล็กใหด้ว้ย 
 คอมไพเลอรบ์างตวั จะแปลโปรแกรมภาษาระดบัสงูไปเป็นภาษาเครื�องที�พรอ้มจะนําไปใชไ้ดท้นัที เช่น 
Turbo Pascal Version 3.0 บนระบบปฏิบติัการดอส ทาํหนา้ที�แปลโปรแกรมภาษาปาสกาลไปเป็นภาษาเครื�อง 
แลว้เก็บไวใ้นหน่วยความจาํ หรือในแฟ้ม .COM  ซึ�งสามารถนําไปใชก้ระทาํการการไดท้นัที ส่วนคอมไพเลอร์
ภาษาซี  เช่น  cc หรือ  Turbo C  จะแปลโปรแกรมภาษาซไีปเป็นภาษาเครื�อง  แลว้เก็บในแฟ้มจดุหมาย (object 
file) ก่อน  จากนั�นจึงใช ้ตวัเชื�อมโยง (linker) เพื�อเชื�อมแฟ้มจุดหมายกบัแฟ้มจดุหมายของฟังกช์นัภาษาซีที�เก็บ
ไวใ้นคลงั (library) แลว้ผลิตภาษาเครื�องเก็บไวใ้นแฟ้มกระทาํการ (executable file) ตามลาํดบั สาํหรบั
ระบบปฏิบติัการดอส แฟ้มกระทาํการมีสองรปูแบบ คือ  .EXE และ .COM  
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คอมไพเลอรภ์าษาปาสกาลที�จะสรา้งในหนังสือเล่มนี�  ทาํงานคลา้ยกบัคอมไพเลอรภ์าษาซีโดยทั �วไป คือ 
แปลจากโปรแกรมภาษาปาสกาลไปเป็นภาษาแอสเซมบลี แลว้ใชแ้อสเซมเบลอร ์ แปลเป็นภาษาเครื�อง เก็บใน
แฟ้มจุดหมาย จากนั�นนํามาเชื�อมโยงกบัแฟ้มจุดหมายของรทีูนจากคลงั แลว้ผลิตภาษาเครื�องเก็บใน แฟ้มกระทาํ
การแบบ .EXE  ตามลําดบั 
 
 
 
        ภาษาปาสกาล 
 
 
   ตวัวเิคราะหศ์พัท ์
    
   ตวัวเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธ ์
     ตารางสญัลกัษณ์                                                         รายงานความผิดพลาด 
   ตวัวเิคราะหค์วามหมาย 
 
   ตวักอ่กาํเนิดรหสั 
 
 
       ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 
   

 รปูที� 1.3 ขั�นตอนการแปลของคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล 
 
   รทีูนจากคลงั     ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 
   เขยีนดว้ยภาษาแอสเซมบลี    ที�ไดจ้ากคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล 
   8086/8087/8088 
 
 
 
 
ภาษาเครื�องเก็บในแฟ้มจุดหมาย   ภาษาเครื�องเก็บในแฟ้มจุดหมาย 
 
 
  
 
   ภาษาเครื�องเก็บในแฟ้มกระทาํการแบบ .EXE 
 
   รปูที� 1.4 ขั�นตอนการแปลจากภาษาแอสเซมบลีไปเป็นภาษาเครื�อง 

แอสเซมเบลอร ์ แอสเซมเบลอร ์

ตวัเชื�อมโยง 
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1.1.1 ตวัวิเคราะหศ์พัท ์

 ขั�นตอนแรกของคอมไพเลอร ์ คือ แยกโปรแกรมภาษาที�จะแปลออกเป็นหน่วยย่อยๆ ที�เรียกวา่ โทเค็น 
(token) แต่ละภาษาจะมีโทเค็นไม่เหมือนกนั แต่ส่วนใหญ่จะคลา้ยๆ กนั เช่น โทเค็น PROGRAM หรือ โทเค็น IF 
ซึ�งเป็นคาํหลกัในภาษาปาสกาล หรือ โทเค็น +, -, *,  หรือ / ซึ�งเป็นตวัดาํเนินการทางคณิตศาสตร ์   เป็นตน้ 
ตวัอยา่งภาษาปาสกาลในโปรแกรมที� 1.1 โทเค็น คอื ส่วนที�อยูใ่นกรอบสี�เหลี�ยม  
 
 
  PROGRAM      HELLO     (       OUTPUT     )      ; 
 
                            BEGIN 
 
                                  WRITELN      (      ‘Hello World’      ) 
 
                             END      . 
 
   โปรแกรมที� 1.1 
 

สาํหรบัอกัขระที�ไมอ่ยูใ่นเซตของอกัขระของภาษาตน้ฉบบั เช่น อกัขระ ! ที�ไมอ่ยูใ่นคา่คงที�อกัขระหรือ
สายอกัขระหรือหมายเหตุ (comment) ของภาษาปาสกาล เป็นตน้ จะถกูตรวจจบัได ้ และรายงานความผิดพลาด
ใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมทราบ ขั�นตอนนี� จะขจดัช่องวา่ง (white space) และหมายเหตุทิ� งดว้ย เพราะไม่ถอืวา่เป็นโท
เค็น โทเค็นแต่ละตวัจะมรีหสัและลกัษณะเฉพาะ (attribute) ที�จะนําไปใชใ้นขั�นตอนอื�น สาํหรบัโทเคนที�มี
ลกัษณะเฉพาะเป็นค่าอยูน่อกช่วง เช่น ค่าของเลขจาํนวนเต็มที�ใหญ่เกนิไป เป็นตน้ จะถกูรายงานใหผู้เ้ขยีน
โปรแกรมทราบ โทเค็นทั�งหมดในภาษาปาสกาล และวธีิการเขยีนขั�นตอนนี�  จะกล่าวอยา่งละเอียดในบทที� 3 

1.1.2 ตวัวิเคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธ ์
 ขั�นตอนที�สอง ทาํหนา้ที�ตรวจสอบความถกูตอ้งของภาษาในส่วนของวากยสมัพนัธ ์ โดยตรวจสอบเฉพาะ
การเรียงลาํดบัของโทเค็นวา่ถกูตอ้งหรือไม ่ไมไ่ดส้นใจในดา้นความหมาย ตวัอย่างเช่น  โปรแกรมที� 1.2 ถกูตอ้ง
ตามวากยสมัพนัธข์องภาษาปาสกาล เนื�องจากส่วนประกาศรายชื�อตวัแปรไมจ่าํเป็นตอ้งมี แต่จะผิดความหมายใน
ขั�นตอนถดัไป เพราะไมไ่ดป้ระกาศตวัแปร  X  ก่อนที�จะใช ้ แต่โปรแกรมที� 1.3 ผิดเพราะโทเค็น  PROGRAM 
หายไป 
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 PROGRAM CORRECT_SYNTAX (INPUT, OUTPUT); 
               BEGIN 
                   X := 2 
               END . 
 
 โปรแกรมที� 1.2 
 
 
 INCORRECT_SYNTAX (INPUT, OUTPUT); 
               BEGIN 
               END . 
 
 โปรแกรมที� 1.3 
 
ขั�นตอนนี� จะตอ้งเขยีนไวยากรณ ์ (grammar) เพื�อใชต้รวจสอบวากยสมัพนัธข์องภาษาปาสกาล วธีิการเขยีน
ขั�นตอนนี�  จะกล่าวโดยละเอียด ในบทที� 4 

1.1.3 ตวัวิเคราะหค์วามหมาย 
 ขั�นตอนนี� ตรวจสอบความหมายของภาษา โดยการบนัทึกขอ้มลูต่างๆ ไวใ้นตารางสญัลกัษณ ์ เช่น ขอ้มลู
เกี�ยวกบั ประเภทของตวัระบุ (identifier) ไดแ้ก่  ชื�อตวัแปร ชื�อค่าคงที� ชื�อฟังกช์นั เป็นตน้ หรือ แบบชนิดขอ้มลู 
(data type) ไดแ้ก ่ จาํนวนเต็ม จาํนวนจริง เป็นตน้ เมื�อตวัระบุดงักล่าว ถกูใชใ้นโปรแกรม จะไดต้รวจสอบไดว้า่ 
ถกูตอ้งตามขอ้กาํหนดของภาษาหรือไม่ ตวัอยา่ง โปรแกรมที� 1.4 ผิดความหมาย ดงันี�   ตวัแปร Z ไม่ไดป้ระกาศ
ก่อนเรียกใช ้และ X DIV Y ไม่ได ้เพราะ DIV เป็นตวัดาํเนินการสาํหรบัขอ้มลูชนิดจาํนวนเต็มเท่านั�น แต่ X และ Y 
เป็นชนิดจาํนวนจริง 
 
 PROGRAM INCORRECT_SEMANTICS; 
    VAR X, Y : REAL; 
    BEGIN 
       Z := X DIV Y 
    END . 
 
 โปรแกรมที� 1.4 
 
          วธีิการเขยีนขั�นตอนนี� จะกล่าวโดยละเอียดในบทที� 6-10 ส่วนตารางสญัลกัษณ ์จะกล่าวถึงในบทที� 5 
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1.1.4 ตวัก่อกาํเนิดรหสัชั �วคราวและตวัก่อกาํเนิดรหสั 

 คอมไพเลอรที์�ผลิตภาษาแอสเซมบลี หรือภาษาเครื�องของเครื�องใดเครื�องหนึ�งโดยตรงเลย โดยไม่ผลิต
รหสัชั �วคราวก่อน จะมคีวามยุง่ยากในการแกไ้ขในภายหลงั เมื�อจาํเป็นตอ้งผลิตภาษาแอสเซมบลี หรือ
ภาษาเครื�องของเครื�องอื�น  วธิีการที�ดีกวา่ คือ ผลิตรหสัชั �วคราวก่อน  เมื�อจาํเป็นตอ้งผลิตภาษาแอสเซมบลี หรือ
ภาษาเครื�องอื�นๆ ก็เพยีงแต่เขยีนขั�นตอนที�เปลี�ยนจากรหสัชั �วคราวไปเป็นภาษาแอสเซมบลี หรือภาษาเครื�องนั�นๆ 
ซึ�งจะงา่ยกวา่มาก เพราะไม่จาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึขั�นตอนก่อนหน้านี�   อีกอย่างหนึ�งก็คือ การทาํรหสัชั �วคราวให้
ไดผ้ลดีที�สุด จะงา่ยและมีประสิทธิภาพมากกวา่ ตวัอยา่งของรหสัชั �วคราว เช่น ตน้ไม ้(tree) และรหสัสามเลขที�อยู ่
(three-address code) เป็นตน้ ดังแสดงในรปูที� 1.5 อยา่งไรก็ตาม ตวัก่อกาํเนิดรหสัชั �วคราว อาจไม่จาํเป็นตอ้ง
มีก็ได ้ขั�นตอนนี� อาจจะผลิตภาษาแอสเซมบลี หรือภาษาเครื�อง โดยตรงเลยก็ได ้
 
  := 
          X                         *                                                  t1 := A + B 
                          C                    +                                       X := C * t1 
                                       A                B 
 
  ก. ตน้ไม ้         ข. รหสัสามเลขที�อยู ่
 
  รปูที� 1.5 ตวัอยา่งรหสัชั �วคราว ของคาํสั �ง X := C*(A+B) 
 
สาํหรบัตวัแปลที�จะสรา้งในหนังสือเล่มนี�  จะไม่ผลิตรหสัชั �วคราว แต่จะผลิตรหสัภาษาแอสเซมบลีโดยตรง ซึ�งจะ
กล่าวถึงโดยละเอยีด ในบทที� 6-10 

1.1.5 การทาํรหสัใหไ้ดผ้ลดีที�สุด 
 การทาํรหสัใหไ้ดผ้ลดีที�สุดมีหลายระดบั และหลายวธีิ จะกล่าวถงึบางวธีิพอเป็นสงัเขป และจะอธิบาย
โดยใชภ้าษาระดบัสงู เพื�อใหเ้ห็นแนวความคิดเท่านั�น 
 
ก. การขจดันิพจน์ยอ่ยซํ�าซอ้น (common subexpression) เช่น  
ส่วนของโปรแกรมต่อไปนี�  
 A := X + 2; 
 B := 2 * (X + 2) - (X + 2); 
สามารถทาํใหไ้ดผ้ลดีที�สุดได ้ดงันี�  
 A := X + 2; 
 B := 2 * A - A; 
เพราะสามารถลดการคาํนวณ X + 2 ไดถึ้งสองครั�ง 
 
ข. การขจดัรหสัตาย (dead code) เช่น  ส่วนของโปรแกรมต่อไปนี�  
 DEBUG := FALSE; 
            IF (DEBUG) THEN 
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  WRITELN(‘DEBUG’); 
 ELSE 
  WRITELN(‘NO DEBUG’); 
สามารถทาํใหไ้ดผ้ลดีที�สุดได ้ดงันี�  
 WRITELN(‘NO DEBUG’); 
เพราะ DEBUG ใหค้า่เท็จเสมอ ไมจ่าํเป็นตอ้งทาํคาํสั �งหลงั THEN 
 
ค. การทาํรอบซํ�าๆ ใหไ้ดผ้ลดีที�สุด (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; 
 
สามารถทาํใหไ้ดผ้ลดีที�สุดได ้ดงันี�  
 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 ไม่ไดถ้กูใชใ้นรอบซํ�าๆ จึงสามารถนําออกนอกรอบซํ�าได ้โดยที�ค่าของ  X หลงัจากออกมาจากรอบซํ�าแลว้ 
มีคา่เท่ากบั N + M จะทาํใหส้ามารถลดการคาํนวณ  X := I + J ไดถึ้ง N * M ครั�ง แต่ใชเ้วลาคาํนวณ X := N + M 
เพียงครั�งเดียว 
 
ง. การใชค้าํสั �งที�เร็วกวา่  เช่น แทน 2 * X ดว้ย X + X เพราะการบวกจะเร็วกวา่การคณู หรือ แทน X + 1 ดว้ย 
INC(X) โดยที� คาํสั �งหลงัมีความหมายเหมอืน X + 1 แต่ทาํงานไดเ้ร็วกวา่ในระดบัคาํสั �งภาษาเครื�อง เป็นตน้ 
 
จ. การคาํนวณนิพจน์คา่คงที�ในช่วงการแปล เช่น แทนการคาํนวณ 1+2*(9-7) ดว้ย 5 เป็นตน้ 
 
 การทาํรหสัใหไ้ดผ้ลดีที�สุด ไม่ไดอ้ยูใ่นเนื� อหาของหนังสือเล่มนี�  จงึไม่กล่าวถึงอีกต่อไป 

1.2  ภาษาคอมพิวเตอร ์
 ภาษาคอมพวิเตอร ์ แบง่ออกเป็นสองพวกใหญ่ๆ คอื ภาษาระดบัสงูกบัภาษาระดบัตํ �า ภาษาระดบัตํ �า
ไดแ้ก ่ ภาษาแอสเซมบลี และภาษาเครื�อง ซึ�งจะมีรหสัคาํสั �งที�แตกต่างกนัระหวา่งเครื�อง  จงึเป็นภาษาที�ขึ� นอยูก่บั
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เครื�อง ส่วนภาษาระดบัสงู เป็นภาษาที�ไม่ขึ� นอยูก่บัเครื�องใดเครื�องหนึ�ง  และแบ่งออกไดเ้ป็นกลุ่มยอ่ยไดห้ลาย
กลุ่มดงันี�    
 
 ก. ภาษาเชิงกระบวนงาน (procedure oriented language) หรือ ภาษาเชิงคาํสั �ง (imperative language) 
หรือ ภาษาสญันิยม (conventional language)  เป็นภาษาที�เน้นการคาํนวณดว้ยผลกระทบขา้งเคียง (side-
effect) โดยการกาํหนดคา่ใหก้บัหน่วยความจาํที�ตาํแหน่งต่างๆ แลว้เปลี�ยนค่าเหลา่นั�น หรือกล่าวไดว้า่เป็นการ
เปลี�ยนสถานะของเครื�อง โดยใชข้อ้ความสั �งกาํหนดค่า และขอ้ความสั �งควบคุมที�ทาํงานซํ�าๆ เช่น  ขอ้ความสั �ง 
while, repeat หรือ  for เป็นตน้  มีขอ้ความสั �งกระโดดมเีงื�อนไข เช่น if เป็นตน้ และขอ้ความสั �งกระโดดไม่มี
เงื�อนไข เช่น goto เป็นตน้ ขอ้ความสั �งที�กล่าวมาขา้งตน้ มีหลกัการทาํงานเหมือนคาํสั �งระดับภาษาเครื�อง เช่น 
ขอ้ความสั �งควบคุมที�ทาํงานซํ�าๆ แทนไดด้ว้ยคาํสั �งภาษาเครื�อง แบบกระโดดที�มีเงื�อนไขและไม่มเีงื�อนไข เป็นตน้ 
สาํหรบัการเคลื�อนยา้ยขอ้มลู จะกระทาํที�ละเล็กละนอ้ยขนาด ไบต ์ คาํ หรือ สองเท่าของคาํ ส่วนการกาํหนดค่า 
คือ คาํสั �งเคลื�อนยา้ยขอ้มลูในภาษาเครื�องนั�นเอง และมองแถวลาํดบั (array) หรือระเบียน (record) เป็นขอ้มลู
หน่วยยอ่ยหลายๆ หน่วย ที�เรียงติดต่อกนัในหน่วยความจาํ การเคลื�อนยา้ยขอ้มลูยงัคงทาํทีละหน่วยยอ่ย แนวคดิ
ในการเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาในกลุ่มนี�  จึงไมไ่ดแ้ตกต่างจากแนวคิดในการเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาเครื�อง
เท่าใดนัก ตวัอยา่งของภาษาในกลุ่มนี�  ไดแ้ก่ ซี ปาสกาล โคบอล (COBOL) และ ฟอร์แทรน (FORTRAN) เป็นตน้ 
 
 ข. ภาษาเชิงหนา้ที� (applicative หรือ functional language) ภาษากลุ่มนี� มแีนวคิดมาจาก แคลคลูสั
แลมบด์า (lambda calculus) โดยมองวา่การเขียนโปรแกรม ก็คอืการนิยามฟังกช์นั การวิ�งโปรแกรม คือ การ
คาํนวณหาคา่ของฟังกช์นั โดยการส่งค่าพารามเิตอรไ์ปใหฟั้งกช์นั เนน้ฟังกช์นัที�เรียกซํ�า (recursive function) 
เป็นหลกั ซึ�งต่างกบัภาษาในกลุ่มแรก ที�แมจ้ะมฟัีงกช์นัการเรียกซํ�าใหใ้ช ้ แต่มกัจะมองวา่เป็นลกัษณะพิเศษ และ
ไม่นิยมใชก้นั ภาษาในกลุ่มนี�  มองขอ้มลูในระดบัที�ใหญ่ขึ� น เชน่ มองหน่วยความจาํเป็นรายการ (list) ของนิพจน์
สญัลกัษณ ์ (symbolic expression หรือ s-expression) จึงเป็นภาษาที�เหมาะสาํหรบัการคาํนวณทางสญัลกัษณ์  
เป็นที�นิยมใชก้นัมากในกลุ่มที�ศึกษาทางดา้นปัญญาประดิษฐ์ ในการคาํนวณขอ้มลูมกัจะทาํเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 
ตวัอยา่งของภาษาในกลุ่มนี�  ไดแ้ก่ ลิสป์ (LISP)  สกรีม (SCHEME) และ เอ็มแอล (ML) เป็นตน้ 
 
 ค. ภาษาการเขยีนโปรแกรมเชิงตรรกะ (logic programming language) ตรรกะที�ใชใ้นภาษากลุ่มนี�  คือ 
first-order predicate calculus ซึ�งใชอ้ธิบายประโยคทางตรรกะ ที�เป็นจริงหรือเท็จอยา่งใดอยา่งหนึ�ง เช่น 
ประโยค “2 เป็นเลขคู่” เป็นจริง แต่ประโยค “3 เป็นเลขคู”่ เป็นเท็จ เป็นตน้ แลว้ใชก้ฎของการอนุมาน เพื�อ
พิสจูน์ประโยควา่ เป็นจริงหรือเท็จ หรือสรา้งประโยคใหม่จากประโยคเดิมที�มอียูแ่ลว้ เช่น ถา้มีประโยค “ถา้ a  
เป็นจริง แลว้ b เป็นจริง” และ “ถา้ b เป็นจริง แลว้ c เป็นจริง” สามารถสรุปเป็นประโยคใหม่ไดว้า่ “ถา้ a เป็น
จริง แลว้ c เป็นจริง “ เป็นตน้ การเขยีนโปรแกรมของภาษาในกลุ่มนี�  คือ การเขยีนเซตของประโยค ที�สมมุติวา่
เป็นจริง และสามารถนําไปพิสจูน์หรือสรา้งประโยคอื�นได ้เช่น เซตของประโยคต่อไปนี�  
 “มา้เป็นสตัวเ์ลี� ยงลกูดว้ยนํ�านม” 
 “คนเป็นสตัวเ์ลี� ยงลกูดว้ยนํ�านม” 
 “สตัวเ์ลี� ยงลกูดว้ยนํ�านมม ี4 ขา และไมมี่มือ หรือ มี 2 ขาและ 2 มือ” 
 “มา้ไมม่ีมอื” 
 “คนมีมอื 2 มือ” 
สามารถเขยีนเป็นโปรแกรมได ้ดงันี�  
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 mammal(horse). 
 mammal(human). 

 ∀x, mammal(x) -> legs(x,4) and arms(x,0) or legs(x,2) and arms(x,2). 
 arms(horse,0). 
 arms(human,2). 
สาํหรบัขอ้มลูของโปรแกรม ก็คือ ประโยคสอบถามหรือประโยคเป้าหมายนั�นเอง เช่น ถามวา่ 

 ∃y, legs(human,y)? 
โปรแกรมจะใหค้าํตอบ ดงันี�  
 yes: y=2 
เป็นตน้ เป็นภาษาอีกกลุ่มหนึ�งที�นิยมใชใ้นกลุ่มที�ศึกษาทางดา้นปัญญาประดิษฐ์ ตวัอยา่งของภาษาในกลุ่มนี�  
ไดแ้ก ่โปรล็อก (PROLOG) เป็นตน้ 
 
 ง. ภาษาเชิงวตัถุ (object oriented language) ภาษาในกลุ่มนี� เนน้การเขยีนโปแกรม โดยการส่งขอ้ความ 
(message) ระหวา่งวตัถุ วตัถุประกอบดว้ยขอ้มลูและการดาํเนินการกบัขอ้มลู การดาํเนินการกบัขอ้มลูเรียกอีก
อยา่งหนึ�งวา่ วธีิการ (method) การสง่ขอ้ความไปยงัวตัถุใด ก็คือการเรียกใช ้ วธิกีาร ของวตัถุนั�น ตวัอย่างเช่น 
วตัถุที�เป็นกองซอ้น (stack) มีขอ้มลูเป็นแถวลาํดบัและดรรชนีชี� ไปยงัยอดกองซอ้น (top of stack) มีวธิกีาร เช่น 
กด (push) ผุด (pop) ทดสอบกองซอ้นวา่ง (stack empty) และทดสอบกองซอ้นลน้ (stack overflow) เป็นตน้ 
ภาษากลุ่มนี� มลีกัษณะที�สาํคญั คอื 
 1. การซ่อนสารสนเทศ (information hiding) แนวคิดของการซ่อนสารสนเทศ มมีานานแลว้ อย่างเช่น 
กระบวนงานหรือฟังกช์นัในภาษาสองกลุ่มแรก ก็เป็นลกัษณะการซ่อนสารสนเทศอยา่งหนึ�ง เป็นตน้ ผูใ้ชไ้ม่
จาํเป็นตอ้งรูว้า่ขา้งในเขยีนอยา่งไร เพยีงแต่รูว้า่ทาํอะไร ก็สามารถเรียกใชไ้ดโ้ดยการอา้งชื�อและผ่านพารามิเตอร ์
ไปมาระหวา่งกนัเท่านั�น แต่ลกัษณะเด่นของการซ่อนสารสนเทศในภาษากลุ่มนี�  ก็คือ การซ่อนขอ้มลูและวธีิการไว้
ดว้ยกนั ดงันั�นการเปลี�ยนแปลงขอ้มลู และวิธีการของวตัถุ จะไมมี่ผลกระทบกบัวตัถุอื�นๆ ที�เรียกใช ้ เช่น การ
เปลี�ยนขอ้มลูจากกองซอ้น เป็น รายการโยง และตวัชี� ไปยงัยอดกองซอ้น พรอ้มทั�งเปลี�ยนวธีิการ กด ผุด ทดสอบ
กองซอ้นวา่ง และทดสอบกองซอ้นลน้ ตามโครงสรา้งขอ้มลูใหม ่จะไม่มผีลกบัวตัถุอื�นๆ 
 2. หลกันามธรรมขอ้มลู (data abstraction) ลักษณะการซอ่นสารสนเทศอย่างเดียว ยงัไมเ่พียงพอที�จะ
ทาํใหภ้าษาในกลุ่มนี�  มลีกัษณะเด่น แตกต่างจากภาษาในกลุ่มอื�นๆ วตัถุยงัสามารถมองไดใ้นรปูของหลกั
นามธรรมขอ้มลู ที�ผูใ้ชส้ามารถกาํหนดแบบชนิดขอ้มลูและการดาํเนินการได ้ เช่น ในตวัอยา่งวตัถุแบบกองซอ้น 
ผูใ้ชม้องกองซอ้นเป็นที�เก็บขอ้มลูเหมือนลกัษณะการวางจานซอ้นๆ กนั การเอาขอ้มลูออกจากกองซอ้น จะกระทาํ
กบัขอ้มลูตาํแหน่งบนสุดเสมอ เหมือนการนําจานใบบนสุดออกก่อนเสมอ ตราบใดที�การทาํงานของกอ้งซอ้น
เป็นไปตามที�กล่าวมาขา้งตน้ การใชแ้ถวลาํดบัหรือรายการโยงเป็นกองซอ้นจึงไม่ใช่สาระสาํคญั เป็นตน้  
 3. การถา่ยทอดพนัธุกรรม (inheritance) ลักษณะการถา่ยทอดพนัธุกรรมในภาษากลุ่มนี�  เลียนแบบ
ลกัษณะพนัธุกรรมตามธรรมชาติ เช่น สรรพสิ�งในโลก แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คอื สิ�งมีชีวิต และสิ�งไม่มชีีวติ 
สิ�งมชีีวติแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ระดบัล่าง ไดเ้ป็นสองกลุ่มยอ่ย คอื พืชกบัสตัว ์พชืและสตัวส์ามารถแบ่งออกเป็น
กลุ่มยอ่ยๆ ระดบัล่างลงไปไดอ้ีกหลายระดบั แต่ละกลุ่มมีคุณสมบติัที�เหมือนกนั หรือร่วมกนั เช่น สิ�งมชีีวิตหายใจ 
แต่สิ�งไม่มีชีวติไม่หายใจ เป็นตน้ การหายใจและไมห่ายใจ เป็นคุณสมบติัที�แบ่งแยกสิ�งมีชีวติและสิ�งไม่มีชีวิต 
คุณสมบติัที�เหมือนกนั จะถ่ายถอดจากระดบับน (แม)่ ลงไปสู่ระดบัล่าง (ลกู) เช่น การหายใจ จะเป็นคุณสมบติั
ของสิ�งมีชีวิต ที�ถ่ายทอดไปยงัพืช สตัว ์และกลุ่มยอ่ยระดับล่าง (หลาน เหลน ฯลฯ) ของพชืและสตัว ์เป็นตน้ ศพัท์
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ที�ใชใ้นภาษากลุ่มนี�  เรียก กลุม่ วา่ class เรียก กลุม่ระดบับน วา่ super class  และ เรียก กลุม่ระดบัลา่ง วา่ sub 
class วตัถุก็คือสิ�งของที�อยูใ่นกลุ่ม คุณสมบติัของกลุ่ม แทนดว้ยขอ้มลูและวิธีการ แต่ละวตัถุจะมีขอ้มลูเป็นของ
ตวัเอง แต่ทุกๆ วตัถุในกลุ่มเดียวกนั จะมีวธีิการเหมอืนกนั โดยใชว้ธิกีารของกลุ่ม ภาษาในกลุ่มนี� สามารถ
กาํหนดใหก้ลุ่มของวตัถุ มโีครงสรา้งเป็นระดบัดงัที�กล่าวมาแลว้ได ้ และสามารถถ่ายทอดพนัธุกรรม ในลกัษณะที�
วตัถุในระดบัล่าง สามารถเรียกใชว้ธิกีารของวตัถุในระดบับน ที�มคุีณสมบติัเหมอืนกนัได ้ โดยไม่ตอ้งมีวธีิการ
ดงักล่าวเป็นของตวัเอง ทาํใหป้ระหยดัเนื� อที� 
 4. โพลีมอรฟิ์ซึม (polymorphism) คาํวา่ โพลีมอรฟิ์ซึม มาจากรากศพัทภ์าษากรีก ซึ�งมีความหมายวา่ 
หลายรปูแบบ โพลีมอรฟิ์ซึมในภาษาคอมพิวเตอรม์ีหลายอยา่ง เช่น 

 • ตัวแปรโพลีมอรฟิ์ก (polymorphic variable) คือ ตวัแปรที�เป็นไดห้ลายๆ ชนิด เช่น ในภาษาลิสป์หรือ
สมอลทอค (Smalltalk) เป็นตน้ ชนิดของตวัแปรแบบนี�  จะเปลี�ยนไปขณะกระทาํการ ขึ� นอยูก่บัค่าที�กาํหนดใหก้บั
ตวัแปรในขณะนั�น ถา้กาํหนดค่าจาํนวนเต็มให ้ ชนิดของตวัแปรในขณะนั�น ก็จะเป็นชนิดจาํนวนเต็ม  แต่ถา้ใน
ภายหลงั เปลี�ยนเป็นกาํหนดคา่จาํนวนจริงให ้ ตวัแปรนั�นก็จะเปลี�ยนชนิดไปเป็นจาํนวนจริง เป็นตน้ 

 • ฟังกช์นัโพลีมอรฟิ์ก  (polymorphic function) ไดแ้ก ่ฟังกช์นัที�มพีารามเิตอรซึ์�งสามารถรบัค่าไดห้ลาย
ชนิด และค่าที�ส่งกลบัอาจเป็นไดห้ลายชนิด เช่น ฟังกช์นัในภาษาลิสป์ และสมอลทอค เป็นตน้ 

  • ชนิดโพลีมอรฟิ์ก (polymorphic type) ในภาษาเอ็มแอล สามารถกาํหนดชนิด เป็นชนิดใดๆ ได ้
ตวัแปลจะตรวจสอบและรูช้นิด ในช่วงการแปล โดยวิธีการที�เรียกวา่ การอนุมานชนิด ตวัแปรหรือฟังกช์นัเดียวกนั 
จึงอาจจะมีชนิดไดห้ลายชนิด ลกัษณะที�คลา้ยกนันี� ก็มีในภาษาอื�นๆ เช่น template ในภาษาซี หรือ generics ใน
ภาษาเอดา (Ada) เป็นตน้ 

 • โอเวอรโ์หลดดิง (overloading) มีหลายรปูแบบ เช่น ตวัดาํเนินการเดียวกนั สามารถดาํเนินการไดก้บั
ขอ้มลูหลายชนิด หรือฟังกช์นัมากกวา่หนึ�งฟังกช์นัมีชื�อเดียวกนั แต่แตกต่างกนัที�จาํนวนพารามเิตอร ์หรือชนิดของ
พารามิเตอร ์หรือชนิดของคา่ที�ส่งกลบั เป็นตน้ ในภาษาปาสกาล ตวัดาํเนินการ อยา่งเช่น + สามารถดาํเนินการ
ไดท้ั�งขอ้มลูชนิดจาํนวนเต็ม และจาํนวนจริง แต่ไม่อนุญาตใหฟั้งกช์นัหรือกระบวนงาน มีชื�อเหมือนกนั ตวั
ดาํเนินการในภาษาปาสกาลถกูกาํหนดตายตวัไวแ้ลว้ในภาษา ต่างกบัภาษาในกลุ่มนี�  ที�อนุญาตใหผู้ใ้ช ้กาํหนดตวั
ดาํเนินการที�มีอยูแ่ลว้ในภาษา ไปดาํเนินการกบัขอ้มลูชนิดใหม่ที�ผูใ้ชก้าํหนดขึ� นได ้ และฟังกช์นัมากกวา่หนึ�ง
ฟังกช์นัสามารถมีชื�อเหมือนกนัได ้

 • โพลีมอรฟิ์ซึมอกีแบบหนึ�งที�เป็นลกัษณะเด่นของภาษาในกลุ่มนี�  คือ สามารถเขยีนวธีิการที�มีคุณสมบตัิ
เหมือนกนั ซึ�งถ่ายทอดทางพนัธุกรรม จากระดบับนลงสู่ระดบัล่าง ไวที้�ระดบัแม่ เพยีงครั�งเดียว ที�เดียว แลว้ให้
วตัถุที�มีคุณสมบติัเหมือนกนัดงักล่าว ที�ระดบั ลกู หลาน แหลน ฯลฯ เรียกใชว้ธีิการนี� ร่วมกนัได ้วธีิการร่วมที�ว่านี�  
จึงมีลกัษณะเป็นโพลีมอรฟิ์ซึม เพราะวธีิการเดียวกนั สามารถใชไ้ดก้บัวตัถุหลายกลุ่ม 
 5 การยดึเหนี�ยวพลวตั (dynamic binding) วตัถุอาจจะเกิดขึ� นในช่วงกระทาํการ และขอ้ความเดียวกนั
เมื�อส่งไปยงัวตัถุต่างกลุ่มกนั อาจจะหมายถึงการเรียกใชว้ธิกีารที�ต่างกนั เนื�องจากโครงสรา้งระดบัของการ
ถ่ายทอดพนัธุกรรม กลุ่มวตัถุระดบัล่าง นอกจากจะมคุีณสมบติัร่วมกบักลุ่มวตัถุระดบับนแลว้ ยงัมคีุณสมบติัที�
แตกต่างจากกลุ่มวตัถุระดบับน ซึ�งเป็นสาเหตุที�ตอ้งทาํใหแ้ยกกลุ่มออกมา คุณสมบติัที�แตกต่างดงักล่าวนี�  สามารถ
กาํหนด ชื�อวธีิการ ใหเ้หมือนกบั ชื�อวธีิการ ของกลุ่มวตัถุระดับบนได ้ ซึ�งเป็นลกัษณะของโอเวอรโ์หลดดิง ดงัที�
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แมชื้�อของวิธีการจะเหมือนกนั แต่การทาํงานจะแตกต่างกนั ดงันั�น ชื�อ(ขอ้ความ) อย่างเดียว 
ไม่สามารถกาํหนดไดว้า่หมายถึงวธีิการใด จาํเป็นตอ้งมีการคน้หา โดยเริ�มคน้หาจากชื�อของวธีิการในกลุ่มที�วตัถุ
นั�นอยูก่อ่น ถา้ไมพ่บจงึจะไปคน้หาชื�อวธีิการในกลุ่มระดบับน ไล่ขึ� นไปตามลาํดบั ถา้ไม่พบก็แสดงขอ้ความ
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ผิดพลาดใหผู้ใ้ชรู้ ้แต่ถา้พบที�ระดบัใด ก็เรียกใชว้ธีิการในระดบันั�น ดงันั�นตวัแปลจึงไม่สามารถยดึเหนี�ยววธีิการกบั
ขอ้ความที�ส่งมาในช่วงการแปลได ้จาํเป็นตอ้งยดึเหนี�ยวในช่วงกระทาํการ เรียกวา่ การยดึเหนี�ยวพลวตั ขอ้เสียก็
คือตอ้งเสียเวลาในการยดึเหนี�ยว ภาษาบางภาษา เช่น ซี++ เป็นตน้ จึงออกแบบใหก้ารยดึเหนี�ยวขอ้ความกบั
วธีิการส่วนใหญ่ทาํไดใ้นช่วงการแปล ส่วนการยึดเหนี�ยวที�ไม่สามารถทาํไดใ้นช่วงการแปล จะใชว้ธีิสรา้งตาราง 
เพื�อช่วยใหก้ารยดึเหนี�ยวในช่วงกระทาํการทาํงานไดเ้ร็วขึ� น แต่มีขอ้เสีย คอื ตอ้งเสียเนื� อที�เก็บตาราง 
 ลกัษณะที�กล่าวมาขา้งตน้ เกิดจากความพยายามที�จะแกปั้ญหาของการเขยีนโปรแกรม ที�มกัจะลา้ชา้กวา่
กาํหนด และตอ้งทิ� งไปเมื�อเริ�มงานใหม ่ ลกัษณะของภาษาในกลุ่มนี�  จะช่วยใหก้ารเขยีนโปรแกรมเร็วขึ� น และ
สามารถนํากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้ แนวความคดิก็คอื ออกแบบโปรแกรมใหเ้หมือนกบัการสรา้งบา้นหรือรถยนต ์ โดย
การสรา้งส่วนประกอบยอ่ยๆ แลว้เอามาประกอบกนั ส่วนประกอบยอ่ยดงักล่าว อาจนําไปใชใ้นงานอื�นได ้ เช่น 
การนําแบตเตอรี�ของรถยนต ์ไปใชใ้นเรือยนต ์เป็นตน้ ถา้สามารถออกแบบโครงสรา้งระดบัของวตัถุกลุ่มต่างๆ ได้
ดี เมื�อมงีานใหม่ ก็ไม่จาํเป็นตอ้งเขยีนใหมท่ั�งหมด เพียงแต่ออกแบบวตัถุใหมที่�สามารถติดต่อสื�อสารกบัวตัถุเดิมที�
มีอยูแ่ลว้ หรือออกแบบกลุ่มวตัถุใหม ่ใหเ้ป็นกลุ่มย่อยของกลุ่มวตัถุเดิมที�มีอยูแ่ลว้ แลว้เรียกใชว้ิธีการที�มีคุณสมบตัิ
ร่วมกนัของกลุ่มดงักล่าว โดยไมต่อ้งเขยีนวธีิการใหม่ทั�งหมด เขยีนเฉพาะวธีิการที�แตกต่างเท่านั�น เป็นการ
ประหยดัทั�งเนื� อที�และเวลา ตวัอยา่งภาษาในกลุ่มนี�  ไดแ้ก่ ซี++ จาวา และ สมอลทอค เป็นตน้ 
 
 จ. ภาษาการโปรแกรมเชิงขนาน (parallel programming language) หรือ ภาษาการโปรแกรมภาวะ
พรอ้มกนั (concurrent programming language) เป็นภาษาที�มีขอ้ความสั �ง เพื�อใหผู้ใ้ชส้ามารถเขยีนโปรแกรมใน
ลกัษณะขนานได ้เช่น  การคณูแมทริกซ ์อาจจะทาํไดโ้ดยการคณูทีละแถวแบบขนานกนั แลว้นําผลคณูที�ไดม้าบวก
กนัในภายหลงั เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่การทาํงานแบบขนานไม่ไดท้าํขนานตลอดเวลา จะตอ้งมีการมาบรรจบกนัที�
จุดหนึ�ง ณ. เวลาหนึ�ง เรียกว่า การประสานเวลา (synchronization) เช่น การคณูแมทริกซข์า้งตน้ การคณูแต่ละ
แถวเป็นแบบขนาน แต่การบวกไมใ่ช่ ตอ้งรอใหก้ารคณูในแถวเสร็จกอ่น จึงจะบวกกนัได ้ การประสานเวลาทาํได้
หลายวธีิ เช่น ใช ้semaphore, monitor หรือ message passing เป็นตน้ ลกัษณะของการขนานที�ใชใ้นโปรแกรม 
อาจจะไม่ใช่การทาํงานขนานจริงๆ ดว้ยส่วนเครื�อง (hardware) แต่สามารถทาํงานในภาวะพรอ้มกนั 
(concurrency) เช่น ระบบปฏิบติัการที�ทาํงานหลายๆ งานพรอ้มกนั โดยใชซี้พยีเูพียงตวัเดียว เป็นลกัษณะหนึ�ง
ของการทาํงานในภาวะพรอ้มกนั การทํางานแบบขนานจริงกบัภาวะพรอ้มกนั จึงแตกต่างกนัที�ระดบัส่วนเครื�อง 
การทาํงานแบบขนานจริงดว้ยส่วนเครื�อง เช่น  การทาํงานดว้ยซีพยีมูากกวา่หนึ�งตวั (จะกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป) 
เป็นตน้ ตวัอยา่งภาษาในกลุ่มนี�  ไดแ้ก่ โมดลูา-2 (Modular-2), เอดา, ซีเอสพ ี(CSP), และ ภาษาในกลุ่มที�กล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ทั�งหมดที�มีขอ้ความสั �งในการทาํงานขนานหรือภาวะพรอ้มกนัเพิ�มเขา้ไปในภาษา เชน่ concurrent 
Pascal เป็นตน้ 

1.3  สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร ์
 คอมพิวเตอรป์ระกอบดว้ยส่วนที�สาํคญั 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processor 
Unit) หรือ ซพีีย ู(CPU) หน่วยความจาํ(Memory Unit) หน่วยรบัเขา้/ส่งออก (Input/Output Unit) และหน่วยเก็บ
ช่วย (Auxiliary Storage Unit) หรือ หน่วยเก็บรอง (Secondary Storage Unit) ดงัแสดงในรปูที� 1.6 
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    หน่วยประมวลผลกลาง 
 
    หน่วยคาํนวณและตรรกะ 
 
    หน่วยควบคุม 
 
 
   หน่วยรบัเขา้/ส่งออก  หน่วยความจาํ  หน่วยเก็บช่วย 
 
 
   รปูที� 1.6 ส่วนประกอบที�สาํคญัของคอมพวิเตอร ์
 
 ซีพยีปูระกอบดว้ยหน่วยคาํนวณและตรรกะ (arithmetic-logic unit) หรือเอแอลย ู (ALU) ทาํหน้าที�
คาํนวณและทดสอบทางตรรกะ และหน่วยควบคุม (control unit) ทาํหน้าที�ควบคุมหน่วยอื�นๆ  ตวัอย่างของซีพยี ู
เช่น ซีพยีขูองบริษัทอินเทล ซึ�งใชใ้นเครื�องไอบีเอ็มพซีี มีหมายเลขที�สาํคญัเรียงจากน้อยไปมาก คอื 
8086/8088, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, Pentium MMX, Pentium II, และ Pentium 
III หมายเลขที�ตํ �ากวา่ 80486 จะมหีน่วยคาํนวณตวัเลขจาํนวนจริง แยกออกไปต่างหาก เรียกวา่ ซีพียรู่วม (math 
co-processor หรือ co-processor) ซึ�งลงทา้ยดว้ยหมายเลข 7 เช่น 8087 เป็นตน้ ตั�งแต่ 80486 เป็นตน้ไป จะ
รวมซีพียรู่วมไวด้ว้ย ถา้ไมมี่ซีพยีรู่วมผูใ้ชจ้ะตอ้งเขยีนโปรแกรมเพื�อคาํนวณเลขจาํนวนจริงเอง ตวัแปล
ภาษาคอมพวิเตอรส่์วนใหญ่จะจดัการโปรแกรมส่วนนี� ให ้ ซีพยีทีู�มีหมายเลขสงูขึ� นจะยงัคงรกัษาความสามารถใน
การทาํงานของซีพียทีู�มหีมายเลขตํ �ากวา่ แต่มีความเร็วสงูขึ� น มคีาํสั �งเพิ�มขึ� น และมีความสามารถเพิ�มขึ� น เช่น 
Pentium MMX มีคาํสั �งที�ทาํงานทางดา้นกราฟฟิกไดดี้ เพิ�มขึ� น เป็นตน้  ซีพยีขูองบริษัทโมโตโรลา ซึ�งใชใ้นเครื�อง
แอปเปิล มีหมายเลขที�สาํคญั เช่น M68000 เป็นตน้ ซีพยีขูองทั�งสองบริษัทที�กล่าวมาขา้งตน้ เป็นสถาปัตยกรรม
แบบที�เรียกวา่ CICS (Complex Instruction Set)  ซีพยีอูื�นๆ เชน่ MIPS, SPARC และ PowerPC ซึ�งใชก้บัเครื�อง 
Siligon Graphic, Sun และ Apple Macintosh ตามลาํดบั เป็นสถาปัตยกรรมแบบที�เรียกวา่ RISC (Reduce 
Instruction Set) สถาปัตยกรรมแบบ RISC มีคุณสมบติัที�สาํคญั คอื 

ก. การทาํงานแบบสายท่อ (pipeline) สามารถปฏิบติัการกบัคาํสั �งไดม้ากกวา่หนึ�งคาํสั �งพรอ้มๆ กนัโดย
แบ่งรอบของการกระทาํการออกเป็นส่วนย่อยๆ คอื ส่วนดึงคาํสั �ง (instruction fetch), ส่วนถอดรหสัคาํสั �ง 
(instruction decode), ส่วนดึงตวัถกูดาํเนินการ (operand fetch), ส่วนกระทาํการคาํสั �ง (instruction execute) 
และ ส่วนเก็บผลลพัธ ์(store result) แต่ละส่วนจะทาํงานพรอ้มกนัอยา่งอิสระ ส่วนไปนําคาํสั �งมาจะไมร่อใหค้าํสั �ง
ที�นําเขา้มาทาํงานเสร็จก่อน แต่จะไปนําคาํสั �งถดัไปมาเลย ในทาํนองเดียวกนักบัส่วนอื�น ดงัแสดงในรปูที� 1.7 
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     ไม่ใช่แบบสายท่อ 
 
                 ดึงคําสั �ง      ถอดรหสั      ดึงตวัถูก       กระทาํการ   เก็บผลลพัธ ์    ดึงคาํสั �ง        ถอดรหสั    ดึงตัวถกู      กระทาํการ  เก็บผลลพัธ ์
                                                  ดําเนินการ                                                                        ดาํเนินการ 
                                                                                                                                             
 
     แบบสายท่อ 
 
                 ดึงคาํสั �ง      ดึงคาํสั �ง       ดึงคาํสั �ง           ดึงคาํสั �ง       ดึงคาํสั �ง      ดึงคาํสั �ง  
 
                                 ถอดรหสั     ถอดรหสั         ถอดรหสั       ถอดรหสั     ถอดรหัส        ถอดรหสั                                         
 
                                                  ดึงตวัถูก        ดึงตวัถูก     ดึงตวัถูก      ดึงตวัถูก         ดึงตวัถูก      ดึงตวัถูก  
                                                  ดําเนินการ     ดาํเนินการ  ดาํเนินการ   ดาํเนินการ      ดาํเนินการ   ดําเนินการ 
                                                                                                                              
 
                                                                   กระทาํการ   กระทาํการ   กระทาํการ      กระทาํการ   กระทาํการ   กระทาํการ 
 
                                                                                   เก็บผลลพัธ ์ เก็บผลลพัธ ์    เก็บผลลพัธ ์  เก็บผลลพัธ ์ เก็บผลลัพธ ์ เก็บผลลพัธ ์
 
                    1               2              3                 4                  5               6             7                8                9              10 
 
                    ระยะวดัเป็นรอบการทาํงานของเครื�อง 
 

  รปูที� 1.7 ความแตกต่างระหวา่งปฏบิัติการแบบสายท่อกบัที�ไม่ใช่ 
 

รปูที� 1.7 แสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหวา่งการกระทาํการแบบสายท่อ กบัที�ไมใ่ช่ ถา้ตอ้งกระทาํ
การกบัคาํสั �ง 5 คาํสั �งที�เรียงติดต่อกนั จะเห็นไดว้า่การทาํงานแบบสายท่อจะใชเ้วลาเพียง 10 รอบการทาํงานของ
เครื�อง แต่ตอ้งใชเ้วลาถงึ 25 รอบ ถา้ไม่ใชก้ารทาํงานแบบสายท่อ อยา่งไรก็ตามการทาํงานจริงๆ ไม่ไดท้าํเรียง
ตามลาํดบัเสมอไป เมื�อมีการกระโดดไปยงัคาํสั �งที�ไม่อยูติ่ดกนั คาํสั �งที�อยูถ่ดัจากคาํสั �งกระโดดจึงไม่ใช่คาํสั �งถดัไป 
จาํเป็นตอ้งเอาคาํสั �งที�นํามาแลว้ แต่ยงัทาํงานไมค่รบรอบกระทาํการ ทิ� งทั�งหมด จะเห็นไดว้า่โปรแกรมที�มีคาํสั �ง
กระโดดมากๆ จะสรา้งปัญหาใหก้บัสถาปัตยกรรมแบบนี�  เพราะทาํใหเ้สียเวลาในการนําคาํสั �งมาแลว้ตอ้งทิ� งไป  
 ข. คาํสั �งมีขนาดเท่ากนั ทาํใหไ้มต่อ้งรอการถอดรหสัคาํสั �ง สามารถรูเ้ลขที�อยูข่องคาํสั �งที�อยูถ่ดัไป จะต่าง
กบัสถาปัตยกรรมแบบ CICS ซึ�งมกัจะมีขนาดไม่เท่ากนั จึงจาํเป็นตอ้งถอดรหสัคาํสั �งก่อน เพื�อจะไดรู้ว้า่คาํสั �งถดัไป
อยูที่�ไหน อยา่งไรก็ตาม ขอ้ดีของคาํสั �งที�มีขนาดไม่เท่ากนั คือ การใชเ้นื� อที�อยา่งประหยดั 
 ค. มีเรจิสเตอรอ์เนกประสงค ์ (general-purpose register) ค่อนขา้งมาก การคาํนวณจะกระทาํระหวา่ง 
เรจิสเตอรเ์ป็นส่วนใหญ่ เพราะจะเร็วกวา่การคาํนวณระหวา่งเรจิสเตอรก์บัหน่วยความจาํ  การติดต่อกบั
หน่วยความจาํ มีเพียงคาํสั �งบรรจุ (load instruction) เพื�อนําขอ้มลูจากหน่วยความจาํเขา้มายงัเรจิสเตอรใ์นซีพยี ู
และคาํสั �งเก็บ (store instruction) เพื�อนําขอ้มลูในเรจิสเตอรไ์ปเก็บในหน่วยความจาํ เท่านั�น  ไมม่ีคาํสั �งที�
คาํนวณระหวา่งขอ้มลูในเรจสิเตอรก์บัในหน่วยความจาํ บางครั�งจึงเรียกสถาปัตยกรรมแบบนี� วา่ ‘บรรจ-ุเก็บ’” 
ต่างกบัสถาปัตยกรรมแบบ CISC ซึ�งมคีาํสั �งที�ใชค้าํนวณระหวา่งขอ้มลูในเรจิสเตอรก์บัในหน่วยความจาํ ทาํใหม้ี
วธีิการอา้งถึงเลขที�อยูใ่นหน่วยความจาํหลายรปูแบบ 
 สถาปัตยกรรมแบบ RISC มองวา่คอมไพเลอรส่์วนใหญ่ผลิตคาํสั �งภาษาเครื�องไม่กี�รปูแบบ และเชื�อถือ
ความสามารถของคอมไพเลอร ์ ในการทาํคาํสั �งภาษาเครื�องใหไ้ดผ้ลดีที�สุด ส่วนสถาปัตยกรรมแบบ CISC คิดถึง
การประหยดัเนื� อที� และความสามารถของคาํสั �งแต่ละคาํสั �ง หนึ�งคาํสั �งของสถาปัตยกรรมแบบ CICS อาจทาํงานได้
เทียบเท่ากบัหลายๆ คาํสั �งของสถาปัตยกรรมแบบ RISC ขอ้โตเ้ถียงจึงมีวา่ การทาํงานโดยใชค้าํสั �งจาํนวนมาก แต่
ละคาํสั �งทาํงานน้อยแต่เร็ว กบัใชค้าํสั �งจาํนวนนอ้ย แต่ละคาํสั �งทาํงานไดม้ากกวา่ แต่ใชเ้วลามากกวา่ อนัไหนจะ
เร็วกวา่กนั ยงัไม่มีคาํตอบที�ชดัเจน แต่แนวโน้มของสถาปัตยกรรมแบบ RISC เริ�มมมีากขึ� น 
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 หน่วยความจาํ ทาํหน้าที�เก็บทั�งคาํสั �งและขอ้มลูที�จะนําไปประมวลผล  แบง่ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
หน่วยความจาํแคช หรือเรียกสั�นๆ วา่ แคช (cache) หน่วยความจาํหลกั (main memory หรือ primary memory) 
และหน่วยความจาํรอง (secondary memory) หน่วยความจาํหลกัจาํเป็นตอ้งมี แต่แคชและหน่วยความจาํรองไม่
จาํเป็นตอ้งมก็ีได ้ แคชจะอยูร่ะหวา่งซีพยีกูบัหน่วยความจาํหลกั ทาํงานไดเ้ร็วกวา่หน่วยความจาํหลกั แต่มรีาคา
แพงกวา่ หน่วยความจาํรอง คือ หน่วยเก็บรองที�มคีวามเร็วสงู และสามารถเขา้ถึงขอ้มลูแบบสุ่ม คือ จะเขา้ถึง
ขอ้มลูที�ตาํแหน่งใดก็ได ้ไมจ่าํเป็นตอ้งเรียงตามลาํดบั เช่น จานบนัทึกแบบแข็ง (hard disk) เป็นตน้ ซึ�งมรีาคาถูก
กวา่ แต่ทาํงานไดช้า้กวา่หน่วยความจาํหลกั เหตุผลที�ตอ้งมแีคช เพราะทฤษฎีของการอา้งถงึตาํแหน่งใน
หน่วยความจาํ กล่าววา่ โปรแกรมมกัจะใชค้าํสั �งและขอ้มลูที�ตาํแหน่ง ที�พึ�งใชไ้ปเมื�อไม่นานมานี� บ่อยๆ  กฎหวัแม่
มือ (rule of thump) ที�ใชก้นับ่อยๆ ก็คอื โปรแกรมใชเ้วลาส่วนใหญ่ถึง 90% เพื�อกระทาํการกบัคาํสั �งเพียง 10% 
ตวัอยา่งเช่น โปรแกรมที�ใชเ้วลาส่วนใหญ่คาํนวณบริเวณเดิมเป็นรอบซํ�าๆ หลายรอบ (คาํสั �ง while, repeat หรือ 
for) เป็นตน้ ทฤษฎขีองการอา้งถึงตาํแหน่งม ี 2 แบบ คือ ตําแหน่งสมัพนัธก์บัเวลา (temporal locality) และ
ตาํแหน่งสมัพนัธก์บัสถานที� (spatial locality)  แบบแรกกล่าววา่ ตาํแหน่งที�ถูกใช ้ จะถกูกลบัมาใชอ้กีในไม่ชา้ 
แบบหลงักล่าววา่ ตาํแหน่งที�อยูใ่กล้ๆ  กนั จะถกูใชใ้นเวลาใกลเ้คียงกนั การมแีคช จึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีดงักล่าว 
เมื�อโปรแกรมในหน่วยความจาํหลกัเริ�มกระทาํการ ขอ้มลู (หรือคาํสั �ง) ตรงตาํแหน่งที�อา้งถึงและบริเวณที�อยู่
ใกลเ้คียงกนั เรียกวา่ บล็อก จะถกูบรรจุขึ� นไปเก็บไวใ้นบล็อกของแคช ถา้ขอ้มลูที�จะกระทาํการต่อไปอยูใ่นแคช ใน
กรณีนี� เรียกวา่ แคชฮิต (cache hit) ซีพยีจูะใชข้อ้มลูมาจากหน่วยความจาํแคช ทาํใหท้าํงานไดเ้ร็วขึ� น แต่ถา้ไม่อยู่
ในแคช ในกรณีนี� เรียกวา่ แคชมิส (cache miss) จะตอ้งไปนําบล็อกที�ตอ้งการในหน่วยความจาํหลกั มาบรรจบุน
บล็อกของแคช ถา้บล็อกของแคชวา่ง ก็สามารถบรรจไุดท้นัที แต่ถา้ไมว่า่ง จะตอ้งไล่บล็อกที�ไม่ใช ้ ไปเก็บไวใ้น
หน่วยความจาํหลกั แลว้บรรจบุล็อกที�ตอ้งการแทน ฉะนั�นเวลาที�ใชใ้นการเขา้ถึงขอ้มลูในหน่วยความจาํหลกัหรือ
แคช จะชา้หรือเร็ว ขึ� นอยูก่บัปัจจยัสามอยา่ง คือ เวลาที�ใชเ้ขา้ถึงขอ้มลูในแคชในกรณีแคชฮิต อตัราของแคชมสิ 
และเวลาที�ใชใ้นการเคลื�อนยา้ยบล็อกและเขา้ถึงขอ้มลูในกรณีแคชมิส ซึ�งเขยีนเป็นสตูรไดด้งันี�  
 
 เวลาที�ใชเ้ขา้ถึงขอ้มลูในหน่วยความจาํโดยเฉลี�ย = เวลาที�ใชเ้ขา้ถึงขอ้มลูในแคชในกรณีแคชฮิต + อตัรา
ของแคชมิส x เวลาที�ใชใ้นการเคลื�อนยา้ยบล็อกและเขา้ถึงขอ้มลูในกรณีแคชมิส 
 
 สาํหรบัเครื�องไอบีเอ็มพซีี หน่วยความจาํหลกัมีทั�งแบบ แรม (RAM หรือ Random Access Memory) ซึ�ง
มีลกัษณะของการเขา้ถึงขอ้มลู (หรือ คาํสั �ง) เป็นแบบสุ่ม และสามารถอ่านหรือเขยีนขอ้มลูได ้ กบัแบบ รอม 
(ROM หรือ Read Only Memory) ซึ�งมลีกัษณะของการเขา้ถึงขอ้มลู (หรือ คาํสั �ง) เป็นแบบสุ่ม แต่สามารถอ่านได้
อยา่งเดียว แบบรอมจะใชเ้ก็บโปรแกรมที�ทาํหนา้ที�ปลุกเครื�อง (boot) ระบบปฏิบติัการและเก็บโปรแกรมขบั
อุปกรณร์บัเขา้หรือส่งออกเบื� องตน้ที�เรียกวา่ ไบออส (BIOS) ส่วนแบบแรมใชส้าํหรบัเก็บโปรแกรมทั �วๆ ไปที�จะวิ�ง  
 สาํหรบัหน่วยความจาํรอง เกิดขึ� นเนื�องมาจากหลกัการของการวิ�งโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมพรอ้มกนั 
เพราะซีพียมูคีวามเร็วสงู จึงสามารถสลบัการทาํงานใหก้บัหลายๆ โปรแกรมพรอ้มกนั โดยการจดัสรรเวลาใหก้บั
แต่ละโปรแกรม หรือในกรณีที� โปรแกรมใดกาํลงัรอขอ้มลูจากอุปกรณร์บัเขา้ หรือรอใหอ้ปุกรณส่์งออกแสดงผล
ลพัธเ์สร็จ ซีพยีจูะพกัการทาํงานของโปรแกรมดงักล่าวชั �วคราว เพื�อไปบริการโปรแกรมอื�นก่อน จนกวา่อุปกรณ์
รบัเขา้หรือส่งออกจะทาํงานเสร็จ แลว้ส่งสญัญานใหซี้พียรูู ้ โปรแกรมดงักล่าวจงึจะกลบัเขา้อยู่ในขา่ยของการ
บริการจากซีพียตู่อไป  โปรแกรมที�ทาํหนา้ที�จดัสรรงานและเวลาใหก้บัซีพยี ู คือ ระบบปฏบิตัิการ (Operating 
System) หรือ โอเอส (OS)  ซึ�งจะกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป โปรแกรมที�นํามาวิ�งภายใตร้ะบบปฏิบติัการ เรียกวา่ 
ขบวนการ (process) โอเอสจะเป็นตวัจดัสรรเนื� อที�และเวลาใหก้บัขบวนการ โอเอสบางตวัจะแบง่เนื� อที�
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หน่วยความจาํออกเป็นบล็อกเท่าๆกนั ในขณะเดียวกนั เนื� อที�ของขบวนการจะถูกแบ่งออกเป็นบล็อกเท่าๆ กนั มี
ขนาดเท่ากบับล็อกของหน่วยความจาํหลกั  อยา่งไรก็ตามไมจ่าํเป็นที�ทุกๆ บล็อกของขบวนการ จะตอ้งอยูใ่น
หน่วยความจาํหลกัพรอ้มๆ กนั หรืออยูติ่ดต่อกนั บล็อกของขบวนการที�จาํเป็นตอ้งใชเ้ท่านั�น ที�ตอ้งอยูใ่น
หน่วยความจาํหลกั บล็อกที�ไมจ่าํเป็น สามารถนําไปจดัเก็บในหน่วยความจาํรอง ทาํใหส้ามารถวิ�งโปรแกรมที�มี
ขนาดใหญ่กวา่หน่วยความจาํหลกัได ้ หน่วยความจาํในสายตาของโอเอสแบบนี� จึงเป็น หน่วยความจาํเสมือน 
(virtual memory)  ดงัตวัอย่างในรปูที� 1.8  
 
  เลขที�       เลขที� 
       0            0 
         A 
 4096                                                                       4096 
                   B                                                                                D 
 8192                                                                       8192 
                    C 
12288                                                                    12288 
                    D                                                                               A 
                                                                              16384 
         หน่วยความจาํเสมอืน 
                                                                              20480 
                                                                                                     C 
 
                                                                                        หน่วยความจาํหลกั 
 
 
 
 
                 B 
                                                                                                     
                                                                                                จานบนัทึก 
 
  รปูที� 1.8 ตวัอยา่งหน่วยความจาํเสมือน 
 
 แมบ้ล็อกของขบวนการจะอยูเ่รียงติดกนัในหน่วยความจาํเสมือน แต่ไมจ่าํเป็นตอ้งอยูติ่ดกนัใน
หน่วยความจาํหลกั หรือในจานบนัทึก สถาปัตยกรรมที�สนับสนุนหน่วยความจาํเสมือน จะมีขบวนการแปลงเลขที�
ของหน่วยความจาํเสมือน ไปเป็นเลขที�ของหน่วยความจาํหลกั เช่น การทาํเพจ (paging) ของซีพียอูนิเทล ตั�งแต่
หมายเลข 80386 เป็นตน้ 
 หน่วยเก็บช่วย ไดแ้ก่อปุกรณที์ใชบ้นัทึกขอ้มลู เช่น แถบบนัทึก (tape) จานบนัทึก (disk) และ แผ่นซีดี 
เป็นตน้ แถบบนัทึกจะมีการทาํงานแบบเรียงลาํดบั จะมรีาคาถกูกวา่จานบนัทึก จึงมกันิยมใชใ้นการจดัเก็บสาํเนา
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ขอ้มลู เพื�อเป็นขอ้มลูสาํรองในกรณีที�จานบนัทึกเสีย จานบนัทึกมีหลายแบบ เชน่ จานบนัทึกแบบแข็ง หรือจาน
บนัทึกแบบออ่น (floppy disk หรือ diskette) เป็นตน้ จานบนัทึกแบบแข็ง จะมคีวามเร็วมากกวา่ จานบนัทึกแบบ
อ่อน จึงมกัจะใชเ้ป็นหน่วยความจาํรอง 
 หน่วยรบัเขา้/ส่งออก ไดแ้ก่อปุกรณร์บัเขา้ เช่น แป้นพมิพ ์เมาส ์ไมโครโฟน และหน่วยขบัซีดีรอม  เป็น
ตน้  อุปกรณส่์งออก เช่น จอภาพ ลาํโพง และเครื�องพิมพ ์ เป็นตน้ อุปกรณที์�เป็นไดท้ั�งสองอยา่ง เช่น หน่วยขบั
แถบบนัทึก หน่วยขบัจานบนัทึก และหน่วยขบัแผ่นซีดีที�อ่านเขยีนได ้เป็นตน้  
 ประมาณปี ค.ศ. 1972 Flynn ไดเ้สนอแนวทางในการแบ่งคอมพวิเตอรอ์อกเป็น 4 แบบ ซึ�งยงัคงเป็นที�
นิยมใชก้นัในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
 ก. หนึ�งสายคาํสั �งหนึ�งสายขอ้มลู หรือ SISD (Single Instruction stream Single Data stream) เป็น
คอมพิวเตอรที์�มซีีพียตูวัเดียว มีสถาปัตยกรรมแบบที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 ข. หนึ�งสายคาํสั �งหลายสายขอ้มลู หรือ SIMD (Single Instruction stream Multiple Data stream) เป็น
คอมพิวเตอรที์�มซีีพียมูากกวา่หนึ�งตวั กระทาํการกบัคาํสั �งเดียวกนั แต่ใชข้อ้มลูต่างกนั มีหน่วยความจาํที�เก็บ
เฉพาะคาํสั �งร่วมกนั และมีหน่วยที�ใชค้วบคุมซีพยีแูต่ละตวั แต่ละซีพยีจูะมีหน่วยความจาํเก็บเฉพาะขอ้มลูเป็นของ
ตวัเอง ซีพยีจูะมีลกัษณะพเิศษกวา่ซีพียโูดยทั �วๆ ไป ตวัอยา่งของคอมพิวเตอรแ์บบนี�  ไดแ้ก่ DADO และ CM-5 
 ค. หลายสายคาํสั �งหนึ�งสายขอ้มลู หรือ MISD (Multiple Instruction stream Single Data stream) ยงั
ไม่มคีอมพิวเตอรใ์ดจดัอยูใ่นกลุม่นี�  แต่อาจจะมใีนอนาคต 
 ง. หลายสายคาํสั �งหลายสายขอ้มลู หรือ MIMD (Multiple Instruction stream Multiple Data stream)   
เป็นคอมพิวเตอรที์�มีหลายซีพยี ู   ซีพยีแูต่ละตัวกระทาํการกบัคาํสั �งและขอ้มลูของตวัเอง ซีพยีจูะเป็นแบบเดียวกนั
กบัที�มีใชอ้ยูแ่ลว้ในปัจจุบนั แบ่งออกไดเ้ป็นสองพวกยอ่ย คือ พวกที�ใชห้น่วยความจาํร่วมกนั เรียกวา่ 
มัลตโิพรเซสเซอร ์ (multiprocessor) ตวัอยา่งคอมพิวเตอรแ์บบนี�  ไดแ้ก ่Sequent, Encore และ Ultracomputer 
และพวกที�ไม่ใชห้น่วยความจาํร่วมกนั เรียกวา่ มลัตคิอมพิวเตอร ์ (multicomputer) ตวัอย่างคอมพิวเตอรแ์บบนี�  
ไดแ้ก ่Cosmic Cube, Paragon XP/S และคอมพิวเตอรห์ลายๆ เครื�องที�ต่อกนัเป็นเครือขา่ย  

1.4  ระบบปฏิบตักิาร 

 คอมพิวเตอรป์ระกอบดว้ยสองส่วน ส่วนที�เป็นอุปกรณ์ต่างๆ เรียกวา่ สว่นเครื�อง กบัส่วนที�เป็นขอ้มลู
และโปรแกรม เรียกวา่ สว่นชุดคาํสั �ง (software) ถา้มเีฉพาะสว่นเครื�องคอมพวิเตอรไ์มส่ามารถทาํงานได ้ตอ้งมี
ส่วนชุดคาํสั �งดว้ย เพื�อไปควบคุมการทาํงานของส่วนเครื�อง ระบบปฏิบติัการเป็นสว่นชุดคาํสั �งที�สาํคญั ทาํหน้าที�
ติดต่อกบัผูใ้ช ้ และจดัการกบัทรพัยากรที�คอมพวิเตอรม์ีอยู ่ เช่น การจดัการหน่วยความจาํ การจดัการซีพีย ู การ
จดัการอุปกรณร์บัเขา้หรือส่งออก และการจดัการแฟ้มขอ้มลู เป็นตน้ ผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งติดต่อโดยตรงกบัอุปกรณ์
ที�เป็นส่วนเครื�อง แต่สามารถตดิต่อผ่านทางระบบปฏบิติัการ ระบบปฏิบติัการมหีลายแบบ ขึ� นอยูก่บัจาํนวนผูใ้ช้
และจาํนวนโปรแกรมที�ทาํ เช่น ดอส เป็นแบบผูใ้ชห้นึ�งคนและทาํทีละโปรแกรม, วนิโดว ์ 3.1/95/98/NT เป็น
แบบผูใ้ชห้นึ�งคนและทาํไดที้ละหลายๆ โปรแกรมพรอ้มกนั,  ยนิูก เป็นแบบผูใ้ชห้ลายคนและทาํไดที้ละหลายๆ 
โปรแกรมพรอ้มกนั เป็นตน้ มรีะบบปฏิบตัิการอีกแบบหนึ�งที�ออกแบบสาํหรบัคอมพิวเตอรห์ลายๆ เครื�องที�ต่อกนั
เป็นเครือขา่ย เรียกวา่ ระบบปฏิบตักิารแบบกระจาย (distributed operating system) เป็นระบบปฏิบติัการที�
มองคอมพิวเตอรท์ั�งเครือขา่ยเป็นเสมอืนคอมพวิเตอรเ์ครื�องเดียว ผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งรูว้า่โปรแกรมกาํลงัวิ�งอยูบ่น
เครื�องใดในเครือขา่ย  ตวัอย่างระบบปฏิบติัการแบบนี�  ไดแ้ก ่ Amoeba และ Chorus เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม 
ระบบปฏิบติัการแบบกระจายที�สมบรูณแ์บบยงัไมม่ี ปัจจุบนัยงัอยูใ่นขั�นตอนการวจิยั  
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1.5  บทสรุป 
 ตวัแปลมหีลายประเภท ตวัแปลที�แปลจากภาษาระดบัสงูไปเป็นภาษาแอสเซมบลีหรือภาษาเครื�อง 
เรียกวา่  คอมไพเลอร ์ ตัวแปลที�แปลจากภาษาระดบัสงูไปเป็นรหสัชั �วคราว แลว้กระทาํการกบัรหสัชั �วคราว
โดยตรง เรียกวา่ อินเทอรพ์รเีตอร ์ ตวัแปลที�แปลภาษาแอสเซมบลีไปเป็นภาษาเครื�อง เรียกวา่ แอสเซมเบลอร ์
ตวัแปลที�จะสรา้งในหนังสือเล่มนี� เป็นแบบคอมไพเลอร ์ ซึ�งแปลภาษาปาสกาลไปเป็นภาษาแอสเซมบล ี
8086/8088 แลว้ใชแ้อสเซมเบลอร ์ แปลจากภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ไปเป็นภาษาเครื�องของเครื�อง
ไอบีเอ็มพีซี ภาษาปาสกาลเป็นภาษาระดบัสงู จดัอยูใ่นกลุ่มของภาษาเชิงกระบวนงาน เป็นภาษาที�เน้นการ
คาํนวณดว้ยผลกระทบขา้งเคียง ใชข้อ้ความสั �งกาํหนดคา่ และขอ้ความสั �งควบคุมที�ทาํงานซํ�าๆ เช่น ขอ้ความสั �ง 
while, repeat หรือ for เป็นหลกั มขีอ้ความสั �งกระโดดแบบมีเงื�อนไข (ขอ้ความสั �ง if) และไมมี่เงื�อนไข (ขอ้ความ
สั �ง goto) มีกระบวนงานหรือฟังกช์นัที�สามารถเรียกตวัเองซํ�า ภาษากลุ่มอื�นๆ ไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ที� 1.2  

เครื�องไอบีเอ็มพซีีใชซี้พยีขูองบริษัทอินเทล ซึ�งมีสถาปัตยกรรมแบบ CISC ที�เนน้ความสามารถของแต่ละ
คาํสั �งและการประหยดัเนื� อที� ต่างกบัสถาปัตยกรรมอีกแบบหนึ�งที�เรียกวา่ RISC ที�มชุีดคาํสั �งจาํนวนนอ้ย แต่ละ
คาํสั �งใชเ้วลาในการกระทาํการเร็ว แต่อาจจะตอ้งใชค้าํสั �งมากกวา่หนึ�งคาํสั �ง จึงจะทาํงานไดเ้ทียบเท่ากบัคาํสั �งของ
สถาปัตยกรรมแบบ CISC หนึ�งคาํสั �ง สถาปัตยกรรมแบบอื�นๆ ไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ที� 1.3 โปรแกรมทั�งหมดที�
กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี�  วิ�งบนระบบปฏิบติัการดอส ซึ�งเป็นแบบผูใ้ชห้นึ�งคนและทาํทีละโปรแกรม หน้าที�ของ
ระบบปฏิบติัการและระบบปฏิบติัการแบบอื�นๆ ไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ที� 1.4 
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                                                  บทที� 2 
                                    คอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล 
 
 คอมไพเลอรที์จะสรา้งและกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี�  มภีาษาตน้ฉบบัเป็นภาษาปาสกาล และ
ภาษาเป้าหมายเป็นภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 แลว้ใชแ้อสเซมเบลอร ์ แปลไปเป็นภาษาเครืองไอบเีอ็มพีซี 
โปรแกรมทั�งหมดวิงบนระบบปฏิบติัการดอส ตั�งแต่เวอรช์นั 2.0 เป็นตน้ไป  ทีเลือกภาษาปาสกาล เพราะมี
วากยสมัพนัธที์ไม่ซบัซอ้น มโีครงสรา้งแบบบล็อกซอ้นกนั (nested block structure) กระบวนงานหรือฟังกช์นั
สามารถเรียกตวัเองซํ�าได ้การผ่านพารามเิตอรเ์ป็นไดท้ั�งแบบ โดยค่า (by value), โดยเลขที�อยู ่(by reference), 
โดยกระบวนงาน (by procedure) หรือ โดยฟังกช์นั (by function) ขอ้มลูเป็นไดท้ั�งแบบ สถิต (static), 
อตัโนมตั ิ (automatic), และ พลวตั (dynamic) มีคุณสมบติัค่อนขา้งครบถว้น เหมาะทีจะใชเ้ป็นตวัแทนในการ
สรา้งคอมไพเลอรเ์พือการศึกษา ของภาษาในกลุ่มภาษาเชิงกระบวนงาน ทีเลือกภาษาเครืองเป็นของเครือง
ไอบีเอ็มพีซี เพราะมีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ราคาไมแ่พง คาํสั งทีไดจ้ากการแปลจะเป็นชุดคาํสั งของซพีียหูมายเลข 
8086/8088 สาํหรบักระบวนงานมาตรฐานหรือฟังกช์นัมาตรฐาน ไดเ้ขยีนแยกออกไปต่างหาก และจะกล่าวถึง
ในบทที 11 การคาํนวณเลขจาํนวนจริง จะใชค้าํสั งของซีพียรู่วมหมายเลข 8087 คอมไพเลอรที์สรา้งในหนังสือ
เล่มนี�  ไมม่ีส่วนชุดคาํสั งทีจาํลองการทาํงานของซีพยีรู่วม 8087 เนืองจากในปัจจุบนัซีพียหูมายเลขทีตํ ากวา่ 
80486 ไม่คอ่ยมีใชแ้ลว้ ซีพียตูั�งแต่หมายเลข 80486 มีซีพียรู่วมอยูแ่ลว้ อาจจะมคีาํถามวา่ ทาํไมไมผ่ลิตคาํสั ง
ของซีพียหูมายเลข 80486 คาํตอบก็คือ ซีพยีหูมายเลขทีสงูกว่า 8086/8088 สามารถปฏิบตัิการกบัคาํสั งของ
ซีพยีหูมายเลข 8086/8088 ไดเ้สมอ แต่คาํสั งบางคาํสั งของซีพยีหูมายเลขทีมากกวา่ 8086/8088 เป็นตน้ไป 
ไม่สามารถปฏิบติัการไดด้ว้ยซีพียหูมายเลข 8086/8088 ซีพียหูมายเลข 8086 กบั 8088 มีคาํสั งเหมอืนกนั 
แต่หมายเลข 8088 จะติดต่อกบัขอ้มลูในหน่วยความจาํทีละ 8 บิต แต่ 8086 จะติดต่อไดที้ละ 8 บิต หรือ 16 
บิต  ภาษาเครืองทีไดจ้ะเก็บอยูใ่นแฟ้มแบบ .EXE ทีสามารถวิงไดบ้นระบบปฏิบติัการดอส ทีเลือกระบบปฏิบติัการ
ดอสเพราะเป็นระบบปฏบิติัการทีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะเครืองทีมีระบบปฏิบติัการวนิโดวส์ามารถสลบั
ไปยงัระบบปฏิบติัการดอสได ้
 ภาษาปาสกาลฉบบัร่างเกดิขึ� นในปี ค.ศ. 1968 โดย Niklaus Wirth และมีคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาลตวั
แรกในปี ค.ศ. 1970 แลว้ในปีถดัมาจึงมรีายงานเผยแพร่ในวารสาร ภาษาปาสกาลมีสองมาตรฐานจากสอง
สถาบนั คือ ISO Pascal Standard และ ANSI Pascal Standard คอมไพเลอรภ์าษาปาสกาลทีจะกล่าวถงึใน
หนังสือเล่มนี� ตรงตามมาตรฐาน ISO 7185 ระดบั 0 เนืองจากไม่อนุญาตใหพ้ารามเิตอรเ์ป็นแถวลาํดบัขนาดไม่
คงที (conformant array) รายละเอยีดต่างๆ ของภาษาปาสกาลดไูดใ้นภาคผนวก ข  
 คอมไพเลอรภ์าษาปาสกาลทีจะสรา้ง นอกจากตรงตามมาตรฐาน ISO 7185 ระดบั 0 แลว้ ยงัไดเ้พิม
กระบวนงานมาตรฐานและฟังกช์นัมาตรฐาน ทีสาํคญั เช่น ฟังกช์นัผลิตตวัเลขสุ่ม และ กระบวนงานทีใชติ้ดต่อกบั
ระบบปฏิบติัการดอส เป็นตน้  โดยไมไ่ดท้าํใหภ้าษาแตกต่างไปจากเดิม ผูเ้ขียนขอเรียกภาษานี� วา่ พีเอสยปูาส
กาล (PSU Pascal ย่อมาจาก Prince of Songkla University Pascal) นอกจากนี� ยงัไดส้รา้งคอมไพเลอรอ์กีตวัหนึง
ทีทาํงานเหมือนกนัแต่สามารถรบัรูอ้กัขระภาษาไทย ผูเ้ขยีนขอเรียกวา่ ม.อ.ปาสกาล  (ม.อ. ยอ่มาจาก มหิดล
อดุลยเดช ซึงเป็นพระนามของพระราชบิดา) ภาษาทั�งสองจะกล่าวถึงในภาคผนวก ค ตั�งแต่นี� เป็นตน้ไปถา้
กล่าวถึงภาษาปาสกาล จะหมายถงึ พเีอสยปูาสกาล สาํหรบัคอมไพเลอรภ์าษาม.อ.ปาสกาล จะกล่าวถึงในบทที 
12 
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 อยา่งไรก็ตามภาษาทีใชเ้ขยีนคอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนี�  คอื ภาษาซี เหตุผลเพราะเป็นภาษาระดบัสงู 
ทีเขา้ใจไดง้า่ย และมีขอ้ความสั งบางอนัทีทาํงานไดเ้หมือนภาษาระดบัตํ า  นอกจากนี� ยงัสามารถเขยีนขั�นตอนของ
คอมไพเลอรแ์ต่ละขั�นตอน แยกเก็บไวใ้นแต่ละแฟ้ม แลว้แยกแปลแต่ละแฟ้ม ขั�นตอนทีถกูตอ้งแลว้จึงไม่ตอ้งแปล
ซํ�า ทาํใหพ้ฒันาโปรแกรมไดเ้ร็วขึ� น 
 ก่อนทีจะกล่าวถึงรายละเอียดเกียวกบัคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาลทีจะสรา้งในหนังสือเล่มนี�  จะขอ
กล่าวถึงสถาปัตยกรรมของเครืองไอบีเอ็มพีซี ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 และระบบปฏิบติัการดอส ก่อน 
เพราะเกียวขอ้งโดยตรงกบัคอมไพเลอรที์จะสรา้ง โดยจะกล่าวถึงสถาปัตยกรรมของเครืองไอบีเอ็มพซีี ในหวัขอ้ที 
2.1 ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ในหวัขอ้ที 2.2 และระบบปฏิบติัการดอส ในหวัขอ้ที 2.3 จากนั�นจงึ
กล่าวถึงคอมไพเลอรที์จะสรา้ง ไดแ้ก่ โครงสรา้งของคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล ในหวัขอ้ที 2.4 แฟ้มโปรแกรม
ตน้ฉบบัของคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล ในหวัขอ้ที 2.5 โปรแกรมหลกั ในหวัขอ้ที 2.6 การรายงานความ
ผิดพลาด ในหวัขอ้ที 2.7 และบทสรุปในหวัขอ้ที 2.8 ตามลาํดบั 

2.1 สถาปัตยกรรมของเครื�องไอบีเอ็มพีซี 
 ในหวัขอ้นี� จะกล่าวถึงสถาปัตยกรรมของเครืองไอบีเอ็มพีซี ทีใชซ้พีียหูมายเลข 8086/8088 เท่านั�น รปู
ที 2.1 แสดงส่วนประกอบทีสาํคญัของเครืองไอบีเอ็มพซีี  
 
      
        8284               8086/                 CONTROL BUS 

8088  
        นาฬิกา              ซีพยี ู                    
                                                        MULTIPLEXED DATA AND ADDRESS BUS  
 
 
    หน่วยความจาํหลกั หน่วยรบัเขา้/ส่งออก 
 
 
  รปูที 2.1 ส่วนประกอบทีสาํคญัของเครืองไอบีเอ็มพีซีทีใชซี้พีย ู8086/8088 
 
 เครืองไอบีเอ็มพซีีใชน้าฬิกา 8284 ควบคุมรอบการทาํงานของซีพยี ู ส่วนซีพียคูวบคุมหน่วยความจาํ
หลกั และหน่วยรบัเขา้/ส่งออก ผ่านทาง control bus และส่งผ่านขอ้มลูหรือเลขทีอยูข่องขอ้มลูทาง multiplexed 
data and address bus ซีพยีปูระกอบดว้ยเรจิสเตอรต่์างๆ ดงัแสดงในรปูที 2.2 
 เรจิสเตอรท์ั�งหมดมขีนาด 16 บิต ยกเวน้เรจิสเตอร ์AH AL BH BL CH CL DH และ DL มีขนาด 8 บิต เร
จิสเตอร ์AX (AH AL) BX (BH BL) CX(CH CL) และ DX (DH DL)ใชเ้พือจดุประสงคใ์นการคาํนวณ เรจิสเตอร ์BX 
และ BP ใชเ้ป็นเรจสิเตอรฐ์าน (base) เรจิสเตอร ์BP และ SP ใชเ้ป็นเรจสิเตอรต์วัชี�  (pointer) เรจิสเตอร ์SI และ 
DI ใชเ้ป็นเรจสิเตอรด์รรชนี (index) เรจิสเตอร ์ CS DS SS และ ES ใชเ้พือกาํหนดเซกเมนต ์ (segment) เรจิ
สเตอร ์ IP ใชร่้วมกบัเรจิสเตอร ์ CS เพือคาํนวณเลขทีอยูเ่ชิงกายภาพ (physical address) ของคาํสั งใน
หน่วยความจาํทีจะกระทาํการต่อไป โดยการเลือนตาํแหน่งของบิตในเซกเมนตเ์รจิสเตอร ์ ในทีนี�  คอื CS ไป
ทางซา้ย 4 บิต เติม 0 ทีตาํแหน่งของบิตทางขวาขณะทีเลือน แลว้นําคา่นี� บวกกบัค่าออฟเซต (offset) ในทีนี�  คือ 
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ค่าในเรจิสเตอร ์ IP ดงัแสดงในรปูที 2.3 การคาํนวณเลขทีอยูเ่ชิงกายภาพของขอ้มลูในหน่วยความจาํ ก็ทาํใน
ลกัษณะนี� เช่นกนั เพียงแต่ใช ้ เรจิสเตอร ์DS SS หรือ ES เป็นเซกเมนต ์และใชค่้าคงที หรือ คา่ในเรจิสเตอรอื์น 
เป็นออฟเซต  การกาํหนดเลขทีอยูข่องขอ้มลูในกองซอ้น ใชเ้รจิสเตอร ์ SS เป็นเซกเมนต ์ ร่วมกบั เรจิสเตอร ์ SP 
เป็นออฟเซต โดยเรจิสเตอร ์ SP จะชี� ไปทียอดกองซอ้น ส่วนการกาํหนดเลขทีอยูข่องขอ้มลูอืน ใชเ้รจิสเตอร ์ DS 
หรือ ES  เป็นเซกเมนต ์ร่วมกบั คา่คงทีหรือค่าในเรจิสเตอรอ์ืน เป็นออฟเซต เลขทีอยูใ่นหน่วยความจาํจึงมกันิยม
เขยีนอยูใ่นรปู เซกเมนต:์ออฟเซต เช่น CS:IP SS:SP DS:0010 ES:0000 หรือ FF00:000A เป็นตน้ 
 
  15 8  7     0   15  0 
 AX     AH          AL         Accumulator                     CS                 Code Segment 
 BX     BH          BL         Base   DS          Data Segment 
 CX     CH          CL         Count   SS          Stack Segment 
 DX     DH          DL         Data   ES          Extra Segment 
   15      0   15  0 
   BP           Base Pointer  IP          Instruction Pointer 
   SP           Stack Pointer 15  0 
   SI           Source Index  FLAGS          Status Word 
   DI           Destination Index 
 
    รปูที 2.2 เรจิสเตอรข์องซีพยี ู8086/8088 

 
    15 14 13  12 11 10  9  8  7    6    5  4   3   2   1  0 
                                                                                   0    0   0   0    เซกเมนต ์
                                
                        15 14 13 12 11  10  9  8   7   6  5   4   3   2   1  0 
                                                                                                         ออฟเซต 
 
    19 18 17  16 15 14 13 12 11 10  9  8   7   6   5   4   3  2  1  0 
 
                                                                                                         เลขทีอยู่เชิงกายภาพ 
 
    รปูที 2.3 วธีิการคาํนวณเลขทีอยูเ่ชิงกายภาพ 
 
 เรจิสเตอรต์วัสุดทา้ย คือ FLAGS ใชเ้ก็บสภาวะต่างๆ ดงัรปูที 2.4 
 
 15   14   13   12   11   10    9     8     7     6     5     4     3     2     1     0 
                                        OF   DF    IF     TF   SF     ZF          AF           PF          CF 
 
    รปูที 2.4 เรจิสเตอร ์FLAGS 



22 

 

 
สภาวะในรปูที 2.4 มีความหมาย ดงันี�  
 - CF (Carry Flag) การคาํนวณมกีารทด 
 - OF (Overflow Flag) การคาํนวณลน้ 
 - ZF (Zero Flag) ผลลพัธเ์ป็นศนูย ์หรือการเปรียบเทียบเท่ากนั 
 - SF (Sign Flag) ผลลพัธ ์(หรือการเปรียบเทียบ) เป็นลบ 
 - PF (Parity Flag) มีบติทีเป็น 1 จาํนวนคู ่
 - AF (Auxiliary carry Flag) การคาํนวณเลขฐาน 10 ดว้ยรหสัเลขฐาน 2 (BCD-Binary-Code 
Decimal) ตอ้งมีการปรบัคา่ใหถ้กูตอ้ง  
 - DF (Direction Flag) ควบคุมทิศทางการเคลือนยา้ยขอ้มลู 
 - IF (Interrupt Flag) ควบคุมการขดัจงัหวะ 
 - TF (Trap Flag) ควบคุมการปฏบิตัิการของคาํสั งทีละคาํสั ง มกัใชใ้นโปรแกรม DEBUG 
 
 เนืองจากการกาํหนดเลขทีอยูใ่นหน่วยความจาํ ใชเ้ซกเมนตเ์รจสิเตอรแ์ละออฟเซต การเขยีนโปรแกรม
ของสถาปัตยกรรมแบบนี�  จึงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ตวัแบบ (model) หลกั  ตามลกัษณะของการอา้งถึงเลขทีอยูใ่น
หน่วยความจาํ คือ ตวัแบบขนาดจิyว (tiny model) ตัวแบบขนาดเล็ก (small model) และ ตวัแบบขนาดใหญ่ 
(large model)  
 ตวัแบบขนาดจิIว มีคา่ของเซกเมนตเ์รจิสเตอร ์ CS DS SS และ ES เท่ากนั มีค่าคงทีตามทีกาํหนดให้
ครั�งแรก ทาํให ้คาํสั ง ขอ้มลูในกองซอ้น และขอ้มลูอืน มีจุดเริมตน้เดียวกนั ขนาดของโปรแกรมจึงขึ� นอยูก่บัขนาด
ของออฟเซต ซึงโตไดม้ากทีสุด 216 หรือ 64K ไบต ์ดงัแสดงในรปูที 2.5 ก 
 ตวัแบบขนาดเล็ก ใช ้ CS เป็นเซกเมนตข์องคาํสั ง มคี่าคงทีตามทีกาํหนดใหค้รั�งแรก ทาํใหส่้วนทีเป็น
คาํสั งโตไดม้ากทีสุด 64K ไบต ์ และมีคา่ของเซกเมนตเ์รจิสเตอร ์ DS SS และ ES เท่ากนั มีค่าคงทีตามที
กาํหนดใหค้รั�งแรก แต่ไม่จาํเป็นตอ้งเท่ากบัค่าใน CS ทาํให ้ ขอ้มลูในกองซอ้นและขอ้มลูอืน มจีุดเริมตน้เดียวกนั 
ขอ้มลู (ทั�งในกองซอ้นและอืนๆ) โตไดม้ากทีสุด 64K ไบต ์ฉะนั�นโปรแกรมโตไดม้ากทีสดุ 128K ไบต ์ดงัแสดงใน
รปูที 2.5 ข 
 ตวัแบบขนาดใหญ ่ ใช ้ CS เป็นเซกเมนตข์องคาํสั ง มคี่าเปลียนไปตามความตอ้งการ ใช ้ SS เป็น 
เซกเมนตข์องขอ้มลูในกองซอ้น มีคา่คงทีตามทีกาํหนดใหค้รั�งแรก และใช ้DS และ ES เป็นเซกเมนตข์องขอ้มลูอืน 
มีคา่เปลียนไปตามความตอ้งการ ทาํใหส่้วนขอ้มลูในกอ้งซอ้นโตไดม้ากทีสุด 64K ไบต ์แต่ส่วนคาํสั งและขอ้มลูอืน 
โตไดเ้ท่าทีมีหน่วยความจาํเหลือใหใ้ช ้ดงัแสดงในรปูที 2.5 ค ตวัแบบขนาดใหญ่อาจจะเรียกแตกต่างออกไป ตาม
จาํนวนเซกเมนตข์องคาํสั งและขอ้มลู เช่น ตวัแบบทีมเีซกเมนตข์องคาํสั งหลายเซกเมนต ์ แต่มีเซกเมนตข์องขอ้มลู
เพียงเซกเมนตเ์ดียว เรียกวา่ ตวัแบบขนาดกลาง (medium model) และตวัแบบทีม ี เซกเมนตข์องคาํสั งหนึง
เซกเมนต ์แต่มเีซกเมนตข์องขอ้มลูหลายเซกเมนต ์เรียกวา่ ตวัแบบขนาดกระทดัรดั (compact model) เป็นตน้  
หมายเหต ุโปรแกรมเป้าหมายทีไดจ้ากคอมไพเลอรท์ีจะสรา้งในหนังสอืเล่มนี�  เป็นแบบตวัแบบขนาดเล็ก 
 
 สถาปัตยกรรมของเครืองไอบีเอ็มพีซี มหีน่วยทีใชว้ดัขนาดของขอ้มลู ดงันี�  ขอ้มลู 1 ไบต ์มขีนาด 8 บิต 
ขอ้มลู 1 คาํ มขีนาด  2 ไบต ์และขอ้มลูขนาด สองเท่าของคาํ มีขนาด 4 ไบต ์การเก็บขอ้มลูในหน่วยความจาํของ
ขอ้มลูหนึงคาํ จะเก็บไบตท์ีมีนัยสาํคญัน้อย (least significant) ไวที้เลขทีอยูต่ํ า และเก็บไบตที์มนัียสาํคญัมาก 
(most significant) ไวที้เลขทีอยูส่งู ดงัแสดงในรปูที 2.6 
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 สาํหรบัขอ้มลูในกองซอ้น สามารถดาํเนินการไดที้ละคาํเท่านั�น  การกดทาํดงันี�  ลบค่า SP ดว้ย 2 แลว้ใส่
ขอ้มลูทีเลขทีอยู ่ SS:SP กบั SS:(SP+1) ส่วนการผุด ทาํในทางกลบักนั คือ เอาขอ้มลูทีเลขทีอยู ่ SS:SP กบั 
SS:(SP+1) ไปใช ้แลว้บวกคา่ SP ดว้ย 2 ดังตวัอยา่งในรปูที 2.7 การทดสอบกองซอ้นวา่งหรือลน้ ไมไ่ดท้าํโดย
ส่วนเครือง ผูใ้ชต้อ้งเขยีนโปรแกรม (ส่วนคาํสั ง) ทดสอบเอง สิงทีตอ้งระมดัระวงัอกีอยา่งหนึงคอื ถา้ SP มีคา่
เท่ากบั 0000 หลงัจากกด คา่ SP จะเท่ากบั FFFE และขอ้มลูจะอยูท่ีเลขทีอยู ่ SS:FFFE กบั SS:FFFF ในทาง
กลบักนั ถา้ SP มีคา่เท่ากบั FFFE หลงัการผุด คา่ SP จะเท่ากบั 0000 แต่ละกองซอ้นจึงมขีนาดไดไ้ม่เกิน 64K 
ไบต ์
  
 
 
 
               ขอ้มลูในกองซอ้น                    ขอ้มลูในกองซอ้น 
                       +    SS ->  
                   ขอ้มลูอืน 
                    DS SS ES ->              … 
                                                                                                                              ขอ้มลูอืน 
         DS ES -> 
              ขอ้มลูในกองซอ้น                                                                             ขอ้มลูอืน 
                    +                                                                           DS ES->               
               ขอ้มลูอืน                  คาํสั ง                         …                         
                   +                                                                                           คาํสั ง 
                คาํสั ง                                                                            CS -> 
                                                                                                                        คาํสั ง 
  CS DS SS ES ->                                          CS ->                                   CS -> 

   
          ก. ตวัแบบขนาดจิyว                       ข. ตวัแบบขนาดเล็ก                    ค. ตวัแบบขนาดใหญ่ 
                                    รปูที 2.5 ตวัแบบของหน่วยความจาํ 
 
เลขทีอยูส่งู 
 
  B5 ไบตที์มีนัยสาํคญัมาก 
      คาํ              ค่าทีเก็บคอื B59E 
  9E ไบตที์มีนัยสาํคญันอ้ย 
เลขทีอยูต่ํ า 
 
    รปูที 2.6 การเก็บขอ้มลูหนึงคาํ 
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                                          ส่วนล่างของกองซอ้น 
เลขทีอยูส่งู 
 
8000:1025   3A                                             8000:1025    3A 
8000:1024    ED     8000:1024    ED 
8000:1023    CD     8000:1023    CD 
8000:1022    EF         SP = 1022   8000:1022    EF 
8000:1021      8000:1021    95 
8000:1020      8000:1020    01          SP = 1020 
 
เลขทีอยูต่ํ า 
SS = 8000 
 กองซอ้นกอ่นกด   กองซอ้นหลงักดค่า 9501 
 กองซอ้นหลงัผุด   กองซอ้นกอ่นผุด 
 
    รปูที 2.7 ตวัอยา่งการดาํเนินการกบัขอ้มลูในกองซอ้น 
 
 ส่วนการดาํเนินการกบัขอ้มลูอืน สามารถทาํไดท้ั�งเป็นไบต ์ และคาํ  และมีวิธีการอา้งถึงเลขทีอยูใ่น
หน่วยความจาํหลายวธีิ ขึ� นอยูก่บัรปูแบบของคาํสั ง ซึงจะกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป  
 คาํสั งภาษาเครือง ของซีพยี ู 8086/8088 มีความยาวไมเ่ท่ากนั มีขนาดตั�งแต่ 1 ถึง 6 ไบต ์ รปูแบบ
คาํสั งภาษาเครืองจะไมก่ล่าวถึงในทีนี�  แต่จะกล่าวถึงในรปูแบบภาษาแอสเซมบลีในหวัขอ้ถดัไป 

2.2 ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 
 ภาษาแอสเซมบลี เป็นภาษาระดบัตํ า ทีมคีวามใกลเ้คียงกบัภาษาเครือง คือ แทนทีจะเขยีนคาํสั งใน
รปูแบบของภาษาเครือง ก็ใชค้าํสั งในรปูสญัลกัษณ์แทน คาํสั งภาษาแอสเซมบลีหนึงคาํสั ง จึงแปลไปเป็น
ภาษาเครืองหนึงคาํสั ง เป็นลกัษณะคาํสั งต่อคาํสั ง อยา่งไรก็ตามเพือใหก้ารเขยีนโปรแกรมงา่ยขึ� น 
ภาษาแอสเซมบลีจึงมีคาํสั งอีกประเภทหนึงทีไมไ่ดแ้ปลไปเป็นคาํสั งภาษาเครือง เรียกวา่ ตวัชีR ทาง (directive) ใช้
เพือกาํหนดขา่วสารใหก้บัแอสเซมเบลอร ์เช่น กาํหนดตาํแหน่ง ขนาด และค่าเริมตน้ของขอ้มลู เป็นตน้ 
 ตวัชี� ทางมีหลายตวัจะกล่าวถึงเฉพาะทีจาํเป็น ไดแ้ก่ตวัชี� ทางทีกาํหนด ตาํแหน่ง, ขนาด, และค่าเริมตน้
ของขอ้มลู มีรปูแบบทั วไปดังนี�  
 
 Lebel pseudo-op  initval,initval,…  ; Comment 
 
 Label เป็นตาํแหน่งของขอ้มลู (หรือเป็นตาํแหน่งของคาํสั ง โดยการเขยีนเครืองหมาย ":" ตามหลงั) จะ
มีหรือไม่ก็ได ้ ใชเ้พือกาํหนดเลขทีอยูไ่บตแ์รกของขอ้มลู, pseudo-op เป็นตวัดาํเนินการเทียม ใชเ้พือบอกขนาด
ของขอ้มลู  เชน่ DB, DW  และ DD มีขนาด 1, 2 และ 4 ไบต ์ตามลาํดบั เป็นตน้, initval เป็นค่าเริมตน้ จะมี
หรือไม่ก็ได ้หรือมีมากกวา่หนึงคา่ก็ได ้ถา้มมีากกวา่หนึงคา่ แต่ละค่าจะตอ้งคั นดว้ย เครืองหมาย “,” และจะเก็บ
ค่าเรียงจากตาํแหน่งเลขทีตํ าไปเลขทีสงู ตามลาํดบั ถา้ไม่มค่ีาเริมตน้ หรือ กาํหนดค่าเริมตน้ดว้ยคาํวา่ DUP(?) 



25 

 

จะหมายถึงไมก่าํหนดคา่เริมตน้, Comment เป็นหมายเหตุ เริมจากเครืองหมาย “;” จนถึงสิ� นสุดบรรทดั และจะมี
หรือไม่ก็ได ้
 สาํหรบัคาํสั งภาษาแอสเซมบลีทีแปลไปเป็นคาํสั งภาษาเครือง คาํสั งต่อคาํสั งมรีปูแบบทั วไป ดังนี�  
 
 Lebel: mnemonic code  operand,operand  ; Comment 
 
 Label:  ตําแหน่งของคาํสั ง จะมีหรือไมก็่ได ้ถา้มตีอ้งเขยีนเครืองหมาย “:” ตามหลงัดว้ย ใชเ้พือกาํหนด
เลขทีอยูไ่บตแ์รกของคาํสั ง ส่วนต่อไปก็คือ คาํสั ง ซึงจะมีหรือไม่ก็ได ้ ถา้ไม่มี แสดงวา่เขยีนเฉพาะตาํแหน่ง ถา้มี 
ประกอบดว้ยสองส่วน คือ  mnemonic code หรือ  รหสัช่วยจาํ เป็นตวัดาํเนินการ บอกใหท้ราบวา่ตอ้งการทาํ
อะไร และ operand เป็นตวัถกูดาํเนินการ ซึงอาจจะไมม่ี มีหนึงตวั หรือสองตวั ขึ� นอยูก่บัตวัดาํเนินการ ใชเ้พืออา้ง
ถึงเลขทีอยูข่องคาํสั งหรือขอ้มลู ทีจะนํามาดาํเนินการ  สาํหรบั comment เป็นหมายเหตุ เริมจากเครืองหมาย “;” 
จนถึงสิ� นสุดบรรทดั และจะมีหรือไมก่็ได ้
 ตวัถกูดาํเนินการมวีธีิการเขยีนไดห้ลายวธีิ เรียกวา่ วิธีการกาํหนดเลขที�อยู ่ (addressing mode) แยก
ออกไดเ้ป็นสองประเภท คือ ประเภททีเกียวกบัขอ้มลู และประเภททีเกียวกบัตาํแหน่งของคาํสั งทีจะกระโดดไป
ทาํงานต่อไป มีรายละเอยีด ดงันี�  
 
 ก. เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูล 
 
 ก.1 วิธีการกาํหนดเลขที�อยูโ่ดยเรจสิเตอร ์ตวัถกูดาํเนินการเขยีนอยูใ่นรปูของ 
 
        เรจิสเตอร ์
 

ตวัอยา่ง 2.1 
  MOV AX,CX 
  INC CX 
 
ในทีนี�  AX และ CX เขยีนดว้ยวธีิการกาํหนดเลขทีอยูโ่ดยเรจิสเตอร ์
 
 ก.2 วิธีการกาํหนดเลขที�อยูโ่ดยทนัท ีตวัถกูดําเนินการเขยีนอยูใ่นรปูของ  
 
                 นิพจน์คา่คงที 
 
นิพจน์ค่าคงทีมีขนาด 8 หรือ 16 บิต แทนคา่ของขอ้มลู 
 
ตวัอยา่ง 2.2 
  MOV AX,65535 
  MOV BH,255 
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  MOV CX,4-2+5 
 
ในทีนี�  65535, 255 และ 4-2+5 (ค่า 7) เขยีนดว้ยวิธีการกาํหนดเลขทีอยูโ่ดยทนัที เป็นค่าทีจะนําไปเก็บในเร
จิสเตอร ์AX, BH, และ CX ตามลาํดบั ส่วน AX, BH และ CX เขยีนดว้ยวิธีการกาํหนดเลขทีอยูโ่ดยเรจิสเตอร ์
 
 ก.3 วิธีการกาํหนดเลขที�อยูโ่ดยตรง ตวัถกูดาํเนินการเขยีนอยูใ่นรปูของ  
 
       ตาํแหน่งขอ้มลู +- นิพจน์คา่คงที 
 
นิพจน์ค่าคงทีจะมีหรือไม่ก็ได ้ ตาํแหน่งขอ้มลู+-นิพจน์ค่าคงที มขีนาด 16 บิต แทนออฟเซตของขอ้มลูใน
หน่วยความจาํ เลขทีอยูเ่ชิงกายภาพของขอ้มลูในหน่วยความจาํ เกิดจากการนําคา่นี� ไปบวกกบัคา่ในเซกเมนตเ์รจิ
สเตอรข์องขอ้มลู ตามวธีิการคาํนวณในรปูที 2.3 ค่าออฟเซตขนาด 16 บิตนี�  เรียกอีกอยา่งหนึงวา่ เลขที�อยูย่งั
ผล (effective address) ซึงใชเ้ป็นค่าออฟเซตตามทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ถา้ไมก่าํหนดเซกเมนตเ์รจสิเตอรข์อง
ขอ้มลูโดยชดัแจง้ การคาํนวณเลขทีอยูเ่ชิงกายภาพของขอ้มลู จะใชเ้รจิสเตอร ์DS เป็นเซกเมนต ์โดยปริยาย 
 
ตวัอยา่ง 2.3 
  MOV AX,COUNT 
  ADD DX,ES:ARRY+10 
  .... 
 COUNT DW 0 
 ARRY DW 20 DUP(?) 
 
ในทีนี�  COUNT และ ARRY+10 เขยีนดว้ยวธีิการกาํหนดเลขทีอยูโ่ดยตรง ไม่ไดเ้ป็นค่าของขอ้มลู แต่เป็นเลขทีอยู่
ยงัผล ขอ้มลูทีจะนํามาดาํเนินการอยูที่ ตาํแหน่ง DS:COUNT (เพราะไมไ่ดก้าํหนดเซกเมนตเ์รจสิเตอรโ์ดยชดัแจง้ 
จึงใชเ้รจิสเตอร ์ DS เป็นเซกเมนตโ์ดยปริยาย) และตาํแหน่ง ES:ARRY+10 (เพราะกาํหนดเรจิสเตอร ์ ES เป็น
เซกเมนตโ์ดยชดัแจง้) ตามลาํดบั จะเห็นไดว้า่ การอา้งถึงตาํแหน่งของขอ้มลูในโปรแกรม สามารถทาํไดโ้ดยการ
กาํหนดตาํแหน่งดว้ยสญัลกัษณ์ ผูเ้ขยีนไม่ตอ้งกงัวลวา่ โปรแกรมจะบรรจุทีไหนในหน่วยความจาํ 
 
 ก.4  วิธีการกาํหนดเลขที�อยูโ่ดยเรจสิเตอรท์างออ้ม ตวัถกูดาํเนินการเขียนอยูใ่นรปูของ  
 
     [ เรจิสเตอร ์] 
 
โดยที เรจิสเตอรอ์าจจะเป็น เรจิสเตอรฐ์าน (BX, BP) หรือ เรจิสเตอรด์รรชนี (DI, SI) ทีเก็บเลขทีอยูย่งัผล ของ
ขอ้มลูในหน่วยความจาํ ถา้ไมก่าํหนดเซกเมนตเ์รจิสเตอรข์องขอ้มลูโดยชดัแจง้ การคาํนวณเลขทีอยูเ่ชิงกายภาพ
ของขอ้มลู จะใชเ้รจิสเตอร ์ SS เป็นเซกเมนต ์ ร่วมกบัเรจิสเตอร ์ BP เป็นออฟเซต และใชเ้รจิสเตอร ์  DS เป็น
เซกเมนต ์ร่วมกบัเรจิสเตอร ์BX, DI, หรือ SI เป็นออฟเซต โดยปริยาย 
 
ตวัอยา่ง 2.4 
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  MOV AX,[BP] 
  ADD CX,[DI] 
 
ในทีนี�  ขอ้มลูทีจะนํามาดาํเนินการ ของคาํสั งแรกจะอยูที่ SS:BP ส่วนคาํสั งทีสอง จะอยูที่ DS:DI 
 
  ก.5  วิธีการกาํหนดเลขที�อยูโ่ดยเรจสิเตอรส์มัพนัธ ์ ตวัถกูดําเนินการเขยีนอยูใ่นรปูของ  
 
         ตาํแหน่งขอ้มลู [ เรจิสเตอร ์+- นิพจน์คา่คงที ]     
 หรือ 
         [  เรจิสเตอร ์ +-  นิพจน์คา่คงที ] 
 
โดยที เรจิสเตอรอ์าจจะเป็น เรจสิเตอรฐ์าน ◌ฺ(BX, BP) หรือ เรจิสเตอรด์รรชนี (DI, SI) นิพจน์ค่าคงทีจะมีหรือไม่
ก็ได ้ เลขทีอยูย่งัผลเกิดจากการบวกค่าในเรจสิเตอร ์ กบั ระยะห่าง (displacement) ขนาด 8 หรือ 16 บิต ใน
รปูแบบแรก ระยะหา่ง คอื ตาํแหน่งขอ้มลู บวกหรือลบ กบันิพจน์ค่าคงที  ส่วนในรปูแบบทีสอง ระยะห่าง คือ 
นิพจน์ค่าคงที ทีจะนําไปบวกกบัค่าในเรจิสเตอร ์  ถา้ไม่กาํหนดเซกเมนตเ์รจิสเตอรข์องขอ้มลูโดยชดัแจง้ การ
คาํนวณเลขทีอยูเ่ชิงกายภาพของขอ้มลู จะใชเ้รจิสเตอร ์SS เป็นเซกเมนต ์ร่วมกบัเรจิสเตอร ์BP เป็นออฟเซต และ
ใชเ้รจิสเตอร ์ DS เป็นเซกเมนต ์ร่วมกบัเรจิสเตอร ์BX, DI, หรือ SI เป็นออฟเซต โดยปริยาย 
 
ตวัอยา่ง 2.5 
  MOV AX,VAR_X[BX] 
  MOV BL,MESG[SI+10H] 
  MOV CX,[BX-1] 
   ... 
  VAR_X DW 1,2,3 
  MESG DB ‘Hello’ 
 
ในตวัอยา่งนี�  คาํสั งแรกมีตาํแหน่งขอ้มลูทีจะนํามาดาํเนินการอยูที่ DS:VAR_X+BX เช่น ถา้ BX มีคา่เป็น 0, 1, 
หรือ 2 ขอ้มลูทีตาํแหน่งดงักล่าว จะเป็น 1, 2, หรือ 3 ตามลาํดบั เป็นตน้ 
 
     ก.6 วิธีการกาํหนดเลขที�อยูโ่ดยฐานดรรชนี ตวัถกูดาํเนินการเขยีนอยูใ่นรปูของ 
 
        [  เรจิสเตอรฐ์าน   ]   [  เรจิสเตอรด์รรชนี  ] 
 
เลขทีอยูย่งัผล เกิดจากการบวกคา่ในเรจิสเตอรฐ์าน กบัค่าในเรจสิเตอรด์รรชนี ถา้ไมก่าํหนดเซกเมนตเ์รจิสเตอร์
โดยชดัแจง้ การคาํนวณเลขทีอยูเ่ชิงกายภาพของขอ้มลู จะใชเ้รจิสเตอร ์ SS เป็นเซกเมนต ์ ร่วมกบัเรจิสเตอร์ BP 
เป็นออฟเซต และใชเ้รจิสเตอร ์ DS เป็นเซกเมนต ์ร่วมกบัเรจิสเตอร ์BX, DI, หรือ SI เป็นออฟเซต โดยปริยาย 
 
ตวัอยา่ง 2.6 
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  MOV AX,[BP][DI] 
 
ในทีนี�  ตาํแหน่งของขอ้มลูทีจะนํามาดาํเนินการจะอยูที่ SS:BP+DI 
 
     ก.7 วิธีการกาํหนดเลขที�อยูโ่ดยฐานดรรชนีสมัพนัธ ์ ตวัถกูดําเนินการเขยีนอยูใ่นรปูของ 
 
        ตาํแหน่งขอ้มลู  [ เรจิสเตอรฐ์าน  +-  นิพจน์ค่าคงที  ] [ เรจิสเตอรด์รรชนี  +-  นิพจน์ค่าคงที  ] 
หรือ 
        [ เรจิสเตอรฐ์าน  +-  นิพจน์คา่คงที  ] [ เรจิสเตอร์ดรรชนี +- นิพจน์คา่คงที  ] 
 
นิพจน์ค่าคงทีจะมีหรือไม่ก็ได ้ เลขทีอยูย่งัผล เกิดจากการบวกค่าในเรจสิเตอรฐ์าน กบัคา่ในเรจิสเตอรด์รรชนี กบั
ระยะหา่ง เช่นเดียวกนั ถา้ไมก่าํหนดเซกเมนตเ์รจิสเตอรโ์ดยชดัแจง้ การคาํนวณเลขทีอยูเ่ชงิกายภาพของขอ้มลู 
จะใชเ้รจิสเตอร ์ SS เป็นเซกเมนต ์ ร่วมกบัเรจิสเตอร ์ BP เป็นออฟเซต และใชเ้รจิสเตอร ์  DS เป็นเซกเมนต ์
ร่วมกบัเรจิสเตอร ์BX, DI, หรือ SI เป็นออฟเซต โดยปริยาย 
 
ตวัอยา่ง 2.7 
  MOV AX,DATA[BX+10][SI-2] 
  MOV DX,[BP+2][DI] 
 
ในตวัอยา่งนี�  คาํสั งแรกมีตาํแหน่งขอ้มลูอยูที่ DS:BX+10+SI-2 และคาํสั งทีสองมีตาํแหน่งขอ้มลูอยูท่ี 
SS:BP+2+DI 
 
 
 
 ข. เกี�ยวขอ้งกบัตาํแหน่งของคาํสั �งที�จะกระโดดไปทาํงานตอ่ไป 
 
     ข.1 วิธีการกาํหนดเลขที�อยูภ่ายในเซกเมนตโ์ดยตรง  ตัวถกูดาํเนินการเขยีนอยูใ่นรปูของ 
 
         ตาํแหน่งคาํสั ง +- นิพจน์คา่คงที 
 
นิพจน์ค่าคงทีจะมีหรือไม่ก็ได ้ เลขทีอยูย่งัผลทีจะกระโดดไป เกดิจากการบวกค่าในเรจิสเตอร ์ IP กบัระยะห่าง 
(ตาํแหน่งคาํสั ง บวกหรือลบ กบันิพจน์ค่าคงที) ระยะหา่งมีขนาด 8 หรือ 16 บิต ขึ� นอยูก่บัคาํสั ง คาํสั งกระโดด
แบบมีเงือนไข จะมีระยะหา่งขนาด 8 บิตเท่านั�น การกระโดดจึงห่างจากเลขทีอยูไ่บตสุ์ดทา้ยของคาํสั งปัจจบุนัได้
ไม่เกิน 255 ไบต ์ สว่นการกระโดดแบบไมม่ีเงือนไข มีไดท้ั�งระยะหา่งขนาด 8 และ 16 บิต การกระโดดแบบมี
เงือนไข และการกระโดดแบบไม่มเีงือนไข ทีมีระยะห่างขนาด 8 บิต เรียกวา่ การกระโดดระยะสัRน 
 
ตวัอยา่ง 2.8 
   CMP AX,0 
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   JG POSITIVE 
   JMP NEGATIVE 
 POSITIVE: 
    ... 
   JMP SHORT NEXT+2 
 NEGATIVE: 
    ... 
 NEXT: 
 
ในตวัอยา่งนี�  ถา้ค่าในเรจิสเตอร ์AX มีคา่มากกวา่ 0 จะกระโดดไปทีตาํแหน่ง POSITIVE ในกรณีนี� เป็นการกระโดด
แบบมีเงือนไข จงึเป็นการกระโดดระยะสั�น มฉิะนั�น จะเป็นการกระโดดระยะยาว ไปทีตาํแหน่ง NEGATIVE ส่วน
คาํสั ง JMP SHORT NEXT+2 เป็นการกระโดดแบบไม่มเีงือนไขระยะสั�น ไปทีตาํแหน่ง NEXT+2 
 
     ข.2 วิธีการกาํหนดเลขที�อยูภ่ายในเซกเมนตโ์ดยออ้ม ตัวถกูดาํเนินการเขยีนอยูใ่นรปูแบบเดียวกนักบั
รปูแบบทีเกียวขอ้งกบัขอ้มลู ยกเวน้ วธิกีารกาํหนดเลขทีอยูโ่ดยทนัที เลขทีอยู่ยงัผลทีจะกระโดดไป จะถกูนําไป
เก็บในเรจิสเตอร ์IP แทนค่าเดิมที IP เก็บอยู ่ใชก้บัคาํสั งกระโดดแบบไม่มีเงือนไขเท่านั�น 
 
ตวัอยา่ง 2.9 
   JMP NEAR PTR [BX] 
 
ในทีนี�  ตาํแหน่งทีจะกระโดดไป คือ ตาํแหน่งทีเก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์BX 
 
 
 
     ข.3 วิธีการกาํหนดเลขที�อยูร่ะหว่างเซกเมนตโ์ดยตรง  ตวัถกูดาํเนินการเขยีนอยูใ่นรปูของ 
 
         ตาํแหน่งคาํสั ง +- นิพจน์คา่คงที 
 
นิพจน์ค่าคงทีจะมีหรือไม่ก็ได ้ ใชเ้พือการกระโดดขา้มระหวา่งเซกเมนต ์คา่ในเรจิสเตอร ์CS และ IP จะถกูแทนที
ดว้ยค่าเซกเมนตแ์ละออฟเซตทีกาํหนด 
 
ตวัอยา่ง 2.10 
  SEG1 SEGMENT 
      ... 
   JMP SEG2_LOC 
      ... 
  SEG1 ENDS 
  SEG2 SEGMENT 
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      ... 
  SEG2_LOC: 
      ... 
  SEG2 ENDS 
 
     ข.4 วิธีการกาํหนดเลขที�อยูร่ะหว่างเซกเมนตโ์ดยออ้ม ตวัถกูดาํเนินการเขยีนอยูใ่นรปูแบบเดียวกนั
กบัรปูแบบทีเกียวขอ้งกบัขอ้มลู ยกเวน้ วธีิการกาํหนดเลขทีอยูโ่ดยทนัทีและวิธกีารกาํหนดเลขทีอยูโ่ดยเรจิสเตอร ์
ค่าทีจะนําไปแทนทีในเรจิสเตอร ์ CS และ IP อยูใ่นหน่วยความจาํขนาดสองคาํทีอยูติ่ดต่อกนั โดยทีเลขทีอยูเ่ชิง
กายภาพของหน่วยความจาํ มีวธิีการคาํนวณ เหมอืนกบัรปูแบบทีเกียวขอ้งกบัขอ้มลูทุกประการ 
 
ตวัอยา่ง 2.11 
    CALL FAR PTR [DI] 

2.3 ระบบปฏิบตักิารดอส 
 ดอสเป็นระบบปฏิบตัิการแบบผูใ้ชค้นเดียว และทาํทีละโปรแกรม มีหน้าทีจดัการกบัทรพัยากรที
คอมพิวเตอรม์ีอยู ่ ไดแ้ก่ ซีพยี ู หน่วยความจาํ หน่วยรบัเขา้/ส่งออก และหน่วยเก็บช่วย     ดอสอนุญาตใหม้ี
โปรแกรมหลายโปรแกรมในหน่วยความจาํได ้ เช่น โปรแกรมประเภทจบการทาํงานแต่ยงัสิงสู่อยูใ่นหน่วยความจาํ 
(Terminated but Stay Resident) หรือ โปรแกรมทีมีเมนูใหส้ลบัไปทีดอสชั วคราว เป็นตน้ การทีมีโปรแกรมใน
หน่วยความจาํหลายโปรแกรม ไม่ไดห้มายความวา่ ดอสเป็นระบบปฏิบติัการทีทาํงานไดห้ลายๆ โปรแกรมพรอ้ม
กนั เนืองจากดอสไมไ่ดจ้ดัการกบัซีพยีใูนลกัษณะทีแบ่งกนัใช ้ใหก้บัแต่ละโปรแกรม 
 การจดัการกบัซีพยีไูม่มอีะไรสบัซอ้น เนืองจากเป็นระบบการทาํงานแบบทีละโปรแกรม ซีพียจูะถูก
จดัสรรใหก้บัโปรแกรมทีนํามาปฏิบติัการ จนกวา่โปรแกรมดงักล่าวจะทาํงานเสร็จ 
 การจดัการกบัหน่วยเก็บช่วย มีการกาํหนดชือไดรว ์ (drive) ใหก้บัอุปกรณที์เป็นหน่วยเก็บช่วย เช่น 
กาํหนดชือไดรว ์ A: B: และ C: ใหก้บัจานแม่เหล็กแบบอ่อนขนาด 3 1/2 นิ� ว, ขนาด 5 1/4 นิ� ว, และจาน
แมเ่หล็กแบบแข็ง ตามลาํดบั เป็นตน้ แต่ละไครวจ์ะบรรจุสารบบ (directory) และแฟ้ม ซึงมโีครงสรา้งแบบตน้ไม้
ทีมรีากอยูข่า้งบน และกิงกา้นสาขาแตกลงมาขา้งล่าง ดงัรปูที 2.8 
 
               \ 
 
 COMMAND.COM   PASCAL30  AUTOEXEC.BAT 
 
.       ..  README.TXT  PSUPAS30  TAIPAS30 
 
   รปูที 2.8 โครงสรา้งสารบบและแฟ้มของระบบปฎิบติัการดอส 
 
รากจะแทนดว้ยเครืองหมาย “\” เป็นสารบบบนสุด ระดับล่างลงมาจะเป็นแฟ้มหรือสารบบย่อย สารบบย่อย
ประกอบดว้ยแฟ้มและสารบบย่อยระดบัล่างลงไปไดอ้กี เป็นชั�นๆ สารบบระดบับน เรียกวา่ สารบบพ่อแม่ (parent 
directory) ของสารบบยอ่ยระดบัล่าง ชือแฟ้มหรือสารบบยอ่ย ประกอบดว้ยสองส่วน คือ ชือ กบั ส่วยขยาย 
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(extension) ส่วนขยายจะมีหรือไม่ก็ได ้ถา้มีตอ้งคั นดว้ยเคริองหมาย “.”  มีสารบบยอ่ยพเิศษสองสารบบ  คอื  .  
และ  ..  แทน สารบบปัจจบุนั (current directory) และ สารบบพอ่แม ่ ตามลาํดบั ดอสจะเป็นตวัจดัการกบั
โครงสรา้งเหล่านี�  และมีบริการใหผู้ใ้ชเ้รียกใช ้ เชน่ สรา้ง (create) เปิด (open) ปิด (close) และลบ (delete) 
แฟ้มขม้ลู เป็นตน้ การเรียกใชบ้ริการของดอสทาํไดโ้ดยการใชค้าํสั งขดัจงัหวะ intr แต่ละบริการจะมีหมายเลข
ขดัจงัหวะ และหมายเลขฟังกช์นั เช่น intr 21h ฟังกช์นั 32h หมายถึง เปิดแฟ้ม เป็นตน้ หมายเลขขดัจงัหวะเป็น
ส่วนหนึงของคาํสั ง intr แต่หมายเลขฟังกช์นัตอ้งกาํหนดผ่านทางเรจิสเตอร ์ โดยปกติจะผ่านทางเรจสิเตอร ์ AH  
ค่าพารามเิตอรอ์ืน ก็ส่งผ่านทางเรจิสเตอร ์ เช่นกนั ดอสติดต่อกบัแฟ้มในสองลกัษณะ ลกัษณะแรกใช ้ FCB (File 
Control Block) ซึงเป็นลกัษณะทีใชใ้นระบบปฏิบตัิการ CP/M เป็นลกัษณะทีลา้สมยัไปแลว้ ลักษณะทีสองใช ้
หมายเลขแฟ้ม (file handle) เป็นลกัษณะเดียวกนักบัทีใชใ้นระบบปฏิบติัการยนิูก ลกัษณะหมายเลขแฟ้มจะมี
ตั�งแต่ดอสเวอรช์นั 2 เป็นตน้ไป ฟังกช์นัมาตรฐานทีเกียวกบัแฟ้ม ของภาษาปาสกาลทีจะสรา้งในหนังสือเล่มนี�  จะ
ใชบ้ริการทีเป็นลกัษณะหมายเลขแฟ้ม เท่านั�น 
 การจดัการกบัหน่วยรบัเขา้/ส่งออก แบ่งออกเป็นสองระดบั คือ ระดบัไบออส กบัระดบัดอส ระดบั
ไบออสเป็นบริการทีควบคุมอปุกรณนํ์าขอ้มลูเขา้หรือออกพื� นฐาน บริการระดบัไบออส เก็บอยูใ่นรอม ส่วนระดบั
ดอส เป็นบริการระดบัสงู ทีเรียกใชบ้ริการระดบัไบออสอกีทีหนึง บริการระดบัดอส เก็บอยูใ่นแรม หลงัจากปลุก
เครืองแลว้ ผูใ้ชส้ามารถเรียกใชไ้ดท้ั�งบริการจากไบออสและดอส การเรียกใชก้็มีวธีิการเช่นเดียวกบัทีกล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ 
 สาํหรบัการจดัการกบัหน่วยความจาํ มกีารจดัการเป็นรายการของบล็อกซึงอาจจะมีขนาดไม่เท่ากนั การ
จดัสรร จะจดัสรรบล็อกทีมทีีวา่งมากพอให ้ อาจจะเป็นบล็อกขนาดใหญ่สุด การเรียกคืน จะเรียกคืนบล็อกทีเคย
จดัสรรให ้ ถา้บล็อกทีเรียกคืนอยู่ติดกบับล็อกวา่ง บล็อกทีเรียกคืนและบล็อกวา่ง จะรวมเป็นบล็อกวา่งเดียวกนั 
การเรียกใชบ้ริการ จดัสรร และ เรียกคืน หน่วยความจาํ ทาํเช่นเดียวกบัการเรียกใชบ้ริการอืน ทีกล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ 
 เนืองจากการเรียกใชบ้ริการของไบออสและดอส มีวธีิการเหมอืนกนั ต่างกนัตรงหมายเลขขดัจงัหวะ และ
พารามิเตอรที์ส่งผ่านทาง เรจสิเตอร ์ ผูเ้ขยีนจึงออกแบบภาษาพีแอสยปูาสกาล และ ม.อ. ปาสกาล ใหม้ี
กระบวนงานมาตรฐานสาํหรบัการเรียกใชบ้ริการดงักล่าว โดยไมไ่ดท้าํให ้ ลกัษณะของภาษาปาสกาลตาม
มาตรฐาน เปลียนไป อยา่งไรก็ตาม กระบวนงานมาตรฐานนี�  ใชไ้ดก้บัระบบปฏิบติัการดอสเท่านั�น กระบวนงาน
ดงักล่าว มีรปูแบบดงันี�  
 
 PROCEDURE INTR(หมายเลขขดัจงัหวะ : INTEGER; VAR ตวัแปร: ระเบียน) ; 
 
โดยที ระเบียนตอ้งมีขนาด 20 ไบต ์และมีตาํแหน่งของเรจิสเตอร ์ตามตวัอยา่ง 2.12 
 
 ตวัอย่าง 2.12 
 PROGRAM INTR_EX (INPUT, OUTPUT); 
  TYPE SIZE = (WORD, BYTE); 
       REGS = RECORD 
         CASE SIZE OF 
   WORD : (AX,BX,CX,DX,BP,DI,SI,DS,ES,FLAGS:INTEGER); 
   BYTE : (AL,AH,BL,BH,CL,CH,DL,DH:CHAR) 
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       END; 
    VAR REGISTERS : REGS; 
 BEGIN 

   REGISTERS.AX := 3840; { ah = 0fh al = 00h } 
   INTR(16,REGISTERS); { clear screen intr 21h function 0fh } 
   REGISTERS.AH := CHR(0);  
   INTR(16,REGISTERS) { gotoxy(0,0) } 
 END. 
 
 โปรแกรมภาษาเครืองทีจะนํามาวิงบนดอส มีสองแบบ คือ ภาษาเครืองในแฟ้มแบบ .COM และ 
ภาษาเครืองในแฟ้มแบบ .EXE แบบแรกเมือนําไปบรรจุในหน่วยความจาํจะมลีกัษณะดงัในรปูที 2.9 ก และแบบ
หลงัในรปูที 2.9 ข  
 
                               <- SP 
  00H                  ขอ้มลูในกองซอ้น 
  00H                           <- SP                                                         <- SS 
                                                                                   ขอ้มลูอืน 
                                                                                                                              
  โปรแกรมภาษาเครืองจากแฟ้มแบบ .COM                             คาํสั ง                               <- IP 
                                                        <- IP = 0100H                                            <- CS 
      Program Segment Prefix (PSP)                                Program Segment Prefix (PSP)    
                                                       <- CS DS ES SS                                           <- DS ES 
               ก. แฟ้มแบบ  .COM                                                        ข. แฟ้มแบบ .EXE 
 
   รปูที 2.9 ส่วนของหน่วยความจาํเมือบรรจุโปรแกรมภาษาเครือง 
 

ก่อนบรรจโุปรแกรมบนหน่วยความจาํ ดอสจะตอ้งรูข้นาดของโปรแกรม เพือจะไดจ้ดัสรรเนื� อทีใหพ้อกบั
ความตอ้งการ สาํหรบัแฟ้มแบบ .COM ขนาดของแฟ้มทีเก็บโปรแกรม จะเป็นขนาดของโปรแกรม ทีจะบรรจุใน
หน่วยความจาํ จากนั�นดอสจะจดัสรรบล็อกวา่งขนาดใหญ่สุดใหก้บัโปรแกรม ถา้ขนาดของบล็อกวา่งน้อยกวา่
ขนาดของโปรแกรม บวกกบั 258 ไบต ์(256 ไบต ์สาํหรบั PSP และ 2 ไบต ์สาํหรบัค่าเริมตน้บนกองซอ้น) จะ
รายงานความผิดพลาดใหผู้ใ้ชรู้ว้า่ โปรแกรมดงักล่าวไม่สามารถวิงได ้มิฉะนั�น จะสรา้ง Program Segment Prefix 
(PSP) ขนาด 100H (256) ไบตแ์รก ไวห้นา้โปรแกรม แลว้บรรจุโปรแกรมจากแฟ้มแบบ .COM ไวที้ไบตถ์ดัไป 
ตามลาํดบั ค่าในแฟ้มแบบ .COM และค่าในหน่วยความจาํ จะเป็นค่าเดียวกนัไบตต่์อไบต ์ จากนั�นกาํหนดค่าให ้
DS, ES และ SS ใหชี้� ไปที จดุเริมตน้ของ PSP ถา้ขนาดของบล็อกวา่งโตกวา่หรือเท่ากบั 64K ไบต ์ ดอสจะ
กาํหนดค่า SP ใหเ้ท่ากบั 0000H แลว้กดค่าเริมตน้ 0000H ไวบ้นกองซอ้น ทาํใหค่้า SP มีคา่เท่ากบั FFFEH แต่
ถา้บล็อกวา่งมีขนาดน้อยกวา่ 64K ไบต ์ดอสจะกาํหนดค่า SP และกดค่าเริมตน้ 0000H เพือใหค่้าเริมตน้อยูที่คาํ
สุดทา้ยของบล็อก และค่า SP ชี� ไปทีค่าเริมตน้ดงักล่าว จากนั�นกาํหนดค่าให ้CS ชี� ไปที จุดเริมตน้ของ PSP และ
กาํหนดค่า IP ใหเ้ท่ากบั 0100H เพือเป็นจุดเริมตน้ของการปฏิบตัิการ โปรแกรมในแฟ้มแบบ .COM จึงมีขอ้จาํกดั
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ดงัต่อไปนี�  ตอ้งเริมตน้ปฏบิติัการทีออฟเซต 0100H เสมอ และมีขนาดสงูสุดไดแ้ค ่64K - 258 ไบต ์ตรงกบัตวั
แบบหน่วยความจาํขนาดจิyว 

 สาํหรบัแฟ้มแบบ .EXE ขอ้มลูเกียวกบัขนาดของโปรแกรม จะเก็บอยูบ่ริเวณสว่นหนา้ของแฟ้ม (file 
header) มีคา่ทีสาํคญัสองค่าทีเก็บอยูใ่นบริเวณนี�  คอื MINALLOC และ MAXALLOC ค่าทั�งสองมหีน่วยเป็นพารา
กราฟ (paragraph) แต่ละพารากราฟมีขนาด 16 ไบต ์ คา่แรกกาํหนดขนาดน้อยทีสุดของหน่วยความจาํเพิมที
ตอ้งการ และคา่หลงักาํหนดขนาดมากทีสุดของหน่วยความจาํเพิมทีตอ้งการ ดอสจะอ่านขอ้มลูจากแฟ้มแบบ .EXE 
แลว้คาํนวณขนาดของโปรแกรม จากนั�นดอสจะจดัสรรบล็อกขนาดใหญ่สุดใหก้บัโปรแกรม  ถา้ขนาดของ
โปรแกรมบวกกบั 256 (ขนาดของ PSP) บวกกบั (MINALLOC*16) มีคา่มากกวา่ขนาดของบล็อก จะรายงาน
ขอ้ความผิดพลาด เพือบอกใหรู้ว้า่โปรแกรมโตเกินไป มฉิะนั�น ดอสจะเปรียบเทียบขนาดของบล็อก กบั ขนาดของ
โปรแกรมบวกกบั 256 บวกกบั (MAXALLOC*16) ถา้ขนาดของบล็อกโตกวา่ จะจดัสรรเนื� อทีใหเ้ท่าทีตอ้งการ 
และคืนส่วนทีเหลือ มิฉะนั�น จะจดัสรรทั�งบล็อกใหก้บัโปรแกรม   จากนั�นดอสจะสรา้ง PSP ขนาด 256 ไบตแ์รก  
ไวห้นา้โปรแกรม   แลว้บรรจุโปรแกรมจากแฟ้มแบบ .EXE ไวที้ไบตถ์ดัไป ขณะทีบรรจโุปรแกรม ดอสจะทาํการ
ยา้ยทีอยู ่(relocate) ใหส้อดคลอ้งกบัตาํแหน่งทีบรรจุในหน่วยความจาํ โดยใชต้ารางยา้ยทีอยู ่(relocation table) 
ซึงเก็บอยูบ่ริเวณส่วนหนา้ของแฟ้มแบบ .EXE  จากนั�นกาํหนดให ้ SS ชี� ไปทีจุดเริมตน้ของเซกเมนตข์องขอ้มลูใน
กองซอ้น และกาํหนดให ้ SP ชี� ไปทียอดกองซอ้น กาํหนดให ้ DS และ ES ชี� ไปทีจุดเริมตน้ของ PSP สุดทา้ย
กาํหนดให ้CS และ IP ชี� ไปทีจุดเริมตน้ของเซกเมนต ์และออฟเซต ทีจะเริมตน้กระทาํการ  

2.4 โครงสรา้งของคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล 
 คอมไพเลอรภ์าษาปาสกาลทีสรา้ง มีโครงสรา้งตามแผนภาพในรปูที 2.10 ซึงอธิบายไดด้งันี�  การทาํงาน
ของโปรแกรมภาษาซีจะเริมทีฟังกช์นั  main เสมอ ฟังกช์นันี� อยูใ่นแฟ้ม main.c จุดไขป่ลาในรปูหมายถึงมฟัีงกช์นั
อืนๆ ทีจะกล่าวถึงในภายหลงั ฟังกช์นั main จะเรียกใชฟั้งกช์นั initialize ซึงอยูใ่นแฟ้ม symtab.c เป็นฟังกช์นัทีทาํ
หนา้ที สรา้งตารางสญัลกัษณต่์างๆ และกาํหนดคา่เริมตน้ทีจาํเป็น ถา้ตอ้งการตรวจสอบเฉพาะตวัวเิคราะหศ์พัท ์
จะไปเรียกฟังกช์นั yylex ซึงอยูใ่นแฟ้ม scanner.c มิฉะนั�นจะเรียกฟังกช์นั llparse ซึงอยูใ่นแฟ้ม parser.c ฟังกช์นั 
llparse ทาํหน้าทีตรวจสอบวากยสมัพนัธ ์ โดยการเรียกใชฟั้งกช์นั yylex เพืออา่นแฟ้มตน้ฉบบัแลว้ส่งรหสัและ
ลกัษณะเฉพาะของโทเค็นกลบัมาให ้ จากนั�นจะตรวจสอบวา่โทเค็นทีไดม้าเรียงถกูตอ้งตามไวยากรณห์รือไม่ ถา้ไม่
ถกูตอ้งจะเรียกใชฟั้งกช์นัในแฟ้ม error.c เพือรายงานความผิดพลาด ออกทางแฟ้มรายงาน (listing file) ในกรณี
ของโทเค็นก็เช่นกนั ถา้มคีวามผิดพลาด ฟังกช์นั yylex จะเรียกใชฟั้งกช์นัในแฟ้ม error.c เพือรายงานความ
ผิดพลาด ไวยากรณน์อกจากจะประกอบดว้ยโทเค็นทีเรียงกนัแลว้ ยงัมีสญัลกัษณ์ทีบง่บอกการกระทาํ เรียกวา่ 
สญัลกัษณก์ระทาํ (action symbol) จะกล่าวถึงรายละเอียดในบทที 6 สญัลกัษณนี์� จะเป็นตวับอกใหรู้ว้า่จะตอ้งไป
เรียกฟังกช์นั llaction ซึงอยูใ่นแฟ้ม action1.c  ฟังกช์นั llaction ทาํหน้าทีสองอยา่งพรอ้มกนั คอื ตรวจสอบ
ความหมาย  และผลิตรหสัภาษาแอสเซมบลี โดยการเรียกใชฟั้งกช์นัในแฟ้ม symtab.c และเขยีนคาํสั ง
ภาษาแอสเซมบลีลงบนแฟ้มเป้าหมาย (target file) ตามลาํดบั กรณีทีผูใ้ชต้อ้งการพิมพต์ารางสญัลกัษณ ์ฟังกช์นั 
llaction จะไปเรียกฟังกช์นัในแฟ้ม tracesym.c เพือพมิพต์ารางสญัลกัษณอ์อกทางแฟ้มรายงาน 
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            source file 
 
             scanner.c 
                                                        yylex() 
                    main.c                            … 
                     main() 
                    …                                                                          error.c 
                                                      parser.c                                …                 listing file 
                    symtab.c                      llparse() 
                initialize() 
                search_symtab()                  
                enter_symtab()                  action1-3.c 
                 …                                   llaction() 
                                                      … 
                    tracesym.c 
                    …                                 target file 
 
                     listing file 
 
   รปูที 2.10 โครงสรา้งคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล 
 
 จะเห็นไดว้า่การทาํงานขา้งตน้ ไม่ไดแ้ยกทาํทีละขั�นตอน ทุกๆ ขั�นตอนทาํไปพรอ้มๆ กนั โดยมีฟังกช์นั 
llparse เป็นฟังกช์นัหลกั ฟังกช์นันี� จะใชไ้วยากรณข์องภาษาปาสกาลเป็นตวัตรวจสอบวากยสมัพนัธ ์ถา้สญัลกัษณ์
ในไวยากรณเ์ป็นโทเค็น ฟังกช์นันี� จะไปเรียกฟังกช์นั yylex แลว้ตรวจสอบวา่โทเค็นในไวยากรณต์รงกบัโทเค็นทีได้
จากฟังกช์นั yylex หรือไม่ ก็จะรูไ้ดว้า่ผูเ้ขยีนเขยีนโปรแกรมถกูตอ้งตามวากยสมัพนัธข์องภาษาปาสกาลหรือไม่ แต่
ถา้สญัลกัษณใ์นไวยากรณเ์ป็นสญัลกัษณก์ระทาํ  ฟังกช์นั llparse จะไปเรียกฟังกช์นั llaction เพือตรวจสอบ
ความหมายและผลิตภาษาแอสเซมบลี ฟังกช์นั llparse จะทาํงานซํ�าๆ จนกวา่ จะพบสญัลกัษณ์สิ� นสุดแฟ้มตน้ฉบบั 
จึงจะเลิกทาํ หรือถา้พบความผิดพลาดทีรา้ยแรงและไม่สามารถทาํต่อไปได ้ก็จะเลิกทาํเช่นกนั 

2.5 แฟ้มโปรแกรมตน้ฉบบัของคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล 

 แฟ้มโปรแกรมตน้ฉบบัทั�งหมดของคอมไพเลอรภ์าษาพเีอสยปูาสกาลมีทั�งหมด 16 แฟ้ม  ดงัแสดงใน
ภาคผนวก จ  แต่ละแฟ้มมีรายละเอียดคร่าวๆ ดงันี�  
 
 1 แฟ้ม : common.h (บรรทดั 00000-00058) ใชก้าํหนดค่าทีเป็นขอ้จาํกดัของภาษาพเีอสยปูาสกาล 
และ ม.อ.ปาสกาล ดงันี�  

 • ชือแฟ้ม ยาวไดม้ากทีสุด 65 อกัขระ (บรรทดั 00000) 

 • ชือตวัระบุ มีความไดไ้มเ่กนิ 255 อกัขระ (บรรทดั 00001) 

 • ค่าคงทีจาํนวนเต็มและจาํนวนจริงยาวไดไ้ม่เกิน 255 อกัขระ (บรรทดั 00002)  
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 • สายอกัขระยาวไดไ้มเ่กิน 255 อกัขระ (บรรทดั 00003) 

 • โทเค็นยาวไดม้ากทีสดุ เทา่กบั ความยาวสงูสุดระหวา่ง ชือตัวระบุ ค่าคงทีจาํนวนเต็มและจาํนวน 
จริง และสายอกัขระ คอื 255 อกัขระ (บรรทดั 00004-00016) 

 • เลขจาํนวนเต็มมีค่าสงูสุดเท่ากบั 32767 (บรรทดั 00017) 

 • เลขจาํนวนจริงมคีา่สงูสุด เท่ากบั 3.40E+38 (บรรทดั 00018) 

 • เลขจาํนวนจริงมคีา่ตํ าสุด เท่ากบั 1.18E-38 (บรรทดั 00019) 

 • ขนาดของเนื� อทีทีใชเ้ก็บขอ้มลูชนิดอกัขระ มคี่าเท่ากบั 1 (บรรทดั 00021) 

 • ขนาดของเนื� อทีทีใชเ้ก็บขอ้มลูชนิดจาํนวนเต็ม มคี่าเท่ากบั 2 (บรรทดั 00022) 

 • ขนาดของเนื� อทีทีใชเ้ก็บขอ้มลูชนิดตวัชี�  มคี่าเท่ากบั 2 (บรรทดั 00023) 

 • ขนาดของเนื� อทีทีใชเ้ก็บขอ้มลูชนิดจาํนวนจริง มีคา่เท่ากบั 4 (บรรทดั 00024) 

 • ขนาดของเนื� อทีทีใชเ้ก็บขอ้มลูชนิดเซต มีคา่ 32 ไบต ์ ดงันั�นเซตมีสมาชิกไดไ้มเ่กิน 32 * 8 หรือ  
256 ตวั (บรรทดั 00025) 

 • ขนาดของเนื� อทีทีใชเ้ก็บขอ้มลูชนิดแฟ้ม มีค่าเท่ากบัขนาดของขอ้มลูของแฟ้ม ซึงมีขนาดไมเ่หมือนกนั 
เช่น  FILE OF CHAR มีขนาดของขอ้มลูของแฟ้ม เท่ากบัขนาดของขอ้มลูประเภทอกัขระ บวกกบัเนื� อทีทีใชเ้ก็บ
ขอ้มลูอืน ไดแ้ก่ หมายเลขแฟ้ม (handle) ตวับง่ชี� สิ� นสุดแฟ้ม (eof_flag) ตวับ่งชี� สิ� นสุดบรรทดั (eoln _flag) ตวั
บ่งชี� แฟ้มเปิด (open_flag) ตวับ่งชี� เทอรม์นิอล (terminal_flag) และ ชือแฟ้ม (fname) (บรรทดั 00034-
00035) 

• ใชเ้พือบอกขนาดของขอ้มลู ทีจะส่งเป็นพารามเิตอรต์วัทีสอง ของกระบวนงานมาตรฐาน INTR 
(บรรทดั 00041) 

• ใชเ้พือบอกขนาดของขอ้มลูในคลงั (บรรทดั 00043) 
 

นอกจากนี� ยงัใชก้าํหนดค่าอืนๆ ดงันี�  

 • MAXUINT เป็นค่าสงูสุดของเลขจาํนวนเต็มไม่มเีครืองหมาย เท่ากบั 65535 (บรรทดั 00045) 

 • กาํหนดชนิด BOOLEAN ใหม้ค่ีาเป็นค่าคงทีตรรกะ FALSE และ TRUE (บรรทดั 00047)  

 • กาํหนดแมโคร END(v) เพือใชบ้อกตาํแหน่งสุดทา้ยของขอ้มลู (บรรทดั 00049) มีประโยชน์ เช่น ใน
กรณีทีเก็บขอ้มลูไวใ้นตาราง แลว้ตอ้งการรูต้าํแหน่งสุดทา้ยในตาราง จะไดไ้ม่ตอ้งแกไ้ขโปรแกรมทุกครั�งทีมีการ
เพิมขอ้มลูในตาราง  

 • PRIVATE และ PUBLIC ใชแ้ทน static และ วา่ง ตามลาํดบั (บรรทดั 00051-00052) โดยที 
PRIVATE หมายถึง ส่วนตวั คือ ใชไ้ดเ้ฉพาะในแฟ้ม และ PUBLIC หมายถึง สาธารณะ สามารถใชไ้ดจ้ากนอกแฟ้ม 
ตวัแปรหรือฟังกช์นัทีเป็น PRIVATE  จะนิยามและใชไ้ดเ้ฉพาะในแฟ้มนั�นเท่านั�น สาํหรบัตวัแปรหรือฟังกช์นัทีเป็น 
PUBLIC บอกใหรู้ว้า่มกีารนิยามและใชใ้นแฟ้มนี�  และอนุญาตใหใ้ชไ้ดจ้ากแฟ้มอืนดว้ย โดยทีแฟ้มนั�นตอ้งประกาศ
ตวัแปรหรือฟังกช์นัดังกล่าวใหรู้ ้ดว้ยคาํวา่ extern 

 • กาํหนดแมโคร PARMS(x) เพือใชเ้ขียนพารามเิตอรข์องฟังกช์นัภาษาซี ตามแบบมาตรฐาน 
(standard) หรือตามแบบฉบบั (traditional)  (บรรทดั 00054-00058) ภาษาซีตามแบบฉบบั คือ ภาษาซีที
สรา้งเป็นครั�งแรกโดย Brian W. Kernighan และ Dennis M. Ritchie ซึงสามารถประกาศฟังกช์นัโดยไมต่อ้งบอก
พารามิเตอร ์ และภาษาซีตามแบบมาตรฐาน ซึงพยายามแกค้วามผิดพลาดของผูเ้ขยีนโปรแกรม โดยใหเ้ขยีน ตวั
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ตน้แบบ (prototype) ของฟังกช์นั  เพือใชต้รวจสอบความถกูตอ้ง  ของจาํนวนและชนิดของพารามเิตอร ์  ดงันั�น 
เพือใหโ้ปรแกรมสามารถแปลไดก้บัคอมไพเลอรภ์าษาซีทั�งสองแบบ จึงใชแ้มโครนี� เพือแกปั้ญหาดงักล่าว 
 
 2 แฟ้ม : token.h (บรรทดั 00100-00164) ใชก้าํหนดรหสัของโทเค็นทั�งหมด (บรรทดั 00104-
00163) และค่าคงทีอืนๆ ซึงจะกล่าวถึงในขั�นตอนตรวจสอบวากยสมัพนัธ ์
 
 3 แฟ้ม : scanner.h (บรรทดั 00200-00211) ใชก้าํหนดชนิดของลกัษณะเฉพาะของโทเค็น 
(บรรทดั 00202-00209) และตวัตน้แบบของฟังกช์นัในแฟ้ม scanner.c ทีเป็นแบบ PUBLIC  
 
 4 แฟ้ม : symtab.h (บรรทดั 00300-00499)  ใชก้าํหนดชนิดและค่าคงทีต่างๆ  ทีเกียวขอ้งกบั
ตารางสญัลกัษณ์   โครงสรา้งขอ้มลูของตารางสญัลกัษณ ์ จะรวบรวมไวใ้นแฟ้มนี�  และกาํหนดตวัตน้แบบของ
ฟังกช์นัในแฟ้ม symtab.c ทีเป็นแบบ PUBLIC  
 
 5 แฟ้ม : error.h (บรรทดั 00500-00636)  ใชก้าํหนดรหสัความผิดพลาดหรือคาํเตือน เป็นค่าคงที
สญัลกัษณ ์ เพือใหง้า่ยแก่การจดจาํ ขอ้ความผิดพลาดหรือคาํเตือน ทีตรงกบัค่าคงทีเหล่านี�  จะเก็บอยูใ่นแฟ้ม 
error.c และกาํหนดตวัตน้แบบของฟังกช์นัในแฟ้ม error.c ทีเป็นแบบ PUBLIC  
 
 6 แฟ้ม : action.h (บรรทดั 00700-00802) ใชก้าํหนด คา่คงที แมโคร ชนิด และตวัตน้แบบของ
ฟังกช์นัทีเป็นแบบ PUBLIC ซึงใชใ้นแฟ้ม action1.c, action2.c, และ action3.c  
 
 7 แฟ้ม : tracesym.h (บรรทดั 00900-00902) ใชก้าํหนด ตวัตน้แบบของฟังกช์นัในแฟ้ม 
tracesym.c ทีเป็นแบบ PUBLIC  
 
 8 แฟ้ม : main.c (บรรทดั 01000-01184)  บรรจุโปรแกรมหลกั จะกล่าวถึงในหวัขอ้ 2.6 
 
 9 แฟ้ม : error.c (บรรทดั 01200-01503) บรรจุฟังกช์นัทีใชซ่้อมแซม และรายงานความผิดพลาด 
จะกล่าวถึงในหวัขอ้ 2.7 
 
 10 แฟ้ม : scanner.c (บรรทดั 01600-01970)  บรรจุตวัวเิคราะหศ์พัท ์จะกล่าวถึงในบทที 3 
 
 11 แฟ้ม : parser.c (บรรทดั 02000-02646)  บรรจุตวัวเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธ ์จะกล่าวถึงในบท
ที 4 
 
 12 แฟ้ม : symtab.c (บรรทดั 02700-03115) บรรจุตารางสญัลกัษณ ์จะกล่าวถึงในบทที 5 
 
 13 แฟ้ม : tracesym.c (บรรทดั 03200-03452) บรรจุฟังกช์นัทีใชพิ้มพต์ารางสญัลกัษณ ์ จะ
กล่าวถึงในบทที 5 
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 14 แฟ้ม : action1.c (บรรทดั 03500-05799) บรรจุตวัตรวจสอบความหมายและผลิตรหสั
ภาษาแอสเซมบลีของส่วนหวัโปรแกรม, ส่วนบล็อก, และส่วนการประกาศ จะกล่าวถึงในบทที 6-8 
 
 15 แฟ้ม : action2.c (บรรทดั 05800-07709) บรรจุตวัตรวจสอบความหมายและผลิตรหสั
ภาษาแอสเซมบลีของขอ้ความสั ง จะกล่าวถึงในบทที 10 
 
 16 แฟ้ม : action3.c (บรรทดั 07710-08610) บรรจุตวัตรวจสอบความหมายและผลิตรหสั
ภาษาแอสเซมบลีของนิพจน์ จะกล่าวถึงในบทที 9 
 
 โปรแกรมตน้ฉบบัในแฟ้ม .c ทั�งหมด จะมกีารจดัวางเคา้โครงไวด้งัแสดงในรปูที 2.11 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
#include ...               <--ใชเ้พืออ่านแมโคร และตวัตน้แบบของฟังกช์นัในแฟ้มต่างๆ 
 
extern ...                  /* definition in Y */ <--ใชเ้พือบอกใหรู้ว้า่ขอ้มลูหรือฟังกช์นันี� นิยามอยูใ่นแฟ้ม Y 
 
PUBLIC ...                <--ใชเ้พือบอกใหรู้ว้า่ขอ้มลูหรือฟังกช์นัทีนิยามในแฟ้มนี�  อนุญาตใหใ้ชไ้ดใ้นแฟ้มอืน 
 
PRIVATE ...               <--ใชเ้พือบอกใหรู้ว้า่ขอ้มลูหรือฟังกช์นันี�  ใชเ้ฉพาะในแฟ้มนี� เท่านั�น 
 
functions definition ... <--ฟังกช์นัทีนิยามในแฟ้มนี�  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   รปูที 2.11 เคา้โครงของโปรแกรมตน้ฉบบัในแฟ้ม .c 
 

2.6 โปรแกรมหลกั 
 โปรแกรมหลกัทาํหนา้ที แสดงชือโปรแกรม หมายเลขเวอรช์นั และชือผูเ้ขยีน (บรรทดั 01076-
01078) จากนั�นตรวจสอบวา่ผูใ้ชก้าํหนด ตวัเลือก ชือแฟ้มตน้ฉบบั ชือแฟ้มเป้าหมาย และชือแฟ้มรายงาน 
ตามลาํดบั ผ่านทางคาํสั งหรือไม ่ ถา้ผูใ้ชก้าํหนดตวัเลือก -l จะกาํหนดค่า TRUE ใหก้บัตวัแปร trace_lexical 
(บรรทดั 01081) ซึงใชเ้ป็นสภาวะบอกใหรู้ว้า่ ตอ้งการทาํเฉพาะขั�นตอนตวัวเิคราะหศ์ัพท ์ เพือดกูารแยกโทเค็น 
เท่านั�น เริมตน้ตวัแปร trace_ lexical จะมคี่าเป็น FALSE (บรรทดั 01019) มิฉะนั�น ถา้ผูใ้ชก้าํหนดตวัเลือก -s 
จะกาํหนดค่า TRUE ใหก้บัตัวแปร trace_symtab (บรรทดั 01086) ซึงใชเ้ป็นสภาวะบอกใหรู้ว่้า ตอ้งการพิมพ์
ตารางสญัลกัษณ์ เริมตน้ตวัแปร trace_symtab จะมค่ีาเป็น FALSE (บรรทดั 01016) สาํหรบัชือแฟ้มทั�งสาม ถา้
ผูใ้ชไ้มก่าํหนดแฟ้มใดแฟ้มหนึง จะเรียกใชฟั้งกช์นั FileManage (บรรทดั 01090-01122) เพือใหผู้ใ้ชใ้ส่ชือแฟ้ม
ทีตอ้งการ (บรรทดั 01031-01068) แฟ้มตน้ฉบบัจะถกูเปิดเพืออา่น และเก็บหมายเลขแฟ้มไวใ้นตวัแปร 
src_file ถา้ไมส่ามารถเปิดแฟ้มนี� ได ้จะแสดงขอ้ความบอกใหผู้ใ้ชท้ราบ แลว้เลิกการทาํงาน สาํหรบัแฟ้มเป้าหมาย
และแฟ้มรายงานจะถกูเปิดเพือเขยีน และเก็บหมายเลขแฟ้มไวใ้นตวัแปร obj_file และ lst_file ตามลาํดบั การ
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อ่านหรือเขยีนแฟ้มเหลา่นี�  จะใชห้มายเลขแฟ้มเป็นตวัอา้งถึง จากนั�นเรียกใชฟั้งกช์นั initialize (บรรทดั 01123) 
เพือสรา้งตารางสญัลกัษณ ์ และกาํหนดค่าเริมตน้ทีจาํเป็น (ดบูทที 5) แสดงขอ้ความใหผู้ใ้ชท้ราบวา่กาํลงัแปล 
(บรรทดั 01124)  

ในกรณีทีตอ้งการทาํเฉพาะขั�นตอนตวัวเิคราะหศ์พัท ์ (บรรทดั 01125-01175) จะเรียกใชฟั้งกช์นั 
yylex และพิมพโ์ทเค็นแต่ละตวั เมือแปลเสร็จจะปิดแฟ้มทั�งสาม (บรรทดั 01167-01169) แสดงขอ้ความบอก
ใหรู้ว้า่แปลทั�งหมดกีบรรทดั (บรรทดั 01170-01171) ถา้ม ี ขอ้ความเตือน แสดงขอ้ความบอกใหผู้ใ้ชรู้ ้
(บรรทดั 01172) ถา้ม ีขอ้ความผิดพลาด แสดงจาํนวนขอ้ความผิดพลาดทั�งหมด (บรรทดั 01173) จากนั�นเลิก
ทาํและการส่งรหสักลบัเป็น 1 (บรรทดั 01174) 

แต่ถา้ตอ้งการใหท้าํทุกขั�นตอน จะเรียกใชฟั้งกช์นั llparse (บรรทดั 01176) ซึงเป็นฟังกช์นัหลกัทีทาํ
หนา้ทีในการแปล ดงัไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ เมือแปลเสร็จจะปิดแฟ้มทั�งสาม (บรรทดั 01177-01179) แสดง
ขอ้ความบอกใหรู้ว้า่แปลทั�งหมดกีบรรทดั (บรรทดั 01180) ถา้มคีาํเตือนแสดงขอ้ความบอกใหผู้ใ้ชรู้ ้ (บรรทดั 
01181) ถา้มคีวามผิดพลาด แสดงจาํนวนขอ้ความผิดพลาดทั�งหมด (บรรทดั 01182) จากนั�นเลิกทาํและส่งค่า
จาํนวนความผิดพลาดกลบั (บรรทดั 01183) 

2.7 การรายงานความผิดพลาด 
 เมือมคีวามผิดพลาดเกิดขึ� นในโปรแกรมตน้ฉบบั คอมไพเลอรที์ดีจะตอ้งรายงานความผิดพลาด ใหต้รง
หรือใกลเ้คียงกบัตาํแหน่งผิดนั�น และควรรายงานเป็นขอ้ความ ไม่ควรใชร้หสัตวัเลข นอกจากนี�  จะตอ้งไม่หยุด
แปล เมือพบความผิดพลาดครั�งแรก จะตอ้งทาํการกู ้ (recovery) แลว้แปลต่อไป วธีิการกูเ้ป็นหน้าทีของฟังกช์นั 
llerror (บรรทดั 01482-01503) จะไม่กล่าวถึงรายละเอียดในหวัขอ้นี�  แต่จะกล่าวโดยละเอียดอีกครั�งในบทที 4 
ความผิดพลาดแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัเตือน ระดบัผิดพลาด และระดบัผิดพลาดรา้ยแรง  
 ฟังกช์นัทีเกียวขอ้งกบัระดับเตือน ไดแ้ก่ Warning (บรรทดั 01368-01375) และ Warning1 (บรรทดั 
01377-01385) สองฟังกช์นันี� ต่างกนัตรง จาํนวนพารามเิตอร ์ ฟังกช์นัแรกมีรหสัเตือน เป็นพารามิเตอรเ์พยีง
ตวัเดียว ส่วนฟังกช์นัหลงั มีทั�งรหสัเตือน และตวัชี� ไปทีขอ้ความทีตอ้งการแสดงต่อทา้ยขอ้ความเตือน ทั�งสอง
ฟังกช์นัทาํหนา้ทีเหมอืนกนั คือ กาํหนดค่า TRUE ใหก้บัตวัแปร no_warning แลว้แสดงขอ้ความเตือน ตวัแปร 
no_warning ไม่ไดเ้ก็บจาํนวนขอ้ความเตือนทั�งหมด เก็บเฉพาะสภาวะเพือบ่งบอกวา่มีขอ้ความเตือนอยา่งน้อย
หนึงครั�งหรือไม ่ ตวัแปรนี� กาํหนดใหเ้ป็น PUBLIC (บรรทดั 01212) เนืองจากถกูนําไปใชใ้นโปรแกรมหลกั 
ตาํแหน่งทีจะเตือนในโปรแกรมตน้ฉบบั จะอยูที่บรรทดัและสดมภ ์ ทีเก็บอยูใ่นตวัแปร token_line และ 
token_column (บรรทดั 01207) ตามลาํดบั ทั�งสองตวัแปรนี� นิยามอยูใ่นแฟ้ม scanner.c ซึงเก็บตวัวเิคราะห์
ศพัท ์  ทีทาํหน้าทีอ่านโปรแกรมตน้ฉบบัทีละอกัขระ แลว้แยกออกเป็นโทเค็น ขณะเดียวกนัจะมกีารจดจาํตาํแหน่ง
บรรทดัและสดมภข์องโทเค็นดงักล่าว รหสัขอ้ความเตือนจะใชร้หสัสญัลกัษณ์ เพือใหง้า่ยแกก่ารจดจาํ รหสั
สญัลกัษณ ์ (บรรทดั 00596-00602)  เก็บอยูใ่นแฟ้ม error.h ส่วนขอ้ความเตือนจะเก็บอยูใ่นแฟ้ม error.c ใน
ตาราง warnmsg[] (บรรทดั 01303-01310) รหสัสญัลกัษณแ์ต่ละตวั จะมีค่าตรงกบัดรรชนี ทีชี� ไปยงัขอ้ความ
เตือนทีตรงกบัรหสันั�นๆในตาราง warnmsg[] เช่น รหสัสญัลกัษณ ์UNKNOWN_CHAR (บรรทดั 00597) ตรงกบั
ขอ้ความเตือน “unknown character assume blank” (บรรทดั 01304) เป็นตน้ โปรแกรมทีมีเฉพาะขอ้ความ
เตือน อาจจะนําไปใชง้านได ้ถา้ผูเ้ขยีนโปรแกรมเห็นวา่คาํเตือนนั�น ไม่มผีลกบัการทาํงานของโปรแกรม  
 ฟังกช์นัทีเกียวขอ้งกบัระดับผิดพลาด ไดแ้ก่ Error (บรรทดั 01343-01356) และ Error1 (บรรทดั 
01358-01366) มีลกัษณะคลา้ยกบัฟังกช์นัระดบัเตือน แต่จะนับจาํนวนความผิดพลาด ไวท้ีตวัแปร no_error 
(บรรทดั 01211) ฟังกช์นัทีทาํหน้าทีนับจาํนวนความผิดพลาด คือ AccumulateError (บรรทดั 01332-
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01341) ถา้มคีวามผิดพลาดเกนิค่า MAX_ERROR (บรรทดั 00500) คอมไพเลอรจ์ะหยุดการทาํงาน ขอ้ความ
ผิดพลาดทั�งหมดเก็บอยูใ่นตาราง errmsg[] (บรรทดั 01216-01302) ในแฟ้ม error.c รหสัสญัลกัษณที์เป็น
ดรรชนีของขอ้ความผิดพลาด (บรรทดั 00503-00593) อยูใ่นแฟ้ม error.h โปรแกรมทีมีขอ้ความผิดพลาด ไม่
สามารถนําไปใชง้านได ้
 ฟังกช์นัทีเกียวขอ้งกบัระดับผิดพลาดรา้ยแรง ไดแ้ก ่ FatalError (บรรทดั 01387-01394) เป็นความ
ผิดพลาดเนืองจาก ทรพัยากรของคอมไพเลอรมี์ไมพ่อใช ้ เช่น ตารางสญัลกัษณล์น้ เป็นตน้ คอมไพเลอรจ์ะ
รายงานขอ้ความผิดพลาด แลว้หยุดการทาํงานทนัที รหสัความผิดพลาดรา้ยแรง (บรรทดั 00607-00629) 
เก็บอยูใ่นแฟ้ม error.h และขอ้ความผิดพลาดรา้ยแรง เก็บอยูใ่นตาราง ftlmsg[] (บรรทดั 01311-013330) ใน
แฟ้ม error.c 

2.8 บทสรุป 
โปรแกรมตน้ฉบบัเป็นภาษาพีเอสยปูาสกาล และ ม.อ.ปาสกาล ซึงตรงกบัภาษาปาสกาลตามมาตรฐาน 

ISO 7185 ระดบั 0 ภาษาพเีอสยปูาสกาลและม.อ.ปาสกาล  แตกต่างจากภาษาปาสกาล ตรงทีมกีารเพิม
กระบวนงานมาตรฐานหรือฟังกช์นัมาตรฐานเท่านั�น ไม่ไดท้าํใหล้กัษณะของภาษาปาสกาลเดิมเปลียนไป ส่วน
ภาษาม.อ.ปาสกาล คือ ภาษาพเีอสยปูาสกาล ทีรบัรูแ้ละรายงานขอ้ความเป็นอกัขระภาษาไทยได ้ สาํหรบั
ภาษาเป้าหมายเป็นภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 เมือแปลเป็นภาษาเครืองแลว้ สามารถวิงบน
ระบบปฏิบติัการดอส ตั�งแต่รุ่นที 2.0 เป็นตน้ไป  

สถาปัตยกรรมของเครืองไอบีเอ็มพีซี และ ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 กล่าวไวใ้นหวัขอ้ 2.1 และ 
2.2 ตามลาํดบั ผูอ้่านควรทาํความคุน้เคยกบัเรจิสเตอรต่์างๆ ลกัษณะของกองซอ้นและการเก็บขอ้มลู และโหมด
เลขทีอยู ่ของสถาปัตยกรรมทีใชซี้พยี ู8086/8088  

คอมไพเลอรที์สรา้งในหนังสือเล่มนี�  จะผลิตโปรแกรมเป้าหมายทีมีตวัแบบขนาดเล็ก ทาํใหม้ีขนาดของ
ส่วนคาํสั งไดม้ากทีสุด 64K ไบต ์ และมีขนาดของส่วนขอ้มลูไดม้ากทีสุด 64K ไบต ์ รวมกนัทั�งสองสว่นมีขนาดได้
ไม่เกิน 128K ไบต ์ 

โครงสรา้งของคอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนี�  ไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ที 2.4 สาํหรบัโปรแกรมหลกัและ การ
รายงานความผิดพลาด ไม่มอีะไรซบัซอ้น ตรงไปตรงมา จึงไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ 2.6 และ 2.7 ตามลาํดบั แฟ้มที
เก็บโปรแกรมตน้ฉบบัของคอมไพเลอรภ์าษาพเีอสยทูั�งหมด เก็บอยูใ่นภาคผนวก จ รายละเอียดไดก้ล่าวไวใ้น
หวัขอ้ 2.5 
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                                           บทที� 3 
                                     ตวัวิเคราะหศ์พัท ์
 
 ตวัวเิคราะหศ์พัทท์าํหนา้ที�อา่นอกัขระทีละอกัขระ จากโปรแกรมตน้ฉบบั จดจาํตําแหน่ง (บรรทดั และ
สดมภ)์ ของอกัขระนั'น เมื�ออกัขระเหล่านั'น หนึ�งตวั หรือมากกวา่ ประกอบกนัเป็นโทเค็น จะส่งรหสั และ
ลกัษณะเฉพาะของโทเค็น กลบัไปใหฟั้งกช์นัที�เรียกใช ้ สาํหรบัช่องวา่งและหมายเหตุ ไม่ถอืวา่เป็นโทเค็น ช่องวา่ง
ไดแ้ก ่ อกัขระวา่ง (space), อกัขระตั'งระยะ (tab), และอกัขระบรรทดัใหม่ (newline) ใชเ้ป็นตวัคั �น สว่นหมาย
เหตุ บางภาษาถือวา่เป็นตวัคั �น เหมือนช่องวา่ง แต่บางภาษาไม่ถอืวา่เป็นตวัคั �น แต่จะละทิ' ง เสมือนหนึ�งไมไ่ด้
เขยีนไวใ้นโปรแกรมตน้ฉบบั มีสญัลกัษณพิ์เศษอีกตวัหนึ�ง คือ สญัลกัษณสิ์' นสุดแฟ้ม ที�ตัววิเคราะหศ์พัทต์อ้ง
ตรวจจบัใหไ้ด ้ เนื�องจากเป็นตวับอกใหรู้ว้า่เป็นการสิ' นสุดของแฟ้มตน้ฉบบั การเขยีนโทเค็นผิด จะตรวจจบัไดใ้น
ขั'นตอนนี'  เชน่ เขยีนอกัขระที�ไมไ่ดอ้ยูใ่นเซตของอกัขระของภาษาตน้ฉบบั หรือ เขยีนค่าคงที�จาํนวนจริงโตหรือเล็ก
เกินไป เป็นตน้  ตวัวเิคราะหศ์พัทอ์าจจะสรา้งได ้โดยการใชต้วัผลิตตวัวเิคราะหศ์พัท ์เช่น Lex หรือ Flex เป็นตน้ 
หรือ สรา้งโดยเขยีนฟังกช์นัตวัวิเคราะหศ์พัท ์ ขึ' นมาเอง แบบแรกเหมาะสาํหรบักรณีที�ตอ้งเปลี�ยนนิยามของโทเค็น
บ่อยๆ ถา้ตอ้งเขยีนตวัวเิคราะหศ์พัทเ์อง จะตอ้งแกไ้ขใหม่ทุกครั'ง ทาํใหยุ่้งยาก แต่ถา้ใชต้วัผลิตตวัวเิคราะหศ์พัท ์
เพียงแต่แกไ้ขนิยามของโทเค็นใหม่ แลว้ใหต้วัผลิตตวัวเิคราะหศ์พัท ์ ผลิตตวัวิเคราะหศ์พัท ์ ตามนิยามใหม่ของโท
เค็น  ซึ�งจะงา่ยกวา่การแกไ้ขโปรแกรม แต่มขีอ้เสีย คือ ตวัวเิคราะหศ์พัทที์�ไดม้กัจะทาํงานชา้กวา่การเขยีนตวั
วเิคราะหศ์พัทข์ึ' นมาเอง  คอมไพเลอรที์�จะสรา้งในหนังสือเล่มนี'  ไดเ้ขยีนฟังกช์นัตวัวเิคราะหศ์พัทข์ึ' นมาเอง 
เนื�องจากนิยามของโทเค็นของภาษาปาสกาลเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่มีความจาํเป็นตอ้งเปลี�ยนแปลงแกไ้ขใน
ภายหลงั และผูเ้ขยีนมคีวามรูสึ้กวา่ ตวัวเิคราะหศ์พัทท์ี�เขยีนขึ' นมาเอง ทาํงานไดเ้ร็ว  นอกจากนั'นไม่มีความ
จาํเป็นตอ้งหาโปรแกรมผลิตตวัวเิคราะหศ์พัทม์าใช ้ 

ในบทนี' จะกล่าวถึง การเขยีนตวัวเิคราะหศ์พัท,์ ตวัวเิคราะหศ์พัทข์องคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล, การ
ตรวจสอบตวัวเิคราะหศ์พัทข์องคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล, และบทสรุป ตามลาํดบั 

3.1 การเขียนตวัวิเคราะหศ์พัท ์
 ก่อนที�จะกล่าวถึงการเขยีนตวัวคิราะหศ์พัทข์องคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาลที�จะสรา้ง จะขออธิบายถึง
วธีิการเขยีนตวัวเิคราะหศ์พัทโ์ดยทั �วๆ ไปก่อน เพื�อใหง้า่ยต่อการเขา้ใจฟังกช์นัตวัวเิคราะหศ์พัทข์องตวัแปลที�จะ
สรา้งในภายหลงั  

สมมุติวา่ภาษาตน้ฉบบั ประกอบดว้ยโทเค็น ต่อไปนี'  

 • ตวัระบุ เขยีนขึ' นตน้ดว้ยอกัษรภาษาองักฤษ (a-z หรือ A-Z) อยา่งน้อยหนึ�งตวั และอาจตามดว้ย
อกัษรภาษาองักฤษหรือตัวเลขฐานสิบ (0-9) ตั'งแต่ศนูยต์วัขึ' นไป กาํหนดใหม้ีรหสัเป็น TK_ID 

 • คาํหลกั สมมุติวา่มีเฉพาะ  IF, THEN และ ELSE กาํหนดใหม้ีรหสัเป็น TK_IF, TK_THEN และ 
TK_ELSE ตามลาํดบั และคาํหลกั ใหถ้อืวา่เป็นคาํสงวน ไมอ่นุญาตใหต้วัระบมีุชื�อตรงกบัคาํหลกั 

 • ค่าคงที�จาํนวนเต็มไม่มีเครื�องหมาย ประกอบดว้ยตัวเลขฐานสิบ ตั'งแต่หนึ�งตวัขึ' นไป กาํหนดใหม้รีหสั
เป็น TK_UINT 

 • ตวัดาํเนินการเปรียบเทียบ <, <=, > และ >= กาํหนดใหม้ีรหสัเป็น TK_LT, TK_LE, TK_GT และ TK_GE 
ตามลาํดบั 
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ระหวา่งโทเค็นอนุญาตใหม้ช่ีองวา่งกี�ตวัก็ได ้แต่ไม่มีหมายเหตุ สาํหรบัสญัลกัษณสิ์' นสุดแฟ้ม กาํหนดใหม้ี
รหสัเป็น LL_EOF  

การเขยีนตวัวเิคราะหศ์พัท ์เริ�มตน้ดว้ยการเขยีนแผนภาพ เพื�อแยกโทเค็นก่อน ดงัรปูที� 3.1  
 

 white space     letter or digit 
 
start      letter                        other 
                 *return search_keyword 
 
        digit    
 
        digit             other            *  
                                                          return TK_UINT 
 
                    <                    = 
                                                             return TK_LE 
                                                     
                                     other              * 
                                                             return TK_LT 
 
                    >                   = 
                                                           return TK_GE 
 
                         other               * 
                                                           return TK_GT 
 
                 EOF             * 
                                        return LL_EOF 
 
                other 
                                        error unknown character 
 
   รปูที� 3.1 แผนภาพการแยกโทเค็นของภาษาสมมุติ 
 

แผนภาพประกอบดว้ย ลกูศร ใชแ้ทน เสน้ทาง วงกลม ใชแ้ทน สถานะชั �วคราว และ วงกลมซอ้นกนั ใช้
แทนสถานะสิ' นสุด บนเสน้ทางมีขอ้ความบ่งบอกอกัขระที�กาํหนดเสน้ทาง เสน้ทางที�แยกออกจากสถานะเดียวกนั 
ตอ้งมีอกัขระกาํหนดเสน้ทางไมซ่ํ'ากนั สถานะที�มีเครื�องหมาย “*” บ่งบอกใหรู้ว้า่ อกัขระที�อ่านมาไม่ไดเ้ป็นส่วน
หนึ�งของโทเค็นที�กาํลงัวเิคราะห ์ เนื�องจากบางโทเค็น ตอ้งอ่านอกัขระล่วงหน้าหนึ�งตวั จึงจะสามารถแยกโทเค็นได ้

 0  1  2 

 3   4 

  6  

  8   9 

10 

 5 

  7 

11 

  0 
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อกัขระที�อ่านเกินมานั'นตอ้งนํากลบัคืนไปยงัแฟ้มที�อ่านมา หรืออาจจะเก็บไวใ้นที�ใดที�หนึ�งในหน่วยความจาํ
ชั �วคราว เมื�อมีการอา่นอกัขระตวัถดัไป ก็เอาอกัขระตวัที�เก็บไวใ้ห ้แทนที�จะตอ้งกลบัไปอ่านใหม่จากแฟ้มขอ้มลู ทาํ
ใหต้วัวเิคราะหศ์พัทท์าํงานไดเ้ร็วขึ' น สาํหรบัเครื�องหมาย “*” ที�สถานะ 11 มีไวเ้พื�อป้องกนั ความผิดพลาด จาก
การอา่นผ่านการสิ' นสุดแฟ้ม มากกว่าหนึ�งครั'ง  

เมื�อมกีารเรียกใชต้วัวเิคราะหศ์พัท ์ การทาํงานจะเริ�มที�ตําแหน่ง Start เสมอ ซึ�งจะชี' ไปที�สถานะเริ�มตน้ 
ในที�นี'  คือ สถานะ 0 ซึ�งเป็นสถานะชั �วคราว ที�สถานะ 0 มีเสน้ทาง 7 เสน้ทางแยกออกไป ขึ' นอยูก่บัอกัขระที�อ่าน
เขา้มาจากโปรแกรมตน้ฉบบั เสน้ทางที� 1 ถา้เป็นช่องว่าง จะกลบัมาที�สถานะ 0 ใหม ่เสน้ทางที� 2 ถา้เป็นอกัขระ 
a-z หรือ A-Z (letter) จะไปที�สถานะ 1 เสน้ทางที� 3 ถา้เป็นตวัเลข 0-9 (digit) จะไปที�สถานะ 3 เสน้ทางที� 4 
ถา้เป็น “<“ จะไปที�สถานะ 5 เสน้ทางที� 5 ถา้เป็น “>“ จะไปที�สถานะ 8 เสน้ทางที� 6 ถา้ปรากฎวา่เป็นการสิ' นสุด
แฟ้มขอ้มลู จะไปที�สถานะ 11   เสน้ทางที� 7  จะตรวจจบัไดว้่า  อกัขระที�อา่นเขา้มา ไม่อยูใ่นเซตของอกัขระของ
ภาษาที�กาํลงัวเิคราะห ์ จึงรายงานขอ้ความผิดพลาด แลว้กลบัไปยงัสถานะ 0 ใหม ่สาํหรบัอกัขระใดๆ ที�แตกต่าง
จากอกัขระในเสน้ทางอื�น จะแทนดว้ย other  

การทาํงานที�สถานะชั �วคราวใดๆ จะมลีกัษณะเดียวกนั คอื อา่นอกัขระตวัถดัไป เปรียบเทียบกบัอกัขระ
บนเสน้ทาง ถา้ตรงกนั ก็ไปทาํงานต่อที�สถานะซึ�งกาํหนดโดยเสน้ทางนั'น จนกระทั'งถึงสถานะสิ' นสุด จงึจะส่งรหสั
และลกัษณะเฉพาะ ของโทเค็นกลบัไปยงัฟังกช์นัที�เรียกใช ้  อย่าลืมวา่ที�สถานะสิ' นสุดที�มเีครื�องหมาย “*” ตอ้งมี
ทาํการคืนหรือเก็บอกัขระนั'นไว ้เพื�อใชเ้ป็นอกัขระตวัถดัไป ที�สถานะ 2 มีลกัษณะต่างจากสถานะสิ' นสุดอื�น เพราะ
มีการเรียกฟังกช์นั search_keyword ก่อนที�จะส่งรหสักลบั เนื�องจากคาํหลกั  มีนิยามตรงกบัตวัระบุ  จึงไดเ้ขยีน
รวมไวด้ว้ยกนั  ที�สถานะ 2 จึงจาํเป็นตอ้งนําชื�อไปคน้หาในตารางคาํหลกักอ่นวา่ตรงกบัคาํหลกั หรือไม ่ ถา้ตรง 
จะส่งคา่ TK_IF, TK_THEN หรือ TK_ELSE กลบั ตามคาํหลกันั'นๆ ตามลาํดบั มฉิะนั'น จะส่งค่า TK_ID กลบั 
 จากแผนภาพในรปูที� 3.1 นํามาเขยีนเป็นฟังกช์นัภาษาซชืี�อ yylex ไดต้ามโปรแกรมที� 3.1  
__________________________________________________________ 
#include <stdio.h> 
#include <ctype.h> 
#include <stdlib.h> 
#define LL_EOF  0 
#define TK_ID  1 
#define TK_IF  2 
#define TK_THEN  3 
#define TK_ELSE  4 
#define TK_UINT  5 
#define TK_LT  6 
#define TK_LE  7 
#define TK_GT  8 
#define TK_GE  9 
#define MAX_BUFF_LENGTH 255 
typedef union {  
 int   ival;  
 char  *sval;  
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} YYSTYPE; 
enum { BUFF_OVERFLOW, UNKNOWN_CHAR }; 
extern int Error();  
extern FILE *src_file; 
YYSTYPE yylval; 
int line = 1, column, token_line, token_column; 
static int keep_column; 
char buff[MAX_BUFF_LENGTH + 1]; 
 
int search_keyword() 
{ 
  /* Search keyword if found return token keyword, otherwise return token id */ 
  static struct rwtable {    /* reserved word table */ 
  char *rw_name;  /* reserved word name */ 
  int token_code;   /* reserved word token code */ 
  } rwtable[] = {    
 "IF",  TK_IF, 
 "THEN",  TK_THEN, 
  "ELSE",  TK_ELSE 
   }; 
  int i; 
  /* linear search */ 
  for (i = 0;  i <= 2; ++i)  
    if (strcmp(rwtable[i].rw_name,buff) ==0 ) return rwtable[i].token_code;      /* found keyword */ 
  return TK_ID; 
} 
 
int GetChar() 
{ 
  int ch; 
  ch = getc(src_file); 
  ++column; 
  if (ch == '\n') { 
     ++line; 
     keep_column = column; 
     column = 0; 
  } 
  return ch; 
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} 
 
void Ungetc(ch) 
  int ch; 
{ 
  ungetc(ch, src_file); 
  if (ch == '\n') { 
     --line; 
     column = keep_column; 
  } 
  else --column; 
} 
 
int yylex() 
{ 
  int ch, buffp,buff_overflow; 
  for (;;) { 
     /* skip white space */ 
     while (isspace(ch = GetChar())); 
     token_line = line;   /* keep line number of token  */ 
     token_column = column;  /* keep begin column of token */ 
    /* token identifier or keyword */ 
     if (isalpha(ch)) { 
        buffp = (-1); buff_overflow = 0;  /* clear buffer */ 
        do { 
           if ((buffp+1) < MAX_BUFF_LENGTH) buff[++buffp] = ch; 
           else buff_overflow = 1; 
           ch = GetChar(); 
        } while (isalnum(ch)); 
        buff[++buffp] = '\0'; /* end buffer */ 
        if (buff_overflow) Error(BUFF_OVERFLOW); 
        Ungetc(ch); 
        yylval.sval = buff; 
        return search_keyword(); 
     } 
     /* token unsigned integer */ 
     if (isdigit(ch)) { 
        buffp = (-1); buff_overflow = 0;  /* clear buffer */ 
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        do 
           if ((buffp+1) < MAX_BUFF_LENGTH) buff[++buffp] = ch; 
           else buff_overflow = 1; 
        while (isdigit(ch = GetChar())); 
        buff[++buffp] = '\0'; /* end buffer */ 
        if (buff_overflow) Error(BUFF_OVERFLOW); 
        Ungetc(ch); 
        yylval.ival = atoi(buff); 
        return TK_UINT; 
     } 
     switch (ch) { 
 case '<' : 
    if ((ch=GetChar()) == '=') return TK_LE; 
    Ungetc(ch); 
    return TK_LT; 
 case '>' : 
    if ((ch = GetChar()) == '=') return TK_GE; 
    Ungetc(ch); 
    return TK_GT; 
 default : 
    if (ch == EOF) { 
       Ungetc(ch); 
       return LL_EOF; 
    } 
    Error(UNKNOWN_CHAR); 
    break; 
     } 
  } 
} 
__________________________________________________________ 
  โปรแกรม 3.1 
 
 เหตุผลที�ตั'งชื�อฟังกช์นัตวัวเิคราะหศ์พัทเ์ป็น yylex เพราะตอ้งการใหต้รงกบั ชื�อของตวัวเิคราะหศ์พัท ์ที�ได้
จากโปรแกรม Lex ดงันั'นผูท้ี�ตอ้งการใชโ้ปรแกรม Lex ผลิตตัววิเคราะหศ์พัท ์สามารถใชต้วัวเิคราะหศ์พัทท์ี�ไดจ้าก
โปรแกรม Lex แทนฟังกช์นั yylex ที�เขยีนเองไดโ้ดยตรง โดยไม่ตอ้งแกไ้ขส่วนอื�นของโปรแกรม 

นอกจากรหสัของโทเค็นแลว้ โทเค็นบางตัวมีลกัษณะเฉพาะดว้ย เช่น โทเค็นค่าคงที�จาํนวนเต็มไม่มี
เครื�องหมาย มลีกัษณะเฉพาะ คอื ค่าของมนั หรือ โทเค็นตวัระบุ มีลกัษณะเฉพาะ คือ ชื�อของมนั เป็นตน้ ฟังกช์นั
ตวัวเิคราะหศ์พัทต์อ้งส่งลกัษณะเฉพาะของโทเค็นใหผู้ที้�เรียกใชด้ว้ย ในที�นี' ใชว้ิธกีารส่งคา่ผ่านทางตวัแปร ชื�อ 
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yylval โดยกาํหนดใหม้ชีนิดเป็น YYSTYPE ซึ�งเป็นระเบียนขอ้มลูร่วม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัชนิดของลกัษณะเฉพาะ
ของแต่ละโทเค็น เช่น ลกัษณะเฉพาะของโทเค็นคา่คงที�จาํนวนเต็มไม่มเีครื�องหมาย มีชนิดเป็น int แต่
ลกัษณะเฉพาะของโทเค็นตวัระบุ มชีนิดเป็น char * เป็นตน้ ตวัแปร yylval ตอ้งกาํหนดใหเ้ป็นตวัแปรที�สามารถ
เรียกใชไ้ดโ้ดยฟังกช์นัที�อยูใ่นแฟ้มเดียวกนั หรือที�อยูใ่นแฟ้มอื�น 

นอกจากนี'  เมื�อมีความผิดพลาดเกิดขึ' น การรายงานความผิดพลาดที�ดี จะตอ้งบอกตาํแหน่งที�ทาํใหเ้กิด
ความผิดพลาดดว้ย ตวัวเิคราะหศ์พัท ์ จะตอ้งจดจาํตาํแหน่งของโทเค็นและบอกใหต้วัที�ทาํหนา้ที�รายงานความ
ผิดพลาดทราบ ในที�นี' ใชว้ธีิสรา้งตวัแปรขึ' นมาสองตวั คือ token_line และ token_column เพื�อบอกตาํแหน่ง
บรรทดัและสดมภเ์ริ�มตน้ของโทเค็น ตวัแปรทั'งสองนี'  ตอ้งกาํหนดใหเ้ป็นตวัแปรที�สามารถเรียกใชไ้ดโ้ดยฟังกช์นัที�
อยูใ่นแฟ้มเดียวกนั หรือที�อยูใ่นแฟ้มอื�น 

ในโปรแกรม 3.1 โทเค็นตวัระบแุละคาํหลกั  ส่งรหสัและลกัษณะเฉพาะ กลบัไปยงัฟังกช์นัที�เรียกใช ้โดย
การส่งรหสักลบัทางฟังกช์นั yylex และส่งลกัษณะเฉพาะ (ตวัชี' ไปยงัชื�อหรือคาํหลกั) ผ่านทางตวัแปร yylval.sval 
ในกรณีนี' ลกัษณะเฉพาะเป็นเพยีงตวัชี' ไปยงัสายอกัขระที�เก็บชื�อหรือคาํหลกั สายอกัขระที�ประกอบเป็นชื�อหรือ
คาํหลกัจริงๆ เก็บอยูที่�ตวัแปรชนิดแถวลาํดบัชื�อ buff ส่วนโทเค็นคา่คงที�จาํนวนเต็มไม่มเีครื�องหมาย ส่ง
ลกัษณะเฉพาะผ่านทาง yylval.ival และส่งรหสักลบัทางฟังกช์นั yylex สาํหรบัโทเค็นอื�นๆ ส่งเฉพาะรหสักลบัทาง
ฟังกช์นั yylex 

ฟังกช์นั search_keyword ใชเ้พื�อแยกโทเค็นคาํหลกั กบั โทเค็นตวัระบุ โดยใชต้ารางเก็บคาํหลกั แลว้ใช้
วธีิคน้หาคาํจากตาราง ในที�นี' ใชว้ธีิ การคน้หาเชิงเสน้ (linear search)  

ฟังกช์นั GetChar ใชส้าํหรบัอา่นอกัขระทีละอกัขระ จากโปรแกรมตน้ฉบบั และจดจาํตาํแหน่งของอกัขระ
นั'นไวที้�ตวัแปร line และ column ส่วนฟังกช์นั Ungetc ทาํในทางกลบักนั คือ นําอกัขระครั'งสุดทา้ยที�อา่นเขา้มา 
ใส่กลบัคืนไปยงัแฟ้มตน้ฉบบั และทาํการแกไ้ขตาํแหน่งของอกัขระ โดยใชต้วัแปร keep_column จดจาํตาํแหน่ง
สดมภใ์นบรรทดั เมื�อมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขตาํแหน่งสดมภร์ะหวา่งบรรทดั  สว่นตาํแหน่งของโทเค็น ใชเ้พื�อ
รายงานตาํแหน่งความผิดพลาด จะเก็บตาํแหน่งของอกัขระตัวแรกของโทเค็น ไวท้ี�ตวัแปร token_line และ 
token_column โปรแกรม 3.1 ไม่ไดจ้ดัการกบัตาํแหน่งสดมภข์องอกัขระตั'งระยะ และไม่ไดต้รวจสอบกรณีของ
ค่าคงที�จาํนวนเต็มลน้ เพียงแต่เรียกใชฟั้งกช์นั atoi เพื�อเปลี�ยนสายอกัขระใหเ้ป็นค่าคงที�จาํนวนเต็ม เท่านั'น ตวั
วเิคราะหศ์พัทฉ์บบัสมบรูณข์องคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล จะกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป 

3.2 ตวัวิเคราะหศ์พัทข์องคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล 
 การเขยีนตวัวเิคราะหศ์พัทข์องคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล ก็ทาํเช่นเดียวกนักบัที�กล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ 
3.1 คือ เริ�มจากการเขยีนแผนภาพเพื�อแยกโทเค็นของภาษาปาสกาลกอ่น ดงัแสดงในรปูที� 3.2 แลว้จึงเขยีน
ฟังกช์นัตวัวเิคราะหศ์พัท ์ ตามแผนภาพดังกล่าว โทเค็นทั'งหมดของภาษาปาสกาล เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 
7185 ยกเวน้โทเค็นตวัระบุ ซึ�งอนุญาตใหม้อีกัขระ “_” (underscore) ที�ไมใ่ช่อกัขระตวัแรก ปรากฏในตวัระบุได ้
ภาษาปาสกาลประกอบดว้ยโทเค็น ต่อไปนี'  

 • ตวัระบุ เขยีนขึ' นตน้ดว้ยอกัษรภาษาองักฤษอย่างน้อยหนึ�งตวั และอาจตามดว้ยตวัเลขหรืออกัษร
ภาษาองักฤษ (หรือ “_” สาํหรบัภาษาพเีอสยปูาสกาลและม.อ.ปาสกาล) ไดต้ั'งแต่ศนูยต์วัขึ' นไป โดยที�อกัษรตวั
เล็กกบัอกัษรตวัใหญ่ ไม่มคีวามแตกต่างกนั กาํหนดใหม้ีรหสัเป็น TK_ID 

 • คาํหลกั เป็นคาํสงวน ประกอบดว้ยคาํ ที�อกัษรตวัเล็กกบัอกัษรตวัใหญ่ ไมม่ีความแตกต่างกนั และ
กาํหนดใหม้ีรหสัต่างๆ ดงัต่อไปนี'  
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  คาํหลกั  กาํหนดใหม้ีรหสัเป็น    คาํหลกั  กาํหนดใหม้ีรหสัเป็น 
  AND  TK__AND     ARRAY  TK_ARRAY 
  BEGIN  TK_BEGIN     CASE  TK_CASE 
  CONST  TK_CONST     DIV  TK_DIV 
  DO  TK_DO      DOWNTO TK_DOWNTO 
  ELSE  TK_ELSE      END  TK_END 
  FILE  TK_FILE      FOR  TK_FOR 
  FUNCTION TK_FUNCTION     GOTO  TK_GOTO 
  IF  TK_IF      IN  TK_IN 
  LABEL  TK_LABEL     MOD  TK_MOD 
  NIL  TK_NIL      NOT  TK_NOT 
  OF  TK_OF      OR  TK_OR 
  PACKED TK_PACKED     PROCEDURE TK_PROCEDURE 
  PROGRAM TK_PROGRAM     RECORD TK_RECORD 
  REPEAT TK_REPEAT     SET  TK_SET 
  THEN  TK_THEN     TO  TK_TO 
  TYPE  TK_TYPE      UNTIL  TK_UNTIL 
  VAR  TK_VAR      WHILE  TK_WHILE 
  WITH  TK_WITH  
 

 • ค่าคงที�จาํนวนเต็มไม่มีเครื�องหมาย ประกอบดว้ยตวัเลขฐานสิบ ตั'งแต่หนึ�งตวัขึ' นไป  มคี่าสงูสุด
เท่ากบั 32767กาํหนดใหมี้รหสัเป็น TK_UINT 

 • ค่าคงที�จาํนวนจรงิไมม่ีเครื�องหมาย อาจเขยีนอยูใ่นรปู “เลขจาํนวนเต็มไม่มีเครื�องหมาย ตามดว้ยส่วน
ยกกาํลงัสิบ” หรือ “เลขจาํนวนเต็มไม่มีเครื�องหมาย ตามดว้ยจดุทศนิยม ตามดว้ยเลขจาํนวนเต็มไม่มี
เครื�องหมาย” หรือ “เลขจาํนวนเต็มไม่มเีครื�องหมาย ตามดว้ยจุดทศนิยม ตามดว้ยเลขจาํนวนเต็มไม่มี
เครื�องหมาย ตามดว้ยส่วนยกกาํลงัสิบ” ส่วนยกกาํลงัสิบ เขยีนอยูใ่นรปู e หรือ E ตามดว้ยเครื�องหมาย “+” หรือ 
“-” ซึ�งจะมหีรือไมม่ีก็ได ้ตามดว้ยเลขจาํนวนเต็มไมม่ีเครื�องหมาย เช่น 3E1 หรือ 0.5 หรือ 1.25e-10 หรือ 
10.0E+4 เป็นตน้ มีคา่สงูสุดเท่ากบั 3.40E+38 และมีค่าตํ �าสุดเท่ากบั 1.18E-38 กาํหนดใหม้รีหสัเป็น 
TK_UREAL 

 • สายอกัขระ เขยีนขึ' นตน้ดว้ยอกัขระ “'” ตามดว้ยอกัขระใดๆ ที�ไม่ใช่ “'” ตั'งแต่หนึ�งตัวขึ' นไป ตามดว้ย
อกัขระ “'” ถา้ตอ้งการใหอ้กัขระ “'” ปรากฏอยูใ่นสายอกัขระ ตอ้งเขยีนอกัขระ “'” สองตวัติดกนั เพื�อแทนอกัขระ 
“'” หนึ�งตวั กาํหนดใหม้ีรหสัเป็น TK_STRING 

• ตวัดาํเนินการเปรียบเทียบ กาํหนดใหม้ีรหสั ดงัต่อไปนี'  
 ตวัดาํเนินการ กาํหนดใหม้ีรหสัเป็น ตวัดาํเนินการ กาํหนดใหม้ีรหสัเป็น 
    =     TK_EQ      <>     TK_NE 
    <     TK_LT      >     TK_GT 
    <=     TK_LE        >=     TK_GE  
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 • ตวัดาํเนินการคาํนวณ กาํหนดใหม้ีรหสั ดงัต่อไปนี'  
 ตวัดาํเนินการ กาํหนดใหม้ีรหสัเป็น 
    +     TK_PLUS 
    -     TK_MINUS 
    *     TK_MULTIPLY 
    /     TK_DIVIDE 

 • ตวัดาํเนินการกาํหนดคา่ := กาํหนดใหม้ีรหสัเป็น TK_ASSIGN 

 • โทเค็นอื�นๆ กาํหนดใหม้รีหสั ดงัต่อไปนี'  
 โทเค็น  กาํหนดใหม้ีรหสัเป็น 
    [     TK_LBACK 
    (.     TK_LBACK 
    ]     TK_RBACK 
    .)     TK_RBACK 
    (     TK_LPAREN 
    )     TK_RPAREN 
    .     TK_DOT 
    ..     TK_DOTDOT 
    ^     TK_CARAT 
    @     TK_CARAT 
    ,     TK_COMMA 
    ;     TK_SEMI 
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 white space letter or digit or _ 
 
start      letter                        other 
                 *return search_keyword 
 
        digit          digit 
 
        digit                .               digit              e or E 
 
      other 
 
                                         other              ** 
              return TK_UINT 
 
             digit                    digit 
 
             e or E             + or -           digit                other           * 
 
          other                 other                 return TK_UREAL  
          
                                                                                *  
       error, return TK_UREAL     
              other                 * 
                    return TK_UINT 
 
         '    
                              other 
 
                    '                     '                 other             * 
                                                                                  return TK_STRING 
 
                           newline or EOF             * 
                                                                        error, return TK_STRING 
                     = 
                                        return TK_EQ 
 
 
    รปูที� 3.2 แผนภาพการแยกโทเค็นของภาษาปาสกาล     

 0  1  2 

 3  4  5  8 

  6 

 8  9 12 

12 

11 
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13 14 16 
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17 



51 

 

        
                    <                    = 
                                                             return TK_LE 
                                                     
                                         >     
                                                             return TK_NE 
 
                                        other           * 
                                                             return TK_LT 
 
                    >                   = 
                                                           return TK_GE 
 
                         other               * 
                                                           return TK_GT 
 
                                             other      EOF                * 
                                                                               error, invalid comment 
  
                     (                  *                    }                skip comment 
                                                                                
                                                                            
                                                 *                     )               skip comment 
                                                                   
                                                                         
                                                                    other 
                                       . 
                                                              return TK_LBACK 
                                   other                      
                                                            *  return TK_LPAREN 
 
                    ) 
                                        return TK_RPAREN 
 
                    [ 
                                        return TK_LBACK 
 
    รปูที� 3.2 แผนภาพการแยกโทเค็นของภาษาปาสกาล (ต่อ) 
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                    ] 
                                        return TK_RBACK 
 
                    + 
                                        return TK_PLUS 
 
                    - 
                                        return TK_MINUS 
 
                    * 
                                        return TK_MULTIPLY 
 
                    / 
                                        return TK_DIVIDE 
 
                    :                   = 
                                                           return TK_ASSIGN 
 
                         other               * 
                                                           return TK_COLON 
                    .                    . 
                                                             return TK_DOTDOT 
                                                     
                                         )     
                                                             return TK_RBACK 
 
                                        other           * 
                                                             return TK_DOT 
 
                    ;                   ; 
                                                           warning, return TK_SEMI 
 
                         other               * 
                                                           return TK_SEMI 
  
 
               รปูที� 3.2 แผนภาพการแยกโทเค็นของภาษาปาสกาล (ต่อ) 

 41 40 
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 43 
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                   , 
                                        return TK_COMMA 
 
                 ^ or @ 
                                        return TK_CARAT 
 
                    { 
                                        
 
                  } or _ 
                                        error invalid token 
 
                 EOF             * 
                                        return LL_EOF 
 
                other 
                                        warning unknown character 
 

    รปูที� 3.2 แผนภาพการแยกโทเค็นของภาษาปาสกาล (ต่อ) 
 

 สาํหรบัสญัลกัษณสิ์' นสุดแฟ้ม กาํหนดใหม้ีรหสัเป็น LL_EOF ส่วนหมายเหตุ ไม่ถือวา่เป็นโทเค็น เขยีน
ขึ' นตน้ดว้ย “{” หรือ “(*” และ ปิดทา้ยดว้ย “}” หรือ “*)” ภายในหมายเหตุจะเขยีนอกัขระใดๆ ก็ไดร้วมทั'ง
อกัขระบรรทดัใหม ่โดยที�หมายเหตุ และ ช่องวา่ง ถอืวา่เป็นตวัคั �น 
 แผนภาพในรปูที� 3.2 เริ�มที�สถานะ 0 จากนั'น พจิารณาอกัขระที�กาํหนดเสน้ทางแยกออกไปจากสถานะ 
0 ไดแ้ก ่ อกัขระตวัแรก ของโทเค็นทั'งหมด ช่องวา่ง และอกัขระตวัแรกของหมายเหตุ อกัขระอื�นที�ไม่อยูใ่นกลุ่มนี'  
จะกลายเป็นอกัขระตวัแรกที�ไม่สามารถเขยีนใหเ้ป็นโทเค็นใดโทเค็นหนึ�งที�ถกูตอ้ง หรือ อาจเป็นอกัขระที�ไม่อยูใ่น
เซตของอกัขระของภาษาปาสกาล อกัขระตวัแรกที�ไม่สามารถเขยีนใหเ้ป็นโทเค็นที�ถกูตอ้งได ้ ไดแ้ก ่ “}” หรือ “_” 
จะรายงานความผิดพลาด ในกรณีนี'  เป็นการยากที�จะเดาวา่ โทเค็นที�ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการคอืโทเค็นใด 
สาํหรบัอกัขระอื�นจะกลายเป็น อกัขระที�ไม่อยูใ่นเซตของอกัขระของภาษาปาสกาล จะรายงานความผิดพลาดแค่
ระดบัเตือน อกัขระที�ทาํใหเ้กิดความผิดพลาดทั'งสองกรณี จะมีความหมายเหมือนช่องวา่ง และถกูขจดัทิ' งไป โดย
การกลบัไปที�สถานะ 0 ใหม ่สว่นอกัขระตวัแรกที�เขียนถกูตอ้ง อาจจะเป็นไปไดท้ี�โทเค็นมากกวา่หนึ�งโทเค็น เขยีน
ขึ' นตน้ดว้ยอกัขระตัวเดียวกนั เช่น โทเค็น “<”, “<=” และ “<>” เป็นตน้ ในกรณีนี' ตอ้งเขยีนโทเค็นเหล่านั'นไว ้
ดว้ยกนั โดยใชอ้กัขระตวัแรกเป็นตวักาํหนดเสน้ทาง ไปยงัสถานะอื�น  แลว้จึงใชอ้กัขระตวัถดัไป  เพื�อกาํหนด
เสน้ทางจากสถานะนั'น เช่นนี' ไปเรื�อยๆ จนกวา่จะแยก โทเค็นออกไดท้ั'งหมด เช่น ใชอ้กัขระ “<” เพื�อกาํหนด

47 

48 

30 

26 

 0 

 0 
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เสน้ทางจากสถานะ 0 ไปยงัสถานะ 18 จากสถานะ 18 ใชอ้กัขระ  “=” เพื�อแยกโทเค็น “<=”ที�สถานะ 19 และ 
ใชอ้กัขระ “>” เพื�อแยกโทเค็น “<>”  ที�สถานะ 20 และอกัขระอื�นๆ เพื�อแยกโทเค็น “<” ที�สถานะ 21 จะเห็นได้
วา่อกัขระนี' ไมไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ�งของโทเค็น จาํเป็นตอ้งส่งกลบัไปยงัแฟ้ม จงึมเีครื�องหมาย “*” ที�สถานะ 21 ฉะนั'น
ถา้โปรแกรมตน้ฉบบัเขยีนดงันี'  <=<<> จะถกูแยกออกเป็นโทเค็น “<=”, “<”  และ “<>” ตามลาํดบั สาํหรบัหมาย
เหตุ เขยีนขึ' นตน้ดว้ย “{” หรือ “(*” กรณีที�เขยีนขึ' นตน้ดว้ย “{” อกัขระนี'  ไม่เป็นอกัขระตวัแรกของโทเค็นอื�น จึง
ใชเ้ป็นตวักาํหนดทางไปยงัสถานะที� 49 เพื�อขจดัส่วนที�เป็นหมายเหตุทิ' ง เสมือนหนึ�งเป็นช่องวา่ง โดยการกลบัไป
ยงัสถานะ 0 ใหม ่อกัขระในหมายเหตุสามารถเป็นอกัขระใดๆ ที�อาจจะไมอ่ยูใ่นเซตของอกัขระของภาษาปาสกาล 
รวมทั'งอกัขระบรรทดัใหม ่ แต่ตอ้งไมใ่ช ้ EOF ถา้พบ EOF ก่อนที�จะสิ' นสดุหมายเหตุ จะรายงานความผิดพลาด 
กรณีที�เขยีนขึ' นตน้ดว้ย “(*” อกัขระตวัแรก คอื “(” ซึ�งจะตรงกบัอกัขระตวัแรกของโทเค็น “(” และ “(.” จึงตอ้ง
ใช ้“(”กาํหนดเสน้ทางไปยงัสถานะ 25 ก่อน จากนั'นจึงใชอ้กัขระตวัถดัไปเพื�อแยกโทเค็นเหล่านั'น หรือขจดัหมาย
เหตุทิ' ง 

โทเค็นสายอกัขระในภาษาปาสกาล ไมอ่นุญาตใหเ้ขยีนสายอกัขระวา่ง คือ เขยีนอยูใ่นรปู '' (ต่างกบัสาย
อกัขระของอกัขระวา่งที�ถกูตอ้งตามขอ้กาํหนดของภาษา ซึ�งเขียนอยูใ่นรปู ' ') ถา้ดตูามแผนภาพจะเห็นไดว่้า จาก
สถานะ 0 ไปสถานะ 13 ไปสถานะ 14 และ สถานะ 16 ตามลาํดบั ตรงตามนิยามของสายอกัขระวา่ง และไม่มี
ความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ' น ผูเ้ขยีนมเีหตุผลสองประการ คือ ประการแรกตอ้งการประหยดัจาํนวนสถานะ ถา้ตอ้ง
เขยีนใหต้รงตามขอ้กาํหนดที�ตอ้งการ ตอ้งใชส้ถานะมาก และเขา้ใจยาก ประการที�สอง ตอ้งการแสดงใหเ้ห็น
วธีิการตรวจจบัความผิดพลาดในกรณีเช่นนี'  หรือในกรณีที�คลา้ยกนั ซึ�งทาํไดโ้ดยการนับจาํนวนอกัขระในสาย
อกัขระ (อกัขระระหวา่ง “'” กบั “'”) ถา้เป็นอกัขระ “'” สองตวัติดกนั จะนับเป็นหนึ�งอกัขระ  ดงันั'น ถา้จาํนวน
อกัขระในสายอกัขระเป็นศนูย ์แสดงว่าเป็นสายอกัขระวา่ง จะรายงานความผิดพลาด กรณีที�พบอกัขระบรรทดัใหม ่
หรือ EOF ก่อนที�จะสิ' นสุดสายอกัขระ จะรายงานความผิดพลาดเช่นกนั แต่จะเดาวา่เป็นโทเค็นสายอกัขระ และส่ง
รหสั TK_STRING กลบั ไม่วา่จะเดาผิดหรือถกู ถือวา่เขยีนโปรแกรมตน้ฉบบัผิดพลาด ถา้เดาถกูจะช่วยใหค้วาม
ผิดพลาดในภายหลงัลดลง เป็นลกัษณะการกูค้วามผิดพลาดอยา่งหนึ�งดว้ยการเดา ที�สถานะสิ' นสุดอื�นๆ เมื�อมี
ความผิดพลาด แต่ยงัส่งรหสัโทเค็น กลบั ก็เป็นลกัษณะการเดาเช่นที�วา่นี'  การกูค้วามผิดพลาดอีกวธิหีนึ�งที�ทาํได ้
คือ การลบโทเค็นที�ผิดทิ' ง ดว้ยการกลบัไปที�สถานะ 0 ใหม ่

สาํหรบัความผิดพลาดจากการเขียนคา่คงที�โตหรือเล็กเกนิไป หรือเขยีนโทเค็นยาวเกินไป ส่วนนี' ไม่ได้
ปรากฏในแผนภาพ แต่จะตรวจจบัไดใ้นส่วนของฟังกช์นัตัววเิคราะหศ์พัท ์ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป 

การเขยีนโปรแกรมตวัวเิคราะหศ์พัทเ์พื�อแยกโทเค็น จากแผนภาพในรปูที� 3.2 มีลกัษณะตรงไปตรงมา
ตามที�ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สามารถอธิบายได ้ดงันี'   
 ฟังกช์นัตวัวเิคราะหศ์พัทข์องตวัแปลภาษาปาสกาล มชืี�อ เป็น yylex ดงัเหตุผลที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
ฟังกช์นันี' จะส่งรหสัของโทเค็นกลบั ส่วนลกัษณะเฉพาะของโทเค็นจะส่งผ่านทางตวัแปร yylval ซึ�งมชีนิดเป็น 
YYSTYPE (บรรทดั 01629) รหสัของโทเค็นทั'งหมดเป็นรหสัสญัลกัษณ์เก็บอยูใ่นแฟ้ม token.h (บรรทดั 
00104-00163) ส่วนลกัษณะเฉพาะมหีลายประเภท ขึ' นอยูก่บัโทเค็น จึงกาํหนดใหม้ีชนิดเป็น YYSTYPE ซึ�ง
เป็นระเบียนขอ้มลูร่วมอยูใ่นแฟ้ม scanner.h (บรรทดั 00202-00209) ลกัษณะเฉพาะของโทเค็นค่าคงที�
จาํนวนเต็มไมม่ีเครื�องหมาย จะส่งผ่านทาง yylval.ival ลกัษณะเฉพาะของโทเค็นค่าคงที�จาํนวนจริงไม่มี
เครื�องหมาย จะส่งผ่านทาง yylval.rval และ ลกัษณะเฉพาะของโทเค็น ตัวระบุ, คาํหลกั, และสายอกัขระ จะส่งผ่าน
ทาง yylval.sval ซึ�งเป็นตวัชี' ไปยงัอกัขระตวัแรกในแถวลาํดบั buff สาํหรบัโทเค็นอื�น ไมมี่ลกัษณะเฉพาะ จะสง่
เฉพาะรหสัของโทเค็นกลบัเท่านั'น สาํหรบัระเบียนขอ้มลูร่วมประเภท uval, symptr และ typeptr ไม่ไดใ้ชใ้น
ขั'นตอนนี'  แต่จะใชใ้นขั'นตอนตวัวเิคราะหค์วามหมายและผลิตภาษาแอสเซมบลี ซึ�งจะกล่าวถึงในภายหลงั 
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ฟังกช์นั search_keyword (บรรทดั 01641-01699) ใชส้าํหรบัแยกโทเค็นคาํหลกัและตวัระบุ โดยการ
ใชต้ารางเก็บชื�อของคาํหลกั เรียงตามลาํดบัของชื�อ และใชวิ้ธี การคน้หาแบบทวิภาค (binary search)  ในการ
คน้หาคาํหลกั  ไม่ไดใ้ชว้ธีิการคน้หาเชงิเสน้ตามโปรแกรมที� 3.1 เนื�องจากคาํที�จะคน้ในตารางคาํหลกัมีมากขึ' น 
การคน้หาคาํหลกัจากตาราง มขีอ้เสีย  คอื การทาํงานจะชา้กวา่ การแยกโทเค็นคาํหลกั และตัวระบุโดยตรง แต่มี
ขอ้ดี คอื สามารถแกไ้ขเพิ�มเติม คาํในตารางคาํหลกัไดง้า่ย โดยการใชม้หภาค END(x) ในแฟ้ม common.h ที�
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เป็นตวักาํหนดตาํแหน่งสุดทา้ยของขอ้มลู การเพิ�มเติมคาํหลกั จึงเพียงแต่ใส่คาํหลกั และรหสั
ของคาํหลกัในตาราง เท่านั'น ไมต่อ้งแกไ้ขส่วนอื�นของโปรแกรม 

 ฟังกช์นั GetChar (บรรทดั 01701-01718) และ Ungetc (บรรทดั 01720-01733) ทาํหน้าที�
เหมือนกบัที�กล่าวในโปรแกรม 3.1 แต่ต่างกนัตรงที� การคืนอกัขระกลบัไปยงัแฟ้มตน้ฉบบั กบัการจดัการกบั
ตาํแหน่งสดมภข์องอกัขระตั'งระยะ การคืนอกัขระจะไมใ่ชฟั้งกช์นั ungetc ของภาษาซ ี แต่จะใชก้องซอ้นขนาด
พอที�จะเก็บอกัขระสองตวั เป็นที�พกัชั �วคราว เริ�มตน้กองซอ้นนี' จะวา่ง เมื�อมีการอ่านอกัขระจากแฟ้มตน้ฉบบั 
ฟังกช์นั GetChar จะตรวจสอบกอ้งซอ้นนี' ก่อนวา่วา่งหรือไม ่ ถา้ไม่วา่ง จะผุดอกัขระจากกองซอ้น แลว้ส่งอกัขระ
ดงักล่าวกลบั มิฉะนั'น (กองซอ้นวา่ง) จะไปอา่นอกัขระมาจากแฟ้มตน้ฉบบั แลว้ส่งคา่อกัขระนั'นกลบั ฟังกช์นันี'
เก็บตาํแหน่งบรรทดัและสดมภข์องอกัขระไวที้�ตวัแปร line และ column ตามลาํดบั ถา้เป็นอกัขระตั'งระยะ ตอ้ง
เลื�อนตาํแหน่งของสดมภไ์ปที�ตาํแหน่งที�หารดว้ย 8 ลงตวั ถา้ตอ้งการเปลี�ยนไปเป็นอยา่งอื�น ใหแ้กท้ี�มหภาค 
TAB_SIZE (บรรทดั 01609) ส่วนฟังกช์นั Ungetc จะกดอกัขระที�ตอ้งการส่งคนื ไวใ้นกองซอ้น แลว้แกไ้ขตาํแหน่ง
ของอกัขระใหถ้กูตอ้ง กองซอ้นมีขนาดพอที�จะเก็บอกัขระไดส้องตวั (บรรทดั 1610) เพราะการคืนอกัขระจะทาํได้
อยา่งมากที�สุดแค่สองตวั คอื ที�สถานะ 6 ของแผนภาพในรปูที� 3.2 ตวัอยา่ง เชน่ ส่วนหนึ�งของโปรแกรมภาษา
ปาสกาล ต่อไปนี'  VAR A: 1..10; จะถูกแยกออกเป็น โทเคน็ คาํหลกั “VAR” โทเค็นตวัระบุ “A” โทเค็น “:” 
โทเค็นค่าคงที�จาํนวนเต็มไมม่ีเครื�องหมาย “1” โทเค็น “..”  โทเค็นค่าคงที�จาํนวนเต็มไมม่ีเครื�องหมาย “10” 
และโทเค็น “;” ระหวา่งโทเค็น “1” และ “..” ตอ้งมีการอา่นอกัขระล่วงหน้าจากอกัขระตวัเลข 1 ไปอกีอยา่งนอ้ย
สองตวั คือ อกัขระ “.” ตวัแรก และ อกัขระ “.” ตวัที�สอง อกัขระ “.” ตวัแรกบอกใหรู้ว้า่ อาจจะเป็นโทเค็นคา่คงที�
จาํนวนจริงไมม่ีเครื�องหมาย ตอ้งตรวจสอบอกัขระตวัต่อไป อกัขระ “.” ตวัที�สองเป็นตัวบอกใหรู้ว้า่ “1.” ไม่ใช่
ค่าคงที�จาํนวนจริงไมม่ีเครื�องหมาย จาํเป็นตอ้งคืนอกัขระ “.” ตัวที�สอง และ อกัขระ “.” ตวัแรก เป็นตน้ ตวัแปร 
input_stack[] (บรรทดั 01637) และ top_input_stack (บรรทดั 01638) ใชเ้ป็นกองซอ้น และ ตวัชี' ไปยงัยอด
กองซอ้น ตามลาํดบั ส่วนการดาํเนินการกบักองซอ้น ใชต้วัดาํเนินการ INPUT_STACK_EMPTY(), 
INPUT_STACK_FULL(), PUSH_INPUT_STACK(ch) และ POP_INPUT_STACK() ซึ�งเป็นมหภาคที�นิยามไวที้� 
บรรทดั 01611-01619 ตามลาํดบั 
 ฟังกช์นั patoi (บรรทดั 01735-01756) ใชส้าํหรบัตรวจสอบค่าคงที�จาํนวนเต็มวา่ มค่ีามากกวา่ 
32767 หรือไม่ ถา้มากกวา่จะรายงานความผิดพลาด และกาํหนดใหมี้คา่เท่ากบั 32767 ซึ�งเป็นค่าที�ไมถ่กูตอ้ง 
มิฉะนั'นจะส่งค่าที�ถกูตอ้งกลบั 
 ฟังกช์นั yylex (บรรทดั 01758-01970) เป็นตวัวเิคราะหศ์พัท ์ ทาํหนา้ที�แยกโทเค็น และส่งรหสัของ
โทเค็นกลบัไปยงัฟังกช์นัที�เรียกใช ้ ถา้โทเค็นนั'นมีลกัษณะเฉพาะ จะเก็บลกัษณะเฉพาะของโทเค็นไวที้�ตวัแปร 
yylval (ในหนึ�งบรรทดัของโปรแกรมตน้ฉบบั จะเขยีนยาวเท่าใดก็ได ้ แต่โทเค็นต่อไปนี'  โทเค็นคาํหลกั, โทเค็นตวั
ระบุ, โทเค็นค่าคงที�จาํนวนเต็มไมมี่เครื�องหมาย, โทเค็นคา่คงที�จาํนวนจริงไม่มเีครื�องหมาย, และโทเค็นสาย
อกัขระ กาํหนดใหม้คีวามยาวไดไ้ม่เกิน 255 ตวัอกัขระ ถา้ตอ้งการเปลี�ยนแปลงค่านี'  ใหแ้กไ้ขที�แฟ้ม common.h 
บรรทดัที� 00009-00011)  
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ฟังกช์นั yylex จะใชต้วัแปร buff (บรรทดั 01639) ซึ�งเป็นแถวลาํดบัของอกัขระ มขีนาดเท่ากบัขนาด
ความยาวสงูสุดของโทเค็น (บรรทดั 00004-00016) เป็นที�เก็บอกัขระของโทเค็นเหล่านั'น ชื�อของโทเค็นตวัระบ ุ
(อกัษรภาษาองักฤษตวัเล็ก จะถกูแปลงใหเ้ป็นอกัษรตวัใหญ่) และคาํหลกั จะเก็บอยูใ่นตวัแปรนี'  และ
ลกัษณะเฉพาะของโทเค็นจะเก็บที� yylval.sval ซึ�งเป็นตวัชี' มายงัอกัขระตวัแรกของแถวลาํดบันี'  (บรรทัด 01781)  

ส่วนโทเค็นคา่คงที�จาํนวนเต็มไม่มเีครื�องหมายจะใชต้วัแปร buff เก็บอกัขระตวัเลขที�อ่านมาจาก
โปรแกรมตน้ฉบบั แลว้เรียกใชฟั้งกช์นั patoi เพื�อตรวจสอบค่าและแปลงค่าจากสายอกัขระตวัเลขจาํนวนเต็ม ให้
เป็นค่าจาํนวนเต็ม และเก็บคา่ไวที้� yylval.ival (บรรทดั 01808) โทเค็นค่าคงที�จาํนวนจริงไมม่เีครื�องหมายก็ทาํ
ในลกัษณะเดียวกนั แต่เรียกใชฟั้งกช์นัภาษาซี atof (บรรทดั 01840) เพื�อแปลงคา่สายอกัขระตวัเลขจาํนวนจริง 
ใหเ้ป็นค่าจาํนวนจริง แลว้ตรวจสอบคา่วา่อยูใ่นช่วงที�ตอ้งการ (ไม่โตหรือเล็กเกินไป) หรือไม่ (บรรทดั 01841-
01844) ถา้ไมอ่ยูใ่นชว่งจะรายงานความผิดพลาด และกาํหนดใหม้ีค่าเป็น 1.0 ซึ�งเป็นค่าที�ไมถ่กูตอ้ง มิฉะนั'นจะ
เป็นค่าที�ถกูตอ้ง แลว้เก็บค่าไวที้� yylval.rval (บรรทดั 01845)  

สาํหรบัโทเค็นสายอกัขระ จะเก็บอกัขระในสายอกัขระไวที้�ตวัแปร buff และกาํหนดให ้yylval.sval ชี' มาที�
อกัขระตวัแรกที�เก็บใน buff (บรรทดั 01877)  

การดาํเนินการกบัตวัแปร buff จึงมี 3 อย่าง คอื CLEAR_BUFF(), PUT_BUFF(x,y,z) และ END_BUFF() 
ซึ�งเขยีนเป็นมหภาคไวที้� บรรทดั 01620-01622 ตามลาํดบั  

• มหภาค CLEAR_BUFF() ใชส้าํหรบัลา้งแถวลาํดบั buff โดยกาํหนดใหต้วัแปร buffp มีคา่เท่ากบั -1 
และกาํหนดใหส้ภาวะ buff_overflow เป็น FALSE  

• มหภาค PUT_BUFF(x,y,z) ใชส้าํหรบั ใส่อกัขระ y ใน buff ที�ตาํแหน่งถดัไป (++buffp) ก่อนใส่จะ
ทดสอบการลน้ของแถวลาํดบั buff ก่อน โดยใชต้าํแหน่ง buffp+1 เทียบกบั x ถา้ไมล่น้ (buffp+1 < x) จึงจะใส่
อกัขระ y ใน buff มิฉะนั'น จะทาํคาํสั �ง z ถา้ตอ้งการตรวจจบัความผิดพลาดจากการลน้ของ buff ใหก้าํหนด z เป็น
คาํสั �ง buff_overflow = TRUE มิฉะนั'น ใหก้าํหนดเป็น buff_overflow = FALSE การตรวจจบัการลน้ทาํไดโ้ดยการ
ตรวจสอบสภาวะของ buff_overflow สาํหรบัคอมไพเลอรที์�สรา้งจะตรวจจบัการลน้ของ buff เสมอ จึงกาํหนดให ้z 
เป็นคาํสั �ง buff_overflow = TRUE ตวัอยา่งในกรณีการกาํหนดให ้buff_overflow = FALSE เช่น ภาษาที�กาํหนดให้
ตวัระบุมีอกัขระที�มนัียสาํคญัไดไ้ม่เกิน 30 อกัขระ อกัขระตวัที� 31 เป็นตน้ไป จะถกูตดัทิ' ง และไมถื่อวา่เป็นการ
ลน้ เป็นตน้  

• มหภาค END_BUFF() ใชส้าํหรบัใส่อกัขระ ‘\0’ หลงัอกัขระตวัสุดทา้ยใน buff เพื�อเป็นตวักาํหนดการ
สิ' นสุดของสายอกัขระ ตามหลกัเกณฑข์องภาษาซี  

3.3 การตรวจสอบตวัวิเคราะหศ์พัทข์องคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล 
 การตรวจสอบตวัวเิคราะหศ์พัทข์องคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาลที�สรา้ง ทาํไดโ้ดยการใส่ตวัเลือก –l ตรง
คาํสั �งของคอมไพเลอร ์ตามที�กล่าวแลว้ในหวัขอ้ 2.6 (ดหูวัขอ้ 4 ในภาคผนวก ก) 

สาํหรบัโปรแกรมตน้ฉบบัที�ใชต้รวจสอบตอ้งมีโทเค็นครบทุกตวั แต่ไมต่อ้งคาํนึงถึงความหมายของ
โปรแกรม โปรแกรมตน้ฉบบัภาษาปาสกาล ที�ใชต้รวจสอบและผลลพัธที์�ได ้ แสดงอยูใ่นรปูที� 3.3 และ 3.4 
ตามลาํดบั ในกรณีที�มคีวามผิดพลาดก็เชน่กนั ตอ้งตรวจสอบทุกๆ ขอ้ความผิดพลาด และขอ้ความเตือน ที�เป็นไป
ไดท้ั'งหมด ผูเ้ขยีนไดท้าํการตรวจสอบความผิดพลาดที�เป็นไปไดท้ั'งหมดในขั'นตอนนี' แลว้ แต่ไมไ่ดแ้สดงไวใ้น
หนังสือ 
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{ This program uses to test lexical analyzer, yylex(). } 
PROGRAM Test_yylex (Input, Output); 
   (* This is a comment *) 
    LABEL 99; 
    CONST PI = 3.1415;       { This is also a comment *) 
                JAN = 'JANUARY'; 
    TYPE  (* This is another comment } 
                POINT = RECORD X, Y : REAL END; 
    VAR 
                COLOR : SET OF (RED, GREEN, BLUE); 
                B : PACKED ARRAY [1..4] OF BOOLEAN; 
                P : ^POINT; 
                FIN : FILE OF CHAR; 
                CH : CHAR; 
                I, J : INTEGER; 
    Procedure Q; FORWARD; 
    Function R : boolean; begin end ; 
    BEGIN 
           p@.x:=-1 MOD 6 DIV 7 +2.0-38.45E+3*4E-5/5.7E2; 
           writeln('I''m'); 
           case ch of 
                 '''' : ; 
           end; 
           for i:=10 downto 1 do 
              for j:= 1 to 5 do 
                 if not b(.2.)  then goto 99 
                 else b[1] := true and (b[3] and b(.4.)) or (ch<>'!') or (i>2) and 
                                     (j<1) and (i<=J) or (j>=5); 
           while RED in COLOR do ; 
           repeat p := nil until false; 
           99: with P^ do begin end; 
    END. 
 
 รปูที� 3.3 โปรแกรมตน้ฉบบัภาษาปาสกาลที�ใชต้รวจสอบตวัวิเคราะหศ์พัท ์
 
line : 2 column : 1 : keyword : PROGRAM 
line : 2 column : 9 : identifier : TEST_YYLEX 
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line : 2 column : 20 : ( 
line : 2 column : 21 : identifier : INPUT 
line : 2 column : 26 : , 
line : 2 column : 28 : identifier : OUTPUT 
line : 2 column : 34 : ) 
line : 2 column : 35 : ; 
line : 4 column : 3 : keyword : LABEL 
line : 4 column : 9 : unsigned integer : 99 
line : 4 column : 11 : ; 
line : 5 column : 3 : keyword : CONST 
line : 5 column : 9 : identifier : PI 
line : 5 column : 12 : = 
line : 5 column : 14 : unsigned real : 3.141500 
line : 5 column : 20 : ; 
line : 6 column : 9 : identifier : JAN 
line : 6 column : 13 : = 
line : 6 column : 15 : string : JANUARY 
line : 6 column : 24 : ; 
line : 7 column : 3 : keyword : TYPE 
line : 8 column : 9 : identifier : POINT 
line : 8 column : 15 : = 
line : 8 column : 17 : keyword : RECORD 
line : 8 column : 24 : identifier : X 
line : 8 column : 25 : , 
line : 8 column : 27 : identifier : Y 
line : 8 column : 29 : : 
line : 8 column : 31 : identifier : REAL 
line : 8 column : 36 : keyword : END 
line : 8 column : 39 : ; 
line : 9 column : 3 : keyword : VAR 
line : 10 column : 9 : identifier : COLOR 
line : 10 column : 15 : : 
line : 10 column : 17 : keyword : SET 
line : 10 column : 21 : keyword : OF 
line : 10 column : 24 : ( 
line : 10 column : 25 : identifier : RED 
line : 10 column : 28 : , 
line : 10 column : 30 : identifier : GREEN 
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line : 10 column : 35 : , 
line : 10 column : 37 : identifier : BLUE 
line : 10 column : 41 : ) 
line : 10 column : 42 : ; 
line : 11 column : 9 : identifier : B 
line : 11 column : 11 : : 
line : 11 column : 13 : keyword : PACKED 
line : 11 column : 20 : keyword : ARRAY 
line : 11 column : 26 : [ 
line : 11 column : 27 : unsigned integer : 1 
line : 11 column : 28 : .. 
line : 11 column : 30 : unsigned integer : 4 
line : 11 column : 31 : ] 
line : 11 column : 33 : keyword : OF 
line : 11 column : 36 : identifier : BOOLEAN 
line : 11 column : 43 : ; 
line : 12 column : 9 : identifier : P 
line : 12 column : 11 : : 
line : 12 column : 13 : ^ 
line : 12 column : 14 : identifier : POINT 
line : 12 column : 19 : ; 
line : 13 column : 9 : identifier : FIN 
line : 13 column : 13 : : 
line : 13 column : 15 : keyword : FILE 
line : 13 column : 20 : keyword : OF 
line : 13 column : 23 : identifier : CHAR 
line : 13 column : 27 : ; 
line : 14 column : 9 : identifier : CH 
line : 14 column : 12 : : 
line : 14 column : 14 : identifier : CHAR 
line : 14 column : 18 : ; 
line : 15 column : 9 : identifier : I 
line : 15 column : 10 : , 
line : 15 column : 12 : identifier : J 
line : 15 column : 14 : : 
line : 15 column : 16 : identifier : INTEGER 
line : 15 column : 23 : ; 
line : 16 column : 3 : keyword : PROCEDURE 
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line : 16 column : 13 : identifier : Q 
line : 16 column : 14 : ; 
line : 16 column : 16 : identifier : FORWARD 
line : 16 column : 23 : ; 
line : 17 column : 3 : keyword : FUNCTION 
line : 17 column : 12 : identifier : R 
line : 17 column : 14 : : 
line : 17 column : 16 : identifier : BOOLEAN 
line : 17 column : 23 : ; 
line : 17 column : 25 : keyword : BEGIN 
line : 17 column : 31 : keyword : END 
line : 17 column : 35 : ; 
line : 18 column : 3 : keyword : BEGIN 
line : 19 column : 6 : identifier : P 
line : 19 column : 7 : ^ 
line : 19 column : 8 : . 
line : 19 column : 9 : identifier : X 
line : 19 column : 10 : := 
line : 19 column : 12 : - 
line : 19 column : 13 : unsigned integer : 1 
line : 19 column : 15 : keyword : MOD 
line : 19 column : 19 : unsigned integer : 6 
line : 19 column : 21 : keyword : DIV 
line : 19 column : 25 : unsigned integer : 7 
line : 19 column : 27 : + 
line : 19 column : 28 : unsigned real : 2.000000 
line : 19 column : 31 : - 
line : 19 column : 32 : unsigned real : 38450.000000 
line : 19 column : 40 : * 
line : 19 column : 41 : unsigned real : 0.000040 
line : 19 column : 45 : / 
line : 19 column : 46 : unsigned real : 570.000000 
line : 19 column : 51 : ; 
line : 20 column : 6 : identifier : WRITELN 
line : 20 column : 13 : ( 
line : 20 column : 14 : string : I'm 
line : 20 column : 20 : ) 
line : 20 column : 21 : ; 
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line : 21 column : 6 : keyword : CASE 
line : 21 column : 11 : identifier : CH 
line : 21 column : 14 : keyword : OF 
line : 22 column : 9 : string : ' 
line : 22 column : 14 : : 
line : 22 column : 16 : ; 
line : 23 column : 6 : keyword : END 
line : 23 column : 9 : ; 
line : 24 column : 6 : keyword : FOR 
line : 24 column : 10 : identifier : I 
line : 24 column : 11 : := 
line : 24 column : 13 : unsigned integer : 10 
line : 24 column : 16 : keyword : DOWNTO 
line : 24 column : 23 : unsigned integer : 1 
line : 24 column : 25 : keyword : DO 
line : 25 column : 8 : keyword : FOR 
line : 25 column : 12 : identifier : J 
line : 25 column : 13 : := 
line : 25 column : 16 : unsigned integer : 1 
line : 25 column : 18 : keyword : TO 
line : 25 column : 21 : unsigned integer : 5 
line : 25 column : 23 : keyword : DO 
line : 26 column : 10 : keyword : IF 
line : 26 column : 13 : keyword : NOT 
line : 26 column : 17 : identifier : B 
line : 26 column : 18 : [ 
line : 26 column : 20 : unsigned integer : 2 
line : 26 column : 21 : ] 
line : 26 column : 25 : keyword : THEN 
line : 26 column : 30 : keyword : GOTO 
line : 26 column : 35 : unsigned integer : 99 
line : 27 column : 10 : keyword : ELSE 
line : 27 column : 15 : identifier : B 
line : 27 column : 16 : [ 
line : 27 column : 17 : unsigned integer : 1 
line : 27 column : 18 : ] 
line : 27 column : 20 : := 
line : 27 column : 23 : identifier : TRUE 
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line : 27 column : 28 : keyword : AND 
line : 27 column : 32 : ( 
line : 27 column : 33 : identifier : B 
line : 27 column : 34 : [ 
line : 27 column : 35 : unsigned integer : 3 
line : 27 column : 36 : ] 
line : 27 column : 38 : keyword : AND 
line : 27 column : 42 : identifier : B 
line : 27 column : 43 : [ 
line : 27 column : 45 : unsigned integer : 4 
line : 27 column : 46 : ] 
line : 27 column : 48 : ) 
line : 27 column : 50 : keyword : OR 
line : 27 column : 53 : ( 
line : 27 column : 54 : identifier : CH 
line : 27 column : 56 : <> 
line : 27 column : 58 : string : ! 
line : 27 column : 61 : ) 
line : 27 column : 63 : keyword : OR 
line : 27 column : 66 : ( 
line : 27 column : 67 : identifier : I 
line : 27 column : 68 : > 
line : 27 column : 69 : unsigned integer : 2 
line : 27 column : 70 : ) 
line : 27 column : 72 : keyword : AND 
line : 28 column : 23 : ( 
line : 28 column : 24 : identifier : J 
line : 28 column : 25 : < 
line : 28 column : 26 : unsigned integer : 1 
line : 28 column : 27 : ) 
line : 28 column : 29 : keyword : AND 
line : 28 column : 33 : ( 
line : 28 column : 34 : identifier : I 
line : 28 column : 35 : <= 
line : 28 column : 37 : identifier : J 
line : 28 column : 38 : ) 
line : 28 column : 40 : keyword : OR 
line : 28 column : 43 : ( 
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line : 28 column : 44 : identifier : J 
line : 28 column : 45 : >= 
line : 28 column : 47 : unsigned integer : 5 
line : 28 column : 48 : ) 
line : 28 column : 49 : ; 
line : 29 column : 6 : keyword : WHILE 
line : 29 column : 12 : identifier : RED 
line : 29 column : 16 : keyword : IN 
line : 29 column : 19 : identifier : COLOR 
line : 29 column : 25 : keyword : DO 
line : 29 column : 28 : ; 
line : 30 column : 6 : keyword : REPEAT 
line : 30 column : 13 : identifier : P 
line : 30 column : 15 : := 
line : 30 column : 18 : keyword : NIL 
line : 30 column : 22 : keyword : UNTIL 
line : 30 column : 28 : identifier : FALSE 
line : 30 column : 33 : ; 
line : 31 column : 6 : unsigned integer : 99 
line : 31 column : 8 : : 
line : 31 column : 10 : keyword : WITH 
line : 31 column : 15 : identifier : P 
line : 31 column : 16 : ^ 
line : 31 column : 18 : keyword : DO 
line : 31 column : 21 : keyword : BEGIN 
line : 31 column : 27 : keyword : END 
line : 31 column : 30 : ; 
line : 32 column : 3 : keyword : END 
line : 32 column : 6 : . 
 
รปูที� 3.4 ผลลพัธที์�ไดจ้ากโปรแกรมที�ใชต้รวจสอบตวัวเิคราะหศ์พัท ์ซึ�งมีโปรแกรมตน้ฉบบัในรปูที� 3.3 
 
 ผลลพัธใ์นรปูที� 3.4 จะใช ้[, ], และ ^ แทน (., .), และ @ ตามลาํดบั นอกจากนั'น  INPUT, OUTPUT, 
REAL, BOOLEAN, CHAR, INTEGER, FORWARD, WRITELN, TRUE, และ FALSE  เป็นตวัระบุ ไม่ใช่คาํหลกัใน
ภาษาปาสกาล ผูเ้ขยีนโปรแกรมภาษาปาสกาลส่วนใหญ่มกัจะเขา้ใจผิด ตวัระบุพวกนี' จริงๆ แลว้เป็นตวัระบุที�
นิยามไวก้่อนแลว้ (ดรูายละเอียดในบทที� 5 หวัขอ้ 5.2) แต่ไมไ่ดเ้ป็นคาํสงวน สามารถใชต้ั'งเป็นชื�อเหมือนตวัระบุ
อื�นๆ เช่น ตั'งเป็นชื�อของตวัแปร เป็นตน้ แต่ตอ้งระมดัระวงัดว้ยวา่ คุณสมบติัเดิมของตวัระบนัุ'นจะเปลี�ยนไป เช่น 
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ตั'งชื�อตวัแปรเป็น writeln แลว้ ในบล็อกนั'น จะไมส่ามารถเรียกกระบวนงานมาตรฐาน writeln เดิม ที�ใชใ้นการ
แสดงผลลพัธไ์ดอี้ก เป็นตน้ 

3.4 บทสรุป 
 บทนี' กล่าวถึงการเขยีนตวัวิเคราะหศ์พัท ์ ซึ�งทาํไดส้องวธีิ คอื ใชต้วัผลิตตัววเิคราะหศ์พัท ์  หรือ เขยีน
ขึ' นมาเองโดยตรง คอมไพเลอรที์�สรา้งในหนังสือเล่มนี'  ใชว้ธีิเขยีนขึ' นมาเองโดยตรง สิ�งที�จะตอ้งพิจารณา คือ 
ช่องวา่ง, หมายเหต,ุ โทเค็นของภาษาตน้ฉบบั, และสญัลกัษณ์พเิศษ คือ สญัลกัษณสิ์' นสุดแฟ้มที�ใชเ้พื�อบอกการ
สิ' นสุดของแฟ้มตน้ฉบบั ตวัวเิคราะหศ์พัทจ์ะจดจาํตาํแหน่งของอกัขระที�อา่นมาจากโปรแกรมตน้ฉบบั เพื�อให ้
ขั'นตอนอื�นสามารถนําไปใชไ้ด ้ เช่น เพื�อใชบ้อกตาํแหน่งเมื�อมคีวามผิดพลาด เป็นตน้ ตาํแหน่งดงักล่าว จะตอ้ง
คาํนึงถึง อกัขระตั'งระยะและบรรทดัใหม ่ดว้ย นอกจากนี' จะตอ้งคาํนึงถึง ความยาวของโทเค็น วา่ยาวไดม้ากที�สุด
เท่าใด นอกจากนี' ตอ้งคาํนึงถึงค่าของคา่คงที�จาํนวนเต็มไม่มเีครื�องหมายและจาํนวนจริงไม่มเีครื�องหมาย วา่เล็ก
หรือโตไดม้ากที�สุดเท่าใด สุดทา้ยตอ้งตรวจจบัอกัขระที�ไม่อยูใ่นเซตของอกัขระของภาษาตน้ฉบบั เมื�อมีความ
ผิดพลาดจากการเขยีนโทเค็นผิด ตอ้งรายงานใหผู้ใ้ชท้ราบ 

การเขยีนตวัวเิคราะหศ์พัทท์าํไดโ้ดยการนิยามโทเค็นทั'งหมดของภาษาที�จะแปล นํามาเขียนแผนภาพ
เพื�อแยกโทเค็น โดยใหเ้พิ�มส่วนที�เป็น การขจดัช่องวา่งและหมายเหตุทิ' ง, การตรวจจบัสญัลกัษณ์สิ' นสุดแฟ้ม, และ
การตรวจจบัอกัขระที�ไมใ่ช่อกัขระในเซตของภาษาที�กาํลงัแปล ไวใ้นแผนภาพดว้ย จากแผนภาพ นําไปเขยีนเป็น
ฟังกช์นัตวัวเิคราะหศ์พัท ์เพื�อแยกโทเค็น และส่งรหสักบัลกัษณะเฉพาะของโทเค็น กลบัไปใหฟั้งกช์นัที�เรียกใช ้

ฟังกช์นัตวัวเิคราะหศ์พัทที์�สรา้งในหนังสือเล่มนี'  มีชื�อ yylex เมื�อเรียกใชจ้ะส่งรหสัของโทเค็นกลับ ส่วน
ลกัษณะเฉพาะของโทเค็นจะส่งกลบัผ่านทางตวัแปร yylval ซึ�งสามารถอา้งถึงได ้ดงันี'  

 
โทเค็น     ลกัษณะเฉพาะ 
 
ค่าคงที�จาํนวนเต็มไม่มีเครื�องหมาย  yylval.ival 
ค่าคงที�จาํนวนจริงไมม่ีเครื�องหมาย  yylval.rval 
ตวัระบุ     yylval.sval ซึ�งชี' ไปที� buff 
คาํหลกั     yylval.sval ซึ�งชี' ไปที� buff 
สายอกัขระ    yylval.sval ซึ�งชี' ไปที� buff 
 
ตาํแหน่งบรรทดัและสดมภข์องอกัขระตวัแรกของโทเค็น เก็บอยูท่ี�ตวัแปร token_line และ 

token_column ตามลาํดบั 
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                                                  บทที� 4 
                                     ตวัวิเคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธ ์
 
 ตวัวเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธ ์ ทาํหน้าที�ตรวจสอบส่วนที�เป็น วากยสมัพนัธข์องภาษา วากยสมัพนัธข์อง
ภาษาสามารถอธิบายไดด้ว้ย ไวยากรณ์ไมพ่ึ�งบริบท (context-free grammar) ตวัวเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธจ์ะใช้
ตารางตรวจสอบวากยสมัพนัธ ์ ซึ�งสรา้งมาจากไวยากรณไ์ม่พึ�งบริบทเป็นตวัตรวจสอบ ขั9นตอนวธีิการตรวจสอบมี
หลายวธีิ ขึ9 นอยูก่บัรปูแบบของไวยากรณไ์ม่พึ�งบริบท ไวยากรณไ์ม่พึ�งบริบทที�นิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก ่
ไวยากรณ์  LL(1) และไวยากรณ ์  LALR(1) เป็นตน้ ในกรณีที�ไวยากรณ์มจีาํนวนกฎมากมาย การสรา้งตาราง
ตรวจสอบดว้ยมือจะมีความยุง่ยากและใชเ้วลานาน จึงไดมี้การสรา้งโปรแกรมเพื�อผลิตตวัวเิคราะหเ์ชิง
วากยสมัพนัธโ์ดยอตัโนมติัขึ9 นมา ขอ้มลูนําเขา้ของโปรแกรมดงักล่าว คือ ไวยากรณไ์มพึ่�งบริบท ส่วนขอ้มลูออกที�
ได ้คอื ตวัวเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธ ์ซึ�งมทีั9งตารางตรวจสอบและขั9นตอนวธิรีวมอยูด่ว้ยกนั ตวัอยา่งของโปรแกรม
ประเภทนี9  ไดแ้ก่ โปรแกรม Yacc ซึ�งสามารถผลิตตวัวเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธ ์จากไวยากรณ ์LALR(1) เป็นตน้ 
สาํหรบัตวัวเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธข์องคอมไพเลอรที์�จะสรา้งในหนังสือเล่มนี9  ใชโ้ปรแกรมผลิตตวัวเิคราะหเ์ชิง
วากยสมัพนัธ ์ ที�ชื�อ PSULLGEN ซึ�งผูเ้ขยีนพฒันาขึ9 นมาดว้ยตวัเอง เป็นตวัสรา้งตวัวเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธโ์ดย
อตัโนมติั ทาํใหข้ั9นตอนนี9 มีความยุง่ยากลดลงอยา่งมาก โปรแกรม PSULLGEN สามารถผลิตตวัวเิคราะหเ์ชิง
วากยสมัพนัธ ์จากไวยากรณ ์LL(1) ความยุง่ยากของขั9นตอนนี9  จึงอยูที่�การเขยีนไวยากรณไ์ม่พึ�งบริบทของภาษาที�
จะแปล  
 แผนภาพวากยสมัพนัธ ์ (syntax diagram) และสญักรณอี์บีเอ็นเอฟ (EBNF - Extend Backus Norm 
Form - Notation) ของภาษาปาสกาล ในภาคผนวก ข เป็นวธีิการหนึ�งที�จะอธิบายส่วนวากยสมัพนัธข์องภาษา
ปาสกาล ซึ�งมคีวามสามารถในการอธิบายไดเ้ทียบเท่ากบัไวยากรณไ์ม่พึ�งบริบท อยา่งไรก็ตามไม่ใช่วา่ทุกๆ 
ไวยากรณไ์มพ่ึ�งบริบท จะเป็นไวยากรณ ์ LL(1)  หรือ ไวยากรณ ์ LALR(1) จาํเป็นตอ้งแปลงแผนภาพ
วากยสมัพนัธห์รือสญักรณ์อบีีเอ็นเอฟ ใหอ้ยูใ่นรปูไวยากรณ์ LL(1)  หรือ ไวยากรณ ์ LALR(1) ก่อน แลว้ใช้
โปรแกรม PSULLGEN หรือ Yacc ผลิตตวัวเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธโ์ดยอตัโนมติั ในหนังสือเล่มนี9 จะใชโ้ปรแกรม 
PSULLGEN จึงไดแ้ปลงแผนภาพวากยสมัพนัธห์รือสญักรณ์อบีีเอ็นเอฟของภาษาปาสกาล ในภาคผนวก ข ใหอ้ยู่
ในรปูไวยากรณ ์LL(1) ซึ�งจะกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป 
 ในบทนี9 จะกล่าวถึงไวยากรณข์องภาษาปาสกาล ตวัวิเคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธข์องไวยากรณ ์ LL(1) 
ความผิดพลาดในขั9นตอนตวัวเิคราะหว์ากยสมัพนัธ ์ ตัววเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธข์องคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล 
และบทสรุป ตามลาํดบั 

4.1 ไวยากรณข์องภาษาปาสกาล 
 คอมไพเลอรภ์าษาปาสกาลในหนังสือเล่มนี9  ตรวจสอบวากยสมัพนัธ ์ โดยใชไ้วยากรณที์�มีกฎทั9งหมด 
219 กฎ ดงันี9  
(1) <program> :  <program_header>   ";" <block> "." . 
(2) <program_header> : "PROGRAM"  "id" <opt_io> . 
(3) <opt_io> : "(" <id1_list> ")"  
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(4) | @ . 
(5) <id1_list> : "id" <id1_lists> . 
(6) <id1_lists> : "," "id" <id1_lists>  
(7) | @ . 
(8) <block> : <decl_part>  <compound_statement>  . 
(9) <decl_part> : <label_decl_part> <const_def_part> <type_def_part> <var_decl_part  
                              <routine_decl_part> . 
(10)     <label_decl_part> : "LABEL" <label> ";"   
(11)     | @ . 
(12) <label> :  "uinteger" <label_list> . 
(13) <label_list> : "," <label>  
(14) | @ . 
(15)     <const_def_part> : "CONST" <const_def>  
(16)     | @ . 
(17) <const_def> :  "id" "=" <constant>  ";" <const_def_list> . 
(18) <const_def_list>  : <const_def>  
(19) | @ . 
(20)     <constant> : <sign> <unsigned_constant>  
(21)     |  "string" . 
(22)     <unsigned_constant> :  "uinteger"  
(23)     |  "ureal"  
(24)     |  "id" . 
(25)     <type_def_part> : "TYPE" <type_def>  
(26)     | @ . 
(27) <type_def> :  "id" "=" <type>   ";" <type_def_list> . 
(28)     <type_def_list> : <type_def>  
(29)     | @ . 
(30)     <type> : <enumerated_type>  
(31)     | <subrange_const> <subrange_max_const>  
(32)     |  <packed_or_empty> <unpacked_structured_type> 
(33)     | "^"   "id". 
(34)     <enumerated_type> : "(" <id4_list> ")" . 
(35)     <id4_list>  : "id" <id4_lists> . 
(36)     <id4_lists> : ","  "id" <id4_lists>   
(37)     | @ . 
(38)     <subrange_const> :  <sign> <subrange_unsigned_const>  
(39)     | "string" . 
(40)     <subrange_unsigned_const> : "uinteger"  
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(41)     | "id" . 
(42)     <subrange_max_const>  : ".." <subrange_const>  
(43)     | @ . 
(44)     <packed_or_empty> : "PACKED"  
(45)     | @ . 
(46)     <unpacked_structured_type> :  "ARRAY"  "[" <index_type> "]" "OF" <type>  
(47)     |  "RECORD" <field_list>  "END” 
(48)     | "SET" "OF" <type> 
(49)     | "FILE" "OF" <type> . 
(50)     <index_type> : <type>  <index_type_list> . 
(51)     <index_type_list> : "," <index_type>   
(52)     | @ . 
(53)     <field_list>  : <fixed_or_variant>  
(54)     | @ . 
(55)     <fixed_or_variant> : <id5_list> ":" <type>  <fixed_tail>  
(56)     | "CASE" <tag_field> "OF" <variant> . 
(57)     <id5_list> :  "id" <id5_lists> . 
(58)     <id5_lists> : ","  "id" <id5_lists>  
(59)     | @ . 
(60)     <fixed_tail> : ";" <opt_fixed_or_variant>  
(61)     | @ . 
(62)     <opt_fixed_or_variant> : <fixed_or_variant>  
(63)     | @ . 
(64)     <tag_field> :  "id" <tag_type> . 
(65)     <tag_type> : ":"  "id"  
(66)     | @ . 
(67)     <variant> : <vcase_label_list> ":" "(" <field_list>  ")" <variant_tail> . 
(68)     <variant_tail> : ";" <opt_variant>  
(69)     | @ . 
(70)     <opt_variant> : <variant>  
(71)     | @ . 
(72)     <vcase_label_list> : <vcase_constant> <vcase_constant_list> . 
(73)     <vcase_constant_list> : "," <vcase_constant> <vcase_constant_list>  
(74)     | @ . 
(75)     <vcase_constant> :  <sign> <vcase_unsigned_const> 
(76)     | “string” . 
(77)     <vcase_unsigned_const> : “uinteger” 
(78)     | “ureal” 
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(79)     | “id” . 
(80)     <var_decl_part> : "VAR"  <var_decl>   
(81)     | @ . 
(82)     <var_decl>  :  <id2_list> ":" <type>  ";" <var_decl_list> . 
(83)     <id2_list> :  "id" <id2_lists> . 
(84)     <id2_lists>  : ","  "id" <id2_lists>  
(85)     | @ . 
(86)     <var_decl_list> : <var_decl>   
(87)     | @ . 
(88)     <routine_decl_part> : <proc_or_func_decl> ";" <routine_decl_part>  
(89)     | @  . 
(90)     <proc_or_func_decl> : <proc_or_func_header>   ";" <block_or_directive> . 
(91)     <proc_or_func_header> : "PROCEDURE"  "id" <formal_para_list> 
(92)     | "FUNCTION"   "id" <formal_para_list> <opt_functype> . 
(93)     <opt_functype> : ":" "id"  
(94)     | @ . 
(95)     <block_or_directive> : <block>   
(96)     | "id" . 
(97)     <formal_para_list> :  "("  <formal_para_section> <formal_list>  ")"  
(98)     | @ . 
(99)     <formal_list> :  ";" <formal_para_section> <formal_list>  
(100)   | @ . 
(101)   <formal_para_section> :  <para_group>  
(102)   |  "VAR" <para_group>  
(103)   | <para_proc_or_func_header>  . 
(104)   <para_group> : <id3_list> ":" <type_id_or_conformant_array> . 
(105)   <para_proc_or_func_header> : "PROCEDURE"  "id" <formal_para_list> 
(106)   | "FUNCTION"  "id" <formal_para_list> <opt_functype> . 
(107)   <type_id_or_conformant_array>  :  "id"  
(108)   | <conformant_array_schema>  . 
(109)   <conformant_array_schema> : "PACKED" "ARRAY" "[" <index_type_spec> "]" "OF" "id" 
(110)   | "ARRAY" "[" <index_type_spec_list> "]" "OF" "id" . 
(111)   < index_type_spec_list> : <index_type_spec> <index_type_spec_lists>. 
(112)   <index_type_spec_lists> : ";" <index_type_spec_list>  
(113)   | @ . 
(114)   <index_type_spec>  : "id" ".." "id" ":" "id" . 
(115)   <id3_list> :  "id" <id3_lists> . 
(116)   <id3_lists> : ","  "id" <id3_lists>  



69 

 

(117)   | @ . 
(118)   <compound_statement> : "BEGIN" <statement_sequence> "END" . 
(119)   <statement_sequence> : <statement> <statement_list> . 
(120)   <statement_list> : ";" <statement_sequence>   
(121)   | @ . 
(122)   <statement> : <opt_label> <simple_or_structured_statement> . 
(123)   <opt_label> : #684 "uinteger" ":"  
(124)   | @ . 
(125)   <simple_or_structured_statement> :  "id" <assign_or_proc_call>  
(126)   | "GOTO"  "uinteger"  
(127)   | @ 
(128)   |  "WHILE" <expr>  "DO"  <statement>  
(129)   |  "REPEAT"  <statement_sequence>  "UNTIL" <expr>  
(130)   | "FOR"  "id"  ":=" <expr>  <to_or_downto> <expr> "DO"  <statement> 
(131)   |  "IF" <expr>  "THEN"  <statement>  <else_clause>  
(132)   |  "CASE" <expr>  "OF" <caselimb> <caselimb_list>  "END" 
(133)   | "WITH" "id" <opt_variable_or_empty> <record_variable_list> "DO"  <statement> 
(134)   |  <compound_statement> . 
(135)   <assign_or_proc_call> : <opt_variable_or_empty>  ":=" <expr>  
(136)   | <routine_call>  
(137)   | @ . 
(138)   <opt_variable_or_empty> : <opt_variable>  
(139)   | @ . 
(140)   <routine_call> : "("  <actual_para> <actual_list>  ")" . 
(141)   <actual_para> : <expr>  <format1> . 
(142)   <format1> : ":" <expr>  <format2>  
(143)   | @ . 
(144)   <format2> : ":" <expr>  
(145)   | @ . 
(146)   <actual_list> :  "," <actual_para> <actual_list>  
(147)   | @ . 
(148)   <to_or_downto> : "TO"  
(149)   | "DOWNTO" . 
(150)   <else_clause> :  "ELSE"  <statement>  
(151)   | @ . 
(152)   <caselimb> : <case_label_list> ":"  <statement>  
(153)   | @ . 
(154)   <case_label_list> : <case_constant> <case_constant_list> . 
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(155)   <case_constant_list> :  "," <case_constant> <case_constant_list>  
(156)   | @ . 
(157)   <case_constant> :  <sign> <case_unsigned_constant>  
(158)   |  "string" . 
(159)   <case_unsigned_constant> :  "uinteger"  
(160)   |  "id" . 
(161)   <caselimb_list> : ";" <caselimb> <caselimb_list>  
(162)   | @ . 
(163)   <record_variable_list> : ","  "id" <opt_variable_or_empty> <record_variable_list>  
(164)   | @ . 
(165)   <expr> : <simple_expr> <opt_relational> . 
(166)   <simple_expr> : <sign> <term>  <term_list> . 
(167)   <opt_relational> :  <relation_op> <simple_expr>  
(168)   | @ . 
(169)   <relation_op> : ">"  
(170)   | "<"  
(171)   | "="  
(172)   | ">="  
(173)   | "<="  
(174)   | "<>"  
(175)   | "IN" . 
(176)   <term> : <factor> <factor_list> . 
(177)   <term_list> :  <adding_op> <term>  <term_list>  
(178)   | @ . 
(179)   <adding_op> : "+"  
(180)   | "-"  
(181)   | "OR" . 
(182)   <factor_list> :  <multiply_op> <factor>  <factor_list>  
(183)   | @ . 
(184)   <multiply_op> : "*"  
(185)   | "/"  
(186)   | "DIV"  
(187)   | "MOD"  
(188)   | "AND" . 
(189)   <sign> : "+"  
(190)   | "-"  
(191)   | @ .  
(192)   <factor> : "NOT" <factor>  
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(193)   | "(" <expr> ")"  
(194)   |  "uinteger" 
(195)   | "ureal" 
(196)   |  "string" 
(197)   | "id" <variable_or_func_call> 
(198)   |  NIL 
(199)   | <set> . 
(200)   <variable_or_func_call> : <opt_variable>  
(201)   | <routine_call>  
(202)   | @ . 
(203)   <opt_variable> : <index_field_pointer> <opt_variables> . 
(204)   <index_field_pointer> : "[" <index_list> "]"  
(205)   | "."  "id"  
(206)   |  "^" . 
(207)   <opt_variables> : <index_field_pointer> <opt_variables>  
(208)   | @ . 
(209)   <index_list> :  <expr>  <expr_list> . 
(210)   <expr_list> : ","  <expr>  <expr_list>  
(211)   | @ . 
(212)   <set> :  "[" <opt_element>  "]" . 
(213)   <opt_element> : <element> <element_list>  
(214)   | @ . 
(215)   <element_list> : "," <element> <element_list>  
(216)   | @ . 
(217)   <element> : <expr> <opt_eexpr> . 
(218)   <opt_eexpr> : ".." <expr>  
(219)   | @ . 
 

หมายเลขที�อยูใ่นวงเล็บขา้งหนา้ ใชเ้พื�ออา้งองิหมายเลขของกฎเท่านั9น ส่วนกฎเขยีนตามรปูแบบขอ้มลู
นําเขา้ของโปรแกรม PSULLGEN ซึ�งมหีลกัเกณฑ ์ ดงันี9  สญัลกัษณไ์ม่สิ9 นสุด (nonterminal symbol) เขยีนอยู่
ภายในเครื�องหมาย < > สญัลกัษณไ์ม่สิ9 นสุดตวัแรกของกฎแรก (ในที�นี9  คือ <program> ) เรียกวา่ สญัลกัษณ์
เริ�มตน้ (start symbol) ส่วนสญัลกัษณสิ์9 นสุด (terminal symbol) เขยีนอยูภ่ายในเครื�องหมาย " " และกฎ จะ
เขยีนโดยใชเ้ครื�องหมาย “:” เป็นตวัคั �นระหวา่ง สญัลกัษณไ์ม่สิ9 นสุดทางซา้ยกบัสายอกัขระทางขวา และใช ้ “.” 
เป็นตวับอกการสิ9 นสุดของกฎ ถา้มีกฎมากกวา่หนึ�งกฎที�สญัลกัษณไ์ม่สิ9 นสุดทางซา้ยเหมอืนกนั จะรวมกฎเหล่านั9น
ไวด้ว้ยกนั โดยใช ้“|” เป็นตวัคั �นสายอกัขระทางขวา สาํหรบัสายอกัขระว่างจะแทนดว้ย  @  เช่น กฎที� (6) และ 
(7) เขยีนได ้ดงันี9  
  <id1_lists> : "," "id" <id1_lists> | @ . 
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ในที�นี9  สญัลกัษณไ์ม่สิ9 นสุดทางซา้ย คือ <id1_lists> สายอกัขระทางขวา คือ "," "id" <id1_lists> | @ โดยม ี“:” 
เป็นตวัคั �น และ “.” เป็นตวับอกการสิ9 นสุดของกฎ มสีญัลกัษณสิ์9 นสุดสองตวั คอื "," และ "id" เนื�องจากมี “|” เป็น
ตวัคั �นสายอกัขระทางขวา หนึ�งครั9ง แสดงวา่จริงๆ แลว้แทนดว้ยกฎสองกฎที�มีสญัลกัษณไ์ม่สิ9 นสุดทางซา้ย
เหมือนกนั  คอื 
  <id1_lists> : "," "id" <id1_lists> . 
และ 
  <id1_lists> : @ . 
เป็นตน้ 
 ไวยากรณ์ภาษาปาสกาลขา้งตน้ สามารถอธิบายคร่าวๆ ได ้ดงันี9  เริ�มที�กฎแรก  
<program> :  <program_header>   ";" <block> "." . 

หมายความวา่ โปรแกรมภาษาปาสกาล (เขยีนแทนดว้ยสญัลักษณไ์ม่สิ9 นสุด <program>) ตอ้งเขยีน
ขึ9 นตน้ดว้ยส่วนหวัโปรแกรม (เขียนแทนดว้ยสญัลกัษณไ์ม่สิ9 นสุด <program_header>) ตามดว้ยสญัลกัษณสิ์9 นสุด 
“;” ตามดว้ยส่วนบล็อก (เขยีนแทนดว้ยสญัลกัษณไ์ม่สิ9 นสุด <block>) และจบดว้ยสญัลกัษณ์สิ9 นสุด “.” 
ส่วนหวัโปรแกรมและส่วนบล็อกเขยีนเป็นสญัลกัษณไ์ม่สิ9 นสุด แสดงวา่จาํเป็นตอ้งอธบิายหรือขยายความต่อวา่
หมายถึงอะไร แต่สญัลกัษณสิ์9 นสุดไม่จาํเป็นตอ้งขยายความต่อ โดยที�สญัลักษณสิ์9 นสุดจะตอ้งตรงกบัโทเค็นใด
โทเค็นหนึ�งของภาษาปาสกาลตามที�ไดก้ล่าวมาแลว้ในบทที� 3 ในที�นี9  สญัลกัษณสิ์9 นสดุ “;” จะตรงกบัโทเค็น “;” 
ซึ�งมรีหสัเป็น TK_SEMI เป็นตน้  

มาถึงจุดนี9  อาจจะมีคาํถามวา่ โปรแกรม PSULLGEN รูไ้ดอ้ย่างไรวา่ สญัลกัษณ์สิ9 นสุด “;” มีรหสัเป็น 
TK_SEMI คาํตอบก็คือ จริงๆ แลว้ โปรแกรม PSULLGEN จะเป็นตวักาํหนดรหสัใหก้บัสญัลกัษณท์ุกตวั โดยเริ�มที� 
LL_EOF จะเท่ากบั 0 ใชแ้ทนสญัลกัษณก์ารสิ9 นสุดแฟ้ม จากนั9นจะกาํหนดรหสัใหก้บัสญัลกัษณสิ์9 นสุดกอ่น โดยเริ�ม
จากรหสั 1 ใหก้บัสญัลกัษณ์สิ9 นสดุตวัที� 1 รหสั 2 ใหก้บัสญัลกัษณสิ์9 นสดุตวัที� 2 ตามลาํดบั จนครบ และจะ
กาํหนดรหสั LL_TERMINAL_RANGE ใหต้รงกบัรหสัของสญัลกัษณสิ์9 นสุดตวัสุดทา้ย จากนั9นจึงกาํหนดรหสัถดัไป
ใหก้บัสญัลกัษณไ์ม่สิ9 นสุดตวัแรก ซึ�งจะเป็นสญัลกัษณเ์ริ�มตน้ดว้ย โดยที�สญัลกัษณ์เริ�มตน้จะมีรหสัเป็น 
LL_START_SYM เมื�อกาํหนดรหสัใหก้บัสญัลกัษณ์ไมสิ่9 นสดุครบแลว้ จะกาํหนดใหร้หสั 
LL_NONTERMINAL_RANGE มีคา่เท่ากบัรหสัของสญัลกัษณไ์มสิ่9 นสุดตวัสุดทา้ย ดังนั9นผูใ้ชจ้ะตอ้งกาํหนดรหสัของ
โทเค็นในขั9นตอนวเิคราะหศ์พัทใ์หต้รงกบัรหสัของสญัลกัษณสิ์9 นสุดที�โปรแกรม PSULLGEN กาํหนดให ้ โดยดูจาก
แฟ้มรายงานของโปรแกรม PSULLGEN หรือ จะกาํหนดสญัลกัษณสิ์9 นสุดใหต้รงกบัรหสัของโทเค็น ในส่วนสุดทา้ย
ของขอ้มลูนําเขา้ของโปรแกรม PSULLGEN หลงักฎสดุทา้ย โดยมี $ คั �น เช่น ขอ้มลูเขา้ของโปรแกรม PSULLGEN 
ที�ใชใ้นการสรา้งตวัวเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธข์องภาษาปาสกาลในหนังสือเล่มนี9  ไดก้าํหนดสญัลกัษณสิ์9 นสุดให้
ตรงกบัรหสัของโทเค็น ดงันี9  
 
ใส่กฎทั9งหมด (219 กฎ) ที�กล่าวมาขา้งตน้ไวต้รงนี9  
$ 
"AND"    TK_AND 
"ARRAY"   TK_ARRAY 
"BEGIN"    TK_BEGIN 
"CASE"    TK_CASE 
"CONST"   TK_CONST 
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"DIV"   TK_DIV 
"DO"    TK_DO 
"DOWNTO"  TK_DOWNTO 
"ELSE"    TK_ELSE 
"END"    TK_END 
"FILE"    TK_FILE 
"FOR"    TK_FOR 
"FUNCTION"  TK_FUNCTION 
"GOTO"   TK_GOTO 
"IF"   TK_IF 
"IN"    TK_IN 
"LABEL"   TK_LABEL 
"MOD"    TK_MOD 
"NIL"    TK_NIL 
"NOT"    TK_NOT 
"OF"   TK_OF 
"OR"    TK_OR 
"PACKED"   TK_PACKED 
"PROCEDURE"   TK_PROCEDURE 
"PROGRAM"   TK_PROGRAM 
"RECORD"     TK_RECORD 
"REPEAT"            TK_REPEAT 
"SET"                   TK_SET 
"THEN"               TK_THEN 
"TO"                     TK_TO 
"TYPE"                  TK_TYPE 
"UNTIL"                TK_UNTIL 
"VAR"                  TK_VAR 
"WHILE"                TK_WHILE 
"WITH"                  TK_WITH 
"id"                    TK_ID 
"uinteger"            TK_UINT 
"ureal"                TK_UREAL 
"string"               TK_STRING 
">"                     TK_GT 
"<"                     TK_LT 
">="                    TK_GE 
"<="                    TK_LE 
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"<>"                    TK_NE 
"+"                     TK_PLUS 
"-"                     TK_MINUS 
"*"                     TK_MULTIPLY 
"/"                     TK_DIVIDE 
"("                     TK_LPAREN 
")"                     TK_RPAREN 
"["                     TK_LBACK 
"]"                     TK_RBACK 
","                     TK_COMMA 
";"                     TK_SEMI 
"="                     TK_EQ 
":"                      TK_COLON 
"."                      TK_DOT 
".."                     TK_DOTDOT 
":="                     TK_ASSIGN 
"^"                      TK_CARAT 
 

ขอ้แนะนําในการเขยีนสญัลกัษณสิ์9 นสุด คือ ควรเขยีนสญัลกัษณสิ์9 นสดุใหต้รงกบัคาํที�ตอ้งเขยีนใน
โปรแกรมของภาษาที�กาํลงัอธิบายใหม้ากที�สุด อยา่งไรก็ตามสญัลักษณสิ์9 นสุดบางตวัอาจจะไม่สามารถเขยีนให้
ตรงกบัคาํที�ตอ้งการได ้จาํเป็นตอ้งใชค้าํอื�นแทน เช่น “id”, “uinteger”, “ureal” และ “string” ซึ�งจะมรีหสัตรงกบั
โทเค็น ตวัระบุ ค่าคงที�จาํนวนเต็มไม่มีเครื�องหมาย ค่าคงที�จาํนวนจริงไม่มเีครื�องหมาย และ สายอกัขระ 
ตามลาํดบั  

ส่วนหวัโปรแกรมเขยีนเป็นกฎ ดังนี9  
  <program_header> : "PROGRAM"  "id" <opt_io> . 
 หมายความวา่  ส่วนหวัโปรแกรม ตอ้งเขยีนขึ9 นตน้ดว้ยคาํวา่ “PROGRAM” ตามดว้ยตวัระบุ ตามดว้ย 
ส่วนที�จะตอ้งติดต่อกบัภายนอก (เขยีนแทนดว้ยสญัลกัษณไ์ม่สิ9 นสุด <opt_io>) 

ส่วนที�จะตอ้งติดต่อกบัภายนอก เขยีนเป็นกฎ ดงันี9  
<opt_io> : "(" <id1_list> ")" | @ . 

หมายความวา่ ส่วนนี9 จะเขยีนหรือไมก็่ได ้เนื�องจาก <opt_io> อาจเป็นสายอกัขระวา่ง ถา้เขยีนส่วนนี9  
จะตอ้งเขยีนขึ9 นตน้ดว้ย “(“ ตามดว้ยส่วนรายชื�อตวัระบุ (เขยีนแทนดว้ยสญัลกัษณไ์ม่สิ9 นสุด <id1_list> )และปิด
ทา้ยดว้ย “)” 
 ส่วนรายชื�อตวัระบุ เขยีนเป็นกฎได ้ดงันี9  

<id1_list> : "id" <id1_lists> . 
<id1_lists> : "," "id" <id1_lists> | @ . 

 หมายความวา่ รายชื�อตวัระบ ุ อาจเป็นตวัระบุเพียงหนึ�งตวั โดยการแทนที� <id1_list> ดว้ย “id” 
<id1_lists> แลว้แทนที� <id1_lists> ดว้ย @ จะไดเ้ป็น “id” ตามลาํดบั เขยีนเป็นขั9นตอนการแทนที�ไดด้งันี9  
  <id1_list> => “id” <id1_lists>               (แทน <id1_list> ดว้ย “id” <id1_lists>) 
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                            => “id”                              (แทน <id1_lists> ดว้ย @) 
หรือ อาจมีตวัระบุมากกวา่หนึ�งตวั แต่ละตัวคั �นดว้ย “,” เช่นกรณีสองตวั เขยีนเป็นขั9นตอนการแทนที�ไดด้งันี9  

<id1_list> => “id” <id1_lists>               (แทน <id1_list> ดว้ย “id” <id1_lists>) 
                                     => “id” “,” “id” <id1_lists>   (แทน <id1_lists> ดว้ย “,” “id” <id1_lists>) 
                                     => “id” “,” “id”                  ( แทน <id1_lists> ดว้ย @)     
 สาํหรบัส่วนบล็อก จาํเป็นตอ้งอธิบายหรือขยายความต่อไป จนกวา่จะครอบคลุมส่วนวากยสมัพนัธข์อง
ภาษาปาสกาลทั9งหมด ฯลฯ 
 ไวยากรณ์ขา้งตน้ไมเ่ป็นไวยากรณ ์LL(1) เพราะมคีวามขดัแยง้ตรงกฎที� (150) กบั (151) ซึ�งเกี�ยวขอ้ง
กบัขอ้ความสั �ง IF เนื�องจากขอ้ความสั �ง IF อาจจะมีส่วน ELSE หรือไม่ก็ได ้ อยา่งไรก็ตามในภาษาระดบัสงู
โดยทั �วไป รวมทั9งภาษาปาสกาลดว้ย จะถือวา่ส่วน ELSE คู่กบัส่วน THEN ที�อยูติ่ดกนัเสมอ ในกรณีนี9 จงึสามารถ
แกค้วามขดัแยง้ได ้ โดยการเลือกกฎที� (150) เมื�อพบโทเค็น ELSE ไวยากรณ์ขา้งตน้จึงสามารถใชไ้ดก้บัตวั
วเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธข์องไวยากรณ ์LL(1) 

4.2 ตวัวิเคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธข์องไวยากรณ ์LL(1) 
 ตวัวเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธที์�ไดจ้ากโปรแกรม PSULLGEN มีองคป์ระกอบตามรปูที� 4.1 และมีขั9นตอน
วธีิของตัววเิคราะหก์ระจาย LL(1) ตามรหสัเทียม (pseudo code) ในรปูที� 4.2 
 
 
                                                                                        โทเค็นที�ไดจ้ากตวัวเิคราะหศ์พัท ์
                       กองซอ้น 
                                                                                                   ขา่วสารความผิดพลาด 
 
                                                                                   
                                                                                             
                                                                                             
 
  รปูที� 4.1 องคป์ระกอบต่างๆ ของตวัวเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธข์องไวยากรณ ์LL(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัวเิคราะหก์ระจาย LL(1) 

ตารางวเิคราะหก์ระจาย 
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 /* เริ�มตน้กองซอ้นวา่ง */ 
 กดสญัลกัษณ์เริ�มตน้ลงกองซอ้น; 
 a = yylex(); 
 ทาํซํ+า 
    X = สญัลกัษณบ์นยอดกองซอ้น; 
    ถา้ (X เป็นสญัลกัษณ์ไมสิ่9 นสดุ) { 
                   ถา้ (มีกฎที�มี X เป็นสญัลกัษณ์ไมสิ่9 นสดุดา้นซา้ยในตารางวเิคราะหก์ระจาย) { 
                       ผุดสญัลกัษณ์บนยอดกองซอ้นทิ9 ง 
  กดสญัลกัษณ์ทางขวาของกฏลงกองซอ้น ลงกองซอ้น เรียงจากขวามาซา้ย ตามลาํดบั; 

        } มิฉะนั+น แสดงขอ้ความผิดพลาด; 
                } มิฉะนั+น ถา้ (X เป็นสญัลกัษณ์สิ9 นสุด) { 
                                  ถา้ (X == a) { 
                                       ผุดสญัลกัษณ์บนยอดกองซอ้นทิ9 ง; 
                                       a = yylex(); 
                                   } มิฉะนั+น แสดงขอ้ความผิดพลาด; 
                               มิฉะนั+น {  
                                  เรียกตวัวเิคราะหค์วามหมาย; 
              ผุดสญัลกัษณ์บนยอดกองซอ้นทิ9 ง; 
                                } 
  จนกระทั �ง กองซอ้นวา่ง;  
         ถา้ (a ไม่ใช่สญัลกัษณสิ์9 นสุดแฟ้ม) แสดงขอ้ความผิดพลาด; 
 
              รปูที� 4.2 ขั9นตอนวธีิของตวัวิเคราะหก์ระจาย LL(1) 
 

ตวัวเิคราะหก์ระจาย LL(1) ทาํงานอย่างไร สามารถอธิบายไดด้ว้ยตวัอยา่งต่อไปนี9  สมมุติวา่ไวยากรณท์ี�
ใชต้รวจสอบ คอื ไวยากรณข์องภาษาปาสกาลตามที�กล่าวมาขา้งตน้ ตอ้งการตรวจสอบวากยสมัพนัธข์อง
โปรแกรมภาษาปาสกาลที�เขยีนถกูตอ้ง และมีขนาดเล็กที�สุด ต่อไปนี9  
 
 PROGRAM TEST; 
    BEGIN 
    END . 
 
ก่อนอื�นขอกาํหนดขอ้ตกลง ดงันี9  จะใชส้ญัลกัษณไ์ม่สิ9 นสุด แทนรหสัของสญัลกัษณไ์ม่สิ9 นสุดนั9นๆ รหสัของ
สญัลกัษณสิ์9 นสุดจะใชร้หสัของโทเค็นที�มีรหสัตรงกนัแทนและบอกใหรู้ว้า่เท่ากบัสญัลกัษณ์ไมสิ่9 นสุดตวัใด สว่นกอง
ซอ้นจะมียอดอยูด่า้นบนและกน้อยูด่า้นล่าง แทนดว้ยชั9นของสี�เหลี�ยม กรณีที�มกีารตรวจสอบวา่มีกฎในตาราง
วเิคราะหก์ระจายหรือไม ่ในตวัอย่างนี9 จะหมายถึงใช่เสมอ เพราะเขยีนถกูตอ้งตามวากยสมัพนัธ ์ในกรณีที�เขยีนผิด
จะกล่าวถึงในภายหลงั ในกรณีที�มกีฎมากกวา่หนึ�งกฎที�มีสญัลกัษณไ์ม่สิ9 นสุดทางซา้ยเหมอืนกนั ใหถื้อวา่สามารถ
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เลือกกฎที�ถกูตอ้งมาใช ้ วธีิการเลอืกกฎในตารางวเิคราะหก์ระจายจะกล่าวถงึในภายหลงั การอา้งถึงกฎจะใช้
หมายเลขที�กล่าวถึงในไวยากรณภ์าษาปาสกาลขา้งตน้ 
 
ขั9นตอนที� 1: เริ�มตน้กองซอ้นวา่ง กดสญัลกัษณเ์ริ�มตน้ลงกองซอ้น 
 
   <program> 
 
ขั9นตอนที� 2:  a = yylex(); 
                  ตวัวเิคราะหศ์พัท ์(yylex())จะส่งรหสัโทเค็น TK_PROGRAM มาให ้a 
 
ขั9นตอนที� 3: X = สญัลกัษณบ์นยอดกองซอ้น คือ <program> 
                 ทดสอบรหสัของ X ปรากฏวา่ X เป็นสญัลกัษณ์ไมสิ่9 นสดุ  
                 ตรวจสอบวา่มีกฎในตารางวเิคราะหก์ระจาย หรือไม่ ในที�นี9 มี คือ กฎที� (1) 
       ผุดสญัลกัษณ์บนยอดกองซอ้นทิ9 ง 
       กดสญัลกัษณ์ทางขวาของกฏลงกองซอ้น เรียงจากขวามาซา้ย ตามลาํดบั 
 
   <program_header> 
   TK_SEMI = “;” 
   <block>                        ใชก้ฎ (1) แทนที� <program> 
   TK_DOT = “.” 
 
หมายเหต ุการผุดและกดในที�นี9  เป็นการแทนที�สญัลกัษณ์ไมสิ่9 นสดุที�อยู่บนยอดกองซอ้น ดว้ยสญัลกัษณท์างขวา
ของกฎนั�นเอง 
 
ขั9นตอนที� 4: X = สญัลกัษณบ์นยอดกองซอ้น คือ <program_header> 
                 ทดสอบรหสัของ X ปรากฏวา่ X เป็นสญัลกัษณ์ไมสิ่9 นสดุ  
                 ตรวจสอบวา่มีกฎในตารางวเิคราะหก์ระจาย หรือไม่ ในที�นี9 มี คือ กฎที� (2) 
       ผุดสญัลกัษณ์บนยอดกองซอ้นทิ9 ง 
       กดสญัลกัษณ์ทางขวาของกฏลงกองซอ้น เรียงจากขวามาซา้ย ตามลาํดบั 
 
         TK_PROGRAM = “PROGRAM” 
                   TK_ID  = “id”                                 ใชก้ฎ (2) แทนที� <program_header> 
         <opt_io> 
         TK_SEMI = “;” 
          <block> 
         TK_DOT = “.” 
 
ขั9นตอนที� 5: X = สญัลกัษณบ์นยอดกองซอ้น คือ TK_PROGRAM 
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                 ทดสอบรหสัของ X ปรากฏวา่ X เป็นสญัลกัษณ์สิ9 นสุด  
                 ตรวจสอบวา่ X == a หรือไม่ ปรากฏวา่เท่ากนั 
       ผุดสญัลกัษณ์บนยอดกองซอ้นทิ9 ง        
 
 
 
                   TK_ID  = “id”                                 
         <opt_io> 
         TK_SEMI = “;” 
          <block> 
         TK_DOT = “.” 
 
       a = yylex();  
                 ตวัวเิคราะหศ์พัท ์(yylex())จะส่งรหสัโทเค็น TK_ID มาให ้a  
 
หมายเหต ุลกัษณะเฉพาะของโทเค็นจะเก็บอยูที่� yylval.sval ซึ�งเป็นตวัชี9 ไปยงัอกัขระตวัแรกของสายอกัขระ TEST 
ที�เก็บอยูใ่น buff 
 
ขั9นตอนที� 6: X = สญัลกัษณบ์นยอดกองซอ้น คือ TK_ID 
                 ทดสอบรหสัของ X ปรากฏวา่ X เป็นสญัลกัษณ์สิ9 นสุด  
                 ตรวจสอบวา่ X == a หรือไม่ ปรากฏวา่เท่ากนั 
       ผุดสญัลกัษณ์บนยอดกองซอ้นทิ9 ง   
                                               
         <opt_io> 
         TK_SEMI = “;” 
          <block> 
         TK_DOT = “.” 
 
       a = yylex();  
                 ตวัวเิคราะหศ์พัท ์(yylex())จะส่งรหสัโทเค็น TK_SEMI มาให ้a 
 
ขั9นตอนที� 7: X = สญัลกัษณบ์นยอดกองซอ้น คือ <opt_io> 
                 ทดสอบรหสัของ X ปรากฏวา่ X เป็นสญัลกัษณ์ไมสิ่9 นสดุ  
                 ตรวจสอบวา่มีกฎในตารางวเิคราะหก์ระจาย หรือไม่ ในที�นี9 มี คือ กฎที� (4) 
       ผุดสญัลกัษณ์บนยอดกองซอ้นทิ9 ง 
       กดสญัลกัษณ์ทางขวาของกฏลงกองซอ้น เรียงจากขวามาซา้ย ตามลาํดบั                  
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         TK_SEMI = “;” 
          <block> 
         TK_DOT = “.” 
 
หมายเหต ุเนื�องจากสญัลกัษณท์างขวาของกฎที� (4) เป็นสายอกัขระวา่ง จึงไม่มีสญัลกัษณใ์ดกดลงบนกองซอ้น 
 
ขั9นตอนที� 8: X = สญัลกัษณบ์นยอดกองซอ้น คือ TK_SEMI 
                 ทดสอบรหสัของ X ปรากฏวา่ X เป็นสญัลกัษณ์สิ9 นสุด  
                 ตรวจสอบวา่ X == a หรือไม่ ปรากฏวา่เท่ากนั 
       ผุดสญัลกัษณ์บนยอดกองซอ้นทิ9 ง 
 
          <block> 
         TK_DOT = “.” 
 
ขั9นตอนที� 9: X = สญัลกัษณบ์นยอดกองซอ้น คือ <block> 
                 ทดสอบรหสัของ X ปรากฏวา่ X เป็นสญัลกัษณ์ไมสิ่9 นสดุ  
                 ตรวจสอบวา่มีกฎในตารางวเิคราะหก์ระจาย หรือไม่ ในที�นี9 มี คือ กฎที� (8) 
       ผุดสญัลกัษณ์บนยอดกองซอ้นทิ9 ง 
       กดสญัลกัษณ์ทางขวาของกฏลงกองซอ้น เรียงจากขวามาซา้ย ตามลาํดบั 
                              
         <decl_part> 
         <compound_statement>                   ใชก้ฎที� (8) แทนที� <block> 
         TK_DOT = “.” 
 
ขั9นตอนที� 10: X = สญัลกัษณบ์นยอดกองซอ้น คือ <decl_part> 
                 ทดสอบรหสัของ X ปรากฏวา่ X เป็นสญัลกัษณ์ไมสิ่9 นสดุ  
                 ตรวจสอบวา่มีกฎในตารางวเิคราะหก์ระจาย หรือไม่ ในที�นี9 มี คือ กฎที� (9) 
       ผุดสญัลกัษณ์บนยอดกองซอ้นทิ9 ง 
       กดสญัลกัษณ์ทางขวาของกฏลงกองซอ้น เรียงจากขวามาซา้ย ตามลาํดบั 
        
                    <label_decl_part> 
                    <const_def_part> 
                    <type_def_part>                            ใชก้ฎที� (9) แทน <decl_part> 
                    <var_decl_part> 
                    <routine_decl_part> 
         <compound_statement>                    
         TK_DOT = “.” 



80 

 

 
ขั9นตอนที� 11-16: เหมอืนขั9นตอนที� 7 แต่ใชก้ฎที� (11), (16), (26), (76), และ (84) ตามลาํดบั 
 
         <compound_statement>                    
         TK_DOT = “.” 
 
ขั9นตอนที� 17: X = สญัลกัษณบ์นยอดกองซอ้น คือ <compound_statement> 
                 ทดสอบรหสัของ X ปรากฏวา่ X เป็นสญัลกัษณ์ไมสิ่9 นสดุ  
                 ตรวจสอบวา่มีกฎในตารางวเิคราะหก์ระจาย หรือไม่ ในที�นี9 มี คือ กฎที� (113) 
       ผุดสญัลกัษณ์บนยอดกองซอ้นทิ9 ง 
       กดสญัลกัษณ์ทางขวาของกฏลงกองซอ้น เรียงจากขวามาซา้ย ตามลาํดบั 
 
 
 
                    TK_BEGIN = “BEGIN” 
                    <statement_sequence> 
         TK_END = “END”                    
         TK_DOT = “.” 
 
 
ขั9นตอนที� 18: X = สญัลกัษณบ์นยอดกองซอ้น คือ TK_BEGIN 
                 ทดสอบรหสัของ X ปรากฏวา่ X เป็นสญัลกัษณ์สิ9 นสุด  
                 ตรวจสอบวา่ X == a หรือไม่ ปรากฏวา่เท่ากนั 
       ผุดสญัลกัษณ์บนยอดกองซอ้นทิ9 ง 
 
                     <statement_sequence> 
         TK_END = “END”                    
         TK_DOT = “.” 
 
       a = yylex();  
                 ตวัวเิคราะหศ์พัท ์(yylex())จะส่งรหสัโทเค็น TK_END มาให ้a 
 
ขั9นตอนที� 19-23: เหมอืนขั9นตอนอื�นๆ ที� X เป็นสญัลกัษณ์ไมสิ่9 นสดุ แต่ใชก้ฎที� (114), (117), (119), 
(122), และ (116) ตามลาํดบั 
                     
         TK_END = “END”                    
         TK_DOT = “.” 
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ขั9นตอนที� 24: X = สญัลกัษณบ์นยอดกองซอ้น คือ TK_END 
                 ทดสอบรหสัของ X ปรากฏวา่ X เป็นสญัลกัษณ์สิ9 นสุด  
                 ตรวจสอบวา่ X == a หรือไม่ ปรากฏวา่เท่ากนั 
       ผุดสญัลกัษณ์บนยอดกองซอ้นทิ9 ง   
 
         TK_DOT = “.” 
 
       a = yylex();  
                 ตวัวเิคราะหศ์พัท ์(yylex())จะส่งรหสัโทเค็น TK_DOT มาให ้a 
 
ขั9นตอนที� 25: X = สญัลกัษณบ์นยอดกองซอ้น คือ TK_DOT 
                 ทดสอบรหสัของ X ปรากฏวา่ X เป็นสญัลกัษณ์สิ9 นสุด  
                 ตรวจสอบวา่ X == a หรือไม่ ปรากฏวา่เท่ากนั 
       ผุดสญัลกัษณ์บนยอดกองซอ้นทิ9 ง   
                   
       a = yylex();  
      ตวัวิเคราะหศ์พัท ์(yylex())จะส่งรหสั LL_EOF มาให ้a 
 
ขี9 นตอนที� 26: กองซอ้นวา่ง  
                   ทดสอบวา่ a ไม่ใช่สญัลกัษณสิ์9 นสุดแฟ้มหรือไม่ ในที�นี9 เป็นเท็จ 
                   สิ9 นสุดการทาํงาน 
 
 สรุปขั9นตอนการทาํงานของตวัวเิคราะหก์ระจาย LL(1) เริ�มจากการกดสญัลกัษณเ์ริ�มตน้ลงบนกองซอ้น 
จากนั9นเรียกตวัวเิคราะหศ์พัท ์ เพื�ออ่านอกัขระจากแฟ้มภาษาตน้ฉบบั แลว้ส่งรหสัโทเค็นตวัแรกกลบัมาให ้ 
จากนั9นจะมีการทาํซํ9าๆ จนกวา่กองซอ้นจะวา่ง ดงันี9   

ตรวจสอบสญัลกัษณ์บนยอดกองซอ้น  
- ถา้เป็นสญัลกัษณไ์ม่สิ9 นสุด จะตรวจสอบวา่มีกฎมาแทนที�สญัลกัษณไ์มสิ่9 นสุดตัวนั9นหรือไม ่ โดยการ

ตรวจในตารางวเิคราะหก์ระจาย ถา้มจีะนําสญัลกัษณที์�อยู่ทางขวามือมาแทนที� โดยการผุดสญัลกัษณต์วันั9นทิ9 ง 
แลว้กดสญัลกัษณท์างขวามือลงไปแทน แต่ถา้ไมม่ีกฎมาแทนที� ก็จะแสดงขอ้ความผิดพลาดใหท้ราบ 

- ถา้เป็นสญัลกัษณสิ์9 นสุด จะตรวจสอบว่าสญัลกัษณ์สิ9 นสุดตวันั9นตรงกบัโทเค็นที�ไดจ้ากตวัวเิคราะห์
ศพัทห์รือไม ่ ถา้ตรงกนัจะผุดสญัลกัษณสิ์9 นสุดนั9นทิ9 ง แลว้เรียกตวัวเิคราะหศ์พัท ์ เพื�ออา่นอกัขระจากแฟ้ม
ภาษาตน้ฉบบั แลว้ส่งรหสัโทเค็นตวัต่อไปกลบัมาให ้แต่ถา้ไมต่รงกนั จะแสดงขอ้ความผิดพลาดใหท้ราบ 
 

หลงัจากกองซอ้นวา่ง จงึตรวจสอบวา่โทเค็นตวัสุดทา้ยตรงกบัสญัลกัษณ์สิ9 นสุดแฟ้มหรือไม ่ ถา้ตรงกนัก็
แสดงวา่ถกูตอ้ง แต่ถา้ไมต่รงกนั จะแสดงขอ้ความผิดพลาดใหท้ราบ 
 สาํหรบัขั9นตอนการตรวจสอบวากยสมัพนัธ ์จะตรวจสอบสญัลกัษณ์บนยอดกองซอ้นวา่ เป็นสญัลกัษณไ์ม่
สิ9 นสุด หรือสญัลกัษณสิ์9 นสุดเท่านั9น แต่ถา้ดขูั9นตอนในรปูที� 4.2 กรณีที�ไมเ่ป็นทั9งสญัลกัษณไ์มสิ่9 นสุด และ
สญัลกัษณสิ์9 นสุด จะหมายถึงสญัลกัษณก์ระทาํ (action symbol) ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัขั9นตอนวเิคราหค์วามหมาย และ
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จะกล่าวถึงในบทที� 6 ในกรณีที�เป็นสญัลกัษณก์ระทาํ  จะมีการเรียกตวัวเิคราะหค์วามหมาย แลว้ผุดสญัลกัษณนั์9น
ทิ9 ง 

สาํหรบัตารางวเิคราะหก์ระจาย ของไวยากรณภ์าษาปาสกาล มขีนาดใหญ่ เนื�องจากมจีาํนวนกฎมาก จึง
ไม่เหมาะสมที�จะนํามาอธิบายทั9งหมด ในที�นี9 จะใชว้ธีิอธิบายโดยใชไ้วยากรณ์ที�มีจาํนวนกฎไม่มากนักแทน เพราะ
มีหลกัการเหมือนกนั สมมุติวา่ไวยากรณ์ที�ใช ้คือ 

 
(1) <S> : “c” <C> . 
(2) <S> : “b” <B> “d” . 
(3) <B> : @  . 
(4) <B> : “b” . 
(5) <C> : “c” . 
 
ถา้จดัเก็บแบบตารางวเิคราะหก์ระจายสองมิติ  จะมีลกัษณะดงันี9              
  “b”   “c”  “d”  LL_EOF 
 <S> <S> : ”b”<B>”d”.    <S> : “c” <C> . 
     <B> <B> : “b” .    <B> : @ . 
 <C>       <C> : “c” . 
 
วธีิสรา้งตารางวเิคราะหก์ระจายจะไม่กล่าวถึงในที�นี9  เนื�องจากโปรแกรม PSULLGEN จะสรา้งใหโ้ดยอตัโนมติัอยู่
แลว้ จากตวัอยา่งที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ หลงัจากทดสอบวา่ X เป็นสญัลกัษณ์ไมสิ่9 นสดุแลว้ การตรวจสอบวา่มกีฎ
ในตารางวเิคราะหก์ระจายหรือไม ่ทาํไดโ้ดยใช ้X กบั a เป็นดรรชนีกาํกบั เช่น X เท่ากบั <S> และ a เท่ากบั “c” 
จะมกีฎในตาราง คือ  <S> : “c” <C> . แต่ถา้ X เท่ากบั <S> แต่ a เท่ากบั “d” จะไม่มกีฎในตาราง เป็นตน้ 
 การเก็บแบบตารางสองมิติ จะสิ9 นเปลืองเนื9 อที� เพราะมีช่องวา่งในตารางมาก โปรแกรม PSULLGEN จึง
เก็บตารางวเิคราะหก์ระจายแบบย่อแถว  ตวัอยา่งการเก็บตารางแบบย่อแถวของตารางวเิคราะหก์ระจายสองมติิ 
ขา้งตน้ มีลกัษณะดงันี9  
   <S> <B> <C> 
ตาราง Row  1  3  5 6 
 
              1          2          3                4               5              6 
ตาราง V   (“b”, <S> : “b”<B>”d”.)  ( “c”, <S> : “c”<C>.)  (“b”, <B> : “b”.)  (“d”,<B> : @.)    (“c”, <C> : “c”.)   

 
ตาราง Row ใชเ้ก็บดรรชนีที�ชี9 ไปยงัตาราง V จาํนวนดรรชนีจะเทา่กบัจาํนวนสญัลกัษณ์ไมสิ่9 นสดุบวกหนึ�ง 

ส่วนตาราง V จะเก็บเฉพาะช่องที�มีกฎอยู ่โดยเก็บเป็นคู่ลาํดบั (สญัลกัษณสิ์9 นสุด, กฎ)  กฎที�มีสญัลกัษณ์ไมสิ่9 นสุด
ทางซา้ยเหมอืนกนั จะเก็บอยูติ่ดกนัเป็นกลุ่ม โดยมีดรรชนีในตาราง Row ชี9 ไปยงัคู่ลาํดบัแรกของกลุ่ม ฉะนั9นการ
คน้หาวา่มกีฎอยูใ่นตารางหรือไม่ จะเริ�มคน้หาจากตาราง Row  โดยใชด้รรชนีที�ตาํแหน่งของสญัลกัษณไ์มสิ่9 นสุด
ตวัที�ตอ้งการคน้หา ชี9 ไปยงัคูล่ําดบัแรกของกลุ่มที�ตอ้งการคน้หาในตาราง  V  และ ดรรชนีที�ตาํแหน่งถดัไปที�อยู่
ติดกนัลบหนึ�ง ชี9 ไปยงัคูล่าํดบัสุดทา้ยของกลุ่มที�ตอ้งการคน้หาในตาราง  V  เช่น X เท่ากบั <S> และ a เท่ากบั “c” 
เริ�มคน้หาที�ตาราง Row ตรงตาํแหน่ง <S> ไดด้รรชนีเป็น 1 และที�ตาํแหน่งถดัไปที�อยูติ่ดกนัลบหนึ�ง ไดด้รรชนี
เป็น 3 – 1 = 2 จากนั9นเริ�มคน้หาในตาราง V จากตาํแหน่ง  1 ถึง  2 ตามลาํดบั โดยใช ้ a เปรียบเทียบกบั
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ตาํแหน่งสญัลกัษณส์ิ9 นสุดในคู่ลําดบั ปรากฏวา่พบที�ตาํแหน่ง 2  แสดงวา่มีกฎในตาราง คือ ตาํแหน่งกฎใน
คู่ลาํดบั ไดแ้ก่ <S> : “c” <C> . เป็นตน้ 
 โปรแกรม PSULLGEN จะไม่ใชต้าราง V เพียงตารางเดียวเพื�อเกบ็คู่ลาํดบั แต่จะใชแ้ถวลาํดบัหนึ�งมติิ  คือ 
Column_Table, Index_Table, Production_table, และ RHS_Table แทนตาราง V จากตวัอยา่งขา้งตน้ โปรแกรม 
PSULLGEN จะเก็บตารางวเิคราะหก์ระจาย โดยใชแ้ถวลาํดบัหนึ�งมติิจาํนวน 5 แถวลาํดบัดังนี9  
   <S> <A> <B> 
Row_Table  1 3 5 6 
 
   1 2 3 4 5            6 
Column_Table  “b” “c” “b” “d” “c” 
 
   1 2 3 4 5 
Index_Table  (2) (1) (4) (3) (5) 
 
            1   2      3   4          5  6 
Production_Table 1 3 6 6 7 8 
 
   1 2   3 4 5 6 7 8 
RHS_Table  “c” <C> “b” <B> “d” “b” “c” 
 
 สาํหรบัคูล่าํดบัในตาราง V จะใช ้ Column_Table เก็บสญัลกัษณสิ์9 นสุด และ Index_Table,  
Production_Table, และ RHS_Table เก็บกฎ โดยใช ้ Index_Table เก็บหมายเลขกฎ ซึ�งจะชี9 ไปยงัตาํแหน่งของกฎ
ใน Production_Table ส่วน Production_Table เก็บดรรชนีชี9 ไปยงั  RHS_Table ซึ�งเก็บสายอกัขระทางขวาของกฎ 
ตรงตาํแหน่งสญัลกัษณต์วัแรก กรณีที�เป็นสายอกัขระวา่ง เช่นกฎที� (3) จะใชด้รรชนีเดียวกนักบักฎถดัไปที�อยู่
ติดกนั  และ  RHS_Table จะเก็บสายอกัขระทางขวาของกฎเรียงตามลาํดบัจากกฎแรกถึงกฎสุดทา้ย 

4.3 ความผิดพลาดในขั+นตอนตวัวิเคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธ ์
 จากตวัอยา่งที�กล่าวมา ยงัไม่ไดก้ล่าวถึงความผิดพลาดในกรณีที�โปรแกรมภาษาตน้ฉบบั เขยีนไม่ถกูตอ้ง
ตามไวยากรณ ์ ความผิดพลาดแบบนี9 เรียกวา่ ผิดวากยสมัพนัธ ์หรือ ผิดไวยากรณ ์(syntax error) จากขั9นตอนวธีิ
ในรปูที� 4.2 จะเกิดความผิดพลาดได ้สามที� คือ  
(ก) ไม่มกีฎในตารางวเิคราะหก์ระจายมาแทนที�สญัลกัษณไ์มสิ่9 นสุด เช่น กรณีของโปรแกรมภาษาปาสกาลที�เล็ก

ที�สดุขา้งตน้ เขยีนตกคาํหลกั PROGRAM เป็นตน้ สาํหรบัคอมไพเลอรที์�สรา้ง จะแสดงดว้ยขอ้ความผิดพลาด 
“syntax error” 

(ข) สญัลกัษณสิ์9 นสุดมีรหสัไม่ตรงกบัรหสัของโทเค็นที�ไดม้าจากตวัวิเคราะหศ์พัท ์ เช่น กรณีของโปรแกรมภาษา
ปาสกาลที�เล็กที�สุดขา้งตน้ เขยีนตกตวัระบุชื�อของโปรแกรม คือ  TEST เป็นตน้ สาํหรบัคอมไพเลอรที์�สรา้ง 
จะแสดงดว้ยขอ้ความผิดพลาด “Expected t” เมื�อ t เป็นสญัลกัษณ์สิ9 นสุด เช่น “Expected id” เป็นตน้ 
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(ค) หลงัจากกองซอ้นวา่งแลว้ รหสัสุดทา้ยที�ไดจ้ากตวัวเิคราะหศ์พัท ์ ไม่ใช่รหสัสิ9 นสุดแฟ้ม เช่น เขียนโทเค็นอื�นๆ 
ต่อทา้ยโปรแกรมภาษาปาสกาลที�เล็กที�สุดขา้งตน้ เป็นตน้ สาํหรบัคอมไพเลอรที์�สรา้ง จะแสดงดว้ยขอ้ความ 
ผิดพลาด “can not recovery, compiler terminate” 

 
สาํหรบัการกูค้วามผิดพลาด คอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนี9   ใชว้ธีิการที�เรียกวา่ panic mode คือ ใชส้ญัลกัษณ์

ประสานเวลา (synchronize symbol) เป็นตวัประสานเวลา (synchronization) ระหวา่งสญัลกัษณ์บนกองซอ้นกบั
โทเค็นที�ไดจ้ากตวัวเิคราะหศ์พัท ์ เพื�อใหส้ามารถดาํเนินการต่อไปได ้ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งหยดุเมื�อพบความผิดพลาด
ครั9งแรก ลกัษณะนี9 จึงเป็นจุดเด่นอีกอยา่งหนึ�งของคอมไพเลอร ์ ที�พยายามหาขอ้ผิดพลาดใหม้ากที�สุดที�จะเป็นไป
ได ้ผูใ้ชจ้ะไดแ้กที้เดียวพรอ้มๆ กนั อยา่งไรก็ตามอาจจะกลายเป็นจุดดอ้ยไดด้ว้ย เนื�องจากหลงัการกูแ้ลว้ อาจจะมี
ผลทาํใหเ้กิดความผิดพลาดอื�นๆ ตามมา ทั9งๆ ที�จริงๆแลว้ ถา้ผูใ้ชไ้ดแ้กไ้ขความผิดพลาดครั9งแรกแลว้ ความ
ผิดพลาดที�ตามมาอาจจะไม่เกิดขึ9 น เพื�อตดัปัญหาที�อาจจะทาํใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมสบัสน  คอมไพเลอรบ์างตวัจึง
หยุดทาํงานเมื�อพบความผิดพลาดครั9งแรก  

คอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนี9  ใช ้ “;” เป็นสญัลกัษณ์ประสานเวลา เมื�อพบวา่ผิดวากยสมัพนัธ ์  จะแสดง
ขอ้ความผิดพลาดและทาํการกู ้ดงันี9  

1. ถา้รหสัที�ไดจ้ากตวัวเิคราะหศ์พัทเ์ป็น TK_SEMI หรือ  LL_EOF ใหท้าํขอ้ถดัไป มิฉะนั9น ทาํซํ9าๆ โดยการ
เรียกตวัวเิคราะหศ์พัท ์จนกวา่จะไดร้หสัเป็น TK_SEMI หรือ  LL_EOF  

2. ถา้กองซอ้นวา่งเปล่าหรือสญัลักษณบ์นยอดกองซอ้นมีรหสัเป็น TK_SEMI เลิกทาํ มฉิะนั9นทาํซํ9าๆ โดย
การผุดสญัลักษณบ์นยอดกองซอ้นทิ9 ง จนกวา่สญัลกัษณบ์นยอดกองซอ้นจะมีรหสัเป็น TK_SEMI หรือ
กองซอ้นวา่ง 

4.4 ตวัวิเคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธข์องคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล 
 ตวัวเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธข์องคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล ไดจ้ากโปรแกรม PSULLGEN เก็บอยูใ่น
แฟ้มขอ้มลู parser.c  อธิบายได ้ดงันี9  

บรรทดั 02002 เป็นการ #include “token.h” เพื�อกาํหนดรหสัของโทเค็น (บรรทดั 00104-
00163), รหสัของสญัลกัษณสิ์9 นสุดแฟ้ม (บรรทดั 00103), รหสัของสญัลกัษณเ์ริ�มตน้ (บรรทดั 00164), 
LLTERMINAL_RANGE (บรรทดั 00101) ใชใ้นการทดสอบวา่เป็นสญัลกัษณสิ์9 นสุดหรือไม่, 
LLNONTERMINAL_RANGE (บรรทดั 00102) และ LLMAX_DEPTH (บรรทดั 00100) ใชเ้ป็นตวักาํหนดขนาด
ของกองซอ้น 
 กองซอ้นมโีครงสรา้งขอ้มลูแบบแถวลาํดบัหนึ�งมิติขนาด LLMAX_DEPTH + 1 ชื�อ llstack (บรรทดั 
02014) มีดรรชนีกาํกบัตั9งแต่ 0 ถึง LLMAX_DEPTH แต่ดรรชนีกาํกบั 0 จะไม่ใชเ้ก็บขอ้มลู ใชเ้พื�อกาํหนดใหรู้ว้า่
กองซอ้นวา่ง โดยมี lltop (บรรทดั 02014) เป็นดรรชนีกาํกบัที�บอกตาํแหน่งบนยอดกองซอ้น  
 ตวัวเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธม์ชืี�อวา่ llparse (บรรทดั 02016) เป็นฟังกช์นัที�ใหค่้าเป็นเลขจาํนวนเต็ม 
1 ถา้มผิีดวากยสมัพนัธ ์และ 0 ถา้ไมม่ีผิดวากยสมัพนัธ ์ฟังกช์นันี9 มีหลกัการทาํงานเหมอืนกบัที�กล่าวแลว้ในหวัขอ้ 
4.2 ตารางวเิคราะหก์ระจาย จะเก็บอยูใ่น Row_Table (บรรทดั 02019-02032), Column_Table (บรรทดั 
02034-02164), Index_Table (บรรทดั 02166-02296), Production_Table (บรรทดั 02298-02321), 
และ RHS_Table (บรรทดั 02323-02546) ขั9นตอนวธีิจะเริ�มตั9งแต่บรรทดั 02548 ถึง 02645 เหมอืนกบัที�ได้
กล่าวแลว้ในรปูที� 4.2 แต่ไดเ้พิ�มการตรวจสอบการลน้ของกองซอ้น (บรรทดั 02548-02551 และ 02577-
02580) และการขาดของกองซอ้น (บรรทดั 02566-02569 และ 02603-02606) นอกจากนี9 เพื�อใหง้า่ยต่อ
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การแกจุ้ดบกพร่อง (debug) จึงไดเ้พิ�มส่วนที�สามารถตรวจดขูั9นตอนการทาํงานทีละขั9นตอนได ้ (บรรทดั 
02556-02558, 02571-02573, 02582-02584, 02589-02591, 02599-02601, 02608-
02610, 02614-02616, 02624-02626, และ 02637-02639) ถา้ผูใ้ชต้อ้งการดรูายงานการทาํงานทีละ
ขั9นตอน ใหนิ้ยามสญัลกัษณ์ LLDEBUG ในช่วงของการแปลโปรแกรมสว่นนี9  กรณีที�ผิดวากยสมัพนัธต์วัวเิคราะห์
เชิงวากยสมัพนัธจ์ะเรียก llerror (บรรทดั 02592, 02617, และ 02640) เพื�อทาํการกู ้ดงัที�ไดก้ล่าวมาแลว้ใน
หวัขอ้ 4.3 (ด ู llerror ในแฟ้ม error.c) หลงัจากทาํการกูแ้ลว้ ถา้ไม่นิยามสญัลกัษณ ์ LLRECOVER (บรรทดั 
02593-02595, 02618-02620, และ 02641-02643)  ฟังกช์นั llparse ส่งค่า 1 กลบั  มฉิะนั9น จะส่งคา่ 
0 กลบั  
 ตวัวเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธจ์ะติดต่อกบัตัววเิคราะหค์วามหมาย โดยการตรวจสอบสญัลกัษณ์ตวัที�อยู่
บนยอดกองซอ้น (บรรทดั 02559, 02598, และ 02623) ถา้เป็นสญัลกัษณก์ระทาํ  จะเรียก ตวัวเิคราะห์
ความหมาย คือ llaction (บรรทดั 02627) ซึ�งจะกล่าวถึงในบทที� 6 

4.5 บทสรุป 
 ตวัวเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธ ์ ทาํหน้าที�ตรวจสอบวากยสมัพนัธข์องภาษา โดยใชไ้วยากรณไ์ม่พึ�งบริบท 
ตวัวเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธจ์ะเรียกตวัวเิคราะหศ์พัท ์ เพื�อแยกอกัขระในภาษาตน้ฉบบั ออกเป็นโทเค็น แลว้
ตรวจสอบวา่โทเค็นนั9นเรียงลาํดบัถกูตอ้งตาม ไวยากรณ์หรือไม ่ ถา้พบผิดวากยสมัพนัธ ์ จะรายงานใหผู้ใ้ชท้ราบ
และทาํการกู ้ เพื�อใหส้ามารถดาํเนินการตรวจสอบต่อไปได ้จะไมห่ยุดเมื�อพบความผิดพลาดครั9งแรก คอมไพเลอร์
ในหนังสือเล่มนี9 ใชต้วัวเิคราะหเ์ชงิวากยสมัพนัธข์องไวยากรณ ์ LL(1) ที�ผลิตโดยอตัโนมติัดว้ยโปรแกรม 
PSULLGEN ตวัวเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธต์ิดต่อกบัตวัวเิคราะหค์วามหมาย โดยใชส้ญัลกัษณ์กระทาํ ซึ�งจะกล่าวถึง
ในบทที� 6 
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                                           บทที� 5 
                                     ตารางสญัลกัษณ ์
 
 ก่อนที�จะกล่าวถึงขั�นตอนการตรวจสอบความหมายในบทถดัไป จะขอกล่าวถึงตารางสญัลกัษณ์กอ่น 
เพราะมคีวามจาํเป็นตอ้งใชใ้นขั�นตอนดงักล่าว ถา้ยอ้นกลบัไปดขูั�นตอนการตรวจสอบวากยสมัพนัธ ์ จะเห็นไดว้า่
ไวยากรณ์ที�ใชเ้ป็นไวยากรณไ์มพ่ึ�งบริบท การตรวจสอบจงึทาํไดเ้ฉพาะการเรียงลาํดบัของโทเค็นเท่านั�น ไมไ่ด้
สนใจวา่โทเค็นนั�นเขยีนอยูต่รงไหนและมีคา่เป็นอะไร สมมุติวา่โปรแกรมตน้ฉบบัภาษาปาสกาล คือ 
 
 PROGRAM SyntaxCorrect1; 
                VAR X : REAL; 
                BEGIN 
                   Y := X + 1.0 
                END . 
 
โปรแกรมนี� ถกูวากยสมัพนัธ ์ เพราะเขยีนถกูตอ้งตามไวยากรณที์�กล่าวถึงในบทที� 4 คือ มโีทเค็นเรียงตามลาํดบั 
ดงันี�  

TK_PROGRAM  TK_ID TK_SEMI TK_VAR TK_ID TK_COLON TK_REAL TK_SEMI TK_BEGIN TK_ID 
TK_ASSIGN TK_ID TK_PLUS TK_UREAL TK_END TK_DOT 
 แต่ถา้พิจารณาในแงค่วามถกูตอ้งตามหลกัเกณฑข์องภาษาปาสกาลแลว้ จะเห็นไดว้า่ไม่ถกูตอ้ง เพราะ Y 
ไม่ไดม้กีารประกาศก่อนการใช ้นี� เป็นเหตุผลหนึ�งที�จาํเป็นตอ้งมตีารางสญัลกัษณไ์วต้รวจสอบ ความผิดพลาด
อื�นๆ ที�สามารถตรวจจบัไดโ้ดยใชต้ารางสญัลกัษณ ์เช่น โปรแกรมภาษาปาสกาล ต่อไปนี�  
 
 PROGRAM SyntaxCorrect2; 
   VAR X, Y, X : REAL; 
                    I, J, Y : INTEGER; 
              PROCEDURE P(A, B : INTEGER); 
                 BEGIN 
                 END; 
             FUNCTION Q(C : CHAR) : REAL; 
                 BEGIN 
                 END; 
            BEGIN 
               P(I); 
               J := Q(I); 
            END . 
 
มีความผิดพลาดหลายแหง่ คอื  
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- ประกาศตวัแปร X และ Y ซํ�ากนั 
- จาํนวนพารามเิตอรเ์มื�อมีการเรียก P มีไมเ่ทา่กบัที�ประกาศไว ้
- ชนิดของพารามิเตอรเ์มื�อมกีารเรียก Q ไม่สอดคลอ้งกนั 
- ประโยคคาํสั �งกาํหนดค่า J := Q(I) ไม่ถกูตอ้งเพราะตวัแปรดา้นซา้ย คือ J มีชนิดเป็นจาํนวนเต็ม 

แต่ค่าของฟังกช์นั Q เป็นชนิดจาํนวนจริง 
เป็นตน้ 
 

ในบทนี� จะกล่าวถึง โครงสรา้งขอ้มลูของตารางสญัลกัษณ,์ การจดัการกบัตารางสญัลกัษณ์, 
ลกัษณะเฉพาะของค่าคงที�, การพมิพต์ารางสญัลกัษณ,์ และบทสรุป ตามลาํดบั 

5.1 โครงสรา้งขอ้มูลของตารางสญัลกัษณ ์
 ตารางสญัลกัษณ์มโีครงสรา้งไดห้ลายรปูแบบ ตารางสญัลกัษณข์องคอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนี�  มี
โครงสรา้งเป็นตน้ไมแ้บบคน้ทวิภาค (binary search tree) ที�มชืี�อตวัระบุเป็นเขตขอ้มลูหลกั (key field) ลกัษณะ
ของตน้ไมแ้บบคน้ทวภิาค จะมคุีณสมบติัดงันี�  ค่าของเขตขอ้มลูหลกัของบพั (node) ระดบัลกูดา้นซา้ย จะมีค่าน้อย
กวา่ ค่าของเขตขอ้มลูหลกัของบพัระดบัพอ่แม่ และ คา่ของเขตขอ้มลูหลกัของบพัระดบัลกูดา้นขวา จะมีคา่มากกวา่
หรือเท่ากบั คา่ของเขตขอ้มลูหลักของบพัระดบัพอ่แม ่ แต่ละบพั มีโครงสรา้งนิยามดว้ยภาษาซี เรียกวา่ 
SYM_NODE (บรรทดั 00453-00463) ดงันี�  
 
/* Symbol table node */ 
typedef struct symtab_node { 
    struct symtab_node  *left, *right; /* ptrs to sub binary search trees */ 
    struct symtab_node  *next;         /* for chaining nodes */ 
    char                *name;           /* name of id */ 

    ID_KIND              use;            /* kind of id */ ⇐ ดหูวัขอ้ 5.1.1 

    INFO_STRUCT          info;           /* info for constant, routine etc. */ ⇐ ดหูวัขอ้ 5.1.2        

    TYPE_NODE_PTR        typep;       /* ptr to type node */ ⇐  ดหูวัขอ้ 5.1.3 
    int                  level;          /* nesting level */ 
    int                  label_index;    /* label index for id */ 
} SYM_NODE, *SYM_NODE_PTR; 
  
แต่ละเขตขอ้มลู (field) มีความหมาย ดงันี�  

• left และ right เป็นตวัชี� ไปยงั บพัระดบัลกูดา้นซา้ย และ ขวา ตามลาํดบั  

• next ใชเ้พื�อเป็นตวัชี� ไปยงั บพัที�โยงกนัเป็นลกูโซ่  

• name เป็นตวัชี� ไปยงัสายอกัขระที�เป็นชื�อของตวัระบ ุ 

• use ใชร้ะบุประเภทของตัวระบ ุซึ�งมี 17 ประเภท มีชนิดเป็น enum (บรรทดั 00306-00316)    
   จะกล่าวถึงรายละเอียดในหวัขอ้ 5.1.1  

• info ใชเ้ก็บลกัษณะเฉพาะของตวัระบุ ซึ�งตัวระบุแต่ละตวัจะมีลกัษณะเฉพาะไมเ่หมือนกนั กาํหนด 
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   ดว้ยโครงสรา้ง ในบรรทดั 00369-00397 และจะกล่าวถึงรายละเอียดในหวัขอ้ 5.1.2 

• typep เป็นตัวชี� ไปยงั บพัที�มีโครงสรา้งขอ้มลูของชนิด ดังแสดงในบรรทดั 00399-00439 จะ 
   กล่าวถึงรายละเอยีดในหวัขอ้ 5.1.3 

• level เป็นเลขจาํนวนเต็ม ใชเ้พื�อเก็บระดบัของบล็อก จะกล่าวถึงในภายหลงั 

• label_index เป็นเลขจาํนวนเต็ม ใชเ้พื�อเก็บดรรชนีป้ายของตัวระบุ จะกล่าวถึงในภายหลงั 
 

คอมไพเลอรที์�สรา้งในหนังสือเล่มนี�  ไดเ้ก็บหมายเลขป้ายที�ประกาศในส่วน LABEL ไวใ้นตาราง
สญัลกัษณด์ว้ย โดยการเปลี�ยนหมายเลขป้ายใหเ้ป็นสายอกัขระเพื�อใชเ้ป็นชื�อ และถือเสมอืนหนึ�งวา่เป็นตวัระบุ
พิเศษประเภทหนึ�ง เรียกวา่ ตวัระบปุ้าย ใชเ้พื�ออา้งอิงถึงป้ายในคอมไพเลอรเ์ท่านั�น ไม่มีตวัระบุป้ายในภาษาปาส
กาล  

ตารางสญัลกัษณ์ที�สรา้งตรงเขตขอ้มลู name จะเป็นตวัชี� ไปยงัอกัขระตวัแรกของชื�อ ซึ�งเก็บอยูใ่นสาย
อกัขระซึ�งเริ�มตน้ที�ตาํแหน่งซึ�งชี� โดย str_tab (บรรทดั 02730) แต่ละชื�อจะปิดทา้ยดว้ยอกัขระรหสั 0 ในที�นี� จะใช ้
\0 แทน ดงัแสดงในตวัอยา่งที� 5.1 เพื�อไมใ่หภ้าพที�ใชป้ระกอบการอธิบายดสูบัสนเกินไป ต่อไปจะเขยีนสาย
อกัขระของชื�อตรงเขตขอ้มลู name โดยตรง ดงัแสดงในตัวอยา่งที� 5.2 
 
 
ตวัอยา่ง 5.1 ตารางสญัลกัษณ์ต่อไปนี�  แสดงใหเ้ห็นลกัษณะของตน้ไมแ้บบคน้ทวภิาค แต่แสดงเฉพาะเขตขอ้มลู 
left, right และ name เท่านั�น โดยที� name เป็นตวัชี� ไปยงัอกัขระตวัแรกของชื�อ ซึ�งเก็บอยูใ่นสายอกัขระซึ�งเริ�มตน้ที�
ตาํแหน่งซึ�งชี� โดย str_tab 
 
                                   left   right            name  
                                  
 
  left    right           name    left    right           name 
                                                                                           
 
 
  left    right           name     
                           
 

left    right           name            left    right          name 
                                                                                                               
          str_tab 
          

H    E    \0    A     \0    W    \0    D    O      G    \0    R    \0    X      \0      . . . 
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ตวัอยา่ง 5.2 ตารางสญัลกัษณ์ต่อไปนี�  เขยีนชื�อตรงเขตขอ้มลู name โดยตรง 
 
                                   left   right            name  
                             “HE”     
 
  left    right           name    left    right           name 
                            “A”                                                               “W” 
 
 
  left    right           name     
                          “DOG” 
 

left    right           name            left    right          name 
                                                                      “R”                                        “X” 
 
  
 
5.1.1 ประเภทของตวัระบ ุ
 ประเภทของตวัระบุ มีชนิดเป็น enum ดงันี�  
 
/* Category of identifier */ 
typedef enum { 
  UNDEFINED, 
  LABEL_ID, 
  CONST_ID, 
  TYPE_ID, FORWARD_ID, 
  FIELD_ID, TAG_ID, 
  VAR_ID, VALPARM_ID, VARPARM_ID, PROCPARM_ID, FUNCPARM_ID, 
  PROG_ID, PROC_ID, FUNC_ID, 
  STDPROC_ID, STDFUNC_ID 
} ID_KIND; 
 
 แต่ละประเภทใชเ้พื�อวตัถุประสงค ์ดงันี�  
 

• UNDEFINED ใชเ้มื�อมคีวามผิดพลาดเกิดขึ� น และไมรู่ว้า่เป็นประเภทใด  
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• LABEL_ID เป็นตวัระบุป้าย (หมายเลขป้าย) เช่น 
                    LEBEL 99, 777; 
       มีสองตวั คือ 99 และ 777 

• CONST_ID เป็นค่าคงที� เช่น 
         CONST PI = 3.1415926; 
    มีหนึ�งตวั คอื PI 
    ในภาษาปาสกาลมีตวัระบุประเภทค่าคงที�ที�นิยามไวก่้อนแลว้ สามตวั คือ MAXINT, FALSE,  
    และ TRUE ซึ�งมนิียาม ดงันี�  
       CONST MAXINT = 32767; 

                  TYPE BOOLEAN = (FALSE, TRUE);  

• TYPE_ID เป็นชนิด เช่น 
TYPE DAYSOFWEEK = (SUN, MON, TUE, WED, THR, FRI, SAT) 

               มีหนึ�งตวั คอื DAYSOFWEEK ส่วน SUN, MON, TUE, WED, THR, FRI, และ SAT เป็นค่าคงที�   
    ในภาษาปาสกาลมีตวัระบุประเภทชนิดที�นิยามไวก่้อนแลว้ หา้ตวั คอื INTEGER, REAL,  
    BOOLEAN,  CHAR, และ TEXT ดตูวัอยา่ง 5.7 

• FORWARD_ID เป็นตวัระบุประเภทชนิด ที�อา้งถึง แต่ยงัไมเ่คยประกาศหรือนิยามมาก่อน ใชก้บั 
   การประกาศชนิดตวัชี�  เช่น 

TYPE P = ^PERSON; 
               มีหนึ�งตวั คอื PERSON 

• FIELD_ID เป็นเขตขอ้มลู เช่น 
TYPE COMPLEX = RECORD 
                            REALPART : REAL; 
                            IMAGINARYPART : REAL 
                        END; 

               มีสองตวั คือ REALPART และ IMAGINARYPART ส่วน COMPLEX เป็นชนิด และ REAL เป็นชนิดที� 
               นิยามไวก่้อนแลว้ 

• TAG_ID เป็นป้ายระบ ุ(tag) เช่น 
TYPE PERSONKIND = (NATIONAL, ALIEN); 
        PERSON = RECORD 
                           NAME : ARRAY [1..40] OF CHAR; 
                           CASE ORIGIN : PERSONKIND OF 
                                 NATIONAL : (BIRTHPLACE : ARRAY [1..50] OF CHAR); 
                                 ALIEN : (COUNTRY : ARRAY [1..30] OF CHAR) 
                       END; 

               มีหนึ�งตวั คอื ORIGIN ส่วน PERSONKIND และ PERSON เป็นชนิด  
                                                 NAME, BIRTHPLACE, และ COUNTRY เป็นเขตขอ้มลู 
                                                 CHAR เป็นชนิดที�นิยามไวก้่อนแลว้ 
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• VAR_ID เป็นตวัแปร เช่น 
VAR I : INTEGER; 

               มีหนึ�งตวั คอื I ส่วน INTEGER เป็นชนิดที�นิยามไวก้่อนแลว้ 
    ในภาษาปาสกาลมีตวัระบุประเภทตวัแปรที�นิยามไวก่้อนแลว้ สองตวั คอื INPUT และ OUTPUT 
    ซึ�งมชีนิดเป็น TEXT 

• VALPARM_ID เป็นพารามเิตอรแ์บบโดยคา่ เช่น 
FUNCTION SUM(X, Y : REAL) : REAL; 

              มีสองตวั คือ X และ Y ส่วน SUM เป็นชื�อของฟังกช์นัและ REAL เป็นชนิดที�นิยามไวก่้อนแลว้ 

• VARPARM_ID เป็นพารามเิตอร์แบบโดยเลขที�อยู ่เช่น 
PROCEDURE SWAP(VAR A, B : INTEGER); 

               มีสองตวั คือ A และ B ส่วน SWAP เป็นชื�อของกระบวนงาน และ INTEGER  
               เป็นชนิดที�นิยามไวก่้อนแลว้ 

• PROCPARM_ID เป็นพารามเิตอรแ์บบโดยกระบวนงาน เช่น 
PROCEDURE WRITENODES(PROCEDURE TREEOPERATION(START: PTR)); 

               มีหนึ�งตวั คอื TREEOPERATION ส่วน WRITENODES เป็นชื�อของกระบวนงาน  
                                                             START เป็นพารามเิตอรแ์บบโดยคา่ 
                                                             PTR เป็นชนิดที�ประกาศไวก่้อนหนา้นี� แลว้ 

• FUNCPARM_ID เป็นพารามเิตอรแ์บบโดยฟังกช์นั เช่น 
FUNCTION SIGMA(FUNCTION F(X:REAL)); 

               มีหนึ�งตวั คอื F ส่วน SIGMA เป็นชื�อของฟังกช์นั 
                                         X เป็นพารามเิตอรแ์บบโดยคา่ 
                                         REAL เป็นชนิดที�นิยามไวก้่อนแลว้ 

• PROG_ID เป็นชื�อโปรแกรม เช่น 
PROGRAM TEST; 

               มีหนึ�งตวั คอื TEST 

• PROC_ID เป็นชื�อกระบวนงาน เช่น 
PROCEDURE MYWRITE; 

               มีหนึ�งตวั คอื MYWRITE 

• FUNC_ID เป็นชื�อฟังกช์นั เช่น 
FUNCTION YESNO : BOOLEAN; 

               มีหนึ�งตวั คอื YESNO ส่วน BOOLEAN เป็นชนิดที�นิยามไวก้่อนแลว้ 

• STDPROC_ID เป็นชื�อกระบวนงานที�นิยามไวก้อ่นแลว้ ในภาษาปาสกาล มีกระบวนงานที�นิยามไว ้
   ก่อนแลว้ มชืี�อ ดงันี�  DISPOSE, GET, NEW, PACK, PAGE, PUT, READ, READLN, RESET,  
   REWRITE, UNPACK, WRITE, และ WRITELN สาํหรบั UNPACK ไม่มใีชใ้นคอมไพเลอรที์�สรา้งใน 
   หนังสือเล่มนี�  นอกจากนี� ผูเ้ขยีนไดเ้พิ�มเติมกระบวนงานที�นิยามไวก้่อนแลว้ คือ ASSIGN, CLOSE,  
   DELAY, INTR, NOSOUND, OUTPORT, OUTPORTB, SOUND, SRAND, และ WRITEMEM  
   รายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวก ข และ ค 



93 

 

• STDFUNC_ID เป็นฟังกช์นัที�นิยามไวก้อ่นแลว้ ในภาษาปาสกาล มีฟังกช์นัที�นิยามไวก้่อนแลว้ ม ี
   ชื�อ ดงันี�  ABS, ARCTAN, CHR, COS, EOF, EOLN, EXP, LN, ODD, ORD, PRED, ROUND, SIN,  
   SQR, SQRT, SUCC, และ TRUNC  นอกจากนี� ผูเ้ขยีนไดเ้พิ�มเติม ฟังกช์นัที�นิยามไวก้่อนแลว้ คือ  
   INPORT, INPORTB, OFS, RAND, SEG, และ READMEM รายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวก ข และ ค 
 

5.1.2 ลกัษณะเฉพาะของตวัระบุ 
 ลกัษณะเฉพาะของตวัระบุอาจแบ่งไดเ้ป็นสามกลุ่มยอ่ย คือ constant, routine, และ data เนื�องจากสาม
กลุ่มนี� เกิดขึ� นไมพ่รอ้มกนั คือ ลกัษณะเฉพาะของตวัระบุ จะจดัอยูใ่นกลุ่มใดกลุ่มหนึ�งเท่านั�น จึงสามารถใชเ้นื� อที�
เดียวกนัในลกัษณะ union ดงันี�  
 
typedef struct { 
  union { 
 
    struct { 
      union { 
 int integer; 
 float real; 
 char character; 
 char *stringp; 
      } value; 
      int flag;/* for checking duplicate tag field in variant record only */ 
    } constant; 
 
    struct { 
      ROUTINE_KIND key; 
      unsigned int parm_counts; 
      unsigned int total_parm_sizes; 
      unsigned int total_local_sizes; 
      struct symtab_node *parm_ptr; 
      struct symtab_node *local_ptr; 
    } routine; 
 
    struct { 
      unsigned int       offset; 
      struct symtab_node *record_idp; 
    } data; 
 
  } tag; 
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} INFO_STRUCT; 
 
 กลุ่มแรก ไดแ้ก่ constant เก็บลกัษณะเฉพาะของคา่คงที� ประกอบดว้ย 
 

• value ใชเ้ก็บคา่ซึ�งอาจจะเป็น เลขจาํนวนเต็ม, จาํนวนจริง, อกัขระ, หรือตวัชี� ไปยงัสายอกัขระ  
   อย่างใดอยา่งหนึ�ง จึงมีโครงสรา้งแบบ union  

• flag เป็นตวัแปรชั �วคราว ไม่ไดเ้กี�ยวกบัค่าคงที�ใดๆ เลย ไวใ้ชใ้นขั�นตอนตรวจสอบความหมาย 
 
กลุ่มที�สอง ไดแ้ก ่routine เก็บลกัษณะเฉพาะของกระบวนงานหรือฟังกช์นั ประกอบดว้ย   
 

• key ใชส้าํหรบักาํหนดประเภทของ routine มีชนิดเป็น enum (บรรทดั 00300-00304)  ดงันี�  
 

typedef enum { 
  DECLARE_ROUTINE, 
  FORWARD_ROUTINE, 
  DEFINED_ROUTINE 
} ROUTINE_KIND;  

• parm_counts เก็บจาํนวนพารามเิตอร ์

• total_parm_sizes เก็บขนาดของพารามเิตอรร์วมกนัทั�งหมด 

• total_local_sizes เก็บขนาดของตัวแปรทอ้งถิ�น (local variable) รวมกนัทั�งหมด 

• parm_ptr เป็นตวัชี� ไปยงัพารามเิตอรต์วัแรก 

• local_ptr เป็นตวัชี� ไปยงัตัวแปรทอ้งถิ�นตวัแรก 
 
กลุ่มที�สาม ไดแ้ก่ data เก็บลกัษณะเฉพาะของ ระเบียนและเขตขอ้มลู ประกอบดว้ย 
 

• offset เก็บระยะห่างจากจุดเริ�มตน้ระเบียน 

• record_idp เก็บตวัชี� ไปยงัตวัระบุชนิดระเบียน 
 
5.1.3 โครงสรา้งขอ้มูลของชนิด 
 คอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนี�  แบ่งชนิดออกเป็น 9 รปูแบบ คือ SCALAR_FORM, ENUM_FORM, 
SUBRANGE_FORM, ARRAY_FORM, RECORD_FORM, SET_FORM, FILE_FORM, TEXT_FORM (เป็น FILE พิเศษ
ชนิดหนึ�ง จงึมีโครงสรา้งขอ้มลูเหมือน FILE), และ POINTER_FORM มีโครงสรา้งนิยามดว้ยภาษาซี เรียกวา่ 
TYPE_NODE ดงันี�  
 
typedef struct type_struct { 
  TYPE_FORM          form; 
  unsigned int       size; 
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  struct symtab_node *type_idp; 
  union { 
 
    struct { 
      struct symtab_node *const_idp; 
      unsigned int       max; 
    } enumeration; 
 
    struct { 
      struct type_struct *range_typep; 
      int                min, max; 
    } subrange; 
 
 
 
    struct { 
      struct type_struct *index_typep, *elmt_typep; 
      int                min_index, max_index; 
      unsigned int       elmt_counts; 
    } array; 
 
    struct { 
       struct symtab_node *field_symtab; 
    } record; 
 
    struct { 
       struct type_struct *host_typep; 
    } set; 
 
    struct { 
       struct type_struct *fcom_typep; 
    } file; 
 
    struct { 
       struct symtab_node *pointer_idp; 
    } pointer; 
 
  } tag; 
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} TYPE_NODE, *TYPE_NODE_PTR; 
 
 ไม่วา่ชนิดจะเป็นรปูแบบใด จะตอ้งมขีอ้มลูเหมือนกนัอยูส่่วนหนึ�ง คอื 
 

• form ไวส้าํหรบักาํหนดรปูแบบ (บรรทดั 00318-00323)  ดงันี�  
 

/* Category of type form */ 
typedef enum { 
  NO_FORM, 
  SCALAR_FORM, ENUM_FORM, SUBRANGE_FORM, ARRAY_FORM, RECORD_FORM, SET_FORM, 
  FILE_FORM, TEXT_FORM, POINTER_FORM 
} TYPE_FORM; 
 

สาํหรบั NO_FORM ใชเ้มื�อมคีวามผิดพลาดเกิดขึ� นและไม่รูร้ปูแบบ สว่น SCALAR_FORM จะหมายถงึ 
ชนิดจาํนวนเต็ม, ชนิดจาํนวนจริง, และชนิดอกัขระ 

• size เก็บขนาดของชนิด 

• type_idp เป็นตวัชี� ไปยงัตัวระบุชนิด 
 

ส่วนที�ต่างกนัของแต่ละรปูแบบ จะมีโครงสรา้งขอ้มลูแตกต่างกนัออกไป แต่สามารถใชเ้นื� อที�ร่วมกนัได ้
จึงใชโ้ครงสรา้งแบบ union โครงสรา้งที�แตกต่างกนั แบ่งออกไดเ้ป็น 7 รปูแบบ คือ แจงนับ (enumeration), พิสยั
ยอ่ย (subrange), แถวลาํดบั (array), ระเบียน (record), เซต (set), แฟ้ม (file), และตวัชี�  (pointer) ดงันี�  
 

ก) แบบแจงนับ  (ดตูวัอย่าง 5.3) ประกอบดว้ย 

• const_idp เป็นตวัชี� ไปยงัตวัระบุคา่คงที�ตัวแรก ซึ�งมค่ีาเริ�มตน้ดว้ย 0 

• max เป็นค่าสุดทา้ย  
 

ข) แบบพิสยัยอ่ย  (ดตูวัอยา่ง 5.4) ประกอบดว้ย 

• range_typep เป็นตัวชี� ไปยงัชนิดของพิสยัย่อย 

• min ค่าตํ �าสุดของพิสยัยอ่ย 

• max ค่าสงูสุดของพิสยัยอ่ย   
 

ค) แบบแถวลาํดบั (ดตูวัอยา่ง 5.5) ประกอบดว้ย 

• index_typep เป็นตวัชี� ไปยงัชนิดของดรรชนี 

• elmt_typep เป็นตวัชี� ไปยงัชนิดของสมาชิก 

• min_index ค่าตํ �าสุดของดรรชนี 
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• max_index ค่าสงูสุดของดรรชนี 

• elmt_counts จาํนวนสมาชิกทั�งหมด 
 

ง) แบบระเบียน (ดตูวัอยา่ง 5.6) ประกอบดว้ย 

• field_symtab เป็นตวัชี� ไปยงัเขตขอ้มลูตวัแรกของระเบียน 
 

จ) แบบเซต (ดตูวัอยา่ง 5.8) ประกอบดว้ย 

• host_typep เป็นตวัชี� ไปยงัชนิดของสมาชิกของเซต 
 

ฉ) แบบแฟ้ม ประกอบดว้ย 

• fcom_typep เป็นตวัชี� ไปยงัชนิดของขอ้มลูในแฟ้ม 
 

ช) แบบตัวชี�  ประกอบดว้ย 

• pointer_idp เป็นตวัชี� ไปยงัตวัระบุชนิด 
 
 
 
ตวัอยา่ง 5.3 ตารางสญัลกัษณ์แสดงเฉพาะส่วนที�จาํเป็น  เมื�อมกีารประกาศดว้ยขอ้ความสั �ง 
   TYPE SIZE = (SMALL, MEDIUM, LARGE);  
 
       next       name          use                  typep 
                “SIZE”        TYPE_ID 
   
      next       name          use                   typep 
               “SMALL”      CONST_ID 
 
      next       name          use                   typep 
                “MEDIUM”    CONST_ID 
 
      next       name         use                   typep 
                “LARGE”      CONST_ID 
 
 
                                                                    form                type_idp     const_idp    max 
                                                                ENUM_FORM                                           2 
 
 

A 
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ตวัอยา่ง 5.4 ตารางสญัลกัษณ์แสดงเฉพาะส่วนที�จาํเป็น เมื�อมกีารประกาศดว้ยขอ้ความสั �ง 
   TYPE BALL = SMALL .. LARGE; 
  
      next       name          use                  typep 
               “BALL”        TYPE_ID 
   
 
                                   form                type_idp     range_type     min     max 
                           SUBRANGE_FORM                                           0        2 
 
                                                                                  ชี� ไปยงัจุด A ในตวัอยา่ง 5.3   
 
 
 
 
 
 
 
ตวัอยา่ง 5.5 ตารางสญัลกัษณ์แสดงเฉพาะส่วนที�จาํเป็น เมื�อมกีารประกาศดว้ยขอ้ความสั �ง 
   TYPE BASKET = ARRAY [ 1 .. 10 ] OF BALL; 
  
      next       name          use                  typep 
              “BASKET”        TYPE_ID 
   
                                   form                type_idp   index_typep   elmt_typep   elmt_counts 
                             ARRAY_FORM                                                                   10 
 
  
                                                                                              ชี� ไปยงัจุด B ในตวัอยา่ง 5.4 
                                    form                type_idp     range_type     min     max 
                           SUBRANGE_FORM                                           1        10 
 
                                      form              type_idp 
                            SCALAR_FORM 
 
                                                                   ชี� ไปยงัจุด I ในตวัอย่าง 5.7 
 
 

A 

B 

B 

I 
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ตวัอยา่ง 5.6 ตารางสญัลกัษณ์แสดงเฉพาะส่วนที�จาํเป็น เมื�อมกีารประกาศดว้ยขอ้ความสั �ง 
   TYPE POINT = RECORD X, Y : REAL END; 
 
      next       name          use                  typep 
               “POINT”        TYPE_ID 
   
                                    form                type_idp   field_symtab 
                            RECORD_FORM                                                                    
 
  
       next       name          use                  typep 
                   “X”            FIELD_ID 
 
       next       name          use                  typep                                ชี� ไปยงัจุด R ในตวัอยา่ง 5.7 
                  “Y”            FIELD_ID 

 

5.1.4 นิยามแมโคร 

 เนื�องจากโครงสรา้งขอ้มลูที�กล่าวมามีหลายชั�น ทาํใหก้ารอา้งถึงเขตขอ้มลูชั�นใน ตอ้งเขยีนยาว จึงได้
นิยามแมโคร เพื�อใหเ้ขยีนสั�นลง (บรรทดั 00441-00451) ดงันี�  
 
#define ICONST        info.tag.constant.value 
#define IFLAG         info.tag.constant.flag 
#define IROUTINE      info.tag.routine 
#define IDATA         info.tag.data 
#define TENUMERATION  tag.enumeration 
#define TSUBRANGE     tag.subrange 
#define TARRAY        tag.array 
#define TRECORD       tag.record 
#define TSET          tag.set 
#define TFILE         tag.file 
#define TPOINTER      tag.pointer 
 
เช่น เขยีน ICONST แทน info.tag.constant.value เป็นตน้ 

5.2 การจดัการกบัตารางสญัลกัษณ ์
 ตารางสญัลกัษณ์มกีารจดัการสามอยา่ง คือ การสรา้งและกาํหนดคา่เริ�มตน้, การปรบัใหเ้ป็นปัจจุบนั 
(update), และการคน้ การปรบัใหเ้ป็นปัจจุบนัอาจจะเป็นการเพิ�ม ลบ หรือ แกไ้ข คอมไพเลอรที์�สรา้งในหนังสือ

R 
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เล่มนี�  สรา้งตารางสญัลกัษณ์ไวใ้นหน่วยความจาํบริเวณฮีป (heap) ซึ�งเป็นการจดัสรรหน่วยเก็บแบบพลวตั 
(dynamic storage allocation) คือ จะเกิดขึ� นในช่วงกระทาํการ ตวัแปรสามตวัที�ใชเ้ป็นตวัชี� ไปยงัจุดเริ�มตน้ของ
ตารางสญัลกัษณ์ คือ sym_tab, type_tab, และ str_tab ซึ�งเป็นตวัชี� ไปยงั SYM_NODE, TYPE_NODE, และ อกัขระ 
ตามลาํดบั (บรรทดั 02728-02730)  ตวัแปรทั�งสามนี� ใชเ้นื� อที�แค่ขนาดของตวัชี� เท่านั�น และเกิดขึ� นในช่วงการ
แปล เนื�องจากภาษาปาสกาลมีโครงสรา้งแบบบล็อกซอ้นกนั การลบขอ้มลูออกจากตารางสญัลกัษณ ์เมื�อตอนออก
จากบล็อก มกัจะทาํพรอ้มๆ กนั ทีละมากๆ ฟังกช์นัจดัสรรหน่วยเก็บแบบพลวตั malloc และ free ของภาษาซทีี�มี
ใหใ้ชจ้ึงอาจไม่เหมาะสม คอมไพเลอรที์�สรา้งในหนังสือเล่มนี�  จงึใชว้ธีิเรียกฟังกช์นั calloc ที�มใีหใ้ชใ้นภาษาซี เพื�อ
ขอใชห้น่วยความจาํในบริเวณฮีป ขนาดใหญ่มาจาํนวนหนึ�ง (บรรทดั 02978-02990) แลว้เขียนฟังกช์นัเพื�อ
จดัสรรหน่วยยอ่ยขึ� นมาเอง จาํนวนเนื� อที�ที�ขอมามีสามส่วนดงัรปูที� 5.1 จาํนวนหน่วยยอ่ยที�รอ้งขอของ sym_tab, 
type_tab, และ str_tab เท่ากบั 500, 500, และ 5000 ตามลาํดบั (บรรทดั 02725-02727) หน่วยยอ่ยของ
ส่วนที�ชี� โดย sym_tab จะมขีนาดเท่ากบั ขนาดของโครงสรา้ง SYM_NODE หน่วยยอ่ยของส่วนที�ชี� โดย type_tab จะ
มีขนาดเท่ากบั ขนาดของโครงสรา้ง TYPE_NODE และ หน่วยยอ่ยของสว่นที�ชี� โดย str_tab จะมขีนาดเท่ากบัขนาด
ของอกัขระ 
 ส่วนที�ชี� โดย str_tab ใชเ้ก็บสายอกัขระของชื�อตวัระบุ ดงัแสดงใน ตัวอยา่ง 5.1 ส่วนที�ชี� โดย type_tab ใช้
เก็บบพัที�มีโครงสรา้ง TYPE_NODE แสดงดว้ยกรอบหกเหลี�ยมในตวัอยา่ง 5.3–5.6 และส่วนที�ชี� โดย sym_tab ใช้
เก็บบพัที�มีโครงสรา้ง SYM_NODE  แสดงดว้ยกรอบสี�เหลี�ยมในตวัอยา่ง 5.1-5.6  
 ฟังกช์นัที�ใชจ้ดัสรรหน่วยยอ่ยของส่วนที�ชี� โดย sym_tab, type_tab, และ str_tab คือ get_symtab_node, 
get_type_node, และ get_str ตามลาํดบั (บรรทดั 02887-02908) วธีิการคือ ใชต้วัแปรสามตัวชื�อ 
end_sym_tab, end_type_tab, และ end_str_tab เป็นตวัชี� ไปยงัตาํแหน่งหลงัสุดของหน่วยย่อยสดุทา้ย ของส่วนที�
ชี� โดย sym_tab, type_tab, และ str_tab ตามลาํดบั ในขณะที�ใชต้วัแปรอกีสามตวัชื�อ top_sym_tab, 
top_type_tab, และ top_str_tab เป็นตวัชี� ไปยงัตาํแหน่งแรกของหน่วยยอ่ยที�ยงัไมถ่กูใช ้ของส่วนที�ชี� โดย sym_tab, 
type_tab, และ str_tab ตามลาํดบั เมื�อมีการเรียกใชฟั้งกช์นัเหล่านี�  จะมกีารตรวจสอบก่อนวา่มีหน่วยยอ่ย
เพียงพอหรือไม่ ถา้ไม่พอจะแสดงขอ้ความผิดพลาดใหผู้ใ้ชท้ราบ มฉิะนั�นจะจดัสรรหน่วยยอ่ยให ้ สาํหรบัฟังกช์นั 
get_symtab_node จะจดัสรรใหท้ีละหน่วยยอ่ย โดยการจดัสรรหน่วยยอ่ยที�ชี� โดย top_sym_tab ให ้แลว้เลื�อนตวัชี�  
top_sym_tab  ไปยงัหน่วยย่อยถดัไป ดว้ยขอ้ความสั �ง top_sym_tab++ ฟังกช์นั get_type_node จดัสรรหน่วยย่อย
เหมือนฟังกช์นั get_symtab_node ส่วนฟังกช์นั get_str จะจดัสรรใหเ้ท่ากบัจาํนวนอกัขระของสายอกัขระที�ส่งมา
ทางพารามเิตอรบ์วกหนึ�ง  
 เนื�องจากภาษาปาสกาลมโีครงสรา้งแบบบล็อกซอ้นกนั ดงัแสดงในรูปที� 5.2 ตารางสญัลกัษณ์จงึ
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นบล็อกๆ แต่ละบล็อกซอ้นกนัในลักษณะกองซอ้น ตารางสญัลกัษณข์องบล็อกจะเริ�มที�ราก
ของบล็อกนั�น คอมไพเลอรที์�สรา้งในหนังสือเล่มนี�  ใชต้วัแปร display (บรรทดั 2713) เป็นกองซอ้น และ 
mark_heap (บรรทดั 2731-2735) ไวท้าํเครื�องหมายฮีป  
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           0  บพัที�มโีครงสรา้ง SYM_NODE                         0   บพัที�มโีครงสรา้ง TYPE_NODE 
           1                                                                1 
                                …                                                              … 
 
      499                                                             499 
                         0   1                                                    4999 
                                                        … 
 
                                                                                        เนื� อที�บริเวณฮีป 
                                                                                        เนื� อที�บริเวณขอ้มลูที�รูใ้นช่วงการแปล 
type_tab                                                                                                 
 
sym_tab                                                                                                 
 
str_tab                                                                                                   
                                              
    รปูที� 5.1 ตารางสญัลกัษณ์ในบริเวณฮีป 
 

ตวัแปร display มีโครงสรา้ง DISPLAY (บรรทดั 00482-00484) ดังนี�  
 
 typedef struct { 
    SYM_NODE_PTR block_id, root; 
            } DISPLAY; 
 
ตาํแหน่ง block_id จะชี� ไปยงัชื�อของบล็อก ซึ�งอาจจะเป็น ชื�อโปรแกรม, ชื�อกระบวนงาน, หรือ ชื�อฟังกช์นั ยกเวน้
บล็อกระดบั 0 ซึ�งไม่มชืี�อ จะมค่ีาเป็น NULL ส่วน root จะชี� ไปยงัรากของบล็อกนั�นๆ  
 

ส่วนตวัแปร mark_heap มีโครงสรา้ง (บรรทดั 02731-02735) ดงันี�  
 
 PRIVATE struct { 
               SYM_NODE_PTR sym_tab; 
               TYPE_NODE_PTR type_tab; 
               char * str_tab; 
           } mark_heap[MAX_LEVEL-1]; 
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ใชเ้พื�อทาํเครื�องหมายฮีปของบล็อกที�ระดบัต่างๆ ยกเวน้ระดบั 0 ซึ�งรูแ้ลว้วา่เริ�มที�จุดเริ�มตน้ของเนื� อที�ทั�งสามส่วน 
เนื�องจากตารางสญัลกัษณใ์ชเ้นื� อที�สามส่วน จึงตอ้งมีเขตขอ้มลูที�เป็นตัวชี� สามตวั เพื�อชี� ไปยงัส่วนต่างๆ โดยที� 
mark_heap[i] จะชี� ไปยงัฮีปของบล็อกระดบั i+1 รปูที� 5.3 (ก) แสดงใหเ้ห็นตารางสญัลกัษณใ์นแต่ละบล็อก ของ
โปรแกรมในรปูที� 5.2 เมื�อแปลมาถึงสิ� นสุดบล็อก M และ รปูที� 5.3 (ข) แสดงใหเ้ห็นตารางสญัลกัษณใ์นแต่ละ
บล็อก ของโปรแกรมในรปูที� 5.2 เมื�อแปลมาถึงสิ� นสุดบล็อก P  
 
 
 PROGRAM NESTEDBLOCK; 
    VAR X : REAL; 
               FUNCTION P (C : REAL) : INTEGER; FORWARD;  
               PROCEDURE M (A : REAL); 
                  VAR Y : REAL; 
                  FUNCTION N : INTEGER; 
                      VAR I : INTEGER 
                      BEGIN                      บล็อก N          บล็อก M 
                      END;                       ระดบั 3           ระดับ 2 
                  BEGIN 
                  END; { PROCEDURE M }                                              บล็อก 
               FUNCTION P;                                                            NESTEDBLOCK     บล็อก 
                  VAR J : INTEGER;                                                       ระดบั 1           ระดบั 0 
                  BEGIN                                              บล็อก P 
                  END;  { FUNCTION P }                          ระดบั 2  
               BEGIN 
               END . 
 
 
 
  รปูที� 5.2 ภาษาปาสกาลมโีครงสรา้งแบบบล็อกซอ้นกนั 
 

ในรปูที� 5.3 แสดงเฉพาะฮีปในสว่นที�ชี� โดย sym_tab เท่านั�น และ mark_heap ก็แสดงเฉพาะตวัชี� ของ
ส่วนนี� เท่านั�น นอกจากนี� ชื�อของตวัระบจุะแสดงดว้ยสายอกัขระ ดงัตวัอยา่ง 5.2 และส่วนอื�นๆ ที�ไมจ่าํเป็นตอ้ง
อธิบายก็ไมไ่ดแ้สดงไว ้ สาํหรบับล็อกระดับ 0 มีไวเ้ก็บตวัระบุที�นิยามไวก่้อนแลว้ ในรปูจะเห็นเฉพาะ “INTEGER” 
ขอ้ที�น่าสงัเกต คือ รากของบล็อก จะชี� ไปยงัพารามิเตอรต์วัแรกของกระบวนงาน หรือฟังกช์นั แต่ถา้กระบวนงาน
หรือฟังกช์นันั�นไม่มพีารามเิตอร ์ รากของบล็อกจะชี� ไปยงัตวัระบุตวัแรกที�ประกาศในบล็อก เช่น บล็อก P ในรปูที� 
5.2 เป็นตน้ พารามเิตอรแ์ละตวัระบุทั�งหมดที�ประกาศในบล็อก จะเป็นตวัระบุทอ้งถิ�น ซึ�งตอ้งมีชื�อไมเ่หมือนกนั 
แต่สามารถมีชื�อซํ�ากบัตวัระบุในบล็อกอื�นได ้ ตวัระบุทอ้งถิ�นตัวแรกจึงเริ�มที�ราก ตวัถดัไปจะเชื�อมโยงกนัเป็นลกูโซ่ 
โดยใชเ้ขตขอ้มลู next ในโครงสรา้ง SYM_NODE เป็นตวัเชื�อมโยง ฉะนั�นการตรวจสอบวา่ตวัระบุในบล็อกมีชื�อซํ�า
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กนัหรือไม ่ ทาํไดโ้ดยนําชื�อนั�นไปคน้หาในตารางสญัลกัษณข์องบล็อกนั�น เริ�มจากราก ถา้พบแสดงวา่มีชื�อซํ�ากนั 
แสดงขอ้ความผิดพลาดใหผู้ใ้ชท้ราบ ถา้ไมพ่บก็เพิ�มตวัระบุนั�นเขา้ไปในตารางสญัลกัษณข์องบล็อกนั�น  
 
 
level block_id root         sym_tab                                            i    mark_heap[i].sym_tab 
0                                                                                      
    “INTEGER”                          0 
               … 
1    “NESTEDBLOCK”                  1 
    “X” 
    “P”                                    2 
2    “C”                                                     … 
    “M” 
    “A” 
    “Y” 
3    “N” 
    “I”        
                                                … 
           …  (ก) เมื�อแปลมาถึงสิ� นสุดบล็อก M 
 
level block_id root         sym_tab                                            i    mark_heap[i].sym_tab 
0                                                                                      
    “INTEGER”                          0 
               … 
1    “NESTEDBLOCK”                  1 
    “X” 
    “P”                                                   … 
2    “C” 
    “M” 
    “A” 
 …   “J” 
      … 
    (ข) เมื�อแปลมาถึงสิ� นสุดบล็อก P 
 
  รปูที� 5.3  ตารางสญัลกัษณ์ของโปรแกรมในรปูที� 5.2 
 

มีฟังกช์นัสี�ฟังกช์นัที�ใชจ้ดัการกบัตารางสญัลกัษณข์องแต่ละบล็อก คือ mark_scope (บรรทดั 03087-
03092), release_scope (บรรทดั 03094-03099), enter_block (บรรทดั 03101-03107), และ 
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exit_block (บรรทดั 03109-03115) ฟังกช์นั enter_block และ exit_block ทาํหน้าที�เหมอืนการดาํเนินการ 
กด และ ผุด ของกองซอ้น ตามลาํดบั โดยม ีdisplay เป็นกองซอ้น 

ฟังกช์นั enter_block ใชเ้มื�อแปลมาถึง ชื�อโปรแกรม, ชื�อกระบวนงาน, หรือชื�อฟังกช์นั ฟังกช์นันี� มี
พารามิเตอรส์องตวั คือ block_id และ r  พารามเิตอรต์วัแรกจะชี� ไปยงับพัที�เป็นตัวระบุชื�อของโปรแกรม, 
กระบวนงาน, หรือฟังกช์นั เพื�อเป็นชื�อของบล็อก ตวัที�สองชี� ไปยงัรากของบล็อก ปรกติจะเป็น NULL เนื�องจากยงั
แปลไม่ถึงส่วนพารามิเตอร ์ยกเวน้กรณีที�เป็น FORWARD PROCEDURE หรือ FUNCTION เช่น FUNCTION P ในรปู
ที� 5.2 พารามิเตอรต์วัที�สอง จะชี� ไปยงับพัที�เก็บพารามิเตอรต์วัแรกของ P ในที�นี�  คือ “C” เป็นตน้ ฟังกช์นันี� ทาํ
หนา้ที�ตรวจสอบวา่บล็อกซอ้นกนัเกินคา่สงูสุดที�กาํหนดไวห้รือไม่ คอมไพเลอรที์�สรา้งในหนังสือเล่มนี� ไม่อนุญาต
ใหม้บีล็อกซอ้นกนัเกินกวา่ 20 ชั�น (บรรทดั 02708 และ 02713) ถา้เกินจะแสดงขอ้ความผิดพลาด มฉิะนั�นจะ
เพิ�มระดบัของบล็อกอีกหนึ�ง แลว้กาํหนดให ้display[level].block_id ชี� ไปยงัชื�อของบล็อกที�ผ่านมาทางพารามิเตอร ์
block_id และ display[level].root ชี� ไปยงัรากของบล็อกที�ผ่านมาทางพารามิเตอร ์r  
 ฟังกช์นั mark_scope ใชเ้มื�อแปลมาถึงจุดเริ�มตน้บล็อก (บริเวณเริ�มตน้ของกรอบสี�เหลี�ยมในรปูที� 5.2) 
ฟังกช์นันี� จะทาํเครื�องหมายบอกจุดเริ�มตน้ของตวัระบุที�นิยามในส่วนประกาศของบล็อกนี�  เก็บไวท้ี� 
makr_heap[level-1] จุดเริ�มตน้ดงักล่าว คือ ตาํแหน่งที�ชี� โดย top_sym_tab, top_type_tab, และ top_str_tab ซึ�ง
เป็นหน่วยยอ่ยว่างที�มีใหใ้ช ้ ดงัที�กล่าวมาแลว้ในตอนตน้ ตวัระบุทั�งหมดที�นิยามในส่วนประกาศของบล็อกนี�  จะใช้
หน่วยยอ่ยถดัไปเรียงติดต่อกนัในทั�งสามส่วน  
 ฟังกช์นั exit_block ใชเ้มื�อแปลมาถึงจุดสิ� นสุดบล็อก (บริเวณทา้ยสุดของกรอบสี�เหลี�ยมในรปูที� 5.2) 
ฟังกช์นันี� จะเรียกใชฟั้งกช์นั release_scope ที�จะกล่าวถึงถดัไป แลว้ลดระดบัของบล็อกลงหนึ�ง  
 ฟังกช์นั release_scope ทาํหน้าที�ลบตวัระบุทั�งหมดที�ประกาศไวใ้นบล็อก โดยการกาํหนดให ้
top_sym_tab, top_type_tab, และ top_str_tab ชี� กลบัไปยงัตาํแหน่งเดิมที�จุดเริ�มตน้ของบล็อก ซึ�งเก็บไวที้� 
makr_heap[level-1]  
 การคน้ในตารางสญัลกัษณม์ีสองลกัษณะ คอื การคน้ภายในบล็อก และการคน้ทั�งหมด (คน้ทั�งภายใน
บล็อกและบล็อกที�มรีะดับตํ �ากว่า ซึ�งคลุมบล็อกนั�นอยู)่ ฟังกช์นัที�ใชค้น้ภายในบล็อก คือ search_symtab (บรรทดั 
02912-02925) มีพารามเิตอรส์องตวั ตวัแรก (name) เป็นตัวชี� ไปยงัชื�อของตวัระบุที�ตอ้งการคน้หา ตวัที�สอง 
(root) เป็นตวัชี� ไปยงัรากของตารางสญัลกัษณข์องบล็อกที�ตอ้งการคน้ การคน้จะทาํตามลกัษณะของตน้ไมแ้บบ
คน้ทวภิาค  ถา้พบจะส่งตาํแหน่งของตวัระบุนั�นกลบัไปให ้ มิฉะนั�นจะส่ง NULL กลบั ส่วนฟังกช์นัที�ใชค้น้ทั�งหมด 
คือ search_display (บรรทดั 02929-02940) มีพารามเิตอรต์วัเดียว คอื name เป็นตวัชี� ไปยงัชื�อของตวัระบุที�
ตอ้งการคน้ การคน้จะทาํทีละบล็อก จึงสามารถเรียกใชฟั้งกช์นั search_symtab โดยการส่ง name และ 
display[i].root (รากของบล็อก) ไปให ้โดยที� i มีคา่ตั�งแต่ level แลว้ลดลงทีละหนึ�งจนถึงศนูย ์ถา้พบที�ระดบัใด ก็
จะส่งตาํแหน่งของตวัระบุในระดบันั�นกลบัไปให ้ถา้คน้ทุกระดบัแลว้ยงัไม่พบจะส่ง NULL กลบั จะเห็นว่าการคน้จะ
เริ�มจากบล็อกที�ระดบั level ซึ�งเป็นบล็อกในสุดก่อน ถา้ไม่พบจึงไปคน้ที�บล็อกระดบั level – 1, level – 2, …, 1, 
0 ตามลาํดบั เป็นไปตามกฎเกณฑข์องภาษาปาสกาลทุกประการ เช่น สมมุติว่า โปรแกรมในรปูที� 5.2 มีการอา้ง
ถึงตวัแปร X ในบล็อก N การคน้หาตวัแปร X จะเริ�มที�บล็อก N (ระดบั 3) ไม่พบ ไปคน้หาที�บล็อก M (ระดบั 2) 
ไม่พบ ไปคน้หาที�บล็อก NESTEDBLOCK (ระดบั 1) พบ เป็นตน้ ถา้สมมุติวา่มกีารนิยามตวัแปร X ในบล็อก M 
ดว้ย  การคน้จะพบที�บล็อก M ก่อน ตวัแปร X ที�พบจะหมายถึงตัวแปรในบล็อก M เป็นตน้  
 การเพิ�มตวัระบุเขา้ไปในตารางสญัลกัษณจ์ะใชฟั้งกช์นั enter_symtab (บรรทดั 02944-02968) ซึ�งมี
พารามิเตอรส์องตวั ตวัแรก (name) เป็นตวัชี� ไปยงัชื�อของตวัระบุ ตวัที�สอง (rootp) เป็นตวัชี� ไปยงัตวัชี� ที�ชี� ไปยงั
รากของบล็อกที�ตอ้งการเพิ�ม กรณีที�บล็อกนั�นยงัไมมี่ตวัระบุใดๆ เลย รากของบล็อกนั�นจะเป็น NULL กรณีนี� ตวั
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ระบุแรกที�เพิ�มเขา้ไปจะเป็นรากของบล็อกนั�น แต่ถา้รากของบล็อกไมเ่ป็น NULL ตวัระบุที�เพิ�มเขา้ไปจะไปอยูใ่น
ตาํแหน่งตามคุณสมบติัของตน้ไมแ้บบคน้ทวภิาค  
 การจดัการกบัตารางสญัลกัษณ์ในเรื�อง การลบ, การคน้, และการเพิ�ม ไดก้ล่าวถึงฟังกช์นัที�เกี�ยวขอ้ง
มาแลว้ขา้งตน้ สาํหรบัการแกไ้ขจะกล่าวถึงในตวัวเิคราะหค์วามหมาย ซึ�งอยูใ่นบทถดัไป เหลือเพียงอยา่งเดียวที�จะ
กล่าวต่อไป คอื การสรา้งและกาํหนดคา่เริ�มตน้ ฟังกช์นัที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องนี�  คือ initialize (บรรทดั 02972-
03085) ฟังกช์นันี� ทาํหน้าที�รอ้งขอหน่วยความจาํในบริเวณฮีปขนาดใหญ่มาจาํนวนหนึ�ง ตามที�กล่าวมาแลว้ใน
ตอนตน้ ถา้ไมม่ีเนื� อที�ใหต้ามที�รอ้งขอจะแสดงขอ้ความผิดพลาด มิฉะนั�นทาํเครื�องหมายฮีปที�บริเวณทา้ยสุดของ
เนื� อที�ทั�งสามส่วนที�ขอมา เก็บไวที้�ตวัแปร end_sym_tab, end_type_tab, และ end_str_tab เพื�อใชต้รวจสอบวา่ มี
หน่วยยอ่ยเพียงพอหรือไมเ่มื�อมกีารรอ้งขอ จากนั�นจึงเรียกฟังกช์นั enter_symtab เพื�อใส่ตวัระบุที�นิยามไวก้่อน
แลว้และลกัษณะเฉพาะของมนั ลงไปในตารางสญัลกัษณข์องบล็อกระดบั 0 เรียงตามลาํดบั ดงันี�   

INTEGER, MAXINT,  REAL,  BOOLEAN, FALSE,  
TRUE,  CHAR,  TEXT,  INPUT,  OUTPUT, 
ABS,  ARCTAN,  ASSIGN,  CHR,  CLOSE, 
COS,  DELAY,  DISPLOSE, EOF,  EOLN, 
EXP,  GET,  INPORT,  INPORTB, INTR, 
LN,  NEW,  NOSOUND, ODD,  OFS, 
ORD,  OUTPORT, OUTPORTB, PAGE,  PRED, 
PUT,  RAND,  READ,  READLN,  READMEM, 
RESET,            REWRITE, ROUND,  SEG,  SIN, 
SOUND,  SQR,  SQRT,  SRAND,  SUCC,  
TRUNC,  WRITE,  WRITELN, WRITEMEM 

การใส่ตวัระบุประเภทชื�อกระบวนงานหรือฟังกช์นั ที�นิยามไวก้อ่นแลว้ จะใชว้ธีิสรา้งตารางเพื�อเก็บชื�อ, รหสั (ใช้
ในตวัวเิคราะหค์วามหมาย), และ ประเภท ไวที้� stdtable (บรรทดั 02746-02791) ซึ�งมโีครงสรา้งนิยามดว้ย 
STDTAB (บรรทดั 00363-00367) สาํหรบัรหสัจะเป็นชนิด enum (บรรทดั 00325-00361) วธีิการใส่ จะใส่
ทีละชื�อเรียงตามลาํดบัชื�อในตาราง stdtable โดยการเรียกฟังกช์นั enter_symtab และส่งชื�อผ่านทางพารามเิตอร ์
จนครบ แต่ละครั�งที�เรียก enter_symtab ฟังกช์นัดงักล่าวจะส่งตวัชี� ชนิด SYM_NODE กลบัมาให ้ทาํใหส้ามารถใส่
ประเภทของตวัระบุ (เขตขอ้มลู use), ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม routine (ไดแ้ก ่ key, parm_counts, และ 
parm_ptr), และ typep ซึ�งมคี่าเป็น NULL ถา้ดใูนโปรแกรมบรรทดั 03080 และ 03081 จะเห็นไดว้า่ 
parm_counts มีคา่เท่ากบั 0 และ parm_ptr มีคา่เป็น NULL ที�เป็นเช่นนี�  เพราะในภาษาปาสกาล  บาง
กระบวนงาน เช่น WRITE, WRITELN, READ, READLN ไม่สามารถทราบจาํนวนพารามเิตอร ์ หรือชนิดของ
พารามิเตอร ์เป็นตน้ หรือ บางฟังกช์นั เช่น ABS(X) พารามเิตอร ์X อาจจะเป็นชนิดจาํนวนเต็ม หรือ จาํนวนจริง
ก็ได ้และจะส่งค่าสมับรูณ์กลบัตามชนิดของพารามเิตอร ์เป็นตน้ เพื�อใหก้ารจดัการกบักระบวนงานหรือฟังกช์นั ที�
นิยามไวก้่อนแลว้ มรีปูแบบเดียวกนั ในตารางสญัลกัษณ์จงึกาํหนดใหม้จีาํนวนพารามเิตอรเ์ป็น 0 และไมม่ีชนิด
ของฟังกช์นั การตรวจสอบในสว่นนี� จะยกใหเ้ป็นหนา้ที�ของตวัวเิคราะหค์วามหมาย ซึ�งจะกล่าวถึงในบทถดัไป 
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5.3 ลกัษณะเฉพาะของค่าคงที� 
 ตวัระบุ (มีรหสัโทเค็นเป็น TK_ID) ซึ�งนิยามไวใ้นส่วนประกาศ ดว้ยขอ้ความสั �ง CONST หรือ คา่คงที�แจง
นับ ที�นิยามดว้ยขอ้ความสั �ง TYPE หรือตวัระบุประเภทค่าคงที�ที�นิยามไวก้อ่นแลว้ (MAXINT, FALSE, TRUE) จะ
เก็บไวใ้นตารางสญัลกัษณ ์แต่มคี่าคงที�อีกประเภทหนึ�ง ที�สามารถใชใ้นโปรแกรมไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งนิยาม ไดแ้ก ่

• ค่าคงที�จาํนวนเต็ม (มีรหสัโทเค็นเป็น TK_UINT) มีชนิดตรงกบัตวัระบุประเภทชนิดที�นิยามไวก้่อน
แลว้ คอื INTEGER  เช่น 123 เป็นตน้ 

• ค่าคงที�จาํนวนจรงิ (มีรหสัโทเค็นเป็น TK_UREAL) มีชนิดตรงกบัตวัระบุประเภทชนิดที�นิยามไวก้่อน
แลว้ คอื REAL  เช่น 0.75 เป็นตน้ 

• ค่าคงที�อกัขระ (มีรหสัโทเค็นเป็น TK_STRING) เป็นค่าคงที�สายอกัขระที�มเีพียงอกัขระเดียว (หรือมี
ความยาวเท่ากบั 1) มีชนิดตรงกบัตวัระบุประเภทชนิดที�นิยามไวก้่อนแลว้ คือ CHAR เช่น ‘A’ เป็นตน้ 

• ค่าคงที�สายอกัขระ (มีรหสัโทเค็นเป็น TK_STRING) เป็นสายอกัขระที�มคีวามยาวมากกวา่ 1 มีชนิด
ตรงกบัชนิด ARRAY[1..N] OF CHAR เมื�อ N เป็นความยาวของสายอกัขระ เช่น ‘Hello’ เป็นตน้ 

• ค่าคงที� NIL (มีรหสัโทเค็นเป็น TK_NIL) เป็นคาํหลกั แทนดว้ย 0 หมายถึงตวัชี� ที�ไมไ่ดชี้� ไปที�ใดเลย 
เป็นชนิดที�มีรปูแบบ POINTER_FORM และมีขนาดเท่ากบัขนาดของตวัชี�  

• ค่าคงที�เซต ซึ�งเขยีนสมาชิกอยูภ่ายในเครื�องหมาย [ และ  ] ถา้ไมม่ีสมาชิก เรียกวา่ เซตวา่ง แทนดว้ย 
[ ]  มีชนิดตรงกบัชนิด SET OF T เมื�อ T เป็นชนิดของสมาชิก เช่น [‘0’..’9’] หรือ [‘A’, ‘E’, ‘I’, ‘O’, ‘U’] มีสมาชิก
เป็นชนิด CHAR เป็นตน้ 
 

ค่าคงที�พวกนี� ไมไ่ดเ้ป็นตวัระบุ จึงไม่ไดเ้ก็บไวใ้นตารางสญัลกัษณ ์ อยา่งไรก็ตามชนิดของค่าคงที�เหล่านี�  
เกี�ยวขอ้งกบัตารางสญัลกัษณ ์จึงไดก้ล่าวไวด้ว้ยกนัในบทนี�  ลกัษณะเฉพาะของค่าคงที�คือ ชนิดและค่า  

5.3.1 ชนิดของค่าคงที� 
ชนิดของคา่คงที� จาํนวนเต็ม, จาํนวนจริง, อกัขระ,  และสมาชิกของค่าคงที�เซต จะตรงกบัชนิดที�ไดมี้การ

นิยามไวก้่อนในตารางสญัลกัษณ ์ สว่นชนิดของคา่คงที�สายอกัขระไม่ไดม้กีารนิยามไวก้อ่น จาํเป็นตอ้งสรา้งชนิด
พิเศษเหล่านี� ขึ� นมาใหม ่ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป ส่วนชนิดของค่าคงที� NIL จะสรา้งไวใ้นตารางสญัลกัษณ์ 

เพื�อใหง้า่ยต่อการตรวจสอบว่าเป็นชนิดเดียวกนัหรือไม่ ชนิดที�นิยามไวก้อ่นแลว้ คือ INTEGER, REAL, 
BOOLEAN, CHAR, และ TEXT ควรเก็บไวที้�เดียว คอื ในบล็อก 0 ของตารางสญัลกัษณ ์และเพื�อใหง้า่ยต่อการอา้ง
ถึง จึงไดส้รา้งตวัแปร integer_typep (บรรทดั 02716 และ 02996), real_typep (บรรทัด 02716 และ 
03009),  boolean_typep (บรรทดั 02716 และ 03019),  char_typep (บรรทดั 02716 และ 03038),  
และ text_typep (บรรทดั 02718 และ 03046) เพื�อเป็นตวัชี� ไปยงับพัที�มโีครงสรา้งขอ้มลูของชนิดที�นิยามไว้
ก่อนแลว้ขา้งตน้ ตามลาํดบั นอกจากนี�  ยงัไดส้รา้งบพัที�มโีครงสรา้งขอ้มลูของชนิดของค่าคงที� NIL ไวใ้นบล็อก 0 
ของตารางสญัลกัษณด์ว้ย โดยมตีวัแปร nil_typep (บรรทดั 02718 และ 03054) เป็นตวัชี� ไปยงับพัดงักล่าว 
เนื�องจากชนิดทั�งหมดนี� เก็บไวใ้นบล็อก 0 จึงไม่ถกูลบทิ� ง ตวัอย่าง 5.7 แสดงใหเ้ห็นชนิดเหล่านี� ในตาราง
สญัลกัษณ ์
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ตวัอยา่ง 5.7 ตารางสญัลกัษณ์แสดงเฉพาะส่วนที�จาํเป็น ของชนิดที�นิยามไวก่้อนแลว้และชนิดของค่าคงที� NIL  
 
                 name          use                  typep 
              “INTEGER”        TYPE_ID 
 
 
                                    form            size     type_idp 
                               SCALAR_FORM     2 
integer_typep  
 
                   name          use                  typep 
                “REAL”        TYPE_ID 
 
 
                                    form             size   type_idp 
                               SCALAR_FORM     4 
real_typep  
 
                 name          use                  typep 
             “BOOLEAN”        TYPE_ID 
   
      next       name          use                   typep 
               “FALSE”      CONST_ID 
 
      next       name          use                   typep 
                 “TRUE  ”    CONST_ID 
 
                                                                     form                type_idp     const_idp    max 
                  boolean_typep                          ENUM_FORM                                           1  
 
 
                   name          use                  typep 
                “CHAR”        TYPE_ID 
 
 
                                    form             size   type_idp 
 char_typep                 SCALAR_FORM     1 

I 

R 
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                   name          use                  typep 
                 “TEXT ”        TYPE_ID 
                                                                                             char_typep 
 
                                    form                      type_idp     fcom__typep 
                               TEXT_FORM    
text_typep 
 
                                    form                      type_idp     pointer_idp 
                               POINTER_FORM    
nil_typep 
 
 
 สาํหรบัชนิดของสมาชิกของเซตสามารถเป็นไดส้ามชนิด คือ INTEGER, CHAR, และแจงนับ กรณีที�เขยีน
เป็นพิสยัย่อย ตอ้งเป็นพิสยัยอ่ยของสามชนิดที�กล่าวมานี�  ชนิดของค่าคงที�เซตไม่สามารถเก็บไวที้�บล็อก 0 ได ้
เนื�องจากผูใ้ชเ้ป็นผูป้ระกาศชนิดแจงนับที�บล็อกไหนก็ได ้ และเนื�องจากคา่คงที�เซตไม่ไดเ้ป็นตวัระบ ุ จึงไดเ้ก็บแยก
ออกไปต่างหาก  แต่ยงัคงใชห้น่วยความจาํบริเวณฮีป (คนละส่วนกบัที�ใชเ้ก็บตารางสญัลกัษณ)์ และใชฟั้งกช์นั 
malloc ที�มใีนภาษาซี เป็นตวัจดัสรรเนื� อที�แต่ละหน่วยยอ่ย ชนิดของคา่คงที�เซตเก็บเป็นรายการโยง ที�มี set_list 
(บรรทดั 02720) ชี� ไปยงับพัแรกของรายการโยง บพัมีโครงสรา้งขอ้มลู SET_NODE (บรรทดั 00477-00480)  
ดงันี�  
 
typedef struct set_node { 
  TYPE_NODE_PTR set_typep; 
  struct set_node *next; 
} SET_NODE, *SET_NODE_PTR; 
 
โดยที� next เป็นเขตขอ้มลูใชเ้ชื�อมโยงไปยงับพัถดัไป ส่วน set_typep จะชี� ไปยงับพั TYPE_NODE ซึ�งมรีปูแบบ SET  
เพื�อเก็บชนิดของค่าคงที�เซต สาํหรบัเซตวา่งจะแทนดว้ย empty_set_typep (บรรทดั 02717 และ 03058)  ซึ�งชี�
ไปยงับพัในรายการเชื�อมโยงของคา่คงที�เซต เนื�องจากไมมี่สมาชิกในเซตวา่ง จึงกาํหนดใหส้มาชิกเป็นชนิดใดก็ได ้
ในที�นี� กาํหนดใหเ้ป็น INTEGER  
 ฟังกช์นั make_set_typep (บรรทดั 02863-02885) ทาํหน้าที�สรา้งชนิดของค่าคงที�เซตใหมข่ึ� นมา 
หลงัจากสรา้งเสร็จ จะเก็บไวใ้นรายการโยง set_list แลว้ส่งค่าชนิดนั�นกลบัไปให ้ ครั�งต่อไปถา้มีการเรียกใช้
ฟังกช์นันี� อีก จะมกีารตรวจสอบก่อนวา่ ตรงกบัชนิดที�เคยเก็บไวห้รือไม่ ถา้ตรงจะส่งคา่ชนิดนั�นกลบั มิฉะนั�นจะ
สรา้งชนิดใหม่ให ้และก่อนสง่ค่าชนิดนั�นกลบัไป จะเก็บชนิดนั�นไวใ้นรายการโยง set_list เพื�อใชต้รวจสอบในครั�ง
ต่อไป ตวัอยา่ง 5.8 แสดงใหเ้ห็นการเก็บชนิดของค่าคงที�เซต  
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ตวัอยา่ง 5.8 ตารางสญัลกัษณ์และรายการโยงของค่าคงที�เซต แสดงเฉพาะส่วนที�จาํเป็น   ของโปรแกรมต่อไปนี�  
 
            PROGRAM TESTSET; 
   TYPE SIZE = (SMALL, MEDIUM, LARGE); 
              VAR T1, T2 : SET OF SIZE; 
            BEGIN 
              T1 := [SMALL]; 
              T2 := [ ]; 
            END . 
 
empty_set_typep                                   ขั�นตอนตรวจสอบความหมายจะสรา้งตวัชี� มาที�นี�  
                      set_typep    next              set_typep    next 
set_list  
 
     form            type_idp      host_typep              form                type_idp      host_typep 
 SET_FORM                                                    SET_FORM                                            
 
                                        integer_typep 
 
                                                                                               ชี� ไปยงัจุด A ในตวัอยา่ง 5.3 
                                      ฮีปในส่วนอื�น                                          
       ฮีปในส่วนตารางสญัลกัษณ ์
next       name          use                  typep 
                “T1”        VAR_ID 
   
      next       name          use                   typep                             ชี� ไปยงัจุด A ในตวัอย่าง 5.3 
                  “T2”        VAR_ID 
 
 
                                                                    form                type_idp      host_typep 
                                                                 SET_FORM                                            
 
 
 

ในตวัอยา่ง 5.8 เมื�อคอมไพเลอรแ์ปลมาถงึขอ้ความสั �ง T1 := [SMALL]; จะรูว้า่ T1 มีชนิดเป็นเซต (ชี�
โดยเขตขอ้มลู typep ของบพัตวัระบุ T1) และ คา่คงที�เซต [SMALL] มีชนิดเป็นเซต (ชี� โดยเขตขอ้มลู set_typep 

A 

A 
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ของบพัใน set_list ซึ�งชี� โดยตัวชี� ที�ขั�นตอนตรวจสอบความหมายสรา้งขึ� น) ในการตรวจสอบวา่ สามารถกาํหนดค่า
ใหแ้กก่นัไดห้รือไม ่รูว้า่มีรปูแบบเป็น SET_FORM ทั�งคูอ่ยา่งเดียวไมไ่ด ้ตอ้งตรวจสอบชนิดของสมาชิกดว้ย ในที�นี�
มีชนิดตรงกนัดว้ย เพราะชี� ไปที�ตาํแหน่งเดียวกนั (ดทูี�เขตขอ้มลู host_typep) จึงถกูตอ้ง ส่วนขอ้ความสั �ง T2 := [ 
]; กรณีเซตตวัวเิคราะหค์วามหมายจะตรวจสอบก่อนวา่ ชนิดของนิพจน์ทางขวาเป็นเซตวา่งหรือไม ่ (บรรทดั 
03907-03912) ซึ�งในที�นี� เป็นจึงถกูตอ้ง  
 ในทาํนองเดียวกนักบัชนิดของคา่คงที�เซต ฟังกช์นั make_string_typep (บรรทดั 02813-02845) ทาํ
หนา้ที�สรา้งชนิดของค่าคงที�สายอกัขระ และเก็บค่าของสายอกัขระ ไวใ้นรายการโยง string_list ซึ�งจะกล่าวถึงใน
หวัขอ้ 5.3.2 ฟังกช์นันี� จะไม่มกีารตรวจสอบวา่ไดเ้คยมกีารสรา้งมาแลว้หรือยงั เพราะการตรวจสอบจะใชเ้วลา
มากกวา่การตรวจสอบชนิดของคา่คงที�เซต สาํหรบัชนิดของค่าคงที�เซต สามารถตรวจสอบเฉพาะชนิดของสมาชิก
ในเซตวา่ตรงกนัหรือไม ่ แต่ชนิดของคา่คงที�สายอกัขระ ตอ้งตรวจสอบทั�งความยาวและค่าของสายอกัขระ 
คอมไพเลอรบ์างตวัมตีวัเลือกใหผู้ใ้ชเ้ลือกวา่จะเก็บสายอกัขระที�มคี่าเท่ากนัไวที้�เดียวกนัหรือไม ่ผูอ้า่นที�ตอ้งการทาํ
เช่นนั�นตอ้งแกฟั้งกช์นันี�  ในหนังสือเล่มนี� ใชว้ธิเีก็บค่าคงที�สายอกัขระทุกตวัไมว่า่จะซํ�ากนัหรือไม่ ขอ้ดี คอื ทาํให้
แปลไดเ้ร็ว ขอ้เสีย คือ ถา้มีสายอกัขระซํ�ากนัมากๆ จะเปลืองเนื� อที� คา่คงที�สายอกัขระจะมชีนิด ARRAY [1..N] OF 
CHAR เมื�อ N เป็นความยาวของสายอกัขระ 
 

5.3.2 ค่าของค่าคงที� 
ค่าคงที�จาํนวนเต็มสามารถนําไปใส่ในคาํสั �งภาษาแอสเซมบลีหรือภาษาเครื�องไดโ้ดยตรงเลย เช่น นิพจน์ 

5 + 7 สามารถแปลเป็นภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ได ้ดงันี�  
mov ax,5 
mov bx,7 
add ax,bx 

เป็นตน้  
 ค่าคงที�อกัขระก็เช่นเดียวกนั สามารถใสใ่นคาํสั �งไดโ้ดยตรง ส่วนค่าของค่าคงที�เซตจะเก็บไวบ้นกองซอ้น
ในช่วงกระทาํการ จะกล่าวถึงในบทที� 9 

สาํหรบัคา่คงที�จาํนวนจริง ไมส่ามารถใส่ค่าในคาํสั �งไดโ้ดยตรง ตอ้งเก็บไวใ้นส่วนขอ้มลู คอมไพเลอรใ์น
หนังสือเล่มนี�  จะเก็บคา่ไวใ้นรายการโยง real_list (บรรทดั 02719) โดยที�บพัมีโครงสรา้งขอ้มลู REAL_NODE 
(บรรทดั 00471-00475)  ดงันี�  
 
 typedef struct real_node { 
               int label_index; 
               float value; 
               struct real_node *next; 
           } REAL_NODE, *REAL_NODE_PTR; 
 

โดยที� next เป็นเขตขอ้มลูใชเ้ชื�อมโยงไปยงับพัถดัไป และ value ใชเ้ก็บคา่  ส่วน label_index ใชเ้ก็บ
ดรรชนีป้าย  ไวเ้พื�ออา้งอิงถึงคา่ดงักล่าว เช่น นิพจน์ 1.2 + 3.4 สามารถแปลเป็นภาษาแอสเซมบลี 
8086/8087/8088 ได ้ดงันี�  
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 .8087 
               … 
 mov ax,WORD PTR $F_4 
 mov dx,WORD PTR $F_4+2 
 push dx 
 push ax 
 mov ax,WORD PTR $F_5 
 mov dx,WORD PTR $F_5+2 
 push dx 
 push ax 
 call _float_add 
            … 
$F_5 dd 3.400000e+00 
$F_4 dd 1.200000e+00 
            … 
  
เป็นตน้ ดรรชนีป้ายในตวัอยา่งขา้งตน้ เป็นตวัเลขที�ใชป้ะหลงั $F_  เลข 4 เป็นดรรชนีป้ายของค่าคงที�จาํนวนจริง 
1.2 และ 5 เป็นดรรชนีป้ายของค่าคงที�จาํนวนจริง 3.4 สาํหรบั _float_add ใชใ้นการบวกเลขจาํนวนจริง จะ
กล่าวถึงในบทที� 9 หวัขอ้ 9.1 ดรรชนีป้ายไดจ้ากการเรียกฟังกช์นั new_label_index (บรรทดั 03718-03723) 
ฟังกช์นันี� จะกาํหนดหมายเลขใหเ้รียงตามลาํดบัจาก 1 ถึง MAXINT ดรรชนีป้ายจึงไม่มเีลขซํ�ากนั ดรรชนีป้าย
หมายเลขสุดทา้ยจะเก็บไวที้�ตวัแปร label_index (บรรทดั 02712) ดรรชนีป้ายนอกจากจะใชก้บัคา่คงทีจาํนวน
จริงแลว้ ยงัใชก้บั พารามเิตอร ์(ปะหลงั $N_), ตวัแปร (ปะหลัง $N_), ตวัระบุป้าย (ปะหลงั $N_), ค่าคงที�สาย
อกัขระ (ปะหลงั $S_), ป้ายในภาษาแอสเซมบลี (ปะหลงั $L_) และอื�นๆ ซึ�งจะกล่าวถงึอีกครั�ง เมื�อถึงเวลานั�น  
  ค่าของค่าคงที�สายอกัขระก็ไมส่ามารถใส่ไดโ้ดยตรงในคาํสั �ง ตอ้งเก็บไวใ้นส่วนขอ้มลู คอมไพเลอรใ์น
หนังสือเล่มนี�  จะเก็บคา่ไวใ้นรายการโยง string_list (บรรทดั 02718) โดยที�บพัมีโครงสรา้งขอ้มลู 
STRING_NODE (บรรทดั 00465-00469)  ดงันี�  
 

typedef struct string_node { 
    int label_index; 
    char *stringp; 
    struct string_node *next; 

} STRING_NODE, *STRING_NODE_PTR; 
 

โดยที� next เป็นเขตขอ้มลูใชเ้ชื�อมโยงไปยงับพัถดัไป label_index ใชเ้ก็บดรรชนีป้าย ส่วน stringp จะชี� ไป
ยงัสายอกัขระ เช่น ‘Hello’ แปลเป็นภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ได ้ดงันี�  
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$S_6 db  72 ;H 
 db 101 ;e 
 db 108 ;l 
 db 108 ;l 
 db 111 ;o 
เป็นตน้ 
 สรุป ลกัษณะเฉพาะของคา่คงที�มสีองส่วน คือ ชนิดและคา่ ค่าคงที�จาํนวนเต็มและค่าคงที�อกัขระ ไม่
จาํเป็นตอ้งมฟัีงกช์นัเพิ�มเติม เพราะสามารถเก็บค่าในคาํสั �งและมีชนิดเป็น  integer_typep และ char_typep 
ตามลาํดบั ค่าคงที� NIL ไม่จาํเป็นตอ้งมีฟังกช์นัเพิ�มเติม เพราะรูว้า่มีค่าเป็น 0 และมีชนิด คือ nil_typep ค่าคงที�
จาํนวนจริง มีชนิดเป็น real_typep แต่ตอ้งมีฟังกช์นั make_real_typep (บรรทดั 02847-02861) เพื�อไวเ้ก็บค่า
ใน real_list สาํหรบัคา่คงที�สายอกัขระ จาํเป็นตอ้งมีฟังกช์นั make_string_typep เพื�อสรา้งชนิดและเก็บค่าไวใ้น 
string_list และค่าคงที�เซต มีฟังกช์นั make_set_typep ไวเ้พื�อสรา้งชนิด แต่ไม่จาํเป็นตอ้งเก็บค่า ชนิดที�สรา้ง
ขึ� นมาและค่าที�เก็บไวใ้นรายการโยง จะอยูใ่นบริเวณฮีป แยกออกไปต่างหากจากตารางสญัลกัษณ ์ และจะไม่มกีาร
ลบทิ� ง เพราะตอ้งจดจาํคา่ของมนัไวต้ลอดช่วงการแปล 

5.4 การพิมพต์ารางสญัลกัษณ ์
 ตวัระบุทั�งหมดในตารางสญัลกัษณส์ามารถพมิพอ์อกมาไดโ้ดยใชฟั้งกช์นั trace_id (บรรทดั 03416-
03452) ฟังกช์นันี� เรียกฟังกช์นัที�เกี�ยวขอ้งตามประเภทของตวัระบุ ฟังกช์นัทั�งหมดที�เกี�ยวขอ้งรวมอยูใ่นแฟ้ม 
tracesym.c ผูอ้า่นสามารถดไูดด้ว้ยตวัเอง จะไมก่ล่าวถึงรายละเอียดในหนังสือเล่มนี�  ตวัอย่าง 5.9 แสดงใหเ้ห็น
การพมิพต์ารางสญัลกัษณพ์อเป็นสงัเขป การพิมพห์รือไมพ่มิพต์ารางสญัลกัษณส์ามารถควบคุมได ้ โดยการ
กาํหนดตวัเลือกเพื�อพิมพต์ารางสญัลกัษณ์ –s เมื�อตอ้งการแปล 
 
ตวัอยา่ง 5.9 โปรแกรมต่อไปนี�  
 
PROGRAM PRINTSYMTAB; 
  LABEL 88, 99; 
  CONST PI = 3.1415; 
        JAN = 'JANUARY'; 
        GRADEF = 'F'; 
        TEN = 10; 
  TYPE  SIZE = (SMALL, MEDIUM, LARGE); 
        BALL = SMALL .. LARGE; 
        GRADE = 'A' .. GRADEF; 
        BASKET = ARRAY [1..TEN] OF BALL; 
        BOX = ARRAY [SIZE, BALL] OF BOOLEAN; 
        POINT = RECORD X, Y : REAL END; 
  VAR 
        TABLE : ARRAY [1..5, 1..5] OF BOX; 
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        COLOR : SET OF (RED, GREEN, BLUE); 
        P : ^POINT; 
        FIN : FILE OF CHAR; 
  BEGIN 
  END. 
 
 
 
ตารางสญัลกัษณ์ที�พิมพอ์อกมาจะมีลกัษณะดงันี�  
 
==== PREDEFINED ID ==== 
>> id = ABS 
>  use = stdfunc 
>> id = ARCTAN 
>  use = stdfunc 
>> id = ASSIGN 
>  use = stdproc 
>> id = BOOLEAN 
>  use = type 
>  form = enum, size = 2 bytes, type id = BOOLEAN 
>    --- Enum Constants --- 
>> id = FALSE 
>  use = constant, value = 0 
>> id = TRUE 
>  use = constant, value = 1 
>    ---------------------- 
>> id = CHAR 
>  use = type 
>  form = scalar, size = 1 bytes, type id = CHAR 
>> id = CHR 
>  use = stdfunc 
>> id = CLOSE 
>  use = stdproc 
>> id = COS 
>  use = stdfunc 
>> id = DELAY 
>  use = stdproc 
>> id = DISPOSE 
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>  use = stdproc 
>> id = EOF 
>  use = stdfunc 
>> id = EOLN 
>  use = stdfunc 
>> id = EXP 
>  use = stdfunc 
>> id = FALSE 
>  use = constant, value = 0 
>> id = GET 
>  use = stdproc 
>> id = INPORT 
>  use = stdfunc 
>> id = INPORTB 
>  use = stdfunc 
>> id = INPUT 
>  use = variable 
>  form = text, size = 73 bytes, type id = TEXT 
>> id = INTEGER 
>  use = type 
>  form = scalar, size = 2 bytes, type id = INTEGER 
>> id = INTR 
>  use = stdproc 
>> id = LN 
>  use = stdfunc 
>> id = MAXINT 
>  use = constant, value = 32767 
>> id = NEW 
>  use = stdproc 
>> id = NOSOUND 
>  use = stdproc 
>> id = ODD 
>  use = stdfunc 
>> id = OFS 
>  use = stdfunc 
>> id = ORD 
>  use = stdfunc 
>> id = OUTPORT 
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>  use = stdproc 
>> id = OUTPORTB 
>  use = stdproc 
>> id = OUTPUT 
>  use = variable 
>  form = text, size = 73 bytes, type id = TEXT 
>> id = PAGE 
>  use = stdproc 
>> id = PRED 
>  use = stdfunc 
>> id = PUT 
>  use = stdproc 
>> id = RAND 
>  use = stdfunc 
>> id = READ 
>  use = stdproc 
>> id = READLN 
>  use = stdproc 
>> id = REAL 
>  use = type 
>  form = scalar, size = 4 bytes, type id = REAL 
>> id = RESET 
>  use = stdproc 
>> id = REWRITE 
>  use = stdproc 
>> id = ROUND 
>  use = stdfunc 
>> id = SEG 
>  use = stdfunc 
>> id = SIN 
>  use = stdfunc 
>> id = SOUND 
>  use = stdproc 
>> id = SQR 
>  use = stdfunc 
>> id = SQRT 
>  use = stdfunc 
>> id = SRAND 
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>  use = stdproc 
>> id = SUCC 
>  use = stdfunc 
>> id = TEXT 
>  use = type 
>  form = text, size = 73 bytes, type id = TEXT 
>>   --- file base type --- 
>>   ---------------------- 
>> id = TRUE 
>  use = constant, value = 1 
>> id = TRUNC 
>  use = stdfunc 
>> id = WRITE 
>  use = stdproc 
>> id = WRITELN 
>  use = stdproc 
 
==== BLOCK NAME : PRINTSYMTAB ==== 
>> id = PRINTSYMTAB 
>  use = program, label id = 3, level = 0 
>  parameter counts = 0, total parameter sizes = 0, total local sizes = 558 
  --- LOCAL VARIABLES LIST --- 
>  name = TABLE, label id = 10, level = 1, offset = -450 
>  name = COLOR, label id = 11, level = 1, offset = -482 
>  name = P, label id = 12, level = 1, offset = -484 
>  name = FIN, label id = 13, level = 1, offset = -558 
  ---------------------------- 
  --- LIST ALL ID IN BLOCK : PRINTSYMTAB --- 
>  label = 88, label index = 4 level = 1 
>  label = 99, label index = 5 level = 1 
>> id = BALL 
>  use = type 
>  form = subrange, size = 2 bytes, type id = BALL 
>  min value = 0, max value = 2 
>    --- Range Type --- 
>  form = enum, size = 2 bytes, type id = SIZE 
>> id = BASKET 
>  use = type 
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>  form = array, size = 20 bytes, type id = BASKET 
>  element counts = 10 
>    --- INDEX TYPE --- 
>  form = subrange, size = 2 bytes, type id = <unnamed type> 
>  min value = 1, max value = 10 
>    --- Range Type --- 
>  form = scalar, size = 2 bytes, type id = INTEGER 
>    --- ELEMENT TYPE --- 
>  form = subrange, size = 2 bytes, type id = BALL 
>> id = BLUE 
>  use = constant, value = 2 
>> id = BOX 
>  use = type 
>  form = array, size = 18 bytes, type id = BOX 
>  element counts = 3 
>    --- INDEX TYPE --- 
>  form = enum, size = 2 bytes, type id = SIZE 
>    --- ELEMENT TYPE --- 
>  form = array, size = 6 bytes, type id = <unnamed type> 
>  element counts = 3 
>    --- INDEX TYPE --- 
>  form = subrange, size = 2 bytes, type id = BALL 
>    --- ELEMENT TYPE --- 
>  form = enum, size = 2 bytes, type id = BOOLEAN 
>> id = COLOR 
>  use = variable 
>  form = set, size = 32 bytes, type id = <unnamed type> 
>>   --- set base type --- 
>  form = enum, size = 2 bytes, type id = <unnamed type> 
>    --- Enum Constants --- 
>> id = RED 
>  use = constant, value = 0 
>> id = GREEN 
>  use = constant, value = 1 
>> id = BLUE 
>  use = constant, value = 2 
>    ---------------------- 
>>   -------------- 



118 

 

>> id = FIN 
>  use = variable 
>  form = file, size = 73 bytes, type id = <unnamed type> 
>>   --- file base type --- 
>  form = scalar, size = 1 bytes, type id = CHAR 
>>   ---------------------- 
>> id = GRADE 
>  use = type 
>  form = subrange, size = 1 bytes, type id = GRADE 
>  min value = 65, max value = 70 
>    --- Range Type --- 
>  form = scalar, size = 1 bytes, type id = CHAR 
>> id = GRADEF 
>  use = constant, value = F 
>> id = GREEN 
>  use = constant, value = 1 
>> id = JAN 
>  use = constant, value = 'JANUARY' 
>> id = LARGE 
>  use = constant, value = 2 
>> id = MEDIUM 
>  use = constant, value = 1 
>> id = P 
>  use = variable 
>  form = pointer, size = 2 bytes, type id = <unnamed type> 
>>  ^POINT 
>> id = PI 
>  use = constant, value = 3.1415 
>> id = POINT 
>  use = type 
>  form = record, size = 8 bytes, type id = POINT 
>>   --- Fields --- 
>> id = X 
>  use = field 
>  form = scalar, size = 4 bytes, type id = REAL 
>> id = Y 
>  use = field 
>  form = scalar, size = 4 bytes, type id = REAL 
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>>   -------------- 
>> id = RED 
>  use = constant, value = 0 
>> id = SIZE 
>  use = type 
>  form = enum, size = 2 bytes, type id = SIZE 
>    --- Enum Constants --- 
>> id = SMALL 
>  use = constant, value = 0 
>> id = MEDIUM 
>  use = constant, value = 1 
>> id = LARGE 
>  use = constant, value = 2 
>    ---------------------- 
>> id = SMALL 
>  use = constant, value = 0 
>> id = TABLE 
>  use = variable 
>  form = array, size = 450 bytes, type id = <unnamed type> 
>  element counts = 5 
>    --- INDEX TYPE --- 
>  form = subrange, size = 2 bytes, type id = <unnamed type> 
>  min value = 1, max value = 5 
>    --- Range Type --- 
>  form = scalar, size = 2 bytes, type id = INTEGER 
>    --- ELEMENT TYPE --- 
>  form = array, size = 90 bytes, type id = <unnamed type> 
>  element counts = 5 
>    --- INDEX TYPE --- 
>  form = subrange, size = 2 bytes, type id = <unnamed type> 
>  min value = 1, max value = 5 
>    --- Range Type --- 
>  form = scalar, size = 2 bytes, type id = INTEGER 
>    --- ELEMENT TYPE --- 
>  form = array, size = 18 bytes, type id = BOX 
>> id = TEN 
>  use = constant, value = 10 
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5.5 บทสรุป 
 บทนี� กล่าวถึงตารางสญัลกัษณ์ ซึ�งใชเ้ก็บตวัระบุและลกัษณะเฉพาะของมนั ตารางสญัลกัษณข์อง
คอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนี�  มีโครงสรา้งเป็นตน้ไมแ้บบคน้ทวิภาค และเก็บไวใ้นบริเวณฮีป เนื�องจากภาษาปาส
กาลมีโครงสรา้งแบบบล็อกซอ้นกนั การลบขอ้มลูออกจากตารางสญัลกัษณ ์ เมื�อตอนออกจากบล็อก มกัจะทาํ
พรอ้มๆ กนั ทีละมากๆ ฟังกช์นัจดัสรรหน่วยเก็บแบบพลวตั malloc และ free ของภาษาซทีี�มีใหใ้ชจ้ึงอาจไม่
เหมาะสม คอมไพเลอรที์�สรา้งในหนังสือเล่มนี�  จึงใชว้ธีิเรียกฟังกช์นั calloc ที�มใีหใ้ชใ้นภาษาซ ี เพื�อขอใช้
หน่วยความจาํในบริเวณฮีป ขนาดใหญ่มาจาํนวนหนึ�ง แลว้เขยีนฟังกช์นัเพื�อจดัสรรหน่วยยอ่ยขึ� นมาเอง  

นอกจากตวัระบุแลว้ ค่าคงที�ก็มีลกัษณะเฉพาะ (ชนิดและค่า) เช่นกนั ชนิดของค่าคงที�มโีครงสรา้งขอ้มลู
แบบเดียวกนักบัชนิดของตัวระบุ ชนิดของค่าคงที� จาํนวนเต็ม, จาํนวนจริง, อกัขระ,  และสมาชิกของค่าคงที�เซต 
จะตรงกบัชนิดที�ไดม้ีการนิยามไวก้่อนในตารางสญัลกัษณ์ ส่วนชนิดของค่าคงที�สายอกัขระไม่จาํเป็นตอ้งมกีาร
นิยามไวก้่อน จาํเป็นตอ้งสรา้งชนิดพเิศษเหล่านี� ขึ� นมาใหม ่ ส่วนชนิดของค่าคงที� NIL จะสรา้งไวใ้นตาราง
สญัลกัษณ ์ สาํหรบัค่าของคา่คงที�จาํนวนเต็มและอกัขระสามารถใส่ไวใ้นคาํสั �งภาษาแอสเซมบลีหรือภาษาเครื�อง
โดยตรง คา่คงที� NIL มีคา่เป็น 0 ค่าคงที�เซตจะเก็บไวบ้นกองซอ้นในชว่งกระทาํการ ค่าคงที�จาํนวนจริงและสาย
อกัขระ จะเก็บไวใ้นรายการโยง แลว้นํามากาํหนดค่าดว้ยภาษาแอสเซมบลีหรือภาษาเครื�องในภายหลงั 
 เนื� อที�บริเวณฮีปและตวัแปรต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง แสดงอยูใ่นรปูที� 5.4 
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เนื� อที�บริเวณขอ้มลู    เนื� อที�บริเวณฮีป 
ที�รูใ้นช่วงการแปล 
(ตวัแปร) 
                                        label_index     value      next 
real_list                                     12         7.5                         … 
 
                                       label_index   stringp      next 
string_list                                  13                                        … 
 
                                                                  H e l l  o  
empty_set_typep                                                              ขอเนื� อที�ทีละหน่วยยอ่ยโดยใชฟั้งกช์นั  
                                  set_typep    next                            malloc และไมมี่การคืนเนื� อที�ที�ขอมา  
set_list                                                                      … 
                                                                    
                                                         …                            ฮีปในส่วนอื�น 
                                   0   1        …                     4999      ฮีปในส่วนตารางสญัลกัษณ ์
str_tab                           
                                           name     typep 
sym_tab                   0    บพัที�มโีครงสรา้ง SYM_NODE             ขอเนื� อที�ทั�งหมดโดยใชฟั้งกช์นั calloc 
                                         …                                           แลว้มาจดัสรรหน่วยย่อยเอง 
                                                                                      การคนืหน่วยยอ่ยทั�งหมดในบล็อก 
                                                                                      ใชต้วัแปร mark_heap เป็นตวัจดัการ 
                                 sym_tab มีโครงสรา้งเป็นกองซอ้น โดยการ   
                                 ใชต้วัแปร display จดัการกบับล็อกซอ้นกนั 
 
type_tab                   0   บพัที�มโีครงสรา้ง TYPE_NODE 
integer_typep                                    
(TYPE INTEGER)   
real_typep 
(TYPE REAL)                                                    
boolean_typep 
(TYPE BOOLEAN) 
char_typep 
(TYPE CHAR) 
text_typep                                                                             
(TYPE TEXT)                                                                           
nil_typep                                                                                

                           499       ••• 
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 รปูที� 5.4 แสดงเนื� อที�บริเวณฮีปที�ใชเ้ก็บตารางสญัลกัษณ์ และตวัแปรต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
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 บทที� 6 
                ตวัวิเคราะหค์วามหมายและตวัก่อกาํเนิดภาษาแอสเซมบลี 
 
 ตวัวิเคราะหค์วามหมายและตวัก่อกาํเนิดรหสัมกัจะเขยีนรวมเป็นขั�นตอนเดียวกนั และเกี�ยวพนั
โดยตรงกบัตวัวิเคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธ ์ ถา้ยอ้นกลบัไปดบูทที� 4 ตวัวิเคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธใ์ชไ้วยากรณ์
ในการตรวจสอบวากยสมัพนัธข์องภาษาตน้ฉบบั ขณะที�ทาํการวิเคราะหก์ระจาย (parsing) จะใชก้ฎต่างๆ 
ของไวยากรณม์าแทนที�สญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุด กฎเหล่านี� จะเป็นตวับอกใหเ้รารูว้า่การวิเคราะหก์ระจายทาํมาถึง
ส่วนใดในโปรแกรมตน้ฉบบั เช่น ในการใชก้ฎที� (1) เพื�อนํามาแทนที�สญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุด <program> ทาํให้
เรารูว้่าตวัวิเคราะหก์ระจายกาํลงัตรวจสอบส่วน <program> และสิ�งที�จะตรวจสอบต่อไป คือ ส่วน 
<program_header> ตามดว้ยโทเค็น “;” ตามดว้ยส่วน <block> และโทเค็น “.” ตามลาํดบั เป็นตน้ เรา
สามารถเพิ�มสญัลกัษณก์ระทาํเขา้ไปในกฎ ตรงตาํแหน่งที�เราตอ้งการใหต้วัวิเคราะหก์ระจาย ติดต่อกบัตวั
วิเคราะหค์วามหมายและตวัก่อกาํเนิดรหสั วิธีการติดต่อไดแ้สดงไวแ้ลว้ในขั�นตอนวธีิของตวัวิเคราะหก์ระจาย 
LL(1) ในรปูที� 4.2 ความยุง่ยากในการเขยีนขั�นตอนนี� จึงอยูที่�การใส่สญัลกัษณก์ระทาํในกฎและการเขยีน
ชุดคาํสั �งเพื�อตรวจสอบความหมายและผลิตรหสั ซึ�งคอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนี� จะผลิตภาษาแอสเซมบลี 
8086/8088 โดยไม่มีการสรา้งรหสัชั �วคราว ไวยากรณที์�เพิ�มสญัลกัษณก์ระทาํเขา้ไปเรียกว่า ไวยากรณแ์ปล 
(translation grammar) 
 ตวัวิเคราะหค์วามหมาย จะใชก้องซอ้นความหมาย (semantic stack) เพื�อเก็บค่าชั �วคราวต่างๆ 
ในขณะที�แปล ขณะเดียวกนัตวัก่อกาํเนิดภาษาแอสเซมบลี จะตอ้งผลิตภาษาแอสเซมบลีใหต้รงกบัความหมาย
ของขอ้ความสั �งที�กาํลงัแปล ในขั�นตอนนี�  ผูเ้ขยีนคอมไพเลอรต์อ้งคาํนึงถึง กองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
(runtime stack) ดว้ย (จะกล่าวถึงในบทที� 7) เพราะตอ้งผลิตคาํสั �งภาษาแอสเซมบลี เพื�อกดหรือผุดค่าต่างๆ 
ของกองซอ้นดงักล่าว สาํหรบักองซอ้นที�ใชต้รวจสอบวากยสมัพนัธ ์ในบทที� 4 เรียกว่า กองซอ้นวากยสมัพนัธ ์
(syntax stack)    
 ในบทนี� จะกล่าวถึง ไวยากรณแ์ปล, ไวยากรณแ์ปลของคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล, ตวัก่อกาํเนิด
ภาษาแอสเซมบลี, ความผิดพลาดที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัวิเคราะหค์วามหมาย, ตามรอยการแปล, และบทสรุป 
ตามลาํดบั 

6.1 ไวยากรณแ์ปล 
 ก่อนที�จะกล่าวถึงวธีิการเขยีนตวัวิเคราะหค์วามหมายและตวัก่อกาํเนิดภาษาแอสเซมบลี 
8086/8088 จะขอยกตวัอยา่งไวยากรณแ์ปลง่ายๆ เพื�อเรียนรูว้ธีิการใส่สญัลกัษณก์ระทาํ รวมทั�งการเขยีน
ตวัวิเคราะหค์วามหมายและตวัก่อกาํเนิดภาษาแอสเซมบลี 8086/8088  

สมมุติว่าภาษาตน้ฉบบัประกอบดว้ยนิพจน์ตั�งแต่หนึ�งนิพจน์ขึ� นไป ถา้มีมากกวา่หนึ�งนิพจน์ ระหว่าง
นิพจน์ตอ้งคั �นดว้ย “;”  นิพจน์มีเฉพาะตวัดาํเนินการ +, -, *, และ / ส่วนตวัถูกดาํเนินการมีเฉพาะเลข
จาํนวนเต็มไม่มีเครื�องหมาย สามารถใส่วงเล็บเพื�อกาํหนดลาํดบัการคาํนวณก่อนหลงัได ้ ถา้ไม่มีวงเล็บจะมี
ลาํดบัการทาํงานเหมือนภาษาปาสกาล เขยีนเป็นไวยากรณ ์ LL(1) ตามรปูแบบขอ้มลูนําเขา้ของโปรแกรม 
PSULLGEN ได ้ดงันี�  
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<program> : <simple_expr> <expr_list> 
                 . 
<expr_list>      : ";" <simple_expr> <expr_list> 
                 | @ 
                 . 
<simple_expr>    : <term> <term_list> 
                 . 
<term_list>      : <adding_op> <term> <term_list> 
                 | @ 
                 . 
<adding_op>      : "+" 
                 | "-" 
                 . 
<term>           : <factor> <factor_list> 
                 . 
<factor_list>    : <multiply_op> <factor> <factor_list> 
                 | @ 
                 . 
<multiply_op>    : "*" 
                 | "/" 
                 . 
<factor>         : “(“ <simple_expr> “)” 

| "uinteger" 
. 
 

สมมุติว่าภาษาเป้าหมาย คือ ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ที�คาํนวณและแสดงค่าของทุกๆ 
นิพจน์ที�ปรากฏในภาษาตน้ฉบบั โดยแสดงทีละบรรทดั ตวัอยา่งเช่น ถา้ภาษาตน้ฉบบั คือ  
(1+2)*(3+4);(5) แลว้ภาษาเป้าหมายที�ไดจ้ากการแปลตอ้งแสดงผลลพัธเ์ป็น 
21 
5 
เป็นตน้ 
 ในตวัอยา่งนี�  ไม่ไดแ้สดงการเขยีนตวัวิเคราะหศ์พัท ์ เพราะมีวธีิการเขยีนเช่นเดียวกบัที�ไดก้ล่าวแลว้
ในบทที� 3 โทเค็นที�เป็นไปได ้ จะตรงกบัสญัลกัษณสิ์� นสุด “;”, “+”, “-“, “*”, “/”, “(“, “)”, และ 
“uinteger” มีรหสัเท่ากบั TK_SEMI, TK_PLUS, TK_MINUS, TK_MULTIPLY, TK_DIVIDE, TK_LPAREN, 
TK_RPAREN, และ TK_UINT ตามลาํดบั และสมมุติวา่ ค่าของ TK_UINT เก็บไวที้� yylval.ival การตรวจสอบ
วากยสมัพนัธ ์ จะใชไ้วยากรณ ์ LL(1) ที�กล่าวมาขา้งตน้  สาํหรบัตวัวิเคราะหค์วามหมายและตวัก่อกาํเนิด
ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ใชว้ธีิใส่สญัลกัษณก์ระทาํและเขยีนชุดคาํสั �งของสญัลกัษณก์ระทาํแต่ละตวั 
หลงัจากใส่สญัลกัษณก์ระทาํในไวยากรณ ์LL(1) แลว้ จะไดไ้วยากรณแ์ปล ดงันี�  
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<program> : #100 <simple_expr>  #102 <expr_list> #104 
                  . 
<expr_list>      : ";" <simple_expr>  #102 <expr_list> 
                 | @ 
                 . 
<simple_expr>    : <term> <term_list> 
                 . 
<term_list>      : #1014 <adding_op> <term> #1066 <term_list> 
                 | @ 
                 . 
<adding_op>      : "+" 
                 | "-" 
                 . 
<term>           : <factor> <factor_list> 
                 . 
<factor_list>    : #1014 <multiply_op> <factor> #1124 <factor_list> 
                 | @ 
                 . 
<multiply_op>    : "*" 
                 | "/" 
                 . 
<factor>         : “(“ <simple_expr> “)” 
   | #1230 "uinteger” 

. 
 

ไวยากรณแ์ปลขา้งตน้ เขยีนสญัลกัษณก์ระทาํตามรปูแบบที�โปรแกรม PSULLGEN กาํหนด คือ เขยีน
ขึ� นตน้ดว้ย # แลว้ตามดว้ยเลขหมาย ซึ�งเป็นเลขจาํนวนเต็มไม่มีเครื�องหมาย ผูใ้ชต้อ้งกาํหนดเลขหมายเองซึ�ง
จะเป็นอะไรก็ได ้ ปัญหาคือ จะใส่สญัลกัษณก์ระทาํที�ตาํแหน่งใดในกฎ ก่อนอื�นตอ้งวิเคราะหก่์อนวา่
ภาษาเป้าหมายที�ไดมี้หน้าตาเป็นอยา่งไร สมมุติว่าเราตอ้งการใหภ้าษาแอสเซมบลี 8086/8088 เป็นตวั
แบบขนาดเล็ก สามารถกาํหนดเป็นกรอบได ้ดงันี�  
 
               prologue 
               body 
               epilogue 
 
ส่วน prologue ในภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ใชส้าํหรบักาํหนดลาํดบัของ segment และกาํหนดค่า
เริ�มตน้ สาํหรบัแอสเซมเบลอรรุ่์น 3 ขึ� นไป สามารถกาํหนดส่วน prologue ไดด้งันี�  
  
_TEXT segment  word public 'CODE' 
_TEXT ends 
_DATA segment  word public 'DATA' 
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_DATA ends 
STACK segment  para stack 'STACK' 
STACK ends 
DGROUP group _DATA,STACK 
 assume cs:_TEXT,ds:DGROUP,ss:DGROUP,es:DGROUP 
 extrn _writeint:near 
_TEXT segment 
_starthere: 
 mov ax,DGROUP 
 mov ds,ax 
 mov es,ax 
 mov ss,ax 
 mov sp,0 
 
ส่วน prologue ขา้งตน้กาํหนดการเรียงตวัของ segment ในช่วงการเชื�อมโยง เป็น _TEXT, _DATA และ STACK 
ตามลาํดบั ในการแสดงค่าของนิพจน์จะเรียกใชชุ้ดคาํสั �งยอ่ย _writeint ซึ�งไดเ้ขยีนแยกไวใ้นแฟ้มอื�น จึงไดใ้ช้
คาํสั �ง extrn เพื�อบอกใหแ้อสเซมเบลอรท์ราบ แลว้กาํหนดจุดเริ�มตน้การทาํงานใหอ้ยูที่� _starthere จากนั�นจึง
กาํหนดค่าเริ�มตน้ของเรจิสเตอรต่์างๆ ใหต้รงกบัตวัแบบขนาดเล็ก เป็นอนัสิ� นสุดส่วนนี�  จากนั�นจึงเป็นส่วน 
body ซึ�งไดจ้ากการแปล แลว้ปิดทา้ยดว้ยส่วน epilogue เพื�อหยุดการทาํงาน ดงันี�  
 
; exit 
 mov ax,0 
 mov ah,4ch 
 int 21h 
_TEXT ends 
 end _starthere 
 
 หลงัจากวิเคราะหแ์ลว้ จึงไดใ้ส่สญัลกัษณก์ระทาํ #100 ไวเ้ป็นตวัแรกในกฎแรกของสายอกัขระ
ทางขวา เพื�อผลิตส่วน prologue และใส่สญัลกัษณก์ระทาํ #104 ไวเ้ป็นตวัสุดทา้ยในกฎแรกของสายอกัขระ
ทางขวา เพื�อผลิตส่วน epilogue  

คราวนี� ลองมาวิเคราะหนิ์พจน์ดบูา้ง เริ�มจากง่ายๆ คือ หลงัจากคาํนวณแลว้ตอ้งรูค่้าสุดทา้ยของ
นิพจน์ ค่านี� จะเก็บอยูที่�ไหนขึ� นอยูก่บัการออกแบบคอมไพเลอร ์ในที�นี� หลงัการคาํนวณค่าสุดทา้ยจะเก็บในเรจิ
สเตอร ์ax จึงไดใ้ส่สญัลกัษณก์ระทาํ #102 ไวห้ลงัสญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุด <simple_expr> ตรงตาํแหน่งที�ตอ้งการ
แสดงค่าของนิพจน์ ไดแ้ก่กฎที�มี <program> และ <expr_list> เป็นสญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุดทางซา้ย ส่วนกฎที�มี 
<factor> เป็นสญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุดทางซา้ย  ไม่จาํเป็นตอ้งใส่สญัลกัษณก์ระทาํ #102 ไวห้ลงัสญัลกัษณไ์ม่
สิ� นสุด <simple_expr> เพราะยงัอยูใ่นช่วงการคาํนวณค่า ไม่ใช่ค่าสุดทา้ยที�ตอ้งการแสดง  ขอ้ความสั �งที�ใชใ้น
การผลิตคาํสั �งภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 เพื�อแสดงค่าของนิพจน์ซึ�งเก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์ax เขยีนไดด้งันี�  
 
  printf(“\tcall\t_writeint\n”); 
 
ซึ�งจะผลิตคาํสั �งภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ดงันี�  
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  call _writeint 
 
_writeint เป็นรทีูนภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ที�ใชแ้สดงค่าของเลขจาํนวนเต็ม ที�เก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์ax 
ถา้เป็นเลขลบจะแสดงเครื�องหมายลบไวข้า้งหน้าดว้ย การส่งค่าผ่านทางพารามิเตอรใ์นภาษาแอสเซมบลี ที�
นิยมใชก้นัมีสามรปูแบบ คือ ส่งผ่านทางเรจสิเตอร,์ ส่งผ่านทางกองซอ้นในช่วงกระทาํการ, และแบบผสมผ่าน
ทั�งทางเรจิสเตอรแ์ละกองซอ้นในช่วงกระทาํการ  การส่งผ่านทางเรจิสเตอรจ์ะทาํไดเ้ร็วกว่า แต่มีขอ้จาํกดัตรง
จาํนวนเรจสิเตอรที์�มีใหใ้ชมี้จาํนวนจาํกดั ในตวัอยา่งนี� ใชว้ธีิการส่งค่าผ่านทางเรจสิเตอร ์ax 

รทีูน _writeint สามารถเขยีนเป็นภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 เก็บไวใ้นแฟ้มแยกออกไป
ต่างหากจากแฟ้มภาษาเป้าหมาย หรือเก็บไวใ้นคลงั ดงันี�  
 
_TEXT segment  word public 'CODE' 
_TEXT ends 
_DATA segment  word public 'DATA' 
_DATA ends 
STACK segment  para stack 'STACK' 
STACK ends 
DGROUP group _DATA,STACK 
 assume cs:_TEXT,ds:DGROUP,ss:DGROUP,es:DGROUP 
_TEXT segment 
 public _writint 
_writeint  proc near 
 mov bx,0h 
 cmp ax,0h 
 jge $L1 
 mov cx,ax 
 mov dl,45 ; 45 is – 
 mov ah,02h 
 int  21h 
 mov ax,cx 
$L1: 
 mov cx,10 
$L2: 
 cwd 
 idiv cx 
 cmp dx,0h 
 jge $L3 
 neg dx 
$L3: 
 add dx,48 ; 48 is ‘0’ 
 push dx 
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 inc bx 
 cmp ax,0h 
 je $L4 
 jmp $L2 
$L4: 
 mov cx,bx 
$L5: 
 pop dx 
 mov ah,02h 
 int 21h 
 loop $L5 
 ret 
_writeint  endp 
_TEXT ends 
 end 
 
การแสดงผลออกทางอุปกรณส่์งออก จะตอ้งติดต่อกบัระบบปฏบิติัการ การติดต่อกบัระบบปฏบิติัการดอส ทาํ
ไดโ้ดยการเรียกใช ้int 21h ในที�นี� ใชฟั้งกช์นั 02h เพื�อใหด้อสแสดงอกัขระออกทางจอภาพ 

ในการคาํนวณค่าของนิพจน์ ใหเ้ริ�มพิจารณาจากเลขจาํนวนเต็มแต่ละตวัในนิพจน์  เลขจาํนวนเต็ม
ดงักล่าวจะตรงกบัสญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุด “uinteger” หรือโทเค็น TK_UINT และค่าของโทเค็นจะเก็บอยูที่� 
yylval.ival จึงใส่สญัลกัษณก์ระทาํ #1230 ไวห้น้าสญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุด “uinteger” และเขยีนขอ้ความสั �งเพื�อ
ผลิตคาํสั �งภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 เพื�อนําค่านี� ใส่ในเรจสิเตอร ์ax ดงันี�  

 
  printf(“\tmov\tax,%d\n”, yylval.ival); 
 
เช่น ถา้ตวัเลขจาํนวนเต็ม คือ 3 ตวัแปร yylval.ival จะมีค่าเท่ากบั 3 และคาํสั �งภาษาแอสเซมบลีที�ได ้คือ 
 
  mov ax,3 
 
เป็นตน้  เหตุผลที�ใส่สญัลกัษณก์ระทาํ #1230 ไวห้น้าสญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุด “uinteger” เพราะในขณะที� 
<factor> เป็นสญัลกัษณบ์นยอดกองซอ้นวากยสมัพนัธ ์โทเค็นในขณะนั�น คือ TK_UINT เมื�อเราใส่ #1230 ไว้
หน้า “uinteger” หลงัจากแทนที� <factor> ดว้ย การกด “uinteger” และ #1230 ลงกองซอ้นวากยสมัพนัธ์
ตามลาํดบัแลว้ ในรอบการทาํซํ�าถดัไป #1230 จะกลายเป็นสญัลกัษณบ์นยอดกองซอ้นวากยสมัพนัธ ์ค่าของ 
yylval.ival ขณะนั�นจึงถูกตอ้ง แต่ถา้ใส่ #1230 ไวห้ลงั “uinteger” ในรอบการทาํซํ�าถดัไป สญัลกัษณสิ์� นสุด 
“uinteger” จะกลายเป็นสญัลกัษณบ์นยอดกองซอ้นวากยสมัพนัธ ์ทาํใหมี้การผุดสญัลกัษณสิ์� นสุด “uinteger” 
ทิ� งและเรียกตวัวิเคราะหศ์พัท ์ทาํใหค่้าของ yylval.ival เดิมหายไปและกลายเป็นค่าของโทเค็นตวัต่อไป เมื�อวน
กลบัมาทาํซํ�าในรอบถดัไป #1230 จะกลายเป็นสญัลกัษณบ์นยอดกองซอ้นวากยสมัพนัธ ์ แต่ค่าของ 
yylval.ival ไม่ใช่ค่าของโทเค็นที�ตอ้งการ 
 ในกรณีที�นิพจน์ประกอบดว้ยหลายเทอม เช่น (1+2)*(3+4) ดงัที�กล่าวมาแลว้ การใส่เฉพาะ
สญัลกัษณก์ระทาํ #1230 อยา่งเดียวไม่เพียงพอ เพราะผลสุดทา้ยค่าของ ax จะเป็น 4 ซึ�งไม่ถูกตอ้ง 
จาํเป็นตอ้งพิจารณาเมื�อมีตวัดาํเนินการ +, -, * หรือ / เนื�องจากตวัดาํเนินการทั�งหมดในที�นี� ใชต้วัถูก
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ดาํเนินการสองตวัเสมอ ดงันั�นเมื�อแปลมาถึงตวัดาํเนินการ เราจะเก็บค่าของตวัถูกดาํเนินการตวัแรก ไวบ้น
กองซอ้นในช่วงกระทาํการก่อน และจดจาํว่าเป็นตวัดาํเนินการตวัใด โดยการเก็บรหสัโทเค็นของตวั
ดาํเนินการนั�น ไวบ้นกองซอ้นความหมาย จึงไดใ้ส่สญัลกัษณก์ระทาํ #1014 ไวห้น้า <adding_op> และ 
<multiply_op> แลว้เขยีนขอ้ความสั �งเพื�อจดจาํตวัดาํเนินการไวบ้นกองซอ้นความหมาย  และผลิตคาํสั �ง
ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 เพื�อเก็บค่าของตวัถูกดาํเนินการตวัแรก ไวบ้นกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
ดงันี�  
 

 printf(“\tpush\tax\n”); 
  IncSemTop(1); 
  sem[sem_top].ival = *token; 
 
ขอ้ความสั �งแรกใชผ้ลิตคาํสั �งภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 เพื�อเก็บค่าของตวัถูกดาํเนินการตวัแรก ซึ�งเก็บ
อยูใ่นเรจิสเตอร ์ax ไวบ้นกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ดว้ยคาํสั �ง push ax ส่วนขอ้ความสั �งที�สองและสาม เป็น
การกดรหสัของโทเค็นในขณะนั�น ซึ�งก็คือรหสัโทเค็นของตวัดาํเนินการนั�นเอง ลงกองซอ้นความหมาย 
รายละเอียดในเรื�องนี� จะกล่าวอกีครั�งหนึ�งในตอนหลงั 
  เมื�อรูค่้าตวัถูกดาํเนินการตวัแรกและรูว้่าเป็นตวัดาํเนินการใดแลว้ เมื�อใดจึงจะรูค่้าของตวัถูก
ดาํเนินการตวัที�สอง ตอ้งพิจารณาจากกฎ คือ  

<term_list> : <adding_op> <term> <term_list> .  
และ  <factor_list> : <multiply_op> <factor> <factor_list> .  
 ถา้เป็นตวัดาํเนินการ + หรือ – ตวัถูกดาํเนินการตวัที�สองจะรูค่้า เมื�อสิ� นสุดการวิเคราะหก์ระจาย
สญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุด <term> จึงไดใ้ส่สญัลกัษณก์ระทาํ #1066 ไวห้ลงัสญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุด <term> แลว้เขยีน
ขอ้ความสั �งเพื�อผลิตภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ดงันี�  
 
  switch (sem[sem_top].ival) { 
                 case TK_PLUS : 
                         printf(“\tpop\tdx\n”); 
                         printf(“\tadd\tax,dx\n”); 
    break; 
                 case TK_MINUS : 
                         printf(“\tpop\tdx\n”); 
                         printf(“\tsub\tdx,ax\n”); 
                         printf(“\tmov\tax,dx\n”); 
             } 
  DecSemTop(1); 
 
ในกรณีนี� มีตวัดาํเนินการที�เป็นไปไดส้องตวั คือ + หรือ – สามารถตรวจสอบไดจ้ากรหสับนยอดกองซอ้น
ความหมาย ถา้เป็นตวัดาํเนินการ + มีรหสัเท่ากบั TK_PLUS จะผลิตภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 เพื�อ
การบวก ดว้ยคาํสั �ง pop dx เนื�องจากค่าของตวัถูกดาํเนินการตวัแรก เก็บอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํ
การ   คาํสั �งดงักล่าวจะผุดค่าบนยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ แลว้นํามาบรรจใุนเรจสิเตอร ์dx แลว้ใชค้าํสั �ง 
add ax,dx เพื�อบวกค่าของตวัดาํเนินการตวัแรก กบัค่าของตวัถูกดาํเนินการตวัที�สอง ซึ�งเก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์
ax เสมอ แลว้เก็บผลลพัธไ์วใ้นเรจิสเตอร ์ ax จะเห็นไดว้่าหลงัการคาํนวณแลว้ ผลลพัธจ์ะตอ้งเก็บไวใ้นเรจิ
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สเตอร ์ ax เสมอ ถา้ผลลพัธนี์� เป็นผลลพัธสุ์ดทา้ยของนิพจน์ ก็จะตรงกบัขอ้ตกลงที�กล่าวมาขา้งตน้ แต่ถา้ยงั
ไม่ใช่ผลลพัธสุ์ดทา้ย ในการคาํนวณครั�งต่อไป ก็อาจจะกลายเป็นตวัถูกดาํเนินการตวัแรกหรือตวัที�สอง ไม่วา่
จะเป็นตวัถูกดาํเนินการตวัใด ค่าที�เก็บในเรจสิเตอร ์ ax จะถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
เพราะถา้เป็นตวัถูกดาํเนินการตวัแรก ค่านี� จะถูกกดลงกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ดว้ยสญัลกัษณก์ระทาํ 
#1014 หลงัจากคาํนวณเสร็จตอ้งไม่ลืมผุดรหสัตวัดาํเนินการที�อยูบ่นกองซอ้นความหมายทิ� ง ในที�นี� ใช้
ขอ้ความสั �ง DecSemTop(1); รายละเอียดในเรื�องนี� จะกล่าวอกีครั�งหนึ�งในตอนหลงั 

ในกรณีที�เป็นตวัดาํเนินการ – จะมีหลกัการเหมือนกนั แต่แตกต่างกนัตรงที� ตวัตั�งและตวัลบมี
ความสาํคญั จะสลบักนัไม่ได ้จงึจาํเป็นตอ้งบรรจุค่าของตวัถูกดาํเนินการตวัแรกไวใ้นเรจสิเตอร ์dx ก่อน แลว้
ใชค้าํสั �ง sub dx,ax เพื�อใหต้วัถูกดาํเนินการตวัแรกเป็นตวัตั�ง แต่คาํสั �งนี� เก็บผลลพัธไ์วใ้นเรจสิเตอร ์ dx จึง
จาํเป็นตอ้งใชค้าํสั �ง mov ax,dx เพื�อใหผ้ลลพัธเ์ก็บในเรจิสเตอร ์ax  
 สาํหรบัตวัดาํเนินการ * และ / ตวัถูกดาํเนินการตวัที�สองจะรูค่้า เมื�อสิ� นสุดการวิเคราะหก์ระจาย
สญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุด <factor> จึงไดใ้ส่สญัลกัษณก์ระทาํ #1124 ไวห้ลงัสญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุด <factor> แลว้
เขยีนขอ้ความสั �งเพื�อผลิตภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ดงันี�  
 
  switch (sem[sem_top].ival) { 
                 case TK_MULTIPLY : 
                         printf(“\tpop\tdx\n”); 
                         printf(“\timul\tdx\n”); 
    break; 
                 case TK_DIVIDE : 
                         printf(“\tmov\tcx,ax\n”); 
                         printf(“\tpop\tax\n”); 
                         printf(“\tcwd\n”); 
                         printf(“\tidiv\tcx\n”); 
                         printf(“\tmov\tax,dx\n”); 
             } 
  DecSemTop(1); 
 
การคณูและหาร ของสถาปัตยกรรมอินเทล 8086/8088 ตอ้งใชเ้รจสิเตอรค์ู่ ax และ dx   
 ตวัอยา่ง 6.1 แสดงใหเ้ห็นภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ที�ไดจ้ากการคาํนวณนิพจน์ ดว้ยวธีิการ
ที�กล่าวมาทั�งหมด 
 
 
ตวัอยา่ง 6.1 ถา้ภาษาตน้ฉบบั คือ (1+2)*(3+4) ลาํดบัคาํสั �งภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ที�ใชค้าํนวณ
นิพจน์  จะเป็นดงันี�  
 
 mov ax,1 ; #1230 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 push ax ; #1014 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 mov ax,2 ; #1230 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 pop dx ; #1066 
 add ax,dx 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 push ax ; #1014 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 mov ax,3 ; #1230 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 push ax ; #1014 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 mov ax,4 ; #1230 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 pop dx ; #1066 
 add ax,dx 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 pop dx ; #1124 
 imul dx 
 
 
 จากการวิเคราะหม์าทั�งหมด สามารถเขยีนเป็นขั�นตอนวิเคราะหค์วามหมายและผลิต
ภาษาแอสเซมบลี 8086/8066 ชื�อฟังกช์นั llaction ได ้ดงันี�  
 
#include <stdio.h> 
#include “scanner.h” 
#include “error.h” 
 
#define MAX_SEM_TOP 1024 
#define IncSemTop(value) ((sem_top + value) > MAX_SEM_TOP) ?    \ 
     FatalError(SEMANTICS_STACK_OVERFLOW) : \ 
      (sem_top += value) 
 #define DecSemTop(value) ((sem_top - value) < 0) ?                \ 
      FatalError(SEMANTICS_STACK_UNDERFLOW) : \ 
      (sem_top -= value) 
int sem_top = 0; 
YYSTYPE sem[MAX_SEM_TOP+1] 
void llaction(action,token) 
 int action,*token; 
{ 
  switch (action) { 
 case 100: /* print prologue */ 

printf(“_TEXT\tsegment \tword public 'CODE'\n”); 
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printf(“_TEXT\tends\n”); 
printf(“_DATA\tsegment\tword public 'DATA'\n”); 
printf(“_DATA\tends\n”); 
printf(“STACK\tsegment\tpara stack 'STACK'\n”); 
printf(“STACK\tends\n”); 
printf(“DGROUP\tgroup\t_DATA,STACK\n”); 

  printf(“\tassume cs:_TEXT,ds:DGROUP,ss:DGROUP,es:DGROUP\n”); 
  printf(“\textrn\t_writeint:near\n”); 

printf(“_TEXT\tsegment\n”); 
printf(“_starthere:\n”); 

  printf(“\tmov\tax,DGROUP\n”); 
  printf(“\tmov\tds,ax\n”); 
  printf(“\tmov\tes,ax\n”); 
  printf(“\tmov\tss,ax\n”); 
  printf(“\tmov\tsp,0\n”); 
  break; 
 case 102: /* print value of expression */ 
  printf(“\tcall\t_writeint\n”); 
  break; 
 case 104: /* print epilogue */ 

printf(“\t; exit\n”); 
  printf(“\tmov\tax,0\n”); 
  printf(“\tmov\tah,4ch\n”); 
  printf(“\tint\t21h\n”); 

printf(“\t_TEXT\tends\n”); 
  printf(“\tend\t_starthere\n”); 
  break; 
case 1014: 
  printf(“\tpush\tax\n”); 
  IncSemTop(1); 
  sem[sem_top].ival = *token; 
             break; 
case 1066: 
  switch (sem[sem_top].ival) { 
                 case TK_PLUS : 
                         printf(“\tpop\tdx\n”); 
                         printf(“\tadd\tax,dx\n”); 
    break; 
                 case TK_MINUS : 
                         printf(“\tpop\tdx\n”); 
                         printf(“\tsub\tdx,ax\n”); 
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                         printf(“\tmov\tax,dx\n”); 
             } 
  DecSemTop(1); 
             break; 
case 1124: 
  switch (sem[sem_top].ival) { 
                 case TK_MULTIPLY : 
                         printf(“\tpop\tdx\n”); 
                         printf(“\timul\tdx\n”); 
    break; 
                 case TK_DIVIDE : 
                         printf(“\tmov\tcx,ax\n”); 
                         printf(“\tpop\tax\n”); 
                         printf(“\tcwd\n”); 
                         printf(“\tidiv\tcx\n”); 
                         printf(“\tmov\tax,dx\n”); 
             } 
  DecSemTop(1); 
             break; 
case 1230: 
  printf(“\tmov\tax,%d\n”, yylval.ival); 
             break; 
} 
 
 ตวัวิเคราะหค์วามหมายที�ถูกเรียก โดยตวัวิเคราะหว์ากยสมัพนัธ ์ ซึ�งไดจ้ากโปรแกรม PSULLGEN ที�
กล่าวถึงในบทที� 4 จะตอ้งมีชื�อ llaction และมีพารามิเตอรส์องตวั ตวัแรกเป็นชนิดจาํนวนเต็ม เก็บหมายเลข
สญัลกัษณก์ระทาํ และตวัที�สองเป็นชนิดตวัชี� ไปยงัชนิดจาํนวนเต็ม เก็บรหสัของโทเค็น ในขณะที�แปล เมื�อมี
ความจาํเป็นตอ้งจดจาํบางสิ�งบางอยา่ง ตวัวิเคราะหค์วามหมายจะใชก้องซอ้นความหมาย เป็นที�เก็บค่า
ชั �วคราว โครงสรา้งขอ้มลูของกองซอ้นที�เหมาะสม ควรเป็นแถวลาํดบัหนึ�งมิติ (ในที�นี� ชื�อ sem) โดยมีตวัแปร
ตวัหนึ�ง (ในที�นี� ชื�อ sem_top) เป็นที�เก็บดรรชนีกาํกบัซึ�งชี� ไปยงัตาํแหน่งบนยอดกองซอ้น การกดและผุด 
สามารถทาํไดโ้ดยการบวกลบค่าของตวัแปรตวันี�  ในการจดจาํค่าอาจจาํเป็นตอ้งใชส้มาชิกของแถวลาํดบั
มากกว่าหนึ�งตวั การบวกลบจึงไม่จาํเป็นตอ้งทาํทีละ 1 จึงไดเ้ขยีนเป็นสองแมโคร คือ IncSemTop(value) 
และ DecSemTop(value) เมื�อ value คือ ค่าที�ตอ้งการบวกลบ ก่อนการบวกลบ ตอ้งมีการตรวจสอบการลน้
หรือขาดก่อนเสมอ ถา้มีการลน้หรือขาดจะเรียกฟังกช์นั FatalError (ดหูวัขอ้ 2.7) เพื�อรายงานความผิดพลาด
ใหผู้ใ้ชท้ราบ 
 ค่าที�จดจาํในกองซอ้นความหมาย ของคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล อาจจะไม่ใช่ชนิดจาํนวนเต็มอยา่ง
เดียว อาจจะเป็นอยา่งอื�น คือ เป็นชนิดจาํนวนเต็มมีหรือไม่มีเครื�องหมาย, ชนิดจาํนวนจริง, ตวัชี� ไปยงัอกัขระ, 
ตวัชี� ไปยงัจุดแตกกิ�งที�มีโครงสรา้ง SYM_NODE, หรือ ตวัชี� ไปยงัจุดแตกกิ�งที�มีโครงสรา้ง TYPE_NODE จึงได้
ออกแบบโครงสรา้งของกองซอ้นความหมายใหเ้ป็นแถวลาํดบัชนิด YYSTYPE ซึ�งเป็นชนิดเดียวกนักบัชนิดของ
ลกัษณะเฉพาะของโทเค็น ซึ�งมีนิยาม ดงันี�  (บรรทดั 00202-00209) 
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typedef union { 
 int   ival; 
 unsigned int uval; 
 float rval; 
 char  *sval; 
 SYM_NODE_PTR symptr; 
 TYPE_NODE_PTR typeptr; 
} YYSTYPE, *YYSTYPEPTR; 
 
 การเขยีนขั�นตอนตวัวิเคราะหค์วามหมายและตวัก่อกาํเนิดภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ของ
คอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล มีความซบัซอ้นกว่าภาษาง่ายๆ ที�กล่าวถึงในหวัขอ้นี�  แต่หลกัการทั�งหมดจะ
เหมือนกนั ใหผู้อ้่านเริ�มตน้จาก โปรแกรมหลกั (หวัขอ้ 2.6) ซึ�งจะกาํหนดค่าเริ�มตน้ต่างๆ แลว้เรียกฟังกช์นั 
llparse ซึ�งเป็นตวัวิเคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธ ์ ทาํหน้าที�ตรวจสอบวากยสมัพนัธต์ามไวยากรณข์อง
ภาษาตน้ฉบบั ฟังกช์นันี� ผลิตไดโ้ดยใชโ้ปรแกรม PSULLGEN จากนั�นฟังกช์นั llparse จะเป็นตวัขบัเคลื�อน
ขบวนการแปลทั�งหมด (ดขูั�นตอนวธีิในรปูที� 4.2) ฟังกช์นันี� จะเรียกฟังกช์นั yylex ซึ�งเป็นตวัวิเคราะหศ์พัท ์
เมื�อตอ้งการโทเค็นจากโปรแกรมตน้ฉบบั แลว้ใชก้องซอ้นวากยสมัพนัธ ์ เพื�อวิเคราะหก์ระจายตามไวยากรณ์
แปลที�กาํหนด ถา้พบสญัลกัษณก์ระทาํบนกองซอ้นวากยสมัพนัธ ์จะเรียกฟังกช์นั llaction ซึ�งทาํหน้าที�เป็นตวั
วิเคราะหค์วามหมายและตวัก่อกาํเนิดภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 โดยการส่งหมายเลขกระทาํ และตวัชี�
ไปยงัรหสัโทเค็นในขณะนั�นไปให ้  ตวัวิเคราะหค์วามหมายจะใชก้องซอ้นความหมาย เพื�อจดจาํค่าบางค่า
ในช่วงการแปล ในขณะเดียวกนัจะตอ้งผลิตภาษาแอสเซมบลีออกไปพรอ้มๆ กนัดว้ย ผูเ้ขยีนคอมไพเลอร ์ จึง
ตอ้งระลึกเสมอวา่ ภาษาแอสเซมบลีที�ผลิตได ้เมื�อนําไปวิ�งแลว้ ในช่วงกระทาํการ ไดใ้ชก้องซอ้นในช่วงกระทาํ
การหรือไม่ ถา้ใชต้อ้งผลิตคาํสั �งภาษาแอสเซมบลี ใหส้อดคลอ้งกบัที�ตอ้งการดว้ย ผูอ้า่นตอ้งไม่สบัสนระหวา่ง 
กองซอ้นวากยสมัพนัธ,์ กองซอ้นความหมาย, และกองซอ้นในช่วงกระทาํการ   

การแปลภาษาตน้ฉบบั จะเริ�มแปลจากตน้แฟ้มจนสิ� นสุดแฟ้มเพียงครั�งเดียว ไม่ไดมี้การยอ้นกลบัไป
ยงัตน้แฟ้มอีกเลย  

6.2 ไวยากรณแ์ปลของคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล 
 ไวยากรณแ์ปลของคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล เขยีนตามลกัษณะขอ้มลูนําเขา้ของโปรแกรม 
PSULLGEN ได ้ดงันี�  
 
/* Generator: PSULLGEN version 2.0, developed at Prince of Songkla University, 
       Hat Yai, Songkla , Thailand. 
      Format: (see program LLGEN for more informations 
 Production: 
   <xxx> : string 
  [ | string | ... ] 
  . 
   ... 
   [$ token_name symbolic_token_code] 
 where 
   <xxx> is nonterminal symbol 
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   "yyy" is terminal symbol 
   @ is empty string 
   #ddd is action symbol 
*/ 
 
<program> 
    : #99 #100 <program_header> #102 ";" <block> "." 
    . 
<program_header> 
    : "PROGRAM" #110 "id" <opt_io> 
    . 
<opt_io> 
    : "(" <id1_list> ")" 
    | @ 
    . 
<id1_list> 
    : "id" <id1_lists> 
    . 
<id1_lists> 
    : "," "id" <id1_lists> 
    | @ 
    . 
<block> 
    : <decl_part> #88 #154 <compound_statement> #156 
    . 
<decl_part> 
    : <label_decl_part> <const_def_part> <type_def_part> 
      <var_decl_part> #162 <routine_decl_part> 
    . 
<label_decl_part> 
    : "LABEL" <label> ";" 
    | @ 
    . 
<label> 
    : #176 "uinteger" <label_list> 
    . 
<label_list> 
    : "," <label> 
    | @ 
    . 
<const_def_part> 
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    : "CONST" <const_def> 
    | @ 
    . 
<const_def> 
    : #198 "id" "=" <constant> #204 ";" <const_def_list> 
    . 
<const_def_list> 
    : <const_def> 
    | @ 
    . 
<constant> 
    : #216 <sign> <unsigned_constant> 
    | #222 "string" 
    . 
<unsigned_constant> 
    : #226 "uinteger" 
    | #230 "ureal" 
    | #234 "id" 
    . 
<type_def_part> 
    : "TYPE" <type_def> 
    | @ 
    . 
<type_def> 
    : #99 #246 "id" "=" <type> #252 ";" <type_def_list> 
    . 
<type_def_list> 
    : <type_def> 
    | #262 
    . 
<type> 
      /* <simple_type> */ 
    : #276 <enumerated_type> 
    | #280 <subrange_const> <subrange_max_const> #284 
      /* <structured_type> */ 
    |  <packed_or_empty> <unpacked_structured_type> 
      /* pointer_type> */ 
    | "^" #508 "id" 
    . 
<enumerated_type> 
    : "(" <id4_list> ")" 
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    . 
<id4_list> 
    : #294 "id" <id4_lists> 
    . 
<id4_lists> 
    : "," #294 "id" <id4_lists> 
    | #308 
    . 
<subrange_const> 
    : #310 <sign> <subrange_unsigned_const> 
    | #316 "string" 
    . 
<subrange_unsigned_const> 
    : #320 "uinteger" 
    | #324 "id" 
    . 
<subrange_max_const> 
    : #328 ".." <subrange_const> #332 
    | @ 
    . 
<packed_or_empty> 
    : "PACKED" 
    | @ 
    . 
<unpacked_structured_type> 
      /* <array_type> */ 
    : #364 "ARRAY" #366 "[" <index_type> "]" "OF" <type> #376 
      /* <record_type> */ 
    | #374 "RECORD" <field_list> #378 "END" 
      /* <set_type> */ 
    | "SET" "OF" <type> #496 
      /* <file_type> */ 
    | "FILE" "OF" <type> #504 
    . 
<index_type> 
    : <type> #380 <index_type_list> 
    . 
<index_type_list> 
    : #366 "," <index_type> 
    | @ 
    . 
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<field_list> 
    : <fixed_or_variant> 
    | @ 
    . 
<fixed_or_variant> 
    : <id5_list> ":" <type> #400 <fixed_tail> 
    | "CASE" <tag_field> "OF" <variant> 
    . 
<id5_list> 
    : #404 "id" <id5_lists> 
    . 
<id5_lists> 
    : "," #404 "id" <id5_lists> 
    | @ 
    . 
<fixed_tail> 
    : ";" <opt_fixed_or_variant> 
    | @ 
    . 
<opt_fixed_or_variant> 
    : <fixed_or_variant> 
    | @ 
    . 
<tag_field> 
    : #434 "id" <tag_type> 
    . 
<tag_type> 
    : ":" #442 "id" 
    | #446 
    . 
<variant> 
    : <vcase_label_list> ":" "(" <field_list> #457 ")" <variant_tail> 
    . 
<variant_tail> 
    : ";" <opt_variant> 
    | #469 
    . 
<opt_variant> 
    : <variant> 
    | #469 
    . 
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<vcase_label_list> 
    : <vcase_constant> <vcase_constant_list> 
    . 
<vcase_constant_list> 
    : "," <vcase_constant> <vcase_constant_list> 
    | @ 
    . 
<vcase_constant> 
    : #491 "id" 
    . 
<var_decl_part> 
    : "VAR" #514 <var_decl> #516 
    | @ 
    . 
<var_decl> 
    : #99 <id2_list> ":" <type> #526 ";" <var_decl_list> 
    . 
<id2_list> 
    : #532 "id" <id2_lists> 
    . 
<id2_lists> 
    : "," #540 "id" <id2_lists> 
    | @ 
    . 
<var_decl_list> 
    : <var_decl> 
    | @ 
    . 
<routine_decl_part> 
    : <proc_or_func_decl> ";" <routine_decl_part> 
    | @ 
    . 
<proc_or_func_decl> 
    : <proc_or_func_header> #102 ";" <block_or_directive> 
    . 
<proc_or_func_header> 
    : "PROCEDURE" #574 "id" <formal_para_list> 
    | "FUNCTION" #582 "id" <formal_para_list> <opt_functype> 
    . 
<opt_functype> 
    : ":" #588 "id" 
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    | #590 
    . 
<block_or_directive> 
    : #592 <block> 
    | #596 "id" 
    . 
<formal_para_list> 
    : #99 "(" #602 <formal_para_section> <formal_list> #606 ")" 
    | @ 
    . 
<formal_list> 
    : #99 ";" <formal_para_section> <formal_list> 
    | @ 
    . 
<formal_para_section> 
    : #622 <para_group> 
    | #626 "VAR" <para_group> 
    | <para_proc_or_func_header> #634 
    . 
<para_group> 
    : <id3_list> ":" <type_id_or_conformant_array>  
    .  
<para_proc_or_func_header> 
    : "PROCEDURE" #1574 "id" <formal_para_list> 
    | "FUNCTION" #1582 "id" <formal_para_list> <opt_functype> 
    . 
<type_id_or_conformant_array>  
    : #636 "id" 
    | <conformant_array_schema> #1636 /* optional for ISO PASCAL */ 
    . 
<conformant_array_schema> 
    : "PACKED" "ARRAY" "[" <index_type_spec> "]" "OF" "id" 
    | "ARRAY" "[" <index_type_spec_list> "]" "OF" "id"  
    . 
<index_type_spec_list> 
    : <index_type_spec> <index_type_spec_lists> 
    . 
<index_type_spec_lists> 
    : ";" <index_type_spec_list> 
    | @ 
    . 
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<index_type_spec>  
    : "id" ".." "id" ":" "id" 
    . 
/*  */ 
<id3_list> 
    : #640 "id" <id3_lists> 
    . 
<id3_lists> 
    : "," #648 "id" <id3_lists> 
    | @ 
    . 
<compound_statement> 
    : "BEGIN" <statement_sequence> "END" 
    . 
<statement_sequence> 
    : #99 #88 <statement> <statement_list> 
    . 
<statement_list> 
    : ";" <statement_sequence> 
    | @ 
    . 
<statement> 
    : <opt_label> <simple_or_structured_statement> 
    . 
<opt_label> 
    : #684 "uinteger" ":" 
    | @ 
    . 
<simple_or_structured_statement> 
      /* <simple_statement> */ 
    : #700 #1242 "id" <assign_or_proc_call> 
    | "GOTO" #899 "uinteger" 
    | @ 
      /* <structured_statement> */ 
    | #448 #458 "WHILE" <expr> #452 "DO" #66 <statement> #77 #456 
    | #450 "REPEAT" #66 <statement_sequence> #77 #458 "UNTIL" <expr> #459 
    | "FOR" #460 "id" #458 ":=" <expr> #462 #458 <to_or_downto> <expr> #464 
      "DO" #66 <statement> #77 #466 
    | #467 #458 "IF" <expr> #452 "THEN" #66 <statement> #77 <else_clause> #468 
    | #458 "CASE" <expr> #910 "OF" <caselimb> <caselimb_list> #916 "END" 
    | "WITH" #700 #1242 "id" <opt_variable_or_empty> #926 
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      <record_variable_list> #928 "DO" #66 <statement> #77 #932 
    | #66 <compound_statement> #77 
    . 
<assign_or_proc_call> 
    : <opt_variable_or_empty> #704 ":=" <expr> #706 
    | #488 <routine_call> #424 
    | #708 
    . 
<opt_variable_or_empty> 
    : <opt_variable> 
    | #710 
    . 
<routine_call> 
    : "(" #490 <actual_para> <actual_list> #494 ")" #422 
    . 
<actual_para> 
    : <expr> #492 <format1> #562 
    . 
<format1> 
    : ":" <expr> #662 <format2> 
    | #666 
    . 
<format2> 
    : ":" <expr> #674 
    | #676 
    . 
<actual_list> 
    : #490 "," <actual_para> <actual_list> 
    | @ 
    . 
<to_or_downto> 
    : "TO" 
    | "DOWNTO" 
    . 
<else_clause> 
    : #478 "ELSE" #66 <statement> #77 
    | @ 
    . 
<caselimb> 
    : #952 <case_label_list> ":" #66 <statement> #77 #958 
    | @ 
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    . 
<case_label_list> 
    : <case_constant> <case_constant_list> 
    . 
<case_constant_list> 
    : #968 "," <case_constant> <case_constant_list> 
    | #970 
    . 
<case_constant> 
    : #976 <sign> <case_unsigned_constant> 
    | #982 "string" 
    . 
<case_unsigned_constant> 
    : #986 "uinteger" 
    | #990 "id" 
    . 
<caselimb_list> 
    : ";" <caselimb> <caselimb_list> 
    | @ 
    . 
<record_variable_list> 
    : "," #700 #1242 "id" <opt_variable_or_empty> #926 
      <record_variable_list> 
    | @ 
    . 
<expr> 
    : <simple_expr> <opt_relational> 
    . 
<simple_expr> 
    : #1006 <sign> <term> #1010 <term_list> 
    . 
<opt_relational> 
    : #1014 <relation_op> <simple_expr> #1018 
    | @ 
    . 
<relation_op> 
    : ">" | "<" | "=" | ">=" | "<=" | "<>" | "IN" 
    . 
<term> 
    : <factor> <factor_list> 
    . 
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<term_list> 
    : #1014 <adding_op> <term> #1066 <term_list> 
    | @ 
    . 
<adding_op> 
    : "+" | "-" | "OR" 
    . 
<factor_list> 
    : #1014 <multiply_op> <factor> #1124 <factor_list> 
    | @ 
    . 
<multiply_op> 
    : "*" | "/" | "DIV" | "MOD" | "AND" 
    . 
<sign> 
    : "+" | "-" | @ 
    . 
<factor> 
    : "NOT" <factor> #1216 
    | "(" <expr> ")" #1224 
    | #1230 "uinteger" 
    | #1234 "ureal" 
    | #1238 "string" 
    | #1242 "id" <variable_or_func_call> 
    | #1248 NIL 
    | <set> 
    . 
<variable_or_func_call> 
    : <opt_variable> 
    | #1250 <routine_call> #1254 
    | #1264 
    . 
<opt_variable> 
    : #882 <index_field_pointer> <opt_variables> #888 
    . 
<index_field_pointer> 
    : "[" <index_list> "]" 
    | "." #884 "id" 
    | #886 "^" 
    . 
<opt_variables> 
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    : <index_field_pointer> <opt_variables> 
    | @ 
    . 
<index_list> 
    : #894 <expr> #896 <expr_list> 
    . 
<expr_list> 
    : "," #894 <expr> #896 <expr_list> 
    | @ 
    . 
<set> 
    : #900 "[" <opt_element> #904 "]" 
    . 
<opt_element> 
    : <element> <element_list> 
    | @ 
    . 
<element_list> 
    : "," <element> <element_list> 
    | @ 
    . 
<element> 
    : <expr> #930 <opt_eexpr> 
    . 
<opt_eexpr> 
    : ".." #934 <expr> #930 #936 
    | #938 
    . 
$ 
/*  NAME AND SYMBOLIC CODE OF TOKENS FOR LEXICAL ANALYZER PHASE */ 
 /* KEYWORDS */ 
"AND"               TK_AND 
"ARRAY"            TK_ARRAY 
"BEGIN"            TK_BEGIN 
"CASE"              TK_CASE 
"CONST"           TK_CONST 
"DIV"                TK_DIV 
"DO"                 TK_DO 
"DOWNTO"         TK_DOWNTO 
"ELSE"              TK_ELSE 
"END"               TK_END 
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"FILE"               TK_FILE 
"FOR"               TK_FOR 
"FUNCTION"        TK_FUNCTION 
"GOTO"             TK_GOTO 
"IF"                   TK_IF 
"IN"                  TK_IN 
"LABEL"             TK_LABEL 
"MOD"              TK_MOD 
"NIL"                TK_NIL 
"NOT"               TK_NOT 
"OF"                 TK_OF 
"OR"                 TK_OR 
"PACKED"           TK_PACKED 
"PROCEDURE"    TK_PROCEDURE 
"PROGRAM"       TK_PROGRAM 
"RECORD"         TK_RECORD 
"REPEAT"          TK_REPEAT 
"SET"                TK_SET 
"THEN"            TK_THEN 
"TO"                 TK_TO 
"TYPE"              TK_TYPE 
"UNTIL"             TK_UNTIL 
"VAR"               TK_VAR 
"WHILE"             TK_WHILE 
"WITH"              TK_WITH 
 /* IDENTIFIERS */ 
"id"                 TK_ID 
 
 /* CONSTANT */ 
"uinteger"          TK_UINT 
"ureal"              TK_UREAL 
"string"              TK_STRING 
 
 /* OPERATORS */ 
">"                   TK_GT 
"<"                   TK_LT 
">="                  TK_GE 
"<="                  TK_LE 
"<>"                  TK_NE 
"+"                   TK_PLUS 
"-"                  TK_MINUS 
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"*"                    TK_MULTIPLY 
"/"                    TK_DIVIDE 
 
 /* DELIMETERS */ 
"("                    TK_LPAREN 
")"                    TK_RPAREN 
"["                    TK_LBACK 
"]"                    TK_RBACK 
","                   TK_COMMA 
";"                  TK_SEMI 
"="                   TK_EQ 
":"                    TK_COLON 
"."                   TK_DOT 
".."                 TK_DOTDOT 
":="  TK_ASSIGN 
"^"                TK_CARAT 
 
หมายเหต ุสาํหรบัโปรแกรม PSULLGEN การใส่สญัลกัษณก์ระทาํในกฎที�ทางขวาเป็นสายอกัขระว่าง ใหแ้ทน 
@ ดว้ยสญัลกัษณก์ระทาํดงักล่าว เช่น กฎ <type_def_list> : @ . แทนดว้ย <type_def_list> : #262 . เป็นตน้
 วิธีการใส่สญัลกัษณก์ระทาํ หมายเลขใด ที�ตาํแหน่งใด มีหลกัการเช่นเดียวกบัที�กล่าวมาแลว้ ใน
หวัขอ้ 6.1  แต่ละหมายเลขใชท้าํอะไร จะกล่าวถึงตามลาํดบัความเกี�ยวขอ้งเป็นสาํคญั ไม่ไดเ้รียงตาม
หมายเลข  และเพื�อไม่ใหเ้นื� อหาของบทนี� ยาวเกินไป จึงไดก้ล่าวถึงบางหมายเลขในบทนี�  และที�เหลือจะ
กล่าวถึงในบทที� 7-10 

6.3 ตวัก่อกาํเนิดภาษาแอสเซมบลี 
 ในหวัขอ้ 6.1 การผลิตภาษาแอสเซมบลีใชข้อ้ความสั �ง printf แต่คอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล ใน
หนังสือเล่มนี�  จะสรา้งแมโครขึ� นมาสี�ตวั คือ gen0(x), gen1(x,y), gen2(x,y,z), และ gen3(x,y,z,w) (บรรทดั 
00783-00790) คาํสั �งภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ที�ผลิตได ้จะถูกนําไปเก็บในบฟัเฟอร ์ชื�อ asm_buff 
(บรรทดั 03581) ก่อน ดว้ยขอ้ความสั �ง sprintf จากนั�นจึงเรียกฟังกช์นั assembler (บรรทดั 03682-
03687) โดยการส่งพารามิเตอรซึ์�งเป็นตวัชี� ไปยงัตาํแหน่งแรกของบฟัเฟอรด์งักล่าวไปให ้ฟังกช์นั assembler 
ทาํหน้าที�แค่พิมพค์าํสั �งภาษาแอสเซมบลีที�เก็บอยูใ่นบฟัเฟอร ์ ออกไปยงัแฟ้มภาษาเป้าหมาย แลว้ขึ� นบรรทดั
ใหม่ เท่านั�น ผูอ้่านที�ตอ้งการเขยีนแอสเซมเบลอร ์เพื�อแปลใหเ้ป็นภาษาเครื�องโดยตรง สามารถเขยีนเพิ�มเติม
ไดใ้นส่วนนี�  
 gen0(x) ใชเ้พื�อผลิตคาํสั �งภาษาแอสเซมบลีที�ไม่ขึ� นอยูก่บัค่าใด เช่น ตอ้งการผลิตคาํสั �ง push ax 
สามารถเรียกดว้ยแมโคร gen0(“\tpush\tax”) เป็นตน้ 
 gen1(x,y) ใชเ้พื�อผลิตคาํสั �งภาษาแอสเซมบลีที�ขึ� นอยูค่่าหนึ�งค่า เช่น ตอ้งการผลิตคาํสั �ง mov ax,3 
โดยที� 3 เป็นค่าที�เก็บอยูใ่น yylval.ival สามารถเรียกดว้ยแมโคร gen1(“\tmov\tax,%d”, yylval.ival) เป็นตน้ 
 gen2(x,y,z), และ gen3(x,y,z,w) ก็เช่นเดียวกนั ใชเ้พื�อผลิตคาํสั �งภาษาแอสเซมบลีที�ขึ� นอยูค่่าสอง
ค่า และสามค่า ตามลาํดบั เช่น gen2("\tmov\tbx,WORD PTR $N_%d\t;%s",idp->label_index, idp-
>name); และ gen3("$N_%d\tEQU\t[bp%+d]\t;%s",idp->label_index, idp->IDATA.offset, idp->name); 
เป็นตน้  
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ขอ้สงัเกต จะเรียกแมโครตวัใด ใหด้จูาํนวน % ที�ใชค้วบคุมค่าที�จะพิมพ ์ว่ามีจาํนวนเท่าใด ก็จะทราบ
ว่าขึ� นอยูก่บัค่ากี�ค่า จากนั�นเรียกแมโคร gen ที�ตามดว้ยหมายเลขนั�น 

6.4 ความผิดพลาดที�เกี�ยวขอ้งกบัขั:นตอนวิเคราะหค์วามหมาย 
 ความผิดพลาดนอกเหนือจาก ความผิดพลาดในขั�นตอนวิเคราะหศ์พัท ์ และขั�นตอนวิเคราะหเ์ชิง
วากยสมัพนัธ ์ จะเป็นความผิดพลาดในขั�นตอนวิเคราะหค์วามหมาย เช่น ความผิดพลาดจากการใชต้วัแปรที�
ไม่ไดนิ้ยามไวก่้อน หรือความผิดพลาดจากการผสมผิดชนิด (type mismatch) เป็นตน้ ส่วนใหญ่ความ
ผิดพลาดในขั�นตอนนี� สามารถตรวจสอบไดจ้ากตารางสญัลกัษณ ์ เมื�อพบความผิดพลาดความหมาย จะ
รายงานความผิดพลาดใหผู้ใ้ชท้ราบ โดยการเรียกฟังกช์นั Error รายละเอียดในเรื�องนี�  จะกล่าวถึงในส่วนของ
การอธิบายสญัลกัษณก์ระทาํแต่ละตวั  

เมื�อมีความผิดพลาดวากยสมัพนัธ ์ จะมีผลกบัค่าที�จดจาํในกองซอ้นความหมายดว้ย เนื�องจากตวั
วิเคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธ ์ เป็นตวัขบัเคลื�อนขบวนการแปลทั�งหมด ถา้ไม่มีการลบค่าที�ไม่จาํเป็นออกจากกอง
ซอ้นความหมาย อาจทาํใหก้องซอ้นความหมายลน้ หรือมีค่าที�ไม่ถูกตอ้ง ดงันั�นเมื�อมีความผิดพลาด
วากยสมัพนัธ ์ค่าบางค่าที�จดจาํไวบ้นกองซอ้นความหมาย ตอ้งถูกทิ� งไป จึงจาํเป็นตอ้งมี ตวัแปรที�ใชส้าํหรบัจาํ
ตาํแหน่งที�จะกูบ้นกองซอ้นความหมาย ตวัแปรที�ใชเ้พื�อการนี� ชื�อ sem_save (บรรทดั 03553) วิธีการก็คือ 
กาํหนดให ้sem_save = sem_top (บรรทดั 04158) ขอ้กาํหนดนี� ใชส้ญัลกัษณก์ระทาํ #99 เป็นตวักระทาํ 
หลงัจากนั�นค่าของ sem_top จะเพิ�มขึ� นเมื�อมีการกดค่าลงกองซอ้นความหมาย จนกระทั �งพบความผิดพลาด
วากยสมัพนัธ ์หลงัจากรายงานความผิดพลาดแลว้ จะกาํหนดให ้sem_top = sem_save (บรรทดั 01501) 
เพื�อกลบัมายงัตาํแหน่งที�ตอ้งการกู ้ขอ้กาํหนดนี� ไดใ้ส่ไวใ้นฟังกช์นั llerror  

สญัลกัษณก์ระทาํ #99 (บรรทดั 04157-04159) ใชเ้พื�อจาํตาํแหน่งที�จะกูบ้นกองซอ้น
ความหมาย  สญัลกัษณนี์� ไดใ้ส่ไวที้�ตาํแหน่งต่างๆ ในกฎของไวยากรณแ์ปล โดยพิจารณาจาก “;” เป็นหลกั 
เนื�องจากการกูค้วามผิดพลาดวากยสมัพนัธ ์ ใช ้ “;” เป็นสญัลกัษณป์ระสานเวลา  ไวยากรณแ์ปลของตวั
แปลภาษาปาสกาลที�ใชใ้นหนังสือเล่มนี�  มีสญัลกัษณก์ระทาํ #99 อยู ่10 ที� คือ 

1) <program> : #99 #100 <program_header> #102 “;” <block> “.” . อนันี� ชดัเจนวา่ 
ตาํแหน่งที�ยงัไม่มีค่าใดกดลงกองซอ้นความหมาย เมื�อเริ�มตน้แปลส่วนของโปรแกรม ควรเป็น
ตาํแหน่งที�จะใชกู้ไ้ด ้ ส่วนที�จะพจิารณาต่อไป คือ <block> แต่เนื�องจาก <block> ประกอบดว้ย
ส่วน <decl_part> และ <compound_statement> จึงพิจารณาทั�งสองส่วนนั�นแทน ส่วน 
<decl_part> ประกอบดว้ยหลายส่วน คือ <label_decl_part>, <const_def_part> 
<type_def_part>, <var_decl_part>, และ <routine_decl_part> เนื�องจากส่วน 
<label_decl_part> ไม่มีการจดจาํค่าบนกองซอ้นความหมาย (พิจารณาจากสญัลกัษณก์ระทาํ 
#176) จึงไม่จาํเป็นตอ้งจาํตาํแหน่งที�จะกู ้  

2) <const_def> : #99 #198 “id” “=” <constant> #204 “;” <const_def_list> . ส่วน 
<const_def_part> ประกอบดว้ย “CONST” และ <const_def> จึงไดใ้ส่ #99 ไวใ้นส่วน 
<const_def> เป็นสญัลกัษณต์วัแรกของสายอกัขระขวามือ ถา้เกิดความผิดพลาดวากยสมัพนัธ์
ก่อน “;”  ฟังกช์นั  llerror จะรายงานความผิดพลาด และทาํการกูโ้ดยการผุดสญัลกัษณบ์นกอง
ซอ้นวากยสมัพนัธที์�ไม่ใช่ “;” ทิ� ง จนกว่าจะพบ “;” หรือกองซอ้นว่างเปล่า แลว้กาํหนดให ้
sem_top = sem_save เพื�อลบค่าที�ไม่จาํเป็นบนกองซอ้นความหมายทิ� ง ซึ�งค่านี� จะเกี�ยวขอ้งกบั 
#198 “id” “=” <constant> #204 

3) <type_def> : #99 #246 “id” “=” <type> #252 “;” <type_def_list> . เหมือนขอ้ 2) 
4) <fixed_or_variant> : #99 <id5_list> “:” <type> #400 <fixed_tail> . เนื�องจากชนิดระเบียน

ใช ้“;” คั �นระหวา่งเขตขอ้มลู จึงไดใ้ส่ #99 ไวต้อนตน้ของเขตขอ้มลู ถา้ดสู่วน <fixed_tail> จะ
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เห็นว่ามี “;” และ <opt_fixed_or_variant> กรณีมีเขตขอ้มลูตวัถดัไป ส่วน 
<opt_fixed_or_variant> จะเรียกซํ�าส่วน <fixed_or_variant>  

5) <variant> : #99 <vcase_label_list> “:” “(“ <field_list> #457 “)” <variant_tail> . มี
ลกัษณะเช่นเดียวกนักบัขอ้ 4) แต่ใชก้บัเขตขอ้มลูแบบ variant 

6) <var_decl> : #99 <id2_list> “:” <type> #526 “;” <var_decl_list> . เหมือนขอ้ 2) 
7) <formal_para_list> : #99 “(“ #602 <formal_para_section> <formal_list> #606 “)” . ขอ้

นี� สืบเนื�องมาจากส่วน <routine_decl_part> : <proc_or_func_decl> “;” <routine_decl_part> . 
เนื�องจากมีส่วน <proc_or_func_decl> อยูห่น้า “;” จึงพิจารณาส่วนนี� แทน ส่วน 
<proc_or_func_decl> : <proc_or_func_header> #102 “;” <block_or_directive> . มีส่วน 
<proc_or_func_header> อยูห่น้า “;” จึงพิจารณาส่วนนี� แทน ทาํเช่นนี� จนกระทั �งถึง 
<formal_para_list> ดงักล่าวขา้งตน้ 

8) <formal_list> : #99 “;” <formal_para_section> <formal_list> .  สืบเนื�องมาจากขอ้ 5) ซึ�งใช้
กูเ้มื�อพารามิเตอรต์วัแรกเขยีนผิดวากยสมัพนัธ ์ ในขอ้นี� ใชเ้พื�อกูใ้นกรณีพารามิเตอรต์วัต่อไป
เขยีนผิดวากยสมัพนัธ ์

9) <statement_sequence> : #99 #88 <statement> <statement_list> . เนื�องจากขอ้ความสั �ง
ในภาษาปาสกาลใช ้“;” เป็นตวัคั �น จึงใส่ #99 ไวห้น้าส่วน <statement> ถา้มีขอ้ความสั �งถดัไป 
ส่วน <statement_list> จะถูกแทนที�ดว้ยส่วน <statement_sequence> อีกครั�งหนึ�ง 

10)  <caselimb> : #99 #952 <case_label_list> “:” #66 <statement> #77 #958 . มี
ลกัษณะเช่นเดียวกนักบัขอ้ 4) แต่ใชก้บักรณีของขอ้ความสั �ง CASE 

 
มี “;” ในส่วนของพารามิเตอรแ์บบแถวลาํดบัขนาดไม่คงที� ( conformant array) อีกแห่งหนึ�ง (ดใูนกฎที�มี
<conformant_array_schema> และ <index_type_spec_lists>) แต่ไม่มี #99 เนื�องจากคอมไพเลอรใ์นหนังสือ
เล่มนี� เป็นแค่ระดบั 0 จึงไม่อนุญาตใหใ้ชพ้ารามิเตอรแ์บบแถวลาํดบัขนาดไม่คงที� 

6.5 ตามรอยการแปล 
 เพื�อใหง่้ายต่อการแกจุ้ดบกพร่องของคอมไพเลอร ์ จึงไดพ้ิมพห์มายเลขบรรทดัของโปรแกรมตน้ฉบบั 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัชุดคาํสั �งที�ไดจ้ากการแปล ไวเ้ป็นหมายเหตุในภาษาแอสเซมบลีดว้ย โดยใชส้ญัลกัษณก์ระทาํ 
#88 (บรรทดั 04154-04156) หมายเลขบรรทดัของโปรแกรมตน้ฉบบั ที�จะพิมพเ์ป็นหมายเลขบรรทดั
ของโทเค็น ซึ�งเก็บอยูใ่นตวัแปร token_line โดยที�ตวัวิเคราะหศ์พัทจ์ะเป็นตวับนัทึกหมายเลขบรรทดัของ
โทเค็นดงักล่าว 
 ไวยากรณแ์ปลของคอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนี�  มีสญัลกัษณก์ระทาํ #88 อยูส่องแห่ง คือ <block> : 
<decl_part> #88 #154 <compound_statement> #156 . และ <statement_sequence> : #99 #88 
<statement> <statement_list> . เนื�องจากมีความสนใจเฉพาะหมายเลขบรรทดั ที�เป็นจุดเริ�มตน้ของขอ้ความ
สั �งเท่านั�น ในส่วนประกาศจะไม่มีการผลิตภาษาแอสเซมบลี จึงไม่จาํเป็นตอ้งมีสญัลกัษณก์ระทาํ #88 ถา้
ผูอ้่านตอ้งการรายละเอียดมากกว่านี�  สามารถใส่สญัลกัษณก์ระทาํ #88 ที�ตาํแหน่งใดก็ได ้ จะไม่มีผลกบัการ
แปลใดๆ ทั�งสิ� น แต่อาจจะไดภ้าษาแอสเซมบลี ที�มีหมายเหตุมากเกินความจาํเป็น 
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6.6 บทสรุป 
 ตวัวิเคราะหค์วามหมายและตวัก่อกาํเนิดรหสั มกัจะเขยีนรวมเป็นขั�นตอนเดียวกนั คอมไพเลอรใ์น
หนังสือเล่มนี�  ใชว้ธีิใส่สญัลกัษณก์ระทาํ เขา้ไปในไวยากรณ ์ และเรียกไวยากรณนั์�นวา่ ไวยากรณแ์ปล ตวั
วิเคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธจ์ะเป็นตวัขบัเคลื�อนขบวนการแปลทั�งหมด เมื�อพบสญัลกัษณก์ระทาํอยูบ่นยอดกอง
ซอ้นวากยสมัพนัธ ์จะเรียกตวัวิเคราะหค์วามหมายและผลิตภาษาแอสเซมบลี 8086/8088  
 ตวัวิเคราะหค์วามหมาย ใชก้องซอ้นความหมาย เพื�อเก็บค่าชั �วคราวต่างๆ ในขณะที�แปล 
ขณะเดียวกนัตวัก่อกาํเนิดภาษาแอสเซมบลี จะผลิตภาษาแอสเซมบลีใหต้รงกบัความหมายของขอ้ความสั �งที�
กาํลงัแปล   และตอ้งคาํนึงถึง กองซอ้นในช่วงกระทาํการดว้ย สาํหรบักองซอ้นที�ใชต้รวจสอบวากยสมัพนัธ์
เรียกว่า กองซอ้นวากยสมัพนัธ ์ ผูอ้่านไม่ควรสบัสนระหว่าง กองซอ้นวากยสมัพนัธ,์ กองซอ้นความหมาย, 
และกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
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 บทที� 7 
                     การจดัระบบหน่วยเก็บในช่วงกระทาํการ 
 
 ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ที�ไดจ้ากการแปล มีตวัแบบขนาดเล็ก และมีการจดัระบบหน่วยเก็บ
ในช่วงกระทาํการ ดงัรปูที� 7.1 
 
                SS : FFFF 
     SS : FFFE         กองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
 
 
                                                                                                         ไม่เกิน 64K 
                  ฮีป 
            @START_HEAP  
     ขอ้มลู 
   DS, SS, ES : 0000 
       
                                                           คาํสั �ง                                        ไม่เกิน 64K 
              CS : 0000         
                                              Program Segment Prefix (PSP)        256 ไบต ์
   
 
รปูที� 7.1 การจดัระบบหน่วยเก็บในช่วงกระทาํการของโปรแกรมที�ไดจ้ากการแปล 
 
 โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ที�ได ้เมื�อแปลเป็นภาษาเครื�อง และเชื�อมโยงกบัรทีูนจาก
คลงัแลว้เก็บไวใ้นแฟ้ม .EXE จะมีเฉพาะคาํสั �งและขอ้มลู เมื�อนํามากระทาํการหรือวิ�งโปรแกรม 
ระบบปฏบิติัการดอสจะสรา้ง PSP ขนาด 256 ไบต ์ที�ตน้โปรแกรม เพื�อเก็บขอ้มลูบางอยา่ง ซึ�งจะไม่กล่าวถึง
ในที�นีY  เพราะไม่มีความจาํเป็นตอ้งใช ้จากนัYนจะบรรจุส่วนคาํสั �งและส่วนขอ้มลู ตามลาํดบั แลว้กาํหนดค่าเรจิ
สเตอรต่์างๆ ดงัแสดงในรปูที� 2.9  รายละเอียดทัYงหมดไดเ้คยกล่าวไวแ้ลว้ในบทที� 2 หวัขอ้ 2.3 จะเห็นไดว้า่ 
ค่าของเรจิสเตอรที์�ดอสกาํหนดให ้ ไม่ตรงกบัที�เราตอ้งการ เราตอ้งการให ้DS : 0000 , SS : 0000, และ 
ES : 0000 ชีY ไปที�ตาํแหน่งเริ�มตน้ของขอ้มลู แต่ดอสกาํหนดให ้ DS : 0000, และ ES : 0000 ชีY ไปที�
จุดเริ�มตน้ของ PSP ส่วน SS : 0000 ชีY ไปที�จุดเริ�มตน้ของกองซอ้นในช่วงกระทาํการ และ SS : SP ชีY ไปที�ยอด
กองซอ้นในช่วงกระทาํการ  ส่วนที�ตรงกบัความตอ้งการแลว้ คือ CS : 0000 ชีY ไปยงัจุดเริ�มตน้ของส่วนคาํสั �ง 
และ CS : IP ชีY ไปยงัตาํแหน่งของคาํสั �งแรกที�จะกระทาํการ การปรบัค่าใหต้รงกบัที�ตอ้งการ สามารถทาํไดโ้ดย
การ กาํหนดใหส่้วนขอ้มลู (รวมฮีปดว้ย) และกองซอ้นในช่วงกระทาํการ รวมเป็นกรุ๊ฟเดียวกนั และเรียง
ตามลาํดบัดงัแสดงในรปูที� 7.1 ซึ�งเขยีนเป็นกรอบตอนเริ�มตน้ของโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 
ดงันีY  
 
_TEXT segment  word public 'CODE' 
_TEXT ends 
_DATA segment  word public 'DATA' 
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_DATA ends 
STACK segment  para stack 'STACK' 
STACK ends 
DGROUP group _DATA,STACK 
 assume cs:_TEXT,ds:DGROUP,ss:DGROUP,es:DGROUP 
 
จากนัYนจึงกาํหนดใหเ้รจิสเตอรมี์ค่าตามที�เราตอ้งการ ดงันีY  
 
_TEXT segment 
_isopascal: 
 mov ax,DGROUP 
 mov ds,ax 
 mov es,ax 
 mov ss,ax 
 mov sp,0 
 … 
 … 
_TEXT ends 
 end _isopascal 
 
เรากาํหนดให ้SP มีค่าเป็น 0 เพราะการกดค่าลงบนกองซอ้นครัYงแรก ค่า SP จะเท่ากบั FFFE และขอ้มลูจะ
อยูที่� SS : FFFE กบั SS : FFFF  ถา้ดตูามรปูที� 7.1 ขอ้มลูในกองซอ้นจะเก็บจากบนลงล่าง อยา่งไรก็ตามยงัมี
อีกสิ�งหนึ�งที�จะตอ้งพิจารณา คือ ขนาดของกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ซึ�งมีค่าเท่ากบั 64K – ขนาดของเนืY อที�
ในส่วนขอ้มลู เมื�อทราบขนาด สมมุติว่าเป็น 256 ไบต ์ สามารถเขยีนเป็นภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 
เพิ�มเติมไดด้งันีY  
 
STACK segment  para stack 'STACK' 
 db 256 dup (?) 
STACK ends 
 

สาํหรบัขนาดของเนืY อที�ในส่วนขอ้มลู แบ่งออกไดเ้ป็นสองส่วน คือ ส่วนที�อยูใ่นคลงั (ดบูทที� 11) กบั
ส่วนที�อยูใ่นโปรแกรมที�ไดจ้ากการแปล ส่วนแรกมีขนาดคงที�เท่ากบั LIB_DATA_SIZE (บรรทดั 00043) ส่วน
ที�สองมีขนาดไม่คงที�ขึY นอยูก่บัแต่ละโปรแกรม 
 สาํหรบัการจดัการในบริเวณฮีป จะใชต้าํแหน่งที�ชีY โดย  @START_HEAP เป็นจุดเริ�มตน้ของฮีป 
รายละเอียดทัYงหมดจะกล่าวถึงในบทที� 11 ส่วนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ จะกล่าวถึงในหวัขอ้ 7.2 
 ในบทนีY จะกล่าวถึง สญัลกัษณก์ระทาํที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนหวัโปรแกรม, กองซอ้นในช่วงกระทาํการ,  
และสญัลกัษณก์ระทาํที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนบล็อก ตามลาํดบั 
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7.1 ส่วนหวัโปรแกม 
 ในบทที� 6 ไดก้ล่าวถึงสญัลกัษณก์ระทาํสองตวั คือ #88 กบั #99 ในหวัขอ้นีY จะกล่าวถึงสญัลกัษณ์
กระทาํ ที�อยูบ่ริเวณส่วนหวัของโปรแกรม (รวมถึงส่วนหวัของ FUNCTION และ PROCEDURE) กฎของ
ไวยากรณแ์ปลที�เกี�ยวขอ้งไดแ้ก่ 
 
<program> 
    : #99 #100 <program_header> #102 ";" <block> "." 
    . 
<program_header> 
    : "PROGRAM" #110 "id" <opt_io> 
    . 
<opt_io> 
    : "(" <id1_list> ")" 
    | @ 
    . 
<id1_list> 
    : "id" <id1_lists> 
    . 
<id1_lists> 
    : "," "id" <id1_lists> 
    | @ 
    . 
 

ตามขอ้ตกลงของ ISO 7185 Pascal Standard  พารามิเตอรใ์นส่วนของโปรแกรม ( <opt_io> ) จะ
มีหรือไม่ก็ได ้ ถา้มี ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของคอมไพเลอรนั์Yนๆ ปกติจะใชติ้ดต่อกบัอุปกรณนํ์าขอ้มลูเขา้/
ออกจากภายนอก สาํหรบัคอมไพเลอรที์�สรา้ง อนุญาตใหเ้ขยีนหรือไม่เขยีนส่วนนีY ก็ได ้ ถา้เขยีนก็ไม่มี
ความหมายใดๆ ชื�อของพารามิเตอรก็์ไม่ไดเ้ก็บไวใ้นตารางสญัลกัษณ ์ จึงสามารถตัYงชื�อตวัระบุอื�นซํYากบัชื�อ
เหล่านีY ได ้ส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบั <opt_io> จึงไม่ตอ้งมีสญัลกัษณก์ระทาํ  

สญัลกัษณก์ระทาํ #100 (บรรทดั 04182-04221) ใชเ้พื�อผลิตคาํสั �งภาษาแอสเซมบลี 
8086/8088 ในส่วน prologue ตามที�กล่าวแลว้ในบทที� 6 หวัขอ้ 6.1 แต่ชุดคาํสั �งที�ผลิต จะไม่เหมือนกบั
ส่วน prologue ในบทที� 6 ชุดคาํสั �งภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ที�ผลิตโดยสญัลกัษณก์ระทาํ #100 มี
ลกัษณะดงันีY  (ดตูวัอยา่ง 7.1 ตรงจุด A ประกอบ) 
 
 .8087 
_TEXT segment  word public 'CODE' 
_TEXT ends 
_DATA segment  word public 'DATA' 
_DATA ends 
STACK segment  para stack 'STACK' 
STACK ends 
DGROUP group _DATA,STACK 
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 assume cs:_TEXT,ds:DGROUP,ss:DGROUP,es:DGROUP 
 extrn _init:near 
 extrn _exit:near 
_TEXT segment 
_isopascal: 
 mov ax,DGROUP 
 mov ds,ax 
 mov es,ax 
 mov ss,ax 
 mov sp,0 
 call _main 
 mov ax,0 
 push ax 
 call _exit 
 

คาํสั �ง .8087 ใชเ้พื�อบอกใหแ้อสเซมเบลอรแ์ปลและเก็บเลขจาํนวนจริงในรปูแบบของซีพียรู่วม 
8087 โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีที�ไดจ้ากการแปล จะเชื�อมโยงกบัรทีูนจากคลงัสองตวั คือ _init และ _exit รู
ทีนแรกใชเ้พื�อตรวจสอบวา่มีซีพียรู่วม 8087 หรือไม่ และกาํหนดตาํแหน่งเริ�มตน้ของฮีป (@START_HEAP) 
ส่วนรทีูนหลงัใชเ้พื�อหยุดกระทาํการ และกลบัไปสู่ดอส การเขยีนรทีูนทัYงสองนีY  จะกล่าวถึงในบทที� 11 สาํหรบั
คาํสั �งอื�นๆ ไดก้ล่าวถึงแลว้ในตอนตน้ เหลือสี�คาํสั �งสุดทา้ย คือ คาํสั �ง call _main รทีูน _main จะเกิดขึY นเมื�อ
แปลถึงส่วน BEGIN ของโปรแกรม (ดสูญัลกัษณก์ระทาํ #154 ในหวัขอ้ 7.3) รทีูนนีY จะเป็นรทีูนแรก ของ
โปรแกรมภาษาปาสกาลที�จะเริ�มกระทาํการ หลงัจากสิY นสุดการทาํงานของรทีูน _main แลว้ ก็เป็นอนัสิY นสุด
การทาํงานของโปรแกรม จึงเรียกใชก้ระบวนงาน _exit โดยผ่านพารามิเตอร ์ ที�มีค่า 0 ทางกองซอ้นในช่วง
กระทาํการ ค่านีY จะส่งกลบัไปใหด้อส ขอ้ความสั �งภาษาซีที�ใชผ้ลิตชุดคาํสั �งนีY ทัYงหมดอยูใ่นบรรทดั 04184-
04211 สาํหรบับรรทดัที� 04212-04214 เกี�ยวขอ้งกบัป้าย จะกล่าวถึงในบทที� 10 หวัขอ้ 10.1 สุดทา้ย
ตรวจสอบวา่มีความตอ้งการพิมพต์ารางสญัลกัษณใ์นบล็อกระดบั 0 ซึ�งประกอบดว้ยตวัระบุที�นิยามไวก่้อน
แลว้ หรือไม่ ถา้ตอ้งการและไม่มีความผิดพลาดเกิดขึY น จะพิมพต์ารางสญัลกัษณด์งักล่าวให ้ (บรรทดั 
04216-04220)   
 สญัลกัษณก์ระทาํ #102 (บรรทดั 04222-04224) ใชเ้พื�อเรียกฟังกช์นั mark_scope เนื�องจาก
แปลมาถึงจุดเริ�มตน้ของบล็อก ดงัที�ไดก้ล่าวแลว้ในบทที� 5 หวัขอ้ 5.2 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #110 (บรรทดั 04225-04240) ใชเ้มื�อแปลมาถึงชื�อโปรแกรม นําชื�อ
โปรแกรมไปใส่ในตารางสญัลกัษณ ์และกาํหนดประเภทใหเ้ป็น PROG_ID ลกัษณะเฉพาะของโปรแกรมจะมีค่า
ต่างๆ ดงันีY  จาํนวนพารามิเตอรเ์ป็น 0, ขนาดของพารามิเตอรร์วมกนัทัYงหมดเป็น 0, ตวัชีY ไปยงัพารามิเตอร์
ตวัแรกเป็น NULL, ขนาดของตวัแปรทอ้งถิ�นรวมกนัทัYงหมดยงัไม่ทราบ เริ�มตน้กาํหนดใหเ้ป็น 0, ตวัชีY ไปยงัตวั
แปรทอ้งถิ�นตวัแรกกาํหนดใหเ้ป็น NULL เนื�องจากยงัไม่ทราบ, และชนิดของโปรแกรมไม่มี กาํหนดใหเ้ป็น 
dummy_type ซึ�งใชใ้นกรณีที�ไม่ทราบชนิด จากนัYนกาํหนดดรรชนีป้ายตวัถดัไปใหก้บัชื�อโปรแกรม แลว้เรียก
ฟังกช์นั enter_block  เพื�อเพิ�มระดบับล็อกอีกหนึ�ง ตอนนีY  level จะเท่ากบั 1 และ display[level].block_id จะชีY
ไปยงัชื�อของโปรแกรมในตารางสญัลกัษณ ์ ส่วน display[level].root เป็น NULL เพราะตารางสญัลกัษณข์อง
บล็อกใหม่นีY ยงัไม่มี 
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7.2 กองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
 กองซอ้นในช่วงกระทาํการใชเ้ก็บค่าชั �วคราวในขณะที�คาํนวณนิพจน์ ดงัที�กล่าวแลว้ในบทที� 6 
นอกจากนีY  กองซอ้นในช่วงกระทาํการ ยงัใชเ้ก็บค่าต่างๆ เมื�อมีการเรียกใชก้ระบวนงานหรือฟังกช์นั บริเวณที�
เก็บค่าเหล่านีY เรียกวา่ กรอบกองซอ้น (stack frame)  

กรอบกองซอ้นแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเกิดขึY นจากผูเ้รียกใช ้ ผูเ้รียกจะดาํเนินการต่อไปนีY  (ดู
ตวัอยา่ง 7.1 ตรงจุด E ประกอบ) 

  

• กรณีที�กระบวนงานหรือฟังกช์นัมีพารามิเตอร ์ การผ่านพารามิเตอรท์าํโดยการกด ค่า, เลขที�อยู,่ 
หรือเลขที�อยูแ่ละค่าโยงสถิต (static link) ขึY นอยูก่บัว่าเป็นการส่งพารามิเตอรโ์ดย ค่า, เลขที�อยู,่ หรือ
กระบวนงานหรือฟังกช์นั ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการตามลาํดบั จากตวัแรกถึงตวัสุดทา้ย โดยที�ตวั
สุดทา้ยจะอยูบ่นสุด  

• กดค่าโยงสถิต ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ค่าโยงสถิตใชส้าํหรบัคน้หาเลขที�อยูข่องตวัแปร
ทอ้งถิ�นที�อยูน่อกบล็อก ซึ�งจะกล่าวถึงในบทที� 9 หวัขอ้ 9.4 

• เรียกกระบวนงานหรือฟังกช์นัที�ตอ้งการ ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 มีคาํสั �ง call ซึ�งทาํ
หน้าที�นีY โดยตรง คาํสั �ง call จะกดเลขที�อยูก่ลบั (return address) ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ แลว้
กระโดดไปทาํงานที�กระบวนงานหรือฟังกช์นัที�ตอ้งการ  (สถาปัตยกรรมบางแบบไม่มีคาํสั �ง call โดยตรง ใน
กรณีนีY ตอ้งกดเลขที�อยูก่ลบัมาทาํงานต่อ ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ แลว้ใชค้าํสั �งกระโดด เพื�อไปทาํงาน
ที�กระบวนงานหรือฟังกช์นัที�ตอ้งการเอง) 
 

ส่วนที�สองเกิดขึY นจากผูถู้กเรียก ถา้ผูถู้กเรียกเป็นกระบวนงาน มีการดาํเนินการ ดงัต่อไปนีY  (ดู
ตวัอยา่ง 7.1 ตรงจุด B ประกอบ) 

 

• กดค่าโยงพลวตั (dynamic link) ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ค่าโยงพลวตัใชส้าํหรบัเชื�อมโยง
กรอบกองซอ้น ทาํใหก้ระบวนงานหรือฟังกช์นั สามารถเรียกซํYาตวัเองได ้ซึ�งจะกล่าวถึงในบทที� 9 หวัขอ้ 9.4 

• กาํหนดให ้bp ชีY ไปที�ตาํแหน่งซึ�งเก็บค่าโยงพลวตั 

• จองเนืY อที�ใหก้บัตวัแปรทอ้งถิ�นบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 

• ถา้มีตวัแปรทอ้งถิ�นอยา่งน้อยหนึ�งตวัมีชนิดเป็นแฟ้ม จะกาํหนดค่าเริ�มตน้ที�เก็บในเนืY อที�ที�จอง
ใหก้บัตวัแปรทอ้งถิ�นทัYงหมด มีค่าเป็น 0 มิฉะนัYน จะไม่กาํหนดค่าใดๆ (ค่าที�เก็บในเนืY อที�ดงักล่าวจะเป็นขยะ) 
การที�คอมไพเลอรที์�สรา้งในหนังสือเล่มนีY  ทาํเช่นนีY  เพราะตอ้งการกาํหนดค่าเริ�มตน้ของแฟ้มตรงเขตขอ้มลู 
open_flag (ดหูวัขอ้ 7.3) ใหเ้ป็น 0 ซึ�งมีความหมายว่า แฟ้มดงักล่าวยงัไม่ไดเ้ปิด เหตุผลที�ตอ้งกาํหนดค่าให้
เป็น 0  ทัYงหมด เพราะไม่ตอ้งเสียเวลาตรวจสอบวา่ จะกาํหนดใหที้�ตาํแหน่งใดบา้ง 

• จองเนืY อที�ใหก้บัเลขที�อยูข่องตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั �ง WITH บนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
เลขที�อยูนี่Y เกี�ยวขอ้งกบัขอ้ความสั �ง with จะกล่าวถึงรายละเอียดในบทที� 10 หวัขอ้ 10.8  
 

เขยีนเป็นคาํสั �งภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ได ้ดงันีY  
 
$N_label_index proc near 
 
 push bp       ; กดค่าโยงพลวตั 
 mov bp,sp       ; กาํหนดให ้bp ชีY ไปที�ตาํแหน่งซึ�งเก็บค่าโยงพลวตั 
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 sub sp,_total_local_sizes ; จองเนืY อที�ใหก้บัตวัแปรทอ้งถิ�น 
 add sp,_total_local_sizes ; ถา้มีตวัแปรทอ้งถิ�นอยา่งน้อยหนึ�งตวัมีชนิดเป็นแฟ้ม 
 mov cx,_total_local_sizes  ; จะกาํหนดค่าเริ�มตน้ที�เก็บในเนืY อที�ที�จองใหก้บัตวัแปร 
 sar cx,1                       ; ทอ้งถิ�นทัYงหมด  
 mov ax,0                       ; มีค่าเป็น 0 
$L_loop_label: 
 push ax 
 loop $L_loop_label 
 
 sub sp,$W_label_index    ; จองเนืY อที�ใหก้บัเลขที�อยูข่องตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั �ง WITH 
 
เมื�อ total_local_sizes เป็นเลขจาํนวนเต็ม แทนขนาดของตวัแปรทอ้งถิ�นรวมกนัทัYงหมด และ label_index 
เป็นเลขจาํนวนเต็ม ตรงกบัดรรชนีป้ายของชื�อบล็อก โดยที� $N_label_index เป็นชื�อของกระบวนงานที�ไดจ้าก
การแปล และ $W_label_index เป็นชื�อที�ใชแ้ทนขนาดของเลขที�อยูข่องตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั �ง WITH 
รวมกนัทัYงหมด ซึ�งยงัไม่รูข้นาดในตอนนีY  กรอบกองซอ้นเมื�อมีการเรียกกระบวนงาน จะมีลกัษณะดงัแสดงใน
รปูที� 7.2 
 
   พารามิเตอร ์1 
   พารามิเตอร ์ 2 
            …                                                           
 bp + 6  พารามิเตอร ์n                                                    จดัการโดยผูเ้รียก 
 bp + 4  ค่าโยงสถิต 
 bp + 2  เลขที�อยูก่ลบั 
 bp  ค่าโยงพลวตั 
 bp - 2  ตวัแปรทอ้งถิ�น 1 
 bp - 4  ตวัแปรทอ้งถิ�น 2 
         … 
   ตวัแปรทอ้งถิ�น n                                                จดัการโดยผูถู้กเรียก 
   เลขที�อยูข่องตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั �ง WITH 1 
   เลขที�อยูข่องตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั �ง WITH 2 
       … 
   เลขที�อยูข่องตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั �ง WITH n 
 
  รปูที� 7.2 กรอบกองซอ้นเมื�อมีการเรียกกระบวนงาน 
 

แต่ถา้ผูถู้กเรียกเป็นฟังกช์นั จะมีการดาํเนินการ ดงัต่อไปนีY  
 

• กดค่าโยงพลวตั ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 

• กาํหนดให ้bp ชีY ไปที�ตาํแหน่งซึ�งเก็บค่าโยงพลวตั 

• จองที�สาํหรบัค่าที�จะส่งกลบับนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 

• จองเนืY อที�ใหก้บัตวัแปรทอ้งถิ�นบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
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• ถา้มีตวัแปรทอ้งถิ�นอยา่งน้อยหนึ�งตวัมีชนิดเป็นแฟ้ม จะกาํหนดค่าเริ�มตน้ที�เก็บในเนืY อที�ที�จอง
ใหก้บัตวัแปรทอ้งถิ�นทัYงหมด มีค่าเป็น 0 มิฉะนัYน จะไม่กาํหนดค่าใดๆ (ค่าที�เก็บในเนืY อที�ดงักล่าวจะเป็นขยะ) 

• จองเนืY อที�ใหก้บัเลขที�อยูข่องตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั �ง WITH บนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
 

เขยีนเป็นคาํสั �งภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ได ้ดงันีY  
 

$N_label_index proc near 
 push bp       ; กดค่าโยงพลวตั 
 mov bp,sp       ; กาํหนดให ้bp ชีY ไปที�ตาํแหน่งซึ�งเก็บค่าโยงพลวตั 
 
 sub sp,4                      ; จองที�สาํหรบัค่าที�จะส่งกลบั 
 sub sp,_total_local_sizes ; จองเนืY อที�ใหก้บัตวัแปรทอ้งถิ�น 
 add sp,_total_local_sizes ; ถา้มีตวัแปรทอ้งถิ�นอยา่งน้อยหนึ�งตวัมีชนิดเป็นแฟ้ม 
 mov cx,_total_local_sizes  ; จะกาํหนดค่าเริ�มตน้ที�เก็บในเนืY อที�ที�จองใหก้บัตวัแปร 
 sar cx,1                       ; ทอ้งถิ�นทัYงหมด  
 mov ax,0                       ; มีค่าเป็น 0 
$L_loop_label: 
 push ax 
 loop $L_loop_label 
 sub sp,$W_label_index    ; จองเนืY อที�ใหก้บัเลขที�อยูข่องตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั �ง WITH 
 
กรอบกองซอ้นเมื�อมีการเรียกฟังกช์นั จะมีลกัษณะดงัแสดงในรปูที� 7.3  
 
   พารามิเตอร ์ 1 
   พารามิเตอร ์2 
            …                                                          จดัการโดยผูเ้รียก 
 bp + 6  พารามิเตอร ์n 
 bp + 4  ค่าโยงสถิต 
 bp + 2  เลขที�อยูก่ลบั 
 bp  ค่าโยงพลวตั 
 bp - 2  ค่าที�จะส่งกลบัเลขที�อยูต่ํ �า  
            bp -4               ค่าที�จะส่งกลบัเลขที�อยูส่งู 
 bp - 6  ตวัแปรทอ้งถิ�น 1 
 bp - 8  ตวัแปรทอ้งถิ�น 2 
         …                                                             จดัการโดยผูถู้กเรียก 
   ตวัแปรทอ้งถิ�น n 
   เลขที�อยูข่องตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั �ง WITH 1 
   เลขที�อยูข่องตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั �ง WITH 2 
       … 
   เลขที�อยูข่องตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั �ง WITH n 
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รปูที� 7.3 กรอบกองซอ้นเมื�อมีการเรียกฟังกช์นั 
 

 เมื�อผูถู้กเรียกทาํงานเสร็จ จะตอ้งลบกรอบกองซอ้นทิY ง กรณีผูถ้กูเรียกเป็นฟังกช์นั ก่อนลบ
จะบรรจุค่าที�จะส่งกลบัตรงตาํแหน่ง [bp-4] ไวใ้นเรจสิเตอร ์ax และ ตรงตาํแหน่ง [bp-2] ไวใ้นเรจิสเตอร ์dx 
วิธีการลบทาํไดง่้ายๆ โดยการใชค้าํสั �ง ต่อไปนีY  (ดตูวัอยา่ง 7.1 ตรงจุด C ประกอบ) 
 
 mov sp,bp 
 pop bp 
 ret total_parm_sizes+2 
_name endp 
 
เมื�อ total_parm_sizes เป็นเลขจาํนวนเต็ม มีค่าเท่ากบัขนาดของพารามิเตอรร์วมกนัทัYงหมด คาํสั �งแรกเลื�อน 
sp ใหชี้Y ไปยงัตาํแหน่งที�เก็บค่าโยงพลวตั (ตาํแหน่งที�ชีY โดย bp) คาํสั �งที�สองบรรจุค่าโยงพลวตัไวใ้น bp เพื�อให้
ชีY ไปยงัค่าโยงพลวตัของกรอบกองซอ้นของตวัเรียกก่อนหน้านีY  แต่ sp ยงัชีY อยูที่�ตาํแหน่งซึ�งเก็บเลขที�อยูก่ลบั
ของกรอบกองซอ้นที�กาํลงัลบอยู ่ และคาํสั �งที�สามบรรจุเลขที�อยูก่ลบั (ซึ�งชีY โดย sp) ใหก้บั IP และบวกค่า sp 
ดว้ยขนาดของพารามิเตอรร์วมกนัทัYงหมด + 2 เหตุที�ตอ้งบวกดว้ยสองเนื�องจากมีการเก็บค่าโยงสถิตดว้ย เป็น
อนัสิY นสุดการทาํงานของผูถู้กเรียก ตอนนีY  CS : IP ชีY อยูที่�คาํสั �งต่อไปที�จะกระทาํการของผูเ้รียก และ bp กบั 
sp ก็กลบัมาชีY ในกรอบกองซอ้นของผูเ้รียกอยา่งถูกตอ้งตามเดิม ชุดคาํสั �งเหล่านีY  จะตรงกบัส่วน epilogue ใน
บทที� 6 
 มีขอ้สงัเกตอนัหนึ�ง คือ สถาปัตยกรรมของอินเทล 8086/8088 สามารถกดค่าลงบนกองซอ้น
กระทาํการไดที้ละคาํหรือขนาดสองไบต ์ ฉะนัYนขอ้มลูที�เก็บในกรอบกองซอ้น จะตอ้งใชจ้าํนวนเนืY อที� (คิดเป็น
หน่วยไบต)์ ที�หารดว้ยสองลงตวั กรณีที�ขอ้มลูมีชนิดเป็นอกัขระ ซึ�งใชเ้นืY อที�หนึ�งไบต ์ หรือครึ�งคาํ จะตอ้งใช้
เนืY อที�ทัYงคาํ เพื�อเก็บค่าดงักล่าว ทาํใหเ้สียเนืY อที�ครึ�งคาํ การทาํเช่นนีY เรียกวา่เป็นการทาํ alignment ขนาดของ
พารามิเตอร ์และขนาดของตวัแปรทอ้งถิ�น ที�กล่าวถึงขา้งตน้ จะหมายถึงขนาดที�มีการทาํ alignment แลว้ 

 คอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนีY  ไม่ไดเ้ก็บตวัแปรทอ้งถิ�นของโปรแกรม ไวบ้นกรอบกองซอ้น 
แต่จะเก็บไวใ้นส่วนขอ้มลู และไม่มีการส่งพารามิเตอรใ์หก้บัโปรแกรม นอกจากนีY  ไม่จาํเป็นตอ้งมีค่าโยงสถิต
และเลขที�อยูก่ลบั เนื�องจากไม่ไดถู้กเรียกใชโ้ดยผูใ้ด กรอบกองซอ้นของโปรแกรม จึงมีแต่เฉพาะค่าโยงพลวตั
กบัเลขที�อยูเ่ขต ตอนเริ�มตน้ของโปรแกรม จึงประกอบดว้ยคาํสั �ง ต่อไปนีY  (ดตูวัอยา่ง 7.1 ตรงจุด D ประกอบ) 
 
_main proc near 
 push bp 
 mov bp,sp 
 sub sp,$W_label_index 
 
และตอนสุดทา้ยประกอบดว้ยคาํสั �ง ต่อไปนีY  (ดตูวัอยา่ง 7.1 ตรงจุด F ประกอบ) 
 
 mov sp,bp 
 pop bp 
 ret 
_main endp 
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โปรแกรมตน้ฉบบัภาษาปาสกาลและโปรแกรมเป้าหมายภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ที�ไดจ้าก
การผลิต ในตวัอยา่งที� 7.1 แสดงใหเ้ห็นส่วนของคาํสั �งที�ทาํใหเ้กิดกรอบกองซอ้น ในช่วงกระทาํการ 
 
ตวัอยา่ง 7.1 คอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนีY  จะแปลโปรแกรมตน้ฉบบั ต่อไปนีY  
PROGRAM RUNTIMESTACK; 
 VAR J : INTEGER; 
     A : REAL; 
 PROCEDURE TEST(I : INTEGER; X : REAL); 
  VAR K,L : INTEGER; 
   BEGIN 
   END; 
 BEGIN 
   TEST(J, A) 
 END. 
ใหเ้ป็นภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ดงันีY  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .8087       ; ผลิตโดย #100 
_TEXT segment word public 'CODE' 
_TEXT ends 
_DATA segment word public 'DATA' 
_DATA ends 
STACK segment para stack 'STACK' 
STACK ends 
DGROUP group _DATA,STACK 
 assume cs:_TEXT,ds:DGROUP,ss:DGROUP,es:DGROUP 
 extrn _init:near 
 extrn _exit:near     
_TEXT segment 
_isopascal: 
 mov ax,DGROUP 
 mov ds,ax 
 mov es,ax 
 mov ss,ax 
 mov sp,0 
 call _main 
 mov ax,0 
 push ax 
 call _exit 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$N_7 EQU [bp+10] ;I    ; ผลิตโดย #162 ดบูทที� 8 
$N_8 EQU [bp+6] ;X 

A 
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$N_9 EQU [bp-2] ;K 
$N_10 EQU [bp-4] ;L 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
; source line 6      ; ผลิตโดย #88 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$N_6 proc near ;TEST    ; ผลิตโดย #154 
 push bp 
 mov bp,sp 
 sub sp,4 
 sub sp,$W_6 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
; source line 7      ; ผลิตโดย #88 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 mov sp,bp     ; ผลิตโดย #156 
 pop bp 
 ret 8 
$N_6 endp ;TEST 
$W_6 EQU 0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
; source line 8      ; ผลิตโดย #88 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
_main proc near     ; ผลิตโดย #154 
 push bp 
 mov bp,sp 
 sub sp,$W_3 
 lea ax,_main_data_end     
 push ax 
 call _init 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
; source line 9      ; ผลิตโดย #88 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 lea bx,$N_4 ;J    ; ดบูทที� 10 หวัขอ้ 10.2.2 
 mov ax,WORD PTR [bx] 
 push ax 
 lea bx,$N_5 ;A 
 mov ax,WORD PTR [bx] 
 mov dx,WORD PTR [bx+2] 
 push dx 
 push ax 
 push bp ;static link 
 call $N_6 ;TEST 

E 

C 

B 

D 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 mov sp,bp     ; ผลิตโดย #156 
 pop bp 
 ret 
_main endp 
$W_3 EQU 0 
_TEXT ends 
_DATA segment 
$N_1 db ' ' ; INPUT file buffer 
 dw 0 ; file handle 
 db 0 ; eof flag 
 db 0 ; eoln flag 
 db 2 ; open_flag 
 db 1 ; terminal flag 
 db 'CON' ; file name 
 db 0 
$N_2 db ' ' ; OUTPUT file buffer 
 dw 1 ; file handle 
 db 1 ; eof flag 
 db 0 ; eoln flag 
 db 3 ; open_flag 
 db 1 ; terminal flag 
 db 'CON' ; file name 
 db 0 
$N_4 dw 0 ;J 
$N_5 dd 0.0 ;A 
_main_data_end db 0 
_DATA ends 
 end _isopascal 
 

7.3 ส่วนบล็อก 
 ในหวัขอ้นีY จะกล่าวถึงสญัลกัษณก์ระทาํ ที�อยูบ่ริเวณส่วนบล็อก กฎของไวยากรณแ์ปลที�เกี�ยวขอ้ง
ไดแ้ก่ 
 
<block> 
    : <decl_part> #88 #154 <compound_statement> #156 
    . 
 
 บล็อกปรากฏในสายอกัขระขวามือของกฎสองกฎ คือ  

F 



บทที� 7 การจดัระบบหนว่ยเก็บในชว่งกระทําการ 162 

 
<program> : #99 #100 <program_header> #102 “;” <block> “.” . 

และ <block_or_directive> : #592 <block> . 
 

กฎแรกหมายถึงบล็อกของโปรแกรม กฎหลงัหมายถึงบล็อกของกระบวนงาน หรือ ฟังกช์นั ไม่ว่าจะ
หมายถึงบล็อกใด บล็อกประกอบดว้ยส่วนสาํคญัสองส่วน คือ ส่วนประกาศ (<decl_part>) และขอ้ความสั �ง 
ประกอบ (<compound_statement>) 

สญัลกัษณก์ระทาํ #154 (บรรทดั 04248-04310) กระทาํหลงัจากแปลส่วนประกาศเสร็จแลว้ 
ตารางสญัลกัษณข์องบล็อกนีY มีรากอยูที่� display[level].root และมีชื�อบล็อกอยูที่� display[level].block_id สิ�ง
แรกที�ตอ้งตรวจสอบ คือ display[level].block_id เป็น NULL หรือไม่ (บรรทดั 04249) ถา้เป็นแสดงว่ามี
ความผิดพลาดมาก่อนหน้านีY  จงึไม่สามารถทาํอะไรต่อไปได ้ มิฉะนัYนจะตรวจสอบกระบวนงานหรือฟังกช์นั ที�
มีการประกาศล่วงหน้า ดว้ยคาํหลกั FORWARD ว่าไดมี้การนิยามในภายหลงัหรือไม่ (การนิยามตอ้งมีส่วน
บล็อกของกระบวนงานหรือฟังกช์นันัYน) ดว้ยการเรียกฟังกช์นั check_forward_routine (บรรทดั 04250) 
เช่น โปรแกรมภาษาปาสกาล ต่อไปนีY  
 
 PROGRAM FORWARDERR; 
    PROCEDURE Q; FORWARD;  ประกาศล่วงหน้า 
    BEGIN 
               END. 
 
ผิดพลาดความหมาย เพราะประกาศ PROCEDURE Q ไวล่้วงหน้า แต่ไม่ไดนิ้ยาม PROCEDURE Q ในตอนหลงั 
เป็นตน้ ฟังกช์นั check_forward_routine (บรรทดั 04133-04143) จะตรวจสอบความผิดพลาดในกรณีนีY  
โดยการทาํ inorder tree traversal คือ ตรวจสอบตวัระบุทุกตวัในตารางสญัลกัษณข์องบล็อกที�ตอ้งการ ดว้ย
การตรวจสอบ บพัของลกูทางซา้ย, บพัของพ่อแม่, และบพัของลกูทางขวา ตามลาํดบั ในลกัษณะการเรียก
ตวัเองซํYาๆ จนกว่าจะครบหมดทุกตวั  ตวัระบุที�จะตรวจสอบ คือ ตวัระบุประเภท PROC_ID และ FUNC_ID ถา้
ตวัระบุดงักล่าว มีลกัษณะเฉพาะ key ของ routine เป็น FORWARD_ROUTINE แสดงว่ามีการประกาศล่วงหน้า 
แต่ไม่มีการนิยามในภายหลงั แสดงขอ้ความผิดพลาดใหผู้ใ้ชท้ราบ ถา้ยอ้นกลบัไปดบูทที� 5 หวัขอ้ 5.1.2 
ลกัษณะเฉพาะ key ของ routine เป็นไปได ้ 3 ค่า คือ DECLARE_ROUTINE, FORWARD_ROUTINE, และ 
DEFINE_ROUTINE จะเป็นค่าแรกเมื�อแปลมาถึงชื�อของ PROCEDURE หรือ FUNCTION จะเป็นค่าที�สองเมื�อใช้
คาํหลกั FORWARD แทนบล็อก เพื�อบอกใหรู้ว้่าเป็นการประกาศล่วงหน้า และจะเป็นค่าสุดทา้ยเมื�อแปลถึง
ส่วนบล็อก 
 จากนัYนจึงตรวจสอบว่าเป็นบล็อกของโปรแกรมหรือไม่ (บรรทดั 04251) ถา้เป็นบล็อกของ
โปรแกรม จะผลิตคาํสั �งภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ต่อไปนีY  (บรรทดั 04252-04258) 
 
_main proc near 
 push bp 
 mov bp,sp 
 sub sp,_total_with_address_sizes 
 lea ax,_main_data_end 

push ax 
call _init 
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สี�คาํสั �งแรกไดก้ล่าวก่อนหน้านีY แลว้ในหวัขอ้ 7.2 สามคาํสั �งหลงัใชเ้พื�อเรียกรทีูน _init ซึ�งตอ้งการพารามิเตอร์
หนึ�งตวั คือ ตาํแหน่งสุดทา้ยของขอ้มลู คอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนีY  จะกาํหนดตาํแหน่งสุดทา้ยของขอ้มลู ให้
อยูที่� _main_data_end เพื�อที�กระบวนงาน _init จะไดนํ้าไปกาํหนดตาํแหน่งเริ�มตน้ของฮีป 
 แต่ถา้เป็นบล็อกของกระบวนงาน หรือฟังกช์นั จะผลิตคาํสั �งภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 
ต่อไปนีY  (บรรทดั 04261-04273) 
 

_name proc near 
 push bp 
 mov bp,sp 
 sub sp,4  ถา้เป็นฟังกช์นัจึงจะผลิตคาํสั �งนีY  

sub sp,_total_local_sizes 
 add sp,_total_local_sizes ; ถา้มีตวัแปรทอ้งถิ�นอยา่งน้อยหนึ�งตวัมีชนิดเป็นแฟ้ม 
 mov cx,_total_local_sizes  ; จะกาํหนดค่าเริ�มตน้ที�เก็บในเนืY อที�ที�จองใหก้บัตวัแปร 
 sar cx,1                       ; ทอ้งถิ�นทัYงหมด  
 mov ax,0                       ; มีค่าเป็น 0 
$L_loop_label: 
 push ax 
 loop $L_loop_label 
 sub sp,_total_with_address_sizes 
 

โดยที� _name มีรปูแบบดงันีY  $N_ ต่อดว้ยหมายเลขป้ายของตวัระบุ ซึ�งเป็นชื�อของกระบวนงานหรือฟังกช์นั 
คาํสั �งทัYงหมดไดก้ล่าวถึงก่อนหน้านีY แลว้ในหวัขอ้ 7.2 
 ในตอนเริ�มตน้ของบล็อก จะกาํหนดใหก้องซอ้นที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้ความสั �ง for (ดบูทที� 10 หวัขอ้ 
10.5) และ with (ดบูทที� 10 หวัขอ้ 10.8) ว่าง โดยการกาํหนดค่าเริ�มตน้ใหก้บัตวัแปรที�เกี�ยวขอ้ง (บรรทดั 
04297-04300) สุดทา้ยตรวจสอบวา่ มีความตอ้งการพิมพต์ารางสญัลกัษณใ์นบล็อกนีY  หรือไม่ ถา้ตอ้งการ
และไม่มีขอ้ผิดพลาด ก็จะพิมพใ์ห ้(บรรทดั 04301-04309) 

สญัลกัษณก์ระทาํ #156 (บรรทดั 04311-04449) กระทาํหลงัจากแปลส่วนบล็อกเสร็จแลว้ 
เช่นเดียวกนักบัสญัลกัษณก์ระทาํ #154 ตารางสญัลกัษณข์องบล็อกนีY มีรากอยูที่� display[level].root และมีชื�อ
บล็อกอยูที่� display[level].block_id สิ�งแรกที�ตอ้งตรวจสอบ คือ display[level].block_id เป็น NULL หรือไม่ 
(บรรทดั 04318) ถา้เป็นแสดงว่ามีความผิดพลาดมาก่อนหน้านีY  จึงไม่สามารถทาํอะไรต่อไปได ้มิฉะนัYน จะ
ตรวจสอบวา่ทุกป้ายที�ประกาศในบล็อกไดมี้การนิยามป้ายนัYนในบล็อกหรือไม่ (บรรทดั 04320-04330) 
ซึ�งจะกล่าวถึงในบทที� 10 หวัขอ้ 10.1 

ถา้เป็นการสิY นสุดของบล็อกที�เป็นฟังกช์นั (บรรทดั 04431-04448) จะมีการผลิตคาํสั �ง (บรรทดั 
04433) 

 
mov ax,WORD PTR [bp-4]  

 
เพื�อผ่านค่าที�จะส่งกลบัซึ�งเก็บอยูที่�ตาํแหน่ง WORD PTR [bp-4] ทางเรจิสเตอร ์ ax และถา้ค่าที�จะ

ส่งกลบัเป็นชนิดจาํนวนจริง จะผลิตคาํสั �ง (บรรทดั 04435) 
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mov dx,WORD PTR [bp-2]  
 
เพื�อผ่านค่าที�อยูต่รงตาํแหน่งไบตส์งูทางเรจิสเตอร ์dx จากนัYน จะผลิตคาํสั �งเหมือนการสิY นสุดของบล็อกที�เป็น
กระบวนงาน ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป 

ถา้เป็นการสิY นสุดของบล็อกที�เป็นกระบวนงาน (บรรทดั 04438-04448) จะผลิตคาํสั �ง ตามที�
กล่าวถึงแลว้ในหวัขอ้ 7.2 ดงันีY  (บรรทดั 04438-04443) 

mov sp,bp 
pop bp 
ret total_parm_sizes+2 

_name endp 
และเมื�อแปลมาถึงตาํแหน่งสิY นสุดบล็อก ทาํใหท้ราบขนาดของเลขที�อยูข่องตวัแปรระเบียนหของ

ขอ้ความสั �ง WITH ทัYงหมด จึงผลิตคาํสั �ง ต่อไปนีY  (บรรทดั 04444-04445) 
$W_label_index EQU _total_with_address_sizes 
เมื�อ _total_with_address_sizes เป็นเลขจาํนวนเต็ม แทนขนาดของเลขที�อยูข่องตวัแปรระเบียนของขอ้ความ
สั �ง WITH ทัYงหมด จากนัYนผลิตคาํสั �งเพื�อเรียกฟังกช์นั exit_block (บรรทดั 04447) ดงัที�ไดก้ล่าวถึงแลว้ใน
บทที� 5 หวัขอ้ 5.2 

ถา้เป็นการสิY นสุดของบล็อกที�เป็นโปรแกรม (บรรทดั 04331-04430) จะมีการตรวจสอบวา่ มี
การอา้งถึงป้ายโดยไม่มีการนิยามป้ายดงักล่าวหรือไม่ (บรรทดั 04333-04341) ซึ�งจะกล่าวถึงในบทที� 10 
หวัขอ้ 10.1 จากนัYนจะผลิตส่วนที�เป็นตอนสุดทา้ยของบล็อก _main ตามที�กล่าวถึงแลว้ในหวัขอ้ 7.2 
(บรรทดั 04343-04346) และเมื�อแปลมาถึงตาํแหน่งสิY นสุดบล็อก ทาํใหท้ราบขนาดของเลขที�อยูข่องตวั
แปรระเบียนของขอ้ความสั �ง WITH ทัYงหมด จึงผลิตคาํสั �ง ต่อไปนีY  (บรรทดั 04347-04348) 
$W_label_index EQU _total_with_address_sizes 
จากนัYนผลิตคาํสั �ง  _TEXT ends เพื�อบอกการสิY นสุดของส่วนคาํสั �ง (บรรทดั 04349) ถา้มีการเรียกใชร้ทีู
นจากคลงั จะผลิตคาํสั �ง extern _name:near เมื�อ _name คือ ชื�อของรทีูน เพื�อบอกใหรู้ว้่าเป็นรทีูนที�อยูข่า้ง
นอก (บรรทดั 04350) ฟังกช์นัที�ทาํหน้าที�นีY  คือ gen_extrn_call (บรรทดั 03705-03716) เราจะรูว้า่รู
ทีนไหนถูกเรียกใช ้ดว้ยการทาํเครื�องหมายไวใ้นตาราง extrn_call (บรรทดั 03615-03680) ตรงเขตขอ้มลู 
flag เริ�มตน้กาํหนดใหค่้าตรงเขตขอ้มลูนีY เป็น FALSE เมื�อมีการเรียกรทีูนใด จะกาํหนดใหค่้าตรงเขตขอ้มลูนีY
เป็น TRUE จากนัYนจะผลิตคาํสั �งเพื�อกาํหนดเนืY อที� ใหก้บัตวัแปรทอ้งถิ�นทัYงหมดในบล็อกของโปรแกรม และค่า
ของค่าคงที�ต่างๆ ที�ใชใ้นโปรแกรม (บรรทดั 04351-04421) เริ�มจากผลิตคาํสั �ง _DATA segment (บรรทดั 
04351) เพื�อบอกจุดเริ�มตน้ของส่วนขอ้มลู ตามดว้ยขอ้มลู ขอ้มลูที�เป็นตวัแปรจะขึY นตน้ดว้ย $N_ ตามดว้ย
ดรรชนีป้ายของตวัแปรนัYนๆ และในภาษาแอสเซมบลีจะมีหมายเหตุแสดงชื�อของตวัแปรดงักล่าวใหด้ว้ยเสมอ 
แต่จะแสดงไม่เกิน 50 อกัขระ (ตวัระบุอื�นๆ ที�จะกล่าวถึงต่อไป ถา้มีหมายเหตุเพื�อแสดงชื�อของตวัระบุ
เหล่านัYน จะแสดงไม่เกิน 50 อกัขระเช่นกนั) ส่วนค่าคงที�ชนิดจาํนวนจริง และค่าคงที�สายอกัขระ จะมีชื�อ
ขึY นตน้ดว้ย $F_ และ $S_ ตามดว้ยดรรชนีป้าย ที�ปรากฏใน real_list และ string_list ตามลาํดบั (ดบูทที� 5 
หวัขอ้ 5.3.2) ขนาดของเนืY อที�จะใชค้าํสั �ง db, dw, และ dd เพื�อกาํหนดเนืY อที�ขนาดไบต,์ คาํ, และสองเท่าของ
คาํ ตามลาํดบั ถา้มีขนาดโตกว่านีY  จะกาํหนดขนาดเป็นหน่วยไบต ์ดว้ยคาํสั �ง db s dup(0) เมื�อ s เป็นขนาด
ที�ตอ้งการ  
 ค่าเริ�มตน้ของขอ้มลูที�เป็นตวัแปรในภาษาปาสกาล เป็นอะไรก็ได ้แต่คอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนีY จะ
กาํหนดใหเ้ป็น 0 ส่วนขอ้มลูของค่าคงที�จาํนวนจริงจะกาํหนดใหมี้ค่าตามค่านัYนๆ สาํหรบัค่าคงที�สายอกัขระ
จะกาํหนดค่าใหที้ละไบตเ์ท่ากบัรหสัแอสกีของอกัขระนัYนๆ เช่น กาํหนดเนืY อที�และค่าใหก้บั สายอกัขระ ‘Hello’ 
ดงันีY  
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$S_4 db  72 ;H 
 db 101 ;e 
 db 108 ;l 
 db 108 ;l 
 db 111 ;o 
 
เป็นตน้ ค่าคงที�สายอกัขระมีชนิดเป็นแบบเดียวกบั ARRAY[1..n] OF CHAR จึงกินเนืY อที�เท่ากบั n และไม่มี
อกัขระ ‘\0’ ปิดทา้ยเหมือนในภาษาซี 

มีตวัแปรมาตรฐานอยูส่องตวัที�ใชเ้พื�อนําขอ้มลูเขา้และนําขอ้มลูออก คือ INPUT และ OUTPUT 
ตามลาํดบั  จะกาํหนดเนืY อที�ใหอ้ยูใ่นส่วนนีY ดว้ย (บรรทดั 04257-04375) โดยที�ตวัแปร INPUT จะมีดรรชนี
ป้ายเท่ากบั 1 (บรรทดั 03065) และตวัแปร OUTPUT จะมีดรรชนีป้ายเท่ากบั 2 (บรรทดั 03072) เนืY อที�
ของตวัแปรทัYงสองนีY  จะมีขนาดเท่ากบัชนิด TEXT หรือ FILE OF CHAR โดยที�คอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนีY  จะ
กาํหนดเนืY อที�ใหก้บัตวัแปรชนิด FILE ดงันีY  
     
    buffer     file_handle   eof_flag   eoln_flag   open_flag  terminal_flag    file_name       
 
 
เมื�อ 

- buffer เป็นที�เก็บของขอ้มลูนําเขา้หรือออก มีขนาดขึY นอยูก่บัชนิดของแฟ้ม เช่น FILE OF CHAR 
มีขนาด 1 ไบต ์และ FILE OF INTEGER มีขนาด 2 ไบต ์เป็นตน้ 

- file_handle เป็นที�เก็บหมายเลขแฟ้ม ใชเ้นืY อที� 2 ไบต ์
- eof_flag ใชเ้ป็นเครื�องหมายบอกใหรู้ว้า่สิY นสุดแฟ้มหรือไม่ (0 หมายถึง ไม่ และ 1 หมายถึงใช่) 

กินเนืY อที� 1 ไบต ์
- eoln_flag ใชเ้ป็นเครื�องหมายบอกใหรู้ว้า่สิY นสุดบรรทดัหรือไม่ (0 หมายถึง ไม่ และ 1 หมายถึง

ใช่) กินเนืY อที� 1 ไบต ์
- open_flag ใชเ้ป็นเครื�องหมายบอกใหรู้ว้า่ไดเ้ปิดแฟ้มนีY แลว้หรือยงั (0 หมายถึง ไม่ นอกนัYน

หมายถึงใช่) กินเนืY อที� 1 ไบต ์
- terminal _flag ใชเ้ป็นเครื�องหมายบอกใหรู้ว้า่อุปกรณนํ์าขอ้มลูเขา้หรือออก เป็นเทอรมิ์นอล

หรือไม่ (0 หมายถึง ไม่ และ 1 หมายถึงใช่) กินเนืY อที� 1 ไบต ์สาํหรบัระบบปฏบิติัการดอส 
แฟ้มที�ชื�อ CON จะหมายถึงแฟ้มประเภทนีY  

- file_name เก็บชื�อแฟ้ม เป็นสายอกัขระที�ปิดทา้ยดว้ย ‘\0’ 
 
สาํหรบัระบบปฏบิติัการดอส จะกาํหนดให ้ file_handle สาํหรบัแฟ้มขอ้มลูเขา้มาตรฐานเป็น 0 และ
แฟ้มขอ้มลูออกมาตรฐานเป็น 1 แฟ้มทัYงสองนีY จะเปิดโดยอตัโนมติั และไม่จาํเป็นตอ้งปิด สาํหรบัภาษาปาส
กาล เริ�มตน้จะกาํหนดให ้ eof_flag และ eoln_flag ของแฟ้มขอ้มลูเขา้ เป็น 0 ส่วนแฟ้มขอ้มลูออก จะ
กาํหนดให ้eof_flag เป็น 1 และ eoln_flag เป็น 0 
 ในขณะที�กาํหนดเนืY อที�ในส่วนขอ้มลู จะตอ้งตรวจสอบไม่ใหข้นาดของขอ้มลูเกิน 65535 ไบต ์ ถา้
เกินตอ้งรายงานความผิดพลาด ในการตรวจสอบจะใชต้วัแปร global_data_size (บรรทดั 04316) เป็น
ตวันับขนาดของขอ้มลู เริ�มตน้จะกาํหนดใหต้วัแปรนีY จะมีค่าเท่ากบั LIB_DATA_SIZE (บรรทดั 04352) ซึ�งมี
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ค่าเท่ากบัขนาดของขอ้มลูทัYงหมดที�อยูใ่นคลงั (บรรทดั 00043)  เมื�อตอ้งการกาํหนดเนืY อที�เพิ�มขนาด y ไบต ์
จะตรวจสอบดว้ยขอ้ความสั �ง ภาษาซี ดงันีY   
 if(global_data_size >= MAXUINT-y) Error(DATA_TOO_BIG); 
 else global_data_size += y; 
เมื�อ MAXUINT มีค่าเท่ากบั 65535U (บรรทดั 00045) เช่น ตอ้งการกาํหนดเนืY อที�ใหก้บัตวัแปรมาตรฐาน 
INPUT และ OUTPUT ขนาด 22 ไบต ์สามารถเขยีนไดต้ามบรรทดั 04353-04354 เป็นตน้ 
 สุดทา้ยในส่วนบล็อกของโปรแกรม จะผลิตคาํสั �ง ต่อไปนีY  (บรรทดั 04422-04429) 
 
_main_data_end db 0 
_DATA ends 
STACK segment  para stack 'STACK' 
 db %u dup(?) 
STACK ends 
 end _isopascal 
 
คาํสั �งแรก กาํหนดตาํแหน่งสุดทา้ยของขอ้มลู ที�ไดจ้ากการแปลทัYงหมด คาํสั �งที�สอง บอกการสิY นสุดของ 
_DATA segment คาํสั �งที�สามถึงหา้บอกขนาดของกองซอ้นในช่วงกระทาํการ โดยที� %u มีค่าเท่ากบั 
MAXUINT-global_data_size (บรรทดั 04427) เป็นขนาดของกองซอ้นในช่วงกระทาํการมีหน่วยเป็นไบต ์
ตวัเลขนีY มีค่าเปลี�ยนไปตามขนาดของขอ้มลูที�ใชใ้นโปรแกรม ส่วนคาํสั �งสุดทา้ยบอกการสิY นสุดของโปรแกรม
และตาํแหน่งเริ�มตน้ของการทาํงาน เป็นอนัสิY นสุดกระบวนการแปลทัYงหมด 

7.4 บทสรุป 
 บทนีY กล่าวถึงการจดัหน่วยเก็บในช่วงกระทาํการ ซึ�งประกอบดว้ย ส่วน คาํสั �ง, ขอ้มลู, ฮีป, และกอง
ซอ้นในช่วงกระทาํการ และกล่าวถึงกรอบกองซอ้นที�เกิดขึY นเมื�อมีการเรียกกระบวนงานหรือฟังกช์นั กรอบกอง
ซอ้นจะอยูใ่นบริเวณกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ขอ้มลูในกรอบกองซอ้นประกอบดว้ย ค่าของพารามิเตอร,์ ค่า
โยงสถิต, เลขที�อยูก่ลบั, ค่าโยงพลวตั, ค่าของตวัแปรทอ้งถิ�นทัYงหมด, และค่าอื�นๆ เช่น ค่าเลขที�อยูข่องตวัแปร
ระเบียนของขอ้ความสั �ง WITH เป็นตน้ จากนัYนจึงกล่าวถึงสญัลกัษณก์ระทาํที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนหวัโปรแกรม 
และส่วนบล็อก เพื�อใหเ้ห็นภาพรวมของการแปลทัYงหมดก่อน รายละเอียดในส่วนยอ่ยอื�นๆ จะกล่าวถึงในบทที� 
8-10 
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                                         บทที� 8 
                                      ส่วนประกาศ 
 
 บทนี� จะกล่าวถึงส่วนประกาศทั�งหมด ซึ�งประกอบดว้ย การประกาศป้าย, การประกาศค่าคงที�สญัลกัษณ,์ 
การประกาศชนิด, การประกาศตวัแปร, และการประกาศกระบวนงานหรือฟังกช์นั ตามลําดบั กฎของไวยากรณ์
แปลที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกาศ ไดแ้ก่ 
 
<decl_part> 
    : <label_decl_part> <const_def_part> <type_def_part> 
      <var_decl_part> #162 <routine_decl_part> 
    . 
 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #162 (บรรทดั 04458-04476) ผลิตภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 เพื�อ
กาํหนดตาํแหน่งในกรอบกองซอ้น ของพารามิเตอรแ์ละตวัแปรทอ้งถิ�น ของบล็อกนี�  ทั�งหมด โดยใชค้าํสั �ง EQU 
ตาํแหน่งดงักล่าวจะสมัพทัธก์บัเรจิสเตอร ์bp (ดตูวัอยา่ง 7.1 ในบทที� 7 ประกอบ) ขอ้สงัเกต สญัลกัษณ์ไมสิ่� นสุด 
<routine_decl_part> หลงัสญัลกัษณ์ #162 เป็นตวักาํหนดบล็อกใหม่ ฉะนั�นบล็อกแรกจะเป็นบล็อกของโปรแกรม 
และส่วนประกาศของโปรแกรมทั�งหมด จากนั�นบล็อกถดัไปจะเป็นกระบวนงานหรือฟังกช์นั และส่วนประกาศของ
บล็อกนั�น ซึ�งสามารถกาํหนดใหม้ีไดห้ลายๆ ครั�ง ในลกัษณะบล็อกซอ้นกนั ตามโครงสรา้งของภาษาปาสกาล 
เริ�มตน้จะตรวจสอบวา่ display[level].block_id เป็น NULL หรือไม่ (บรรทดั 04459) เพื�อป้องกนักรณีที�มคีวาม
ผิดพลาดความหมายเกดิขึ� นก่อนหน้านี�  ถา้เป็น NULL จะไม่ทาํอะไร มิฉะนั�น จะตรวจสอบวา่เป็นบล็อกของ
โปรแกรมหรือไม่ (บรรทดั 04460) ถา้เป็นแสดงวา่ไม่มีพารามเิตอร ์ และตวัแปรทอ้งถิ�นไมไ่ดเ้ก็บอยูใ่นกรอบ
กองซอ้น จึงไม่ตอ้งทาํอะไร มิฉะนั�น จะกาํหนดตาํแหน่งใหพ้ารามิเตอร ์ โดยที� display[level].block_id-
>IROUTINE.parm_ptr จะชี� ไปที�พารามิเตอรต์วัแรก ถา้ตวัชี� นี� เป็น NULL แสดงวา่ไม่มพีารามเิตอร ์ถา้มีพารามเิตอร ์
มากกวา่หนึ�งตวั พารามเิตอรต์วัต่อไปจะอยูท่ี�บพัที�ชี� โดยเขตขอ้มลู next ถา้ตวัชี� นี�  เป็น NULL แสดงวา่ไม่มี
พารามิเตอรต์วัต่อไป พารามเิตอร์แต่ละตวัจะมค่ีาออฟเซตซึ�งสมัพทัธก์บัเรจิสเตอร ์ bp (จะกล่าวถึงค่านี� และการ
เชื�อมโยงพารามเิตอรใ์นหวัขอ้ 8.5) สรุปแลว้ พารามิเตอรแ์ต่ละตวัจะมีดรรชนีป้าย และคา่ออฟเซต จึงสามารถ
ผลิตคาํสั �งเพื�อกาํหนดตาํแหน่งของพารามิเตอร ์ แต่ละตวัได ้ (บรรทดั 04461-04467) ชื�อของพารามิเตอรจ์ะ
ขึ� นตน้ดว้ย $N_ ตามดว้ยดรรชนีป้าย ส่วนตัวแปรทอ้งถิ�น มีลักษณะเช่นเดียวกนักบัพารามิเตอร ์คอื ถา้มีตวัแปร
ทอ้งถิ�นของบล็อกนี�  ตัวแรกจะอยูที่� display[level].block_id->IROUTINE.local_ptr (ค่าออฟเซตและการเชื�อมโยง
ตวัแปรทอ้งถิ�น จะกล่าวถึงในหวัขอ้ 8.4) ตวัแปรทอ้งถิ�นแต่ละตวัจะมีดรรชนีป้าย และคา่ออฟเซต จึงสามารถผลิต
คาํสั �งเพื�อกาํหนดตาํแหน่งของมนัได ้(บรรทดั 04468-04474) ชื�อของตวัแปรทอ้งถิ�นขึ� นตน้ดว้ย $N_ ตามดว้ย
ดรรชนีป้าย 

8.1 การประกาศป้าย 
 กฎของไวยากรณ์แปลที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกาศป้าย ไดแ้ก่ 
 
<label_decl_part> 
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    : "LABEL" <label> ";" 
    | @ 
    . 
<label> 
    : #176 "uinteger" <label_list> 
    . 
<label_list> 
    : "," <label> 
    | @ 
    . 
 
 
ตวัอยา่ง 8.1 
 LABEL 5, 10; 
 
 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #176 (บรรทดั 04492-04505) จะตรวจสอบหมายเลขป้ายวา่มีค่ามากกวา่ 
9999 หรือไม่ ตามมาตรฐาน ISO 7185 ไม่อนุญาตใหห้มายเลขป้ายมคี่ามากกวา่คา่นี�  กรณีที�มค่ีามากกวา่
คอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนี�  จะเตือนใหท้ราบเท่านั�น จากนั�นจะเปลี�ยนหมายเลขป้าย ซึ�งเป็นเลขจาํนวนเต็มให้
เป็นสายอกัขระของตวัเลข โดยใชฟั้งกช์นั utoa ที�มใีหใ้ชใ้นภาษาซ ี แลว้เรียกฟังกช์นั search_symtab เพื�อ
ตรวจสอบวา่มีการประกาศป้ายหมายเลขนี� ซํ�าในบล็อกหรือไม่ ถา้ซํ�าจะรายงานความผิดพลาดความหมายให้
ทราบ มิฉะนั�นจะใสห่มายเลขป้ายนี� ในตารางสญัลกัษณ ์ โดยกาํหนดประเภทใหเ้ป็น LABEL_ID และกาํหนด
ดรรชนีป้ายตวัต่อไปให ้

8.2 การประกาศค่าคงที�สญัลกัษณ ์
 กฎของไวยากรณ์แปลที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกาศค่าคงที�สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ 
 
<const_def_part> 
    : "CONST" <const_def> 
    | @ 
    . 
<const_def> 
    : #198 "id" "=" <constant> #204 ";" <const_def_list> 
    . 
<const_def_list> 
    : <const_def> 
    | @ 
    . 
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<constant> 
    : #216 <sign> <unsigned_constant> 
    | #222 "string" 
    . 
<unsigned_constant> 
    : #226 "uinteger" 
    | #230 "ureal" 
    | #234 "id" 
    . 
 
 
ตวัอยา่ง 8.2                    ค่าคงที�สญัลกัษณ์ 
 CONST N = 10; 
                      MN = -N; 
                      PI = 3.1415; 
                      GRADE = ‘A’; 
                      COLOR = ‘RED’; 
                      T = TRUE; 
 
 
 การจดัการกบัส่วนนี�  จาํเป็นตอ้งใชก้องซอ้นความหมายเก็บค่าสองค่า ค่าแรกใชเ้ก็บตวัชี� ไปยงัตวัระบุที�
เป็นค่าคงที�สญัลกัษณ์หรือตวัระบุที�กาํลงัประกาศ และค่าที�สองเก็บรหสัโทเค็นของเครื�องหมายของค่าคงที� ค่าแรก
จะอยูที่�ดรรชนีกาํกบั sem_top–1 สามารถอา้งถงึไดด้ว้ย sem[sem_top – 1].symptr และค่าที�สองจะอยูที่�ดรรชนี
กาํกบั sem_top สามารถอา้งถึงไดด้ว้ย sem[sem_top].ival นอกจากนี� ยงัไดส้รา้งแมโคร เพื�อใหง้า่ยต่อการจดจาํ
และทดสอบค่า ดงันี�  

- CONST_IDP (บรรทดั 04530) แทน sem[sem_top–1].symptr ซึ�งเป็นตัวชี� ไปยงัตัวระบุที�กาํลงั
ประกาศ 

- CONST_TYPEP (บรรทดั 04531) แทน CONST_IDP->typep หรือ sem[sem_top–1].symptr-
>typep ซึ�งเป็นตวัชี� ไปยงัชนิดของตวัระบุที�กาํลงัประกาศ 

- CONST_VALUE (บรรทดั 04532) แทน CONST_IDP->ICONST หรือ sem[sem_top–1].symptr-
>info.tag.constant.value ซึ�งเป็นเขตขอ้มลูที�ใชเ้ก็บค่าคงที�ของตวัระบุที�กาํลงัประกาศ ซึ�งอาจจะเป็น 
จาํนวนเต็ม, จาํนวนจริง, อกัขระ, หรือสายอกัขระ (ในกรณีนี� จะเก็บเฉพาะตวัชี� ไปยงัสายอกัขระ) 
ฉะนั�นจะตอ้งอา้งถึง CONST_VALUE.integer, CONST_VALUE.real, CONST_VALUE.character, หรือ 
CONST_VALUE.stringp ตามลาํดบั 

- ID_VALUE (บรรทดั 04533) แทน idp->ICONST หรือ idp-> info.tag.constant.value ซึ�งเป็นเขต
ขอ้มลูที�เก็บค่าคงที�ของตวัระบุประเภทคา่คงที� ที�นิยามหรือประกาศไวก้่อนหน้านี� แลว้ และตอ้งอา้ง
ถึง ID_VALUE.integer, ID_VALUE.real, ID_VALUE.character, หรือ ID_VALUE.stringp เมื�อคา่คงที�
นั�นเป็น จาํนวนเต็ม, จาํนวนจริง, อกัขระ, หรือสายอกัขระ ตามลาํดบั  
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- CONST_SIGN (บรรทดั 04534) แทน sem[sem_top].ival ซึ�งเก็บรหสัโทเค็นของเครื�องหมายของ
ค่าคงที� 

- CONST_CHECK_SIGN() (บรรทดั 04535) แทน if(CONST_SIGN == TK_PLUS || CONST_SIGN 
== TK_MINUS) Error(INVALID_CONSTANT) ใชเ้พื�อตรวจสอบวา่มีการเขยีนเครื�องหมาย "+" หรือ 
"–" ไวห้นา้ค่าคงที�หรือไม่ ถา้มจีะรายงานความผิดพลาด 

 
สญัลกัษณก์ระทาํ #198 (บรรทดั 04539-04543) ใชเ้มื�อแปลมาถึงตวัระบทีุ�กาํลงัประกาศ ทาํหน้าที�

จองเนื� อที�บนกองซอ้นความหมาย เพื�อเก็บค่าสองค่า ดงัที�กล่าวขา้งตน้ จากนั�นจะเรียกแมคโคร 
search_and_enter_local_symtab (บรรทดั 00710-00717) โดยการส่งพารามิเตอร ์CONST_IDP ไปให ้แมค
โครดงักล่าว จะกาํหนดคา่นี� ใหชี้� ไปยงัตวัระบุ ที�สรา้งไวใ้นตารางสญัลกัษณ์ ชื�อของตวัระบุจะอยู่ที� yylval.sval และ
บพัของตวัระบุนี�  จะถกูสรา้งอยูใ่นตารางสญัลกัษณ์ของบล็อกซึ�งกาํหนดโดย display[level].root เพื�อป้องกนัความ
ผิดพลาดในกรณีที�ตวัระบดุงักล่าว อาจมีชื�อซํ�ากบัตวัระบุอื�นๆ ในตารางสญัลกัษณข์องบล็อก จึงเรียกฟังกช์นั 
enter_symtab(yylval.sval,display[level].root) ก่อน ถา้ค่าที�ส่งกลบัมาเป็น NULL แสดงว่าชื�อไมซ่ํ�า จึงเรียก
ฟังกช์นั enter_symtab(yylval.sval,&display[level].root) เพื�อสรา้งบพัของตวัระบุดังกล่าว ในตารางสญัลกัษณข์อง
บล็อก ในกรณีที�มีชื�อซํ�า จะรายงานความผิดพลาด และจะใชว้ิธีการทาํการกู ้ โดยการกาํหนดชื�อใหม่ใหก้บัตวัระบุ
ดงักล่าว ก่อนที�จะบรรจเุขา้ไปในตารางสญัลกัษณข์องบล็อก ชื�อใหม่ที�กาํหนด จะไม่ใหซ้ํ�ากนั ดว้ยการสรา้งตวัแปร
ชื�อ dummy_no (บรรทดั 03607) เก็บเลขจาํนวนเต็ม เริ�มตน้มีค่าเป็น 0 และจะถูกบวกทีละหนึ�งเมื�อตอ้งการชื�อ
ใหม ่ ค่านี� จะถกูแปลงใหเ้ป็นสายอกัขระดว้ยฟังกช์นั utoa ซึ�งมใีหใ้ชใ้นภาษาซี แลว้นําไปต่อทา้ย $ ในตวัแปร 
dummy_name (บรรทดั 00715 และ 03608) เนื�องจากตวัระบทีุ�กาํลงัประกาศเป็นประเภท CONST_ID จึง
กาํหนดให ้CONST_IDP->use = CONST_ID (บรรทดั 04542) 

สญัลกัษณก์ระทาํ #204 (บรรทดั 04544-04546) ใชเ้มื�อแปลมาถึงจุดที�ไดก้าํหนดค่าคงที�ใหก้บัตวั
ระบุที�กาํลงัประกาศเรียบรอ้ยแลว้ จึงลบค่าสองค่าที�อยูบ่นกองซอ้นความหมาย ซึ�งสรา้งโดย #198 ทิ� ง 

สญัลกัษณก์ระทาํ #216 (บรรทดั 04547-04549) ใชเ้มื�อแปลมาถึงเครื�องหมายของค่าคงที� ซึ�ง
อาจจะเป็น "+" หรือ "–" หรือไม่มีเครื�องหมาย (ในไวยากรณแ์ทนดว้ย @) ทาํหน้าที�เก็บรหสัโทเค็นขณะนั�น (ซึ�ง
อาจเป็น TK_PLUS หรือ TK_MINUS หรือ อื�นๆ ในกรณีไม่มเีครื�องหมาย) ไวบ้นกองซอ้นความหมาย ตามที�กล่าว
แลว้ขา้งตน้ เพื�อไวต้รวจสอบในภายหลงั 

สญัลกัษณก์ระทาํ #222 (บรรทดั 04550-04565) ใชเ้มื�อแปลมาถึงค่าคงที�อกัขระหรือสายอกัขระ 
ก่อนอื�นจะตรวจสอบวา่มเีครื�องหมาย + หรือ – อยูข่า้งหนา้หรือไม ่โดยการเรียกแมโคร CONST_CHECK_SIGN() 
ถา้มแีสดงขอ้ความผิดพลาด แลว้ใชค้วามยาวของ yylval.sval ตรวจสอบวา่เป็นอกัขระหรือสายอกัขระ ถา้มคีวาม
ยาวเป็นหนึ�ง แสดงวา่เป็นอกัขระ จะกาํหนดคา่และชนิด ใหก้บัตัวระบุที�กาํลงัประกาศ ดงันี�  
CONST_VALUE.character = yylval.sval[0] และ CONST_TYPEP = char_typep มิฉะนั�นจะเป็นสายอกัขระ โดยที�
ค่าซึ�งเก็บอยูใ่น yylval.stringp จะเป็นตวัชี� ไปยงั buff ซึ�งเก็บสายอกัขระ ตามที�กล่าวแลว้ในตวัวเิคราะหศ์พัท ์ ใน
กรณีนี� จาํเป็นตอ้งสรา้งชนิดและค่า ของคา่คงที�สายอกัขระ ตามที�กล่าวในหวัขอ้ 5.3.1 และ 5.3.2 ตามลาํดบั 
แลว้กาํหนดค่าและชนิดนี�  ใหก้บัตวัระบุที�กาํลงัประกาศ  (บรรทดั 04559-04563) 

สญัลกัษณก์ระทาํ #226 (บรรทดั 04566-04570) ใชเ้มื�อแปลมาถึงค่าคงที�จาํนวนเต็ม ตรวจสอบวา่
มีเครื�องหมาย "–" อยูข่า้งหน้าหรือไม ่ ถา้มีจะกาํหนดใหมี้คา่เป็นลบ แลว้กาํหนดค่าและชนิด integer_typep 
ใหก้บัตวัระบุที�กาํลงัประกาศ 
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สญัลกัษณก์ระทาํ #230 (บรรทดั 04571-04579) ใชเ้มื�อแปลมาถึงค่าคงที�จาํนวนจริง ตรวจสอบวา่
มีเครื�องหมาย "–" อยูข่า้งหน้าหรือไม ่ถา้มจีะกาํหนดใหมี้คา่เป็นลบ แลว้กาํหนดค่าและชนิด real_typep ใหก้บัตวั
ระบุที�กาํลงัประกาศ ค่านี� จะตอ้งเก็บไวใ้น real_list ตามที�กล่าวในหวัขอ้ 5.3.2 ดว้ย 

สญัลกัษณก์ระทาํ #234 (บรรทดั 04580-04609) ใชเ้มื�อแปลมาถึงตวัระบ ุ ซึ�งจะตอ้งเป็นตวัระบุ
ประเภทค่าคงที�ที�นิยาม หรือประกาศมาก่อนหนา้นี� แลว้ สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการคน้หาในตารางสญัลกัษณ์
ทั�งหมด เริ�มจากคน้ในบล็อกที�กาํลงัแปลอยู ่ ถา้ไมพ่บจะไปคน้ในบล็อกระดบัตํ �ากวา่ที�คลุมบล็อกนี� อยู ่ เช่นนี�
จนกวา่จะพบ หรือไมพ่บ ดว้ยการเรียกฟังกช์นั search_all_symtab ถา้ไมพ่บแสดงวา่ผิดความหมาย มิฉะนั�นจะ
ตรวจสอบวา่ตวัระบุที�คน้พบ เป็นประเภทค่าคงที�หรือไม่ ถา้ไม่เป็นแสดงวา่ผิดความหมายเช่นกนั มิฉะนั�นแสดงวา่
พบและเป็นตวัระบุประเภทค่าคงที� ค่าและชนิดของตัวระบ ุ สามารถอา้งไดด้ว้ย ID_VALUE และ idp->type 
ตามลาํดบั จากนั�นจะดาํเนินการตามชนิดของตวัระบุ ซึ�งอาจะเป็น จาํนวนเต็ม, จาํนวนจริง, อกัขระ ซึ�งสามารถ
ตรวจสอบไดว้า่ idp->type มีคา่เท่ากบั integer_typep, real_typep, char_typep หรือไม ่ ตามลาํดบั สาํหรบั
ค่าคงที�แบบแจงนับ และคา่คงที�สายอกัขระ ตอ้งตรวจสอบรปูแบบ idp->type->form วา่เป็น ENUM_FORM หรือ 
ARRAY_FORM หรือไม่ ตามลาํดบั ถา้เป็นชนิดจาํนวนเต็มหรือจาํนวนจริงและมเีครื�องหมายลบ จะทาํคา่นั�นใหม้ี
เครื�องหมายกลบักนั แต่ถา้เป็นชนิดอื�น จะรายงานความผิดพลาด แลว้กาํหนดค่าและชนิดใหก้บัตวัระบทีุ�กาํลงั
ประกาศ สาํหรบัดรรชนีป้าย มีค่าคงที�ชนิดจาํนวนจริงและค่าคงที�สายอกัขระเท่านั�น ที�จาํเป็นตอ้งใชเ้ป็นส่วนหนึ�ง
ของชื�อ เพื�อกาํหนดตาํแหน่งขอ้มลู ค่าคงที�จาํนวนจริงที�มีเครื�องหมาย "–" ขา้งหน้า อาจทาํใหเ้กิดคา่คงที�จาํนวน
จริงคา่ใหม่ เช่น เดิมเป็น 9.0 ค่าใหม่จะเป็น –9.0 เป็นตน้ จึงจาํเป็นตอ้งเก็บค่าใหม่นี� ไวใ้น real_list ดว้ยการส่ง
ค่านี� ไปใหฟั้งกชนั make_real_typep และรบัดรรชนีป้ายของคา่ใหม่นี� กลบัมา เพื�อใชเ้ป็นดรรชนีป้ายของตวัระบุที�
กาํลงัประกาศ ส่วนคา่ของสายอกัขระไมเ่ปลี�ยนแปลง จึงใชด้รรชนีป้ายเดิม เป็นดรรชนีป้ายของตัวระบุที�กาํลงั
ประกาศ 

8.3 การประกาศชนิด 
 การประกาศชนิด  เขยีนขึ� นตน้ดว้ย TYPE เพียงหนึ�งครั�ง แลว้ตามดว้ย id = <type> ; กี�ครั�งก็ได ้เขยีน
เป็นไวยากรณแ์ปล ไดด้งันี�  
 
<type_def_part> 
    : "TYPE" <type_def> 
    | @ 
    . 
<type_def> 
    : #99 #246 "id" "=" <type> #252 ";" <type_def_list> 
    . 
<type_def_list> 
    : <type_def> 
    | #262 
    . 
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 สญัลกัษณก์ระทาํ #246 (บรรทดั 04625-04631) ใชเ้มื�อแปลมาถึงตวัระบุ ที�ตอ้งการประกาศให้
เป็นชนิด จะเรียกฟังกช์นั type_search_and_enter_local_symtab (บรรทดั 00718-00725) เพื�อตรวจสอบวา่ 
ตวัระบุนี� มชืี�อซํ�ากบัตวัระบุอื�นในบล็อกหรือไม ่ ดว้ยการเรียกฟังกช์นั 
search_symtab(yylval.sval,display[level].root) ถา้ฟังกช์นันี� ส่งคา่กลบัเป็น NULL แสดงวา่ไม่ซํ�ากนั จะใส่ตวัระบุ
ดงักล่าวในตารางสญัลกัษณข์องบล็อก ดว้ยการเรียกฟังกช์นั enter_symtab(yylval.sval,&display[level].root) แต่
ถา้ซํ�ากนั ตอ้งตรวจสอบวา่ตวัระบุในตารางสญัลกัษณ ์ ที�มีชื�อซํ�า มีประเภทเป็น FORWARD_ID หรือไม่ ถา้เป็น
แสดงวา่ไม่ผิดพลาด มิฉะนั�นรายงานความผิดพลาด และทาํการกูด้ว้ยการใส่ชื�อใหม ่ ที�ไม่ซํ�ากบัใครเขา้ไปแทน 
เหมือนที�กล่าวในสญัลกัษณ์กระทาํ #198 ตัวอยา่งเช่น  
 TYPE p = ^point; 
                   point = record x, y : integer end; 
ตวัระบุ point จะเก็บอยูใ่นตารางสญัลกัษณก่์อน แต่จะกาํหนดประเภทใหเ้ป็น FORWARD_ID เพราะมกีารประกาศ
ในภายหลงั (ดูหวัขอ้ 8.3.5) เมื�อแปลมาถึงตวัระบ ุ point ในบรรทดัถดัไป จะพบวา่มีชื�อซํ�า แต่เป็นประเภท 
FORWARD_ID จะรายงานความผิดพลาดไม่ได ้ เป็นตน้ 

จากนั�นจะกาํหนดใหต้วัระบุดงักล่าว มีประเภทเป็น UNDEFINED (บรรทดั 04627) เพื�อป้องกนัการ
ประกาศ ในลกัษณะที�ไมถ่กูตอ้ง ต่อไปนี�  TYPE t = t; เพราะถา้กาํหนดใหต้วัระบุดงักล่าว (t ตวัแรก) เป็นประเภท 
TYPE_ID เลย เมื�อแปลมาถึง <type> (t ตวัหลงั) ซึ�งเป็นตวัระบเุดียวกนั และมีประเภทเป็น TYPE_ID จะไม่
สามารถตรวจพบความผิดพลาดในกรณีนี� ได ้ สรุปแลว้ตวัระบุที�ตอ้งการประกาศชนิดจะกาํหนดใหม้ีประเภทเป็น 
UNDEFINED ก่อน (หมายเหตุ ถา้ก่อนหน้านี� ตวัระบุดงักล่าวมีประเภทเป็น FORWARD_ID ก็จะถกูเปลี�ยนเป็น 
UNDEFINED ดว้ย) เมื�อแปลส่วน <type> เรียบรอ้ยแลว้ และถกูตอ้งจึงจะกาํหนดใหม้ีประเภทเป็น TYPE_ID (ดู
สญัลกัษณก์ระทาํ #252) การทาํเช่นนี� จะใชไ้ดก้บัการประกาศที�ถูกตอ้งในลกัษณะ ต่อไปนี�   TYPE t = ^t; 

ตวัระบุดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชใ้นภายหลงั จึงไดเ้ก็บตวัชี� ของตวัระบุนี� ไวบ้นกองซอ้นความหมาย (บรรทดั 
04628-04629) เนื�องจาก <type> ใชท้ั�งในส่วนประกาศชนิดและส่วนประกาศตัวแปร (ดหูวัขอ้ 8.4) ซึ�งมี
ความสาํคญัในการตรวจสอบการซํ�ากนัของชื�อตวัระบุ จาํเป็นตอ้งรูว้า่กาํลงัแปลในส่วนไหน คอมไพเลอรใ์น
หนังสือเล่มนี�  จะกาํหนดใหต้วัแปร type_def_flag มีคา่เป็น TRUE (บรรทดั 04630) เพื�อบอกใหท้ราบวา่กาํลงั
แปลอยูใ่นส่วนการประกาศชนิด และกาํหนดใหเ้ป็น FALSE เมื�อแปลส่วนประกาศชนิดเสร็จ (ดสูญัลกัษณก์ระทาํ 
#262) 
   สญัลกัษณก์ระทาํ #252 (บรรทดั 04632-04638) ใชเ้มื�อแปลมาถึงตาํแหน่งที�รูช้นิดของตวัระบุที�
กาํลงัประกาศแลว้ เมื�อแปล <type> เสร็จ ซึ�งจะกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป ค่าที�อยูบ่นสุดของกองซอ้นความหมายจะ
เป็นตวัชี� ไปยงับพัของชนิด ในขณะนี� ค่าที�เกี�ยวขอ้งซึ�งอยูบ่นกองซอ้นความหมายมสีองคา่ คอื ตวัชี� ไปยงับพัของ
ชนิด และตวัชี� ไปยงับพัของตวัระบุที�กาํลงัประกาศ คา่แรกอยูบ่นสุดของกองซอ้น สามารถอา้งไดด้ว้ย 
sem[sem_top].typeptr ส่วนค่าที�สองอยูติ่ดกนัถดัลงมาขา้งล่าง สามารถอา้งไดด้ว้ย sem[sem_top-1].symptr 
เมื�อรูช้นิดของตวัระบุแลว้ จึงกาํหนดประเภทของตวัระบ ุ (เขตขอ้มลู use) ใหเ้ป็น TYPE_ID (บรรทดั 04633) 
และกาํหนดชนิด (เขตขอ้มลู typep) ใหชี้� ไปยงับพัของชนิด (บรรทดั 04634) ถา้ชนิดดงักล่าวไมเ่คยมีการ
ประกาศมาก่อน (เขตขอ้มลู type_idp ในบพัของชนิดจะเป็น NULL) จะกาํหนดให ้เขตขอ้มลู type_idp ในบพัของ
ชนิด ชี� ไปยงับพัของตวัระบุ (บรรทดั 04635-04636) ดตูวัอยา่ง 5.3-5.6 ประกอบ เมื�อทุกอยา่งเรียบรอ้ยแลว้ 
ไม่จาํเป็นตอ้งใชค้่าทั�งสองบนกองซอ้นความหมายอีก จงึลบทิ� ง (บรรทดั 04637) 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #262 (บรรทดั 04639-04642) ใชเ้มื�อแปลสว่นประกาศชนิดหมดแลว้ จะ
ตรวจสอบตวัระบุประเภท FORWARD_ID วา่ยงัมหีลงเหลืออยูห่รือไม ่ (บรรทดั 04640) เพราะถา้มีแสดงวา่เป็น
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ชนิดที�ไมม่ีประกาศในภายหลงั จะตอ้งรายงานความผิดพลาด ฟังกช์นั check_forward_type (บรรทดั 04122-
04130) ทาํหน้าที�นี�  การทาํงานจะเหมือนกบัฟังกช์นั check_definition_label และ check_forward_routine ที�
กล่าวถึงในหวัขอ้ 7.3 จากนั�นจะกาํหนดให ้type_def_flag มีคา่เป็น FALSE (บรรทดั 04641) ตามที�กล่าวมาแลว้
ขา้งตน้  

8.3.1 ชนิด 
 ตามคู่มอื ISO 7185 Pascal Standard ไดแ้บ่งชนิดออกเป็นสามกลุ่ม คอื ชนิดธรรมดา (Simple 
Types) , ชนิดโครงสรา้ง (Structured Types), และชนิดตัวชี�  (Pointer Types) ดงัแสดงในรปูที� 8.1 
 
             Types 
 
    Simple Types           Pointer Types 
 
           Structured Types 
 
    รปูที� 8.1 กลุ่มของชนิด 
 
ชนิดธรรมดา ยงัแบง่ออกเป็นสองกลุ่มยอ่ย คือ จาํนวนจริง (Real) และ ชนิดลาํดบั (Ordinal Types) แลว้แบ่ง
ชนิดลาํดบัออกเป็นสามกลุ่มยอ่ย คือ ชนิดแจงนับ (Enumerated Types), ชนิดลาํดบัที�นิยามไวก่้อนแลว้ 
(Predefined Ordinal Types), และ ชนิดพสิยัย่อย (Subrange Types) ชนิดลาํดบัที�นิยามไวก่้อนแลว้มีสามชนิด 
คือ แบบบลู (Boolean), จาํนวนเต็ม (Integer), และ อกัขระ (Char) ดงัแสดงในรปู 8.2 
 
        Simple Types 
 
   Real      Ordinal Types 
 
    Enumerated Predefined Ordinal Subrange 
    Types                    Types  Types 
 
     Boolean      Integer  Char 
 
    รปูที� 8.2 ชนิดธรรมดา 
 
ชนิดโครงสรา้งแบ่งออกเป็นสี�กลุ่มยอ่ย คือ ชนิดแถวลาํดบั (Array Types), ชนิดแฟ้ม (File Types), ชนิดเซต 
(Set Types), และชนิดระเบียน (Record Types) ดงัแสดงในรปู 8.3 
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       Structured Types 
 
   Array Types   Record Types 
 
    File Types Set Types 
 
    รปูที� 8.3 ชนิดโครงสรา้ง 
 

ในการเขยีนไวยากรณไ์ม่พึ�งบริบท เพื�อตรวจสอบชนิด ไม่สามารถเขียนแบบตรงไปตรงมา ตามที�กล่าว
ในคูม่ือ เพราะจะทาํใหไ้วยากรณด์งักล่าว ไมเ่ป็นไวยากรณ ์ LL(1) และไมส่ามารถใชต้วัวเิคราะหก์ระจายตามที�
กล่าวในบทที� 4 เพื�อใหส้ามารถใชก้บัตัววิเคราะหก์ระจายตามที�กล่าวในบทที� 4 ได ้ ไวยากรณ์แปลที�เกี�ยวขอ้งกบั
ชนิด จึงมีลกัษณะ ดงันี�  
 
<type> 
      /* <simple_type> */ 
    : #276 <enumerated_type> 
    | #280 <subrange_const> <subrange_max_const> #284 
      /* <structured_type> */ 
    |  <packed_or_empty> <unpacked_structured_type> 
      /* pointer_type> */ 
    | "^" #508 "id" 
    . 
 
หรือเขยีนแยกออกเป็นแต่ละกฎไดด้งันี�  
 
<type> 
    : #276 <enumerated_type> 
    . 
<type> 
    : #280 <subrange_const> <subrange_max_const> #284 
    . 
<type> 
    :  <packed_or_empty> <unpacked_structured_type> 
    . 
<type> 
    : "^" #508 "id" 
    . 
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ไวยากรณ์ดงักล่าว ยงัคงแบ่งชนิดออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆ ตามคู่มอื แต่ชนิดธรรมดาจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มยอ่ย 
คือ ชนิดแจงนับกบัชนิดพิสยัย่อย โดยที�ชนิดพสิยัยอ่ยจะเขยีนคลุม ชนิดที�ประกาศหรือนิยามไวก้่อนแลว้ดว้ย 
เพื�อใหเ้ขา้ใจวา่ทาํไมตอ้งเขยีนแบบนี�  จะขอยกตวัอยา่ง การประกาศชนิดต่อไปนี�  
 
 CONST 
  SYEAR = 0; 
 TYPE 
  SIZE = (SMALL, MEDIUM, LARGE); 
  VEC = ARRAY [1..10] OF INTEGER; 
  ROW = VEC;    
  BALL = SMALL..LARGE; 
  YEARS = SYEAR..10; 
  NUMBER = INTEGER; 
  P = ^REAL; 
 
ใหด้เูฉพาะส่วนชนิดที�อยูห่ลงัเครื�องหมาย “=” ซึ�งแทนดว้ยสญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุด <type> ถา้โทเค็นตวัแรกเป็น
คาํหลกั PACKED, ARRAY, RECORD, SET, FILE, หรือ TEXT เรารูว้า่เป็นชนิดแบบมีโครงสรา้ง จึงเขยีนเป็นกฎ 
ดงันี�  
 
<type> 
    :  <packed_or_empty> <unpacked_structured_type> 
    . 
  
โดยที� <packed_or_empty> และ <unpacked_structured_type> จะตอ้งมีกฎเพื�ออธิบายต่อในภายหลงั ชนิดแบบมี
โครงสรา้ง แบง่ออกไดเ้ป็นสี�กลุ่มยอ่ย คือ แถวลาํดบั, ระเบียน, เซต, และ แฟ้ม  ซึ�งจะกล่าวถึงในหวัขอ้ 8.3.4-
8.3.7 ตามลาํดบั 

ถา้โทเค็นตวัแรกเป็น “^” เรารูว้า่เป็นชนิดตวัชี�  จึงเขยีนเป็นกฎ ดงันี�  
 
<type> 
    : "^" #508 "id" 
    . 
 
สญัลกัษณก์ระทาํที�เกี�ยวขอ้ง จะกล่าวในหวัขอ้ 8.3.8 

แต่ถา้โทเค็นตวัแรกเป็น “(“ เรารูว้า่เป็นชนิดแจงนับ จงึเขยีนเป็นกฎ ดงันี�  
 
<type> 
    : #276 <enumerated_type> 
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    . 
 
โดยที� <enumerated_type> จะตอ้งมีกฎเพื�ออธิบายต่อในภายหลงั สญัลกัษณก์ระทาํที�เกี�ยวขอ้ง จะกล่าวในหวัขอ้ 
8.3.2 

แต่ถา้โทเค็นตวัแรกเป็นตวัระบุ เช่น VEC, SMALL, SYEAR, หรือ INTEGER ดงัในตวัอยา่ง เป็นตน้ 
โทเค็นเพยีงตวัแรกตวัเดียวจึงบอกไม่ไดว้า่ เป็นชนิดพิสยัยอ่ย (เช่น SMALL..LARGE หรือ SYEAR..10) หรือชนิดที�
ประกาศหรือนิยามไวก้่อนแลว้  (เช่น VEC หรือ INTEGER) จาํเป็นตอ้งเขยีนไวยากรณใ์หค้ลุมทั�งหมด จะเห็นไดว้า่ 
ชนิดพิสยัยอ่ยประกอบดว้ยโทเค็นมากที�สุด ซึ�งใชแ้ทน ค่าเริ�มตน้ของพิสยัยอ่ย ตามดว้ย  “..” และตามดว้ยค่า
สุดทา้ยของพิสยัยอ่ย เขยีนเป็นกฎ ดงันี�  
 
<type> 
    : #280 <subrange_const> <subrange_max_const> #284 
    . 
<subrange_const> 
    : #310 <sign> <subrange_unsigned_const> 
    | #316 "string" 
    . 
<subrange_unsigned_const> 
    : #320 "uinteger" 
    | #324 "id" 
    . 
<subrange_max_const> 
    : #328 ".." <subrange_const> #332 
    | @ 
    . 
 

สญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุด <subrange_const> ใชแ้ทนทั�งคา่เริ�มตน้ของพสิยัยอ่ยและคา่สุดทา้ยของพสิยัยอ่ย 
ส่วน <subrange_max_const> อาจจะแทนดว้ยสายอกัขระวา่ง (ในกรณีนี�  <subrange_const> จะไม่ใช่ค่าเริ�มตน้
ของพสิยัย่อย แต่จะเป็นชนิดที�ประกาศหรือนิยามไวก้อ่นแลว้) หรือ แทนดว้ย “..” ตามดว้ย ค่าสุดทา้ยของพสิยั
ยอ่ย  จากนั�นจะใชส้ญัลกัษณ์กระทาํต่างๆ เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครั�งหนึ�ง จะกล่าวถึงในหวัขอ้ 8.3.3 

8.3.2 ชนิดแจงนบั 
 ไวยากรณ์แปลที�เกี�ยวขอ้งกบัชนิดแจงนับ คือ 
 
<type> 
    : #276 <enumerated_type> 
    . 
<enumerated_type> 
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    : "(" <id4_list> ")" 
    . 
<id4_list> 
    : #294 "id" <id4_lists> 
    . 
<id4_lists> 
    : "," #294 "id" <id4_lists> 
    | #308 
    . 
 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #276 (บรรทดั 04664-04673) เมื�อแปลมาถึงจุดนี�  แสดงวา่เป็นชนิดแจงนับ 
จาํเป็นตอ้งใชค้า่สามคา่บนกองซอ้นความหมาย (บรรทดั 04665) เพื�อเก็บ ตวัชี� ไปยงับพัตัวระบุ, ค่าคงที�ที�ใช ้
แทนตวัระบุ, และ ตวัชี� ไปยงับพัของชนิดนี�  เพื�อใหง้า่ยต่อการอา้งถึงค่าทั�งสามนี�  จึงไดส้รา้งแมโครสามตวั คือ  
LAST_IDP, ENUM_VALUE, และ ENUM_TP (บรรทดั 04660-04662) เพื�ออา้งถึงค่าทั�งสามตามลาํดบั จากนั�น
จะสรา้งบพัของชนิดนี� ขึ� นมา (บรรทดั 04666) กาํหนดใหม้ีรปูแบบเป็น ENUM_FORM (บรรทดั 04667) มี
ขนาดเท่ากบัขนาดของเลขจาํนวนเต็ม (บรรทดั 04668) และกาํหนดใหเ้ขตขอ้มลู type_idp เป็น NULL (บรรทดั 
04669) แลว้กาํหนดให ้ENUM_TP ชี� ไปยงับพัดงักล่าว (บรรทดั 04670) และกาํหนดค่าคงที�เริ�มตน้ใหเ้ป็น –1 
(บรรทดั 04671) ค่านี� จะถกูบวกทีละหนึ�ง ตวัระบุตวัแรกจะมีค่าเท่ากบั 0 ตวัต่อไปจะมค่ีาเป็น 1 ตามลาํดบั 
เนื�องจากยงัแปลไม่ถึงตวัระบุตวัแรก จึงกาํหนดให ้LAST_IDP เป็น NULL (บรรทดั 04672) 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #294 (บรรทดั 04674-04682) ใชเ้มื�อแปลมาถึงตวัระบชุนิดแจงนับ ชื�อของตวั
ระบุตอ้งไม่ซํ�ากบัตวัระบุอื�นๆ ในบล็อก ถา้ซํ�าจะรายงานความผิดพลาด มฉิะนั�นจะใส่ตวัระบุนี� เขา้ไปในตาราง
สญัลกัษณ ์ แมโครที�ทาํหน้าที�นี�  คือ search_and_enter_local_symtab จากนั�นกาํหนดใหต้วัระบุนี� มีประเภทเป็น 
CONST_ID และมีค่าเท่ากบั ++ENUM_VALUE ซึ�งเป็นค่าถดัไปจากค่าที�เก็บใน ENUM_VALUE ตามที�กล่าวใน
สญัลกัษณก์ระทาํ #276 ตวัระบุนี� มชีนิดตามที�สรา้งในสญัลกัษณ์กระทาํ #276 ซึ�งเก็บอยูที่� ENUM_TP ถา้ตวัระบุ
นี� เป็นตวัระบุตัวแรก จะกาํหนดใหเ้ขตขอ้มลู TENUMERATION.const_idp ชี� มาที�ตวัระบุนี�  มิฉะนั�นจะกาํหนดเขต
ขอ้มลู next ของตวัระบุกอ่นหน้านี�  ใหชี้� มายงัตวัระบุนี�  เพื�อเชื�อมโยงระหวา่งตัวระบุที�เป็นค่าคงที�แจงนับนี�  ดู
ตวัอยา่ง 5.3 ประกอบ แลว้กาํหนดให ้LAST_IDP ชี� มายงัตวัระบุนี�  เพื�อที�จะใชเ้ป็นตวัเชื�อมโยงกบัตวัระบุถดัไป 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #308 (บรรทดั 04683-04686) ใชเ้มื�อแปลมาถึงสิ� นสุดชนิดแจงนับ ตอนนี� จะรู ้
ค่าคงที�มากที�สุด ซึ�งเก็บอยูใ่น ENUM_VALUE จึงกาํหนดค่านี� ใหก้บัเขตขอ้มลู TENUMERATION.max แลว้ลบคา่
สองคา่บนกองซอ้นความหมายทิ� ง เพราะไมจ่าํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไป แต่ยงัคงเหลือค่าที�สามไว ้ เพราะเก็บตวัชี� ไปยงั
บพัของชนิดนี�  ซึ�งจะถกูนําไปใชต่้อไป (ดสูญัลกัษณก์ระทาํ #252) 

8.3.3 ชนิดพิสยัย่อยและชนิดที�ประกาศหรือนิยามไวก่้อนแลว้ 
 ไวยากรณ์แปลที�เกี�ยวขอ้งกบัชนิดพิสยัยอ่ยและชนิดที�ประกาศหรือนิยามไวก้่อนแลว้ คือ 
 
<type> :  
    #280 <subrange_const> <subrange_max_const> #284  
    . 
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<subrange_const> 
    : #310 <sign> <subrange_unsigned_const> 
    | #316 "string" 
    . 
<subrange_unsigned_const> 
    : #320 "uinteger" 
    | #324 "id" 
    . 
<subrange_max_const> 
    : #328 ".." <subrange_const> #332 
    | @ 
    . 
 
 การตรวจสอบความหมายในส่วนนี�  จะใชค้า่สามค่าซึ�งเก็บบนกองซอ้นความหมาย จงึไดส้รา้งแมโคร
ขึ� นมา เพื�อใหง้า่ยต่อการอา้งถึงคา่ทั�งสามดงักล่าว คือ SUBRANGE_TP, SUBRANGE_FLAG, และ 
SUBRANGE_SIGN (บรรทดั 04706-04708) ค่าแรกเก็บตวัชี� ไปยงับพัของชนิดที�มีรปูแบบพิสยัยอ่ยหรือที�
ประกาศหรือนิยามไวก้่อนแลว้, ค่าที�สองเก็บตวับ่งชี� , และค่าที�สามเก็บเครื�องหมาย ตามลาํดบั ตวับ่งชี� เป็นไดส้าม
ค่า คือ MIN_CONST, MAX_CONST, และ NOT_SUBRANGE (บรรทดั 04709-04711) สองคา่แรกใชเ้พื�อบอก
ใหรู้ว้า่กาํลงัแปลอยูใ่นส่วนคา่เริ�มตน้ของพสิยั และส่วนค่าสุดทา้ยของพสิยัตามลาํดบั ส่วนคา่ที�สามบอกใหรู้ว้า่
ไม่ใช่ชนิดพสิยัยอ่ย (ดสูญัลกัษณก์ระทาํ #324) และทา้ยสุดไดส้รา้งแมโคร SUBRANGE_TYPE() (บรรทดั 
04712-04715) เพื�อสรา้งบพัของชนิดที�มรีปูแบบพสิยัยอ่ย 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #280 (บรรทดั 04717-04720) ใชก้าํหนดที�บนกองซอ้นความหมาย (บรรทดั 
04718) เพื�อเก็บค่าสามค่า ดงัที�กล่าวขา้งตน้ จากนั�นกาํหนดค่าบ่งชี� ใหเ้ป็น MIN_CONST (บรรทดั 04719) 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #284 (บรรทดั 04721-04723) ใชเ้มื�อแปลมาถึงจุดสิ� นสุดของชนิดนี�  คา่สองค่า
บนกองซอ้นความหมายไม่จาํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไป แต่ยงัคงเหลือค่าที�สามไว ้ เพราะเก็บตวัชี� ไปยงับพัของชนิดนี�  ซึ�ง
จะถกูนําไปใชต่้อไป (ดสูญัลกัษณก์ระทาํ #252) 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #310 (บรรทดั 04724-04726) ใชเ้มื�อแปลมาถึงเครื�องหมาย ซึ�งจะมีหรือไม่ก็ได ้
ถา้มจีะเป็น “+” หรือ “-” จะเก็บรหสัโทเค็นของเครื�องหมาย หรือรหสัโทเค็นอื�นถา้ไมม่ีเครื�องหมาย ไวที้� 
SUBRANGE_SIGN 
  สญัลกัษณก์ระทาํ #316 (บรรทดั 04727-04750) ใชเ้มื�อแปลมาถึงโทเค็นสายอกัขระ ซึ�งอาจจะอยู่
ในส่วนค่าเริ�มตน้ของพิสยั หรือส่วนค่าสดุทา้ยของพิสยั สามารถตรวจสอบไดด้ว้ยตัวบ่งชี�  SUBRANGE_FLAG ถา้ 
SUBRANGE_FLAG มีคา่เท่ากบั MIN_CONST แสดงวา่เป็นคา่เริ�มตน้ของพสิยั จะสรา้งบพัของชนิดที�มีรปูแบบพิสยั
ยอ่ย ดว้ยการเรียกแมโคร SUBRANGE_TYPE() แลว้กาํหนดใหช้นิดของพิสยัยอ่ยเป็น char_typep (บรรทดั 
04730) จากนั�นจะตรวจสอบวา่มเีครื�องหมายนําหน้า หรือสายอกัขระมคีวามยาวไม่เท่ากบั 1 หรือไม่ ถา้จริง
แสดงขอ้ความผิดพลาด และทาํการกูโ้ดยการกาํหนดค่าเริ�มตน้ของพสิยัใหม้ีค่าเท่ากบั –MAXINT (บรรทดั 
04731-04734) มิฉะนั�นแสดงวา่เขยีนค่าเริ�มตน้ของพิสยัไดถ้กูตอ้ง กาํหนดคา่เริ�มตน้ของพิสยัใหม้ค่ีาเท่ากบัค่า
ของอกัขระ ซึ�งเก็บอยูที่� yylval.sval[0] (บรรทดั 04736) แต่ถา้ SUBRANGE_FLAG มีคา่เท่ากบั MAX_CONST จะ
ตรวจสอบวา่มีเครื�องหมายนําหนา้ หรือสายอกัขระมีความยาวไมเ่ท่ากบั 1 หรือไม่ ถา้จริงแสดงขอ้ความผิดพลาด 
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และทาํการกูโ้ดยการกาํหนดค่าสุดทา้ยของพสิยัใหม้คี่าเท่ากบั MAXINT (บรรทดั 04739-04743) มิฉะนั�น
แสดงวา่เขยีนคา่สุดทา้ยของพสิยัไดถ้กูตอ้ง แต่อาจจะเป็นไปไดที้�ค่าเริ�มตน้ของพิสยั อาจจะไม่ใช่ชนิดอกัขระ จึง
ตอ้งตรวจสอบ ถา้ค่าเริ�มตน้ของพิสยัไม่มีชนิดเป็นอกัขระ จะรายงานความผิดพลาด และทาํการกูโ้ดยการ
กาํหนดค่าสุดทา้ยของพิสยัใหม้ีคา่เท่ากบั MAXINT (บรรทดั 04744-04747) มิฉะนั�นแสดงวา่เขียนค่าสดุทา้ย
ของพสิยัไดถู้กตอ้ง กาํหนดค่าสุดทา้ยของพิสยัใหม้คี่าเท่ากบัค่าของอกัขระ ซึ�งเก็บอยูท่ี� yylval.sval[0] (บรรทดั 
04748)  

ถา้ SUBRANGE_FLAG ไม่ใช่ MIN_CONST หรือ MAX_CONST แสดงวา่เขยีนชนิดประเภทนี� ผิด รายงาน
ความผิดพลาด (บรรทดั 04749) 

ในการตรวจสอบวา่ ค่าเริ�มตน้ของพิสยั นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั ค่าสุดทา้ยของพสิยัหรือไม่ จะตรวจสอบ
ดว้ยสญัลกัษณ์กระทาํ #332 จะกล่าวถึงในภายหลงั 

สญัลกัษณก์ระทาํ #320 (บรรทดั 04751-04765) มีการทาํในลกัษณะเดียวกนักบัสญัลักษณก์ระทาํ 
#316 แต่แทนที�จะเป็นชนิดอกัขระ ก็เป็นชนิดจาํนวนเต็ม ในกรณีนี� อนุญาตใหม้เีครื�องหมายได ้ถา้มเีครื�องหมาย
จะกาํหนดค่าใหต้รงตามเครื�องหมายนั�นๆ 

สญัลกัษณก์ระทาํ #324 (บรรทัด 04766-04840) ใชเ้มื�อแปลมาถึงโทเค็นตวัระบุ จะคน้หาวา่ตวัระบุ
นี� อยูใ่นตารางสญัลกัษณห์รือไม ่ ดว้ยการเรียกแมโคร search_all_symtab(idp) ถา้ไมอ่ยู่ในตารางสญัลกัษณ ์ idp 
จะมคี่าเป็น NULL ถา้อยู ่idp จะชี� ไปยงับพัของตวัระบุนั�น  

กรณีที� SUBRANGE_FLAG มีคา่เท่ากบั MIN_CONST แสดงวา่อยูใ่นส่วนคา่เริ�มตน้ของพสิยัยอ่ย ถา้ idp มี
ค่าเป็น NULL จะรายงานความผิดพลาด และทาํการกูด้ว้ยการกาํหนดใหม้ีชนิดเป็น dummy_type และถือวา่เป็น
ชนิดที�ประกาศหรือนิยามไวก้อ่นแลว้ ดว้ยการกาํหนดให ้SUBRANGE_FLAG เป็น NOT_SUBRANGE แต่ถา้ idp ไม่
เป็น NULL ตอ้งตรวจสอบวา่ตวัระบุนั�นเป็นประเภทใด ประเภทที�ถกูตอ้งเป็นไดส้องกรณี คือ ประเภท TYPE_ID 
แสดงวา่เป็นชนิดที�ประกาศหรือนิยามไวก้่อนแลว้ หรือเป็น CONST_ID แสดงวา่เป็นคา่เริ�มตน้ของพสิยั ถา้เป็น
ประเภทอื�น รายงานความผิดพลาด (บรรทดั 04802-04806) ถา้เป็นประเภทแรก จะกาํหนดให ้
SUBRANGE_TP มีคา่เท่ากบัชนิดของตวัระบุ และ SUBRANGE_FLAG เท่ากบั NOT_SUBRANGE (บรรทดั 
04774-04777) แต่ถา้เป็นประเภทหลงั จะเรียกแมโคร SUBRANGE_TYPE เพื�อสรา้งบพัของชนิดที�มรีปูแบบ
พิสยัยอ่ย (บรรทดั 04779) และกาํหนดใหช้นิดของพิสยัย่อยเป็นชนิดเดียวกนักบัชนิดของตวัระบุ (บรรทดั 
04780) ชนิดของพิสยัยอ่ยที�เป็นไปได ้ คือ จาํนวนเต็ม, อกัขระ, และแจงนับ ถา้เป็นชนิดอื�น รายงานความ
ผิดพลาด และทาํการกูด้ว้ยการกาํหนดใหค้่าเริ�มตน้ของพิสยัย่อยเท่ากบั -MAXINT (บรรทดั 04797-04800) 
ชนิดจาํนวนเต็มอนุญาตใหม้ีเครื�องหมายได ้ และจะกาํหนดใหมี้คา่ตามเครื�องหมาย ส่วนชนิดอกัขระและชนิดแจง
นับ ไมอ่นุญาตใหม้ีเครื�องหมายนําหน้า ถา้มรีายงานความผิดพลาด (บรรทดั 04781-04796) 

กรณีที� SUBRANGE_FLAG มีคา่เท่ากบั MAX_CONST (บรรทดั 04807) แสดงวา่อยูใ่นส่วนค่าสุดทา้ย
ของพสิยัย่อย ถา้ idp มีคา่เป็น NULL จะรายงานความผิดพลาด และทาํการกูด้ว้ยการกาํหนดใหค้่าสุดทา้ยของ
พิสยัยอ่ยเท่ากบั MAXINT (บรรทดั 04808-04811) แต่ถา้ idp ไม่เป็น NULL ตวัระบุตอ้งเป็นประเภท 
CONST_ID เท่านั�น ถา้เป็นประเภทอื�น รายงานความผิดพลาด และทาํการกูด้ว้ยการกาํหนดใหค้่าสุดทา้ยของพสิยั
ยอ่ยเท่ากบั MAXINT (บรรทดั 04712-04815) กรณีที�เป็นตวัระบุประเภท CONST_ID ถกูตอ้งแลว้ ตอ้ง
ตรวจสอบอีกวา่ ชนิดของพสิยัยอ่ยของค่าสุดทา้ยของพสิยัยอ่ย ตรงกบัชนิดของพิสยัยอ่ยของค่าเริ�มตน้ของพิสยั
ยอ่ยหรือไม ่ ถา้ไม่ตรง รายงานความผิดพลาด และทาํการกูด้ว้ยการกาํหนดใหค่้าสดุทา้ยของพสิยัย่อยเท่ากบั 
MAXINT (บรรทดั 04816-04819) ชนิดของพสิยัยอ่ยที�เป็นไปได ้คือ จาํนวนเต็ม, อกัขระ, และแจงนับ ถา้เป็น
ชนิดอื�น รายงานความผิดพลาด และทาํการกูด้ว้ยการกาํหนดใหค้า่สุดทา้ยของพสิยัยอ่ยเท่ากบั MAXINT (บรรทดั 
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04836-04839) ชนิดจาํนวนเต็มอนุญาตใหม้ีเครื�องหมายได ้ และจะกาํหนดใหมี้คา่ตามเครื�องหมาย ส่วนชนิด
อกัขระและชนิดแจงนับ ไม่อนุญาตใหม้เีครื�องหมายนําหนา้ ถา้มีรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 04820-
04835) 

สญัลกัษณก์ระทาํ #328 (บรรทดั 04841-04843) ใชเ้มื�อแปลมาถึงโทเค็น “..” แสดงว่ากาํลงัจะ
แปลส่วนค่าสุดทา้ยของพิสยัยอ่ย จะตรวจสอบวา่ ก่อนหน้านี�  SUBRANGE_FLAG เป็น MIN_CONST หรือไม ่ ถา้
เป็น จะเปลี�ยนใหเ้ป็น MAX_CONST แทน มิฉะนั�นไมต่อ้งทาํอะไร เพราะถา้ไมมี่ส่วน #280 <subrange_const> 
มากอ่น ยอ่มผิดวากยสมัพนัธอ์ยูแ่ลว้ และถา้ในส่วนของค่าเริ�มตน้ของพิสยัยอ่ย เป็นชนิดที�ประกาศหรือนิยามไว้
ก่อนแลว้ ก่อนหน้านี� ค่า SUBRANGE_FLAG จะกลายเป็น NOT_SUBRANGE ในกรณีนี� ไม่ตอ้งรายงานความ
ผิดพลาด เพราะไม่วา่จะเป็นส่วนของค่าเริ�มตน้หรือคา่สุดทา้ยของพสิยัย่อย จะมีการตรวจสอบวา่ 
SUBRANGE_FLAG เป็น MIN_CONST หรือ MAX_CONST หรือไม่ ถา้ไม่เป็นจะรายงานความผิดพลาดอยูแ่ลว้ 

สญัลกัษณก์ระทาํ #332 (บรรทดั 04844-04851) ใชเ้มื�อแปลสว่นค่าสดุทา้ยของพิสยัย่อยสิ� นสดุแลว้ 
ถา้คา่ SUBRANGE_FLAG เป็น MAX_CONST จึงจะตรวจสอบค่าเริ�มตน้ของพิสยัยอ่ยกบัค่าสดุทา้ยของพิสยัยอ่ย 
โดยที�ค่าแรกตอ้งนอ้ยกว่าหรือเท่ากบัคา่ที�สอง ถา้ไม่เป็นเช่นนี�  รายงานความผิดพลาด (บรรทดั 04845-
04847) จะไม่สนใจในกรณีที� SUBRANGE_FLAG เป็น NOT_SUBRANGE เพราะถา้ไม่มีความผิดพลาดในสว่นค่า
เริ�มตน้และค่าสุดทา้ยของพิสยัย่อยแลว้ คา่ของ SUBRANGE_FLAG ตอ้งเป็น MAX_CONST จากนั�นจะกาํหนดขนาด
ของชนิด ใหเ้ท่ากบัขนาดของชนิดของพิสยัยอ่ยของค่าเริ�มตน้และค่าสุดทา้ย (บรรทดั 04848-04849) 

8.3.4 ชนิดแถวลาํดบั 
 ไวยากรณ์แปลที�เกี�ยวขอ้งกบัชนิดแถวลาํดับ คอื 
 
<type> 
    :  <packed_or_empty> <unpacked_structured_type> 
    . 
<packed_or_empty> 
    : "PACKED" 
    | @ 
    . 
<unpacked_structured_type> 
    : #364 "ARRAY" #366 "[" <index_type> "]" "OF" <type> #376 
    . 
<index_type> 
    : <type> #380 <index_type_list> 
    . 
<index_type_list> 
    : #366 "," <index_type> 
    | @ 
    . 
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 สญัลกัษณก์ระทาํที�เกี�ยวขอ้งมีสี�ตวั ไดจ้ดัวางไวที้�จุดต่างๆ ดงันี�   
- #364 วางไวที้�จดุเริ�มตน้ของชนิดนี�   
- #366 วางไวที้�จดุเริ�มตน้ของดรรชนี 
- #380 วางไวที้�จดุซึ�งรูช้นิดของดรรชนี 
- #376 วางไวที้�จดุซึ�งรูช้นิดของสมาชิกของแถวลาํดบั 

โครงสรา้งขอ้มลูของบพัชนิดแถวลาํดบั ตามที�กล่าวในบทที� 5 หวัขอ้ 5.1.3 มีลกัษณะดงันี�  
 
      form   size   type_idp   index_typep   elmt_typep   min_index   max_index   elmt_counts 
 
 

สญัลกัษณก์ระทาํ #364 จองเนื� อที�บนกองซอ้นความหมายหนึ�งที� เพื�อใชเ้ป็นตวัชี� ไปยงับพัของชนิดนี�  ค่า
นี� เริ�มตน้กาํหนดใหเ้ป็น NULL เหตุผลจะกล่าวในภายหลงั สญัลกัษณก์ระทาํ #366 เป็นตวับอกใหรู้ว้า่เป็นชนิด
แถวลาํดบั เพราะดรรชนีสามารถมีไดห้ลายตวั แต่ละตวัคั �นดว้ย “,” เช่น ARRAY [1..5 , 1..10] OF INTEGER มี
ความหมายเหมือน ARRAY [1..5] OF ARRAY [1..10] OF INTEGER เป็นตน้ เมื�อแปลถึงจดุนี� ตอ้งสรา้งบพัของ
ชนิดแถวลาํดบั และกาํหนดเขตขอ้มลู form ใหม้คี่าเท่ากบั ARRAY_FORM แลว้จองเนื� อที�บนกองซอ้นความหมาย
หนึ�งที� เพื�อเก็บตวัชี� ไปยงับพัดังกล่าว สญัลกัษณก์ระทาํ #380 ใชเ้มื�อรูช้นิดของดรรชนี เชน่ 1..5 และ 1..10 มี
ชนิดเป็นพิสยัยอ่ย เป็นตน้ ตอนนี� คา่บนสุดของกองซอ้นจะเป็นตวัชี� ไปยงับพัของชนิดของดรรชนี ส่วนค่าที�สอง
รองลงมาจะเป็นตวัชี� ไปยงับพัของชนิดแถวลาํดบั ที�เกดิขึ� นจากสญัลกัษณก์ระทาํ #366 ตอนนี� เราสามารถใสค่่าที�
เขตขอ้มลู index_typep, min_index, max_index, และ elmt_counts ได ้ชนิดของดรรชนีไมจ่าํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไป 
จึงลบทิ� งออกจากกองซอ้นความหมาย ค่าบนสุดของกองซอ้นความหมาย จึงเป็นตวัชี� ไปยงับพัของชนิดแถวลาํดบั 
เหลือเฉพาะเขตขอ้มลู elmt_typep และ size ที�ยงัไมท่ราบ จะทราบก็ต่อเมื�อแปลมาถึงสญัลกัษณ์กระทาํ #376 
เมื�อแปลมาถึงสญัลกัษณก์ระทาํ #376 ค่าบนกองซอ้นความหมายจะมีลกัษณะ ดงันี�  
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ยอดกองซอ้นความหมาย 
 
    ตวัชี� ไปยงับพัของชนิดของสมาชิกในแถวลาํดบั 
 
 
     ตวัชี� ไปยงับพัของชนิดแถวลาํดบั                                       ARRAY_FORM 
 
    … 
 
 
     ตวัชี� ไปยงับพัของชนิดแถวลาํดบั                                       ARRAY_FORM   
 
    NULL 
 
 
ค่าบนสุดของกองซอ้นความหมาย จะเป็นตวัชี� ไปยงับพัของชนิดของสมาชิกในแถวลาํดบัตวัสุดทา้ย ส่วนค่าขา้งล่าง
ถดัลงมา จะเป็นตวัชี� ไปยงับพัของชนิดแถวลาํดับ ซึ�งมจีาํนวนเท่ากบัจาํนวนดรรชนี จากนั�นสญัลกัษณก์ระทาํ 
#376 จะกาํหนดค่าเขตขอ้มลู elmt_typep และ size ใหก้บัแถวลาํดบัตวัสุดทา้ย แลว้ลบค่าที�อยูบ่นสุดของกอง
ซอ้นความหมายทิ� ง ตอนนี� คา่บนสุดของกองซอ้นเดิมเป็นตวัชี� ไปยงับพัของชนิดแถวลาํดบั จะกลายเป็นตวัชี� ไปยงั
บพัของชนิดของสมาชิกในแถวลาํดบัตวัก่อนตวัสุดทา้ย จากนั�นจะกาํหนดคา่เขตขอ้มลู elmt_typep และ size 
ใหก้บัแถวลาํดบัตวัก่อนตัวสุดทา้ย แลว้ลบคา่ที�อยูบ่นสุดของกองซอ้นความหมายทิ� ง ทาํเช่นนี� จนกวา่ตวัชี� ไปยงับพั
ของชนิดแถวลาํดบัจะเป็น NULL จะไดว้า่ค่าบนสุดของกองซอ้นความหมาย จะเป็นตวัชี� ไปยงับพัของชนิดแถว
ลาํดบัที�ตอ้งการ และค่าที�สองรองลงมาเป็น NULL ตอ้งลบคา่ NULL ออกจากกองซอ้นความหมายเพราะไม่
จาํเป็นตอ้งใชอ้กีแลว้ เหลือไวเ้ฉพาะตวัชี� ไปยงับพัของชนิดแถวลาํดบัที�ตอ้งการ ซึ�งเป็นค่าบนสุดของกองซอ้น
ความหมาย ดตูวัอยา่ง 8.2 ประกอบ 
 
ตวัอยา่ง 8.2  แสดงขั�นตอนการแปลชนิด ARRAY[CHAR,BOOLEAN] OF INTEGER ดว้ยสญัลกัษณ์กระทาํที�
เกี�ยวขอ้ง ถา้ใส่สญัลกัษณก์ระทําที�เกี�ยวขอ้ง จะไดด้งันี�  #364 ARRAY #366 [CHAR #380 #366 ,BOOLEAN 
#380 ] OF INTEGER #376 
 
ขั�นตอนที� 1: สญัลกัษณก์ระทาํ #364 
   กองซอ้นความหมาย 
    NULL 
 
ขั�นตอนที� 2: สญัลกัษณก์ระทาํ #366 
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   กองซอ้นความหมาย 
 
 
    NULL 
 
       form             size   type_idp   index_typep   elmt_typep   min_index   max_index   elmt_counts 
      ARRAY_FORM    0 
 
ขั�นตอนที� 3: ก่อนทาํสญัลกัษณ์กระทํา #380 
   กองซอ้นความหมาย 
                                                                            char_typep 
 
 
    NULL 
 
       form             size   type_idp   index_typep   elmt_typep   min_index   max_index   elmt_counts 
      ARRAY_FORM    0 
 
       หลงัทาํสญัลกัษณก์ระทาํ #380 
   กองซอ้นความหมาย 
 
 
    NULL 
 
       form             size   type_idp   index_typep   elmt_typep   min_index   max_index   elmt_counts 
      ARRAY_FORM    0                                                            0            255           256 
 
                                                     char_typep 
 
ขั�นตอนที� 4: สญัลกัษณก์ระทาํ #366 
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   กองซอ้นความหมาย 
 
 
 
 
    NULL 
 
       form             size   type_idp   index_typep   elmt_typep   min_index   max_index   elmt_counts 
      ARRAY_FORM    0                                                            0            255           256 
 
                                                    char_typep 
 
       form             size   type_idp   index_typep   elmt_typep   min_index   max_index   elmt_counts 
      ARRAY_FORM    0                                                                               
 
 
ขั�นตอนที� 5: ก่อนทาํสญัลกัษณ์กระทํา #380 
   กองซอ้นความหมาย 
                                                                        boolean_typep 
 
 
 
 
    NULL 
 
       form             size   type_idp   index_typep   elmt_typep   min_index   max_index   elmt_counts 
      ARRAY_FORM    0                                                            0            255           256 
 
                                                    char_typep 
 
       form             size   type_idp   index_typep   elmt_typep   min_index   max_index   elmt_counts 
      ARRAY_FORM    0                                                                               
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     หลงัทาํสญัลกัษณก์ระทาํ #380 
 
              กองซอ้นความหมาย 
 
 
 
 
    NULL 
 
       form             size   type_idp   index_typep   elmt_typep   min_index   max_index   elmt_counts 
      ARRAY_FORM    0                                                            0            255           256 
 
                                                    char_typep 
 
       form             size   type_idp   index_typep   elmt_typep   min_index   max_index   elmt_counts 
      ARRAY_FORM    0                                                            0              1                2                                                             
 
                                             boolean_typep 
 
ขั�นตอนที� 6: ก่อนทาํสญัลกัษณ์กระทํา #376 
              กองซอ้นความหมาย 
                                                                        integer_typep 
 
 
 
 
    NULL 
 
       form             size   type_idp   index_typep   elmt_typep   min_index   max_index   elmt_counts 
      ARRAY_FORM    0                                                            0            255           256 
 
                                                    char_typep 
 
       form             size   type_idp   index_typep   elmt_typep   min_index   max_index   elmt_counts 
      ARRAY_FORM    0                                                            0              1                2                                                    
 
                                             boolean_typep 
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ถา้คา่ที�สองรองจากคา่บนสุดของกองซอ้นความหมาย ไม่เป็น NULL กาํหนดค่าใหเ้ขตขอ้มลู elmt_typep 
และ size (เท่ากบัจาํนวนสมาชิกคณูกบัขนาดของชนิดของสมาชกิ = 2*2 = 4) แลว้ลบคา่บนสดุของกองซอ้น
ความหมายทิ� ง ดงันี�  

 
 
              กองซอ้นความหมาย 
 
 
 
 
    NULL 
 
       form             size   type_idp   index_typep   elmt_typep   min_index   max_index   elmt_counts 
      ARRAY_FORM   0                                                            0            255           256 
 
                                                    char_typep       
 
       form             size   type_idp   index_typep   elmt_typep   min_index   max_index   elmt_counts 
      ARRAY_FORM    4                                                            0              1                2                                                             
 
                                             boolean_typep  integer_typep 
 

ทาํซํ�าถา้คา่ที�สองรองจากคา่บนสุดของกองซอ้นความหมาย ไมเ่ป็น NULL กาํหนดค่าใหเ้ขตขอ้มลู 
elmt_typep และ size (= 256*4 = 1024) แลว้ลบคา่บนสุดของกองซอ้นความหมายทิ� ง ดงันี�  
              กองซอ้นความหมาย 
 
 
    NULL 
 
       form             size   type_idp   index_typep   elmt_typep   min_index   max_index   elmt_counts 
      ARRAY_FORM 1024                                                            0            255           256 
 
                                                    char_typep      
 
       form             size   type_idp   index_typep   elmt_typep   min_index   max_index   elmt_counts 
      ARRAY_FORM    4                                                            0              1                2                                                             
 
                                             boolean_typep  integer_typep 
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ตอนนี� คา่ที�สองรองจากคา่บนสุดของกองซอ้นความหมายเป็น NULL ลบค่า NULL ทิ� ง เหลือไวเ้ฉพาะตวัชี�

ไปยงับพัของชนิดแถวลาํดบั ที�ตอ้งการ ซึ�งอยูบ่นสุดของกองซอ้น ดงันี�  
 
 
 
 
 
              กองซอ้นความหมาย 
 
     
 
       form             size   type_idp   index_typep   elmt_typep   min_index   max_index   elmt_counts 
      ARRAY_FORM 1024                                                            0            255           256 
 
                                                    char_typep      
 
       form             size   type_idp   index_typep   elmt_typep   min_index   max_index   elmt_counts 
      ARRAY_FORM    4                                                            0              1                2                                                             
 
                                             boolean_typep  integer_typep 
 
 
 รายละเอยีดต่างๆ ของสญัลกัษณก์ระทาํที�เกี�ยวขอ้งมีดงันี�  
 สญัลกัษณก์ระทาํ #364 (บรรทดั 04873-04876)  จองเนื� อที�บนกองซอ้นความหมายหนึ�งที� แลว้
กาํหนดใหม้ีคา่เป็น NULL 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #366 (บรรทดั 04877-04884)  สรา้งบพัของชนิดแถวลาํดบั กาํหนดใหม้ีรปูแบบ
เป็น ARRAY_FORM เขตขอ้มลู size และ type_idp ยงัไม่ทราบ กาํหนดใหเ้ป็น 0 และ NULL ตามลาํดบั จองเนื� อที�
บนกองซอ้นหนึ�งที� แลว้กาํหนดใหม้ีค่าเป็นตวัชี� ไปยงับพัดงักล่าว 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #376 (บรรทดั 04888-04905)  จาํเป็นตอ้งคาํนวณค่าใหก้บัเขตขอ้มลู size จึงได้
สรา้งแมโครสามตวั เพื�อใหส้ะดวกต่อการเรียกใช ้ คือ ELEMENT_SIZE, ELEMENT_COUNT, และ ARRAY_SIZE 
(บรรทดั 04885-04887) ซึ�งอา้งถึงขนาดของชนิดของสมาชิก, จาํนวนสมาชิก, และขนาดของชนิดแถวลาํดบั 
ตามลาํดบั คอมไพเลอรใ์นหนังสอืเล่มนี�  ไมอ่นุญาตใหข้นาดของแถวลาํดบัโตกวา่ MAXUINT หรือ 65535 
เนื�องจากขนาดเซกเมนตข์องสถาปัตยกรรมอินเทล 8086/8088 มีขนาดโตไดไ้มเ่กิน 64K ถา้ตอ้งการใหม้ีขนาด
โต กวา่นี� คอมไพเลอรท์ี�สรา้ง จะมีความซบัซอ้นมากกวา่นี�  ไม่เหมาะที�จะใชเ้พื�อการศึกษา เพราะแมแ้ต่
คอมไพเลอรท์างการคา้ ที�มตีวัแบบขนาดจิ�ว, เล็ก, กลาง, และใหญ่ ก็มีขดีจาํกดัอยูที่� 64K ยกเวน้ตวัแบบขนาด
มหมึา ซึ�งอาจจะมีขนาดใหญ่กวา่นี� ได ้ การกาํหนดค่าใหเ้ขตขอ้มลู elmt_typep และ size จะกระทาํซํ�าๆ จนกวา่
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ค่าที�สองรองจากคา่บนสุดของกองซอ้นความหมายเป็น NULL ตามที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แลว้ลบค่า NULL ทิ� ง 
เหลือไวเ้ฉพาะตวัชี� ไปยงับพัของชนิดแถวลาํดบั ที�ตอ้งการ ซึ�งอยูบ่นสุดของกองซอ้น 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #380 (บรรทดั 04906-04945) จะตรวจสอบชนิดของดรรชนี ชนิดของดรรชนีที�
ถกูตอ้งตามหลกัภาษาปาสกาล คือ ชนิดลาํดบั ไดแ้ก ่ ชนิดจาํนวนเต็ม, ชนิดอกัขระ, ชนิดแจงนับ (ชนิดแบบบลู
จดัเป็นชนิดแจงนับดว้ย), และ ชนิดพสิยัยอ่ย  คอมไพเลอรที์�สรา้งในหนังสือเล่มนี�  ไม่อนุญาตใหด้รรชนีมชีนิด
เป็นจาํนวนเต็ม เพราะจะทาํใหแ้ถวลาํดบัมีขนาดโตเกินไป เมื�อรวมกบัขอ้มลูอื�น จะทาํใหข้นาดของเซกเมนตข์อ้มลู 
เกิน 64K เมื�อรูช้นิดของดรรชนีก็สามารถกาํหนดค่าใหก้บัเขตขอ้มลู index_typep, min_index, max_index, และ 
elmt_counts ได ้ชนิดของดรรชนีไมจ่าํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไป จึงลบทิ� งออกจากกองซอ้นความหมาย 

8.3.5 ชนิดระเบียน 
 ไวยากรณ์แปลที�เกี�ยวขอ้งกบัชนิดระเบียน คือ 
 
<type> 
    :  <packed_or_empty> <unpacked_structured_type> 
    . 
<packed_or_empty> 
    : "PACKED" 
    | @ 
    . 
<unpacked_structured_type> 
    : #374 "RECORD" <field_list> #378 "END" 
    . 
<field_list> 
    : <fixed_or_variant> 
    | @ 
    . 
<fixed_or_variant> 
    : <id5_list> ":" <type> #400 <fixed_tail> 
    | "CASE" <tag_field> "OF" <variant> 
    . 
<id5_list> 
    : #404 "id" <id5_lists> 
    . 
<id5_lists> 
    : "," #404 "id" <id5_lists> 
    | @ 
    . 
<fixed_tail> 
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    : ";" <opt_fixed_or_variant> 
    | @ 
    . 
<opt_fixed_or_variant> 
    : <fixed_or_variant> 
    | @ 
    . 
<tag_field> 
    : #434 "id" <tag_type> 
    . 
<tag_type> 
    : ":" #442 "id" 
    | #446 
    . 
<variant> 
    : <vcase_label_list> ":" "(" <field_list> #457 ")" <variant_tail> 
    . 
<variant_tail> 
    : ";" <opt_variant> 
    | #469 
    . 
<opt_variant> 
    : <variant> 
    | #469 
    . 
<vcase_label_list> 
    : <vcase_constant> <vcase_constant_list> 
    . 
<vcase_constant_list> 
    : "," <vcase_constant> <vcase_constant_list> 
    | @ 
    . 
<vcase_constant> 
    : #491 "id" 
    . 
 ระเบียนมีสองประเภท คือ ระเบียนตายตวั (fixed record) กบั ระเบยีนผนัแปร (variant record) 
ตวัอยา่งเช่น 
 TYPE STATUS = (MARRIED, WIDOWED, DIVORCED, SINGLE); 
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                    DATE = RECORD 
                                    DAY : 1..31; 
                                    MONTH: (JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, 
                                                 JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC); 
                                     YEAR : INTEGER; 
                           END; 
                    PERSON = RECORD 
                                       FIRST, LAST : ARRAY [1..40] OF CHAR; 
                                       SEX : (MALE, FEMALE); 
                                       CASE S : STATUS OF 
                                            MARRIED, WIDOWED : (MWDATE: DATE); 
                                            DIVORCED: (DDATE: DATE; 
                                                             COUNTS : INTEGER); 
                                            SINGLE: () 
                                   END; 
 
DATE เป็นระเบยีนตายตวั ส่วน PERSON เป็นระเบียนผนัแปร โดยมีขอ้ความสั �ง CASE กาํหนดส่วนผนัแปร รปูที� 
8.4 แสดงขอ้มลูตวัอยา่งของระเบียนผนัแปร PERSON ของคนสามคนที�มีสถานะแตกต่างกนั 
ออฟเซต 
 
   0              40               80                     82                   84   86        88        90 
 
   FIRST  LAST  SEX  S     DDATE               COUNTS 
           DAY  MONTH   YEAR  
   ABC               DEF  MALE  DIVORCED   1       JAN      1995     1 
 
ก. คนที�มสีถานะหยา่ 
 
   FIRST  LAST  SEX  S     MWDATE                
           DAY  MONTH   YEAR  
   GHI              JKL  FEMALE  MARRIED   31       DEC     1972      
 
ข. คนที�มสีถานะแต่งงาน 
 
   FIRST  LAST  SEX  S         
             
   MNO               PQR  MALE  SINGLE      
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ค. คนที�มสีถานะโสด 
 

รปูที� 8.4 ตวัอยา่งขอ้มลูของระเบยีนผนัแปร PERSON 
 
แมว้า่ความหมายของระเบียนผันแปร จะใชเ้นื� อที�ไม่เท่ากนั แต่ในทางปฏิบตัิระเบียนผันแปรจะใชเ้นื� อที�ที�มากที�สุด 
เพื�อใหค้ลุมทุกกรณี เช่น ตวัอยา่งขา้งตน้ระเบียนผนัแปร PERSON จะมขีนาดเท่ากบัเนื� อที�ที�ใชเ้ก็บคนที�มสีถานะ
หยา่ เป็นตน้ ในตวัอยา่งขา้งตน้ ถา้ไม่ตอ้งการเขตขอ้มลู S สามารถเขยีนแทน CASE S : STATUS OF ดว้ย CASE 
STATUS OF เขตขอ้มลู S เรียกวา่ เขตขอ้มลูป้ายระบ ุ(tag field) และชนิดของเขตขอ้มลูป้ายระบุ เช่น STATUS ใน
ตวัอยา่งขา้งตน้ เรียกวา่ ชนิดป้ายระบุ (tag type) ตามมาตรฐาน ISO 7185 Pascal Standard ในขอ้ความสั �ง 
CASE ตอ้งเขยีนค่าคงที�ของชนิดป้ายระบทุุกตวั เช่น ตวัอยา่งขา้งตน้มีชนิดป้ายระบุเป็น STATUS ดงันั�น ใน
ขอ้ความสั �ง CASE ตอ้งมีกรณีของคา่คงที� MARRIED, WIDOWED, DIVORCED, และ SINGLE เป็นตน้ สาํหรบั
คอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนี�  การตรวจสอบวา่มีการเขยีนคา่คงที�ของชนิดป้ายระบุทุกตัวหรือไม่ จะตรวจสอบ
เฉพาะกรณีที�ชนิดป้ายระบุเป็นชนิดแจกแจงเท่านั�น และถา้เขยีนค่าคงที�ไม่ครบ จะรายงานขอ้ความเตือนเท่านั�น 
กรณีที�ชนิดป้ายระบุเป็น อกัขระ, จาํนวนเต็ม, หรือพิสยัยอ่ย จะรายงานขอ้ความเตือนบอกใหรู้ว้า่ ไมมี่การ
ตรวจสอบค่าคงที�ของชนิดป้ายระบุ 
 ในการแปลสิ�งที�จะตอ้งจดจาํบนกองซอ้นความหมาย คือ ตวัชี� ไปยงับพัของชนิดระเบียนที�กาํลงัประกาศ, 
รายการโยงของตวัระบุที�เป็นเขตขอ้มลูในระเบียน, และระยะห่างจากตน้ระเบียนหรือออฟเซตของเขตขอ้มลูแต่ละ
ตวั ในกรณีของระเบียนผนัแปร จะตอ้งจดจาํ ตวัชี� ไปยงับพัของชนิดของชนิดป้ายระบุ, ออฟเซตเริ�มตน้ของส่วนผนั
แปร, และเครื�องหมายของคา่คงที� (ถา้ม)ี เพื�อใหง้า่ยต่อการอา้งถงึค่าเหล่านี�  จึงไดส้รา้งแมโคร (บรรทดั 
05019-05028) ต่อไปนี�   
 
#define CASE_DEPTH  sem[sem_top].ival 
#define CASE_SIGN    sem[sem_top-1].ival 
#define ORIGIN_OFFSET      sem[sem_top-2].uval 
#define TAG_TYPEP            sem[sem_top-3].typeptr 
#define RECORD_SUB_LAST sem[sem_top - 1 - CASE_DEPTH].symptr 
#define RECORD_SUB_FIRST   sem[sem_top - 2 - CASE_DEPTH].symptr 
#define RECORD_ALL_LAST     sem[sem_top - 3 - CASE_DEPTH].symptr 
#define RECORD_ALL_FIRST    sem[sem_top - 4 - CASE_DEPTH].symptr 
#define RECORD_OFFSET       sem[sem_top - 5 - CASE_DEPTH].uval 
#define RECORD_TP              sem[sem_top - 6 - CASE_DEPTH].typeptr 
 
 RECORD_TP ใชเ้พื�ออา้งถึงตวัชี� ไปยงับพัของชนิดระเบียนที�กาํลงัประกาศ RECORD_OFFSET ใชเ้พื�ออา้ง
ถึงออฟเซตของเขตขอ้มลู เริ�มตน้จะมีคา่เป็น 0 จากนั�นจะบวกดว้ยขนาดของเขตขอ้มลู ตามลาํดบัที�ประกาศ 
สาํหรบัรายการโยงของตวัระบุที�ประกาศเป็นเขตขอ้มลู แยกออกเป็นสองรายการโยง คอื รายการโยงยอ่ยของตวั
ระบุที�ประกาศเป็นเขตขอ้มลู แต่ยงัไมรู่ป้ระเภท เช่น ตวัอยา่งขา้งตน้ เมื�อแปลถึงตวัระบุ FIRST และ  LAST ตวัระบุ
ทั�งสองนี�  อยูใ่นรายการโยงเดียวกนั โดยมี RECORD_SUB_FIRST ชี� ไปยงัตัวระบ ุFIRST และ RECORD_SUB_LAST 
ชี� ไปยงัตวัระบุ LAST ตวัระบุ FIRST โยงกบัตวัระบุ LAST ดว้ยการกาํหนดให ้next ของบพั FIRST ชี� ไปยงับพั LAST 
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เป็นตน้ ส่วน RECORD_ALL_FIRST และ RECORD_ALL_LAST ใชเ้ป็นรายการโยงของตวัระบุที�ประกาศเป็นเขต
ขอ้มลูทั�งหมดในระเบียน โดยมี RECORD_ALL_FIRST ชี� ไปยงัตัวระบทีุ�ประกาศเป็นเขตขอ้มลูตวัแรก และ 
RECORD_ALL_LAST ชี� ไปยงัตวัระบุที�ประกาศเป็นเขตขอ้มลูตวัสุดทา้ย และใช ้next เป็นตวัเชื�อมโยงระหวา่งบพั 
 TAG_TYPEP, ORIGIN_OFFSET, และ CASE_SIGN ใชเ้พื�ออา้งถึง ตวัชี� ไปยงับพัของชนิดของชนิดป้ายระบุ, 
ออฟเซตเริ�มตน้ของส่วนผนัแปร, และเครื�องหมายของคา่คงที� ตามลาํดบั ในการแปลนั�น ถา้ไมม่ีส่วนผนัแปร ค่า
ทั�งสามนี� ก็ไม่จาํเป็นตอ้งใช ้ แต่ถา้มีสว่นผนัแปรค่าทั�งสามนี� จาํเป็นตอ้งใช ้ และถา้ส่วนผนัแปรมีการซอ้นกนั ค่าทั�ง
สามนี� ตอ้งมีเท่ากบัจาํนวนส่วนผนัแปรที�ซอ้นกนั จึงไดอ้อกแบบกองซอ้นความหมายใหม้ี CASE_DEPTH เป็นค่า
บนสุดกองซอ้น เพื�อบอกจาํนวนค่าทั�งสาม ที�ใชเ้มื�อมีสว่นผนัแปร ถา้ไม่มีสว่นผนัแปร ค่านี� จะเป็น 0 ถา้มส่ีวนผนั
แปร หรือมกีารซอ้นกนัของส่วนผนัแปร ค่านี� จะเพิ�มทีละ 3 และเมื�อสิ� นสุดส่วนผนัแปร ค่านี� จะถกูลบทีละ 3 และ
ค่าทั�งสามของส่วนผนัแปรนั�นจะถกูลบทิ� ง ดงันั�น การอา้งถึง RECORD_SUB_LAST, RECORD_SUB_FIRST, 
RECORD_ALL_LAST, RECORD_ALL_FIRST, RECORD_OFFSET, และ RECORD_TP จะมตีาํแหน่งบนกองซอ้น
ความหมายสมัพนัธก์บัคา่ CASE_DEPTH เช่น RECORD_TP จะอยูที่� sem[sem_top - 6 - CASE_DEPTH].typeptr 
เป็นตน้ 
 ถา้มส่ีวนผนัแปร ก่อนแปลสว่นนี�  จะมกีารกาํหนดให ้ ORIGIN_OFFSET มีคา่เท่ากบั RECORD_OFFSET 
และในแต่ละกรณี ตามที�ระบุดว้ยค่าคงที� ตัวระบทุั�งหมดที�ประกาศเป็นเขตขอ้มลูในกรณีนี�  ซึ�งอยูภ่ายในวงเล็บ จะ
มีคา่ออฟเซตสมัพนัธก์บั RECORD_OFFSET เมื�อแปลส่วนที�ประกาศเป็นเขตขอ้มลูในวงเล็บหรอืกรณีนั�นเสร็จ คา่ 
RECORD_OFFSET จะถูกกาํหนดใหก้ลบัไปเท่ากบั ORIGIN_OFFSET เดิม เพื�อแปลในกรณีต่อไป (ถา้ม)ี ดงันั�น ค่า
ออฟเซตของแต่ละกรณี จะมจีดุเริ�มตน้เดียวกนัเสมอ และเพื�อใหร้ะเบียนใชเ้นื� อที�สงูสุด ตามกรณีที�ใชเ้นื� อที�มาก
ที�สุด จะเก็บคา่ RECORD_OFFSET ที�มค่ีาสงูสดุเท่านั�นไวเ้ป็นขนาดของระเบียน 
 สญัลกัษณก์ระทาํต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งมดีงันี�  
 สญัลกัษณก์ระทาํ #374 (บรรทดั 05030-05041) ใชเ้มื�อแปลมาถึงจุดเริ�มตน้ของระเบียน จองเนื� อที�
บนกองซอ้นความหมายเพื�อเก็บค่า 7 ค่า คือ CASE_DEPTH, RECORD_SUB_LAST, RECORD_SUB_FIRST, 
RECORD_ALL_LAST, RECORD_ALL_FIRST, RECORD_OFFSET, และ RECORD_TP กาํหนดให ้ CASE_DEPTH มี
ค่าเท่ากบั 0 แลว้สรา้งบพัของชนิด กาํหนดใหมี้รปูแบบเป็นระเบียน ดว้ยการกาํหนดเขตขอ้มลู form ใหม้คี่าเป็น 
RECORD_FORM ส่วนค่าในเขตขอ้มลู type_idp, และ TRECORD.field_symtab กาํหนดใหเ้ป็น NULL เก็บคา่ตวัชี�
ไปยงับพันี� ไวที้� RECORD_TP กาํหนดขนาดของระเบียนและค่าเริ�มตน้ของออฟเซตใหเ้ป็น 0  ส่วนตวัชี� ไปยงั
รายการโยงทั�งหมด ไดแ้ก ่ RECORD_SUB_FIRST, RECORD_SUB_LAST, RECORD_ALL_FIRST, และ 
RECORD_ALL_LAST กาํหนดใหม้ีค่าเป็น NULL 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #378 (บรรทดั 05042-05045) ใชเ้มื�อแปลมาถึงจุดสุดทา้ยของระเบียน 
กาํหนดใหเ้ขตขอ้มลู TRECORD.field_symtab มีคา่เท่ากบั RECORD_ALL_FIRST ซึ�งเป็นตวัชี� ไปยงับพัของตัวระบุ
ประเภทเขตขอ้มลูตวัแรกในระเบียน ลบค่าทั�ง 6 ที�อยูบ่นกองซอ้นความหมายทิ� ง เพราะไมจ่าํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไป 
เหลือคา่ที� 7 ซึ�งเป็นตวัชี� ไปยงับพัของชนิดนี�  ไวเ้ป็นค่าบนสุดของกองซอ้นความหมาย 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #400 (บรรทดั 05046-05071) ใชเ้มื�อรูช้นิดของเขตขอ้มลู หรือแปล <type> เสร็จ 
ตามที�เคยกล่าวมาแลว้วา่ ค่าที�อยูบ่นสุดของกองซอ้นความหมาย จะเป็นตวัชี� ไปที�บพัของชนิดดงักล่าว ค่านี�
จาํเป็นตอ้งใชใ้นสญัลกัษณ์กระทาํนี�  แต่ค่าบนสดุของกองซอ้นความหมายไมจ่าํเป็นตอ้งม ี เพราะจะทาํใหต้าํแหน่ง
บนกองซอ้นความหมายที�กาํหนดดว้ยแมโครก่อนหน้านี� ผิดไป จงึกาํหนดใหต้วัแปรชั �วคราว tp ชี� ไปยงับพัของชนิด
ดงักล่าวแทน (บรรทดั 05049) แลว้ลบคา่บนสุดของกองซอ้นความหมายทิ� ง (บรรทดั 05050) ตวัระบุประเภท
เขตขอ้มลูที�มีชนิดนี�  ถกูแปลมาก่อนหนา้นี�  และโยงกนัเป็นลกูโซ่ ดว้ยสญัลกัษณ์กระทาํ #404 ซึ�งจะกล่าวถึงถดัไป 



193 

 

โดยที�ตวัระบุประเภทเขตขอ้มลูตวัแรกในรายการโยง อยูท่ี�บพัซึ�งชี� โดย RECORD_SUB_FIRST และตวัระบุประเภท
เขตขอ้มลูตวัสุดทา้ยในรายการโยง อยูท่ี�บพัซึ�งชี� โดย RECORD_SUB_LAST จากนั�น ทุกตวัระบใุนรายการโยง จะ
กาํหนดค่าต่างๆ ให ้ ดงันี�  เขตขอ้มลู typep ชี� ไปยงับพัของชนิด (บรรทดั 05053), ค่าออฟเซตเท่ากบั 
RECORD_OFFSET (บรรทดั 05054), บวกค่า RECORD_OFFSET ดว้ยขนาดของชนิด (บรรทดั 05055) และ
ผลิตคาํสั �งภาษาแอสเซมบลี ดงันี�    $N_label_index EQU offset  เมื�อ label_index เป็นดรรชนีป้ายของ
ตวัระบุ และ offset เป็นค่าออฟเซตของตวัระบุ เมื�อทาํครบทุกตวัระบุแลว้ ถา้ค่า RECORD_OFFSET มีคา่มากกวา่
ขนาดของระเบียน กาํหนดใหข้นาดของระเบียน เทา่กบัค่า RECORD_OFFSET (บรรทดั 05059-05060) 
จากนั�นนํารายการโยงยอ่ยนี� ไปโยงกบัรายการโยงของทั�งระเบียน แลว้กาํหนดใหร้ายการโยงยอ่ยเป็น NULL 
(บรรทดั 05062-05069) 
   สญัลกัษณก์ระทาํ #404 (บรรทดั 05072-05090) ใชเ้มื�อแปลมาถึงตวัระบทีุ�ตอ้งการประกาศให้
เป็นเขตขอ้มลูในระเบียน ตวัระบนีุ� ตอ้งไมม่ีชื�อซํ�ากบัตวัระบอืุ�นๆ ที�เคยประกาศในระเบียนนี�  แต่สามารถมชืี�อซํ�า
กบัตวัระบุนอกระเบียนได ้  ในการตรวจสอบจะเรียกแมโคร search_end_enter_this_symtab(idp, RECORD_TP-
>TRECORD.field_symtab) (บรรทดั 00741-00748) ซึ�งจะเรียกฟังกช์นั search_symtab เพื�อนําชื�อซึ�งมีตวัชี�
เก็บอยูที่� yylval.sval ไปคน้ในตน้ไมแ้บบคน้ทวภิาคของระเบียน ที�มีรากอยูที่� RECORD_TP-
>TRECORD.field_symtab ถา้คน้ไม่พบจะเพิ�มตวัระบุดงักล่าวเขา้ไปในตน้ไมแ้บบคน้ทวภิาคของระเบียน และ
กาํหนดให ้idp ชี� ไปยงับพัของตวัระบดุงักล่าว แต่ถา้คน้พบ แสดงวา่มชืี�อซํ�า จะรายงานความผิดพลาด และทาํการ
กูด้ว้ยการใชชื้�อใหมที่�ไม่ซํ�ากบัใครลงไปแทน จากนั�นกาํหนดใหต้วัระบุดังกล่าวมีประเภทเป็น FIELD_ID และ
กาํหนดดรรชนีป้ายใหม่ใหก้บัตวัระบุ แลว้นําบพัของตวัระบ ุไปโยงในรายการโยงยอ่ย (หมายเหต ุการทดสอบวา่ 
RECORD_ALL_FIRST == NULL (บรรทดั 05076) ถา้เป็นจริงกาํหนดให ้RECORD_ALL_FIRST = idp (บรรทดั 
05077) ไม่ไดเ้ป็นการโยงตวัระบุนี� เขา้กบัรายการโยงทั�งระเบียน แต่เป็นตวับอกใหรู้ว้า่มีรายการโยงยอ่ยเกิดขึ� น
แลว้ และก่อนที�จะมกีารแปลส่วน <type> จะกาํหนดให ้type_def_flag เป็น FALSE เพราะการประกาศในระเบยีน
มีความหมายเหมือนการประกาศในส่วนการประกาศตวัแปร)  
   สญัลกัษณก์ระทาํ #434, #442, และ #446 ใชต้รงเขตขอ้มลูป้ายระบุและชนิดป้ายระบ ุ เนื�องจาก
เขตขอ้มลูป้ายระบุจะมีหรือไม่ก็ได ้ แต่ชนิดป้ายระบุตอ้งมี เมื�อแปลมาถึงตวัระบุตวัแรกหลงัคาํหลกั CASE ยงับอก
ไม่ไดว้า่เป็นตวัระบุที�เป็นเขตขอ้มลูป้ายระบุหรือชนิดป้ายระบุ แต่รูว้า่เขา้สู่ส่วนผนัแปรแลว้ จงึใสส่ญัลกัษณ์กระทาํ 
#434 ไวต้รงนี�  เพื�อจองเนื� อที�บนกองซอ้นความหมาย สาํหรบัส่วนผนัแปร และจดจาํชื�อของตวัระบุนี�  พรอ้มทั�ง
ตาํแหน่งแถวกบัสดมภข์องโทเค็นตวัระบุดังกล่าวดว้ย ในกรณีมีความผิดพลาด จะไดใ้ชต้าํแหน่งดงักล่าวรายงาน
ความผิดพลาด ถา้โทเค็นตวัต่อไปเป็น “:” แลว้ตามดว้ยโทเค็นตวัระบุ แสดงวา่ตัวระบุที�จดจาํไวก้่อนหนา้นี� เป็น
เขตขอ้มลูป้ายระบุ และตวัระบุหลงั “:” เป็นชนิดป้ายระบ ุ จงึใสส่ญัลกัษณ์กระทาํ #442 ไวห้ลงั “:” แต่ก่อนตวั
ระบุ เพื�อจดัการกบัตวัระบุทั�งสอง ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป แต่ถา้มเีฉพาะตวัระบุตวัแรกหลงัคาํหลกั CASE เพียงตวั
เดียว ไม่ม ี“:” และตวัระบุตามหลงั ไดใ้ส่สญัลกัษณก์ระทาํ #446 ไว ้ เพื�อจดัการกบัตวัระบดุังกล่าว ซึ�งไดจ้ดจาํ
ชื�อไวแ้ลว้ดว้ยสญัลกัษณ์กระทาํ #434 รายละเอยีดของสญัลกัษณ์กระทาํทั�งสามนี�  มีดงันี�  

สญัลกัษณก์ระทาํ #434 (บรรทดั 05091-05097) ใชเ้มื�อแปลมาถึงตวัระบตุวัแรกหลงัคาํหลกั CASE 
บอกใหรู้ว้า่เป็นจุดเริ�มตน้ของส่วนผนัแปร จองเนื� อที�บนกองซอ้นความหมาย เพื�อเก็บคา่สามค่า ที�ใชใ้นส่วนผนั
แปร ตามที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ (บรรทดั 05092) จากนั�นบวกค่า CASE_DEPTH ดว้ย 3 และกาํหนดใหเ้ป็นค่าที�
อยูบ่นสุดของกองซอ้น (บรรทดั 05093) จดจาํชื�อของตวัระบุไวที้�ตวัแปร tag_name (บรรทดั 05094) จดจาํ
ตาํแหน่งแถวของโทเค็นตวัระบุไวที้�ตวัแปร tag_line (บรรทดั 05095) จดจาํตาํแหน่งสดมภข์องโทเค็นตวัระบุไว ้
ที�ตวัแปร tag_column (บรรทดั 05096) 
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สญัลกัษณก์ระทาํ #442 (บรรทดั 05098-05169) ใชเ้มื�อแปลมาถึงตวัระบทีุ�เป็นชนิดป้ายระบุ แสดง
วา่ตัวระบุที�มชืี�อเก็บอยูที่� tag_name เป็นตวัระบุที�เป็นเขตขอ้มลูป้ายระบ ุฉะนั�นจาํเป็นตอ้งดาํเนินการกบัตวัระบุที�
เป็นเขตขอ้มลูป้ายระบุก่อน ตอนนี� การแปลมาอยูท่ี�ตวัระบทีุ�เป็นชนิดป้ายระบุ ตวัแปร token_line และ 
token_column จะเก็บตาํแหน่งแถวและสดมภข์องโทเค็นที�เป็นชนิดป้ายระบ ุ ไม่ใช่ที�เป็นเขตขอ้มลูป้ายระบุ 
จาํเป็นตอ้งเปลี�ยนใหต้วัแปร token_line และ token_column กลบัมาเก็บตาํแหน่งแถวและสดมภข์องโทเค็นที�เป็น
เขตขอ้มลูป้ายระบุกอ่น แต่ตอ้งจาํตาํแหน่งแถวและสดมภข์องโทเค็นที�เป็นชนิดป้ายระบุ ไวที้�ตวัแปร save_line 
และ save_column (บรรทดั 05099) ก่อนเพราะตอ้งนํากลบัมาใชใ้หม ่ จากนั�นกาํหนดให ้ token_line เท่ากบั 
tag_line  (บรรทดั 05102) และ token_column เท่ากบั tag_column (บรรทดั 05103) ตวัระบุที�เป็นเขตขอ้มลู
ป้ายระบุตอ้งมีชื�อไมต่รงกบัเขตขอ้มลูอื�นๆ ในระเบียนที�กาํลงัประกาศ จึงตอ้งมีการตรวจสอบและเพิ�มเขา้ไปใน
ตน้ไมแ้บบคน้ทวิภาคของระเบียน เหมอืนตวัระบุที�เป็นเขตขอ้มลูอื�นๆ ตามที�กล่าวแลว้ในสญัลกัษณก์ระทาํ #404 
แต่ไมไ่ดเ้รียกแมโคร search_and_enter_this_symtab เพราะชื�อไม่ไดเ้ก็บอยูท่ี� yylval.sval แต่เก็บอยูท่ี� tag_name 
ผูเ้ขยีนไม่ไดส้รา้งแมโครนี� ใหม้ีการผ่านชื�อดว้ย เพราะเห็นวา่ชื�อมกัจะเก็บอยูที่� yylval.sval อยูแ่ลว้ แต่กรณีนี� เป็น
กรณีพเิศษ จึงตอ้งขยายแมโครเองดว้ยมือ แลว้เปลี�ยน yylval.sval ใหเ้ป็น tag_name (บรรทดั 05104-05112) 
จากนั�นกาํหนดใหต้วัระบุดงักล่าวเป็นประเภท TAG_ID (บรรทดั 05113) และกาํหนดดรรชนีป้ายใหมใ่หก้บัตวั
ระบุ (บรรทดั 05114) แลว้เพิ�มตวัระบุนี� เขา้ไปในรายการโยงของระเบียนทั�งหมด  (บรรทดั 05115-05122) 

เมื�อจดัการกบัตวัระบุที�เป็นเขตขอ้มลูป้ายระบุเสร็จ กลบัมาสูต่าํแหน่งแถวและสดมภเ์ดิม ดว้ยการ
กาํหนดให ้token_line เท่ากบั save_line (บรรทดั 05123) และ token_column เท่ากบั save_column (บรรทดั 
05124) ตรงกบัโทเค็นตวัระบุที�เป็นชนิดป้ายระบุ (บรรทดั 05125) และมีชื�อเก็บอยูที่� yylval.sval เนื�องจาก
กาํลงัแปลอยูใ่นส่วนระเบียน จึงกาํหนดให ้type_def_flag เท่ากบั FALSE จากนั�นจะตรวจดวูา่ตวัระบุดงักล่าว เคย
ประกาศหรือนิยาม และเป็นประเภท TYPE_ID หรือไม ่  ถา้ไม ่ รายงานความผิดพลาด และทาํการกูด้ว้ยการ
กาํหนดใหม้ีชนิดเป็น dummy_type (บรรทดั 05126-05134) และกาํหนดให ้ TAG_TYPEP ชี� ไปที� 
dummy_typep  (บรรทดั 05129 และ 05133) ถา้ทุกอยา่งถกูตอ้ง จะกาํหนดให ้ TAG_TYPEP ชี� ไปยงับพัของ
ชนิดที�เป็นชนิดป้ายระบุ (บรรทดั 05136) แลว้ตรวจสอบต่อไปวา่เป็นชนิด จาํนวนเต็ม, อกัขระ, แจกแจง, หรือ
พิสยัยอ่ยหรือไม ่ ถา้ไม่ใช่ รายงานความผิดพลาด ถา้เป็นชนิดแจกแจงจะกาํหนดเขตขอ้มลู IFLAG ของตวัระบุที�
เป็นค่าคงที�ของชนิดนี� ใหเ้ป็น 0 เพื�อไวต้รวจสอบวา่ มีการใชค้่าคงที�เหล่านั�นทุกตวั เป็นคา่คงที�ในส่วนผนัแปร
หรือไม่ ถา้ไม่จะเตือนใหผู้ใ้ชท้ราบ จะกล่าวถงึในสญัลกัษณ ์#469  กรณีที�เป็นชนิดอื�น จะไม่มีการตรวจสอบการ
ใชค้่าคงที�เหล่านั�น แต่จะเตือนใหผู้ใ้ชท้ราบ (บรรทดั 05137-05156) จากนั�นกาํหนดใหเ้ขตขอ้มลู typep ของ
ตวัระบุเขตขอ้มลูมีคา่เท่ากบั TAG_TYPEP (บรรทดั 05159) เพื�อชี� ไปยงัชนิดป้ายระบุ กาํหนดขนาดใหเ้ท่ากบั
ขนาดของชนิดป้ายระบุ (บรรทดั 05160) กาํหนดออฟเซตใหเ้ท่ากบั RECORD_OFFSET (บรรทดั 05161) ผลิต
คาํสั �ง ภาษาแอสเซมบลี $N_label_index EQU offset เหมอืนกบัที�กล่าวในสญัลกัษณก์ระทาํ #400 แลว้บวกคา่ 
RECORD_OFFSET ดว้ยขนาดของชนิดป้ายระบุ (บรรทดั 05164) ถา้คา่ RECORD_OFFSET มีคา่มากกวา่ขนาด
ของระเบียน กาํหนดใหข้นาดของระเบียน เท่ากบัค่า RECORD_OFFSET (บรรทดั 05165-05166) แลว้
กาํหนดให ้ORIGIN_OFFSET มีคา่เท่ากบั RECORD_OFFSET (บรรทดั 05167) 

สญัลกัษณก์ระทาํ #446 (บรรทดั 05170-05205) ใชเ้มื�อแปลมาถึงจุดที�รูว้า่ มีเฉพาะตวัระบทีุ�เป็น
ชนิดป้ายระบุเพียงตัวเดียว ซึ�งเก็บชื�อไวที้� tag_name  จะตรวจดวูา่ตวัระบุดงักล่าว เคยประกาศหรือนิยาม และ
เป็นประเภท TYPE_ID หรือไม่  ถา้ไม ่ รายงานความผิดพลาด และทาํการกูด้ว้ยการกาํหนดใหม้ีชนิดเป็น 
dummy_type (บรรทดั 05171-05179) และกาํหนดให ้TAG_TYPEP ชี� ไปที� dummy_typep  (บรรทดั 05174 
และ 05178) ถา้ทุกอยา่งถกูตอ้ง จะกาํหนดให ้ TAG_TYPEP ชี� ไปยงับพัของชนิดที�เป็นชนิดป้ายระบุ (บรรทดั 
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05181) แลว้ตรวจสอบต่อไปว่าเป็นชนิด จาํนวนเต็ม, อกัขระ, แจกแจง, หรือพิสยัยอ่ยหรือไม่ ถา้ไมใ่ช่ รายงาน
ความผิดพลาด ถา้เป็นชนิดแจกแจงจะกาํหนดเขตขอ้มลู IFLAG ของตวัระบุที�เป็นคา่คงที�ของชนิดนี� ใหเ้ป็น 0 เพื�อ
ไวต้รวจสอบวา่ มกีารใชค้่าคงที�เหล่านั�นทุกตวั เป็นค่าคงที�ในสว่นผนัแปรหรือไม ่ ถา้ไมจ่ะเตือนใหผู้ใ้ชท้ราบ จะ
กล่าวถึงในสญัลกัษณ ์#469  กรณีที�เป็นชนิดอื�น จะไม่มีการตรวจสอบการใชค่้าคงที�เหล่านั�น แต่จะเตือนใหผู้ใ้ช ้
ทราบ (บรรทดั 05182-05201) จากนั�นกาํหนด ORIGIN_OFFSET มีคา่เท่ากบั RECORD_OFFSET (บรรทดั 
05204) (หมายเหต ุในกรณีนี�  ไมม่ีเขตขอ้มลูป้ายระบ ุจงึไมม่ีเนื� อที�ในส่วนของเขตขอ้มลูป้ายระบุ) 

สญัลกัษณก์ระทาํ #457 (บรรทดั 05206-05208) ใชเ้มื�อแปลส่วนผันแปร ที�ประกาศเป็นเขตขอ้มลู 
ในแต่ละกรณีเสร็จ คา่ RECORD_OFFSET จะถูกกาํหนดใหก้ลบัไปเท่ากบั ORIGIN_OFFSET เดิม เพื�อแปลในกรณี
ต่อไป (ถา้ม)ี 

สญัลกัษณก์ระทาํ #469 (บรรทดั 05209-05224) ใชเ้มื�อแปลมาถึงจุดสิ� นสุดส่วนผนัแปร ถา้ชนิด
ป้ายระบุเป็นชนิดแจกแจง จะตรวจสอบวา่มกีารใชค่้าคงที�ของชนิดนี� ทุกค่าหรือไม่ ถา้ไม่ จะเตือนใหผู้ใ้ชท้ราบ การ
ตรวจสอบจะทาํเมื�อไมม่ีความผิดพลาดเกิดขึ� นก่อนหนา้นี�  (no_error เป็น 0) เพื�อป้องกนัการวนซํ�าไม่สิ� นสุดของ
ขอ้ความสั �ง while (บรรทดั 05214) การตรวจสอบจะใชเ้ขตขอ้มลู IFLAG เป็นตัวทดสอบ เริ�มตน้เขตขอ้มลูนี� จะ
ถกูกาํหนดใหม้คี่าเป็น 0 ดว้ยสญัลกัษณ์กระทาํ #442 หรือ #446 และทุกครั�งที�มีการใชค้่าคงที�นี�  ไมว่่าในกรณี
ใด จะถูกกาํหนดใหเ้ป็น 1 ดว้ยสญัลกัษณ์กระทาํ #491 ซึ�งจะกล่าวต่อไป ฉะนั�นเราจะรูว้า่คา่คงที�ใดที�มี IFLAG 
เป็น 0 แสดงวา่ไม่ถกูใช ้ เตือนใหผู้ใ้ชท้ราบ (บรรทดั 05215-05216) จากนั�นลบค่าสามคา่ที�เกี�ยวกบัส่วนผนั
แปรซึ�งไม่ตอ้งใชอ้ีกต่อไปทิ� ง พรอ้มกบัลบค่า CASE_DEPTH ดว้ย 3 และให ้CASE_DEPTH เป็นค่าบนสุดของกอง
ซอ้นความหมาย 

สญัลกัษณก์ระทาํ #472 (บรรทดั 05225-05227) ใชเ้มื�อแปลมาถึงเครื�องหมายของค่าคงที� ที�ใชเ้ป็น
กรณีในส่วนผนัแปร จดจาํเครื�องหมายโดยเก็บรหสัโทเค็นไวที้� CASE_SIGN 

สญัลกัษณก์ระทาํ #475 (บรรทดั 05228-05231) ใชเ้มื�อแปลมาถึงค่าคงที�อกัขระ ที�ใชเ้ป็นกรณีใน
ส่วนผนัแปร เนื�องจากเป็นโทเค็นสายอกัขระ ตอ้งตรวจสอบวา่สายอกัขระดงักล่าวมีความยาวเป็น 1 หรือไม่ ถา้ไม่
แสดงขอ้ความผิดพลาด นอกจากนี� ตอ้งตรวจสอบดว้ยวา่ชนิดฐาน (base type) ของชนิดป้ายระบุ เป็นชนิดอกัขระ
หรือไม่ ถา้ไมเ่ป็นแสดงขอ้ความผิดพลาด มฉิะนั�นแสดงวา่ถกูตอ้ง สาํหรบัชนิดฐาน จะหมายถึง ชนิดของพิสยัยอ่ย 
มีฟังกช์นั base_type (บรรทดั 03877-03881) ซึ�งมพีารามเิตอรห์นึ�งตวั คือ ตวัชี� ไปยงับพัของชนิด ถา้รปูแบบ
ของชนิดที�รบัมา เป็นชนิดพิสยัย่อย จะส่งตวัชี� ไปยงับพัของชนืดของพสิยัยอ่ยกลับ มฉิะนั�นจะส่งตวัชี� ที�รบัมากลบั 

สญัลกัษณก์ระทาํ #481 (บรรทดั 05232-05234) ใชเ้มื�อแปลมาถึงค่าคงที�จาํนวนเต็ม ที�ใชเ้ป็นกรณี
ในส่วนผนัแปร จะตรวจสอบชนิดฐานของชนิดป้ายระบุ วา่เป็นชนิดจาํนวนเต็มหรือไม่ ถา้ไม่เป็นแสดงขอ้ความ
ผิดพลาด (หมายเหต ุเครื�องหมายขา้งหน้า ไมม่ีความสาํคญั) 

สญัลกัษณก์ระทาํ #484 (บรรทดั 05235-05237) ใชเ้มื�อแปลมาถึงค่าคงที�จาํนวนจริง ที�ใชเ้ป็นกรณี
ในส่วนผนัแปร ในกรณีนี� จะแสดงขอ้ความผิดพลาด 

สญัลกัษณก์ระทาํ #491 (บรรทดั 05238-05287) ใชเ้มื�อแปลมาถึงตวัระบ ุ ที�ใชเ้ป็นกรณีในส่วนผัน
แปร ตอ้งมีการตรวจสอบวา่ตวัระบุดงักล่าวเป็นประเภท CONST_ID ดว้ยการเรียกแมโคร search_all_symtab เพื�อ
คน้หาวา่ตวัระบุดงักล่าว อยูใ่นตารางสญัลกัษณห์รือไม่ ถา้ไมอ่ยู ่ จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั�นจะตรวจสอบ
วา่เป็นประเภท CONST_ID หรือไม่ ถา้ไม่ใช่ รายงานความผิดพลาด มฉิะนั�น จะตรวจสอบวา่ตวัระบุดงักล่าว มี
ชนิดเป็น จาํนวนเต็ม, อกัขระ, หรือแจกแจง หรือไม่ ถา้ไมใ่ช่ แสดงขอ้ความผิดพลาด นอกจากนี� ตอ้งตรวจสอบ
ดว้ยวา่ ชนิดฐานของชนิดป้ายระบ ุ ตรงกับชนิดของตวัระบดุว้ย ถา้ไม่ตรง แสดงขอ้ความผิดพลาด สาํหรบัชนิด
อกัขระและแจกแจง ไม่อนุญาตใหม้เีครื�องหมายขา้งหน้า ถา้มแีสดงขอ้ความผิดพลาด กรณีที�เป็นชนิดแจกแจง จะ



196 

 

ตรวจสอบดว้ยวา่มกีารใชค้่าคงที�ซํ�าหรือไม ่ ถา้ซํ�าจะรายงานขอ้ความเตือน มิฉะนั�นจะกาํหนดใหเ้ขตขอ้มลู IFLAG 
ของคา่คงที�ตวันั�น มคี่าเป็น 1 เพื�อแสดงวา่มกีารใชค้า่คงที�นี� แลว้ 

8.3.6 ชนิดเซต 
 ไวยากรณ์แปลที�เกี�ยวขอ้งกบัชนิดเซต คือ 
 
<type> 
    :  <packed_or_empty> <unpacked_structured_type> 
    . 
<packed_or_empty> 
    : "PACKED" 
    | @ 
    . 
<unpacked_structured_type> 
    : "SET" "OF" <type> #496 
    . 
 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #496 (บรรทดั 05306-05330) หลงัจากแปลชนิดของสมาชิกของเซตแลว้ คา่
บนสุดของกองซอ้นความหมาย จะเป็นตวัชี� ไปยงับพัของชนิดของสมาชิกของเซต เพื�อใหง้า่ยต่อการอา้งถึง จึงสรา้ง
แมโคร SET_TP (บรรทดั 05303) เพื�ออา้งถึงค่านี�  คอมไพเลอรใ์นหนังสอืเล่มนี�  ไมอ่นุญาตใหม้ีจาํนวนสมาชิกใน
เซตมากกวา่ 256 ตวั จึงสรา้งแมโคร SET_MAXVAL (บรรทดั 05304) ไวเ้พื�อตรวจสอบ ตามกฎของภาษาปาส
กาลชนิดของสมาชิกของเซตตอ้งเป็นชนิดลาํดบั ไดแ้ก่ แจกแจง, แบบบลู, จาํนวนเต็ม, อกัขระ, หรือพิสยัยอ่ย การ
ตรวจสอบวา่ชนิดของสมาชิกของเซต เป็นชนิดใด สามารถตรวจสอบค่าในเขตขอ้มลู form (บรรทดั 05308) 
ชนิดแจกแจงและแบบบลูจะมรีปูแบบ ENUM_FORM ชนิดพิสยัยอ่ยจะมีรปูแบบ SUBRANGE_FORM และชนิด
จาํนวนเต็มกบัอกัขระจะมรีปูแบบ SCALAR_FORM เนื�องจากชนิดจาํนวนเต็มมีจาํนวนสมาชิกมากกวา่ที�กาํหนด 
คอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนี�  จึงไม่อนุญาตใหช้นิดของสมาชกิของเซตเป็นชนิดจาํนวนเต็ม ในกรณีรปูแบบ 
SCALAR_FORM จึงตรวจสอบเฉพาะวา่เป็นชนิดอกัขระหรือไม ่ถา้ไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาด จากนั�นจะสรา้ง
บพัของชนิด และกาํหนดใหม้รีปูแบบเป็น SET_FORM ส่วนเขตขอ้มลู size จะกาํหนดใหมี้ขนาดเท่ากบั SET_SIZE 
(บรรทดั 00025) ซึ�งมขีนาด 32 ไบต ์หรือ 256 บิต กาํหนดใหเ้ขตขอ้มลู type_idp เป็น NULL และ host_typep 
เป็นตวัชี� ไปยงับพัของชนิดของสมาชิก ซึ�งเก็บอยูที่�คา่บนสุดของกองซอ้นความหมาย จากนั�นเปลี�ยนค่าบนสดุของ
กองซอ้นความหมาย ใหเ้ป็นตวัชี� ไปยงับพัของชนิดเซตนี�  

8.3.7 ชนิดแฟ้ม 
 ไวยากรณ์แปลที�เกี�ยวขอ้งกบัชนิดแฟ้ม คือ 
 
<type> 
    :  <packed_or_empty> <unpacked_structured_type> 
    . 
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<packed_or_empty> 
    : "PACKED" 
    | @ 
    . 
<unpacked_structured_type> 
    : "FILE" "OF" <type> #504 
    . 
 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #504 (บรรทดั 05347-05360) หลงัจากแปลชนิดของขอ้มลูในแฟ้ม คา่บนสุดของ
กองซอ้นความหมาย จะเป็นตวัชี� ไปยงับพัของชนิดดงักล่าว เพื�อใหง้า่ยต่อการอา้งถึง จึงสรา้งแมโคร FILE_TP 
(บรรทดั 05345) เพื�ออา้งถึงค่านี�   ชนิดของขอ้มลูในแฟ้มไม่อนุญาตใหเ้ป็นชนิดแฟ้ม ถา้เป็นจะรายงานความ
ผิดพลาด และทาํการกูด้ว้ยการกาํหนดใหเ้ป็น dummy_type แทน (บรรทดั 05348-05351) จากนั�นจะสรา้ง
บพัของชนิด (บรรทดั 05353)  และกาํหนดใหม้รีปูแบบเป็น FILE_FORM (บรรทดั 05354) ส่วนเขตขอ้มลู size 
จะกาํหนดใหม้ีขนาดเท่ากบัขนาดของชนิดของขอ้มลูในแฟ้ม (บรรทดั 05355) กาํหนดใหเ้ขตขอ้มลู type_idp 
เป็น NULL และ fcom_typep เป็นตวัชี� ไปยงับพัของชนิดของขอ้มลูในแฟ้ม ซึ�งเก็บอยูท่ี�ค่าบนสุดของกองซอ้น
ความหมาย จากนั�นเปลี�ยนค่าบนสุดของกองซอ้นความหมาย ใหเ้ป็นตวัชี� ไปยงับพัของชนิดแฟ้มนี�  

8.3.8 ชนิดตวัชี7  
 ไวยากรณ์แปลที�เกี�ยวขอ้งกบัชนิดตวัชี�  คอื 
 
<type> 
    : "^" #508 "id" 
    . 
 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #508 (บรรทดั 05377-05402) ใชเ้มื�อแปลมาถึงตวัระบหุลงัเครื�องหมาย “^”  
จองเนื� อที�บนกองซอ้นความหมายหนึ�งที� เพื�อเก็บตวัชี� ไปยงับพัของชนิดนี�   (บรรทดั 05378) จากนั�นนําตวัระบุ
ดงักล่าวไปคน้หาในตารางสญัลกัษณ ์ (บรรทดั 05379) ถา้ไมพ่บจะรายงานความผิดพลาดไม่ได ้ ตอ้งตรวจสอบ
ก่อนวา่ ชนิดตวัชี� ที�กาํลงัแปลอยูใ่นส่วนการประกาศชนิดหรือการประกาศตวัแปร เช่น  
 
                                              กาํลงัแปลในส่วนประกาศชนิด 
 TYPE Z = ^COMPLEX   ; 
                   COMPLEX = RECORD RE, IM : REAL END; 
            VAR  Y :   ^COMPLEX  ; 
       กาํลงัแปลในส่วนประกาศตวัแปร 
 
เป็นตน้ สามารถตรวจสอบไดจ้ากคา่ของ type_def_flag ซึ�งกาํหนดโดยสญัลกัษณก์ระทาํ #246, #262, #404, 
และ #442 ถา้กาํลงัแปลในส่วนประกาศชนิด ค่า type_def_flag เป็น TRUE แสดงวา่เป็นตวัระบุประเภทชนิดที�จะ
ประกาศในภายหลงั ตอ้งใส่ตวัระบุดงักล่าวในตารางสญัลกัษณ ์ และกาํหนดใหม้ีประเภทเป็น FORWARD_ID 
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(บรรทดั 05381-05384) มิฉะนั�นแสดงความผิดพลาด แต่ถา้คน้ในตารางแลว้พบตวัระบุดงักล่าว ถา้กาํลงัแปล
ในส่วนประกาศชนิด ตวัระบุนี� อาจเป็นประเภท TYPE_ID หรือ FORWARD_ID หรือ UNDEFINED ได ้ ประเภท 
UNDEFINED ใชเ้พื�อไมใ่หม้ีการรายงานความผิดพลาดซํ�าซอ้น แต่ถา้กาํลงัแปลในส่วนประกาศตวัแปร ตวัระบุ
ดงักล่าวตอ้งเป็นประเภท TYPE_ID จึงจะถกูตอ้ง อยา่งไรก็ตาม ถา้เป็นประเภท FORWARD_ID หรือ UNDEFINED 
เราก็ไมจ่าํเป็นตอ้งรายงานความผิดพลาดอกี เพราะจะซํ�ากบัความผิดพลาดมาก่อนหน้านี� แลว้ สองส่วนนี� จงึ
สามารถตรวจสอบตวัระบุวา่เป็นประเภท TYPE_ID หรือ FORWARD_ID หรือ UNDEFINED หรือไม่ ถา้ไมเ่ป็น
รายงานความผิดพลาด (บรรทดั 05390-05395) จากนั�นจะสรา้งบพัของชนิด (บรรทดั 05396) และ
กาํหนดใหม้ีรปูแบบเป็น POINTER_FORM (บรรทดั 05397) ส่วนเขตขอ้มลู size จะกาํหนดใหม้ีขนาดเท่ากบั 
POINTER_SIZE (บรรทดั 05398) กาํหนดใหเ้ขตขอ้มลู type_idp เป็น NULL และ pointer_idp ชี� ไปยงับพัของตวั
ระบุ จากนั�นกาํหนดคา่บนสุดของกองซอ้นความหมาย ใหเ้ป็นตวัชี� ไปยงับพัของชนิดตวัชี� นี�  

8.4 การประกาศตวัแปร 
 กฎของไวยากรณ์แปลที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกาศตวัแปร ไดแ้ก่ 
 
<var_decl_part> 
    : "VAR" #514 <var_decl> #516 
    | @ 
    . 
<var_decl> 
    : #99 <id2_list> ":" <type> #526 ";" <var_decl_list> 
    . 
<id2_list> 
    : #532 "id" <id2_lists> 
    . 
<id2_lists> 
    : "," #540 "id" <id2_lists> 
    | @ 
    . 
<var_decl_list> 
    : <var_decl> 
    | @ 
    . 
 
 การประกาศตวัแปรมีลกัษณะคลา้ยกบั การประกาศเขตขอ้มลูในระเบียน ที�กล่าวมากอ่นหน้านี�  
จาํเป็นตอ้งมรีายการโยงยอ่ย เพื�อโยงตวัระบุที�ประกาศใหเ้ป็นตวัแปรพรอ้มๆ กนัหลายตวั แลว้ตามดว้ย “:” และ
ชนิด ไวด้ว้ยกนั เชน่  VAR X, Y, Z : REAL; เป็นตน้ ในตวัอย่างนี�  X, Y, และ Z จะอยูใ่นรายการโยงย่อยเดียวกนั 
จนกวา่จะแปลถึง REAL หรือ เมื�อรูช้นิด จึงจะสามารถกาํหนดชนิด, ออฟเซต, และขนาดใหก้บัตวัระบุในรายการ
โยงยอ่ยได ้ จากนั�นรายการโยงยอ่ยนี�  จะถูกนําไปโยงกบัรายการโยงทั�งหมดในส่วนการประกาศตวัแปร และตอ้ง
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นับขนาดของเนื� อที�ของตวัแปรในส่วนประกาศทั�งหมด ซึ�งเป็นเนื� อที�ทั�งหมดของตวัแปรทอ้งถิ�น ที�จะตอ้งใชใ้นกรอบ
กองซอ้น ในการแปลจาํเป็นตอ้งจดจาํค่าเหล่านี� ไวบ้นกองซอ้นความหมาย จึงสรา้งแมโครเพื�อใหง้า่ยต่อการอา้งถึง
ค่าเหล่านี�  (บรรทดั 05425-05430) ดงันี�  
 
#define LOCAL_SUB_LAST   sem[sem_top].symptr 
#define LOCAL_SUB_FIRST  sem[sem_top-1].symptr 
#define LOCAL_ALL_LAST   sem[sem_top-2].symptr 
#define LOCAL_ALL_FIRST  sem[sem_top-3].symptr 
#define LOCAL_OFFSET     sem[sem_top-4].uval 
#define LOCAL_TOTAL_SIZE sem[sem_top-5].uval 
 
 LOCAL_SUB_FIRST กบั LOCAL_SUB_LAST ใชก้บัรายการโยงยอ่ย และ LOCAL_ALL_FIRST กบั 
LOCAL_ALL_LAST ใชก้บัรายการโยงทั�งหมด ส่วน LOCAL_OFFSET ใชจ้าํคา่ออฟเซตของตวัแปรแต่ละตวั และ 
LOCAL_TOTAL_SIZE ใชนั้บจาํนวนเนื� อที�ที�ใชท้ั�งหมดของตัวแปรทอ้งถิ�น 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #514 (บรรทดั 05432-05442) ใชเ้มื�อแปลมาถึงจุดเริ�มตน้ของการประกาศตวั
แปร จองเนื� อที�บนกองซอ้นความหมาย 6 ที� เพื�อเก็บค่าที�กล่าวมาขา้งตน้ จากนั�นกาํหนดให ้LOCAL_TOTAL_SIZE 
เป็น 0 เพื�อเป็นค่าเริ�มตน้ ในกรณีที�เป็นตวัแปรทอ้งถิ�นของฟังกช์นั คา่ออฟเซตเริ�มตน้ของตวัแปรตวัแรก ซึ�งเป็น
ระยะหา่งจาก bp จะเป็น –4 (ดรูปู 7.3 ประกอบ) ค่านี� จะแทนดว้ย FUNC_LOCAL_STACK_FRAME_OFFSET 
(บรรทดั 05437 และ 00706) นอกนั�นจะเป็น 0  (ดรูปู 7.2 ประกอบ) ซึ�งแทนดว้ย 
PROC_LOCAL_STACK_FRAME_OFFSET (บรรทดั 05439 และ 00705) ค่า LOCAL_OFFSET จะถกูกาํหนดใหม้ี
ค่าเริ�มตน้เป็น –4 หรือ 0 ขึ� นอยูก่บัที�กล่าวมาขา้งตน้ จากนั�นกาํหนดให ้ LOCAL_SUB_FIRST, 
LOCAL_SUB_LAST, LOCAL_ALL_FIRST, และ LOCAL_ALL_LAST เป็น NULL 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #516 (บรรทดั 05443-05451) ใชเ้มื�อแปลมาถึงจุดสิ� นสุดของการประกาศตวั
แปร กาํหนดให ้ display[level].block_id->IROUTINE.local_ptr ซึ�งเป็นตัวชี� ไปยงัตวัแปรทอ้งถิ�นตัวแรกของบล็อก 
เท่ากบั LOCAL_ALL_FIRST และกาํหนดให ้ display[level].block_id->IROUTINE.total_local_sizes ซึ�งเก็บขนาด
ของตวัแปรทอ้งถิ�นรวมกนัทั�งหมด เท่ากบั LOCAL_TOTAL_SIZE ลบค่าทั�งหกบนกองซอ้นความหมายทิ� ง เพราะไม่
จาํเป็นตอ้งใชอ้กีต่อไป 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #526 (บรรทดั 05452-05476) ใชเ้มื�อแปลมาถึงจุดที�รูช้นิดของตวัแปรแลว้ ค่าที�
อยูบ่นสุดของกองซอ้นความหมาย จะเป็นตวัชี� ไปยงับพัของชนิดดงักล่าว ใชต้วัแปรชั �วคราว tp ใหชี้� ไปที�บพั
ดงักล่าว แลว้ลบค่าบนสุดของกองซอ้นความหมายทิ� ง เพราะจะทาํใหต้าํแหน่งบนกองซอ้นความหมายของแมโคร
ไม่ถกูตอ้ง ตอนนี� รูข้นาดของชนิดที�จะกาํหนดใหก้บัตวัแปรแต่ละตวัในรายการโยงยอ่ย จาํเป็นตอ้งทาํ alignment 
เพื�อใหค้า่ออฟเซตหารดว้ยสองลงตวั เพราะการกดหรือผุดบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการของสถาปัตยกรรมอิน
เทล 8086/8088 ตอ้งทาํทีละคาํ (2 ไบต)์ จากนั�นกาํหนด ชนิดและค่าออฟเซต ใหก้บัตวัแปรในรายการโยง
ยอ่ยแต่ละตวั ในการทาํแต่ละครั�ง ค่าออฟเซตซึ�งเก็บอยูที่� LOCAL_OFFSET จะถกูลบดว้ยขนาดของชนิดที�ทาํ 
alignment แลว้ (ดรูปู 7.2 และ 7.3 ประกอบ) ขณะเดียวกนั LOCAL_TOTAL_SIZE จะถกูบวกดว้ยขนาดของชนิด
ที�ทาํ alignment แลว้เช่นกนั จากนั�นนํารายการโยงยอ่ยไปโยงกบัรายการโยงทั�งหมด แลว้กาํหนดใหร้ายการโยง
ยอ่ยเป็น NULL 
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 สญัลกัษณก์ระทาํ #532 (บรรทดั 05477-05484) ใชเ้มื�อแปลมาถึงตัวระบตุัวแรกของรายการย่อย 
ที�ประกาศใหเ้ป็นตวัแปร สาํหรบัตวัระบุตวัต่อไปในรายการย่อยถา้มี จะดาํเนินการดว้ยสญัลกัษณก์ระทาํ #540 
ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป ก่อนอื�นตอ้งตรวจสอบวา่ตัวระบนีุ�  มีชื�อซํ�ากบัตวัระบุอื�นในบล็อกหรือไม ่ ดว้ยการเรียกแมโคร 
search_and_enter_local_symtab (บรรทดั 00710-00717) ซึ�งจะทาํหนา้ที�คน้หาเฉพาะในตารางสญัลกัษณ์
ของบล็อกเท่านั�น ถา้ไมพ่บ จะใส่ตวัระบุดังกล่าวในตารางสญัลกัษณ์ของบล็อก แต่ถา้คน้พบ แสดงวา่มีชื�อซํ�า จะ
รายงานความผิดพลาด และทาํการกูด้ว้ยการใส่ตวัระบุที�มชืี�อไมซ่ํ�า เขา้ไปในตารางสญัลกัษณ์ของบล็อกแทน 
จากนั�นกาํหนดใหต้วัระบุดงักล่าวมีประเภทเป็น VAR_ID และกาํหนดดรรชนีป้ายใหมใ่ห ้ แลว้นําตวัระบุนี� โยงใน
รายการโยงยอ่ย และจะกาํหนดให ้type_def_flag เป็น FALSE เพราะกอ่นที�จะแปล <type> ในตอนหลงั จะไดรู้ว้า่
ไม่ไดอ้ยูใ่นส่วนการประกาศชนิด  

สญัลกัษณก์ระทาํ #540 (บรรทดั 05485-05495) ใชเ้มื�อแปลมาถึงตวัระบุตวัต่อไปของรายการยอ่ย 
ที�ประกาศใหเ้ป็นตวัแปร การทาํงานเหมือนสญัลกัษณก์ระทาํ #532 ต่างกนัตรงวธีิการโยงเขา้ไปในรายการโยง
ยอ่ย และไม่จาํเป็นตอ้งกาํหนดให ้type_def_flag เป็น FALSE อีกแลว้ 

8.5 การประกาศกระบวนงานหรอืฟังกช์นั 
 กฎของไวยากรณ์แปลที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกาศกระบวนงานหรือฟังกช์นั ไดแ้ก่ 
 
<routine_decl_part> 
    : <proc_or_func_decl> ";" <routine_decl_part> 
    | @ 
    . 
<proc_or_func_decl> 
    : <proc_or_func_header> #102 ";" <block_or_directive> 
    . 
<proc_or_func_header> 
    : "PROCEDURE" #574 "id" <formal_para_list> 
    | "FUNCTION" #582 "id" <formal_para_list> <opt_functype> 
    . 
<opt_functype> 
    : ":" #588 "id" 
    | #590 
    . 
<block_or_directive> 
    : #592 <block> 
    | #596 "id" 
    . 
<formal_para_list> 
    : #99 "(" #602 <formal_para_section> <formal_list> #606 ")" 
    | @ 
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    . 
<formal_list> 
    : #99 ";" <formal_para_section> <formal_list> 
    | @ 
    . 
<formal_para_section> 
    : #622 <para_group> 
    | #626 "VAR" <para_group> 
    | <para_proc_or_func_header> #634 
    . 
<para_group> 
    : <id3_list> ":" <type_id_or_conformant_array>  
    . 
<para_proc_or_func_header> 
    : "PROCEDURE" #1574 "id" <formal_para_list> 
    | "FUNCTION" #1582 "id" <formal_para_list> <opt_functype> 
    . 
<type_id_or_conformant_array>  
    : #636 "id" 
    | <conformant_array_schema> #1636 /* optional for ISO PASCAL */ 
    . 
<conformant_array_schema> 
    : "PACKED" "ARRAY" "[" <index_type_spec> "]" "OF" "id" 
    | "ARRAY" "[" <index_type_spec_list> "]" "OF" "id"  
    . 
<index_type_spec_list> 
    : <index_type_spec> <index_type_spec_lists> 
    . 
<index_type_spec_lists> 
    : ";" <index_type_spec_list> 
    | @ 
    . 
<index_type_spec>  
    : "id" ".." "id" ":" "id" 
    . 
/*  */ 
<id3_list> 
    : #640 "id" <id3_lists> 
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    . 
<id3_lists> 
    : "," #648 "id" <id3_lists> 
    | @ 
    . 
 
 การแปลในส่วนนี�  จาํเป็นตอ้งจาํรายการโยงยอ่ยและรายการโยงทั�งหมดของพารามิเตอร ์พรอ้มทั�ง
ประเภทของพารามเิตอรว์า่เป็นแบบโดยค่า, โดยเลขที�อยู,่ โดยกระบวนงาน, หรือโดยฟังกช์นั และจาํนวน
พารามิเตอรท์ั�งหมด จึงสรา้งแมโครเพื�ออา้งถึงค่าเหล่านี�  (บรรทดั 05564-05569) ดงันี�  
 
#define PARA_SUB_LAST   sem[sem_top].symptr 
#define PARA_SUB_FIRST  sem[sem_top-1].symptr 
#define PARA_ALL_LAST   sem[sem_top-2].symptr 
#define PARA_ALL_FIRST  sem[sem_top-3].symptr 
#define PARA_VALVAR     sem[sem_top-4].uval 
#define PARA_COUNT      sem[sem_top-5].uval 
 
 PARA_SUB_FIRST กบั PARA_SUB_LAST ใชก้บัรายการโยงย่อย และ PARA_ALL_FIRST กบั 
PARA_ALL_LAST ใชก้บัรายการโยงทั�งหมด ส่วน PARA_VALVAR ใชจ้าํประเภทของพารามเิตอร ์ ถา้เป็นแบบโดย
ค่า, โดยเลขที�อยู,่ โดยกระบวนงาน, หรือโดยฟังกช์นั จะมค่ีาเป็น VALPARM_ID, VARPARM_ID, PROCPARM_ID, 
หรือ FUNCPARM_ID ตามลาํดบั  และ PARA_COUNT เป็นตวันับจาํนวนพารามเิตอร ์ คอมไพเลอรที์�สรา้งใน
หนังสือเล่มนี�  ตรงตาม ISO 7185 Pascal Standard ระดบั 0 จึงไม่อนุญาตใหมี้พารามิเตอรที์�เป็นแถวลาํดบัไม่
คงที� ในไวยากรณแ์ปลไดเ้ขยีนส่วนนี� ไวด้ว้ย แต่ไดใ้ส่สญัลักษณก์ระทาํ #1636 (บรรทดั 05671-05673) เพื�อ
รายงานความผิดพลาดใหท้ราบ 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #102 ไดก้ล่าวแลว้ในหวัขอ้ 7.1 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #574 (บรรทดั 05571-05592)  ใชเ้มื�อแปลมาถึงตวัระบทีุ�เป็นชื�อของ
กระบวนงาน นําชื�อของตวัระบไุปคน้ในตารางสญัลกัษณ์ของบล็อกที�กาํลังแปลอยู ่ ถา้ไมพ่บ ใส่ตวัระบุดังกล่าวใน
ตารางสญัลกัษณ์ของบล็อก กาํหนดใหต้วัระบุดงักล่าว มีประเภทเป็น PROC_ID แลว้กาํหนดใหเ้ขตขอ้มลู 
IROUTINE.key, IROUTINE.parm_counts, IROUTINE.total_parm_sizes, IROUTINE.parm_ptr, 
IROUTINE.total_local_sizes, IROUTINE.local_ptr, typep, และ label_index มีคา่เป็น DECLARE_ROUTINE, 0, 0, 
NULL, 0, NULL, NULL, และดรรชนีป้ายใหม่ ตามลาํดบั แต่ถา้คน้แลว้พบ แสดงวา่มีชื�อซํ�า ตอ้งตรวจสอบว่าตวั
ระบุนั�น เป็นประเภท PROC_ID ที�มกีารประกาศมาก่อนดว้ยคาํหลกั FORWARD หรือไม ่ ซึ�งสามารถตรวจสอบได้
จากเขตขอ้มลู IROUTINE.key วา่เป็น FORWARD_ROUTINE หรือไม่ ถา้ไมใ่ช่ประเภท PROC_ID หรือ ไมใ่ช่ 
FORWARD_ROUTINE จะรายงานความผิดพลาด จากนั�นจะเรียกฟังกช์นั enter_block ดว้ยการส่งคา่ผ่านทาง
พารามิเตอรไ์ปใหส้องค่า ค่าแรกเป็นตวัชี� ไปยงับพัของตวัระบุที�เป็นชื�อของกระบวนงาน และค่าที�สองเป็นตวัชี� ไปยงั
บพัของตวัระบุที�เป็นพารามิเตอรต์วัแรกของกระบวนงาน ถา้ยงัไม่เคยประกาศมาก่อนค่านี� จะเป็น NULL แต่ถา้เคย
มีการประกาศมาก่อนดว้ยคาํหลกั FORWARD ค่านี� จะชี� ไปที�บพัของตวัระบุที�เป็นพารามิเตอรต์วัแรกของ
กระบวนงานที�เคยประกาศไวแ้ลว้ ฟังกช์นั enter_block จะเพิ�มระดบับล็อกขึ� นอกีหนึ�ง และกาํหนดให ้
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display[level].block_id ชี� ไปที�จุกแตกกิ�งซึ�งเก็บชื�อของกระบวนงาน ส่วน display[level].root จะชี� ไปที�บพัของตวั
ระบุที�เป็นพารามเิตอรต์วัแรกของกระบวนงาน ซึ�งเป็นรากของตน้ไมแ้บบคน้ทวภิาคของตารางสญัลกัษณข์อง
บล็อกใหมนี่�  
 สญัลกัษณก์ระทาํ #582 (บรรทดั 05593-05614)  ใชเ้มื�อแปลมาถึงตวัระบุที�เป็นชื�อของฟังกช์นั 
การทาํงานเหมือนกบัสญัลกัษณก์ระทาํ #574 

สญัลกัษณก์ระทาํ #588 (บรรทดั 05674-05692)  ใชเ้มื�อแปลมาถึงตวัระบทีุ�ใชเ้ป็นชนิดของฟังกช์นั 
ตอ้งตรวจสอบวา่เคยมกีารประกาศหรือนิยามมาก่อนหรือไม่ ดว้ยการเรียกแมโคร search_and_find_all_symtab 
(บรรทดั 00732-00738) ถา้ไมพ่บรายงานความผิดพลาด และทาํการกูด้ว้ยการกาํหนดใหม้ชืี�อไม่ซํ�ากบัใคร 
แลว้ใส่เขา้ไปในตารางสญัลกัษณ์ จากนั�นจะตรวจสอบวา่ฟังกช์นันี� เป็น FORWARD_ROUTINE หรือไม่ ถา้เป็น
รายงานความผิดพลาด เพราะถา้เคยมกีารประกาศมาแลว้ จะไม่อนุญาตใหม้ีการประกาศชนิดของฟังกช์นัใหม่อีก 
แมว้า่จะมีชนิดเดียวกนักบัที�เคยประกาศมาแลว้ก็ตาม มิฉะนั�นจะตรวจสอบวา่ตัวระบุดังกล่าวเป็นประเภท 
TYPE_ID หรือไม ่ ถา้ไมใ่ช่จะรายงานความผิดพลาด และทาํการกูด้ว้ยการกาํหนดใหฟั้งกช์นัมีชนิดเป็น 
dummy_type ในกรณีที�ฟังกช์นัเป็น FORWARD_ROUTINE แต่ตวัระบุที�ประกาศเป็นชนิดของฟังกช์นั ไม่เป็น
ประเภท TYPE_ID จะรายงานความผิดพลาด แต่ไม่ตอ้งทาํการกูเ้พราะจะใชช้นิดของฟังกช์นัตามที�เคยประกาศ
มาแลว้  ถา้ฟังกช์นัไม่เป็น FORWARD_ROUTINE และตวัระบุที�ประกาศเป็นชนิดของฟังกช์นัเป็นประเภท TYPE_ID 
ตอ้งตรวจสอบอีกวา่มีชนิดเป็นอะไร ชนิดของฟังกช์นัที�เป็นไปได ้ ตอ้งมีรปูแบบเป็น SCALAR_FORM, 
ENUM_FORM, SUBRANGE_FORM และ POINTER_FORM ถา้ไมเ่ป็นไปตามนี�  รายงานความผิดพลาด 

สญัลกัษณก์ระทาํ #590 (บรรทดั 05693-05697) ใชเ้มื�อแปลมาถึงตาํแหน่งที�จะตอ้งกาํหนดชนิด
ของฟังกช์นั แต่ไม่ม ี จะตรวจสอบวา่ฟังกช์นันี� เคยมกีารประกาศมาก่อนหนา้นี� หรือไม่ ถา้ไม่เคย จะรายงานความ
ผิดพลาด 

สญัลกัษณก์ระทาํ #592 (บรรทดั 05698-05701) ใชเ้มื�อแปลมาถึงส่วนบล็อกของกระบวนงานหรือ
ฟังกช์นั จะกาํหนดให ้ display[level].block_id->IROUTINE.key มีคา่เท่ากบั DEFINE_ROUTINE เพื�อบอกใหรู้ว้า่
กระบวนงานหรือฟังกช์นันี�  ไดม้กีารนิยามแลว้ การนิยามในที�นี� หมายถึง มส่ีวนบล็อกของกระบวนงานหรือฟังกช์นั
เกิดขึ� นแลว้ ถา้ยงัไม่นิยาม ส่วนบล็อกสามารถแทนไดด้ว้ย คาํหลกั FORWARD ซึ�งจะกล่าวถึงในสญัลกัษณ์กระทาํ 
#596  

สญัลกัษณก์ระทาํ #596 (บรรทดั 05702-05709) ใชเ้มื�อแปลมาถึงตวัระบทีุ�ใชแ้ทนสว่นบล็อกของ
กระบวนงานหรือฟังกช์นั ปัจจุบนัในภาษาปาสกาลมีตวัเดียวที�เป็นไปได ้ คือ คาํหลกั FORWARD ซึ�งใชเ้พื�อบอกให้
รูว้า่ กระบวนงานหรือฟังกช์นันี�  จะมกีารนิยามในภายหลงั เมื�อมีการนิยามกระบวนงานหรือฟังกช์นันี� ในภายหลงั 
ส่วนหวัของกระบวนงานหรือฟังกช์นั ใหเ้ขยีนเฉพาะชื�อ ไม่ตอ้งมพีารามิเตอรแ์ละชนิดของฟังกช์นั อกีแลว้ จะมี
การตรวจสอบในเรื�องนี�  ดว้ยสญัลักษณก์ระทาํ #588 และ #606 สาํหรบัสญัลกัษณก์ระทาํนี�  เพียงแต่ตรวจสอบ
วา่ตัวระบุดงักล่าวมีชื�อตรงกบัคาํหลกั FORWARD หรือไม่ ถา้ไม่ตรง จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั�นจะ
ตรวจสอบวา่ เคยมีการใชค้าํหลกั FORWARD กบักระบวนงานหรือฟังกช์นันี� มากอ่นหน้าหรือไม่ ถา้เคย รายงาน
ความผิดพลาด มฉิะนั�น กาํหนดใหก้ระบวนงานหรือฟังกช์นันี� เป็น FORWARD_ROUTINE  และลดระดบับล็อกลง
หนึ�ง เพราะเคยเพิ�มระดับบล็อกดว้ยหนึ�งมาก่อนหนา้นี�  (ดสูญัลกัษณ์กระทาํ #574 และ #582) ตอนนี� มสีภาพ
เหมือนสิ� นสุดบล็อก จงึตอ้งลดระดับบล็อกลงหนึ�ง (หมายเหต ุ ในกรณีที�นิยามแลว้ และมาประกาศหรือนิยามซํ�า
อีก จะตรวจจบัความผิดพลาดไดด้ว้ยสญัลกัษณก์ระทาํ #574 หรือ #582) 

สญัลกัษณก์ระทาํ #602 (บรรทดั 05710-05716) ใชเ้มื�อแปลมาถึงจุดเริ�มตน้ของพารามิเตอร ์ จอง
เนื� อที�บนกองซอ้นความหมาย 6 ที�เพื�อเก็บคา่ตามที�กล่าวมาขา้งตน้ กาํหนดให ้ PARA_COUNT เป็น 0 และ
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รายการโยงยอ่ยกบัรายการโยงทั�งหมด คอื PARA_SUB_FIRST, PARA_SUB_LAST, PARA_ALL_FIRST, และ 
PARA_ALL_LAST เป็น NULL 

สญัลกัษณก์ระทาํ #606 (บรรทดั 05717-05746) ใชเ้มื�อแปลมาถึงจุดสุดทา้ยของพารามิเตอร ์ จะ
ตรวจสอบวา่ กระบวนงานหรือฟังกช์นันี�  เคยประกาศใหเ้ป็น FORWARD_ROUTINE มากอ่นหรือไม่ ถา้เคย จะ
รายงานความผิดพลาด เพราะไม่อนุญาตใหม้ีการประกาศพารามิเตอรซ์ํ�าอีก ตามขอ้ตกลงของภาษาปาสกาล การ
ผ่านพารามิเตอรท์างกองซอ้นในช่วงกระทาํการ จะทาํจากซา้ยไปขวา แต่ออฟเซตหรือระยะห่างจาก bp (ดูรปู 7.2 
และ 7.3 ประกอบ) จะสลบักนักนั คอืพารามิเตอรต์วัขวามือสุด หรือตวัที�กดลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ
หลงัสุด จะมีค่าออฟเซตนอ้ยที�สุด หรือเป็นค่าออฟเซตแรก เนื�องจากตอ้งเก็บค่าโยงสถิตและ เลขที�อยูก่ลบัดว้ย ค่า
ออฟเซตแรกหรือเริ�มตน้ของพารามเิตอรจ์งึเป็น 6 ซึ�งแทนดว้ย PARAMETER_STACK_FLAME_OFFSET (บรรทดั 
05742 และ 00707)  การกาํหนดค่าออฟเซตใหก้บัพารามเิตอร ์ จึงตอ้งมีการเรียงพารามเิตอรส์ลบัยอ้นหลงั
ก่อน ดว้ยการเรียกแมโคร reverse_list (บรรทดั 03861-03875) แลว้จึงกาํหนดคา่ออฟเซตใหต้ามประเภท
ของพารามเิตอร ์ โดยที�พารามิเตอรต์วัแรกอยู่ที�ออฟเซต PARAMETER_STACK_FLAME_OFFSET และออฟเซตของ
ตวัที�สอง จะมค่ีาดงันี�  ถา้ตวัแรกเป็นพารามิเตอรแ์บบโดยค่า คา่ออฟเซตของตวัที�สองจะเท่ากบั คา่ออฟเซตของ
พารามิเตอรต์วัแรก บวกกบัขนาดของชนิดของพารามิเตอรต์วัแรก แลว้ทาํ alignment ถา้ตวัแรกเป็นพารามิเตอร์
แบบโดยเลขที�อยู ่ ค่าออฟเซตของตวัที�สองจะเท่ากบั ค่าออฟเซตของพารามิเตอรต์วัแรก บวกกบัขนาดของตัวชี�  
แลว้ทาํ alignment แต่ถา้ตวัแรกเป็นพารามเิตอรแ์บบโดยกระบวนงานหรือฟังกช์นั ค่าออฟเซตของตัวที�สองจะ
เท่ากบั ค่าออฟเซตของพารามเิตอรต์วัแรก บวกกบัขนาดของตวัชี�  บวกกบัขนาดของคา่โยงสถิต แลว้ทาํ alignment 
พารามิเตอรต์วัถดัไปก็ทาํเช่นนี�  จนครบทุกตัว จากนั�นเรียกแมโคร reverse_list เพื�อเรียงพารามเิตอรก์ลบัไปอยู่
ในตาํแหน่งเดิม แลว้กาํหนดให ้ display[level].blocl_id->IROUTINE.parm_counts เท่ากบั PARA_COUNT 
กาํหนดให ้ display[level].blocl_id->IROUTINE.total_parm_sizes เท่ากบั เนื� อที�ของพารามิเตอรท์ั�งหมดรวมกนั 
และ กาํหนดให ้display[level].blocl_id->IROUTINE.parm_ptr ชี� ไปยงับพัของพารามิเตอรต์วัแรก จากนั�นลบค่าทั�ง
หกบนกองซอ้นความหมายทิ� ง เพราะไมจ่าํเป็นตอ้งใชอ้ีกแลว้ 

สญัลกัษณก์ระทาํ #622 (บรรทดั 05747-05749) ใชเ้มื�อรูว้า่เป็นการผ่านพารามเิตอรแ์บบโดยคา่ 
กาํหนดให ้PARA_VALVAR เป็น VALPARM_ID 

สญัลกัษณก์ระทาํ #626 (บรรทดั 05750-05752) ใชเ้มื�อรูว้า่เป็นการผ่านพารามเิตอรแ์บบโดยเลขที�
อยู ่กาํหนดให ้PARA_VALVAR เป็น VARPARM_ID 

สญัลกัษณก์ระทาํ #640 (บรรทดั 05776-05783) ใชเ้มื�อแปลมาถึงตวัระบุตวัแรกที�เป็นพารามิเตอร์
แบบโดยคา่หรือโดยเลขที�อยู ่ เรียกแมโคร search_and_enter_local_symtab เพื�อตรวจสอบวา่มีชื�อซํ�ากบัตวัระบุ
อื�นๆ ในบล็อกหรือไม่ ถา้ไมซ่ํ�า จะเพิ�มตวัระบุดงักล่าวเขา้ไปในตารางสญัลกัษณข์องบล็อก แต่ถา้ซํ�า จะรายงาน
ความผิดพลาด และทาํการกูด้ว้ยการเพิ�มตวัระบุที�มีชื�อไม่ซํ�ากบัใครเขา้ไปแทน จากนั�นกาํหนดใหต้วัระบุดงักล่าวมี
ประเภทตามที�ไดจ้ดจาํไวใ้น PARA_VALVAR และกาํหนดเลขที�ป้ายตวัใหม่ให ้ จากนั�นบวกคา่ PARA_COUNT อีก
หนึ�ง แลว้นําตวัระบุดงักล่าวโยงเขา้กบัรายการโยงยอ่ย 

สญัลกัษณก์ระทาํ #648 (บรรทดั 05784-05795) ใชเ้มื�อแปลมาถึงตัวระบตุวัที�สองเป็นตน้ไปที�เป็น
พารามิเตอรแ์บบโดยค่าหรือโดยเลขที�อยู ่ ทาํงานเหมอืนสญัลกัษณก์ระทาํ #640 ซึ�งเป็นพารามเิตอรต์วัแรกใน
รายการโยงยอ่ย แตกต่างกนัตรงวธีิการโยงตวัระบุเขา้ไปในรายการโยงย่อย 

สญัลกัษณก์ระทาํ #636 (บรรทดั 05756-05775) ใชเ้มื�อแปลมาถึงจุดที�รูช้นิดของพารามิเตอรแ์บบ
โดยคา่หรือโดยเลขที�อยู ่ กรณีที�ชนิดเป็นแถวลาํดบัขนาดไมค่งที� ซึ�งจะเขยีนขึ� นตน้ดว้ยคาํหลกั PACKED หรือ 
ARRAY จะแทนดว้ย <conformant_array_schema> จะรายงานความผิดพลาดใหท้ราบดว้ยสญัลกัษณ์กระทาํ 
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#1636 เพราะคอมไพเลอรท์ี�สรา้งเป็นระดบั 0 ไม่ใช่ระดบั 1 แต่กรณีที�ชนิดเป็นตัวระบ ุ จะตอ้งคน้หาในตาราง
สญัลกัษณด์ว้ยการเรียกแมโคร search_and_find_all_symtab ถา้ไมพ่บ จะรายงานความผิดพลาด และทาํการกู ้
ดว้ยการเพิ�มตวัระบุดงักล่าวเขา้ไปในตารางสญัลกัษณ์ แต่ใหม้ีชนิดเป็น dummy_type ถา้พบจะตรวจสอบว่าตวั
ระบุดงักล่าวเป็นประเภท TYPE_ID หรือไม่ ถา้ไม่เป็น จะรายงานความผิดพลาด และทาํการกูด้ว้ยการกาํหนดใหม้ี
ชนิดเป็น dummy_type ถา้เป็น จะกาํหนดชนิดใหก้บัพารามิเตอรใ์นรายการโยงยอ่ยทุกตวั แลว้นํารายการโยงยอ่ย
ไปโยงกบัรายการโยงทั�งหมด แลว้กาํหนดใหร้ายการโยงยอ่ยเป็น NULL 

สญัลกัษณก์ระทาํ #1574 (บรรทดั 05615-05642) ใชเ้มื�อแปลมาถึงพารามิเตอรแ์บบโดย
กระบวนงาน มกีารทาํงานเหมอืนสญัลกัษณ์กระทาํ #574 ต่างกนัตรงที�ประเภทของตวัระบุ จะเป็น 
PROCPARM_ID นอกจากนี� จะมีการบวก PARA_COUNT และโยงตวัระบุนี� เขา้กบัรายการโยงทั�งหมดของ
พารามิเตอร ์

สญัลกัษณก์ระทาํ #1582 (บรรทดั 05643-05670) ใชเ้มื�อแปลมาถึงพารามิเตอรแ์บบโดยฟังกช์นั มี
การทาํงานเหมือนสญัลกัษณ์กระทาํ #582 ต่างกนัตรงที�ประเภทของตวัระบุ จะเป็น FUNCPARM_ID นอกจากนี�
จะมกีารบวก PARA_COUNT และโยงตวัระบุนี� เขา้กบัรายการโยงทั�งหมดของพารามิเตอร ์

สญัลกัษณก์ระทาํ #634 (บรรทดั 05753-05755) ใชเ้มื�อแปลมาถึงจุดสดุทา้ยของพารามิเตอรแ์บบ
โดยกระบวนงานหรือฟังกช์นั ลดระดบัของบล็อกลงหนึ�ง เพราะก่อนหนา้นี� มกีารเพิ�มระดบับล็อกหนึ�ง ดว้ย
สญัลกัษณก์ระทาํ #1574 หรือ #1582 (หมายเหต ุ พารามิเตอรแ์บบโดยกระบวนงานหรือฟังกช์นัจะเขยีน
เฉพาะส่วนหวัของกระบวนงานหรือฟังกช์นัเท่านั�น) 
 

8.6 บทสรุป 

บทนี� กล่าวถึงสญัลกัษณก์ระทาํที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกาศทั�งหมด ซึ�งประกอบดว้ย การประกาศป้าย, 
การประกาศค่าคงที�สญัลกัษณ,์ การประกาศชนิด, การประกาศตวัแปร, และการประกาศกระบวนงานหรือ
ฟังกช์นั ตามลาํดบั 
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                                          บทที� 9 
                                           นิพจน ์
 

ไวยากรณ์แปลในส่วนของนิพจน์มกีฎต่างๆ ดงันี�  
 
<expr> 
    : <simple_expr> <opt_relational> 
    . 
<simple_expr> 
    : #1006 <sign> <term> #1010 <term_list> 
    . 
<opt_relational> 
    : #1014 <relation_op> <simple_expr> #1018 
    | @ 
    . 
<relation_op> 
    : ">" | "<" | "=" | ">=" | "<=" | "<>" | "IN" 
    . 
<term> 
    : <factor> <factor_list> 
    . 
<term_list> 
    : #1014 <adding_op> <term> #1066 <term_list> 
    | @ 
    . 
<adding_op> 
    : "+" | "-" | "OR" 
    . 
<factor_list> 
    : #1014 <multiply_op> <factor> #1124 <factor_list> 
    | @ 
    . 
<multiply_op> 
    : "*" | "/" | "DIV" | "MOD" | "AND" 
    . 
<sign> 
    : "+" | "-" | @ 
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    . 
<factor> 
    : "NOT" <factor> #1216 
    | "(" <expr> ")" #1224 
    | #1230 "uinteger" 
    | #1234 "ureal" 
    | #1238 "string" 
    | #1242 "id" <variable_or_func_call> 
    | #1248 NIL 
    | <set> 
    . 
<variable_or_func_call> 
    : <opt_variable> 
    | #1250 <routine_call> #1254 
    | #1264 
    . 
<opt_variable> 
    : #882 <index_field_pointer> <opt_variables> #888 
    . 
<index_field_pointer> 
    : "[" <index_list> "]" 
    | "." #884 "id" 
    | #886 "^" 
    . 
<opt_variables> 
    : <index_field_pointer> <opt_variables> 
    | @ 
    . 
<index_list> 
    : #894 <expr> #896 <expr_list> 
    . 
<expr_list> 
    : "," #894 <expr> #896 <expr_list> 
    | @ 
    . 
<set> 
    : #900 "[" <opt_element> #904 "]" 
    . 
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<opt_element> 
    : <element> <element_list> 
    | @ 
    . 
<element_list> 
    : "," <element> <element_list> 
    | @ 
    . 
<element> 
    : <expr> #930 <opt_eexpr> 
    . 
<opt_eexpr> 
    : ".." #934 <expr> #930 #936 
    | #938 
    . 
 
 นิพจน์ประกอบดว้ยตัวดาํเนินการและตวัถกูดาํเนินการ ตวัถกูดาํเนินการไดแ้ก่ค่าต่างๆ ซึdงอาจจะเป็น
ค่าคงทีd หรือค่าทีdเก็บในตวัแปร หรือค่าทีdสง่กลบัจากการเรียกฟังกช์นั (ดสูญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุด <factor> ประกอบ) 
ค่าคงทีdทีdเป็นไปได ้ ไดแ้ก่ คา่คงทีdจาํนวนเต็ม, ค่าคงทีdจาํนวนจริง, ค่าคงทีdสายอกัขระ, ค่าคงทีdอกัขระ (เป็นสาย
อกัขระทีdมคีวามยาวหนึdง ไดเ้ขยีนกฎรวมกบัค่าคงทีdสายอกัขระ), ค่าคงทีdสญัลกัษณ,์ NIL, หรือค่าคงทีdเซต 
เนืdองจากคา่คงทีdสญัลกัษณ,์ การอา้งถึงตวัแปร, และการเรียกฟังกช์นั เขยีนขึ� นตน้ดว้ยโทเค็นตวัระบุเหมือนกนั 
แลว้อาจจะตามดว้ย “(” ในกรณีทีdเป็นการเรียกฟังกช์นั หรืออาจจะตามดว้ย “^” ในกรณีทีdเป็นตวัแปรชนิดตวัชี�
หรือแฟ้ม หรืออาจจะตามดว้ย “[“ ในกรณีทีdเป็นตวัแปรชนิดแถวลาํดบั หรืออาจจะตามดว้ย “.” ในกรณีทีdเป็นตวั
แปรชนิดระเบียน หรืออาจจะตามดว้ยสายอกัขระวา่ง เช่น ในกรณีของค่าคงทีdสญัลกัษณ ์ เป็นตน้ ในการเขยีน
ไวยากรณจ์ะใชส้ญัลกัษณ์ไมสิ่� นสุด <variable_or_func_call> เขยีนตามหลังโทเค็นตัวระบ ุ แลว้จึงไปเขยีนกฎของ
สญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุดดงักล่าว เพืdอแยกกรณีต่างๆ ดงัทีdกล่าวมาขา้งตน้ ในกรณีของการเรียกฟังกช์นั จะมีส่วนของ
พารามิเตอรซึ์dงเขยีนอยูภ่ายใน “(” กบั “)” เหมอืนกบัส่วนพารามเิตอรข์องการเรียกกระบวนงานทุกประการ 
ส่วนนี� จะแทนดว้ยสญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุด <routine_call> ซึdงจะกล่าวถึงในบททีd 10 หวัขอ้ 10.2.2 
 สาํหรบัตวัดาํเนินการ ไดเ้ขยีนกฎแยกตามการทาํก่อน (precedence) และสาระ (associative) คือ จะ
คาํนวณตวัดาํเนินการทีdมีระดบัการทาํกอ่นสงู ก่อนตัวดาํเนินการทีdมรีะดบัการทาํก่อนตํ dา เชน่ 1+2*3 ถา้ “*” มี
ระดบัการทาํก่อนมากกวา่ “+” จะทาํ 2*3 ก่อนแลว้นํามาบวกกบั 1 หรือเท่ากบั 1+(2*3) เป็นตน้ ในกรณีทีdมี
ระดบัการทาํก่อนเท่ากนั เช่น 1+2-3 ในกรณีนี�  “+” กบั “-” มีระดบัการทาํก่อนเท่ากนั ถา้ทาํจากซา้ยไปขวา 
คือ (1+2)-3 เรียกวา่มสีาระซา้ย (left associative) แต่ถา้ทาํจากขวามาซา้ย คือ 1+(2-3) เรียกวา่มสีาระขวา 
(right associative) เป็นตน้ จะเห็นไดว่้าตวัดาํเนินการแบบมีสาระสามารถเขยีนในลกัษณะ “ตวัถกูดาํเนินการ 

ตวัดาํเนินการ ตวัถกูดาํเนินการ … ” ได ้มีตวัดาํเนินการอีกแบบหนึdงทีdไม่สามารถเขยีนในลกัษณะดงักล่าวได ้เช่น 
ในภาษาปาสกาล ไมส่ามารถเขยีน X < Y < Z เป็นตน้ เรียกวา่ ไม่มีสาระ (nonassociative)   ในภาษาปาสกาล
ตวัดาํเนินการต่างๆ มรีะดบัการทาํก่อนและสาระ ดงันี�   
 



210 

 

 
        ตวัดาํเนินการ    ระดบัการทาํก่อน  สาระ 
 
 NOT    สงู   ซา้ย 

*, /, DIV, MOD, AND     ซา้ย 
+, –, OR       ซา้ย 
>, <, =, >=, <=, <>, IN  ตํ dา   ไม่ม ี

 
 
   กรณีทีdตอ้งการเปลีdยนลาํดบัการการคาํนวณกอ่นหลงั สามารถใชว้งเล็บได ้ ถา้มีวงเล็บการคาํนวณจะ
ทาํในวงเล็บก่อน ถา้มวีงเล็บซอ้นกนั จะทาํวงเล็บในสุดกอ่น ตวัถกูดาํเนินการหรือนิพจน์ อาจจะมีเครืdองหมาย 
“+” หรือ “-” นําหน้าได ้ เครืdองหมายนี� ไมส่ามารถเขยีนติดกนั หรือเขยีนติดกบัตวัดาํเนินการอืdน เช่น ไม่
สามารถเขยีน -–2 หรือ 2*-3 เป็นตน้ หากมีความจาํเป็นตอ้งเขยีน ใหใ้ชว้งเล็บคั dน เชน่ –(-2) หรือ 2*(-3) 
เป็นตน้ จากกฎเกณฑที์dกล่าวมาขา้งตน้ นํามาเขยีนเป็นกฎ ตามแนวทางต่อไปนี�  
 ใหเ้ริdมทีdตวัถูกดาํเนินการกอ่น ซึdงแทนดว้ย <factor> ดังนี�  
<factor> 
       : "NOT" <factor>  
       | "(" <expr> ")"  
       | "uinteger" 
       | "ureal" 
       | "string" 
       | "id" <variable_or_func_call> 
       | NIL 
       | <set> 
       . 

สาํหรบั “(” <expr> “)” ถือวา่เป็น <factor> ดว้ย เนืdองจากนิพจน์สามารถใส่วงเล็บไดแ้ละตอ้งมีการ
ดาํเนินการในวงเล็บก่อน ในทาํนองเดียวกนั “NOT” <factor> ก็เป็น <factor> ดว้ย เพราะสามารถวางตวั
ดาํเนินการ “NOT” ไวห้นา้ตวัถกูดาํเนินการไดแ้ละมีระดบัการทาํก่อนสงูสดุ แต่เครืdองหมาย “+” หรือ “-” แมจ้ะ
อยูห่น้าตวัถกูดาํเนินการได ้ เหมือน “NOT” แต่ไมส่ามารถใส่ไวใ้นกฎของ <factor> เพราะจะทาํใหเ้ครืdองหมายนี�
สามารถเขยีนติดกนัได ้หรือเขยีนติดกบัตัวดาํเนินการอืdน ซึdงไมถ่กูตอ้ง  

จากนั�นใหเ้ขยีนกฎของตวัดาํเนินการทีdมีระดบัการทาํก่อนต่อจาก “NOT” ตามลาํดบั หรือจะเริdมจากตวั
ดาํเนินการทีdมีลาํดบัการทาํกอ่นตํ dาสุดไปสงูสุดก็ได ้ดงันี�  
 ตวัดาํเนินการสมัพนัธ ์ (relational operator) มีระดบัการทาํกอ่นตํ dาสุด จึงเขยีนเป็นกฎแรกของนิพจน์ 
ซึdงแทนดว้ยสญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุด <expr> ดงันี�   

<expr> : <simple_expr> <opt_relational> .  
โดยทีd <simple_expr> เป็นตวัถูกดาํเนินการตวัแรก  ส่วนตวัดาํเนินการสมัพนัธก์บัตวัถกูดาํเนินการตวัทีdสอง  
แทนดว้ย <opt_relational> อยา่งไรก็ตามนิพจน์ไม่จาํเป็นตอ้งมีตวัดาํเนินการสมัพนัธเ์สมอไป <opt_relational> 
จึงอาจจะเป็นสายอกัขระวา่งได ้กฎของ <opt_relational> จึงเขยีนไดเ้ป็น  
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<opt_relational>  : <relation_op> <simple_expr>  
| @ .  

โดยทีd <relation_op> แทนตวัดาํเนินการสมัพนัธ ์ และ <simple_expr> แทนตวัถกูดาํเนินการตวัทีdสอง จากนั�น
เขยีนกฎของ <simple_expr> เพืdอดาํเนินการกบัตวัดาํเนินการทีdมีระดบัการทาํก่อนสงูกวา่ คอื “+”,“-”, และ 
“OR”  

การเขยีนกฎของ <simple_expr> มีลกัษณะคลา้ยกบัการเขยีนกฎของ <expr> ซึdงใชก้บัตัวดาํเนินการ
สมัพนัธ ์ คอื ประกอบดว้ยตวัถูกดาํเนินการตวัแรก ซึdงแทนดว้ย <term> ตามดว้ย <term_list> เพืdอแทนส่วนตวั
ดาํเนินการ (“+”,“- ”, หรือ “OR”) กบัตัวถกูดาํเนินการตวัทีdสอง หรืออาจเป็นสายอกัขระว่าง ผลลพัธข์องตวั
ดาํเนินการบวกหรือลบ (และคณูหรือหารซึdงจะกล่าวต่อไป รวมถึง <factor> ทีdกล่าวมาก่อนหน้านี� ) สามารถใส่
เครืdองหมายขา้งหนา้ได ้กฎของ <simple_expr> จึงสามารถเขยีนได ้ดงันี�   

<simple_expr> : <sign> <term> <term_list> .  
ส่วน <term_list> เขยีนเป็นกฎได ้ดงันี�   

<term_list> : <adding_op> <term> <term_list>  
                                       | @ .  
การทีdเราใส่ <term_list> เพิdมเขา้ไปเป็นตวัสุดทา้ย ต่อจาก <term> เพืdอใหส้ามารถเขยีนซํ�าในลกัษณะ 

“ ตวัถกูดาํเนินการ ตวัดาํเนินการ ตวัถกูดาํเนินการ … ” 
และมีการคาํนวณจากซา้ยไปขวา เนืdองจากตวัดาํเนินการเหลา่นี� มีสาระซา้ย  

<term_list> เป็นสายอกัขระวา่งเมืdอตอ้งการหยุดการเขยีนซํ�า 
 สุดทา้ยเขยีนกฎของ <term> เพืdอดาํเนินการกบัตัวดาํเนินการทีdมีระดบัการทําก่อนสงูกวา่ คอื “*”, “/”, 
“DIV”, “MOD”, และ “AND”  ดงันี�   

<term> : <factor> <factor_list> .  
กฎนี� ไม่ตอ้งมีเครืdองหมายนําหนา้ เพราะหน้า <term> ในกฎ <simple_expr> มีเครืdองหมายนําหน้าไดอ้ยูแ่ลว้ จึง
ไม่ตอ้งใส่ <sign> ไวห้น้า <factor> อีก ความผิดพลาดในกรณีทีdเครืdองหมายอยูห่นา้ค่าทีdไมถ่กูตอ้ง เช่น อยูห่นา้
ค่าทีdมีชนิดแบบบลู เป็นตน้ จะตรวจสอบไดด้ว้ยสญัลกัษณก์ระทาํในขั�นตอนตรวจสอบความหมาย ไม่ใช่ดว้ย
ไวยากรณใ์นขั�นตอนตรวจสอบเชิงวากยสมัพนัธ ์สาํหรบักฎของ <factor_list> สามารถเขยีนในลกัษณะเดียวกนักบั 
<term_list> ทุกประการ 
 ในการคาํนวณนิพจน์ อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งใชที้dเก็บชั dวคราว เช่น นิพจน์ (1+2)*(3+4) อาจจะใชต้วั
แปรชั dวคราวสองตัว คือ t1 กบั t2 เพืdอเก็บค่า (1+2) กบั (3+4) ตามลาํดบั จากนั�นจงึนํา t1 มาคณูกบั t2 เป็น
ตน้ ทีdเก็บชั dวคราวอาจจะเก็บอยูใ่น ส่วนขอ้มลู เรจิสเตอร ์ กองซอ้นในช่วงกระทาํการ หรืออาจจะผสมกนั ตวั
วเิคราะหค์วามหมายจะตอ้งผลิตคาํสั dงใหส้อดคลอ้งกบัทีdเก็บชั dวคราวนั�นๆ คอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนี�  จะใชก้อง
ซอ้นในช่วงกระทาํการเป็นทีdเก็บชั dวคราว และใชเ้รจิสเตอร ์ax เก็บคา่สุดทา้ยของนิพจน์ทีdมขีนาดหนึdงคาํ กรณีเป็น
ค่าจาํนวนจริงซึdงมีขนาดสองคาํ จะใชเ้รจิสเตอรค์ู่ dx:ax เก็บคา่สุดทา้ยของนิพจน์ เช่น คอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่ม
นี�  จะแปลนิพจน์ (1+2)*(3+4) และผลิตชุดคาํสั dงภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ต่อไปนี�  
 
 mov ax,1 ; เก็บตวัถูกดาํเนินการตวัแรก คือ 1 ใน ax 
 push ax ; กดค่าใน ax ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ เพืdอเป็นทีdเก็บชั dวคราว 
 mov ax,2 ; เก็บตวัถูกดาํเนินการตวัทีdสอง คือ 2 ใน ax 
 pop dx ; ผุดค่าบนยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ คือ 1 บรรจุไวใ้น dx 
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 add ax,dx ; ดาํเนินการ 1+2 เก็บผลลพัธใ์น ax 
 push ax ; กดค่า 1+2 ใน ax ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ เพืdอเป็นทีdเก็บชั dวคราว 
 mov ax,3 ; คาํนวณ 3+4 เหมอืน 1+2  
 push ax 
 mov ax,4 
 pop dx 
 add ax,dx ; ดาํเนินการ 3+4 เก็บผลลพัธใ์น ax  
 pop dx ; ผุดค่าบนยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ คือ 1+2 บรรจุไวใ้น dx  
 imul dx ; ดาํเนินการ (1+2)*(3+4) เก็บผลลพัธใ์น ax  
 
เป็นตน้ การคณูเลขจาํนวนเต็มในคาํสั dงสุดทา้ย จะใชค่้าในเรจิสเตอร ์ax คณูกบัค่าในเรจิสเตอร ์dx ผลลพัธเ์ก็บ
ในเรจิสเตอรค์ู่ dx:ax ดงันั�นผลลพัธอ์าจจะมขีนาดโตกวา่ขนาดสองคาํ ในกรณีนี� เรียกวา่มกีารลน้ ผูเ้ขยีนโปรแกรม
ตอ้งระมดัระวงัเอง คอมไพเลอรจ์ะไม่มกีารดาํเนินการใดเป็นกรณีพิเศษ แต่จะใชเ้ฉพาะค่าทีdเก็บในเรจิสเตอร์ ax 
เป็นทีdเก็บของผลลัพธช์นิดจาํนวนเต็มเสมอ 
 ในการอธิบายสญัลกัษณก์ระทาํทีdเกีdยวขอ้ง จะแยกอธิบายตามสญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุด <expr>, <factor>, 
<opt_variable>, และ <set> ตามลาํดบั ซึdงจะกล่าวถึงในหวัขอ้ทีd 9.6-9.9 ตามลาํดบั ก่อนอืdนจะขอกล่าวถึง การ
ดาํเนินการกบัขอ้มลูชนิดจาํนวนจริง, การดาํเนินการกบัขอ้มลูชนิดเซต, การดาํเนินการกบัค่าคงทีd, ค่าโยงสถิต
และค่าโยงพลวตั, การดาํเนินการกบัตวัแปร, และการดาํเนินการกบัฟังกช์นั ในหวัขอ้ทีd 9.1-9.5 ตามลาํดบัก่อน 

9.1 การดาํเนินการกบัขอ้มูลชนิดจาํนวนจรงิ 
 การดาํเนินการกบัขอ้มลูชนิดจาํนวนจริง จะกระทาํในซีพยีรู่วม 8087 จึงไดเ้ขยีนรทีูนเก็บไวใ้นคลงั ชืdอ 
_float_negate, _float_add, _float_subtract, _float_multiply, _float_divide, และ _float_compare เพืdอ
ดาํเนินการกบัตวัดาํเนินการ นิเสธ, บวก, ลบ, คณู, หาร, และเปรียบเทียบ ตามลาํดบั รทูนีเหล่านี� ตอ้งมีการ
เรียกใชด้ว้ยคาํสั dง call และถา้มีพารามิเตอร ์ตอ้งมีการส่งผ่านพารามิเตอร์ดว้ย เพืdอใหเ้ขา้ใจงา่ยขึ� น ในการอธิบาย
จะเขยีนรทีูนเหล่านี� ดว้ยฟังกช์นัภาษาซี ดงันี�  
 
long _float_negate(long y) { long result; … } 
long _float_add(long x, long y) { long result; … }  
long _float_subtract(long x, long y) { long result; … } 
long _float_multiply(long x, long y) { long result; … } 
long _float_divide(long x, long y) { long result; … } 
int _float_compare(long x, long y) { … } 
 
 สาํหรบัการดาํเนินการนิเสธ จะนําคา่ของตวัถกูดาํเนินการ (y) ทีdเป็นพารามเิตอรส่์งผ่านมาทางกอง
ซอ้นในช่วงกระทาํการ บรรจลุงในกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม 8087 (ดภูาคผนวก ง หวัขอ้ 2.1) ดว้ยคาํสั dง 
fld แลว้ใชค้าํสั dง fchs เพืdอทาํนิเสธกบัคา่ดงักล่าว (-y) จากนั�นจะนําผลลพัธม์าเก็บในกองซอ้นในช่วงกระทาํการ
ซึdงเป็นทีdเก็บชั dวคราว (result) ดว้ยคาํสั dง fstp จากนั�นจงึนําคาํทีdมีเลขทีdอยูส่งูของผลลพัธบ์รรจุบนเรจิสเตอร ์ dx 
และคาํทีdมเีลขทีdอยูต่ํ dาของผลลพัธบ์รรจุบนเรจสิเตอร ์ ax ตามลาํดบั ก็จะไดผ้ลลพัธต์ามตอ้งการ สว่นการ
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ดาํเนินการ บวก, ลบ, คณู, และหาร จะใชค้าํสั dง fld สองครั�งเพืdอนําคา่ของตวัถกูดาํเนินการทั�งสอง (x กบั y) 
บรรจุลงในกองซอ้นเรจสิเตอรข์องซีพียรู่วม 8087 แลว้ใชค้าํสั dง fadd, fsub, fmul, และ fdivrp เพืdอ บวก, ลบ, คณู
, และหาร  ตามลาํดบั การดาํเนินการเหล่านี� จะมกีารตรวจสอบการลน้และการขาดของผลลพัธด์ว้ย ถา้มีการลน้
และการขาดจะรายงานใหผู้ใ้ชท้ราบและหยุดกระทาํการ ซึdงจะต่างกบัการดาํเนินการกบัขอ้มลูชนิดจาํนวนเต็ม ถา้
มีการลน้หรือการขาดของผลลพัธ ์ ยกเวน้การหารดว้ยศนูย ์ จะไม่หยุดกระทาํการ แต่ค่าของผลลพัธจ์ะผิดไป 
ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งระมดัระวงัเอง อนันี� ไม่ใช่ขอ้บกพร่องของคอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนี�  แต่เป็นลกัษณะทั dวไป
ของคอมไพเลอร ์
 สาํหรบัตวัดาํเนินการเปรียบเทียบจะใชค้าํสั dง  fcompp เพืdอเปรียบเทียบ และจะต่างจากตวัดาํเนินการอืdน 
คือ จะใหผ้ลลพัธเ์ป็น –1 ถา้ตวัถกูดาํเนินการตวัแรก (x) มีคา่มากกวา่ตวัถกูดาํเนินการตวัทีdสอง (y) หรือเป็น 0 
ถา้เท่ากนั หรือเป็น +1 ถา้นอ้ยกวา่ ผลลพัธนี์� จะบรรจุในเรจสิเตอร ์ax  
 คาํสั dงของซีพยีรู่วม 8087 จะขึ� นตน้ดว้ย  f เสมอ และขอ้มลูจาํนวนจริงทีdดาํเนินการดว้ยซีพียรู่วม 8087 
จะตอ้งมีรปูแบบตามขอ้ตกลงของซีพยีรู่วม 8087 ดว้ย ถา้ตอ้งการใหค้า่คงทีdจาํนวนจริงใน ภาษาแอสเซมบลี 
8086/8088/8087 มีรปูแบบตามขอ้ตกลงของซีพยีรู่วม 8087 (ดภูาคผนวก ง หวัขอ้ 2.4) จะตอ้งใส่คาํสั dง 
.8087 ดว้ยเสมอ เช่น 
 
 
 .8087 
 … 
$F_4 dd 1.250000e+00 
$F_5 dd 3.4 
 … 
เป็นตน้ ในภาษาปาสกาลตวัดาํเนินการบางตวั สามารถดาํเนินการผสมระหวา่งขอ้มลูชนิดจาํนวนเต็มกบัขอ้มลู
ชนิดจาํนวนจริงได ้ กอ่นการดาํเนินการ จะตอ้งเปลีdยนขอ้มลูชนิดจาํนวนเต็มใหเ้ป็นขอ้มลูชนิดจาํนวนจริงกอ่น จึง
ไดส้รา้งรทีูนขึ� นมาอีกตวัหนึdงชืdอ _float_convert เพืdอทาํหนา้ทีdนี�  ซึdงเขยีนเป็นฟังกช์นัภาษาซี ดงันี�  
 
 long _float_convert(int i) { long result; … } 
 
รทีูนนี� ใชค้าํสั dง fild เพืdอบรรจุขอ้มลูชนิดจาํนวนเต็มลงบนกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม 8087 ขอ้มลูดงักล่าว 
จะถกูเปลีdยนใหเ้ป็นขอ้มลูชนิดจาํนวนจริงตามรปูแบบของซีพียรู่วม 8087  แลว้นําค่านั�นมาเก็บในกองซอ้นในช่วง
กระทาํการซึdงเป็นทีdเก็บชั dวคราว (result) ดว้ยคาํสั dง fstp จากนั�นจงึนําคาํทีdมเีลขทีdอยูส่งูของผลลพัธบ์รรจุบนเรจิ
สเตอร ์ dx และคาํทีdมเีลขทีdอยู่ตํ dาของผลลพัธบ์รรจุบนเรจสิเตอร ์ ax ตามลาํดบั ก็จะไดผ้ลลพัธต์ามตอ้งการ รทีูน
ทั�งหมดทีdกล่าวในหวัขอ้นี�  จะกล่าวถึงในบททีd 11 หวัขอ้ 11.3.1 

กรณีทีdขอ้มลูเป็นชนิดจาํนวนเต็ม และการดาํเนินการตอ้งใชต้วัถกูดาํเนินการสองตวั จะเก็บตวัถกู
ดาํเนินการตวัแรกไวบ้นกองซอ้นในช่วงกระทาํการ และเก็บตวัถกูดาํเนินการตวัทีdสองไวใ้นเรจิสเตอร ์ ax แต่การ
ดาํเนินการกบัชนิดจาํนวนจริง ทีdตอ้งใชต้วัถกูดาํเนินการสองตวั ตัวถกูดาํเนินการทั�งสองตอ้งเก็บไวบ้นกองซอ้น
ในช่วงกระทาํการทั�งคู ่ กอ่นทีdจะเรียกรทูีนทีdกล่าวมาขา้งตน้ การกดคา่ของตวัถกูดาํเนินการลงบนกองซอ้นในชว่ง
กระทาํการ เพืdอใชเ้ป็นทีdเก็บชั dวคราว  จะใชฟั้งกช์นั gen_push_value (บรรทดั 04007-04029) ฟังกช์นันี�
ตอ้งการพารามเิตอรห์นึdงตวัเพืdอบอกชนิด และผลิตคาํสั dง ดงันี�  
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• ถา้เป็นชนิดจาํนวนจริง จะผลิตชุดคาํสั dงต่อไปนี�  
push dx 
push ax 

• ถา้เป็นชนิดเซต (จะกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป) จะผลิตชุดคาํสั dงต่อไปนี�  
sub sp,32 
call _push_sx 

• ถา้เป็นชนิดอืdนๆ จะผลิตชุดคาํสั dงต่อไปนี�  
push ax 

 
อยา่งไรก็ตามค่าของตวัถกูดาํเนินการทั�งสองทีdกดลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ อาจจะไมใ่ชช่นิด

จาํนวนจริงทั�งคู่ เนืdองจากอาจจะเป็นการผสมระหวา่งชนิดจาํนวนเต็มกบัชนิดจาํนวนจริง ดงันั�นหลงัจากเรียก
ฟังกช์นั gen_push_value เพืdอกดค่าของตวัถกูดาํเนินการตวัทีdสองลงบนกองซอ้นในช่วงกระทําการแลว้ ตอ้งเรียก
ฟังกช์นั gen_change_to_real (บรรทดั 04082-04107) เพืdอเปลีdยนคา่ชนิดจาํนวนเต็มใหเ้ป็นชนิดจาํนวนจริง
ก่อน ฟังกช์นันี� ตอ้งการพารามเิตอรส์องตวั เพืdอบอกชนิดของตวัถูกดาํเนินการตวัแรกและตวัทีdสอง ตามลาํดบั 
เริdมตน้จะตรวจสอบชนิดของตวัถกูดาํเนินการตวัทีdสองก่อน ถา้เป็นชนิดจาํนวนเต็ม จะผลิตชุดคาํสั dงต่อไปนี�  
 
 

call _float_convert ; ผุดค่าบนยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการเปลีdยนใหเ้ป็นจาํนวนจริง 
   ; เก็บไวใ้นเรจสิเตอรค์ู ่dx:ax 

 push dx  ; กดค่าในเรจิสเตอร ์dx ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
 push ax  ; กดค่าในเรจิสเตอร ์ax ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
 
จากนั�นจงึจะไปตรวจสอบชนิดของตวัถกูดาํเนินการตวัแรก ถา้เป็นชนิดจาํนวนเต็ม จะผลิตชุดคาํสั dงต่อไปนี�  
 

pop ax  ; ผุดค่าเดิมของ ax ซึdงเป็นตวัถูกดําเนินการตวัทีdสอง 
pop dx  ; ผุดค่าเดิมของ dx ซึdงเป็นตวัถูกดําเนินการตวัทีdสอง 
pop bx  ; ผุดค่าของตวัถกูดาํเนินการตวัแรกชนิดจาํนวนเต็ม เก็บใน bx 
push dx  ; กดตวัถูกดาํเนินการตวัทีdสองกอ่น  
push ax  ; เพืdอใหต้วัถูกดาํเนินการตวัทีdสองอยูข่า้งล่าง 
push bx  ; แลว้กดตัวถกูดาํเนินการตวัแรกใหอ้ยูข่า้งบน 
call _float_convert ; ผุดตวัถูกดาํเนินการตวัแรกแลว้เปลีdยนใหเ้ป็นจาํนวนจริง 
   ; เก็บไวใ้นเรจสิเตอรค์ู ่dx:ax 
pop bx  ; ผุดตวัถูกดาํเนินการตวัทีdสอง 
pop cx  ; เก็บไวใ้นเรจสิเตอรค์ู ่bx:cx  
push dx  ; กดตวัถูกดาํเนินการตวัแรก (เป็นจาํนวนจริงแลว้) 
push ax 
push cx  ; กดตวัถูกดาํเนินการตวัทีdสอง (เป็นจาํนวนจริงแลว้) 
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push bx 
 

การทาํเช่นนี�  จะครอบคลุมทุกกรณี คอื ทั�งกรณีทีdตวัถกูดาํเนินการทั�งคูเ่ป็นชนิดจาํนวนเต็ม หรือตวัถกูดาํเนินการ
ทั�งคูเ่ป็นชนิดจาํนวนจริง หรือตวัถกูดาํเนินการตวัหนึdงเป็นชนิดจาํนวนเต็มและตวัถกูดาํเนินการอีกตวัหนึdงเป็น
ชนิดจาํนวนจริง 

9.2 การดาํเนินการกบัขอ้มูลชนิดเซต 
 ค่าของตวัถกูดาํเนินการทีdมีขนาดหนึdงคาํ จะบรรจุในเรจิสเตอร ์ax และค่าของตวัถกูดาํเนินการทีdมีขนาด
สองคาํ จะบรรจุในเรจิสเตอรค์ู ่ dx:ax ได ้ แต่ค่าชนิดเซตซึdงมขีนาด 32 ไบต ์ ไมส่ามารถใชเ้รจิสเตอรเ์ก็บได ้
จาํเป็นตอ้งเก็บในหน่วยความจาํบริเวณขอ้มลูหรือกองซอ้นในช่วงกระทาํการ เพืdอใหก้ารคาํนวณนิพจน์เป็นไปใน
ลกัษณะเดียวกนั ผูเ้ขยีนจึงสรา้งเรจิสเตอรเ์ทียมสาํหรบัชนิดเซตขึ� นมาสองตวั เรจิสเตอรเ์ทียมนี� ไม่ใช่เรจิสเตอร์
ของสถาปัตยกรรมอินเทล 8086/8088 แต่เป็นตวัแปรชืdอ @_SX กบั @_TSX ซึdงอยูใ่นหน่วยความจาํบริเวณ
ขอ้มลูในคลงั (ดบูททีd 11 หวัขอ้ 11.3.2) ตวัแปรทั�งสองนี� แต่ละตวัมีขนาด 32 ไบต ์เขยีนเป็นภาษาแอสเซมบลี 
8086/8088 ดงันี�  
 
@SET_SIZE EQU 32 
@_SX db @SET_SIZE dup (0) 
@_TSX db @SET_SIZE dup (0) 
 
ต่อไปจะเรียกเรจิสเตอรเ์ทียมทั�งสองนี� วา่ sx และ tsx ตามลาํดบั จากนั�นเขยีนรทีูนเก็บไวใ้นคลงั เพืdอดาํเนินการ
กบัเรจสิเตอรเ์ทียมและขอ้มลูชนิดเซต รทีูนเหล่านี� ตอ้งมีการเรียกใชด้ว้ยคาํสั dง call และถา้มีพารามเิตอร ์ ตอ้งมี
การส่งผ่านพารามเิตอรด์ว้ย เพืdอใหเ้ขา้ใจงา่ยขึ� น ในการอธิบายจะเขยีนรทูีนเหล่านี� ดว้ยฟังกช์นัภาษาซี ดงันี�  
 
#define SET_SIZE 32 
typedef char set[SET_SIZE] SET 
void _copy_sx(SET *destination); 
void _push_sx(void); 
void _load_sx(SET *source); 
void _clear_sx(void); 
void _add_range_element(int min, int max); 
void _add_element(int position); 
void _set_intersection(void); 
void _set_union(void); 
BOOLEAN _set_difference(void); 
BOOLEAN _set_le(void); 
BOOLEAN _set_eq(void); 
BOOLEAN _set_ne(void); 
BOOLEAN _set_ge(void); 
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BOOLEAN _set_in(int position); 
 
 รทีูน _copy_sx ตอ้งการพารามิเตอรห์นึdงตวั ซึdงเป็นเลขทีdอยูข่องหน่วยความจาํปลายทาง ทาํหน้าทีd
สาํเนาขอ้มลูจากเรจิสเตอรเ์ทียม sx ไปยงัหน่วยความจาํปลายทาง 
 รทีูน _push_sx ทาํหน้าทีdกดคา่ทีdเก็บอยูใ่น sx ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ก่อนทีdจะเรียกใชร้ทีูนนี�  
ตอ้งจองเนื� อทีdขนาดเท่ากบัขนาดของชนิดเซตบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการกอ่น ดว้ยคาํสั dง sub sp,set_size เมืdอ 
set_size เป็นขนาดดงักล่าว แลว้จึงเรียกรทีูนนี� ดว้ยคาํสั dง call _push_sx 
 รทีูน _load_sx ตอ้งการพารามเิตอรห์นึdงตวั ซึdงเป็นเลขทีdอยูข่องหน่วยความจาํตน้ทาง ทาํหน้าทีdสาํเนา
ขอ้มลูจากหน่วยความจาํตน้ทาง ไปยงัเรจิสเตอรเ์ทียม sx 
 รทีูน _clear_sx ทาํหน้าทีdกาํหนดใหทุ้กบติของ sx มีคา่เป็น 0  

รทีูน _add_range_element ตอ้งการพารามเิตอรส์องตวั ตวัแรกบอกตาํแหน่งเริdมตน้ของสมาชกิ และตวั
ทีdสองบอกตาํแหน่งสุดทา้ยของสมาชิก ทาํหน้าทีdกาํหนดใหค้า่ของบติทีdตาํแหน่งเริdมตน้ถึงตาํแหน่งสดุทา้ยของ sx 
ใหม้คี่าเป็น 1 

รทีูน _add_element ตอ้งการพารามิเตอรห์นึdงตวั ซึdงเป็นตาํแหน่ง ทาํหนา้ทีdกาํหนดใหค้่าของบิตทีd
ตาํแหน่งดงักล่าวของ sx ใหม้คี่าเป็น 1 

รทีูน _set_intersection ทาํหน้าทีdของตวัดาํเนินการ “*” หรือ อนิเตอรเ์ซกชนัของเซต ระหว่างค่าของ
เซตทีdอยูใ่น sx กบัค่าของเซตทีdอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ผลลพัธที์dไดจ้ะเก็บใน sx แลว้ผุดค่าของเซตทีd
อยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการทิ� ง 

รทีูน _set_union ทาํหน้าทีdของตวัดาํเนินการ “+” หรือ ยเูนียนของเซต ระหวา่งค่าของเซตทีdอยูใ่น sx 
กบัค่าของเซตทีdอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ผลลพัธที์dไดจ้ะเก็บใน sx แลว้ผุดค่าของเซตทีdอยูบ่นยอดกอง
ซอ้นในช่วงกระทาํการทิ� ง 

รทีูน _set_difference ทาํหน้าทีdของตวัดาํเนินการ “-” หรือ ผลต่างของเซต ระหวา่งค่าของเซตทีdอยูใ่น 
sx กบัค่าของเซตทีdอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ผลลพัธที์dไดจ้ะเก็บใน sx แลว้ผุดค่าของเซตทีdอยูบ่นยอด
กองซอ้นในช่วงกระทาํการทิ� ง 

รทีูน _set_le ทาํหน้าทีdของตวัดาํเนินการ “<=” หรือ เซตย่อย ระหว่างค่าของเซตทีdอยูใ่น sx กบัค่าของ
เซตทีdอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ผลลพัธท์ีdไดจ้ะเป็นค่าชนิดแบบบลู เก็บอยูใ่นเรจสิเตอร ์ax แลว้ผุดค่า
ของเซตทีdอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการทิ� ง 

รทีูน _set_eq ทาํหน้าทีdของตวัดาํเนินการ “=” หรือ การเท่ากนัของเซต ระหวา่งค่าของเซตทีdอยูใ่น sx 
กบัค่าของเซตทีdอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ผลลพัธที์dไดจ้ะเป็นค่าชนิดแบบบลู เก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์ ax 
แลว้ผุดค่าของเซตทีdอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการทิ� ง 

รทีูน _set_ne ทาํหน้าทีdของตวัดาํเนินการ “<>” หรือ การไม่เท่ากนัของเซต ระหวา่งค่าของเซตทีdอยูใ่น 
sx กบัค่าของเซตทีdอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ผลลพัธที์dไดจ้ะเป็นค่าชนิดแบบบลู เก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์
ax แลว้ผุดค่าของเซตทีdอยูบ่นยอดกองซอ้นในชว่งกระทําการทิ� ง 

รทีูน _set_ge ทาํหน้าทีdของตวัดาํเนินการ “>=” หรือ include ของเซต ระหวา่งค่าของเซตทีdอยูใ่น sx กบั
ค่าของเซตทีdอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ผลลพัธที์dไดจ้ะเป็นคา่ชนิดแบบบลู เก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์ax แลว้
ผุดค่าของเซตทีdอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการทิ� ง 

รทีูน _set_in ตอ้งการพารามิเตอรห์นึdงตวั ซึdงเป็นตาํแหน่ง ทาํหนา้ทีdของตวัดาํเนินการ IN จะตรวจสอบ
วา่ค่าของบิตทีdตาํแหน่งดงักล่าวใน sx เป็นหนึdงหรือไม่ ผลลพัธที์dไดจ้ะเป็นค่าชนิดแบบบลู เก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์ax 
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เรจิสเตอรเ์ทียม sx ทาํงานในลกัษณะเดียวกนักบัเรจิสเตอร ์ax คือ บรรจุคา่ของตวัถกูดาํเนินการตวัแรก
ของชนิดเซต และเมืdอแปลมาถึงตวัถกูดาํเนินการตวัทีdสองของชนิดเซต จะกดคา่ใน sx ซึdงเป็นตวัดําเนินการตวั
แรกลงบนกองซอ้นในช่วงกระทําการกอ่น เพืdอเป็นทีdเก็บชั dวคราว จากนั�นจึงบรรจ ุ sx ดว้ยตัวถูกดาํเนินการตวัทีd
สอง แลว้จึงดาํเนินการตามตวัดาํเนินการนั�นๆ ผลลพัธท์ีdไดจ้ะเก็บในเรจิสเตอร ์sx (กรณีเป็นชนิดเซต)  หรือ ax 
(กรณีเป็นชนิดแบบบลู) เช่น คอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนี�  จะแปลนิพจน์ ([‘A’]+[‘B’])*([‘C’]+[‘D’]) และผลิต
ชุดคาํสั dงต่อไปนี�  
 
 call _clear_sx ; ตวัถกูดาํเนินการตวัแรก เริdมตน้ให ้sx เป็นเซตวา่ง 
 mov ax,65  ; ‘A’ มีรหสั เป็น 65  
 push ax  ; ส่งเป็นพารามิเตอรเ์พืdอบอกตาํแหน่งในเซต 
 call _add_element ; กาํหนดให ้‘A’ เป็นสมาชิกในเซต 
 sub sp,32  ; จองเนื� อทีdบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
 call _push_sx ; กดค่าใน sx ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ เพืdอเป็นทีdเก็บชั dวคราว  
 call _clear_sx ; ตวัถกูดาํเนินการตวัทีdสอง เริdมตน้ให ้sx เป็นเซตวา่ง 
 mov ax,66  ; ‘B’ มีรหสั เป็น 66  
 push ax  ; ส่งเป็นพารามิเตอรเ์พืdอบอกตาํแหน่งในเซต 
 call _add_element ; กาํหนดให ้‘B’ เป็นสมาชิกในเซต 
 call _set_union ; ดาํเนินการ [‘A’]+[‘B’] ผลลพัธเ์ก็บใน sx 
 sub sp,32  ; จองเนื� อทีdบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
 call _push_sx ; กดค่า [‘A’]+[‘B’] ใน sx ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
     ; เพืdอเป็นทีdเก็บชั dวคราว  
 call _clear_sx ; ทาํ [‘C’]+[‘D’] ในลกัษณะเดียวกนักบั  [‘A’]+[‘B’]  
 mov ax,67 
 push ax 
 call _add_element 
 sub sp,32 
 call _push_sx 
 call _clear_sx 
 mov ax,68 
 push ax 
 call _add_element 
 call _set_union ; ดาํเนินการ [‘C’]+[‘D’] ผลลพัธเ์ก็บใน sx  
 call _set_intersection ; ดาํเนินการ ([‘A’]+[‘B’])*([‘C’]+[‘D’]) ผลลพัธเ์ก็บใน sx  
 
เป็นตน้ สาํหรบัเรจิสเตอรเ์ทียม tsx ใชเ้ฉพาะในรทีูนจากคลงั เทา่นั�น (ดบูททีd 11 หวัขอ้ 11.3.2) 
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9.3 การดาํเนินการกบัค่าคงที� 
 ดงัทีdไดก้ล่าวมาแลว้วา่ คา่คงทีdทีdเป็นตวัถูกดาํเนินการได ้ ไดแ้ก ่ คา่คงทีdจาํนวนเต็ม, ค่าคงทีdจาํนวนจรงิ, 
ค่าคงทีdอกัขระ, ค่าคงทีdสายอกัขระ, ค่าคงทีdสญัลกัษณ,์ NIL, หรือค่าคงทีdเซต ในกรณีของค่าคงทีdจาํนวนเต็ม 
สามารถบรรจุคา่ในเรจสิเตอร ์ ax ไดโ้ดยตรง ดว้ยคาํสั dง mov ax,n  เมืdอ n คือ คา่ทีdเก็บใน yylval.ival (บรรทดั 
08204) ในทาํนองเดียวกนัค่าคงทีdอกัขระ ก็สามารถบรรจุคา่ในเรจิสเตอร ์ ax ไดโ้ดยตรง ดว้ยคาํสั dง mov ax,c 
เมืdอ c คือ คา่ของอกัขระทีdเก็บใน yylval.sval[0] (บรรทดั 08224) ส่วนค่าคงทีdจาํนวนจริง ไดเ้ก็บไวใ้นรายการ
โยง real_list ตามทีdไดก้ล่าวแลว้ในบททีd 5 หวัขอ้ 5.3.2 ค่าคงทีdจาํนวนจรงิเหล่านี�  เก็บอยูใ่นสว่นขอ้มลู มีชืdอเป็น 
$F_label_index เมืdอ label_index เป็นดรรชนีป้ายของค่าคงทีdจาํนวนจริงนั�น ในกรณีนี� จะผลิตสองคาํสั dง คือ mov 
ax,WORD PTR $F_label_index และ mov dx,WORD PTR $F_label_index+2 ตามลาํดบั (บรรทดั 08214-
08215) สาํหรบัคา่คงทีdสายอกัขระ ไดเ้ก็บไวใ้นรายการโยง string_list ตามทีdไดก้ล่าวในหวัขอ้ 5.3.2 เช่นกนั 
และมีการเก็บค่าในส่วนขอ้มลู แต่มชืีdอเป็น $S_label_index การดาํเนินการกบัค่าคงทีdสายอกัขระ จะแตกต่างจาก
ค่าคงทีdอืdนๆ เพราะไมม่ีการบรรจคุ่าลงในเรจิสเตอร ์ แต่จะใชเ้ลขทีdอยูข่องอกัขระตวัแรกของค่าคงทีdสายอกัขระ 
เป็นตวัถกูดาํเนินการ และใชก้องซอ้นในช่วงกระทาํการเป็นทีdเก็บชั dวคราวเสมอ จึงผลิตคาํสั dงสองคาํสั dง คอื lea 
ax,$_label_index และ push ax ตามลาํดบั (บรรทดั 08234-08235) อยา่งไรก็ตามไมม่ีการเขยีนรทูีนจากคลงั 
เพืdอดาํเนินการกบัสายอกัขระ เหมือนกบัทีdเคยทาํกบัชนิดจาํนวนจริงหรือเซต แต่จะผลิตชุดคาํสั dงภาษาแอสเซมบลี
โดยตรง เนืdองจากตวัดาํเนินการทีdเป็นไปไดส้าํหรับสายอกัขระ คือ ตวัดาํเนินการสมัพนัธ ์“<”, “<=”, “=”, “<>”, 
“>”, หรือ “>=” เท่านั�น จึงสามารถผลิตชุดคาํสั dงไดโ้ดยตรง (บรรทดั 07978-08025) ดงันี�  
 
 pop di  ; ผุดเลขทีdอยูข่องตวัถกูดําเนินการสายอกัขระตวัแรก เก็บใน di 
 pop si  ; ผุดเลขทีdอยูข่องตวัถกูดําเนินการสายอกัขระตวัทีdสอง เก็บใน si 
 mov ax,ds   
 mov es,ax  ; ใช ้es เป็นเซกเมนตเ์รจิสเตอร ์
 cld   ; ดาํเนินการจากเลขทีdอยูต่ํ dาไปสงู 
 mov cx,length  ; โดยทีd length เป็นความยาวของสายอกัขระ 
 repe cmpsb  ; เปรียบเทียบสายอกัขระทั�งสอง 
 mov ax,1  ; ax = 1 เป็นจริง 
 jump $L_ddd  ; jump = jl, jle, je, jne, jge, หรือ jg 
 sub ax,ax  ; ax = 0 เป็นเท็จ 
$L_ddd: 
 
เมืdอ jump อาจเป็น jl, jle, je, jne, jge, หรือ jg ขึ� นอยูก่บัตวัดําเนินการ “<”, “<=”, “=”, “<>”, “>”, หรือ “>=” 
ตามลาํดบั 
  สาํหรบัคา่คงทีdสญัลกัษณ ์เป็นไปได ้5 ชนิด คือ จาํนวนเต็ม, จาํนวนจริง, อกัขระ, สายอกัขระ, และแจง
นับ ชนิดแจงนับกบัชนิดจาํนวนเต็ม ผลิตคาํสั dงเหมอืนกนั เนืdองจากค่าคงทีdชนิดแจงนับเก็บคา่เป็นเลขจาํนวนเต็ม 
ดงันั�นสามารถแยกตวัถกูดาํเนินการคา่คงทีdสญัลกัษณ์ ออกเป็น จาํนวนเต็ม (รวมชนิดแจงนับ), จาํนวนจริง, 
อกัขระ, และสายอกัขระ คาํสั dงทีdผลิตจะเหมือนกบัทีdกล่าวมาขา้งตน้ แตกต่างกนัตรงทีdค่าชนิดจาํนวนเต็ม (และ
แจกนับ) จะอยูที่dเขตขอ้มลู ICONST.integer (บรรทดั 08298) ของบพัทีdชี� โดยตัวระบุค่าคงทีdสัญลกัษณนั์�น (ไม่ใช่ 
yylval.ival) และค่าชนิดอกัขระ จะอยูที่dเขตขอ้มลู ICONST.character  (บรรทดั 08301) ของบพัทีdชี� โดยตัวระบุ
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ค่าคงทีdสญัลกัษณนั์�น (ไม่ใช่ yylval.sval[0])  สาํหรบัชนิดจาํนวนจริงและสายอกัขระ จะใชด้รรชนีป้ายทีdเขตขอ้มลู 
label_index ของบพัทีdชี� โดยตวัระบุค่าคงทีdสญัลกัษณนั์�น (บรรทดั 08304-08305 และ บรรทดั 08308-
08309 ตามลาํดบั) ซึdงจะตรงกบัดรรชนีป้ายในรายการโยง real_list และ string_list ตามลาํดบั 
 สาํหรบัคา่คงทีd NIL จะผลิตคาํสั dง mov ax,0 ส่วนค่าคงทีdเซต จะผลิตคาํสั dง call  _clear_sx เพืdอเริdมตน้ให ้
เรจิสเตอรเ์ทียม sx เป็นเซตวา่งก่อน ถา้มีสมาชิก กรณีทีdเขียนสมาชิกแต่ละตวั เช่น [‘A’, ‘B’, ‘C’] เป็นตน้ สาํหรบั
สมาชิกแต่ละตัว จะผลิตชุดคาํสั dง 
 

mov ax,position  ; เมืdอ position เป็นตาํแหน่งของสมาชิกในเซต 
sub ax,origin  ; ถา้ origin เป็น 0 จะไม่ผลิตคาํสั dงนี�  
   ; เมืdอ origin เป็นตาํแหน่งของสมาชิกตวัแรกในเซต 
push ax 
call  _add_element 
 

กรณีทีdเขยีนสมาชิกเป็นช่วง เช่น [‘A’..’C’] เป็นตน้ จะผลิตชุดคาํสั dง 
  

mov  ax,position1 ; เมืdอ position1 เป็นตาํแหน่งของสมาชิกเริdมตน้ของช่วง 
sub ax,origin 
push  ax  
mov  ax,position2 ; เมืdอ position2 เป็นตาํแหน่งของสมาชิกสุดทา้ยของช่วง 
sub ax,origin 
push  ax  
call _add_range_element 

 
ค่าคงทีdเซตจะเก็บอยูใ่นเรจิสเตอรเ์ทียม sx ตามตอ้งการ 

9.4 ค่าโยงสถิตและค่าโยงพลวตั 
 ค่าโยงสถิตและค่าโยงพลวตั ทีdกล่าวถึงในบททีd 7 หวัขอ้ 7.2 จะเกิดขึ� นเมืdอมกีารเรียกกระบวนงานหรือ
ฟังกช์นั แต่ใชเ้พืdอจุดประสงคแ์ตกต่างกนั คา่โยงพลวตั ใชเ้พืdอจดจาํค่า bp ของกรอบกองซอ้นของตวัทีdเรียก 
เนืdองจากคา่ใน bp จะตอ้งเปลีdยนไปตามกรอบกองซอ้นใหม่ของตวัทีdถกูเรียก เมืdอตวัทีdถูกเรียกทาํงานเสร็จ จะตอ้ง
เปลีdยนค่า bp ใหก้ลบัไปเท่ากบัคา่เดิมของกรอบกองซอ้นของตวัทีdเรียก แต่ค่าโยงสถติ ใชเ้พืdอคาํนวณเลขทีdอยูข่อง
ตวัแปรทีdไมเ่ป็นตวัแปรทอ้งถิdนในบล็อก หรือ ไมเ่ป็นตวัแปรทีdอยูใ่นโปรแกรม (บล็อกทีd 1) เหตุผลทีdเรียกวา่ ค่า
โยงสถิต เพราะสามารถรูไ้ดใ้นช่วงการแปลวา่ ตวัทีdเรียกกบัตัวทีdถกูเรียก มรีะดบับล็อกต่างกนัเท่าใด (ดจูากค่า
ผลต่างระหว่างระดบับล็อกทีdกาํลงัแปลกบัระดบับล็อกของตวัแปร) ซึdงจะทาํใหรู้ว้า่จะตอ้งเปลีdยนค่า bp ตามค่าโยง
สถิตกีdครั�ง จึงจะไปถึงกรอบกองซอ้นทีdตวัแปรดงักล่าวอยู ่เช่น โปรแกรมภาษาปาสกาลต่อไปนี�  
 
PROGRAM FACTORIAL; 
  VAR M : INTEGER; 
  FUNCTION FACT(N : INTEGER) : INTEGER; 
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     VAR P : INTEGER; 
     BEGIN 
        P := N - 1; 
        M := M + 1; 
        IF N <= 1 THEN FACT:= 1 ELSE FACT := N * FACT(P)  
     END;  
  BEGIN 
    M := 0; 
    WRITELN(M, FACT(4), M) 
  END. 
 

เมืdอมกีารเรียกฟังกช์นั FACT(4) ฟังกช์นั FACT จะเรียกตวัเองอีก 3 ครั�ง กรอบกองซอ้น จะมลีกัษณะดงั
รปูทีd 9.1 ในรปูจะเห็นความแตกต่างระหวา่ง ค่าโยงสถิตและค่าโยงพลวตั อยา่งชดัเจน ในกรอบกองซอ้นของ
โปรแกรมจะมเีฉพาะคา่โยงพลวตั โดยทีdเริdมตน้ค่าโยงพลวตัจะเป็นอะไรก็ไดไ้ม่สาํคญั เมืdอโปรแกรมเรียกฟังกช์นั 
FACT(4) จะเกิดกรอบกองซอ้นของ FACT ดงันี�  โปรแกรมจะส่งค่า 4 ไปเป็นพารามิเตอรใ์หก้บั N ในฟังกช์นั FACT 
ดว้ยการกดค่า 4 ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ และก่อนทีdจะเรียกฟังกช์นั FACT จะกดค่าโยงสถติ (ในทีdนี�  คือ 
ค่าใน bp ของกรอบกองซอ้นของโปรแกรม) ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ จากนั�นจะใชค้าํสั dง call เพืdอเรียก
ฟังกช์นั FACT คาํสั dงนี� จะกดเลขทีdอยูก่ลบั ลงบนกองซอ้นกระทาํการกอ่นทีdจะกระโดดไปทาํงานทีdฟังกช์นั FACT ทีd
ฟังกช์นั FACT จะเริdมกระทาํการดว้ยการกดคา่โยงพลวตั คือ ค่าใน bp ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ จากนั�นจงึ
กาํหนดใหค้่าใน bp มีคา่เท่ากบัค่าใน sp จะเห็นไดว้า่ตอนนี� คา่ใน bp ชี� มาทีdกรอบกองซอ้นของ FACT จากนั�นจะ
ลบค่า sp ดว้ย 4 เพืdอจองเนื� อทีdใหค่้าทีdจะส่งกลบั แลว้ลบค่า sp ดว้ยขนาดของเนื� อทีdทีdจะใชเ้ก็บตัวแปรทอ้งถิdนทีd
ประกาศในฟังกช์นั FACT ซึdงมีตวัเดียวคอื P และลบคา่ sp ดว้ยขนาดของเนื� อทีdทีdจะใชเ้ก็บตัวแปรระเบียนของ
ขอ้ความสั dง WITH ทั�งหมด ซึdงในทีdนี� ไมมี่ กรอบกองซอ้นของ FACT เมืdอ N = 4 จึงเกิดขึ� น จากนั�นจะเริdมกระทาํการ
กบัขอ้ความสั dงใน FACT หลงัจากทาํขอ้ความสั dงแรกค่า P จะเท่ากบั 3 หลงัจากทาํขอ้ความสั dงทีdสองค่า M จะ
เท่ากบั 1 (อยูใ่นส่วนขอ้มลู ไม่ไดแ้สดงในรปูทีd 9.1) ขอ้ความสั dงทีdสาม จะไปทาํตรง ELSE  ซึdงจะมกีารเรียก
ตวัเองซํ�า ดว้ยการส่งค่าใน P ไปเป็นพารามเิตอร ์กรอบกองซอ้นของ FACT เมืdอ N = 3 จึงเกิดขึ� น กรอบกองซอ้น
ของ FACT เมืdอ N = 2 และเมืdอ N = 1 ก็เกิดขึ� นในลกัษณะเดียวกนั 
 ถา้สงัเกตดจูากตวัอยา่งโปรแกรมขา้งตน้ ค่าโยงพลวตัของตวัทีdถกูเรียกจะชี� ไปยงัตาํแหน่งค่าโยงพลวตัใน
กรอบกองซอ้นของตวัทีdเรียกเสมอ แต่ค่าโยงสถติของตวัทีdถกูเรียกจะชี� ไปยงัตาํแหน่งคา่โยงพลวตัในกรอบกองซอ้น
ของบล็อกทีdเป็นพ่อแม ่หรือบล็อกทีdมีระดบัตํ dากวา่อยูห่นึdง 
 ในตวัอยา่งขา้งตน้บล็อกทีdเป็นพอ่แมข่องฟังกช์นั FACT (บล็อกระดบั 2) คือ โปรแกรม (บล็อกทีd 1)
นัdนเอง ดงันั�นไม่วา่ FACT จะเรียกตวัเองกีdครั�ง คา่โยงสถิตจะยงัคงชี� ไปทีdตาํแหน่งคา่โยงพลวตัในกรอบกองซอ้นของ
โปรแกรมเสมอ คอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนี�  ไดส้รา้งฟังกช์นั static_link (บรรทดั 03725-03744) เพืdอผลิต
คาํสั dงหาค่าโยงสถิตและกดค่านี� ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ การหาคา่โยงสถิต สามารถทาํได ้ดงันี�  

• ถา้ระดบับล็อกของตวัทีdถกูเรียก มีคา่มากกวา่ ระดบับล็อกของตัวทีdเรียก อยูห่นึdง แสดงวา่ตัวทีdถกูเรียก
เป็นพ่อแมข่องตวัทีdเรียก ค่าใน bp จะเป็นตวัชี� ไปยงัตาํแหน่งคา่โยงพลวตัในกรอบกองซอ้นของพ่อแม่อยูแ่ลว้ เช่น 
กรณีโปรแกรมเรียกฟังกช์นั FACT  เป็นตน้ ในกรณีนี� จะผลิตคาํสั dง 
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push bp 
 

กน้กองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
  
   ค่าโยงพลวตั                 กรอบกองซอ้นของโปรแกรม 
   N = 4                                
   ค่าโยงสถิต 
                                  เลขทีdอยูก่ลบั                กรอบกองซอ้นของ FACT เมืdอ N = 4 
                                ค่าโยงพลวตั 
                             ค่าทีdจะส่งกลบั 
                P = 3                                 
   N = 3                       
   ค่าโยงสถิต 
                                  เลขทีdอยูก่ลบั                กรอบกองซอ้นของ FACT เมืdอ N = 3 
                                ค่าโยงพลวตั 
   ค่าทีdจะส่งกลบั 
                P = 2                       
   N = 2                      
   ค่าโยงสถิต 
                                  เลขทีdอยูก่ลบั                กรอบกองซอ้นของ FACT เมืdอ N = 2 
                                ค่าโยงพลวตั 
   ค่าทีdจะส่งกลบั 
                P = 1                       
   N = 1                    
   ค่าโยงสถิต 
                                  เลขทีdอยูก่ลบั                กรอบกองซอ้นของ FACT เมืdอ N = 1 
  bp                         ค่าโยงพลวตั 
   ค่าทีdจะส่งกลบั 
                P = 0                       
 
  รปูทีd 9.1 กรอบกองซอ้นเมืdอมีการเรียก FACT(4) 
 

• ถา้ระดบับล็อกของตัวทีdถกูเรียก มีคา่เท่ากบั ระดบับล็อกของตวัทีdเรียก แสดงวา่ตวัทีdถกูเรียกและตวัทีd
เรียกมพี่อแมเ่ดียวกนั ค่าโยงสถิตของตวัทีdถกูเรียก จะเท่ากบัค่าโยงสถติของตวัทีdเรียก เช่น การเรียกตวัเองของ
ฟังกช์นั FACT ในตวัอยา่งขา้งตน้ หรือในรปูทีd 5.2 บล็อก P เรียกบล็อก M เป็นตน้ ในกรณีนี� จะผลิตคาํสั dง 

push [bp+4]    ; กดค่าโยงสถติ 

• ถา้ไมเ่ป็นไปตามสองกรณีขา้งตน้ ระดบับล็อกของตวัทีdถกูเรียกจะมีค่าน้อยกวา่ระดบับล็อกของตวัทีd
เรียกเสมอ เช่น ในรปูทีd 5.2 สมมุติวา่มกีารประกาศบล็อก Q ในบล็อก N บล็อก Q จะมรีะดบัเป็น 4 แลว้บล็อก Q 
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เรียกบล็อก M หรือบล็อก P เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ตามขอ้ตกลงของภาษาปาสกาล จะตอ้งมีการเรียกบล็อกทีd
คลุมอยูข่า้งนอกก่อนเสมอ จึงจะสามารถเรียกใชบ้ล็อกขา้งในทีdประกาศไวไ้ด ้เช่น จะตอ้งมีการเรียกบล็อก M ก่อน 
จากนั�นบล็อก M เรียกบล็อก N แลว้บล็อก N เรียกบล็อก Q ตามลาํดบั จากนั�นบล็อก Q อาจจะยอ้นกลบัไปเรียก
บล็อก M หรือบล็อก  P เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่กรอบกองซอ้นของบล็อกพอ่แม่ จะตอ้งเกิดก่อนเสมอ ถา้มีการซอ้น
กนัหลายๆ ชั�น จะตอ้งหาบล็อกพ่อแม่ของตวัทีdถกูเรียกใชใ้หไ้ด ้ เพืdอใชเ้ป็นค่าโยงสถิต เช่น กรณีทีdบล็อก Q เรียก
บล็อก M เริdมตน้โปรแกรมเรียก บล็อก M เกิดกรอบกองซอ้นของบล็อก M ค่าโยงสถิตในกรอบกองซอ้นของบล็อก 
M จะชี� ไปยงักรอบกองซอ้นของโปรแกรมซึdงเป็นบล็อกพ่อแม่ (ตรงกบักรณีแรก) จากนั�นบล็อก M เรียกบล็อก N 
เกิดกรอบกองซอ้นของบล็อก N ค่าโยงสถิตในกรอบกองซอ้นของบล็อก N จะชี� ไปยงักรอบกองซอ้นของบล็อก M 
ซึdงเป็นบล็อกพ่อแม่ (ตรงกบักรณีแรก) จากนั�นบล็อก N เรียกบล็อก Q  เกิดกรอบกองซอ้นของบล็อก Q ค่าโยง
สถิตในกรอบกองซอ้นของบล็อก Q จะชี� ไปยงักรอบกองซอ้นของบล็อก N ซึdงเป็นบล็อกพ่อแม่ (ตรงกบักรณีแรก) 
เมืdอบล็อก Q เรียกบล็อก M จะเกิดกรอบกองซอ้นของบล็อก M อีกครั�งหนึdง คา่โยงสถิตในกรอบกองซอ้นของ
บล็อก M จะตอ้งชี� ไปยงักรอบกองซอ้นของโปรแกรมซึdงเป็นบล็อกพอ่แม ่ แต่การหาค่าโยงสถิตจะใชอ้ยา่งกรณีแรก
ไม่ไดอ้กีแลว้ เพราะระดบับล็อกของตวัทีdเรียก คือ Q เป็น 4 แต่ระดบับล็อกของตัวทีdถกูเรียก คือ M เป็น 2 ความ
แตกต่างมมีากกวา่หนึdง การหาคา่โยงสถิตในกรณีนี�  สามารถทาํไดโ้ดยการยอ้นรอยคา่โยงสถิตกลบัไปยงับล็อกพอ่
แมข่องตวัทีdถกูเรียก ในกรณีนี�  ค่าโยงสถิตของ Q ชี� ไปยงักรอบกองซอ้นของ N ซึdงยงัไมใ่ช่บล็อกพ่อแม่ของ M 
จากนั�นใชค้า่โยงสถิตในกรอบกองซอ้นของ N ชี� ไปยงักรอบกองซอ้นของ M ซึdงก็ยงัไม่ใช่บล็อกพอ่แม่ของ M ตอ้งใช้
ค่าโยงสถิตในบล็อกของ M จึงจะเป็นตวัชี� ไปยงักรอบกองซอ้นของพ่อแม่ของบล็อก M ตามทีdตอ้งการ จะเห็นไดว้า่
มีการยอ้นรอยตามค่าโยงสถิตกลบัไป 3 ครั�ง หรือเท่ากบั (4 – 2) + 1 สามารถเขยีนเป็นสตูรทั dวไป ไดเ้ป็น 
 

จาํนวนครั�ง (n) = (ระดบับล็อกของตวัทีdเรียก – ระดบับล็อกของตวัทีdถูกเรียก) + 1  
 
จึงผลิตชุดคาํสั dงเพืdอหาค่าโยงสถิต ดงันี�  
 
mov  bx,bp    ; จดจาํค่าใน bp ไวใ้น bx 

      mov  bp,[bp+4] 
      …                     ผลิตจาํนวน n ครั�ง ; ยอ้นรอยคา่โยงสถิต   
      mov  bp,[bp+4] 

push bp    ; กดค่าโยงสถติ 
mov  bp,bx    ; เปลีdยนค่าใน bp ใหก้ลบัไปยงัค่าเดิม 

 

9.5 การดาํเนินการกบัตวัแปร 
ตวัถกูดาํเนินการทีdเป็นคา่คงทีd ยกเวน้ค่าคงทีdสายอกัขระ สามารถบรรจุค่าลงในเรจิสเตอรห์รือเรจิสเตอร์

เทียม (sx) ไดโ้ดยตรง แต่ตวัถกูดาํเนินการทีdเป็นตัวแปร ตอ้งอา้งถึงเลขทีdอยูข่องตวัแปรนั�นก่อน แลว้จึงนําค่าทีd
เก็บอยูต่รงเลขทีdอยูด่งักล่าวมาบรรจลุงในเรจิสเตอร ์ การอา้งถึงและคาํนวณเลขทีdอยูข่องตวัแปรเป็นไปไดห้ลาย
กรณี ในระหวา่งการคาํนวณจะเก็บเลขทีdอยูช่ั dวคราวไวบ้นกองซอ้นในช่วงกระทาํการ เหมอืนกบัการเก็บเลขทีdอยู่
ของสายอกัขระทีdกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทีdทาํเช่นนี� เพราะบางครั�ง ตอ้งการรูแ้คเ่ลขทีdอยูเ่ทา่นั�น ยงัไม่มีความ
จาํเป็นตอ้งใชค้า่ของมนั เชน่ ตอ้งการรูแ้คเ่ลขทีdอยูข่องตวัแปรทีdอยูท่างดา้นซา้ย ในขอ้ความสั dงกาํหนดค่า เพืdอใช้
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เป็นทีdเก็บผลลพัธ ์ หรือในการเรียกกระบวนงาน ตวัแปรทีdเป็นพารามิเตอรแ์บบโดยตาํแหน่ง จะมีการส่งเลขทีdอยู่
ไม่ใช่คา่ เป็นตน้ นอกจากนี� การอา้งถึงตวัแปรชนิดมโีครงสรา้ง อาจจะมีความสลบัซบัซอ้นตามโครงสรา้งของมนั 
เช่น PERSON[I].NEXT^ ในกรณีนี� ตอ้งหาเลขทีdอยูเ่ริdมตน้ของโครงสรา้งก่อน ในทีdนี�  คอื เลขทีdอยูข่อง PERSON เป็น
ตน้ จากนั�นกดเลขทีdอยูด่งักล่าวลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ  เมืdอแปลมาถึงดรรชนีกาํกบั, เขตขอ้มลู, หรือตวั
ชี�  การหาเลขทีdอยูจ่ะดาํเนินการ ดงันี�  

 

• ในกรณีของแถวลาํดบั เมืdอแปลนิพจน์ทีdเป็นดรรชนีกาํกบัตัวแรกเสร็จ เช่น [I] เป็นตน้ เราจะไดค้า่ของ
นิพจน์ทีdเป็นดรรชนีกาํกบัเก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์ax ในการคาํนวณเลขทีdอยูข่องดรรชนีกาํกบัตวัแรก จะผลิตชุดคาํสั dง 
ต่อไปนี�  

 
sub ax,min ; เมืdอ min เป็นดรรชนีกาํกบัตํ dาสุด ของดรรชนีกาํกบัตวัแรก 

     mov dx,size ; เมืdอ size = ดรรชนีกาํกบัสงูสดุ – ดรรชนีกาํกบัตํ dาสุด ของดรรชนีกาํกบัตวัแรก 
     imul dx ; หลงัการคณู ax เก็บคา่ออฟเซต 
     pop dx ; ผุดเลขทีdอยูเ่ริdมตน้ เก็บใน dx 
     add dx,ax ; dx = เลขทีdอยูเ่ริdมตน้ + ออฟเซต 
     push dx ; กดเลขทีdอยูที่dคาํนวณแลว้ ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
 
ถา้มกีารเขยีนดรรชนีกาํกบัตวัต่อไป ชุดคาํสั dงทีdใชค้าํนวณเลขทีdอยู ่ จะเหมอืนกบัทีdใชค้าํนวณเลขทีdอยูข่องดรรชนี
กาํกบัตวัแรกทุกประการ ต่างกนัตรงค่า min และ size 

 • ในกรณีของระเบียน เมืdอแปลถึงเขตขอ้มลูในระเบยีน เช่น .NEXT เป็นตน้ จะผลิตชุดคาํสั dงเพืdอคาํนวณ
เลขทีdอยูข่องเขตขอ้มลูนั�น ดงันี�  
 
 pop ax   ; ผุดเลขทีdอยูข่องระเบียน เก็บใน ax 
 add ax,$N_label_index ; ax = เลขทีdอยูข่องระเบียน + ออฟเซต 
 push ax   ; กดเลขทีdอยูที่dคาํนวณแลว้ ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
 
เมืdอ $N_label_index เป็นค่าออฟเซตของเขตขอ้มลู ดสูญัลกัษณก์ระทาํ #400 ในหวัขอ้ 8.3.5 

 • ในกรณีของตวัชี�  แยกออกไดเ้ป็นสองกรณี คือ ถา้เป็นตวัชี� ของแฟ้มทีdชี� ไปยงับฟัเฟอรข์องแฟ้ม ไมต่อ้ง
ผลิตคาํสั dง จะปล่อยใหเ้ลขทีdอยูค่า้งอยูบ่นกองซอ้นในช่วงกระทาํการ มฉิะนั�นจะผลิตชุดคาํสั dงเพืdอคาํนวณเลขทีdอยูท่ีd
ตวัชี� นั�นชี� อยู ่ดังนี�  
 
 pop bx   ; ผุดเลขทีdอยูข่องตวัชี�  เก็บใน bx 
 mov ax,WORD PTR [bx] ; บรรจุเลขทีdอยูที่dตวัชี� นั�นชี� อยู ่ไวใ้น ax 
 push ax   ; กดเลขทีdอยูที่dคาํนวณแลว้ ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
 
คอมไพเลอรที์dสรา้งในหนังสือเล่มนี�  มีความแตกต่างระหวา่งตวัชี� ของแฟ้มทีdชี� ไปยงับฟัเฟอรข์องแฟ้ม กบัตวัชี� อืdนๆ 
คือ เลขทีdอยูข่องตวัแปรแฟ้มและเลขทีdอยูท่ีdตวัแปรแฟ้มชี� เป็นเลขทีdอยูเ่ดียวกนั ไดแ้ก่เลขทีdอยูต่รงบฟัเฟอรข์องแฟ้ม 
ดงันี�  
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F 
F^ 
     
    buffer    file_handle   eof_flag    eoln_flag   open_flag  terminal_flag    file_name       
 
 
เมืdอ F มีชนิดเป็นแฟ้ม รายละเอยีดของแต่ละเขตขอ้มลู ดใูนบททีd 7 หวัขอ้ 7.3 
ส่วนตวัชี� อืdนๆ จะมลีกัษณะดงันี�  
 
P 
 
 
   P^ 
 
 
เมืdอ P มีชนิดเป็นตวัชี�  
 

จะเห็นไดว้า่ การคาํนวณเลขทีdอยูถ่ดัไป ทาํไดโ้ดยการผุดเลขทีdอยูที่dอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
มาคาํนวณ แลว้กดผลลพัธที์dไดจ้ากการคาํนวณลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการแทน เป็นเช่นนี� ไปเรืdอย จนกระทั dง
แปลถึงโทเค็นตวัสุดทา้ยทีdใชอ้า้งถึงตวัแปรดงักล่าว ก็จะไดเ้ลขทีdอยูที่dตอ้งการอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
ถา้ตอ้งการใชเ้ฉพาะเลขทีdอยู ่ ก็นําเลขทีdอยูนั่�นไปใช ้ แต่ถา้ตอ้งการใชค้า่ทีdเลขทีdอยูนั่�น มาเป็นค่าของตวัถูก
ดาํเนินการ จะผลิตคาํสั dง pop bx เพืdอผุดเลขทีdอยูด่งักล่าวมาเก็บใน bx แลว้เรียกฟังกช์นั gen_load_value 
(บรรทดั 03986-04005) เพืdอผลิตชุดคาํสั dงในการนําค่าทีdเก็บอยูต่รงเลขทีdอยูด่งักล่าวมาบรรจลุงในเรจสิเตอร ์
ฟังกช์นันี� ตอ้งการพารามิเตอรห์นึdงตวัเพืdอบอกชนิด และผลิตชุดคาํสั dง ดงันี�  

 

• ถา้เป็นชนิดอกัขระ จะผลิตชุดคาํสั dงต่อไปนี�  
sub ax,ax 
mov al,BYTE PTR [bx] 

ขอ้มลูชนิดอกัขระขนาดหนึdงไบต์ ซึdงเก็บอยูที่dเลขทีdอยูซ่ึdงกาํหนดโดย bx ถกูนํามาบรรจุลงในเรจิสเตอร ์ al ส่วนค่า
ในเรจิสเตอร ์ah จะเป็น 0 

• ถา้เป็นชนิดเซต จะผลิตชุดคาํสั dงต่อไปนี�  
push bx 
call _load_sx 

เนืdองจากไม่มีคาํสั dงบรรจุค่าในเรจสิเตอรเ์ทียม sx โดยตรง ตอ้งส่งพารามิเตอรซึ์dงเป็นเลขทีdอยูต่น้ทาง แลว้เรียกรู
ทีน _load_sx 

• ถา้เป็นชนิดจาํนวนจริง จะผลิตชุดคาํสั dงต่อไปนี�  
mov ax,WORD PTR [bx] 
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mov dx,WORD PTR [bx+2] 

• ถา้เป็นชนิดอืdนๆ จะผลิตชุดคาํสั dงต่อไปนี�  
mov ax,WORD PTR [bx] 

 
ในกรณีทีdมีความจาํเป็นตอ้งกดค่าในเรจิสเตอรล์งบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ เพืdอใชเ้ป็นทีdเก็บชั dวคราว 

จะใชฟั้งกช์นั gen_push_value ดงัทีdกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ 9.1 
สรุปแลว้การดาํเนินการกบัตวัแปร ตอ้งหาเลขทีdอยูเ่ริdมตน้ของตวัแปรนั�นใหไ้ดก้อ่น ซึdงมคีวามยุง่ยาก

พอสมควร เพราะภาษาปาสกาลมโีครงสรา้งแบบบล็อกซอ้นกนั ตัวแปรทีdอยูค่นละบล็อกสามารถมชืีdอซํ�ากนัได ้ตวั
แปรบางตวัเป็นตัวแปรทอ้งถิdนภายในบล็อก บางตวัเป็นตวัแปรทอ้งถิdนอยูน่อกบล็อก บางตวัเก็บอยูใ่นบริเวณ
ขอ้มลู บางตวัเก็บอยูใ่นกรอบกองซอ้น นอกจากนี� ในภาษาปาสกาลยงัมีขอ้ความสั dง WITH ทีdใชเ้พืdออา้งถึงตวัแปร
ชนิดระเบียน โดยทีdภายในขอ้ความสั dง WITH สามารถอา้งถงึเขตขอ้มลูในระเบียนดงักล่าวไดเ้ลย คอมไพเลอรใ์น
หนังสือเล่มนี�  จึงไดส้รา้งฟังกช์นั gen_push_address (บรรทดั 04031-04080) ขึ� นมาเพืdอดาํเนินการในสว่นนี�
โดยเฉพาะ ฟังกช์นันี� ตอ้งการพารามเิตอรส์องตวั คือ idp กบั with_index ตวัแรกเป็นตวัชี� ไปยงับพัของตัวแปรใน
ตารางสญัลกัษณ์ และตวัทีdสองเป็นดรรชนีทีdเกีdยวกบัขอ้ความสั dง WITH (ดบูททีd 10 หวัขอ้ 10.8) ถา้ with_index 
มีคา่มากกวา่หรือเท่ากบั 0 แสดงวา่ไดม้ีการคาํนวณเลขทีdอยูข่องตวัแปรระเบียนหลงั WITH เก็บไวใ้นกรอบกอง
ซอ้นในช่วงกระทาํการ ดว้ยขอ้ความสั dง WITH มากอ่นแลว้ มิฉะนั�น with_index จะมคี่าเป็น –1    

ในการอธิบายฟังกช์นั gen_push_address จะแยกอธิบายออกเป็นสองส่วน ขอ้ ก. จะกล่าวถึงกรณีทีdไม่
เกีdยวขอ้งกบัขอ้ความสั dง WITH และขอ้ ข. กรณีทีdมีการคาํนวณเลขทีdอยูต่รงขอ้ความสั dง WITH มากอ่น 

ก. บริเวณทีdเก็บตวัแปรมีสองแห่ง คือ ในส่วนขอ้มลู และในกรอบกองซอ้น ตวัแปรทั�งหมดทีdประกาศใน
ส่วนโปรแกรม (บล็อกระดบั 1) จะเก็บอยูใ่นส่วนขอ้มลู แต่พารามิเตอรแ์ละตวัแปรทอ้งถิdนทีdประกาศใน
กระบวนงานหรือฟังกช์นั จะเก็บอยูใ่นกรอบกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ไม่วา่จะอยูใ่นบริเวณใด ชืdอทีdใชแ้ทนตวั
แปรมีลกัษณะเหมือนกนั คือ ขึ� นตน้ดว้ย $N_ ตามดว้ยดรรชนีป้าย เช่น $N_4 เป็นตน้ แมชื้dอของตวัแปรในภาษา
ปาสกาลจะซํ�ากนัได ้ (ถา้อยูค่นละบล็อก) แต่ดรรชนีป้ายทีdใชแ้ทนชืdอของตวัแปรจะไม่มทีางซํ�ากนั ดงันั�นเมืdอแปล
เป็นภาษาแอสเซมบลีแลว้  ปัญหาการซํ�ากนัของชืdอจะหมดไป เหลือแต่ปัญหาวา่กรณีทีdมีชืdอซํ�ากนั จะหมายถึงชืdอ
ของตวัแปรตวัใด ตามทีdไดก้ล่าวมาแลว้ในบททีd 5 วา่ แต่ละบล็อกจะมีตารางสญัลกัษณข์องตวัเอง ถา้มีการซอ้น
กนัของบล็อก โครงสรา้งของตารางสญัลกัษณก์็จะซอ้นกนั การคน้หาตวัระบุในตารางสญัลกัษณ์ จะคน้จากบล็อก
ในสุดก่อน ดงันั�นชืdอของตวัระบุทีdพบก่อนในบล็อกใด ก็จะหมายถึงชืdอของตัวแปรในบล็อกนั�น ปัญหาต่อไปก็คอื 
พารามิเตอรแ์ละตวัแปรทอ้งถิdนทีdเก็บอยูใ่นกรอบกองซอ้นในช่วงกระทาํการ มเีลขทีdอยูไ่มแ่น่นอนและไม่สามารถรู้
ในช่วงการแปล แต่ตวัแปรทีdประกาศในส่วนโปรแกรมซึdงเก็บอยู่ในสว่นขอ้มลู สามารถรูเ้ลขทีdอยูไ่ดใ้นช่วงการแปล  
การประกาศตวัแปรในภาษาแอสเซมบลีทีdไดจ้ากการแปล จึงมีความแตกต่างกนั คาํสั dงภาษาแอสเซมบลีทีdใช้
ประกาศตวัแปรในส่วนขอ้มลู คือ ชืdอตวัแปร ($N_label_index) ตามดว้ยคาํสั dง db, dw, หรือ dd แลว้แต่ชนิดของ
ขอ้มลู ตามดว้ยค่าเริdมตน้ ซึdงจะกาํหนดใหเ้ป็นศนูย ์ ตามทีdไดก้ล่าวแลว้ในสญัลกัษณ์กระทาํ #156 ในบททีd 7 
หวัขอ้ 7.3 แต่คาํสั dงภาษาแอสเซมบลีทีdใชป้ระกาศตวัแปรในกรอบกองซอ้นในช่วงกระทาํการ คือ $N_label_index 
EQU [bp+n] สาํหรบัพารามเิตอร ์และ $N_label_index EQU [bp-n] สาํหรบัตวัแปรทอ้งถิdน เมืdอ n เป็นเลขจาํนวน
เต็ม (ดรูปูทีd 7.2 และ 7.3  ในบททีd 7 และสญัลกัษณ์กระทาํ #162 ในบททีd 8) กรณีนี�  เลขทีdอยูข่องตวัแปรจะ
สมัพทัธก์บั bp โดยทีdค่าใน bp จะเกิดขึ� นในช่วงกระทําการ 

เมืdอมกีารอา้งถึงตวัแปร จะผลิตชุดคาํสั dงเพืdอกดเลขทีdอยูเ่ริdมตน้ของตวัแปรลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํ
การ ซึdงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กรณี คือ 
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• ถา้เป็นตวัแปรทีdประกาศในโปรแกรม (ตวัแปรมีระดบับล็อกเป็น  1) จะผลิตชุดคาํสั dง 
lea  ax,WORD PTR $N_label_index 
push ax 

• ถา้เป็นตวัแปรทอ้งถิdน หรือพารามเิตอรท์อ้งถิdน คอื ระดบับล็อกของตวัแปรเท่ากบัระดบับล็อกทีdกาํลงั
แปล กรณีเป็นพารามเิตอรแ์บบโดยเลขทีdอยู ่จะผลิตชุดคาํสั dง 

mov  ax,WORD PTR $N_label_index 
push ax 

มิฉะนั�น จะผลิตชุดคาํสั dง เหมอืนในกรณีแรก 

• ถา้ไมใ่ชส่องกรณีขา้งตน้ แสดงวา่ไม่ใช่ ตวัแปรทอ้งถิdนหรือพารามิเตอรท์อ้งถิdนทีdอยูใ่นบล็อก จะตอ้ง
ยอ้นรอยตามคา่โยงสถิตไปยงับล็อกทีdตวัแปรนั�นอยู ่ดว้ยการจดจาํค่าใน bp แลว้เปลีdยนค่าใน bp ใหต้รงกบัคา่ของ 
bp ทีdควรจะเป็นของบล็อกนั�นๆ จากนั�นจึงสามารถใชชื้dอของตวัแปรแทนเลขทีdอยูข่องตวัแปรนั�นได ้ และตอ้งไม่ลืม
เปลีdยนค่าใน bp ใหก้ลบัไปยงัค่าเดิมทีdจดจาํไว ้  การเปลีdยนค่าใน bp จะใชค้า่โยงสถิต ซึdงเก็บอยูท่ีd [bp+4] ของ
กรอบกองซอ้น (ดรูปู 7.2 และ 7.3) กรณีทีdตวัแปรดงักล่าวเป็นพารามิเตอรแ์บบโดยเลขทีdอยู ่จะผลิตชุดคาํสั dง 
 

mov bx,bp    ; จดจาํค่าใน bp ไวใ้น bx 
 mov bp,[bp+4] 

…          ผลิตจาํนวน n ครั�ง ; เปลีdยนค่า bp   
mov bp,[bp+4] 
mov ax,WORD PTR $N_label_index ; บรรจุเลขทีdอยูใ่น ax 
mov bp,bx    ; เปลีdยนค่าใน bp ใหก้ลบัไปยงัค่าเดิม 
push ax    ; กดเลขทีdอยูที่dคาํนวณไดล้งบนกองซอ้น 

 
เมืdอ n = ระดบับล็อกทีdกาํลงัแปล – ระดบับล็อกของตวัแปร 

 
การบรรจุเลขทีdอยูใ่น ax ใชค้าํสั dง mov เนืdองจากคา่ทีdเก็บในตวัแปรทีdเป็นพารามเิตอรโ์ดยเลขทีdอยู ่ เป็น

เลขทีdอยูที่dตอ้งการอยูแ่ลว้ แต่ในกรณีทีdตวัแปรดงักล่าวไมเ่ป็นพารามเิตอรแ์บบโดยเลขทีdอยู ่จะผลิตชุดคาํสั dง 
 

mov bx,bp    ; จดจาํค่าใน bp ไวใ้น bx 
 mov bp,[bp+4] 

…          ผลิตจาํนวน n ครั�ง ; เปลีdยนค่า bp   
mov bp,[bp+4] 
lea ax,WORD PTR $N_label_index ; บรรจุเลขทีdอยูใ่น ax 
mov bp,bx    ; เปลีdยนค่าใน bp ใหก้ลบัไปยงัค่าเดิม 
push ax    ; กดเลขทีdอยูที่dคาํนวณไดล้งบนกองซอ้น 

 
ในกรณีนี�  การบรรจเุลขทีdอยูใ่น ax ตอ้งใชค้าํสั dง lea ไม่ใช่ mov เพราะถา้ใชค้าํสั dง mov จะหมายถึง การ

นําค่าทีdเก็บอยูที่dตวัแปรดงักล่าว (ไม่ใช่เลขทีdอยูข่องตวัแปร) มาเก็บใน ax 
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ข. ในกรณีทีdมีขอ้ความสั dง WITH หลงัคาํหลกั WITH จะเป็นรายการระเบยีนทีdตอ้งการอา้งถึง เช่น WITH 
MYREC, MYREC.BIRTH DO เป็นตน้ การอา้งถึงเขตขอ้มลูของระเบียนดงักล่าวในขอ้ความสั dง WITH ไม่จาํเป็นตอ้ง
เขยีนชืdอของระเบียนนั�นซํ�าอกี สามารถเขยีนเฉพาะชืdอของเขตขอ้มลูดงักล่าวไดเ้ลย เนืdองจากเขตขอ้มลูทีdอยูค่นละ
ระเบียนสามารถมีชืdอซํ�ากนัได ้ และสามารถซํ�ากบัชืdอตวัแปรอืdนทีdอยูน่อกระเบยีน นอกจากนี� ขอ้ความสั dง WITH 
สามารถซอ้นกนัได ้ และการเขยีนระเบียนหลงัคาํหลกั WITH มากกวา่หนึdงตวัจะมีความหมายเหมือนการเขยีน
ซอ้นกนั เช่น ตวัอยา่งกอ่นหน้านี�  จะมีความหมายเหมือนกบั WITH MYREC DO WITH MYREC.BIRTH DO หรือ 
WITH MYREC DO WITH BIRTH DO เป็นตน้ เมืdอแปลมาถึงภายในขอ้ความสั dง WITH การคน้หาตวัแปรจะตอ้ง
กระทาํในระเบียนของ WITH ในสุดก่อน ถา้ไม่พบจึงจะไปคน้หาในระเบียนของ WITH อนันอก ตามลําดบั ถา้ไม่
พบจึงจะไปคน้หาในบล็อกตามปกติ การคน้หาในบล็อกจะใชบ้พัทีdเป็นรากของบล็อกนั�นเป็นจดุเริdมตน้ แต่การ
คน้หาในระเบียนจะใชบ้พัทีdชี� โดย field_symtab เป็นจุดเริdมตน้ ไม่วา่จะใชบ้พัใดเป็นจุดเริdมตน้ ฟังกช์นัทีdใชใ้นการ
คน้หา จะเป็นฟังกช์นัเดียวกนั เนืdองจากเป็นการคน้หาในตน้ไมย้อ่ยทีdมีโครงสรา้งเหมือนกนั ดงันั�นตอ้งมีการเก็บ
ตวัชี� ไปยงับพัทีdเป็นจุดเริdมตน้ของระเบียน ในลกัษณะของกองซอ้น ตามลกัษณะการซอ้นกนัของขอ้ความสั dง WITH 
โดยทีdตวัชี� ไปยงับพัทีdเป็นจุดเริdมตน้ของระเบียน ทีdอยูใ่นสุดจะอยูบ่นสดุของกองซอ้น เพราะการคน้หาจะเริdมจาก
บนสุดของกองซอ้นก่อน คอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนี�  ไดส้รา้งแถวลาํดบั ws (บรรทดั 03582-03585) ขึ� นมา
เพืdอใชเ้ป็นกองซอ้นนี�  การคาํนวณเลขทีdอยูข่องระเบียนตรงขอ้ความสั dง WITH จะมหีลกัการคาํนวณเหมือนเลขทีdอยู่
ของตวัแปรอืdนๆ แต่จะมีการนําเลขทีdอยูเ่หล่านี� ไปเก็บไวใ้นกรอบกองซอ้น (ดหูวัขอ้ 7.2) เพืdอใชค้าํนวณเขตขอ้มลู
ของระเบียนในขอ้ความสั dง WITH (รายละเอยีดจะกล่าวถึงในบททีd 10 หวัขอ้ 10.8) เลขทีdอยูด่งักล่าวจะมดีรรชนี
กาํกบัเป็นตวับอกตาํแหน่งในกรอบกองซอ้น ซึdงตาํแหน่งนี� จะสมัพทัธก์บั bp โดยมสีตูรในการคาํนวณ ดงันี�  เลขทีd
อยูต่รงดรรชนีกาํกบั i จะอยูที่d [bp-(i+1)*2], [bp-n-(i+1)*2], หรือ [bp-(n+4)-(i+1)*2] ถา้บล็อกทีdกาํลงั
แปลอยูนั่�นเป็น โปรแกรมหลกั, กระบวนงาน, หรือฟังกช์นั ตามลาํดบั  เมืdอ n เป็นขนาดของตวัแปรทอ้งถิdนของ
บล็อกนั�นรวมกนัทั�งหมด โดยทีd i มีคา่ตั�งแต่ 0 เป็นตน้ไป  

ดงันั�น ถา้ with_index ของตวัแปร มีคา่มากกวา่หรอืเท่ากบั 0 ฟังกช์นั gen_push_address จะผลิต
ชุดคาํสั dง ขึ� นอยูก่บัแต่ละกรณี ดงันี�  

 

• ถา้บล็อกทีdกาํลงัแปลอยูนั่�นเป็นโปรแกรม จะผลิตชุดคาํสั dง 
mov ax,WORD PTR[bp-(with_index+1)*2]  
push ax 

• ถา้บล็อกทีdกาํลงัแปลอยูนั่�นเป็นกระบวนงาน จะผลิตชุดคาํสั dง 
 mov ax,WORD PTR[bp-n-(with_index+1)*2] 

push ax 

  • ถา้บล็อกทีdกาํลงัแปลอยูนั่�นเป็นฟังกช์นั จะผลิตชุดคาํสั dง 
  mov ax,WORD PTR[bp-(n+4)- (with_index+1)*2] 

push ax 
 
 สรุปการดาํเนินการกบัตวัแปร ซึdงอาจจะมีโครงสรา้งซบัซอ้น เช่น X.Y[I,J].Z^.M เมืdอแปลมาถึงโทเค็นตวั
แรก (X) ซึdงเป็นตวัระบ ุ จะนําชืdอของตวัระบุไปคน้ในกองซอ้น ws ก่อน ถา้พบจะไดค้า่ with_index มีคา่มากกวา่
หรือเท่ากบั 0 และตัวชี� ไปยงับพัของตวัระบนัุ�น แต่ถา้ไม่พบ ค่า with_index จะเป็น –1 และการคน้หาจะไปคน้ใน
บล็อกตามปกติซึdงถา้ไมม่ีอะไรผิดพลาดจะไดต้วัชี� ไปยงับพัของตวัระบุนั�น จากนั�นเรียกฟังกช์นั gen_push_address 
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เพืdอกดเลขทีdอยูล่งบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ จากนั�นแปลต่อ ถา้พบเขตขอ้มลู (.Y) จะคาํนวณเลขทีdอยู่ของเขต
ขอ้มลูนั�น ถา้แปลมาถงึดรรชนีกาํกบั ([I,J]) จะคาํนวณเลขทีdอยูข่องดรรชนีกาํกบันั�น เช่นนี� ไปเรืdอยๆ ตามทีdกล่าว
มาแลว้ในตอนตน้ สุดทา้ยจะไดเ้ลขทีdอยู ่ X.Y[I,J].Z^.M ตามทีdตอ้งการอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ถา้
ตอ้งการค่าตรงเลขทีdอยูด่งักล่าว ใหผ้ลิตคาํสั dง pop bx และเรียกฟังกช์นั gen_load_value ตามลาํดบั เป็นตน้ 

9.6 <expr> 
 ไวยากรณ์แปลทีdเกีdยวขอ้ง ไดแ้ก ่
 
<expr> 
    : <simple_expr> <opt_relational> 
    . 
<simple_expr> 
    : #1006 <sign> <term> #1010 <term_list> 
    . 
<opt_relational> 
    : #1014 <relation_op> <simple_expr> #1018 
    | @ 
    . 
<relation_op> 
    : ">" | "<" | "=" | ">=" | "<=" | "<>" | "IN" 
    . 
<term> 
    : <factor> <factor_list> 
    . 
<term_list> 
    : #1014 <adding_op> <term> #1066 <term_list> 
    | @ 
    . 
<adding_op> 
    : "+" | "-" | "OR" 
    . 
<factor_list> 
    : #1014 <multiply_op> <factor> #1124 <factor_list> 
    | @ 
    . 
<multiply_op> 
    : "*" | "/" | "DIV" | "MOD" | "AND" 
    . 
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<sign> 
    : "+" | "-" | @ 
    . 
 
 แนวความคิดในการแปลนิพจน์ คือ เริdมจากการพจิารณาดวูา่ มีการใชนิ้พจน์ตรงไหนบา้ง โดยดจูาก
ไวยากรณ์ของภาษาปาสกาลในหวัขอ้ 4.1 จะเห็นไดวา่มีการใชที้dกฎต่างๆ ดงัต่อไปนี�  
 
กฎทีd (128) ใชเ้พืdอทดสอบการวนซํ�า ของขอ้ความสั dง WHILE 
กฎทีd (129) ใชเ้พืdอทดสอบการวนซํ�า ของขอ้ความสั dง REPEAT  
กฎทีd (130) ใชค้วบคุมค่าเริdมตน้และคา่สุดทา้ยในการวนซํ�าของขอ้ความสั dง FOR 
กฎทีd (131) ใชเ้พืdอกาํหนดสภาวะของขอ้ความสั dง IF 
กฎทีd (132) ใชเ้พืdอกาํหนดทางเลือกของขอ้ความสั dง CASE 
กฎทีd (135) ใชก้บัขอ้ความสั dงกาํหนดค่า 
กฎทีd (141) ใชเ้ป็นพารามเิตอรจ์ริงเมืdอมีการเรียกฟังกช์นัหรือกระบวนงาน 
กฎทีd (142) ใชเ้พืdอกาํหนดความกวา้งทีdจะแสดงผลของกระบวนงานมาตรฐาน WRITE หรือ WRITELN 
กฎทีd (144) ใชเ้พืdอกาํหนดความกวา้งหลงัจุดทศนิยมทีdจะแสดงผลของกระบวนงานมาตรฐาน WRITE หรือ 
WRITELN 
กฎทีd (209) และ (210) ใชเ้ป็นดรรชนีกาํกบัของตัวแปรชนิดแถวลาํดบั 
กฎทีd (217) และ (218) ใชเ้พืdอกาํหนดสมาชิกในเซต 
 
 ถา้พจิารณาจากกฎต่างๆ ทีdกล่าวมา ส่วนใหญ่ตอ้งการใชค้่าของนิพจน์ แต่มอียูก่ฎหนึdง คอื กฎทีd (141) 
ซึdงใชนิ้พจน์เป็นพารามิเตอรจ์ริงเมืdอมกีารเรียกฟังกช์นัหรือกระบวนงาน กรณีของกระบวนงานมาตรฐาน READ 
หรือ READLN พารามเิตอรจ์ริงตอ้งเป็นตวัแปรไม่ใช่คา่ของนิพจน์ ในทาํนองเดียวกนัพารามเิตอรข์องฟังกช์นัหรือ
กระบวนงานทีdมกีารผ่านพารามเิตอรแ์บบ โดยเลขทีdอยู ่ โดยฟังกช์นั หรือโดยกระบวนงาน เมืdอมกีารเรียกใช ้
พารามิเตอรจ์ริงตรงตาํแหน่งดงักล่าวตอ้งเป็น ตวัแปร ชืdอของฟังกช์นั หรือชืdอของกระบวนงาน ตามลาํดบั ไมใ่ช่
ค่าของนิพจน์ เมืdอเป็นเช่นนี�  ทาํไมไม่เขยีนกฎแยกออกจากกนัใหช้ดัเจนว่าตรงไหนตอ้งการ ตวัแปร ชืdอของ
ฟังกช์นั ชืdอของกระบวนงาน หรือค่าของนิพจน์ คาํตอบคอื ทาํไม่ได ้ เนืdองจากผูเ้ขยีนโปรแกรมเป็นคนกาํหนด
รปูแบบของพารามิเตอร ์ จึงไม่สามารถกาํหนดตายตวัไดว้า่ ตรงตาํแหน่งไหนเป็นพารามเิตอรแ์บบใด วิธีการทีdจะ
แกปั้ญหานี� คือ เขยีนกฎในขั�นตอนตรวจสอบวากยสมัพนัธ ์ ใหมี้พารามิเตอรจ์ริงเป็นนิพจน์ แลว้ใชส้ญัลกัษณ์
กระทาํในขั�นตอนตรวจสอบความหมาย ทาํหน้าทีdตรวจสอบความถกูตอ้งอกีครั�งหนึdง  

คอมไพเลอรที์dสรา้งในหนังสือเล่มนี�  กาํหนดใหนิ้พจน์มีสองรปูแบบ คือ VALUE กบั VARIABLE (บรรทดั 
03596) หรือ รปูแบบค่า กบั รปูแบบตวัแปร นิพจน์จะมรีปูแบบตวัแปร ถา้นิพจน์นั�นเขยีนเฉพาะตวัแปร และ
นิพจน์จะมีรปูแบบค่า  ถา้นิพจน์ม ีคา่คงทีd ฟังกช์นั  ใส่วงเล็บ หรือมีการดาํเนินการกบัตวัดาํเนินการตวัใดตวัหนึdง 
นิพจน์ตรงพารามเิตอรจ์ริงทีdมีการผ่านพารามเิตอรโ์ดยเลขทีdอยูต่อ้งมรีปูแบบตวัแปรเท่านั�น  เนืdองจากในภาษา
ปาสกาลมกีารผ่านพารามเิตอรโ์ดยฟังกช์นักบักระบวนงานได ้ พารามเิตอรจ์ริงจึงอาจเป็นฟังกช์นัหรือ
กระบวนงานได ้จึงไม่แปลกทีdนิพจน์อาจจะมีชืdอของกระบวนงาน ในกรณีทีdนิพจน์มีชืdอฟังกช์นัหรือกระบวนงาน จะ
กาํหนดใหนิ้พจน์มรีปูแบบค่า ตามขอ้ตกลงของภาษาปาสกาล พารามิเตอรจ์ริงแบบโดยฟังกช์นักบัแบบโดย
กระบวนงาน ตอ้งเป็นชืdอของฟังกช์นัหรือกระบวนงานเท่านั�น ไม่อนุญาตใหม้พีารามิเตอรจ์ริงของฟังกช์นัหรือ
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กระบวนงานนั�นตามหลงัไดอ้กี ในขั�นตอนตรวจสอบความหมาย จะมีการตรวจสอบในเรืdองนี� ดว้ย โดยใช้
สญัลกัษณก์ระทาํซึdงจะกล่าวถึงต่อไป 

นอกจากรปูแบบของนิพจน์แลว้ จาํเป็นตอ้งรูช้นิดของนิพจน์ดว้ย เช่น นิพจน์ทีdกาํหนดสภาวะของ
ขอ้ความสั dง IF ตอ้งมีชนิดแบบบลู เป็นตน้ กรณีทีdนิพจน์มรีปูแบบตวัแปร ตอ้งรูต้วัชี� ทีdชี� ไปยงับพัของตวัแปรดงักล่าว
ในตารางสญัลกัษณด์ว้ย และกรณีทีdเป็นตวัแปรแบบมีโครงสรา้งชนิดระเบยีน สามารถใชข้อ้ความสั dง WITH กบัตวั
แปรเหล่านั�น (ดบูททีd 10 หวัขอ้ 10.8)  ในกรณีนี� ตอ้งรูด้รรชนีกาํกบัเพืdอนําไปใชค้าํนวณเลขทีdอยูข่องตวัแปร
ระเบียนของขอ้ความสั dง WITH ในกรอบกองซอ้นดว้ย ดงันั�นหลงัจากสิ� นสุดการแปลนิพจน์แลว้ จะตอ้งมขีอ้มลูสีdตัว
ทีdเกีdยวขอ้งกบันิพจน์ปรากฏบนกองซอ้นความหมายดว้ยทุกครั�ง คือ 
sem[sem_top].typeptr เป็นตวัชี� ไปยงับพัของชนิด 
sem[sem_top-1].ival เป็นรปูแบบ (VALUE = เป็นแบบค่า และ VARIABLE = เป็นแบบตวัแปร) 
sem[sem_top-2].symptr  เป็นตวัชี� ไปยงับพัของตัวแปรในตารางสญัลกัษณ์ 
sem[sem_top-3].ival เป็นดรรชนีกาํกบัเพืdอนําไปใชค้าํนวณเลขทีdอยูข่องตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั dง 
WITH 

อยา่งไรก็ตาม ไมจ่าํเป็นทีdนิพจน์ทุกตวัตอ้งมีขอ้มลูทั�งสีdครบเสมอ เช่น ในกรณีทีdนิพจน์เป็นค่าคงทีd ก็ไม่
จาํเป็นตอ้งมขีอ้มลูทีdเป็นตวัชี� ไปยงับพัของตวัแปรในตารางสญัลกัษณ ์ และขอ้มลูทีdเป็นดรรชนีกาํกบัเพืdอนําไปใช้
คาํนวณเลขทีdอยูข่องตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั dง WITH เป็นตน้ แมจ้ะไม่มีขอ้มลูครบทุกตวั แต่จะมีการจองเนื� อ
ทีdทั�งสีdบนกองซอ้นความหมายสาํหรบันิพจน์เสมอ 

ถา้นิพจน์มีตวัถกูดาํเนินการสองตวั ตวัถกูดาํเนินการตวัแรกจะถกูแปลก่อนและมีการเก็บขอ้มลูทั�งสีdทีd
เกีdยวขอ้งบนกองซอ้นความหมาย จากนั�นแปลถึงตวัดาํเนินการและมกีารเก็บรหสัของตวัดาํเนินการนั�นบนกอง
ซอ้นความหมาย และเมืdอแปลถงึตัวถกูดาํเนินการตวัทีdสอง จะมีการเก็บขอ้มลูทั�งสีdทีdเกีdยวขอ้งบนกองซอ้น
ความหมาย ตามลาํดบั ขอ้มลูทั�งหมดทีdเกีdยวขอ้งอยู่บนกองซอ้นความหมาย ดงันี�  
sem[sem_top].typeptr   
sem[sem_top-1].ival   
sem[sem_top-2].symptr    ขอ้มลูทั�งสีdของตวัถกูดาํเนินการตวัทีdสองอยู่ขา้งบน 
sem[sem_top-3].ival   
sem[sem_top-4].ival รหสัโทเค็นของตวัดาํเนินการ 
sem[sem_top]-5.typeptr   
sem[sem_top-6].ival   
sem[sem_top-7].symptr    ขอ้มลูทั�งสีdของตวัถกูดาํเนินการตวัทีdหนึdงอยูข่า้งล่าง 
sem[sem_top-8].ival   
เพืdอใหง้า่ยแก่การจดจาํ จึงไดก้าํหนดชืdอใหก้บัแต่ละตาํแหน่ง (บรรทดั 07877-07885) ดงันี�  
#define OPERAND2 sem[sem_top].typeptr 
#define KIND2    sem[sem_top-1].ival 
#define VAR_IDP2 sem[sem_top-2].symptr 
#define VAR_WITH2_INDEX sem[sem_top-3].symptr 
#define OPERATOR sem[sem_top-4].ival 
#define OPERAND1 sem[sem_top-5].typeptr 
#define KIND1    sem[sem_top-6].ival 
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#define VAR_IDP1 sem[sem_top-7].symptr 
#define VAR_WITH1_INDEX sem[sem_top-8].ival 
 กรณีทีdมีตวัถกูดาํเนินการเพียงตวัเดียว ขอ้มลูทั�งสีdของตวัถูกดาํเนินการจะอยูข่า้งบนเพียงชุดเดียว ดงันี�  
#define OPERAND2 sem[sem_top].typeptr 
#define KIND2    sem[sem_top-1].ival 
#define VAR_IDP2 sem[sem_top-2].symptr 
#define VAR_WITH2_INDEX sem[sem_top-3].symptr 
#define OPERATOR sem[sem_top-4].ival 
จะเห็นไดว้า่ไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งตั�งชืdอใหก้บัตาํแหน่งเหล่านี� ใหม ่ สามารถใชชื้dอทีdเคยตั�งไวใ้นกรณีทีdมีตวัถูก
ดาํเนินการสองตวัไดเ้ลย เพยีงแต่อาจจะสบัสนกบัชืdอนิดหน่อย คอื มีชืdอเป็น OPERAND2, KIND2, VAR_IDP2, 
และ VAR_WITH2_INDEX แทนทีdจะเป็น OPERAND1, KIND1, VAR_IDP1, และ VAR_WITH1_INDEX ตามลาํดบั 
ขอใหผู้อ้่านเขา้ใจตามนี� ดว้ย 
 ในกรณีทีdนิพจน์เป็นการเรียกฟังกช์นั เมืdอแปลถึงชืdอฟังกช์นั จะมีการจองเนื� อทีdบนกองซอ้นความหมาย
เพียงสองทีdกอ่น (ดสูญัลกัษณก์ระทาํ #1242) สาํหรบัเก็บขอ้มลูสองตัวแรกจากทั�งหมดสีdตวั คอื เก็บตวัชี� ไปยงั
บพัของชืdอฟังกช์นัในตารางสญัลกัษณ ์ และดรรชนีกาํกบัเพืdอนําไปใชค้าํนวณเลขทีdอยูข่องตวัแปรระเบยีนของ
ขอ้ความสั dง WITH ซึdงไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งใชใ้นทีdนี�  ฟังกช์นัอาจจะมีพารามเิตอรห์รือไมก็่ได ้ ในกรณีไมม่ี
พารามิเตอร ์ จะขอเนื� อทีdบนกองซอ้นความหมายเพิdมอกีสองทีd เพืdอเก็บขอ้มลูสองตวัทีdเหลือ (ดสูญัลกัษณก์ระทาํ 
#1264) ในกรณีทีdมีพารามเิตอรเ์มืdอแปลถึงวงเล็บเปิด จะจองเนื� อทีdบนกองซอ้นความหมายเพิdมอีกสองทีd เพืdอ
เก็บตาํแหน่งของพารามเิตอรแ์ละตวัชี� ไปยงัพารามิเตอรห์ุ่น สรุปแลว้มีเนื� อทีdสีdทีdบนกองซอ้นความหมายเหมือนกนั 
แต่จะเรียกชืdอตาํแหน่งต่างๆ ทีdอยูบ่นกองซอ้นความหมายสามทีd (บรรทดั 07873-07875) ดงันี�   
#define PARAMETER_COUNT sem[sem_top].ival ; จาํนวนพารามิเตอร ์
#define PARM_PTR        sem[sem_top-1].symptr ; ตวัชี� ไปยงัพารามิเตอรห์ุ่น 
#define RTN_PTR         sem[sem_top-2].symptr ; ตวัชี� ไปยงัชืdอของฟังกช์นั 
สาํหรบั #define VAR_WITH2_INDEX sem[sem_top-3].symptr ไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งใชใ้นกรณีนี�  จงึไมต่อ้งตั�งชืdอ
ใหม ่เมืdอแปลถึงพารามเิตอรจ์ริงตวัแรกซึdงเป็นนิพจน์ จะมขีอ้มลูสีdตวัทีdเกีdยวขอ้งบนกองซอ้นความหมาย ในกรณีนี�
ตอ้งกาํหนดตวัแปรทอ้งถิdนเพืdอเก็บขอ้มลูตวัทีdมีความจาํเป็นตอ้งใช ้ แลว้ลบขอ้มลูทั�งสีdทีdเกีdยวขอ้งกบัพารามิเตอร์
จริงตวัแรกบนกองซอ้นความหมายทิ� ง เพืdอใหต้าํแหน่งของ PARAMETER_COUNT, PARM_PTR และ RTN_PTR อยู่
บริเวณยอดกองซอ้นความหมาย เมืdอแปลถึงพารามิเตอรจ์ริงตวัแรก PARAMETER_COUNT จะมคี่าเท่ากบั 1 และ 
PARM_PTR จะชี� ไปยงัพารามิเตอรห์ุ่นตวัแรก เมืdอแปลถึงพารามิเตอรจ์ริงตวัทีdสอง PARAMETER_COUNT จะ
เท่ากบั 2 และ PARM_PTR จะชี� ไปยงัพารามิเตอรห์ุน่ตวัทีdสอง ตามลาํดบั การตรวจจาํนวนพารามเิตอรแ์ละชนิด
ของพารามเิตอรจ์ึงสามารถทาํได ้ จาก PARAMETER_COUNT และ PARM_PTR (ดหูวัขอ้ 10.2.2) เมืdอแปล
พารามิเตอรจ์ริงครบทุกตวั  ขอ้มลูสองตวับนยอดกองซอ้น คือ PARAMETER_COUNT และ PARM_PTR ไม่มคีวาม
จาํเป็นตอ้งใชอ้กีต่อไป แต่จะถูกเปลีdยนไปเป็น ตวัชี� ไปยงับพัของชนิดของฟังกช์นัและรปูแบบของนิพจน์เป็นแบบ
ค่า ตามลาํดบั นัdนคือ หลงัจากแปลฟังกช์นัซึdงก็คือนิพจน์เสร็จก็จะมขีอ้มลูสีdตวับนกองซอ้นความหมายตาม
ตอ้งการ 
 เนืdองจากพารามเิตอรจ์ริงอาจเป็นการเรียกกระบวนงานได ้ การจดัการกบัขอ้มลูบนกองซอ้นความหมาย
ของการเรียกกระบวนงาน จะทาํเหมอืนกบัการเรียกฟังกช์นั 
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อยา่งไรก็ตาม ในขณะทีdแปลนิพจน์ และพบวา่นิพจน์นั�นเป็นชืdอของกระบวนงาน ถา้นิพจน์นั�นไมไ่ดใ้ช้
ตรงพารามเิตอรจ์ริงแบบโดยกระบวนงาน ตอ้งรายงานความผิดพลาดใหท้ราบ หรือในกรณีของตวัแปร เช่น ตวั
แปรแถวลาํดบั A[I] เป็นนิพจน์ ในขณะเดียวกนัดรรชนีกาํกบั I ก็เป็นนิพจน์ แม ้I จะเป็นตวัแปร แต่อยูใ่นตาํแหน่ง
ดรรชนีกาํกบั คาํสั dงภาษาแอสเซมบลีทีdผลิตตรงตาํแหน่งดรรชนีกาํกบั จึงควรเป็นคา่ของ I ไม่ใช่เลขทีdอยูข่อง I 
เป็นตน้ ดงันั�นตอ้งรูต้าํแหน่งของนิพจน์ดว้ย คอมไพเลอรที์dสรา้งไดก้าํหนดตาํแหน่งไว ้ 4 ตําแหน่ง คือ 
EXPR_USE, TARGET_USE, VARPARM_USE, และ ROUTINE_USE (บรรทดั 03600) ใชเ้พืdอจดุประสงค ์ เมืdอ
ตอ้งการ ค่าของนิพจน์  เลขทีdอยูข่องตวัแปร เป็นพารามเิตอรจ์ริงแบบโดยเลขทีdอยู ่ และเป็นพารามิเตอร์จริงโดย
ฟังกช์นัหรือกระบวนงาน ตามลาํดบั   ฉะนั�นในการแปลนิพจน์จะตอ้งมีการผลิตชุดคาํสั dงภาษาแอสเซมบลีให้
สอดคลอ้งกบัตาํแหน่งของนิพจน์ดว้ย ตาํแหน่งของนิพจน์จะถกูกาํหนดโดยสญัลกัษณก์ระทาํทีdจะกล่าวถึงต่อไป 
สาํหรบั TARGET_USE นัdนไดนํ้าไปใชก้บัตวัแปรทีdอยูด่า้นซา้ยของขอ้ความสั dงกาํหนดคา่ และตวัแปรระเบียนของ
ขอ้ความสั dง WITH ดว้ย 
 
 จากแนวความคิดทั�งหมด นํามาเขยีนเป็นสญัลกัษณก์ระทาํต่างๆ ดงันี�  
 สญัลกัษณก์ระทาํ #1006 (บรรทดั 07887-07890) ใชเ้มืdอแปลมาถึงจุดทีdเป็นเครืdองหมาย “+” หรือ 
“-” หรือไม่มีเครืdองหมาย ทาํการจองเนื� อทีdบนกองซอ้นความหมายหนึdงทีd แลว้กาํหนดใหค้า่บนสดุของกองซอ้น
ความหมายมีคา่เท่ากบัรหสัของโทเค็น ถา้เป็นเครืdองหมาย “+” หรือ “-” จะมรีหสัเท่ากบั TK_PLUS และ 
TK_MINUS ตามลาํดบั แต่ถา้ไมม่ีเครืdองหมาย จะมคี่าเท่ากบัรหสัของโทเค็นขณะนั�น 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #1010 (บรรทดั 07891-07913) ใชเ้มืdอแปลมาถึงจุดของการคาํนวณทีdสามารถมี
เครืdองหมาย “+” หรือ “-” อยูข่า้งหนา้ได ้ จะตรวจสอบเครืdองหมายทีdอยูบ่นกองซอ้นความหมาย ซึdงสญัลกัษณ์
กระทาํ #1006 ไดเ้ก็บไว ้ถา้ไมม่ีเครืdองหมาย จะลบรหสัของโทเค็นทีdสญัลกัษณก์ระทาํ #1006 ไดเ้ก็บไวทิ้� ง แต่
รหสัดงักล่าวไม่ไดอ้ยูบ่นยอดกองซอ้นความหมาย สีdค่าแรกทีdอยูบ่นยอดกองซอ้นความหมาย เป็นค่าของนิพจน์ทีd
ไดจ้าก <term> ส่วนรหสัดงักล่าวจะอยูเ่ป็นตวัทีd 5 นับจากบนสุด การลบจึงตอ้งเลืdอนค่าทั�งสีdทีdอยูบ่นสุดใหข้ยบัลง
ไปแทนทีdตวัทีd 5 จากนั�นจงึเรียก DecSemTop(1) เพืdอลบค่าบนสดุทีdไมต่อ้งใชท้ิ� ง (บรรทดั 07908-07912) ถา้
มีเครืdองหมาย จะกาํหนดใหนิ้พจน์เป็นแบบ VALUE แลว้ทดสอบวา่ชนิดของนิพจน์ทีdมีเครืdองหมายนําหนา้เป็น 
จาํนวนเต็มหรือจาํนวนจริงหรือไม ่ ถา้ไม่จะรายงานความผิดพลาด มฉิะนั�น ถา้เป็นชนิดจาํนวนเต็มและมี
เครืdองหมาย “-” นําหน้า จะผลิตคาํสั dงภาษาแอสเซมบลี neg  ax แต่ถา้เป็นชนิดจาํนวนจริงและมีเครืdองหมาย 
“-” นําหน้า จะเรียกฟังกช์นั gen_push_value เพืdอกดค่านั�นลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการก่อน แลว้จึงผลิต
คาํสั dง call  _float_negate จากนั�นจงึลบเครืdองหมายบนกองซอ้นความหมายทิ� งแบบเดียวกบัในกรณีไม่มี
เครืdองหมาย 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #1014 (บรรทดั 07914-07918) ใชเ้มืdอแปลมาถึงตวัดาํเนินการ เรียกฟังกช์นั 
gen_push_value เพืdอกดคา่ของตวัดาํเนินการตวัแรกลงบนกองซอ้นความหมาย เพืdอเป็นทีdเก็บชั dวคราว จากนั�น
จองเนื� อทีdบนกองซอ้นความหมายหนึdงทีd แลว้กาํหนดใหค่้าบนยอดกองซอ้นความหมาย เท่ากบัรหสัของโทเค็น 
เพืdอบอกใหรู้ว้า่ เป็นตวัดาํเนินการตวัใด 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #1018 (บรรทดั 07919-08031) ใชเ้มืdอแปลมาถึงจุดทีdรูต้วัดาํเนินการสมัพนัธ์
และตวัถกูดาํเนินการทั�งสองแลว้ เรียกฟังกช์นั check_rel_op_types (บรรทดั 03960-03984) พารามิเตอร์
สามตวัทีdส่งไปให ้ คือ ตวัดาํเนินการ และชนิดฐานของตวัถกูดาํเนินการทั�งสอง ฟังกช์นันี� จะตรวจสอบชนิดของตัว
ถกูดาํเนินการทั�งสองวา่ดาํเนินการกนัไดห้รือไม่ ดงันี�  
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• กรณีเป็นตวัดาํเนินการ IN ชนิดของตวัถกูดาํเนินการตวัทีdสองตอ้งเป็นชนิดเซต และชนิดของตวัถูก
ดาํเนินการตวัแรกตอ้งเท่ากบัชนิดฐานของสมาชิกของเซต 

• กรณีไม่ใช่ตวัดาํเนินการ IN แยกออกเป็นหลายกรณีตามรปูแบบ ถา้มีรปูแบบเป็น SCALAR_FORM, 
ENUM_FORM, POINTER_FORM, หรือ SET_FORM ชนิดของตวัถกูดาํเนินการทั�งสองตอ้งเท่ากนั ยกเวน้ชนิด
จาํนวนเต็มกบัชนิดจาํนวนจริงทีdสามารถดาํเนินการร่วมกนัได ้ แมจ้ะมีชนิดไม่เท่ากนั ถา้มรีปูแบบเป็น 
ARRAY_FORM ตวัถกูดาํเนินการทั�งสองตอ้งมีรปูแบบเป็น ARRAY_FORM และมีชนิดของสมาชิกเป็นอกัขะและมี
จาํนวนสมาชิกเท่ากนั ถา้มรีปูแบบเป็น SET_FORM ตวัถกูดาํเนินการทั�งสองตอ้งมีรปูแบบเป็น SET_FORM และ มี
ชนิดฐานของสมาชิกเท่ากนัหรือตวัถกูดาํเนินการตวัใดตวัหนึdงหรือทั�งคูเ่ป็นเซตวา่ง การตรวจสอบตรงนี� ไดส้รา้งไว ้
เป็นแมโคร set_operands (บรรทดั 00771-00776) และถา้มีรปูแบบเป็น POINTER_FORM ตวัถกูดาํเนินการ
ทั�งสองตอ้งมรีปูแบบเป็น POINTER_FORM และ มตีวัชี� ไปยงัตัวระบชุนิดเดียวกนัหรือตวัถกูดาํเนินการตวัใดตวัหนึdง
หรือทั�งคู่มชีนิดเป็น nil_typep การตรวจสอบตรงนี� ไดส้รา้งไวเ้ป็นแมโคร pointer_operands (บรรทดั 00777-
00782)  
 

ถา้ไมเ่ป็นไปตามทีdกล่าวขา้งตน้ จะรายงานความผิดพลาด จากนั�นจะผลิตคาํสั dงภาษาแอสเซมบลีตามตวั
ดาํเนินการ และชนิดของตัวถกูดําเนินการ ดงันี�  

• กรณีทีdตวัถกูดาํเนินการตวัแรกเป็นชนิดเซตและแน่นอนวา่ตวัถูกดาํเนินการตวัทีdสองตอ้งเป็นชนิดเซต
ดว้ยแน่นอน เพราะไดต้รวจสอบความถกูตอ้งมาก่อนหน้านี� แลว้ ตวัดาํเนินการทีdถกูตอ้ง คอื “<=”, “=”, “<>”, 
และ “>=” คาํสั dงทีdผลิต คือ call _set_le, call _set_eq, call _set_ne, และ call _set_ge ตามลาํดบั แต่ถา้เป็นตวั
ดาํเนินการ “<”, และ “>” จะรายงานความผิดพลาด 

• กรณีทีdตวัถูกดาํเนินการตวัแรกไม่เป็นชนิดเซต แต่ตวัถกูดาํเนินการตวัทีdสองเป็นชนิดเซต แสดงว่าตวั
ดาํเนินการ คอื IN จะผลิตคาํสั dง  call _set_in 

• กรณีทีdตวัถกูดาํเนินการทั�งคูเ่ป็นชนิด จาํนวนเต็ม, อกัขระ, ตวัชี�  หรือ แจงนับ จะผลิตชุดคาํสั dง  
pop  dx 
cmp  dx,ax 

เพืdอบรรจคุ่าของตวัถกูดาํเนินการตวัแรกทีdเก็บไวบ้นกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ไวใ้นเรจิสเตอร ์ dx แลว้
เปรียบเทียบกบัคา่ของตัวถกูดาํเนินการตวัทีdสองซึdงเก็บอยูใ่นเรจสิเตอร ์ax 

• กรณีทีdตวัถกูดาํเนินการเป็นชนิดจาํนวนจริงทั�งคู ่ หรือตวัหนึdงเป็นชนิดจาํนวนจริงแต่อีกตวัหนึdงเป็น
ชนิดจาํนวนเต็ม จะเรียกฟังกช์นั gen_push_value เพืdอกดค่าของตวัถกูดาํเนินการตวัทีdสองลงบนกองซอ้นในช่วง
กระทาํการ แลว้เรียกฟังกช์นั gen_change_to_real เพืdอเปลีdยนคา่ของตวัถกูดาํเนินการทีdเป็นชนิดจาํนวนเต็มให้
เป็นค่าทีdเทา่กนัแต่มีชนิดเป็นจาํนวนจริง แลว้ผลิตชุดคาํสั dง  

call  _float_compare 
cmp  ax,0 

• กรณีทีdตวัถูกดาํเนินการทั�งคู่เป็นสายอกัขระ เลขทีdอยูข่องสายอกัขระทั�งสองจะอยูบ่นกองซอ้นในช่วง
กระทาํการ จะผลิตชุดคาํสั dง 
        pop di ; ผุดเลขทีdอยูข่องตวัถกูดําเนินการสายอกัขระตวัแรก เก็บใน di 
        pop si ; ผุดเลขทีdอยูข่องตวัถกูดําเนินการสายอกัขระตวัทีdสอง เก็บใน si 
        mov ax,ds   
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        mov es,ax ; ใช ้es เป็นเซกเมนตเ์รจิสเตอร ์
        cld   ; ดาํเนินการจากเลขทีdอยูต่ํ dาไปสงู 
        mov cx,length ; โดยทีd length เป็นความยาวของสายอกัขระ 
        repe cmpsb  ; เปรียบเทียบสายอกัขระทั�งสอง 
 
 จากนั�นจงึผลิตชุดคาํสั dงต่อ ดงันี�  
 
  mov ax,1  ; ax = 1 เป็นจริง 
  jump $L_ddd 
  sub ax,ax  ; ax = 0 เป็นเท็จ 

$L_ddd: 
 
เมืdอ jump อาจจะเป็น jl, jle, je, jne, jge, หรือ jg ขึ� นอยูก่บัตัวดําเนินการ “<”, “<=”, “=”, “<>”, “>” หรือ “>=” 
ตามลาํดบั สาํหรบัตวัถูกดาํเนินการชนิดตวัชี�  มกีารดาํเนินการไดส้องอยา่ง คือ “=” และ “<>” ถา้เป็นตวั
ดาํเนินการอืdนจะรายงานความผิดพลาด 
 จากนั�นกาํหนดใหนิ้พจน์มีชนิดเป็นแบบบลู และเป็นแบบค่า ตัวชี� ไปยงัตัวแปรจึงเป็น NULL ค่าทั�งหา้ทีd
อยูบ่นกองซอ้นความหมายไม่จาํเป็นตอ้งใชอ้กีต่อไป จงึลบทิ� ง 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #1066 (บรรทดั 08032-08093) ใชเ้มืdอแปลมาถึงจุดทีdรูว่้าเป็นตวัดาํเนินการ 
“+”, “-”, หรือ “OR” และรูต้วัถูกดาํเนินการทั�งสองแลว้  แบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดงันี�  

• กรณีทีdตวัถกูดาํเนินการทั�งคูเ่ป็นชนิดจาํนวนเต็ม ตวัดาํเนินการทีdถกูตอ้ง คือ “+” และ “-” 
สาํหรบัตวัดาํเนินการ “+” จะผลิตชุดคาํสั dง  

pop  dx 
add  ax,dx 

สาํหรบัตวัดาํเนินการ “-” จะผลิตชุดคาํสั dง  
pop  dx 
sub  dx,ax 
mov  ax,dx 

• กรณีทีdตวัถกูดาํเนินการทั�งคูเ่ป็นชนิดจาํนวนจริง หรือตวัหนึdงเป็นชนิดจาํนวนจริงแต่อีกตวัหนึdงเป็น
ชนิดจาํนวนเต็ม ตวัดาํเนินการทีdถกูตอ้ง คือ “+” และ “-” จะเรียกฟังกช์นั gen_push_value เพืdอกดค่าของตวัถูก
ดาํเนินการตวัทีdสองลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ แลว้เรียกฟังกช์นั gen_change_to_real เพืdอเปลีdยนคา่ของตวั
ถกูดาํเนินการทีdเป็นชนิดจาํนวนเต็มใหเ้ป็นคา่ทีdเท่ากนัแต่มีชนิดเป็นจาํนวนจริง 

สาํหรบัตวัดาํเนินการ “+” จะผลิตคาํสั dง  
call  _float_add 

สาํหรบัตวัดาํเนินการ “-” จะผลิตคาํสั dง  
call  _float_sub 

• กรณีทีdตวัถกูดาํเนินการทั�งคูเ่ป็นชนิดเซต ตวัดาํเนินการทีdถกูตอ้ง คือ “+” และ “-” 
สาํหรบัตวัดาํเนินการ “+” จะผลิตคาํสั dง  

call  _set_union 
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สาํหรบัตวัดาํเนินการ “-” จะผลิตคาํสั dง  
call  _set_difference 

• กรณีทีdตวัถกูดาํเนินการทั�งคูเ่ป็นชนิดแบบบลู ตวัดาํเนินการทีdถกูตอ้ง คือ “OR” จะผลิตชุดคาํสั dง  
pop  dx 
or  ax,dx 

 
 ถา้ชนิดของตวัถกูดาํเนินการและตวัดาํเนินการ ไมเ่ป็นไปตามกรณีขา้งตน้ จะรายงานความผิดพลาด 
จากนั�นกาํหนดใหนิ้พจน์มีชนิดตามชนิดของผลลพัธ ์และเป็นแบบคา่ ตัวชี� ไปยงัตวัแปรจึงเป็น NULL ค่าทั�งหา้ทีdอยู่
บนกองซอ้นความหมายไม่จาํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไป จึงลบทิ� ง 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #1124 (บรรทดั 08094-08165) ใชเ้มืdอแปลมาถึงจุดทีdรูว่้าเป็นตวัดาํเนินการ 
“*”, “/”, “DIV”, “MOD” หรือ “AND” และรูต้วัถกูดาํเนินการทั�งสองแลว้  แบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดงันี�  

• กรณีทีdตวัถกูดาํเนินการทั�งคูเ่ป็นชนิดจาํนวนเต็ม ตวัดาํเนินการทีdถกูตอ้ง คือ “*”, “/”, “DIV” และ 
“MOD”  

สาํหรบัตวัดาํเนินการ “/” ค่าของตวัถกูดาํเนินการทั�งคู่จะถกูเปลีdยนใหม้ีชนิดเป็นจาํนวนจริง จะกล่าวถึง
ในกรณีทีdตวัถูกดาํเนินการทั�งคู่เป็นชนิดจาํนวนจริง  

สาํหรบัตวัดาํเนินการ “*” จะผลิตชุดคาํสั dง  
pop  dx 
imul  dx 

สาํหรบัตวัดาํเนินการ “DIV” จะผลิตชุดคาํสั dง  
mov  cx,ax 
pop  ax 
cwd 
idiv  cx 

สาํหรบัตวัดาํเนินการ “MOD” จะผลิตชุดคาํสั dง 
mov  cx,ax 
pop  ax 
cwd 
idiv  cx 
mov  ax,dx 

• กรณีทีdตวัถกูดาํเนินการทั�งคูเ่ป็นชนิดจาํนวนจริง หรือตวัหนึdงเป็นชนิดจาํนวนจริงแต่อีกตวัหนึdงเป็น
ชนิดจาํนวนเต็ม ตวัดาํเนินการทีdถกูตอ้ง คือ “*” และ “/” จะเรียกฟังกช์นั gen_push_value เพืdอกดค่าของตวัถูก
ดาํเนินการตวัทีdสองลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ แลว้เรียกฟังกช์นั gen_change_to_real เพืdอเปลีdยนคา่ของตวั
ถกูดาํเนินการทีdเป็นชนิดจาํนวนเต็มใหเ้ป็นคา่ทีdเท่ากนัแต่มีชนิดเป็นจาํนวนจริง  

สาํหรบัตวัดาํเนินการ “*“ จะผลิตคาํสั dง  
call  _float_multiply 

สาํหรบัตวัดาํเนินการ “/“ จะผลิตคาํสั dง  
call  _float_divide 

• กรณีทีdตวัถกูดาํเนินการทั�งคูเ่ป็นชนิดเซต ตวัดาํเนินการทีdถกูตอ้ง คือ “*” จะผลิตคาํสั dง  
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call  _set_intersection 

• กรณีทีdตวัถกูดาํเนินการทั�งคูเ่ป็นชนิดแบบบลู ตวัดาํเนินการทีdถกูตอ้ง คือ “AND” จะผลิตชุดคาํสั dง  
pop  dx 
and  ax,dx 

 
 ถา้ชนิดของตวัถกูดาํเนินการและตวัดาํเนินการ ไมเ่ป็นไปตามกรณีขา้งตน้ จะรายงานความผิดพลาด 
จากนั�นกาํหนดใหนิ้พจน์มีชนิดตามชนิดของผลลพัธ ์และเป็นแบบคา่ ตัวชี� ไปยงัตวัแปรจึงเป็น NULL ค่าทั�งหา้ทีdอยู่
บนกองซอ้นความหมายไม่จาํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไป จึงลบทิ� ง 

9.7 <factor> 
 ไวยากรณ์แปลทีdเกีdยวขอ้ง ไดแ้ก ่
 
<factor> 
    : "NOT" <factor> #1216 
    | "(" <expr> ")" #1224 
    | #1230 "uinteger" 
    | #1234 "ureal" 
    | #1238 "string" 
    | #1242 "id" <variable_or_func_call> 
    | #1248 NIL 
    | <set> 
    . 
<variable_or_func_call> 
    : <opt_variable> 
    | #1250 <routine_call> #1254 
    | #1264 
    . 
 
 ในขณะทีdแปล <factor> จะเรียกชืdอตรงตาํแหน่งขอ้มลูทั�งสีdทีdเกีdยวขอ้งกบันิพจน์ใหม่ เพืdอใหง้า่ยแก่การ
จดจาํ ดงันี�  (บรรทดั 08187-08190) 
#define FACTOR_TYPE       sem[sem_top].typeptr 
#define FACTOR_KIND       sem[sem_top-1].ival 
#define FACTOR_VAR        sem[sem_top-2].symptr 
#define FACTOR_WITH_INDEX sem[sem_top-3].ival 
ในกรณีทีd <factor> เป็นค่าคงทีd สามารถจองเนื� อทีdบนกองซอ้นความหมายทั�งสีd และกาํหนดคา่ใหก้บัขอ้มลูทั�งสีdได้
เลย แต่ในกรณีทีd <factor> เป็นตวัระบุ จะมกีารจองเนื� อทีdบนกองซอ้นความหมายจาํนวนสองทีdก่อน เพืdอเก็บตวัชี�
ไปยงับพัของตัวระบุ และดรรชนีกาํกบัเพืdอนําไปใชค้าํนวนเลขทีdอยูข่องตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั dง WITH และ
เรียกชืdอตรงตาํแหน่งขอ้มลูทั�งสอง ดงันี�  (บรรทดั 08185-08186) 
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#define FACTOR_IDP         sem[sem_top].symptr 
#define FACTORWITH_INDEX   sem[sem_top-1].ival 
เมืdอรูว้า่ตวัระบุมชีนิดและรปูแบบใดแลว้ จึงจะจองเนื� อทีdเพิdมอกีสองทีd เพืdอเก็บขอ้มลูดงักล่าว ดงันั�นเมืdอแปล 
<factor> เสร็จจะมขีอ้มลูสีdตวัทีdเกีdยวขอ้งกบันิพจน์ตามตอ้งการ ผูอ้า่นจึงไมค่วรสบัสนวา่ทาํไมขอ้มลูทีdอยูบ่นยอด
กองซอ้นจงึมีชืdอและค่าแตกต่างกนั ความแตกต่างดงักล่าวขึ� นอยูก่บัวา่ขณะนั�นแปลถึงจุดใด กองซอ้นความหมาย
จะเพิdมขึ� นและลดลงตามความตอ้งการของผูเ้ขยีนคอมไพเลอร ์
 สญัลกัษณก์ระทาํ #1216 (บรรทดั 08192-08194) ใชเ้พืdอผลิตคาํสั dงดาํเนินการตรรกะ “NOT”ก่อน
อืdนจะตอ้งตรวจสอบก่อนวา่ชนิดของตวัถกูดาํเนินการเป็นชนิดตรรกะหรือไม่ ถา้ไมใ่ช่จะแสดงขอ้ความผิดพลาด 
คาํสั dงภาษาแอสเซมบลีทีdใชผ้ลิตคาํสั dงดาํเนินการตรรกะ “NOT” คือ xor ax,1h แลว้กาํหนดใหนิ้พจน์เป็นแบบคา่ 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #1224 (บรรทดั 08195-08197) ใชเ้พืdอกาํหนดใหนิ้พจน์เป็นแบบคา่ 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #1230 (บรรทดั 08198-08205) บอกใหรู้ว้า่ตวัถกูดาํเนินการเป็นเลขจาํนวนเต็ม
ไม่มเีครืdองหมาย ทําการจองเนื� อทีdบนกองซอ้นความหมายจาํนวน 4 ทีd เพืdอกาํหนดใหนิ้พจน์มีชนิดเป็นแบบ
จาํนวนเต็มและเป็นแบบค่า ตวัชี� ไปยงัตวัแปรจึงเป็น NULL และไมเ่กีdยวขอ้งกบัระเบียน จากนั�นจึงผลิตคาํสั dงเพืdอ
บรรจุค่าซึdงเก็บอยูที่d yylval.ival ไวใ้นเรจิสเตอร ์ax ดว้ยคาํสั dง mov ax,yylval.ival 
  สญัลกัษณก์ระทาํ #1234 (บรรทดั 08206-08217) เหมอืน #1230 แต่เป็นตวัถกูดาํเนินการชนิด
เลขจาํนวนจริงไมม่เีครืdองหมาย คา่คงทีdดงักล่าวเก็บอยูท่ีd yylval.rval ซึdงไม่สามารถบรรจุในเรจสิเตอรค์ู ่ dx:ax ได้
โดยตรง ตอ้งใชว้ธีิเก็บค่าคงทีdดังกล่าวไวใ้น real_list ดว้ยฟังกช์นั make_real_typep ดงัทีdไดก้ล่าวแลว้ในบททีd 5 
หวัขอ้ 5.3.2 ค่าคงทีdจาํนวนจรงิทั�งหลายทีdเก็บใน real_list จะเก็บในหน่วยความจาํทีdตาํแหน่ง $F_label เมืdอ label 
เป็นดรรชนีป้ายของค่าคงทีdนั�น (ดสูญัลกัษณก์ระทาํ #156 ในบททีd 7 หวัขอ้ 7.3 ประกอบ) ฉะนั�นคาํสั dงทีdผลิต
เพืdอบรรจคุ่าคงทีdดงักล่าวในเริสเตอรค์ู่ dx:ax คือ 
 mov ax,WORD PTR $F_label 
 mov dx,WORD PTR $F_label+2 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #1238 (บรรทดั 08218-08240) เหมอืน #1230 และ #1234 แต่เป็นตวัถกู
ดาํเนินการชนิดอกัขระหรือสายอกัขระ การตรวจสอบวา่เป็นค่าคงทีdอกัขระหรือไม ่ จะดคูวามยาวของสายอกัขระทีd  
yylval.sval ชี� อยู ่ถา้มีความยาวเป็นหนึdงแสดงวา่เป็นชนิดอกัขระ ในกรณีนี� สามารถผลิตคาํสั dงเพืdอบรรจุคา่ใน ax ได้
เลย (ดบูรรทดั 08224) แต่ถา้มีความยาวมากกวา่หนึdงแสดงวา่เป็นชนิดสายอกัขระ จะทาํสาํเนาสายอกัขระทีd 
yylval.sval ชี� อยูข่ณะนั�น ไปเก็บไวใ้นบริเวณฮีป จากนั�นใชฟั้งกช์นั make_string_typep เพืdอเก็บค่าดงักล่าวไวใ้น 
string_list ดงัทีdไดก้ล่าวแลว้ในหวัขอ้ 5.3.2 ค่าคงทีdสายอกัขระทั�งหลายทีdเก็บใน string_list จะเก็บใน
หน่วยความจาํทีdตาํแหน่ง $S_label เมืdอ label เป็นดรรชนีป้ายของค่าคงทีdนั�น (ดสูญัลกัษณ์กระทาํ #156 ใน
หวัขอ้ 7.3 ประกอบ) สาํหรบัสายอกัขระไมส่ามารถบรรจุคา่ในเรจิสเตอรไ์ด ้ แต่จะใชว้ธีิผ่านเลขทีdอยูข่องสาย
อกัขระดงักล่าวทางกองซอ้นในช่วงกระทาํการแทน ดงันี�  
 lea ax,$S_label 
 push ax 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #1242 (บรรทดั 08241-08257) บอกใหรู้ว้า่ตวัถกูดาํเนินการเป็นตวัระบุ 
จาํเป็นตอ้งตรวจสอบวา่ตวัระบุดังกล่าว ไดม้ีการประกาศไวก้่อนหรือไม่ ในการคน้หานั�น ถา้มกีารใชข้อ้ความสั dง 
WITH มากอ่นหนา้นี�  (อาจมกีารใชข้อ้ความ WITH ซอ้นกนัหลายๆ ชั�น) ตอ้งคน้หาในระเบียนของขอ้ความสั dง 
WITH จากชั�นในสุดก่อนชั�นนอกตามลาํดบั (บรรทดั 08247) ระเบียนเหล่านี� จะเก็บอยูใ่นกองซอ้น ws โดยม ี
with_stack_top เป็นดรรชนีกาํกบัยอดของกองซอ้นซึdงเก็บระเบียนชั�นในสุด และดรรชนีกาํกบั 0 จะเป็นกน้ของ
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กองซอ้นซึdงเก็บระเบียนชั�นนอกสุด  รากของระเบียนชั�น i จะอยูที่d ws[i].with_stack ซึdงเป็นตวัชี� ไปยงัตาราง
สญัลกัษณข์องตาํแหน่งรากดงักล่าว ถา้คน้พบจะจดจาํดรรชนีกาํกบัของระเบียนชั�นดงักล่าวไวเ้พืdอใชต่้อไป แต่ถา้
ไม่พบจะไปคน้หาในตารางสญัลกัษณเ์ริdมจากบล็อกชั�นในสุดจนถึงบล็อกชั�นนอกสุด (บรรทดั 08252) ถา้ไมพ่บ
จะรายงานความผิดพลาด ถา้พบจะจดจาํตาํแหน่งของตวัระบุดังกล่าวไวท้ีdตวัแปร idp สญัลกัษณ์กระทาํนี� จองเนื� อทีd
บนกองซอ้นความหมายไวแ้ค ่ 2 ทีd (บรรทดั 08266) แทนทีdจะเป็น 4 ทีd เพราะรูแ้ค่ดรรชนีกาํกบัของระเบียน
และตาํแหน่งของตวัระบุ ยงัไม่รูว้า่นิพจน์มีชนิดและแบบใด สญัลกัษณไ์มสิ่� นสุด <variable_or_func_call> จะจอง
เนื� อทีdบนกองซอ้นความหมาย เพิdมใหอี้ก 2 ทีd เพืdอเก็บชนิดและแบบของนิพจน์ (ดสูญัลกัษณก์ระทาํ #882, 
#1250, #1254, และ #1264) 
 สญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุด <variable_or_func_call> ใชเ้พืdอตรวจสอบโทเค็นตวัทีdอยูห่ลงัตวัระบุ ถา้เป็น  

• “[”, “.”, หรือ “^” แสดงวา่ตวัระบขุา้งหนา้เป็นตวัแปรชนิด แถวลาํดบั, ระเบียน, ตวัชี� หรือแฟ้ม 
ตามลาํดบั สญัลกัษณ์ไมสิ่� นสดุ <opt_variable> และสญัลกัษณ์กระทาํทีdเกีdยวขอ้ง จะเป็นตวัตรวจสอบ
วากยสมัพนัธแ์ละความหมายของตวัแปรดงักล่าว จะกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป 

• “(“ แสดงวา่ตัวระบขุา้งหนา้เป็นชืdอของฟังกช์นั สญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุด <routine_call> และสญัลกัษณ์
กระทาํทีdเกีdยวขอ้ง จะเป็นตวัตรวจสอบวากยสมัพนัธแ์ละความหมายของฟังกช์นัดงักล่าว 

• อืdนๆ แสดงวา่ตวัระบขุา้งหน้าอาจจะเป็น ค่าคงทีdสญัลกัษณ,์ ฟังกช์นัทีdไม่มีพารามเิตอร,์ เขตขอ้มลู, 
ป้ายระบุ, ตวัแปรเดีdยว, หรือพารามเิตอร ์สญัลกัษณก์ระทาํ #1264 จะเป็นตวัตรวจสอบความหมายในเรืdองนี�   
 สญัลกัษณก์ระทาํ #1248 (บรรทดั 08258-08264)  บอกใหรู้ว้า่ตวัถกูดาํเนินการเป็น NIL ทาํการ
จองเนื� อทีdบนกองซอ้นความหมายจาํนวน 4 ทีd เพืdอกาํหนดใหนิ้พจน์มีชนิดเป็นแบบ nil_typep และเป็นแบบค่า ตวั
ชี� ไปยงัตวัแปรจึงเป็น NULL และไมเ่กีdยวขอ้งกบัระเบียน จากนั�นจึงผลิตคาํสั dงเพืdอบรรจุค่า 0 ไวใ้นเรจิสเตอร ์ ax 
ดว้ยคาํสั dง mov ax,0 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #1250 (บรรทดั 08265-08281)  บอกใหรู้ว้า่เป็นการเรียกฟังกช์นัทีdมีการผ่าน
พารามิเตอรจ์ริง ใชเ้มืdอแปลถึงเครืdองหมาย “(“ ซึdงเป็นจุดเริdมตน้ของพารามเิตอร์จริง จองเนื� อทีdบนกองซอ้น
ความหมายสองทีdเพืdอเก็บตาํแหน่งของพารามเิตอรแ์ละตวัชี� ไปยงัพารามเิตอรห์ุ่น (บรรทดั 08266) เริdมตน้
กาํหนดใหต้าํแหน่งของพารามเิตอรแ์ละตวัชี� ไปยงัพารามเิตอรห์ุน่เป็น 0 และ NULL ตามลาํดบั (บรรทดั 
08267-08268) จากนั�นตรวจสอบตัวระบุทีdอยูห่นา้วงเล็บเปิดวา่เป็น ชืdอฟังกช์นั ชืdอฟังกช์นัมาตรฐาน ชืdอ
กระบวนงาน ชืdอกระบวนงานมาตรฐาน ชืdอฟังกช์นัทีdเป็นพารามเิตอรห์ุน่ หรือชืdอกระบวนงานทีdเป็นพารามิเตอร์
หุ่น หรือไม ่ถา้ไม่ใช่ รายงานความผิดพลาด (บรรทดั 08269-08272) ถา้ใช่ จะนําตวัชี� ไปยงัพารามิเตอรห์ุน่ตวั
แรกของฟังกช์นัใส่ใน PARM_PTR (บรรทดั 08274) จากนั�นตรวจสอบวา่ใชต้รงพารามเิตอรจ์ริงทีdมีการผ่าน
พารามิเตอรแ์บบโดยฟังกช์นัหรือกระบวนงานหรือไม ่  ถา้ใชร่ายงานความผิดพลาด (บรรทดั 08275-08276) 
เนืdองจากไม่อนุญาตใหพ้ารามเิตอรจ์ริงแบบโดยฟังกช์นัหรือกระบวนงานผ่านพารามเิตอรจ์ริงของมนัอีก ถา้ไมใ่ช่ 
แสดงวา่ไม่ไดใ้ชต้รงพารามิเตอรจ์ริงทีdมีการผ่านพารามเิตอรแ์บบโดยฟังกช์นัหรือกระบวนงาน ในกรณีนี� นิพจน์จะ
เป็นกระบวนงานไมไ่ด ้ตอ้งตรวจสอบ ถา้เป็นจะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 08277-08279) 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #1254 (บรรทดั 08282-08287)  ใชเ้มืdอแปลการเรียกฟังกช์นัทีdมีการผ่าน
พารามิเตอรจ์ริงเสร็จ เพิdมเนื� อทีdบนกองซอ้นความหมายอีกสองทีd (บรรทดั 08283) เพืdอใชเ้ก็บชนิดและรปูแบบ
ของนิพจน์ เนืdองจากกอ่นหน้านี� สญัลกัษณก์ระทาํ #1242 ไดจ้องเนื� อทีdแค่สองทีdเท่านั�นเพืdอเก็บตวัชี� ไปยงับพัของ
ชืdอฟังกช์นัและดรรชนีกาํกบัเพืdอนําไปใชค้าํนวณเลขทีdอยูข่องตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั dง WITH ในกรณีนี� ชนิด
ของนิพจน์จะเท่ากบัชนิดของฟังกช์นั (บรรทดั 08284) รปูแบบของนิพจน์เป็นแบบค่า (บรรทดั 08285) และ
ตวัชี� ไปยงัชืdอฟังกช์นัไม่ตอ้งใชอ้ีกต่อไปจึงกาํหนดใหเ้ป็น NULL (บรรทดั 08286) 
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 สญัลกัษณก์ระทาํ #1264 (บรรทดั 08288-08429)  บอกใหรู้ว้า่ <factor> ประกอบดว้ยตวัระบุอยา่ง
เดียว  ก่อนหนา้นี� สญัลกัษณก์ระทาํ #1242 ไดจ้องเนื� อทีdแค่สองทีdเท่านั�นเพืdอเก็บตวัชี� ไปยงับพัของตวัระบแุละ
ดรรชนีกาํกบัเพืdอนําไปใชค้าํนวณเลขทีdอยูข่องตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั dง WITH จดจาํตวัชี� ไปยงับพัของตัวระบุ
ไวที้d idp (บรรทดั 08289) และชนิดของตัวระบุไวที้d tp (บรรทดั 08290) จองเนื� อทีdบนกองซอ้นความหมายเพิdม
อีกสอง (บรรทดั 08291) เพืdอเก็บชนิดและรปูแบบของนิพจน์ โดยทีdชนิดของนิพจน์จะเท่ากบัชนิดของตวัระบุ 
(บรรทดั 08292) ส่วนรปูแบบยงัไมท่ราบ จึงสมมุติใหเ้ป็นแบบค่าก่อน (บรรทดั 08293-08294) เมืdอ
ตรวจสอบแลว้วา่ตวัระบุดังกล่าวเป็นนิพจน์รปูแบบใด จงึจะเปลีdยนรปูแบบตามนั�น การตรวจสอบทาํไดโ้ดยดทีูdเขต
ขอ้มลู use ของตวัระบุวา่เป็นอะไร  (บรรทดั 08295)  

• กรณีทีdเป็นค่าคงทีd ไม่ตอ้งเปลีdยนรปูแบบของนิพจน์  
- ถา้ตวัระบุมชีนิดเป็นจาํนวนเต็มหรือแจงนับ จะผลิตคาํสั dง (บรรทดั 08298) 

mov ax,const 
   เมืdอ const เป็นค่าทีdเก็บอยูใ่นเขตขอ้มลู ICONST.integer 
- ถา้ตวัระบุมชีนิดเป็นอกัขระ จะผลิตคาํสั dง (บรรทดั 08301) 

mov ax,const 
       เมืdอ const เป็นค่าทีdเก็บอยูใ่นเขตขอ้มลู ICONST.character 

- ถา้ตวัระบุมชีนิดเป็นจาํนวนจริง จะผลิตคาํสั dง (บรรทดั 08304-08305) 
mov ax,WORD PTR $F_label_index 
mov dx,WORD PTR $F_label_index+2 

       เมืdอ label_index เป็นดรรชนีป้ายของตวัระบคุ่าคงทีdนั�น 

• กรณีทีdเป็นฟังกช์นัหรือฟังกช์นัทีdเป็นพารามเิตอรห์ุ่น ถา้ตวัระบุนี� ใชต้รงพารามเิตอรท์ีdมีการผ่าน
พารามิเตอรโ์ดยฟังกช์นัหรือกระบวนงาน จาํเป็นตอ้งนําชืdอของตวัระบุหรือฟังกช์นัไปใชใ้นภายหลงั จึงเก็บชืdอ
ฟังกช์นัไวที้d FACTOR_VAR (บรรทดั 08315) ในกรณีนี� จะไม่มกีารตรวจสอบจาํนวนพารามเิตอรแ์ละผลิต
ชุดคาํสั dงเพืdอเรียกฟังกช์นัดงักล่าว จะมกีารตรวจสอบจาํนวนพารามเิตอรแ์ละผลิตชุดคาํสั dงโดยสญัลกัษณก์ระทาํ 
#492 (ดบูททีd 10 หวัขอ้ 10.1.2) มิฉะนั�นตรวจสอบวา่ฟังกช์นัดงักล่าวมีพารามเิตอรห์รือไม ่ ถา้มีแสดงวา่
เรียกใชผิ้ด รายงานความผิดพลาด (บรรทดั 08317) ถา้ไมมี่จะผลิตชุดคาํสั dงเพืdอเรียกใชฟั้งกช์นัดงักล่าว ซึdง
เขยีนรวมกนัไวใ้น routine_call (บรรทดั 08319) และจะกล่าวถึงรายละเอียดในบททีd 10 หวัขอ้ 10.1.2 

  • กรณีทีdเป็นฟังกช์นัมาตรฐาน จะตรวจสอบวา่มีการเรียกฟังกช์นัมาตรฐานตรงพารามิเตอรที์dมีการผ่าน
พารามิเตอรโ์ดยฟังกช์นัหรือกระบวนงานหรือไม ่ ถา้ใช่ รายงานความผิดพลาด (บรรทดั 08322) มิฉะนั�น
ตรวจสอบวา่มฟัีงกช์นัมาตรฐานใดบา้งทีdสามารถเรียกใชไ้ด ้ โดยดจูากฟังกช์นัมาตรฐานทีdไมม่พีารามเิตอร ์ ซึdง
ไดแ้ก ่EOF, EOLN, และ RAND เท่านั�น ถา้เป็นการเรียกใชฟั้งกช์นัเหล่านี�  แสดงวา่ถกูตอ้ง ผลิตคาํสั dงเพืdอเรียกใช้
ฟังกช์นัดงักล่าว และกาํหนดชนิดของนิพจน์ใหต้รงกบัชนิดของฟังกช์นันั�นๆ มิฉะนั�นรายงานความผิดพลาด 

 • กรณีทีdเป็นเขตขอ้มลูหรือป้ายระบุ แสดงว่ามีการใชข้อ้ความสั dง WITH เพืdอกาํหนดระเบียนขอ้มลูมา
ก่อนหนา้นี�  เช่น 
 … 
 var point = record int x,y end; 
  … 
 with point do 
   begin 
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      … 
      write( x,   y); 
      … 
              end; 
 
สญัลกัษณก์ระทาํนี�  จะเกีdยวขอ้งกบันิพจน์ซึdงเป็นตวัระบุชนิดเขตขอ้มลู x กบั y ในขอ้ความสั dง write ในกรณีนี�
ตอ้งการแสดงค่าของมนั แต่ยงัไม่รูเ้ลขทีdอยูข่อง x และ y เพราะมอีอฟเซตห่างจากระเบียนขอ้มลู point ตอ้งหา
เลขทีdอยูข่อง point ใหไ้ดก้อ่นแลว้เอาออฟเซตของ x หรือ y บวกเขา้ไป จึงจะไดเ้ลขทีdอยูข่อง x หรือ y ตามลาํดบั 
เลขทีdอยูข่อง point หาไดจ้ากดรรชนีกาํกบัใน FACTOR_WITH_INDEX การหาเลขทีdอยูข่อง x หรือ y สามารถทาํได้
โดยการเรียกฟังกช์นั gen_push_address(idp,FACTOR_WITH_INDEX) เมืdอ idp ชี� ไปยงับพัของ x หรือ y (บรรทดั 
08357) เพืdอกดเลขทีdอยูด่งักล่าวบนยอดกองซอ้นในชว่งกระทําการ ถา้ไม่ตอ้งการคา่ทีdเลขทีdอยูด่งักล่าวก็ไมต่อ้ง
ทาํอะไรอีก แต่ถา้ตอ้งการค่าทีdเลขทีdอยูด่งักล่าว อยา่งกรณีนี� ตอ้งการค่าของ x หรือ y ใหบ้รรจุเลขทีdอยูด่งักล่าว
ในเรจิสเตอร ์ bx ดว้ยคาํสั dง pop bx (บรรทดั 08363) แลว้เรียกฟังกช์นั gen_load_value (บรรทดั 08364) 
ตามลาํดบั ในกรณีทีdไมต่อ้งการค่า แต่ตอ้งการเลขทีdอยูไ่ดแ้ก่ กรณีทีdนิพจน์อยูต่รง พารามเิตอรจ์ริงโดยเลขทีdอยู ่มี
ชนิดเป็นแถวลาํดบั ระเบียน หรือแฟ้ม (บรรทดั 08358-08362) 

 • กรณีทีdเป็นตวัแปร หรือพารามเิตอรห์ุน่ทั�งแบบโดยค่าหรือโดยเลขทีdอยู ่ รวมทั�งกรณีทีdไมรู่ว้า่เป็นอะไร
เนืdองจากมีความผิดพลาดมากอ่นหน้านี�  ถา้นิพจน์นี� ถกูใชต้รง พารามิเตอรจ์ริงโดยเลขทีdอยู ่หรือตัวระบมุีชนิดเป็น 
แถวลาํดบั ระเบยีน หรือแฟ้ม จะผลิตคาํสั dงเพืdอกดเลขทีdอยูข่อง ตวัแปร หรือพารามเิตอรห์ุน่ดงักล่าว ลงบนยอด
กองซอ้นในช่วงกระทาํการ ดว้ยการเรียกฟังกช์นั gen_push_address (บรรทดั 08373-08379) มิฉะนั�นจะ
ผลิตคาํสั dงเพืdอหาคา่ของ ตวัแปร หรือพารามเิตอรห์ุน่ดงักล่าว ก่อนอืdนตอ้งหาเลขทีdอยูก่่อน แลว้บรรจุลงเรจิสเตอร ์
bx จากนั�นจงึเรียกฟังกช์นั gen_load_value เพืdอหาค่าดงักล่าว การหาเลขทีdอยูแ่บง่ไดเ้ป็นสามกรณี คือ 

- กรณีทีdเป็นพารามิเตอร์หุ่น เลขทีdอยูจ่ะอยูใ่นกรอบกองซอ้นตรงตาํแหน่งทีdแทนดว้ย 
 $N_label_index เมืdอ label_index เป็นดรรชนีป้ายของพารามิเตอรห์ุน่ตวันั�น จึงผลิตคาํสั dง เพืdอบรรจุเลขทีdอยู่
บนเรจิสเตอร ์bx ดงันี�  (บรรทดั 08385-08386) 

mov bx,WORD PTR $N_label_index 
- กรณีทีdเป็นตวัแปรทอ้งถิdนทีdประกาศในบล็อก เลขทีdอยูข่องตวัแปร คอื เลขทีdอยูอ่ยูย่งัผลของตวั 

แปรนั�น ตวัแปรดงักล่าวแทนดว้ย $N_label_index เมืdอ label_index เป็นดรรชนีป้ายของตวัแปร จงึผลิตคาํสั dงเพืdอ
บรรจุเลขทีdอยูบ่นเรจสิเตอร ์bx ดงันี�  (บรรทดั 08391-08392) 

lea bx,WORD PTR $N_label_index 
- กรณีทีdเป็นตวัแปรทีdประกาศอยูใ่นบล็อกนอก จะตอ้งหาค่าของ bp ทีdชี� ไปยงักรอบกองซอ้นของ 

บล็อกทีdตวัแปรนั�นอยูก่่อน โดยการใชค่้าโยงสถิต ตามทีdกล่าวแลว้ในหวัขอ้ 9.4 เนืdองจากตอ้งเปลีdยนคา่ใน bp 
ดงันั�นตอ้งจดจาํคา่ของ bp ก่อน ในทีdนี� จะจดจาํไวใ้น si เมืdอเปลีdยนคา่ใน bp แลว้บรรจุเลขทีdอยูข่องตวัแปรใน bx 
และเรียกใชฟั้งกช์นั gen_load_value เพืdอหาค่าแลว้ ตอ้งเปลีdยนค่า bp ใหเ้ท่ากบั si เพืdอให ้bp ชี� กลบัมาทีdกรอบ
กองซอ้นเดิม เลขทีdอยูข่องตวัแปรดงักล่าว คือ เลขทีdอยูย่งัผลของตัวแปรนั�น ตวัแปรดงักล่าวแทนดว้ย 
$N_label_index เมืdอ label_index เป็นดรรชนีป้ายของตวัแปร ลาํดบัคาํสั dงทีdผลิตจึงเป็น ดงันี�  (บรรทดั 08396-
08404) 

mov si,bp   ; จาํคา่ใน bp ไวที้d si 
mov bp,WORD PTR [bp+4] ; เลืdอน bp ไปยงักรอบกองซอ้นของตวัแปร  
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                                                 ; ผ่านทางคา่โยงสถิต  
…          
mov bp,WORD PTR [bp+4] ; จน bp ชี� ไปยงักรอบกองซอ้นทีdตวัแปรอยู ่
lea bx,$N_label_index ; บรรจุเลขทีdอยูข่องตวัแปรบนเรจิสเตอร ์bx 
… คาํสั dงทีdไดจ้ากการเรียกฟังกช์นั gen_load_value อยูต่รงนี�  … 
mov bp,si   ; เปลีdยนค่า bp ใหเ้ท่ากบั si เพืdอให ้bp  

; ชี� กลบัมาทีdกรอบกองซอ้นเดิม 
 
 จากนั�นกาํหนดใหนิ้พจน์มรีปูแบบตวัแปรและจดจาํตวัชี� ไปยงับพัของตวัแปรดงักล่าว  (บรรทดั 08407-
08408) 

• กรณีทีdเป็นกระบวนงานหรือกระบวนงานทีdเป็นพารามเิตอร์หุ่น สามารถใชต้รงตําแหน่งของ
พารามิเตอรจ์ริงเท่านั�น โดยการตรวจสอบวา่ variable_use มีคา่เท่ากบั ROUTINE_USE หรือไม่ ถา้ใช่แสดงวา่
ถกูตอ้ง จดจาํตวัชี� ไปยงับพัของชืdอกระบวนงานดงักล่าว เพืdอใชใ้นภายหลงั (บรรทดั 08413) มิฉะนั�น รายงาน
ความผิดพลาด (บรรทดั 08415) เนืdองจากกระบวนงานไม่มีชนิด จึงกาํหนดใหม้ีชนิดเป็น dummy_type 
(บรรทดั 08416) 

• กรณีทีdเป็นกระบวนงานมาตรฐาน ไม่สามารถใชต้รงตาํแหน่งของพารามเิตอรจ์ริงและทีdตาํแหน่งใดๆ 
ตรงนิพจน์ได ้จึงรายงานความผิดพลาด และกาํหนดใหม้ชีนิดเป็น dummy_type (บรรทดั 08419-08426) 

• กรณีอืdนๆ รายงานความผิดพลาด และกาํหนดใหม้ชีนิดเป็น dummy_type (บรรทดั 08426-
08427) 

 

9.8 <opt_variable> 
 ไวยากรณ์แปลทีdเกีdยวขอ้ง ไดแ้ก ่
 
<opt_variable> 
    : #882 <index_field_pointer> <opt_variables> #888 
    . 
<index_field_pointer> 
    : "[" <index_list> "]" 
    | "." #884 "id" 
    | #886 "^" 
    . 
<opt_variables> 
    : <index_field_pointer> <opt_variables> 
    | @ 
    . 
<index_list> 
    : #894 <expr> #896 <expr_list> 
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    . 
<expr_list> 
    : "," #894 <expr> #896 <expr_list> 
    | @ 
    . 
 
สญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุด <opt_variable> ใชส้ญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุด <index_field_pointer> เป็นตวัแยกว่าเป็นชนิด แถว
ลาํดบั, ระเบียน, ตวัชี� หรือแฟ้ม  

- กรณีเป็นชนิดแถวลาํดบั ส่วนทีdตามหลงัจะตอ้งเป็นดรรชนีกาํกบั ซึdงเขยีนขึ� นตน้ดว้ย “[“ ตามดว้ย
รายการดรรชนีกาํกบั โดยทีdดรรชนีกาํกบัแต่ละตวั คือ นิพจน์ นั dนเอง ถา้รายการดรรชนีกาํกบัประกอบดว้ย
ดรรชนีกาํกบัมากกวา่หนึdงตวั แต่ละตวัตอ้งเขยีนคั dนดว้ยเครืdองหมาย “,” และลงทา้ยดว้ย “]” เขยีนเป็นกฎไดด้งันี�  
<index_field_pointer> : “[“ <index_list> “]” . 
<index_list> : <expr> <expr_list> . 
<expr_list>  : ","<expr> #896 <expr_list> | @ . 
อยา่ลืมวา่ในการเขยีนกฎนัdน จะคาํนึงถึงวากยสมัพนัธก์่อน สาํหรบัส่วนความหมายจะใส่สญัลกัษณ์กระทาํลงไปใน
กฎ จะเห็นไดว้า่กฎทีdเขยีนนั�นมีจาํนวนดรรชนีกาํกบัเท่าไหร่กไ็ดต้ั�งแต่หนึdงตวัขึ� นไป และตัวกาํกบัจะเป็นนิพจน์
ชนิดใดก็ได ้ในส่วนความหมายการตรวจสอบชนิดและจาํนวนดรรชนีกาํกบั จะใชส้ญัลกัษณก์ระทาํ #896  

- กรณีเป็นชนิดระเบียน สว่นทีdตามหลงัจะตอ้งเป็น “.” และตวัระบุ ซึdงเป็นเขตขอ้มลูหรือป้ายระบุ เขยีน
เป็นกฎไดด้งันี�  
<index_field_pointer> : "." "id" . 
การตรวจสอบวา่ตวัระบุเป็นเขตขอ้มลูหรือป้ายระบุ หรือไม่ จะใชส้ญัลกัษณก์ระทาํ #884  

- กรณีเป็นชนิดตวัชี� หรือแฟ้ม ส่วนทีdตามหลงัจะตอ้งเป็น “^” เขยีนเป็นกฎไดด้งันี�  
<index_field_pointer> : "^". 

สาํหรบัสญัลกัษณก์ระทาํ #886 ใชเ้พืdอตรวจสอบวา่ตัวระบุขา้งหน้าเป็นชนิดตวัชี� หรือแฟ้ม 
 สญัลกัษณไ์ม่สิ� นสุด <opt_variable> นอกจากจะใชส้ญัลกัษณไ์มสิ่� นสุด <index_field_pointer> เพืdอแยก
การตรวจสอบระหว่างชนิดของตัวระบุแลว้ ยงัมีสญัลกัษณ์ไมสิ่� นสดุ <opt_variables> ตามหลงั เพืdอใชเ้รียกซํ�า 
เขยีนเป็นกฎ ดงันี�  
<opt_variable> : <index_field_pointer> <opt_variables> . 
<opt_variables> : <index_field_pointer> <opt_variables> 
                                 | @ . 
ตวัอยา่งเช่น ส่วนของโปรแกรมภาษาปาสกาล ต่อไปนี�  
 type person = array[1..5,1..10] of record  
                                                             name : array[1..40] of char; 
                                                             next : ^person; 
                                                      end; 
            var a : person; 
การอา้งถึงตวัแปร a อาจจะเป็น a[1,1].name[5] หรือ a[2,7].next^ เป็นตน้ หลงั a เป็นรายการดรรชนีกาํกบั ซึdง
มีดรรชนีกาํกบัสองตวั และเนืdองจาก a เป็นแถวลาํดบัของระเบยีน ฉะนั�นหลงัรายการดรรชนีกาํกบัของ a จึง
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สามารถอา้งถึงเขตขอ้มลูได ้ในตวัอยา่งขา้งตน้ คือ เขตขอ้มลู name หรือ next ถา้อา้งถึงเขตขอ้มลู name สามารถ
ตามดว้ยรายการดรรชนีกาํกบัของ name ซึdงมดีรรชนีกาํกบัเพยีงตวัเดียว แต่ถา้อา้งถึงเขตขอ้มลู next สามารถ
ตามไดด้ว้ย ‘^’ เนืdองจาก next มีชนิดเป็นตวัชี�  ตน้ไมว้เิคราะหก์ระจายของ a[1,1].name[5] แสดงได ้ดงันี�  
 <factor> 
 
   “id”  <variable_or_func_call> 
 
  <opt_variable>   
       
 <index_field_pointer>   <opt_variables>  
 
        “[”      <index_list>                        “]”   <index_field_pointer>       <opt_variables> 
 
   <expr>   <expr_list>                           “.”       “id”    <index_field_pointer>  <opt_variables> 
  
                        “,”    <expr>   <expr_list>                             “[”     <index_list>        “]”    @ 
  
                                                  @                                       <expr>   <expr_list> 
 
                                                                                                           @ 
  
    a    [      1    , 1              ]        .        name  [     5                         ] 
 
ฉะนั�นไม่ว่าขอ้มลูจะมีโครงสรา้งซบัซอ้นเพยีงใด หลกัการอา้งถึงขอ้มลูในโครงสรา้งดงักล่าว ก็จะเหมอืนกบั
ตวัอยา่งทีdไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 
 ในขณะทีdแปล <opt_variable> จะเรียกชืdอตรงตาํแหน่งขอ้มลูทั�งสีdทีdเกีdยวขอ้งกบันิพจน์ใหม่ เหมอืนกบัทีd
เคยกระทาํกบั <factor> เพืdอใหง้า่ยแก่การจดจาํ ดงันี�  (บรรทดั 08453-08456) 
#define VAR_TP  sem[sem_top].typeptr 
#define VAR_USE  sem[sem_top-1].ival 
#define VARID_PTR sem[sem_top-2].symptr 
#define VAR_WITH_INDEX sem[sem_top-3].ival 
 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #882 (บรรทดั 08458-08476) บอกใหรู้ว้า่หลงัตวัระบุมี “[“, “.”, หรือ “^” 
ตามหลงั ตอนทีdแปลถงึตวัระบสุญัลกัษณ์กระทาํ #1242 จองเนื� อทีdบนกองซอ้นความหมายแค่สองทีd เมืdอแปลถึง 
“[”, “.”, หรือ “^” จะจองเนื� อทีdบนกองซอ้นความหมายเพิdมอีกสองทีd (บรรทดั 08459) จากนั�นจะตรวจสอบวา่
ตวัระบุหนา้ “[”, “.”, หรือ “^” เป็น ตวัแปร พารามเิตอรห์ุ่น เขตขอ้มลู ป้ายระบุ หรือ ไมรู่ ้ (เนืdองจากมีความ
ผิดพลาดมาก่อนหนา้นี� ) หรือไม่ ถา้ใช่จะเก็บตวัชี� ไปยงัชนิดของตวัระบุดังกล่าวไวใ้น VAR_TP มิฉะนั�นรายงาน
ความผิดพลาด และกาํหนดให ้ VAR_TP ชี� ไปยงั dummy_type (บรรทดั 08460-08471) จากนั�นจะเก็บคา่ 
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variable_use ไวใ้น VAR_USE แลว้เปลีdยน variable_use ใหเ้ป็น EXPR_USE (บรรทดั 08473-08474) 
เนืdองจากตอ้งการคา่ของนิพจน์ตรงดรรชนีกาํกบัของแถวลาํดบั จากนั�นจึงเรียกฟังกช์นั gen_push_address 
(บรรทดั 08475) เพืdอผลิตคาํสั dง กดเลขทีdอยูข่องตวัระบุลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #888 (บรรทดั 08506-08514) ใชเ้มืdอแปลโครงสรา้งทีdซบัซอ้นของตัวแปรหมด 
จะรูช้นิดของตวัแปรทีdเก็บใน VAR_TP ประกอบกบัรูว้า่ตวัแปรนี� ซึdงเป็นนิพจน์ ใชต้รงตาํแหน่งใด จากค่าทีdเก็บใน 
VAR_USE (ดสูญัลกัษณก์ระทาํ #882) จึงบอกไดว้า่จะผลิตคาํสั dงเพืdอหาค่า หรือปล่อยใหเ้ลขทีdอยูอ่ยูบ่นกองซอ้น
ในช่วงกระทาํการ ถา้ VAR_USE เท่ากบั TARGET_USE หรือ VARPARM_USE หรือ VAR_TP เท่ากบั ARRAY_FORM 
หรือ RECORD_FORM หรือ FILE_FORM หรือ TEXT_FORM แสดงวา่ไม่ตอ้งการค่า ปล่อยใหเ้ลขทีdอยูอ่ยูบ่นกอง
ซอ้นในช่วงกระทาํการ มฉิะนั�นตอ้งการค่า จะผลิตคาํสั dง pop  bx   เพืdอผุดเลขทีdอยูบ่นกองซอ้นในช่วงกระทาํการ
มาเก็บใน bx แลว้เรียกฟังกช์นั gen_load_value เพืdอหาค่า ตามลาํดบั ค่าใน VAR_USE ไม่จาํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไป 
จึงเปลีdยนใหเ้ป็นรปูแบบของนิพจน์ คือ มรีปูแบบตัวแปร 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #884 (บรรทดั 08477-08490) ใชเ้มืdอหลงัตวัระบุเป็น “.” แลว้ตามดว้ยตวัระบ ุ
ตอ้งตรวจสอบวา่ ตวัระบหุนา้ “.” เป็นชนิดระเบยีนหรือไม่ และตวัระบุหลงั “.” ตอ้งเป็นเขตขอ้งมลูในระเบยีน
ดงักล่าวดว้ย การตรวจสอบวา่ ตวัระบุหน้า “.” เป็นชนิดระเบยีน ทาํไดโ้ดยการตรวจสอบวา่ VAR_TP->form 
เท่ากบั RECORD_FORM หรือไม ่(บรรทดั 08478) ถา้ไมใ่ช ่รายงานความผิดพลาด และกาํหนดให ้VAR_TP ชี� ไป
ยงั dummy_type (บรรทดั 08488-08489) ถา้ใช่แสดงวา่เป็นระเบียน จะคน้หาวา่ ตวัระบหุลงั “.” อยูใ่น
ระเบียนดงักล่าวหรือไม่ ดว้ยการเรียกฟังกช์นั search_this_symtab (บรรทดั 08479) ถา้คน้พบ จะผลิตคาํสั dง
เพืdอคาํนวณเลขทีdอยูข่องเขตขอ้มลู เก็บไวบ้นกองซอ้นในช่วงกระทาํการ (บรรทดั 08481-08483) ตามทีdกล่าว
แลว้ในหวัขอ้ 9.5 และกาํหนดให ้VAR__TP ชี� ไปยงัชนิดของเขตขอ้มลูดงักล่าว (บรรทดั 08484) แต่ถา้คน้ไม่พบ 
รายงานความผิดพลาด และกาํหนดให ้VAR_TP ชี� ไปยงั dummy_type (บรรทดั 08488-08489) 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #886 (บรรทดั 08491-08505) ใชเ้มืdอหลงัตวัระบุเป็น “^” ตอ้งตรวจสอบวา่ ตวั
ระบุหน้า “^” เป็นชนิดตวัชี� หรือแฟ้มหรือไม่ ถา้ไม่ใช่ รายงานความผิดพลาด (บรรทดั 08504) ถา้ใช่ แบง่
ออกเป็นสองกรณี กรณีทีdเป็นชนิดตวัชี�  จะผลิตคาํสั dง เพืdอกดเลขทีdอยูที่dตวัชี� นั�นชี� อยู่ ลงบนกองซอ้นในชว่งกระทาํ
การ (บรรทดั 08494-08496) ตามทีdกล่าวแลว้ในหวัขอ้ 9.5 และกาํหนดให ้VAR__TP ชี� ไปยงัชนิดทีdตวัชี� นั�นชี�
อยู ่(บรรทดั 08606) กรณีทีdเป็นชนิดแฟ้ม ไม่มีความจาํเป็นตอ้งผลิตคาํสั dงใดๆ ตามทีdกล่าวแลว้ในหวัขอ้ 9.5   
 สญัลกัษณก์ระทาํ #894 (บรรทดั 08515-08517) ใชเ้มืdอแปลถึงนิพจน์ทีdเป็นดรรชนีกาํกบัของแถว
ลาํดบั จะตรวจสอบวา่มีการเขียนดรรชนีกาํกบัเกินหรือไม ่  โดยดจูากชนิดทีdเก็บใน VAR_TP  ถา้ VAR_TP->form 
ไม่เท่ากบั ARRAY_FORM แสดงวา่เขยีนดรรชนีกาํกบัเกนิ ในกรณีนี�  รายงานความผิดพลาด ถา้ไม่เกิน จะปล่อยให้
เป็นหนา้ทีdของสญัลกัษณก์ระทาํ #896 คาํนวณเลขทีdอยูข่องดรรชนีกาํกบั 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #896 (บรรทดั 08518-08542) ใชเ้พืdอคาํนวณเลขทีdอยูข่องดรรชนีกาํกบั (บรรทดั 
08531-08539) ตามทีdกล่าวแลว้ในหวัขอ้ 9.5 อยา่งไรก็ตามตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งอืdนๆ กอ่น หลงัจาก
แปลนิพจน์ทีdใชเ้ป็นดรรชนีกาํกบัเสร็จ ขอ้มลูทั�งสีdทีdเกีdยวขอ้งกบันิพจน์ ไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไป ยกเวน้
ชนิดของนิพจน์ จงึเก็บชนิดของนิพจน์ไวที้d expr_tp (บรรทดั 08523) แลว้ลบขอ้มลูทั�งสีdทิ� ง (บรรทดั 08524) 
กรณีทีd VAR_TP->form ไมเ่ท่ากบั ARRAY_FORM ไดแ้สดงความผิดพลาดแลว้ดว้ยสญัลกัษณ์กระทาํ #894 ไม่
จาํเป็นตอ้งรายงานความผิดพลาดซํ�า (บรรทดั 08525) ถา้ VAR_TP->form เท่ากบั ARRAY_FORM ตอ้ง
ตรวจสอบต่อไปวา่ชนิดของนิพจน์สอดคลอ้งกบัชนิดของดรรชนีกาํกบัของแถวลาํดบัหรือไม่ (บรรทดั 08526) ถา้
ไม่ใช่ รายงานความผิดพลาด ถา้ใช ่ จะผลิตคาํสั dงเพืdอคาํนวณเลขทีdอยูข่องดรรชนีกาํกบัดงัทีdกล่าวขา้งตน้ และ
กาํหนดให ้VAR_TP ชี� ไปยงัชนิดของสมาชิกของดรรชนีกาํกบันั�น (บรรทดั 08540) 



245 

 

9.9 <set> 
 ไวยากรณ์แปลทีdเกีdยวขอ้ง ไดแ้ก ่
 
<set> 
    : #900 "[" <opt_element> #904 "]" 
    . 
<opt_element> 
    : <element> <element_list> 
    | @ 
    . 
<element_list> 
    : "," <element> <element_list> 
    | @ 
    . 
<element> 
    : <expr> #930 <opt_eexpr> 
    . 
<opt_eexpr> 
    : ".." #934 <expr> #930 #936 
    | #938 
    . 
 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #900 (บรรทดั 08566-08574) ทาํหน้าทีdกาํหนดคา่เริdมตน้ใหเ้ป็นเซตวา่ง ดว้ย
การเรียก _clear_sx ซึdงเป็นรทีูนจากคลงั (บรรทดั 08571) จองเนื� อทีdบนกองซอ้นความหมายสีdทีd (บรรทดั 
08567) เพืdอเก็บขอ้มลูทีdเกีdยวกบันิพจน์ เนืdองจากตอนนี� เป็นเซตวา่งจึงกาํหนดให ้ FACTOR_TYPE เท่ากบั 
empty_set_type (บรรทดั 08568) กาํหนดให ้FACTOR_KIND เท่ากบั VALUE และ FACTOR_VAR เป็น NULL(
บรรทดั 08569-08570) เนืdองจากนิพจน์เป็นค่าคงทีdเซต นิพจน์ทีdเขยีนภายใน “[“ และ “]” ตอ้งการค่า จึง
กาํหนดให ้variable_use เท่ากบั EXPR_USE (บรรทดั 08573) 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #904 (บรรทดั 08575-08578) ใชเ้มืdอแปลคา่คงทีdเซตเสร็จ จะรูช้นิดของสมาชิก
ของเซตทีdใชเ้ป็นค่าคงทีd ถา้เป็นเซตวา่งจะกาํหนดใหเ้ท่ากบั empty_set_typep ตามสญัลกัษณก์ระทาํ #900 แต่
ถา้มสีมาชิกจะมีการตรวจสอบชนิดของสมาชิกทุกตัววา่เหมอืนกนัหรือไม่ดว้ยสญัลกัษณก์ระทาํ #930 และจะ
กาํหนดใหนิ้พจน์มชีนิดเป็นเซตทีdมีชนิดของสมาชิกตามนั�น ดว้ยการเรียกฟังกช์นั make_set_typep ตามทีdไดก้ล่าว
แลว้ในบททีd 5 หวัขอ้ 5.3.1  
 สญัลกัษณก์ระทาํ #930 (บรรทดั 08579-08595) ใชเ้มืdอแปลนิพจน์ทีdเป็นสมาชกิในคา่คงทีdเซตเสร็จ 
สมาชิกอาจเขยีนไดใ้นสองลกัษณะ คือ แบบทีdไมเ่ป็นช่วงกบัแบบทีdเป็นช่วง เช่น [15,1..5] สญัลกัษณก์ระทาํนี� จะ
ถกูเรียกใชห้ลงัจากแปลนิพจน์ 15, 1, และ 5 เสร็จ เป็นตน้ ถา้เขยีนแบบไม่เป็นช่วง สมาชิกนี� จะเพิdมเขา้ไปในเซต
โดยสญัลกัษณก์ระทาํ #938 แต่ถา้เป็นแบบช่วงสมาชิกดงักล่าวจะเพิdมเขา้ไปในเซตโดยสญัลกัษณ์กระทาํ #934 
และ #936 สญัลกัษณก์ระทาํนี� จึงมหีนา้ทีdตรวจสอบวา่สมาชกิเป็นชนิดเดียวกนัหรือไม่เทา่นั�น โดยใชช้นิดฐาน
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เป็นตวัตรวจสอบ  เมืdอแปลนิพจน์ทีdเป็นสมาชิกเสร็จ มีความจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูทีdเป็นชนิดของนิพจน์เท่านั�น จึง
กาํหนดให ้ expr_tp เท่ากบัชนิดฐานของนิพจน์ (บรรทดั 08582) จากนั�นลบขอ้มลูทั�งสีdทีdเกีdยวกบันิพจน์ทิ� ง 
(บรรทดั 08583) จะเหลือขอ้มลูทั�งสีdทีdจองโดยสญัลกัษณ์กระทาํ #900 บนกองซอ้นความหมาย จากนั�น
ตรวจสอบทีdตาํแหน่ง FACTOR_TYPE วา่เป็น empty_set_typep หรือไม่ ถา้ใช่แสดงวา่เป็นสมาชิกตวัแรก จะ
ตรวจสอบวา่ชนิดฐานของสมาชิกตวัแรกเป็น อกัขระ จาํนวนเต็ม หรือแจกแจง หรือไม่ ถา้ไมใ่ช ่ รายงานความ
ผิดพลาด ถา้ใช่ จะกาํหนดใหช้นิดของสมาชิกตวัแรก เป็นชนิดของสมาชิกในค่าคงทีdเซต (บรรทดั 08589-
08593) แต่ถา้ไม่ใช่สมาชิกตวัแรก จะตรวจสอบวา่มีชนิดฐานตรงกบัชนิดฐานของสมาชิกตวัแรกหรือไม่ ถา้ไม่
ตรง รายงานความผิดพลาด (บรรทดั 08585-08586) 
  สญัลกัษณก์ระทาํ #934 (บรรทัด 08596-08598) ใชเ้มืdอรูว้า่สมาชิกในเซตเขยีนเป็นชว่ง และรูค้่า
แรกของช่วงแลว้ ผลิตคาํสั dง push ax เพืdอกดค่าดงักล่าวลงกองซอ้นในชว่งดาํเนินการ 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #936 (บรรทัด 08599-08603) ใชเ้มืdอรูว้า่สมาชิกในเซตเขยีนเป็นชว่ง และรูค้่า
สุดทา้ยของช่วงแลว้ ผลิตคาํสั dง push ax เพืdอกดค่าดงักล่าวลงกองซอ้นในชว่งกระทําการ และเรียก 
_add_range_element ซึdงเป็นรทีูนจากคลงั เพืdอเพิdมสมาชิกทีdเป็นช่วงเขา้ไปในเซต (ดหูวัขอ้ 9.2) 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #938 (บรรทดั 08604-08608) ใชเ้มืdอรูว้า่สมาชกิในเซตเขียนไม่เป็นช่วง และรูค้า่
ของสมาชิกแลว้ ผลิตคาํสั dง push ax เพืdอกดค่าดงักล่าวลงกองซอ้นในช่วงดาํเนินการ และเรียก _add_element ซึdง
เป็นรทีูนจากคลงั เพืdอเพิdมสมาชิกเขา้ไปในเซต (ดหูวัขอ้ 9.2) 

9.10 บทสรุป 
 นิพจน์ประกอบดว้ย ตวัดาํเนินการและตวัถกูดาํเนินการ ตวัดาํเนินการจะมีระดบัการทาํก่อนและสาระ 
เพืdอกาํหนดการดาํเนินการกอ่นหลงั การเขยีนไวยากรณข์องนิพจน์ เพืdอใชต้รวจสอบวากยสมัพนัธ ์ จะใชก้ารทาํ
ก่อนและสาระเป็นเกณฑใ์นการเขยีนกฎ ในส่วนของความหมายและผลิตคาํสั dง เพืdอคาํนวณนิพจน์ จะใชส้ญัลกัษณ์
กระทาํ ใสเ่ขา้ไปในกฎ หลงัจากแปลนิพจน์เสร็จ จะมทีีdสีdทีdปรากฏบนกองซอ้นความหมาย เสมอ ทีdทั�งสีdสาํรองไว ้
เพืdอใชเ้ก็บขอ้มลูสีdตวั คอื ชนิด, รปูแบบ (เป็นแบบค่าหรือแบบตวัแปร), ตวัชี� ไปยงับพัของตวัแปรในตาราง
สญัลกัษณ,์ และดรรชนีกาํกบัเพืdอนําไปใชค้าํนวณเลขทีdอยูข่องตัวแปรระเบียนของขอ้ความสั dง WITH เรียงจากยอด
กองซอ้นความหมายลงมาตามลาํดบั อยา่งไรก็ตามไมจ่าํเป็นทีdนิพจน์ทุกตวั จะตอ้งมีขอ้มลูครบทั�งสีdตัว แต่
หลงัจากแปลนิพจน์เสร็จ  จะมเีนื� อทีdทั�งสีdบนกองซอ้นความหมายเกิดขึ� นเสมอ นิพจน์จะถกูนําไปใชใ้นขอ้ความสั dง
ต่างๆ คอมไพเลอรที์dสรา้งในหนังสือเล่มนี�  ไดก้าํหนดตาํแหน่งไวสี้dตาํแหน่ง คือ EXPR_USE, TARGET_USE, 
VARPARM_USE, และ ROUTINE_USE ใชเ้พืdอจดุประสงคเ์มืdอตอ้งการ ค่าของนิพจน์, เลขทีdอยู,่ เป็นพารามเิตอร์
จริงแบบโดยเลขทีdอยู,่ และเป็นพารามิเตอรจ์ริงโดยฟังกช์นัหรือกระบวนงาน ตามลาํดบั กรณีทีdเป็นตาํแหน่ง 
TARGET_USE และ VARPARM_USE คาํสั dงทีdผลิตเมืdอแปลนิพจน์ จะคา้งเลขทีdอยูข่องนิพจน์ไวบ้นยอดกองซอ้น
ในช่วงกระทาํการ กรณีทีdเป็นตาํแหน่ง EXPR_USE คาํสั dงทีdผลิตเมืdอแปลนิพจน์ ถา้เป็นชนิดจาํนวนจริง จะบรรจุค่า
ในเรจิสเตอรค์ู่ dx:ax แต่ถา้เป็นชนิดเซต จะบรรจุคา่ในเรจิสเตอรเ์ทียม sx และชนิดอืdนๆ ทีdไม่ใช่ แฟ้ม, แถวลาํดบั
, และระเบยีน จะบรรจุค่าในเรจิสเตอร ์ax อย่างไรก็ตาม แมต้ําแหน่งของนิพจน์จะเป็น EXPR_USE แต่ถา้นิพจน์
เป็นชนิด แฟ้ม, แถวลาํดบั, หรือระเบียน คาํสั dงทีdผลิตเมืdอแปลนิพจน์ จะคา้งเลขทีdอยูข่องนิพจน์ไวบ้นยอดกองซอ้น
ในช่วงกระทาํการ สาํหรบัตาํแหน่ง ROUTINE_USE ใชเ้พืdอตรวจสอบการผ่านพารามเิตอรโ์ดยฟังกช์นัหรือ
กระบวนงาน  
 ในช่วงการแปล การคน้หาตวัแปรทีdอา้งถึงในนิพจน์ จะเริdมในระเบียนของขอ้ความสั dง WITH (ถา้ม)ี จาก
ดา้นในสุดออกมาดา้นนอก ถา้ไม่พบจึงจะไปคน้หาในบล็อก ตั�งแต่บล็อกทีdกาํลงัแปล ถึงบล็อกนอกสุด ส่วนในช่วง
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กระทาํการ ถา้ไมใ่ช่ตวัแปรทอ้งถิdนในบล็อก คาํสั dงทีdผลิตเพืdอหาเลขทีdอยูข่องตวัแปร จะใชค้่าโยงสถิต เพืdอคน้หา
บล็อกทีdตวัแปรนั�นอยูก่่อน แลว้จึงหาเลขทีdอยูใ่นระเบียนของขอ้ความสั dง WITH (ถา้ม)ี 
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                                         บทที� 10 
                                        ขอ้ความสั �ง 
 

ตามกฎที	 (8) ในบทที	 4 บล็อกในภาษาปาสกาลประกอบดว้ย ส่วนประกาศ ตามดว้ย ขอ้ความสั 	ง
ประกอบ สาํหรบัสญัลกัษณก์ระทาํที	เกี	ยวกบัส่วนประกาศ ไดก้ล่าวแลว้ในบทที	 8 ในบทนี, จะกล่าวถงึสญัลกัษณ์
กระทาํ ที	เกี	ยวขอ้งกบัขอ้ความสั 	ง กอ่นหน้านี, ในบทที	 9 ไดก้ล่าวถึงสญัลกัษณก์ระทาํที	เกี	ยวกบันิพจน์ เพราะ
จาํเป็นตอ้งนํามาใชใ้นบทนี,  ไวยากรณ์แปลในส่วนของขอ้ความสั 	งมีกฎต่างๆ ดงันี,  
 
<compound_statement> 
    : "BEGIN" <statement_sequence> "END" 
    . 
<statement_sequence> 
    : #99 #88 <statement> <statement_list> 
    . 
<statement_list> 
    : ";" <statement_sequence> 
    | @ 
    . 
<statement> 
    : <opt_label> <simple_or_structured_statement> 
    . 
<opt_label> 
    : #684 "uinteger" ":" 
    | @ 
    . 
<simple_or_structured_statement> 
      /* <simple_statement> */ 
    : #700 #1242 "id" <assign_or_proc_call> 
    | "GOTO" #899 "uinteger" 
    | @ 
      /* <structured_statement> */ 
    | #448 #704 "WHILE" <expr> #452 "DO" #66 <statement> #77 #456 
    | #450 "REPEAT" #66 <statement_sequence> #77 #704 "UNTIL" <expr> #459 
    | "FOR" #460 "id" #704 ":=" <expr> #462 #704 <to_or_downto> <expr> #464 
      "DO" #66 <statement> #77 #466 
    | #467 #704 "IF" <expr> #452 "THEN" #66 <statement> #77 <else_clause> #468 
    | #704 "CASE" <expr> #910 "OF" <caselimb> <caselimb_list> #916 "END" 
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    | "WITH" #700 #1242 "id" <opt_variable_or_empty> #926 
      <record_variable_list> #928 "DO" #66 <statement> #77 #932 
    | <compound_statement> 
    . 
<assign_or_proc_call> 
    : <opt_variable_or_empty> #704 ":=" <expr> #706 
    | #488 <routine_call> #424 
    | #708 
    . 
<opt_variable_or_empty> 
    : <opt_variable> 
    | #710 
    . 
<routine_call> 
    : "(" #490 <actual_para> <actual_list> #494 ")" #422 
    . 
<actual_para> 
    : <expr> #492 <format1> #562 
    . 
<format1> 
    : ":" <expr> #662 <format2> 
    | #666 
    . 
<format2> 
    : ":" <expr> #674 
    | #676 
    . 
<actual_list> 
    : #490 "," <actual_para> <actual_list> 
    | @ 
    . 
<to_or_downto> 
    : "TO" 
    | "DOWNTO" 
    . 
<else_clause> 
    : #478 "ELSE" #66 <statement> #77 
    | @ 
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    . 
<caselimb> 
    : #952 <case_label_list> ":" #66 <statement> #77 #958 
    | @ 
    . 
<case_label_list> 
    : <case_constant> <case_constant_list> 
    . 
<case_constant_list> 
    : #968 "," <case_constant> <case_constant_list> 
    | #970 
    . 
<case_constant> 
    : #976 <sign> <case_unsigned_constant> 
    | #982 "string" 
    . 
<case_unsigned_constant> 
    : #986 "uinteger" 
    | #990 "id" 
    . 
<caselimb_list> 
    : ";" <caselimb> <caselimb_list> 
    | @ 
    . 
<record_variable_list> 
    : "," #700 #1242 "id" <opt_variable_or_empty> #926 
      <record_variable_list> 
    | @ 
    . 
 

 ขอ้ความสั 	งประกอบ (<compound_statement>) ในภาษาปาสกาลเขยีนขึ, นตน้ดว้ยคาํหลกั “BEGIN” 
ตามดว้ยลาํดบัขอ้ความสั 	ง (<statement_sequence>) และปิดทา้ยดว้ยคาํหลกั “END” สาํหรบัลาํดบัขอ้ความสั 	ง 
จะใช ้“;” เป็นตวัคั 	นขอ้ความสั 	งสองขอ้ความสั 	งที	อยูติ่ดกนั (ไม่เหมอืนในภาษาซี ที	ใช ้“;” เป็นตวับอกการสิ, นสุด
ของขอ้ความสั 	ง) ขอ้ความสั 	งจะมีป้ายอยูข่า้งหน้าหรือไม่ก็ได ้ (<opt_label>) ขอ้ความสั 	งในภาษาปาสกาล มีสอง
แบบ คือ แบบงา่ยกบัแบบมีโครงสรา้ง ขอ้ความสั 	งแบบงา่ย ไดแ้ก่ ขอ้ความสั 	งเรียกกระบวนงาน, ขอ้ความสั 	ง
กาํหนดค่า, ขอ้ความสั 	ง goto, และขอ้ความสั 	งวา่ง ส่วนขอ้ความสั 	งแบบมีโครงสรา้ง ไดแ้ก่ ขอ้ความสั 	ง while, 
ขอ้ความสั 	ง repeat, ขอ้ความสั 	ง for, ขอ้ความสั 	ง if, ขอ้ความสั 	ง case, ขอ้ความสั 	ง with, และขอ้ความสั 	งประกอบ 

  เพื	อใหง้า่ยต่อการอา่นและเขา้ใจ จะแยกอธิบายออกเป็นกลุ่ม ดงันี,  
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• ขอ้ความสั 	ง goto และป้ายหน้าขอ้ความสั 	ง จะกล่าวถึงในหวัขอ้ 10.1  

• ขอ้ความสั 	งกาํหนดค่า และขอ้ความสั 	งเรียกกระบวนงาน จะกล่าวถึงในหวัขอ้ 10.2 

• ขอ้ความสั 	ง while ซึ	งจะกล่าวถึงในหวัขอ้ 10.3 

• ขอ้ความสั 	ง repeat ซึ	งจะกล่าวถึงในหวัขอ้ 10.4 

• ขอ้ความสั 	ง for ซึ	งจะกล่าวถึงในหวัขอ้ 10.5 

• ขอ้ความสั 	ง if ซึ	งจะกล่าวถึงในหวัขอ้ 10.6 

• ขอ้ความสั 	ง case ซึ	งจะกล่าวถึงในหวัขอ้ 10.7 

• ขอ้ความสั 	ง with ซึ	งจะกล่าวถึงในหวัขอ้ 10.8 
 

 การเขยีนกฎไวยากรณไ์ม่พึ	งบริบท ที	เกี	ยวขอ้งกบัขอ้ความสั 	งแบบมีโครงสรา้ง และขอ้ความสั 	งแบบง่าย 
goto ใหเ้ป็นไวยากรณ ์ LL(1) สามารถทาํไดโ้ดยการแยกเขยีนกฎของแต่ละขอ้ความสั 	ง เพราะคาํหลกัตวัแรกของ
ขอ้ความสั 	ง สามารถใชแ้ยกวา่เป็นขอ้ความสั 	งใดไดเ้ลย แต่กฎที	เกี	ยวกบัขอ้ความสั 	งแบบง่ายระหวา่ง ขอ้ความสั 	ง
กาํหนดค่า กบัขอ้ความสั 	งเรียกกระบวนงาน ไมส่ามารถแยกเขยีนออกเป็นสองกฎได ้เพราะโทเค็นตวัแรก คอื  ตวั
ระบุ (“id”) เหมอืนกนั ตอ้งเขียนเป็นกฎเดียวกนักอ่น คือ  

<simple_or_structured_statement>  : “id” <assign_or_proc_call> . 
จากนั,นจงึเขยีนกฎของ <assign_or_proc_call> เพื	อแยกว่าเป็นขอ้ความสั 	งกาํหนดค่า หรือขอ้ความสั 	งเรียก
กระบวนงาน ดงันี,  
 <assign_or_proc_call> : <opt_variable_or_empty> “:=” <expr> 
                                         | <routine_call> 
                                         | @ . 
            <opt_variable_or_empty> : <opt_variable> 
                                             | @ . 

- ถา้โทเค็นที	ตามหลงัตวัระบุเป็น “(“ แสดงวา่เป็นขอ้ความสั 	งเรียกกระบวนงาน ซึ	งจะตรงกบักฎ 
  <assign_or_proc_call> : <routine_call> . 

เช่น ขอ้ความสั 	ง sort(x) เมื	อ sort เป็นชื	อของกระบวนงาน เป็นตน้ 
- ถา้โทเค็นที	ตามหลงัตวัระบุเป็น “:=” แสดงวา่เป็นขอ้ความสั 	งกาํหนดคา่ ซึ	งจะตรงกบักฎ 

  <assign_or_proc_call : <opt_variable_or_empty> “:=” <expr> . 
และ <opt_variable_or_empty> : @ . 

 เช่น y := 5 เป็นตน้ 
 - ถา้โทเค็นที	ตามหลงัตวัระบเุป็น “ [“, “.”, หรือ “^” (ดหูวัขอ้ 9.8 ประกอบ) แสดงวา่เป็น

ขอ้ความสั 	งกาํหนดค่า ซึ	งจะตรงกบักฎ 
  <assign_or_proc_call : <opt_variable_or_empty> “:=” <expr> . 

และ <opt_variable_or_empty> : <opt_variable> . 
 เช่น a[1,1] := 5 หรือ p^.x := 3 หรือ q.offset := 1 เป็นตน้ 

กฎของไวยากรณ์ไมพ่ึ	งบริบทที	กล่าวมาขา้งตน้ ใชเ้พื	อตรวจสอบวากยสมัพนัธเ์ท่านั,น ไม่สามารถตรวจสอบดา้น
ความหมาย เชน่ ขอ้ความสั 	ง sort(x) ตอ้งมีการตรวจสอบตวัระบุ sort  วา่เป็นชื	อของกระบวนงานหรือไม่  เป็น
ตน้ การตรวจสอบความหมายจะใชว้ธีิใส่สญัลกัษณก์ระทาํเขา้ไปในกฎตามที	กล่าวมาแลว้ในบทที	 6 
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 สญัลกัษณก์ระทาํ #99 และ #88 ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ 6.4 และ 6.5 ตามลาํดบั 

 

10.1 ขอ้ความสั �ง goto และป้ายหนา้ขอ้ความสั �ง 

 การประกาศและการอา้งถึงป้าย จะมีลกัษณะคลา้ยกบัการประกาศและอา้งถึงตวัระบุ คือ ตอ้งมีการ
ประกาศกอ่นการอา้งถึง แต่ที	แตกต่าง คือ ตอ้งนิยามป้ายดว้ย จึงจะอา้งถึงได ้ อยา่งไรก็ตามการอา้งถึงป้าย
สามารถทาํไดก้่อนการนิยามป้าย ลกัษณะของ การประกาศ นิยาม และอา้งถึง ป้าย แสดงอยูใ่นตวัอยา่ง 10.1  
 

 

 
ตวัอยา่ง 10.1 

 

 Program label101; 
   label 99;       ประกาศ 
              begin 
                    … 
                   goto 99;        อา้งถงึ 
                    … 
                   99: …     นิยาม 
              end. 
 

ป้ายที	จะอา้งถึงไดต้อ้งประกาศและนิยามในบล็อกนั,นหรือบล็อกนอกที	คลุมบล็อกนั,นอยู ่ ป้ายที	อยูใ่น
บล็อกเดียวกนัตอ้งไม่มีหมายเลขซํ,ากนั แต่ป้ายที	อยูค่นละบล็อก สามารถมีหมายเลขซํ,ากนัได ้ การอา้งถึงป้ายที	มี
หมายเลขซํ,ากนัจะหมายถึงป้ายที	ประกาศในบล็อกที	กาํลงัอา้งถึงก่อน แต่ถา้ป้ายดงักล่าวไมไ่ดป้ระกาศไวใ้นบล็อก 
ที	กาํลงัอา้งถึง จะหมายถึงป้ายที	ประกาศในบล็อกนอกที	อยูใ่กลก้บับล็อกที	กาํลงัอา้งถึงมากที	สุด ขอ้ควรระวงั คอื 
ไม่สามารถอา้งถึงป้ายที	ประกาศในบล็อกที	ซอ้นอยูด่า้นใน การจดัเก็บป้ายที	ประกาศในแต่ละบล็อกจงึมีลกัษณะ
เดียวกนักบัการจดัเก็บตวัระบุ คือ เก็บในตารางสญัลกัษณ ์ (ดหูวัขอ้ 5.1) โดยใชห้มายเลขป้ายเป็นชื	อ ส่วน
ประเภท (เขตขอ้มลู use) นั,น กาํหนดใหเ้ป็น LABEL_ID สาํหรบัเขตขอ้มลู info และ typep ไม่จาํเป็นตอ้งใช ้ส่วน
เขตขอ้มลู level และ label_index ใชเ้หมอืนกบัตวัระบอุื	นๆ คือ เก็บระดบับล็อกและดรรชนีป้ายของป้ายที	
ประกาศในบล็อกนั,นๆ  โครงสรา้งขอ้มลูยงัคงเป็นตน้ไมแ้บบคน้ทวิภาค มเีขตขอ้มลู left และ right เป็นตวัชี, ไปยงั
บพัลกูซา้ยและขวา ตามลาํดบั ที	แตกต่างจากตวัระบุ คือ ตวัระบุใชเ้ขตขอ้มลู next เป็นลกูโซ่เชื	อมต่อตวัระบุ แต่
ป้ายใชเ้ขตขอ้มลู next เป็นตวักาํหนดวา่มีการนิยามป้ายหรือยงั กรณีที	ยงัไม่ไดม้กีารนิยาม เขตขอ้มลู next จะเป็น 
NULL เมื	อมกีารนิยามป้ายใด จะกาํหนดใหเ้ขตขอ้มลู next ชี, มาที	บพัของป้ายนั,น (ชี, มาที	บพัของตวัเอง) 
 สญัลกัษณก์ระทาํที	เกี	ยวขอ้งกบัป้ายในส่วนการประกาศ ไดแ้ก่สญัลกัษณก์ระทาํ #176 ไดก้ล่าวถึงแลว้
ในหวัขอ้ 8.1 ในที	นี, จะกล่าวถึงสญัลกัษณก์ระทาํที	เกี	ยวขอ้งกบั การนิยามและอา้งถึงป้าย ซึ	งอยู่ในสว่นขอ้ความสั 	ง 
คือ #100, #156, #684, #899, #66, และ #77 
 ในการตรวจสอบป้ายวา่ไดม้กีาร นิยาม และอา้งถึง อยา่งถกูตอ้งหรือไม่ จะใชก้องซอ้น LABEL_STACK 
ช่วย โดยที	 LABEL_STACK มีโครงสรา้งในภาษาซ ีดงันี,  (บรรทดั 03591-03593) 
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 struct { 
  LABEL_NODE_PTR ref, def; 
 } LABEL_STACK[STRUCT_DEPTH – 1]; 
 

กองซอ้นดงักล่าวแทนดว้ยแถวลาํดบัขนาดเท่ากบั STRUCT_DEPTH ซึ	งกาํหนดค่าไวเ้ท่ากบั 50 (บรรทดั 
00701) สมาชิกในแถวลาํดบัเป็นระเบียนประกอบดว้ยเขตขอ้มลูสองตวั คอื ref และ def ซึ	งมีชนิดเป็น 
LABEL_NODE_PTR ที	มโีครงสรา้ง ดงันี,  (บรรทดั 00792-00797) 
 
 typedef struct label_node {  

struct label_node *llink; 
int line, column; 
SYMNODE_PTR labelp; 
struct label_node *rlink; 

 } LABEL_NODE, LABEL_NODE_PTR; 
  

LABEL_NODE_PTR เป็นตัวชี, ไปยงับพั label_node ที	เป็นระเบียน ประกอบดว้ยเขตขอ้มลู llink, line, 
column, labelp, และ rlink โดยที	 llink กบั rlink ใชเ้ป็นตวัเชื	อมโยงระหวา่งบพั label_node ในลกัษณะรายการโยง
คู่เพื	อใหง้า่ยและเร็วเมื	อตอ้งการลบบพั สาํหรบั line, column, และ labelp ใชเ้พื	อเก็บ บรรทดั, สดมภ,์ และตัวชี,
ไปยงัตารางสญัลกัษณ ์ของป้าย ตามลาํดบั เมื	อมคีวามผิดพลาดเกิดขึ, น จะไดบ้อกบรรทดั, สดมภ,์ และป้าย ที	ทาํ
ใหเ้กิดความผิดพลาดไดถ้กู 

ตาํแหน่งยอดกองซอ้น จะเก็บอยูท่ี	ตวัแปร TOP_LABEL_STACK (บรรทดั 03594) ถา้กองซอ้นวา่งจะมี
ค่าเป็น –1 มิฉะนั,นจะมีคา่ตั,งแต่ 0 ถึง STRUCT_DEPTH – 1 การตรวจสอบวา่กองซอ้นวา่งหรือไม ่จะใชแ้มโคร 
LABELSTACK_EMPTY (บรรทดั 00753)  การกดจะใชแ้มโคร ALLOCATE_LABEL_STACK (บรรทดั 00749-
00750) และการผุดจะใชแ้มโคร  RELEASE_LABEL_STACK (บรรทดั 00751-00752) การกดและผุดจะมกีาร
ตรวจสอบการลน้และขาดของกอ้งซอ้นดว้ยเสมอ 
  จุดประสงคห์ลกัของกองซอ้น LABEL_STACK ก็เพื	อใชต้รวจสอบความผิดพลาด เมื	อมีการกระโดดจาก
ภายนอกเขา้ไปยงัป้ายที	นิยามไวภ้ายในโครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมีโครงสรา้ง เช่น 
 
ก. for j := 1 to 100 do 

   begin S1; 
      3: S2 
   end; 
goto 3 

 
 
ข. if x>y then goto 3; 

   … 
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if x = y then 3: S 
 
นอกจากนั,นยงัใชเ้พื	อตรวจสอบป้ายที	มีการอา้งถึง แต่ไม่ไดนิ้ยามไว ้เช่น 
 

Program P; 
   label 99; 
   procedure Q; 
   begin … 
      goto 99 
   end; 
begin … 
end .     

 
ฉะนั,นตอ้งมีการเตรียมที	ไวส้าํหรบัจดัเก็บป้ายที	นิยามและอา้งถึงนอกโครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมโีครงสรา้ง 
และเมื	อแปลมาถึงโครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมีโครงสรา้ง จาํเป็นตอ้งมีที	ไวส้าํหรบัจดัเก็บและตรวจสอบป้ายที	
นิยามและอา้งถึงในโครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมีโครงสรา้งนั,น และเมื	อออกจากโครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบ
มีโครงสรา้งนั,น ตอ้งมีการเคลื	อนยา้ยป้าย และลบที	ที	ใชจ้ดัเก็บป้ายของโครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมโีครงสรา้ง
ดงักล่าวทิ, ง เนื	องจากโครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมโีครงสรา้งสามารถซอ้นกนัได ้การเขา้ออกมลีกัษณะเป็นแบบ
กองซอ้น จึงไดใ้ชก้องซอ้น LABEL_STACK ดงัที	กล่าวมา และทา้ยสุดเมื	อแปลจนถึงทา้ยโปรแกรม ตอ้งมีการ
ตรวจสอบป้ายที	มีการประกาศแต่ไมไ่ดนิ้ยาม  และป้ายที	มีการอา้งถึงแต่ไม่ไดนิ้ยามในส่วนที	อยูน่อกโครงสรา้ง
ของขอ้ความสั 	งแบบมีโครงสรา้ง 

เพื	อใหเ้ห็นแนวความคิดทั,งหมด จะแยกอธิบายออกเป็นสองขอ้ พรอ้มตวัอยา่ง  
 
ก. ความผิดที	สามารถตรวจสอบไดโ้ดยใชต้ารางสญัลกัษณ ์
 ตวัอยา่งความผิดพลาดในขอ้นี,  แสดงอยูใ่นตวัอยา่ง 10.2 
ตวัอยา่ง 10.2 
            Program main; 
               label 10, 11; 
              Procedure P; 
                label  20,  21; 
                 Procedure Q; 
                     label  30,  31; 
                     begin { Q } 
  20: … 
                       30: … 
                     end; { Q } 
                  begin { P } 
                     21: … 

1 

2 

3 
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                     goto 30; 
                      … 
                   end ; { P } 
               begin { main } 
                  10 : … 
        10 : … 
                    … 
               end . 
  

• หมายเลข 1 ผิดเพราะ มีการนิยามป้าย 20 ในบล็อก Q แต่ป้าย 20 ไม่ไดป้ระกาศไวใ้นบล็อก Q 
วธีิการตรวจสอบ คือ เมื	อมีการนิยามป้าย นําป้ายดงักล่าวไปคน้หาในตารางสญัลกัษณ์ของบล็อกนั,นก่อน ถา้
คน้หาแลว้ไม่พบ แสดงวา่ไมไ่ดม้ีการประกาศป้ายดงักล่าวไวใ้นบล็อกนั,น (ด ู#684)   

• หมายเลข 2, 4, และ 6 ผิดเพราะป้าย 31, 20, และ 11 ไดป้ระกาศไวใ้นบล็อก แต่ไม่ไดม้กีารนิยาม
ในบล็อกนั,น วธีิการตรวจสอบ คือ เมื	อแปลมาถึงทา้ยบล็อก จะใชเ้ขตขอ้มลู next ของบพัวา่ชี, มาที	ตวัเองหรือไม ่
ถา้ไม ่แสดงวา่ยงัไมม่ีการนิยาม 

• หมายเลข 3 ผิดเพราะ อา้งถึงป้าย 30 แต่ป้าย 30 ไม่ไดป้ระกาศไวใ้นบล็อก P หรือ main วธีิการ
ตรวจสอบ คอื นําป้ายที	อา้งถงึไปคน้ในตารางสญัลักษณ์ของบล็อก P และ main ตามลาํดบั ถา้คน้หาแลว้ไม่พบ 
แสดงวา่ไม่ไดม้กีารประกาศป้ายดงักล่าวไวใ้นบล็อกนั,นและบล็อกที	คลุมบล็อกนั,น (ด ู #899)  ในกรณีนี, แมจ้ะมี
ป้าย 30 ในบล็อก Q แต่ไมส่ามารถอา้งถึงได ้เพราะเป็นบล็อกที	ซอ้นอยูข่า้งใน 

• หมายเลข 5 ผิดเพราะ มีการนิยามป้าย 10 ในบล็อก main ซํ,า วธีิการตรวจสอบคลา้ยหมายเลข 1  
หรือตรวจสอบต่อจากหมายเลข 1 คือ เมื	อมีการนิยามป้าย นําป้ายดงักล่าวไปคน้หาในตารางสญัลกัษณ์ของ
บล็อกนั,นก่อน ถา้คน้หาแลว้ไม่พบ แสดงวา่ไมไ่ดม้ีการประกาศป้ายดงักล่าวไวใ้นบล็อกนั,น  ผิดตามตวัอยา่ง
หมายเลข 1 แต่ถา้คน้พบ ตอ้งตรวจสอบวา่มกีารนิยามมาแลว้หรือไม่ โดยการตรวจสอบวา่เขตขอ้มลู next ของ
บพัชี, มาที	ตวัเองหรือไม่ ถา้ใช่แสดงวา่เป็นการนิยามซํ,า แต่ถา้ไมใ่ช่แสดงวา่เป็นการนิยามครั,งแรก จะไมม่ีความ
ผิดพลาด และหลงัจากการนิยามครั,งแรกแลว้ เขตขอ้มลู next จะกาํหนดใหชี้, มาที	ตวัเอง เพื	อใชใ้นการตรวจสอบ
การนิยามซํ,าต่อไป (ด ู#684)   
 
ข. ความผิดที	ตอ้งใชก้องซอ้น LABEL_STACK ช่วยในการตรวจสอบ 
 ขอ้มลูเกี	ยวกบัการนิยามป้ายและอา้งถึงป้ายบนกองซอ้น LABEL_STACK แบ่งออกไดเ้ป็นสองกลุ่ม คอื 
กลุ่มที	อยูภ่ายในโครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมโีครงสรา้ง  และกลุ่มที	อยูภ่ายนอกโครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบ
มีโครงสรา้ง กลุ่มที	อยูภ่ายนอกสามารถมไีดก้ลุ่มเดียว และจะอยูบ่ริเวณกน้กองซอ้น LABEL_STACK ส่วนกลุ่มที	อยู่
ภายใน สามารถมไีดห้ลายกลุ่ม และซอ้นกนับนกองซอ้น LABEL_STACK ตามจาํนวนที	มกีารซอ้นกนัของ
โครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมีโครงสรา้ง โดยที	กลุ่มขอ้มลูที	อยูภ่ายในโครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมีโครงสรา้ง
ดา้นในสุด จะอยู่บริเวณยอดกองซอ้น โครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมโีครงสรา้ง จะเริ	มที	สญัลกัษณก์ระทาํ #66 
และสิ, นสุดที	สญัลักษณก์ระทาํ #77 สาํหรบัขอ้ความสั 	งประกอบที	เป็นบล็อก ไม่ตอ้งมี #66 และ #77 เพราะถอื
วา่เป็นกลุ่มที	อยูภ่ายนอกโครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมีโครงสรา้ง และไมไ่ดใ้ส่ #66 และ #77 กบั 
<compound_statement> ใน <simple_or_structured_statement> เพราะการซอ้นกนัของขอ้ความสั 	งประกอบ จะ
ไม่ถือวา่เป็นการกระโดดเขา้ไปในโครงสรา้งภายใน เชน่  

4 

6 

5 
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…  
begin  
   goto 99;  
   begin  
      99: …  
   end  
end; 

 … 
เป็นตน้ ในขอ้ ก. สามารถตรวจจบัความผิดพลาดไดสี้	กรณี คอื หนึ	งมกีารนิยามแต่ไมไ่ดป้ระกาศ (ตรวจจบัไดโ้ดย
สญัลกัษณก์ระทาํ #684)  สองมกีารประกาศแต่ไม่ไดนิ้ยาม (ตรวจจบัไดโ้ดยสญัลกัษณก์ระทาํ #156) สามมี
การอา้งถึงแต่ไมไ่ดป้ระกาศ (ตรวจจบัไดโ้ดยสญัลกัษณก์ระทาํ #899)  และสี	มีการนิยามซํ,า (ตรวจจบัไดโ้ดย
สญัลกัษณก์ระทาํ #684)  ในขอ้ ข. จะแสดงใหเ้ห็นการตรวจจบัความผิดพลาดที	เหลืออีกสองกรณี คือ หา้มีการ
กระโดดจากขา้งนอกเขา้ไปในโครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมโีครงสรา้ง (ตรวจจบัไดต้อนนิยามดว้ยสญัลกัษณ์
กระทาํ #684 และ ตอนอา้งถึงดว้ยสญัลกัษณก์ระทาํ #899) และหกมกีารอา้งแต่ไม่มกีารนิยาม (ตรวจจบัได้
โดยสญัลกัษณก์ระทาํ #103)  ในตวัอยา่ง 10.3 แสดงใหเ้ห็นความผิดพลาดในขอ้ ข. แนวความคิดทั,งหมดใน
การตรวจจบั คอื  

 • ตอนเริ	มโปรแกรม (#100) 
- จองที	บนกองซอ้น LABEL_STACK (ALLOCATE_LABEL_STACK) สาํหรบัเก็บป้ายที	มีการนิยามและ

อา้งถึง ในกลุ่มที	อยูภ่ายนอกโครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมโีครงสรา้ง 
- กาํหนดใหเ้ขตขอ้มลู ref และ def เป็น NULL  

• ตอนเขา้โครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมโีครงสรา้ง (#66) 
- จองที	บนกองซอ้น LABEL_STACK สาํหรบัเก็บป้ายของกลุ่มที	อยูภ่ายในโครงสรา้งของขอ้ความสั 	ง

แบบมีโครงสรา้งนี,  
- กาํหนดใหเ้ขตขอ้มลู ref และ def เป็น NULL  

• เมื	อมกีารนิยามป้าย (#684)  
- นําป้ายไปคน้หาในตารางสญัลกัษณ์ของบล็อกที	กาํลงัแปล โดยการเรียกฟังกช์นั search_symtab 

ถา้ไมพ่บแสดงวา่ผิดในกรณีที	หนึ	ง ถา้พบ ตอ้งตรวจสอบวา่มกีารนิยามซํ,าหรือไม ่ โดยใชเ้ขตขอ้มลู 
next เป็นตวัตรวจสอบ ถา้มกีารนิยามซํ,า แสดงวา่ผิดในกรณีที	สี	 

- นําป้ายดงักล่าวไปเก็บในรายการโยงคู่ที	ชี, โดย def 
- ตรวจสอบในโครงสรา้งเดียวกนั โดยการตรวจในรายการโยงคู่ที	ชี, โดย ref ที	ยอดกองซอ้น 

LABEL_STACK วา่มป้ีายดงักล่าวหรือไม่ ถา้มแีสดงวา่เป็นการอา้งที	ถกูตอ้งแลว้ ลบป้ายดงักล่าวใน
รายการโยงคู่ที	ชี, โดย ref ทิ, ง เนื	องจากไมจ่าํเป็นตอ้งพิจารณาอกีต่อไป 

- ตรวจสอบวา่มีการอา้งถึงป้ายนั,นมาจากขา้งนอกโครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมีโครงสรา้งหรือไม่ 
โดยการตรวจในรายการโยงคู่ที	ชี, โดย ref ตั,งแต่กน้ถึงก่อนยอดกองซอ้น LABEL_STACK วา่มป้ีาย
ดงักล่าวหรือไม่ ถา้มีแสดงวา่ผิดในกรณีที	หา้ และลบป้ายดงักล่าวในรายการโยงคู่ที	ชี, โดย ref ทิ, ง 

• เมื	อมกีารอา้งถึงป้าย (#899) 
- นําป้ายไปคน้หาในตารางสญัลกัษณ์ตั,งแต่บล็อกที	กาํลงัแปลถึงบล็อกนอกสุด โดยการเรียกฟังกช์นั 

search_display ถา้ไมพ่บแสดงว่าผิดในกรณีที	สาม แลว้ไม่ตอ้งพิจารณาอีก 



258 

 

- ถา้พบ ตรวจสอบวา่มีการอา้งถึงป้ายที	ประกาศในบล็อกเดียวกนั หรือป้ายที	ประกาศในบล็อกขา้ง
นอก โดยการใช ้ ระดบับล็อกของป้ายที	คน้พบ  (ค่าในเขตขอ้มลู level ของป้ายที	คน้พบ) 
เปรียบเทียบกบั ระดับบล็อกที	กาํลงัแปล (ค่าที	เก็บอยูใ่นตวัแปร level) ถา้มคี่านอ้ยกวา่ แสดงวา่
เป็นการอา้งถึงป้ายในบล็อกนอก ถา้เท่ากนั แสดงวา่เป็นการอา้งถึงป้ายในบล็อกเดียวกนั และ
เป็นไปไม่ไดที้	จะมีคา่น้อยกวา่ เพราะหมายถงึการอา้งถึงป้ายที	ประกาศในบล็อกขา้งใน ซึ	งจะไม่พบ
เมื	อมกีารคน้หา 

- กรณีที	เป็นการอา้งถึงป้ายที	ประกาศในบล็อกขา้งนอก ซึ	งแปลยงัไม่ถงึ แสดงวา่ยงัไมม่ีการนิยาม
ป้ายดงักล่าว นําป้ายที	อา้งถึงไปเก็บในรายการโยงคูที่	ชี, โดย ref 

- กรณีที	เป็นการอา้งถึงป้ายในบล็อกเดียวกนั ตอ้งตรวจสอบในกรณีที	หา้ คือ ตรวจสอบวา่มีการ
กระโดดเขา้ไปขา้งในโครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมีโครงสรา้งหรือไม่ การตรวจสอบแบบ
ตรงไปตรงมาโดยดวูา่ป้ายนั,นนิยามอยูข่า้งในโครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมโีครงสรา้งหรือไม่ 
กระทาํไมไ่ด ้เพราะทุกครั,งที	ออกจากโครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมีโครงสรา้ง บริเวณที	ใชเ้ก็บป้าย
ที	นิยามในโครงสรา้งดา้นในจะถกูลบทิ, ง การตรวจสอบจึงทาํไดโ้ดยทางออ้ม คอื ตรวจสอบก่อนว่ามี
การนิยามป้ายนั,นแลว้หรือยงั โดยใชเ้ขตขอ้มลู next ตามที	กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ถา้ยงัไม่มกีารนิยาม 
แน่นอนยอ่มไม่มีการกระโดดเขา้ไปในโครงสรา้งดา้นใน นําป้ายที	อา้งถึงไปเก็บในรายการโยงคู่ที	ชี,
โดย ref แต่ถา้มีการนิยามแลว้ จะตรวจสอบวา่ป้ายนั,นมีการนิยามในโครงสรา้งเดียวกนัหรือจาก
โครงสรา้งดา้นนอกหรือไม่ โดยการนําป้ายนั,นไปคน้หาในรายการโยงคู่ที	ชี, โดย def ตั,งแต่กน้ถึงยอด
กองซอ้น LABEL_STACK วา่มป้ีายดงักล่าวหรือไม่ ถา้มแีสดงวา่ เป็นการกระโดดภายในโครงสรา้ง
เดียวกนัหรือออกไปขา้งนอก แสดงวา่ถกูตอ้ง มฉิะนั,นแสดงวา่ผิดในกรณีที	หา้ 

• ตอนออกจากโครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมีโครงสรา้ง (#77) 
- ยา้ยป้ายทั,งหมดในรายการโยงคู่ที	ชี, โดย ref ของโครงสรา้งนี,  ไปไวใ้นรายการโยงคูที่	ชี, โดย ref ของ

โครงสรา้งที	อยูด่า้นนอกถดัไป  
- ลบบริเวณที	ใชเ้ก็บป้ายในโครงสรา้งนี, ทิ, ง (RELEASE_LABEL_STACK)  

 • ตอนสิ, นสุดบล็อก (#165) 
- ตรวจสอบป้ายที	มีการประกาศ แต่ไม่ไดนิ้ยาม ถา้มผิีดกรณีที	สอง 
- ลบป้ายที	นิยามในบล็อกนี, ทิ, ง (ลบป้ายที	อยูใ่นรายการโยงคูที่	ชี, โดย def ทิ, งทั,งหมด) 

 • ตอนสิ, นสุดโปรแกรม (#165) 
- ตรวจสอบป้ายที	มีการอา้งถึง แต่ไม่ไดนิ้ยาม ถา้มีป้ายเหลืออยูใ่นรายการโยงคูที่	ชี, โดย ref  แสดงวา่

ป้ายเหล่านั,นผิดกรณีที	หก 
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ตวัอยา่ง 10.3  
 Program label_stack; 
               label 10,11; 
               Procedure P; 
                  label 20; 
                  Procedure Q; 
                      label 30,31,32,33; 
                      var x : integer; 
                      begin { Q } 
                           30: …; goto 31; … 
                                if x > 0 then begin 
                                        31: … 
                                         goto 20; 
                                end 
                                else begin 
                                         32: … 
                                              repeat 
                                                33:  … 
                                                goto 10; 
                                              until … 
                                end; 
                                goto 33; 
                      end; { Q } 
                begin { P } 
                   20: … ;  
                   goto 11; 
                end; { P } 
          begin { label_stack } 
             10 : … 
          end . { label_stack } 
 
 

หมายเลขในวงกลมเป็นตาํแหน่งที	ใชเ้พื	ออธิบายขอ้มลูในกองซอ้น LABEL_STACK ในการอธิบายจะใช้
กล่องสี	เหลี	ยมซอ้นกนัแทนกองซอ้น LABEL_STACK กล่องบนสุดจะอยูที่	ยอดและกล่องล่างสุดจะอยูที่	กน้ โดยที	
กล่องแต่ละชั,นจะมสีองช่อง ชอ่งดา้นซา้ยใชแ้ทนรายการโยงคูที่	ชี, โดย def และช่องดา้นขวาใชแ้ทนรายการโยงคู่ที	ชี,
โดย ref ในช่องจะแสดงเฉพาะป้าย ถา้มีมากกวา่หนึ	งป้ายจะคั 	นดว้ย “,” ป้ายหนึ	งๆ จะแทนบพัที	เก็บป้ายดงักล่าว 
ในกรณีที	รายการโยงคู่วา่ง จะแทนดว้ยช่องวา่ง 
 

1 

2 
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1

1

1

9 



260 

 

ตาํแหน่งที	 1  
คาํอธิบาย  

• เริ	มตน้โปรแกรม  
- จองที	บนกองซอ้น LABEL_STACK 
- กาํหนดให ้ref และ def เป็น NULL 

กองซอ้น LABEL_STACK 
                                  
 
 
ตาํแหน่งที	 2  
คาํอธิบาย  

• มีการนิยามป้าย 30  
- นําป้าย 30 ไปคน้ในตารางสญัลกัษณเ์ฉพาะในบล็อก พบป้ายดงักล่าว และไมม่ีการนิยามซํ,า 

กาํหนดใหเ้ขตขอ้มลู next ชี, มาที	บพัของตวัเอง เพื	อแสดงใหรู้ว้า่มีการนิยามแลว้ 
- นําป้าย 30 ไปใส่ในช่องดา้นซา้ย 
- ตรวจสอบช่องดา้นขวาวา่มกีารอา้งถึงป้าย 30 หรือไม่ ในกรณีนี, ไม่ม ี(ถา้มตีอ้งลบป้าย 30 ในชอ่ง

ดา้นดา้นขวาทิ, ง เพราะกระโดดมายงัตาํแหน่งที	มีการนิยามถกูตอ้งแลว้) 
- ตรวจสอบวา่มีการอา้งถึงป้าย 30 จากขา้งนอกโครงสรา้งหรือไม่ ในกรณีนี, ไม่ม ี(ถา้มแีสดงวา่ผิดใน

กรณีที	หา้ ลบป้าย 30 ในช่องดา้นขวาทิ, ง) 

•  มีการอา้งถึงป้าย 31  
- นําป้าย 31 ไปคน้ในตารางสญัลักษณต์ั,งแต่บล็อกที	กาํลงัแปลถึงบล็อกนอกสุด พบป้ายดงักล่าว  
- ตรวจสอบวา่เป็นการอา้งถึงป้ายที	ประกาศในบล็อกเดียวกนั หรือบล็อกขา้งนอก 
- เป็นการอา้งถึงป้ายที	ประกาศในบล็อกเดียวกนั ตรวจสอบทางออ้ม โดยดวู่ามกีารนิยามป้าย 31 มา

ก่อนหนา้นี, หรือยงั ในกรณีนี, ยงัไม่ม ีนําป้าย 31 ใส่ในชอ่งดา้นขวา 
กองซอ้น LABEL_STACK 
 
                        30       31    
 
ตาํแหน่งที	 3  
คาํอธิบาย 

• เขา้สู่โครงสรา้งของคาํสั 	ง if หลงั then  
- จองที	บนกองซอ้น LABEL_STACK 
- กาํหนดให ้ref และ def เป็น NULL 

• มีการนิยามป้าย 31  
- นําป้าย 31 ไปคน้ในตารางสญัลกัษณเ์ฉพาะในบล็อก พบป้ายดงักล่าว และไมม่ีการนิยามซํ,า 

กาํหนดใหเ้ขตขอ้มลู next ชี, มาที	บพัของตวัเอง เพื	อแสดงใหรู้ว้า่มกีารนิยามแลว้ 
- นําป้าย 31 ไปใส่ในช่องดา้นซา้ย 
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- ตรวจสอบช่องดา้นขวาวา่มกีารอา้งถึงป้าย 31 หรือไม ่ในกรณีนี, ไม่ม ี 
- ตรวจสอบวา่มีการอา้งถึงป้าย 31 จากขา้งนอกโครงสรา้งหรือไม่ ดชู่องทางขวาตั,งแต่กน้ถึงก่อนยอด

ในกรณีนี, มี ผิดกรณีที	หา้ แสดงขอ้ความผิดพลาดและลบป้าย 31 ในช่องทางขวาที	พบทิ, ง 

•  มีการอา้งถึงป้าย 20 
- นําป้าย 20 ไปคน้ในตารางสญัลักษณต์ั,งแต่บล็อกที	กาํลงัแปลถึงบล็อกนอกสุด พบป้ายดงักล่าว  
- ตรวจสอบวา่เป็นการอา้งถึงป้ายที	ประกาศในบล็อกเดียวกนั หรือบล็อกขา้งนอก 
- เป็นการอา้งถึงป้ายที	ประกาศในบล็อกนอก นําป้าย 20 ไปใส่ในช่องดา้นขวา 

กองซอ้น LABEL_STACK 
                        31            20    
                         30 
 
ตาํแหน่งที	 4  
คาํอธิบาย 

• ออกจากโครงสรา้งของขอ้ความสั 	ง if หลงั then  
- ยา้ยป้ายทั,งหมดในช่องทางขวาของโครงสรา้งนี,  คอื 20 ไปไวใ้นชอ่งทางขวาของโครงสรา้งที	อยูข่า้ง

นอกถดัไป 
- ลบบริเวณที	ใชเ้ก็บป้ายของโครงสรา้งนี, ทิ, ง 

กองซอ้น LABEL_STACK 
                        30             20    
 
ตาํแหน่งที	 5   
คาํอธิบาย 

• เขา้สู่โครงสรา้งของคาํสั 	ง if หลงั else  
- จองที	บนกองซอ้น LABEL_STACK 
- กาํหนดให ้ref และ def เป็น NULL 

• มีการนิยามป้าย 32  
- นําป้าย 32 ไปคน้ในตารางสญัลกัษณเ์ฉพาะในบล็อก พบป้ายดงักล่าว และไมม่ีการนิยามซํ,า 

กาํหนดใหเ้ขตขอ้มลู next ชี, มาที	บพัของตวัเอง เพื	อแสดงใหรู้ว้า่มีการนิยามแลว้ 
- นําป้าย 32 ไปใส่ในช่องดา้นซา้ย 
- ตรวจสอบช่องดา้นขวาวา่มกีารอา้งถึงป้าย 32 หรือไม ่ในกรณีนี, ไม่ม ี 
- ตรวจสอบวา่มีการอา้งถึงป้าย 32 จากขา้งนอกโครงสรา้งหรือไม่ ดชู่องทางขวาตั,งแต่กน้ถึงก่อนยอด

ในกรณีนี, ไม่มี  
กองซอ้น LABEL_STACK 
                        32                
                         30            20 
 
 
ตาํแหน่งที	 6  
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คาํอธิบาย 

• เขา้สู่โครงสรา้งของคาํสั 	ง repeat  
- จองที	บนกองซอ้น LABEL_STACK 
- กาํหนดให ้ref และ def เป็น NULL 

• มีการนิยามป้าย 33 
- นําป้าย 33 ไปคน้ในตารางสญัลกัษณเ์ฉพาะในบล็อก พบป้ายดงักล่าว และไมม่ีการนิยามซํ,า 

กาํหนดใหเ้ขตขอ้มลู next ชี, มาที	บพัของตวัเอง เพื	อแสดงใหรู้ว้า่มีการนิยามแลว้ 
- นําป้าย 33 ไปใส่ในช่องดา้นซา้ย 
- ตรวจสอบช่องดา้นขวาวา่มกีารอา้งถึงป้าย 33 หรือไม ่ในกรณีนี, ไม่ม ี 
- ตรวจสอบวา่มีการอา้งถึงป้าย 33 จากขา้งนอกโครงสรา้งหรือไม่ ดชู่องทางขวาตั,งแต่กน้ถึงก่อนยอด

ในกรณีนี, ไม่ม ี

•  มีการอา้งถึงป้าย 10 
- นําป้าย 10 ไปคน้ในตารางสญัลักษณต์ั,งแต่บล็อกที	กาํลงัแปลถึงบล็อกนอกสุด พบป้ายดงักล่าว  
- ตรวจสอบวา่เป็นการอา้งถึงป้ายที	ประกาศในบล็อกเดียวกนั หรือบล็อกขา้งนอก 
- เป็นการอา้งถึงป้ายที	ประกาศในบล็อกนอก นําป้าย 10 ไปใส่ในช่องดา้นขวา 

กองซอ้น LABEL_STACK 
 
                         33             10 
                         32               
                         30              20 
 
ตาํแหน่งที	 7   
คาํอธิบาย 

• ออกจากโครงสรา้งของขอ้ความสั 	ง repeat  
- ยา้ยป้ายทั,งหมดในช่องทางขวาของโครงสรา้งนี,  คอื 10 ไปไวใ้นชอ่งทางขวาของโครงสรา้งที	อยูข่า้ง

นอกถดัไป 
- ลบบริเวณที	ใชเ้ก็บป้ายของโครงสรา้งนี, ทิ, ง 

กองซอ้น LABEL_STACK 
                         32            10 
                         30             20    
 
ตาํแหน่งที	 8  
คาํอธิบาย 

• ออกจากโครงสรา้งของขอ้ความสั 	ง if หลงั else  
- ยา้ยป้ายทั,งหมดในช่องทางขวาของโครงสรา้งนี,  คอื 10 ไปไวใ้นชอ่งทางขวาของโครงสรา้งที	อยูข่า้ง

นอกถดัไป 
- ลบบริเวณที	ใชเ้ก็บป้ายของโครงสรา้งนี, ทิ, ง 
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กองซอ้น LABEL_STACK 
                          30          10, 20    
 
ตาํแหน่งที	 9   
คาํอธิบาย 

•  มีการอา้งถึงป้าย 33 
- นําป้าย 33 ไปคน้ในตารางสญัลักษณต์ั,งแต่บล็อกที	กาํลงัแปลถึงบล็อกนอกสุด พบป้ายดงักล่าว  
- ตรวจสอบวา่เป็นการอา้งถึงป้ายที	ประกาศในบล็อกเดียวกนั หรือบล็อกขา้งนอก 
- เป็นการอา้งถึงป้ายที	ประกาศในบล็อกเดียวกนั ตรวจสอบทางออ้ม โดยดวู่ามกีารนิยามป้าย 33 มา

ก่อนหนา้นี, หรือยงั ในกรณีนี, มี นําป้าย 33 ไปคน้ในชอ่งดา้นขวาตั,งแต่กน้ถงึยอด ไม่พบ แสดงว่าผิด
กรณีที	หา้ รายงานความผิดพลาด 

• สิ, นสุดบล็อก Q 
- ตรวจสอบป้ายที	มีการประกาศ คอื 30, 31, 32, และ 33 ทุกป้ายมกีารนิยามแลว้ 
- ลบป้าย 30 ที	อยูใ่นช่องทางซา้ยทิ, ง 

กองซอ้น LABEL_STACK 
                                       10, 20    
 
ตาํแหน่งที	 10 
คาํอธิบาย 

 • เขา้สู่บล็อก P 

 • มีการนิยามป้าย 20 
- นําป้าย 20 ไปคน้ในตารางสญัลกัษณเ์ฉพาะในบล็อก พบป้ายดงักล่าว และไมม่ีการนิยามซํ,า 

กาํหนดใหเ้ขตขอ้มลู next ชี, มาที	บพัของตวัเอง เพื	อแสดงใหรู้ว้า่มกีารนิยามแลว้ 
- นําป้าย 20 ไปใส่ในช่องดา้นซา้ย 
- ตรวจสอบช่องดา้นขวาวา่มกีารอา้งถึงป้าย 20 หรือไม ่ในกรณีนี, มี ลบป้าย 20 ในช่องดา้นขวาทิ, ง  
- ตรวจสอบวา่มีการอา้งถึงป้าย 20 จากขา้งนอกโครงสรา้งหรือไม่ ดชู่องทางขวาตั,งแต่กน้ถึงก่อนยอด

ในกรณีนี, ไม่ม ี
กองซอ้น LABEL_STACK 
                             20          10    
 
ตาํแหน่งที	 11   
คาํอธิบาย 

•  มีการอา้งถึงป้าย 11 
- นําป้าย 11 ไปคน้ในตารางสญัลักษณต์ั,งแต่บล็อกที	กาํลงัแปลถึงบล็อกนอกสุด พบป้ายดงักล่าว  
- ตรวจสอบวา่เป็นการอา้งถึงป้ายที	ประกาศในบล็อกเดียวกนั หรือบล็อกขา้งนอก 
- เป็นการอา้งถึงป้ายที	ประกาศในบล็อกขา้งนอก นําป้าย 11 ไปใส่ในช่องทางขวา 

• สิ, นสุดบล็อก P 
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- ตรวจสอบป้ายที	มีการประกาศ คอื 20 ทุกป้ายมกีารนิยามแลว้ 
- ลบป้าย 20 ที	อยูใ่นช่องทางซา้ยทิ, ง 

กองซอ้น LABEL_STACK 
                                        10 , 11    
 
ตาํแหน่งที	 12 
คาํอธิบาย 

 • เขา้สู่บล็อกโปรแกรม 

 • มีการนิยามป้าย 10 
- นําป้าย 10 ไปคน้ในตารางสญัลกัษณเ์ฉพาะในบล็อก พบป้ายดงักล่าว และไมม่ีการนิยามซํ,า 

กาํหนดใหเ้ขตขอ้มลู next ชี, มาที	บพัของตวัเอง เพื	อแสดงใหรู้ว้า่มีการนิยามแลว้ 
- นําป้าย 10 ไปใส่ในช่องดา้นซา้ย 
- ตรวจสอบช่องดา้นขวาวา่มกีารอา้งถึงป้าย 10 หรือไม ่ในกรณีนี, มี ลบป้าย 10 ในช่องดา้นขวาทิ, ง  
- ตรวจสอบวา่มีการอา้งถึงป้าย 10 จากขา้งนอกโครงสรา้งหรือไม่ ดชู่องทางขวาตั,งแต่กน้ถึงก่อนยอด

ในกรณีนี, ไม่ม ี
กองซอ้น LABEL_STACK 
                          10             11    
 

• สิ, นสุดบล็อก(โปรแกรม) 
- ตรวจสอบป้ายที	มีการประกาศ คอื 10 และ 11 ป้ายที	 11 ไม่มกีารนิยาม ผิดกรณีที	สอง รายงาน

ความผิดพลาด 
- ลบป้าย 10 ที	อยูใ่นช่องทางซา้ยทิ, ง 

กองซอ้น LABEL_STACK 
                                           11    
 

• สิ, นสุดโปรแกรม 
- มีป้ายในช่องขวามือเหลืออยู ่ผิดกรณีที	หก รายงานความผิดพลาด 

 
 จากแนวคดิทั,งหมดที	กล่าวมา นํามาเขยีนรวมกนัไวใ้นสญัลกัษณก์ระทาํต่างๆ ดงันี,  
 สญัลกัษณก์ระทาํ #100 ไดก้ล่าวถึงในหวัขอ้ 7.1 (บรรทดั 04182-04221) ใชส้าํหรบัจองที	บนกอง
ซอ้น LABEL_STACK เพื	อเก็บป้ายที	นิยามและอา้งถึง ซึ	งอยู่ภายนอกโครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมีโครงสรา้ง มี
การกระทาํเหมือนสญัลกัษณ์กระทาํ #66  
 สญัลกัษณก์ระทาํ #66 (บรรทดั 07295-07299) ใชต้อนเริ	มเขา้โครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมี
โครงสรา้ง โดยจะเรียกแมโคร ALLOCATE_LABEL_STACK (บรรทดั 07296) เพื	อเตรียมที	บน LABEL_STACK ไว ้
สาํหรบัจดัเก็บป้ายที	นิยามและอา้งถึงในโครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมีโครงสรา้งนี,  เนื	องจากเป็นจุดเริ	มตน้ยงัไม่
มีการอา้งถึงป้าย จึงกาํหนดใหเ้ขตขอ้มลู ref มีคา่เป็น NULL (บรรทดั 07297) และยงัไม่มีการนิยามป้าย จงึ
กาํหนดใหเ้ขตขอ้มลู def มีคา่เป็น NULL (บรรทดั 07298) 
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 สญัลกัษณก์ระทาํ #77 (บรรทดั 07300-07326) ใชต้อนออกจากโครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมี
โครงสรา้ง ป้ายที	นิยามในขอ้ความสั 	งแบบมโีครงสรา้งนี, ไม่มีผลใดๆ อีกแลว้ จึงคืนบพัทั,งหมดที	อยูใ่นรายการโยงคู่
ที	ชี, โดย def ที	ใชเ้ก็บป้ายดงักล่าวทั,งหมดใหแ้ก่ระบบ (บรรทดั 07303-07310) ส่วนป้ายที	อา้งถึงในขอ้ความสั 	ง
แบบมีโครงสรา้งนี, ทั,งหมดที	เก็บอยูใ่นรายการโยงคูซึ่	งชี, โดย ref แต่ยงัไม่ไดถู้กนิยาม จะยา้ยไปไวใ้นโครงสรา้งขา้ง
นอกที	อยูติ่ดกนั (บรรทดั 07311-07324) เพราะป้ายดงักล่าวอาจจะนิยามไวข้า้งนอก เนื, อที	บน 
LABEL_STACK ของขอ้ความสั 	งแบบมีโครงสรา้งนี, ไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งใชอี้กต่อไป จึงลบทิ, ง (บรรทดั 07313) 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #156 ไดก้ล่าวถึงแลว้ในหวัขอ้ 7.3 ใชเ้มื	อแปลถงึจุดสิ, นสุดบล็อก ในสว่นที	เกี	ยวกบั
ป้าย ไดใ้ชฟั้งกช์นั check_definition_label (บรรทดั 03849-03859) เพื	อตรวจสอบป้ายที	มีการประกาศแต่
ไม่ไดนิ้ยาม ลบป้ายที	นิยามในบล็อกทิ, ง และถา้บล็อกนั,นเป็นบล็อกของโปรแกรม จะตรวจสอบป้ายที	มีการอา้งถึง
แต่ไมไ่ดนิ้ยามไว ้(บรรทดั 04333-04341) 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #684 (บรรทดั 05947-05994) ใชเ้มื	อมกีารนิยามป้าย สิ	งแรกที	ตอ้งตรวจสอบ 
คือ ป้ายดงักล่าวไดม้กีารประกาศไวใ้นบล็อกหรือไม ่ โดยการแปลงเลขป้ายใหเ้ป็นสายอกัขระ (บรรทดั 05952) 
แลว้เรียกฟังกช์นั search_symtab (บรรทดั 05953) เพื	อนําป้ายนั,นไปคน้หาในตารางสญัลกัษณข์องบล็อก
ดงักล่าว ถา้ไม่มกีารประกาศไว ้การคน้หาจะไม่พบ ในกรณีนี, แสดงขอ้ความผิดพลาดใหผู้ใ้ชท้ราบ ถา้คน้พบแสดง
วา่ไดม้กีารประกาศไวแ้ลว้ จะตอ้งตรวจสอบวา่มีการนิยามซํ,าหรือไม่ โดยการตรวจสอบเขตขอ้มลู next วา่ไดช้ี, มาที	
บพัของตวัเองหรือไม่ (บรรทดั 05959) ถา้ชี, มายงับพัของตวัเอง แสดงวา่มกีารนิยามซํ,า แสดงขอ้ความผิดพลาด
ใหผู้ใ้ชท้ราบ มฉิะนั,นแสดงวา่ไม่มีการนิยามซํ,า ในกรณีนี, จะกาํหนดใหเ้ขตขอ้มลู next ชี, มายงับพัของตวัเอง เพื	อ
บ่งบอกใหรู้ว้า่มีการนิยามแลว้ (บรรทดั 05961) แลว้ผลิตคาํสั 	ง $L_label_index: (บรรทดั 05962) เมื	อ 
label_index เป็นดรรชนีป้ายของป้ายดงักล่าว เพื	อกาํหนดตาํแหน่งของป้าย ในบรรทัดที	 05964 มีการตรวจสอบ
วา่ LABEL_STACK วา่งหรือไม่ เพื	อป้องกนัการอา้งถงึเขตขอ้มลูต่างๆ บน LABEL_STACK เนื	องจากความผิดพลาด
จากการเขยีนโปรแกรม อาจมีผลทาํให ้LABEL_STACK วา่งได ้ถา้ LABEL_STACK วา่งก็ไมจ่าํเป็นตอ้งตรวจสอบอกี
ต่อไป มิฉะนั,น นําป้ายที	นิยามไปใส่ในรายการโยงคูที่	ชี, โดย def ดว้ยการสรา้งบพัเพื	อเก็บ ตวัชี, ไปยงัตาราง
สญัลกัษณ ์หมายเลขบรรทดัและสดมภข์องป้ายที	นิยาม ในเขตขอ้มลู labelp, line, และ column ตามลาํดบั แลว้
นําบพันี, ไปใส่ในรายการโยงคูซึ่	งชี, โดยเขตขอ้มลู def (บรรทดั 05965-05974) จากนั,นลบป้ายในรายการโยงคู่
ซึ	งชี, โดยเขตขอ้มลู ref ที	มกีารอา้งถึงป้ายนี,  เพราะการอา้งถึงดงักล่าวมีความถกูตอ้งแลว้ ไมจ่าํเป็นตอ้งนํามา
พิจารณาอีก (บรรทดั  05976-05980) และทา้ยที	สุดจะตรวจสอบความผิดพลาด ที	เกดิจากการอา้งถงึป้ายนี,
มาจากขา้งนอก (บรรทดั 05982-05992) 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #899 (บรรทดั 07222-07294) ใชเ้มื	อมกีารอา้งถึงป้าย  สิ	งแรกที	ตอ้งตรวจสอบ 
คือ ป้ายดงักล่าวไดม้กีารประกาศไวใ้นบล็อกดงักล่าวหรือบล็อกที	คลุมอยูข่า้งนอกหรือไม ่ โดยการแปลงเลขป้าย
ใหเ้ป็นสายอกัขระ (บรรทดั 07228) แลว้เรียกฟังกช์นั search_display (บรรทดั 07229) ถา้ไมม่ีการประกาศ
ไว ้ การคน้หาจะไมพ่บ ในกรณีนี, แสดงขอ้ความผิดพลาดใหผู้ใ้ชท้ราบ ถา้คน้พบแสดงวา่ไดม้กีารประกาศไวแ้ลว้ 
ตอ้งตรวจสอบวา่มกีารประกาศไวใ้นบล็อกใด โดยการตรวจสอบเขตขอ้มลู level ของป้าย กบัตวัแปร level ซึ	งเก็บ
ระดบัปัจจบุนัที	กาํลงัแปล ในกรณีที	คน้พบป้าย แสดงวา่ คา่ในเขตขอ้มลู level ของป้าย ตอ้งน้อยกวา่หรือเท่ากบั
ค่าในตวัแปร level เป็นไปไม่ไดท้ี	จะมากกวา่ ถา้นอ้ยกวา่แสดงว่าเป็นการกระโดดไปยงับล็อกนอกที	คลุมอยู ่แต่ถา้
เท่ากนัแสดงวา่กระโดดภายในบล็อก 
 กรณีกระโดดไปยงับล็อกนอก จะผลิตคาํสั 	งเพื	อกระโดดไปยงับล็อกดงักล่าว ดงันี,  

 • ผลิตคาํสั 	งเพื	อลบกรอบกองซอ้นของบล็อกที	ขา้มไป โดยการเลื	อน sp ไปยงั bp ของกรอบกองซอ้นที	
ตอ้งการกระโดดไป ผ่านทางค่าโยงสถิต (บรรทดั 07238-07246)  
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 mov bp,WORD PTR [bp_4] ; static link   
 …               =ระดบับล็อกปัจจุบนั - ระดับบล็อกของป้ายที	อา้งถึง 
 mov bp,WORD PTR [bp_4] ; static link 
 mov sp,bp 
ดตูวัอยา่งที	 10.4, รปูที	 10.1, และรปูที	 10.2 ประกอบ 
ตวัอยา่ง 10.4 โปรแกรมต่อไปนี,  แสดงใหเ้ห็นการกระโดดจากบล็อก GFACT ออกไปยงับล็อก OUTERBLOCK  

PROGRAM GOTOOUTERBLOCK; 
   PROCEDURE OUTERBLOCK; 
      LABEL 77; 
      VAR J : INTEGER; 

         FUNCTION GFACT(N : INTEGER) : INTEGER; 
               VAR P : INTEGER; 
               BEGIN { GFACT } 
                P := N - 1; 
                  IF N = 3 THEN GOTO 77; 
                 GFACT := N * GFACT(P)  
               END { GFACT };  
      BEGIN { OUTERBLOCK } 
                    J := 9; 
            GFACT(I);  … 
                   77: … 
               END { OUTERBLOCK }; 
            BEGIN { GOTOOUTERBLOCK } 
                OUTERBLOCK(4); 
            END. 
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กน้กองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
  
   ค่าโยงพลวตั                 กรอบกองซอ้นของโปรแกรม 
   I = 4                                
   ค่าโยงสถิต 
                                  เลขที	อยูก่ลบั                 กรอบกองซอ้นของ OUTERBLOCK 
                                ค่าโยงพลวตั 
                             J = 9 
   N = 4                       
   ค่าโยงสถิต 
                                  เลขที	อยูก่ลบั                กรอบกองซอ้นของ GFACT เมื	อ N = 4 
                                ค่าโยงพลวตั 
   ค่าที	จะส่งกลบั 
                P = 3                       
   N = 3                      
   ค่าโยงสถิต 
                                  เลขที	อยูก่ลบั                กรอบกองซอ้นของ GFACT เมื	อ N = 3 
   bp                             ค่าโยงพลวตั 
   ค่าที	จะส่งกลบั 
                P = 2                       
   sp              …         
  รปูที	 10.1 กรอบกองซอ้นกอ่นที	จะมีการกระโดดดว้ยขอ้ความสั 	ง GOTO 77 

กน้กองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
  
   ค่าโยงพลวตั                 กรอบกองซอ้นของโปรแกรม 
   I = 4                                
   ค่าโยงสถิต 
                                  เลขที	อยูก่ลบั                 กรอบกองซอ้นของ OUTERBLOCK 
    sp, bp                       ค่าโยงพลวตั 
                             J = 9 
                                     

รปูที	 10.2 กรอบกองซอ้นหลงัจากมีการเลื	อน sp ไปยงั bp ของกรอบกองซอ้น 
               ที	ตอ้งการกระโดดไป ผ่านทางค่าโยงสถิต 

 
หมายเหต ุในรปูที	 10.2 การเลื	อน sp ไปยงั bp ของกรอบกองซอ้นที	ตอ้งการกระโดดไป ผ่านทางคา่โยงสถิต 
     ใชค้าํสั 	ง mov bp,WORD PTR [bp_4] ; static link เพียงครั,งเดียว เพราะระดบับล็อกของ  
               GFACT มีคา่มากกวา่ระดบับล็อกของ OUTERBLOCK เพียงหนึ	ง 
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• ผลิตคาํสั 	งเพื	อเลื	อน sp เหมอืนตอนที	เขา้สู่บล็อกที	กระโดดไป (บรรทดั 07247-07257)  
 

 sub sp,4  ถา้เป็นฟังกช์นัจะผลิตคาํสั 	งนี,  แต่ถา้เป็นกระบวนงานไมต่อ้งมี 
 sub sp,_total_local_size 
 sub sp,_total_with_address_sizes 
 
ดตูวัอยา่งที	 10.4 และรปูที	 10.3 ประกอบ 
 
หมายเหต ุดหูวัขอ้ 7.2 และ 7.3 ไม่ตอ้งมีคาํสั 	ง push bp และ mov bp,sp อีกเพราะค่าโยงพลวตัอยูบ่นกองซอ้น
ในช่วงกระทาํการอยูแ่ลว้ 

กน้กองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
  
   ค่าโยงพลวตั                 กรอบกองซอ้นของโปรแกรม 
   I = 4                                
   ค่าโยงสถิต 
                                   เลขที	อยูก่ลบั                 กรอบกองซอ้นของ OUTERBLOCK 
        bp                       ค่าโยงพลวตั 
                             J = 9 
        sp                             
        

รปูที	 10.3 กรอบกองซอ้นหลงัจากมีการเลื	อน sp เหมอืนตอนที	เขา้สู่ OUTERBLOCK 
 

• ผลิตคาํสั 	งเพื	อกระโดดไปยงัป้ายในบล็อกดงักล่าว (บรรทดั 07292) 
 jmp $L_label_index 
 
 จากนั,นนําป้ายดงักล่าวไปใส่ในรายการโยงคู่ที	ชี, โดย ref (บรรทดั 07280-07291) 
 กรณีกระโดดภายในบล็อก จะตรวจสอบวา่มีการนิยามป้ายหรือยงั (บรรทดั 07262) ถา้ยงั จะถือวา่
เป็นการอา้งถึงป้ายดงักล่าวในบล็อกเดียวกนั แต่ป้ายนั,นยงัไม่ไดนิ้ยาม ในกรณีนี,  จะนําป้ายดงักล่าวไปใส่ใน
รายการโยงคู่ที	ชี, โดย ref (บรรทดั 07280-07291) และผลิตชุดคาํสั 	งเพื	อกระโดดไปยงัป้ายดงักล่าว (บรรทดั 
07292) แต่ถา้มีการนิยามป้ายนั,นแลว้ จะตรวจสอบวา่มีการกระโดดเขา้ไปในโครงสรา้งของขอ้ความสั 	งแบบมี
โครงสรา้งหรือไม ่ ในกรณีนี, จะทาํโดยออ้ม คือ นําป้ายดงักล่าวไปคน้หาในรายการโยงคู่ที	ชี, โดย def ตั,งแต่กน้ถึง
ยอดกองซอ้น LABEL_STACK (บรรทดั 07264-07275) ถา้พบแสดงวา่เป็นการกระโดดในโครงสรา้งเดียวกนั
หรือออกนอกโครงสรา้ง แสดงวา่ถกูตอ้ง จะผลิตชุดคาํสั 	งเพื	อกระโดดไปยงัป้ายดงักล่าว (บรรทดั 07276) 
มิฉะนั,น เป็นการกระโดดเขา้ไปภายในโครงสรา้งขา้งใน ในกรณีนี, จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 07277) 
 
10.2 ขอ้ความสั �งกาํหนดคา่ และขอ้ความสั �งเรียกกระบวนงาน 
 ดงัที	ไดก้ล่าวแลว้วา่ ไวยากรณ์ LL(1) ของขอ้ความสั 	งกาํหนดคา่และขอ้ความสั 	งเรียกกระบวนงาน ไม่
สามารถแยกเขยีนออกเป็นสองกฎ  เพราะขึ, นตน้ดว้ยตวัระบเุหมือนกนั ตอ้งใชโ้ทเค็นหลงัตวัระบุเป็นตวักาํหนด
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เพิ	ม วา่จะหมายถึงขอ้ความสั 	งกาํหนดค่าหรือขอ้ความสั 	งเรียกกระบวนงาน ถา้โทเค็นที	ตามหลงัตวัระบุเป็น “(“ 
จะตรงกบัขอ้ความสั 	งเรียกกระบวนงาน และจะมวีากยสมัพนัธต์รงกบัการเรียกฟังกช์นั ถา้โทเค็นที	ตามหลงัตวัระบุ
เป็น “:=”, “[“, “.”, หรือ “^” แสดงวา่เป็นขอ้ความสั 	งกาํหนดคา่  ในหวัขอ้นี, จะแยกอธิบายออกเป็นสองหวัขอ้
ยอ่ย คอื ขอ้ความสั 	งกาํหนดค่า และขอ้ความสั 	งเรียกกระบวนงาน 
 
10.2.1 ขอ้ความสั �งกาํหนดคา่ 
 ไวยากรณ์แปลที	เกี	ยวขอ้งกบัขอ้ความสั 	งกาํหนดค่า มีกฎต่างๆ ดงันี,  
<simple_or_structured_statement>  
    : #700 #1242 "id" <assign_or_proc_call>  
    . 
<assign_or_proc_call>  
    : <opt_variable_or_empty> #704 ":=" <expr> #706 
    . 
<opt_variable_or_empty>  
    : <opt_variable> 
    | #710 
    . 
 

ส่วนที	อยูท่างขวาของเครื	องหมาย “:=” เป็นนิพจน์ การแปลส่วนนิพจน์ไดก้ล่าวถึงแลว้ในบทที	 9 และ
ก่อนการแปลนิพจน์ไดใ้ชส้ญัลกัษณก์ระทาํ #704 (บรรทดั 06044-06046) เพื	อกาํหนดให ้variable_use เป็น 
EXPR_USE ฉะนั,นคาํสั 	งที	ผลิตได ้จะเป็นการหาค่าของนิพจน์ เก็บไวใ้นเรจสิเตอร ์ax หรือ dx:ax ยกเวน้ในกรณีที	
นิพจน์นั,นมชีนิดเป็น แถวลาํดบั ระเบียน และแฟ้ม จะไมม่ีการเรียกฟังกช์นั gen_load_value เพื	อหาค่า แต่จะ
ปล่อยใหเ้ลขที	ของ แถวลาํดบั ระเบียน หรือแฟ้ม คา้งบนยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ  
 ส่วนที	อยูท่างซา้ยของเครื	องหมาย “:=” อาจเป็นตวัแปรหรือชื	อของฟังกช์นั กรณีที	เป็นชื	อของฟังกช์นั 
และฟังกช์นันั,นมีพารามิเตอร ์ จะไมอ่นุญาตใหม้ีการผ่านพารามเิตอร ์ เพราะเป็นการส่งคา่กลบัผ่านทางชื	อของ
ฟังกช์นั ในกรณีที	เป็นตวัแปร อาจเป็นตวัแปรเดี	ยวหรือมโีครงสรา้ง หรอืถา้ดตูามกฎ อาจจะเป็น “id” เฉยๆ หรือ
อาจเป็น “id” แลว้ตามดว้ย <opt_variable> ในกรณีแรกจะตรงกบักรณีที	เป็นชื	อของฟังกช์นัดว้ย การตรวจสอบวา่
เป็นตวัแปรหรือชื	อของฟังกช์นัตอ้งใชส้ญัลกัษณก์ระทาํ #710 เป็นตวัตรวจสอบและผลิตคาํสั 	งใหส้อดคลอ้ง
ตามนั,น ในกรณีหลงัจะเหมือนกบัตวัแปรที	อยูใ่นกฎ <factor> และ <opt_vaiable> ที	กล่าวถึงในบทที	 9 หวัขอ้ 9.8 
และ 9.9 ตามลําดบั  เนื	องจากวากยสมัพนัธข์องตวัแปรใน <factor> และตวัแปรที	อยูท่างซา้ยของเครื	องหมาย 
“:=” เหมอืนกนั คือ เริ	มดว้ยโทเค็น “id” และตามดว้ย <opt_variable> แต่ในกรณีของขอ้ความสั 	งกาํหนดคา่ 
ตอ้งการหาเลขที	อยูข่องตวัแปรทางซา้ยของเครื	องหมาย “:=” จึงไดว้างสญัลกัษณก์ระทาํ #700 ไวห้นา้ตวัแปรที	
อยูท่างซา้ย เพื	อกาํหนดใหต้วัแปร variable_use เป็น TARGET_USE 
 ในการแปลขอ้ความสั 	งกาํหนดค่าจะใชข้อ้มลูแปดตวับนกองซอ้นความหมาย โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน 
คือ ขอ้มลูสี	ตวัที	เกี	ยวขอ้งกบันิพจน์ที	อยูท่างขวาของเครื	องหมาย “:=” และขอ้มลูสี	ตวัที	เกี	ยวขอ้งกบัตวัแปรหรือชื	อ
ของฟังกช์นัที	อยูท่างซา้ยของเครื	องหมาย “:=” ขอ้มลูทั,งแปดไดก้าํหนดใหม้ชืี	อดงันี,  (บรรทดั 06032-06039) 
#define EXPR_TP     sem[sem_top].typeptr 
#define EKIND       sem[sem_top-1].ival 
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#define EIDP        sem[sem_top-2].symptr 
#define EWITH_INDEX sem[sem_top-3].ival 
#define AVAR_TP     sem[sem_top-4].typeptr 
#define AKIND       sem[sem_top-5].ival 
#define AIDP        sem[sem_top-6].symptr 
#define AWITH_INDEX sem[sem_top-7].ival 
ขอ้มลูทั,งสี	ที	เกี	ยวกบัตวัแปรหรือชื	อของฟังกช์นัจะมีชื	อขึ, นตน้ดว้ย A และอยูด่า้นล่างเนื	องจากถกูแปลกอ่น 
ส่วนขอ้มลูทั,งสี	ที	เกี	ยวกบันิพจน์จะมชืี	อขึ, นตน้ดว้ย E และอยูด่า้นบนเนื	องจากถูกแปลทีหลงั ขอ้มลูแต่ละตวัจะใช้
เพื	อจดุประสงคเ์ดียวกนักบัที	กล่าวถึงนิพจน์ในบทที	 9  อยา่งไรก็ตามจะกาํหนดชื	ออีกสองชื	อเพื	อใหง้า่ยแกก่าร
จดจาํ คอื (บรรทดั 06030-06031) 
#define APIDP       sem[sem_top].symptr 
#define APWITH_INDEX sem[sem_top-1].ival 

เนื	องจากสญัลกัษณก์ระทาํ #1242 จะจองเนื, อที	บนกองซอ้นความหมายแค่เพียงสองที	กอ่น ตามที	กล่าวแลว้ใน
หวัขอ้ 9.8 จึงไดเ้รียกตาํแหน่งทั,งสองดว้ยชื	อดงักล่าว และจะมกีารจองเนื, อที	เพิ	มอีกสองที	จนครบสี	ที	ในภายหลงั 
 ในขณะที	แปลขอ้ความสั 	งกาํหนดค่า จะผลิตคาํสั 	งเพื	อหาเลขที	อยูข่องตวัแปรที	อยูท่างซา้ย และคาํสั 	งเพื	อ
หาค่าหรือเลขที	อยูข่องนิพจน์ที	อยูท่างขวา หลงัจากแปลมาถงึทา้ยขอ้ความสั 	งกาํหนดคา่ จะไดข้อ้มลูทั,งแปดตัวบน
กองซอ้นความหมาย แต่จะใชข้อ้มลูที	สาํคญัเพยีงสองตวั คือ ชนิดของตวัแปรทางซา้ย (AVAR_TP) กบัชนิดของ
นิพจน์ทางขวา (EXPR_TP) เพื	อนําไปตรวจสอบวา่สามารถกาํหนดค่าใหก้นัไดห้รือไม่ เช่น จะกาํหนดใหต้วัแปร
ชนิดจาํนวนเต็ม เท่ากบัค่าของนิพจน์ชนิดจาํนวนจริงไมไ่ด ้ เป็นตน้ ถา้สามารถกาํหนดคา่ใหแ้ก่กนัได ้ จะผลิต
คาํสั 	งเพื	อกาํหนดคา่ดงักล่าว คอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนี, ใชฟั้งกช์นั assignment (บรรทดั 03914-03958) 
เพื	อทาํหนา้ที	นี,  โดยที	ฟังกช์นันี, จะเรียกฟังกช์นั check_assign_types (บรรทดั 03883-03912) ซึ	งทาํหนา้ที	
ตรวจสอบชนิดวา่สามารถกาํหนดคา่ใหแ้ก่กนัไดห้รือไม่กอ่น 
 ฟังกช์นั check_assign_types จะตรวจสอบดงันี,  กาํหนดให ้ tp1 และ tp2 เท่ากบัชนิดฐานของชนิดตรง
ตาํแหน่ง AVAR_TP และ EXPR_TP ตามลาํดบั ถา้ tp1 เท่ากบั tp2 และไมเ่ป็นชนิดแฟ้ม สามารถกาํหนดค่าใหแ้ก่
กนัได ้แต่ถา้ tp1 เท่ากบั tp2 แต่เป็นชนิดแฟ้ม ไม่สามารถกาํหนดค่าใหแ้ก่กนั ในกรณีที	 tp1 ไม่เท่ากบั tp2 จะ
กาํหนดค่าไดใ้นสี	กรณี คือ 

 • tp1 เป็นชนิดจาํนวนจริง และ tp2 เป็นชนิดจาํนวนเต็ม 

 • กรณีของสายอกัขระ ทั,ง tp1 และ tp2 ตอ้งเป็นชนิดแถวลาํดบัขนาดหนึ	งมติิของอกัขระ และมีจาํนวน
สมาชิกเท่ากนั 

 • กรณีของตงัชี,  tp1 เป็นชนิดตัวชี,  และ tp2 เท่ากบั nil_typep 

 • กรณีของเซต tp1 เป็นชนิดเซต และ tp2 เท่ากบั empty_set_typep 
 
ถา้สามารถกาํหนดค่าใหแ้ก่กนัได ้ฟังกช์นั assignment จะผลิตคาํสั 	งในแต่ละกรณีดงันี,  

 • ชนิดอกัขระ เลขที	อยูข่องตวัแปรทางซา้ยอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ และคา่ของนิพจน์ที	อยู่
ทางขวาเก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์al  จึงผลิตคาํสั 	ง pop bx เพื	อผุดเลขที	อยูบ่นยอดกองซอ้นในชว่งกระทาํการใส่ในเรจิ
สเตอร ์ bx จากนั,นนําคา่ในเรจสิเตอร ์ al ไปใส่ที	เลขที	ดงักล่าวดว้ยคาํสั 	ง mov BYTE PTR [bx],al (บรรทดั 
03923-03924) 
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 • ชนิดจาํนวนจริง เลขที	อยูข่องตวัแปรทางซา้ยอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ แต่ค่าของนิพจน์ที	
อยูท่างขวาอาจเป็นไดส้องชนิด คือ ชนิดจาํนวนเต็ม หรือชนิดจาํนวนจริง กรณีที	เป็นชนิดจาํนวนเต็มค่าของนิพจน์
จะเก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์ ax ในกรณีนี, จะผลิตคาํสั 	ง push ax เพื	อกดค่าในเรจิสเตอร ์ ax ลงบนยอดกองซอ้นในช่วง
กระทาํการ แลว้เรียกรทีูนจากคลงั _float_convert เพื	อเปลี	ยนใหเ้ป็นคา่ชนิดจาํนวนจริง เก็บไวใ้นเรจิสเตอรค์ู ่
dx:ax และลบคา่เดิมบนยอดกองซอ้นในชว่งกระทาํการทิ, ง ตามที	กล่าวแลว้ในบทที	 9 หวัขอ้ 9.1 และในบทที	 11 
แต่ถา้เป็นชนิดจาํนวนจริงค่าของนิพจน์จะเก็บอยูใ่นเรจิสเตอรค์ู ่ dx:ax อยูแ่ลว้ จากนั,นผลิตคาํสั 	ง pop bx เพื	อผุด
เลขที	อยูข่องตวัแปรทางซา้ยที	อยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการใส่ในเรจสิเตอร ์ bx แลว้นําค่าในเรจิสเตอรค์ู ่
dx:ax ไปใส่ที	เลขที	ดงักล่าวดว้ยคาํสั 	ง mov BYTE PTR [bx],ax และ mov BYTE PTR [bx+2],dx ตามลาํดบั(บรรทดั 
03929-03935) 

 • ชนิดแถวลาํดบัหรือชนิดระเบยีน จะมีการสาํเนาขอ้มลูทีละไบตจ์ากเลขที	อยูข่องตวัแปร (นิพจน์) 
ทางขวา ไปยงัเลขที	อยูข่องตวัแปรทางซา้ย  เท่ากบัจาํนวนเนื, อที	ทั,งหมดของแถวลาํดบัหรือระเบียน เลขที	อยูข่อง
ตวัแปรทางขวาจะอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ และเลขที	อยูข่องตวัแปรทางซา้ยจะอยูข่า้งล่างติดกนักบั
ยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ คาํสั 	งที	ใชใ้นการทาํสาํเนา คอื rep movsb ซึ	งมขีอ้กาํหนดวา่ เรจิสเตอร ์ cx เก็บ
จาํนวนไบตที์	ตอ้งการทาํสาํเนา เรจิสเตอรค์ู่ ds:si เก็บเลขที	อยูข่องไบตแ์รกที	เป็นตน้ทาง เรจิสเตอรค์ู ่es:di เก็บ
เลขที	อยูข่องไบตแ์รกที	เป็นปลายทาง และใชค้าํสั 	ง cld เพื	อบอกทิศทางการทาํสาํเนาจากไบตเ์ลขที	อยู่ตํ 	าไปยงัไบต์
เลขที	อยูส่งูตามลาํดบั สรุปคาํสั 	งที	ผลิต คอื (บรรทดั 03940-03946) 
 pop si 
 pop di 
 mov ax,ds ; ขอ้มลูมีระยะห่างจาก ds ใช ้ax เป็นที	เก็บชั 	วคราว 
 mov es,ax ; กาํหนดให ้es เท่ากบั ds ผ่าน ax ไม่สามารถเขยีนคาํสั 	ง mov es,ds โดยตรง 
 mov cx,size 
 cld 
 rep  movsb 
  

 • ชนิดเซต เลขที	อยูข่องตวัแปรทางซา้ยอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ และค่าของนิพจน์ที	อยู่
ทางขวาเก็บอยูใ่นเรจิสเตอรเ์ทียม sx  การกาํหนดค่าทาํไดโ้ดยการผลิตคาํสั 	ง call _copy_sx โดยที	 _copy_sx เป็น
รทีูนจากคลงั ตามที	กล่าวแลว้ในบทที	 9 หวัขอ้ 9.2 และในบทที	 11 (บรรทดั 03950-03951) 

 • กรณีอื	นๆ เช่น ชนิดจาํนวนเต็ม หรือชนิดตวัชี,  เป็นตน้  เลขที	อยูข่องตวัแปรทางซา้ยอยูบ่นยอดกอง
ซอ้นในช่วงกระทาํการ และค่าของนิพจน์ที	อยูท่างขวาเก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์ax  จึงผลิตคาํสั 	ง pop bx เพื	อผุดเลขที	
อยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการใส่ในเรจิสเตอร ์ bx จากนั,นนําค่าในเรจสิเตอร ์ ax ไปใส่ที	เลขที	ดงักล่าวดว้ย
คาํสั 	ง mov BYTE PTR [bx],ax (บรรทดั 03954-03955) 
 จากที	กล่าวมาทั,งหมด นํามาเขยีนในสญัลกัษณก์ระทาํต่างๆ ดงันี,  
 สญัลกัษณก์ระทาํ #700 (บรรทดั 06041-06043) กาํหนดให ้ variable_use เท่ากบั TARGET_USE 
เพราะตอ้งการเลขที	อยูข่องตวัแปรที	อยูท่างซา้ย 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #704 (บรรทดั 06044-06046) กาํหนดให ้ variable_use เท่ากบั EXPR_USE 
เพราะตอ้งการคา่ของนิพจน์ 
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 สญัลกัษณก์ระทาํ #706 (บรรทดั 06047-06050) ใชเ้มื	อแปลถงึทา้ยขอ้ความสั 	งกาํหนดคา่ เรียก
ฟังกช์นั assignment เพื	อตรวจสอบชนิดและผลิตคาํสั 	ง ตามที	กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ขอ้มลูทั,งแปดบนกองซอ้น
ความหมายไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไปจึงลบทิ, ง (บรรทดั 06049) 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #710 (บรรทดั 06123-06167) ใชเ้มื	อรูว้า่มเีพียงตวัระบุตวัเดียวเท่านั,นที	อยูห่นา้ 
“:=” แสดงวา่ตวัระบดุังกล่าวอาจเป็นตวัแปรหรือชื	อของฟังก์ชนั กอ่นอื	นตอ้งจองเนื, อที	บนกองซอ้นความหมาย
เพิ	มอีกสองที	 (บรรทดั 06126) เนื	องจากสญัลักษณก์ระทาํ #1242 ไดจ้องไวเ้พยีงสองที	 จากนั,นกาํหนดให้
ขอ้มลูที	ตาํแหน่ง EXPR_TP และ EKIND เท่ากบัชนิดของตวัระบุ และมรีปูแบบเป็นตวัแปร ตามลาํดบั (บรรทดั 
06127-06128) จากนั,นกาํหนดใหต้วัแปรชั 	วคราว lev เท่ากบัระดบับล็อกของตวัระบุ (บรรทดั 06129) 
จากนั,นแบ่งการพจิารณาตามการใชต้วัระบุออกเป็นสองกรณี  

• กรณีเป็นชื	อฟังกช์นั ถา้ระดบับล็อกของตวัระบเุท่ากบัระดับบล็อกที	กาํลงัแปลอยู ่ รายงานความ
ผิดพลาด ดงัตวัอยา่งโปรแกรมต่อไปนี,  

 
program errorreturn; 
   function x;     { x ประกาศในโปรแกรมจึงมีระดบับล็อกเท่ากบั 1 } 
      function y;  { y ประกาศในบล็อก x จึงมีระดบับล็อกเท่ากบั 2 } 
         begin { บล็อก y มีระดบับล็อกเท่ากบั 3 } 
            x:=10;    { ถกูตอ้ง เพราะ y รูจ้กั x และสามารถกาํหนดคา่ใหก้บั x ได ้} 
            y := 30 
         end; 
     begin { บล็อก x มีระดบับล็อกเท่ากบั 2 } 
       y := 20;  { ผิดเนื	องจากระดบับล็อกของ y มีคา่เท่ากบัระดบับล็อกที	กาํลงัแปล } 
       x := 50 
     end; 
  begin { โปรแกรมมรีะดบับล็อกเท่ากบั 1 } 
    writeln(x) 
  end . 
 

 

ถา้ระดบับล็อกของตัวระบุมีค่าน้อยกวา่ระดบับล็อกที	กาํลงัแปลอยูห่นึ	ง เชน่ ในกรณี y:=30 และ x := 50 ใน
ตวัอยา่งขา้งตน้ เป็นตน้ แสดงว่าเลขที	อยูที่	เก็บคา่ที	จะสง่กลบัอยูใ่นกรอบกองซอ้นที	ตาํแหน่ง bp-4 จึงผลิตคาํสั 	ง 
เพื	อกดเลขที	ดงักล่าวลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการดงันี,  (บรรทดั 06147 และ 06149) 

lea ax,[bp-4] 
push ax 

แต่ถา้ระดบับล็อกของตวัระบุมคี่าน้อยกวา่ระดบับล็อกที	กาํลังแปลอยูม่ากกวา่หนึ	ง เช่น ในกรณี x := 10 ใน
ตวัอยา่งขา้งตน้ เป็นตน้ ตอ้งตามรอยค่าโยงสถิตจนกวา่จะพบกรอบกองซอ้นที	เก็บเลขที	อยูข่องค่าที	จะส่งกลบัแลว้
ผลิตคาํสั 	ง เพื	อกดเลขที	ดงักล่าวลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการดงันี,  (บรรทดั 06139-06144 และ 06149) 
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 mov bx,bp 
 mov bp,WORD PTR [bp+4] 
 …    = level – lev + 1 
 mov bp,WORD PTR [bp+4] 
 lea ax,[bp-4] 
 mov bp,bx 
 push ax 
ส่วนกรณีที	ระดบับล็อกของตวัระบุมีค่ามากกว่าระดบับล็อกที	กาํลงัแปลอยู ่ จะไม่มทีางเกิดขึ, น เพราะในกรณี
ดงักล่าวจะเกิดความผิดพลาดเนื	องจากคน้หาตวัระบุดงักล่าวไม่พบ  

• กรณีเป็น เขตขอ้มลูป้ายระบ,ุ พารามิเตอรห์ุ่นทั,งแบบโดยค่าและโดยเลขที	อยู,่ หรือไมรู่เ้นื	องจากความ
ผิดพลาดก่อนหนา้นี,  จะเรียกฟังกช์นั gen_push_address (บรรทดั 06156) เพื	อกดเลขที	อยู่ลงบนกองซอ้น
ในช่วงกระทาํการ 

• กรณีเป็นตวัแปรทอ้งถิ	นที	ประกาศในบล็อก ตวัแปรในกรณีนี, สามารถใชต้รงตวัแปรควบคุมของ
ขอ้ความสั 	ง for ได ้ (ดหูวัขอ้ 10.5) จึงเรียกฟังกช์นั check_for_id (บรรทดั 06159) เพื	อตรวจสอบวา่ตวัแปร
ดงักล่าวมีผลทาํใหค้่าเปลี	ยนไปดว้ยขอ้ความสั 	งกาํหนดค่าหรือไม่ ถา้มีจะรายงานความผิดพลาด จากนั,นจะเรียก
ฟังกช์นั gen_push_address (บรรทดั 06160) เพื	อกดเลขที	อยูล่งบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 

• กรณีอื	นๆ รายงานความผิดพลาด และกาํหนดให ้EXPR_TP ชี, ไปยงั dummy_type (บรรทดั 06163-
06164) 

 
10.2.2 ขอ้ความสั �งเรียกกระบวนงาน 
 ไวยากรณ์แปลที	เกี	ยวขอ้งกบัขอ้ความสั 	งเรียกกระบวนงาน มกีฎต่างๆ ดงันี,  
<simple_or_structured_statement>  
    : #700 #1242 "id" <assign_or_proc_call>  
    . 
<assign_or_proc_call>  
    : #488 <routine_call> #424 
    | #708 
    . 
<routine_call> 
    : "(" #490 <actual_para> <actual_list> #494 ")" #422 
    . 
<actual_para> 
    : <expr> #492 <format1> #562 
    . 
<format1> 
    : ":" <expr> #662 <format2> 
    | #666 
    . 
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<format2> 
    : ":" <expr> #674 
    | #676 
    . 
<actual_list> 
    : #490 "," <actual_para> <actual_list> 
    | @ 
    . 
 
 กระบวนงาน (และฟังกช์นั) แบ่งออกไดเ้ป็นสองกลุ่ม คอื กลุ่มที	ผูใ้ชก้าํหนด กบักลุ่มที	นิยามไวก่้อนแลว้ 
ต่อไปจะเรียกกลุ่มที	นิยามไวก้่อนแลว้วา่ กระบวนงานมาตรฐาน (และฟังกช์นัมาตรฐาน)  การเรียกกระบวนงาน
ทาํไดโ้ดยการอา้งถึงตวัระบุที	เป็นชื	อของกระบวนงาน ถา้กระบวนงานนั,นมพีารามเิตอรห์รืออารก์วิเมนต์ ตอ้งใส่
พารามิเตอรใ์หม้ี จาํนวน ชนิด และรปูแบบการผ่านพารามเิตอร ์ เหมือนกบัที	ไดป้ระกาศไว ้ (ดบูทที	 8 หวัขอ้ 
8.5) หรือตามขอ้ตกลงของกระบวนงานมาตรฐานนั,นๆ ตอนที	เรียกใชพ้ารามเิตอรที์	ส่งไปเรียกวา่ พารามิเตอร์
จรงิ หรือ อารกิ์วเมนตจ์รงิ ส่วนพารามเิตอรที์	ประกาศไวเ้รียกวา่ พารามิเตอรห์ ุ่น หรือ อารกิ์วเมนตห์ุ่น ในการ
เขยีนกฎดว้ยไวยากรณไ์ม่พึ	งบริบท เพื	อตรวจสอบจาํนวน ชนิด และรปูแบบการผ่านพารามเิตอร ์ ไม่สามารถ
กระทาํไดโ้ดยตรง นอกจากนี, ในภาษาปาสกาลยงัมกีระบวนงานมาตรฐาน write กบั writeln ที	ไมต่อ้งมกีาร
ประกาศในโปรแกรม และมีรปูแบบของพารามิเตอรแ์ตกต่างจากกระบวนงานโดยทั 	วไป คือ มจีาํนวนพารามิเตอร์
และชนิดไมแ่น่นอน นอกจากนั,นพารามเิตอรอ์าจมีส่วนที	ใชก้าํหนดความกวา้งตามหลงั เช่น write(I : 5, X : 
10:2) เป็นตน้  ในการเขยีนกฎจึงตอ้งครอบคลุมทุกกรณี โดยใชก้ระบวนงานมาตรฐาน write กบั writeln เป็น
หลกั กฎของ <routine_call> จึงมีจาํนวนพารามเิตอรก์ี	ตวัก็ได ้ และพารามเิตอรแ์ต่ละตวั อาจจะตามดว้ย “:” 
<expr> ไดอ้ยา่งมากที	สุดสองครั,ง เพื	อกาํหนดความกวา้ง หรือไม่มีเลยก็ได ้ 
 ในกฎของไวยากรณแ์ปล สญัลกัษณไ์ม่สิ, นสุด <routine_call> ใชร่้วมกนัทั,งการเรียกฟังกช์นัที	กล่าวในบท
ที	 9 หวัขอ้ 9.6 และการเรียกกระบวนงานในหวัขอ้นี,  คอื ใชเ้ป็นส่วนของพารามิเตอรจ์ริงที	เขยีนอยูภ่ายใน
เครื	องหมาย “(” กบั “)” จึงขอ้กล่าวถึงสญัลกัษณก์ระทําที	เกี	ยวขอ้งกบัพารามเิตอรจ์ริง ทั,งการเรียกฟังกช์นัและ
กระบวนงานไวด้ว้ยกนัในหวัขอ้นี,  
 แนวความคิดในการตรวจสอบ จาํนวน ชนิด และรปูแบบ ของพารามเิตอร ์ คือ จองเนื, อที	บนกองซอ้น
ความหมายสองที	 เพื	อเก็บตาํแหน่งของพารามิเตอร ์ และตวัชี, ไปยงัพารามิเตอรห์ุน่ที	อยูต่รงพารามเิตอรจ์ริงที	
กาํลงัพิจารณา  เนื	องจากก่อนหนา้นี, สญัลกัษณก์ระทาํ #1242 ไดจ้องเนื, อที	ไวแ้ลว้สองที	 หลงัจากจองเนื, อที	เพิ	ม
อีกสองที	 จะมเีนื, อที	บนกองซอ้นสี	ที	 เพื	อใหง้า่ยแกก่ารจดจาํ จะกาํหนดชื	อที	ตาํแหน่งต่างๆ ดงันี,  (บรรทดั 
06169-06172)  
#define PARAMETER_COUNT sem[sem_top].ival 
#define PARM_PTR          sem[sem_top-1].symptr 
#define RTN_PTR           sem[sem_top-2].symptr 
#define RTNWITH_INDEX   sem[sem_top-3].ival 
โดยที	 RTN_PTR ใชเ้ก็บตวัชี, ไปยงัชื	อของฟังกช์นัหรือกระบวนงานที	เรียกใช ้ PARM_PTR ใชเ้ก็บตวัชี, ไปยงั
พารามิเตอรหุ่์นที	จะพิจารณา (ถา้ม)ี ในกรณีของฟังกช์นัมาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐาน เช่น กระบวนงาน
มาตรฐาน read, readln, write หรือ writeln เป็นตน้ ไม่สามารถทราบจาํนวนและชนิดของพารามเิตอรหุ่์น
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ล่วงหน้าจนกวา่จะมกีารเรียกใช ้ และในการเรียกใชแ้ต่ละครั,ง ไม่จาํเป็นตอ้งมีจาํนวนและชนิดของพารามิเตอรจ์ริง 
เหมือนเดิมทุกครั,ง หรือในบางกรณี พารามิเตอรที์	ตาํแหน่งเดียวกนั อาจมชีนิดไดม้ากกวา่หนึ	งชนิด เช่น  ฟังกช์นั
มาตรฐาน abs ซึ	งมพีารามเิตอรเ์พียงตวัเดียว แต่อาจเป็นชนิดเลขจาํนวนเต็มหรือเลขจาํนวนจริงก็ได ้ และชนิด
ของฟังกช์นั จะมีชนิดเดียวกนักบัชนิดของพารามิเตอร ์ เป็นตน้ จึงไมส่ามารถกาํหนด จาํนวนและชนิดของ
พารามิเตอรหุ่์น ใหก้บัฟังกช์นัมาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐานเหล่านี, ได ้ ดงันั,นฟังกช์นัมาตรฐานหรือ
กระบวนงานมาตรฐานทั,งหมด จะกาํหนดให ้ PARM_PTR เป็น NULL (บรรทดั 03081) ส่วน 
PARAMETER_COUNT ใชเ้ก็บจาํนวนพารามเิตอร ์ ในกรณีของฟังกช์นัมาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐาน 
PARAMETER_COUNT จะเท่ากบั 0 (บรรทดั 03080) เสมอ สาํหรบั RTNWITH_INDEX ไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งใช ้
แต่มีไวเ้พื	อใหเ้นื, อที	บนกองซอ้นความหมายมีจาํนวนสี	ที	เท่ากบัของนิพจน์ 
 กรณีที	เป็นฟังกช์นัหรือกระบวนงานที	ผูใ้ชก้าํหนด เมื	อมกีารเรียกใช ้จะมวีธีิการตรวจสอบเหมอืนกนั คือ 
ใชพ้ารามิเตอรห์ุ่นที	ชี, โดย PARM_PTR เปรียบเทียบตวัต่อตัวกบัพารามเิตอรจ์ริง เริ	มตน้ค่าของ PARM_PTR จะชี, ไป
ยงัพารามเิตอรห์ุ่นตวัแรก เมื	อแปลถึงพารามเิตอรจ์ริงตวัแรก จะเปรียบเทียบชนิดและรปูแบบการผ่าน
พารามิเตอร ์ของพารามเิตอรจ์ริงตวัแรก กบัพารามเิตอรหุ่์นที	ชี, โดย PARM_PTR จากนั,นเปลี	ยนคา่ใน PARM_PTR 
ใหชี้, ไปยงัพารามเิตอรห์ุน่ตวัถดัไป ถา้มีพารามิเตอรจ์ริงตวัที	สอง เปรียบเทียบชนิดและรปูแบบการผ่าน
พารามิเตอร ์ ของพารามเิตอรจ์ริงตวัที	สอง กบัพารามิเตอรห์ุน่ที	ชี, โดย PARM_PTR จากนั,นเปลี	ยนคา่ใน 
PARM_PTR ใหชี้, ไปยงัพารามิเตอรห์ุน่ตวัถดัไป ทาํเช่นนี, ไปเรื	อยๆ กบัพารามิเตอรจ์ริงที	เหลืออยู ่ ในขณะที	
เปรียบเทียบ ถา้ชนิดและรปูแบบการผ่านพารามิเตอรไ์มถ่กูตอ้ง จะรายงานความผิดพลาดใหท้ราบ สาํหรบักรณีที	
จาํนวนพารามเิตอรไ์ม่เท่ากนั สามารถตรวจสอบไดจ้าก PARM_PTR คือ ถา้ยงัมีพารามเิตอรจ์ริงเหลืออยู ่ แต่ 
PARM_PTR เป็น NULL แสดงว่า จาํนวนพารามเิตอรจ์ริงมมีากกวา่จาํนวนพารามิเตอรห์ุ่น ในทางกลบักนั ถา้ไม่มี
พารามิเตอรจ์ริงเหลืออยู ่แต่ PARM_PTR มีคา่ไม่เท่ากบั NULL แสดงวา่ จาํนวนพารามเิตอรห์ุน่มีมากกวา่จาํนวน
พารามิเตอรจ์ริง ทั,งสองกรณีนี, ผิด ตอ้งรายงานความผิดพลาดใหท้ราบ จะถกูตอ้งก็ต่อเมื	อ ไมม่ีพารามิเตอรจ์ริง
เหลืออยูแ่ละ PARM_PTR มีคา่เท่ากบั NULL 
 กรณีที	เป็นฟังกช์นัมาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐาน จะแยกตรวจสอบตามชื	อของฟังกช์นัมาตรฐาน
หรือกระบวนงานมาตรฐานนั,นๆ  ในกรณีนี, จะใช ้PARAMETER_COUNT บอกตาํแหน่งของพารามเิตอร ์ เริ	มตน้คา่
นี, จะเป็น 0 เมื	อแปลมาถึงพารามิเตอรจ์ริง คา่นี, จะบวกทีละหนึ	ง เพื	อใชเ้ป็นตาํแหน่งของพารามิเตอรต์วันั,น 
ฟังกช์นัมาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐานจะใช่ตาํแหน่งนี,  เป็นตวัตรวจสอบวา่พารามเิตอรจ์ริงตรงตาํแหน่ง
ดงักล่าวมีชนิดและรปูแบบของพารามเิตอรถ์กูตอ้งหรือไม ่ และยงัใชเ้ป็นตวัตรวจสอบจาํนวนพารามิเตอร ์ วา่มี
จาํนวนถกูตอ้งหรือไม่  
 จากนั,นจะผลิตคาํสั 	งเพื	อเรียกใชฟั้งกช์นัหรือกระบวนงานดงักล่าว ในกรณีของฟังกช์นัมาตรฐานหรือ
กระบวนงานมาตรฐาน จะมกีารเรียกใชแ้ละการสง่ผ่านพารามเิตอร ์ แตกต่างกนัขึ, นอยูก่บัแต่ละฟังกช์นัมาตรฐาน
หรือกระบวนงานมาตรฐานนั,นๆ ซึ	งจะกล่าวถึงในสญัลกัษณ์กระทําที	เกี	ยวขอ้ง ในกรณีที	เป็นฟังกช์นัหรือ
กระบวนงานที	ผูใ้ชก้าํหนด จะสรา้งฟังกช์นั routine_call (บรรทดั 03784-03798) เพื	อผลิตคาํสั 	งในการเรียกใช้
ฟังกช์นัหรือกระบวนงานเหล่านั,น ฟังกช์นั routine_call จะผลิตคาํสั 	งแตกต่างกนั ระหวา่งฟังกช์นัหรือกระบวนงาน
ที	อยูต่รงพารามิเตอรห์ุ่นที	มีการผ่านพารามเิตอรแ์บบโดยฟังกช์นัหรือกระบวนงาน กบัฟังกช์นัหรือกระบวนงานที	
อยูต่รงส่วนประกาศ กรณีแรกเลขที	อยูแ่ละค่าโยงสถติของฟังกช์นัหรือกระบวนงาน จะส่งผ่านมาทางพารามิเตอร์
จริง (ดบูทที	 7 หวัขอ้ 7.2) คาํสั 	งที	ผลิตเพื	อกดค่าโยงสถิตลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ และเรียกใชจึ้งเป็น
ดงันี,  (บรรทดั 03789-03792) 
 push WORD PTR $N_label_index+2 
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 call WORD PTR $N_label_index 
เมื	อ label_index เป็นดรรชนีป้ายของชื	อฟังกช์นัหรือกระบวนงานที	ถูกเรียกใช ้ 

ในกรณีหลงั จะเรียกฟังกช์นั static_link (ดบูทที	 9 หวัขอ้ 9.4) ก่อน เพื	อผลิตคาํสั 	งในการหาค่าโยงสถิตและกด
ค่าโยงสถิตลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ แลว้จึงผลิตคาํสั 	ง call $N_labal_index (บรรทดั 03795-03796) 
อธิบายไดด้ว้ยตวัอยา่งโปรแกรมต่อไปนี,  
 
program parartn; 
  procedure p (procedure q); 
    begin 
      q 
    end; 
  procedure r ; 
    begin 
      writeln('Hello') 
    end; 
  begin 
    p(r) 
  end. 
 
ที	หมายเลข 1 โปรแกรมเรียกกระบวนงาน p โดยส่งกระบวนงาน r เป็นพารามเิตอรจ์ริง ไปให ้ q ซึ	งเป็น
พารามิเตอรหุ่์นที	อยูต่รงตาํแหน่งเดียวกนั (ดสูญัลกัษณก์ระทํา #492 ซึ	งจะกล่าวถึงในภายหลงั) เนื	องจาก p 
เป็นกระบวนงานในส่วนการประกาศ สามารถหาคา่โยงสถิตไดใ้นช่วงการแปล ในช่วงการแปลจะมกีารเรียก
ฟังกช์นั static_link เพื	อผลิตคาํสั 	งในการหาคา่โยงสถิตและกดค่าโยงสถติลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ แลว้
ผลิตคาํสั 	งเพื	อเรียกใชก้ระบวนงาน p คือ call $N_label_index เมื	อ label_index เป็นดรรชนีป้ายของ p ดงันั,น
ในช่วงกระทาํการหลงัจากกระทาํการตามคาํสั 	งเหล่านั,นแลว้ กรอบกองซอ้นในช่วงกระทาํการจะมีลกัษณะดงันี,  
 
 ค่าโยงพลวตั 
q+2 ค่าโยงสถิตชี, ไปยงักรอบกองซอ้นพอ่แมข่อง r         พารามิเตอรจ์ริง 
q เลขที	อยูข่องกระบวนงาน r                              ดาํเนินการโดยโปรแกรม 
 ค่าโยงสถิตชี, ไปยงักรอบกองซอ้นพอ่แมข่อง p 
 เลขที	อยูก่ลบัหลงัเรียก p(r) 
 ค่าโยงพลวตั                               ดาํเนินการโดยกระบวนงาน p 
 
ที	หมายเลข 2 มีการเรียกกระบวนงาน q เนื	องจาก q เป็นพารามเิตอรห์ุ่น กระบวนงานที	จะเรียกใชจ้ริงๆ คือ 
กระบวนงานที	ส่งผ่านมาทางพารามเิตอรจ์ริง ในที	นี, คือ กระบวนงาน r ในการเรียกใชก้ระบวนงาน q ก็คอืการ
เรียกใชก้ระบวนงาน r นั	นเอง ถา้กระบวนงาน q มีพารามเิตอร ์ จะมีการกดพารามิเตอรจ์ริงที	จะผ่านไปยงั
กระบวนงาน q (ดสูญัลกัษณก์ระทาํ #492 ซึ	งจะกล่าวถึงในภายหลงั) ในกรณีนี, กระบวนงาน q ไม่มพีารามเิตอร ์
จึงไม่มกีารกดพารามเิตอรใ์ดๆ จากนั,นจะตอ้งกดคา่โยงสถิตและเรียกใชต้ามลาํดบั(ดบูทที	 7 หวัขอ้ 7.2) ในกรณี

1 

2 
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ของการเรียกฟังกช์นัหรือกระบวนงานที	เป็นพารามเิตอรหุ่์น คา่โยงสถิตของฟังกช์นัหรือกระบวนงานที	ส่งผ่านมา
ทางพารามเิตอรจ์ริง ไม่สามารถรูไ้ดใ้นช่วงการแปล เพราะในช่วงกระทาํการสามารถส่งฟังกช์นัหรือกระบวนงาน
ใดมาก็ได ้ จึงตอ้งส่งค่าโยงสถติดงักล่าวผ่านมาทางพารามเิตอรจ์ริงพรอ้มกบัเลขที	อยูข่องฟังกช์นัหรือกระบวนงาน
นั,นดว้ยเสมอ ในตวัอยา่งนี,  เลขที	อยูข่องกระบวนงาน r ที	จะเรียกใช ้ อยูที่	ตาํแหน่ง q ในภาพ ตาํแหน่งนี, จะแทน
ดว้ย $N_label_index เมื	อ label_index เป็นดรรชนีป้ายของ q และค่าโยงสถิตจะอยูที่	ตาํแหน่ง q+2 ในภาพ 
ตาํแหน่งนี, จะแทนดว้ย $N_label_index+2  การกดค่าโยงสถิตลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ทาํไดด้ว้ยคาํสั 	ง   

push WORD PTR $N_label_index+2  
ส่วนการเรียกใชก้ระบวนงาน ทาํไดด้ว้ยคาํสั 	ง 
 call WORD PTR $N_label_index 
หลงัจากเรียกใชก้ระบวนงาน q ซึ	งก็คอื r นั	นเอง กรอบกองซอ้นในช่วงกระทาํการจะมีลกัษณะดงันี,  
 
 ค่าโยงพลวตั 
 ค่าโยงสถิตชี, ไปยงักรอบกองซอ้นพอ่แมข่อง r         
 เลขที	อยูข่องกระบวนงาน r                              ดาํเนินการโดยโปรแกรม 
 ค่าโยงสถิตชี, ไปยงักรอบกองซอ้นพอ่แมข่อง p 
 เลขที	อยูก่ลบัหลงัเรียก p(r) 
 ค่าโยงพลวตั        
            ค่าโยงสถิตชี, ไปยงักรอบกองซอ้นพอ่แมข่อง r       ดาํเนินการโดยกระบวนงาน p 
            เลขที	อยูก่ลบัหลงัเรียก q 
  ค่าโยงพลวตั          ดาํเนินการโดยกระบวนงาน r 
 
 ในกรณีที	มีการเขยีนนิพจน์เพื	อกาํหนดความกวา้งหลงัพารามเิตอรจ์ริง จะมกีารตรวจสอบว่าใชก้บัการ
เรียกกระบวนงานมาตรฐาน write หรือ writeln หรือไม่ ถา้ไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาดใหท้ราบ ในขณะที	แปล
นิพจน์ที	กาํหนดความกวา้ง จะมีเนื, อที	บนกองซอ้นความหมายเพิ	มขึ, นอีกสี	ที	 เพื	อเก็บขอ้มลูเกี	ยวกบันิพจน์นั,น เมื	อ
รวมกบัเนื, อที	สี	ที	ก่อนหนา้นี,  จะมีขอ้มลูที	เกี	ยวขอ้งในขณะที	แปลนิพจน์ที	กาํหนดความกวา้ง จาํนวนแปดตวั เพื	อให้
งา่ยแกก่ารจดจาํ จะเรียกตาํแหน่งของขอ้มลูเหล่านั,น ดงันี,  (บรรทดั 07094-07101) 
#define PEXPR_TP  sem[sem_top].typeptr /* not used */ 
#define PKIND   sem[sem_top-1].ival /* not used */ 
#define PIDP   sem[sem_top-2].symptr /* not used */ 
#define PWITH_INDEX   sem[sem_top-3].ival       /* not used */ 
#define RTN_PARAMETER_COUNT sem[sem_top-4].ival  /* not used */ 
#define RTN_PARMP     sem[sem_top-5].symptr   /* not used */ 
#define RTN_IDP       sem[sem_top-6].symptr 
#define RTN_WITH_INDEX  sem[sem_top-7].ival     /* not used */ 
จะเห็นไดว้า่มีเพยีง RTN_IDP เท่านั,นที	นํามาใชเ้พื	อตรวจสอบวา่ชื	อของกระบวนงาน คือ write หรือ writeln หรือไม ่
ตรงส่วนที	มีการกาํหนดความกวา้ง ของกระบวนงานมาตรฐาน write หรือ writeln ถา้ผูใ้ชไ้ม่กาํหนด คอมไพเลอร์
จะกาํหนดให ้ดงันี,  (บรรทดั 07089-07093) 
#define DEFAULT_CHAR_W 1 /* ชนิดอกัขระกวา้ง 1 */ 
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#define DEFAULT_INTEGER_W 7    /* ชนิดจาํนวนเต็มกวา้ง 7 */ 
#define DEFAULT_BOOLEAN_W 1 /* ชนิดแบบบลูกวา้ง 1 */ 
#define DEFAULT_REAL_W 13 /* ชนิดจาํนวนจริงกวา้ง 13 */ 
#define DEFAULT_REAL_F 0 /* ชนิดจาํนวนจริงหลงัจุดทศนิยมกวา้ง 0 หรือแสดงในรปูยกกาํลงั */ 
สาํหรบัชนิดสายอกัขระ ถา้ผูใ้ชไ้ม่กาํหนด คอมไพเลอรจ์ะกาํหนดใหเ้ท่ากบัความยาวของสายอกัขระ 

หลงัจากแปลส่วนที	กาํหนดความกวา้งแลว้ เนื, อที	ทั,งสี	ที	อยูบ่ริเวณยอดกองซอ้นความหมายไม่มีความ
จาํเป็นตอ้งใชอ้กีต่อไป จะถกูลบทิ, ง ถา้มกีารกาํหนดความกวา้งครั,งที	สองอีก จะมีเนื, อที	กลบัไปเหมอืนกบัที	กาํหนด
ความกวา้งครั,งแรก และเมื	อแปลส่วนที	กาํหนดความกวา้งครั,งที	สองแลว้  เนื, อที	ทั,งสี	นั,นจะถกูลบทิ, ง หลงัจากนั,น
ชื	อที	ตาํแหน่งต่างๆ จะกลบัไปเหมอืนเดิมก่อนหนา้นี,  และหลงัจากแปลพารามเิตอรจ์ริงทั,งหมดเสร็จ เนื, อที	บนยอด
กองซอ้นความหมายสองที	 คือ PARAMETER_COUNT กบั PARM_PTR จะถกูลบทิ, ง และเมื	อแปลถึงทา้ยการเรียกใช้
ฟังกช์นัหรือกระบวนงาน จะใชส้ญัลักษณก์ระทาํ #1254 สาํหรบัฟังกช์นั และสญัลกัษณ์ #424 สาํหรบั
กระบวนงาน  สาํหรบักระบวนงานไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูที	เหลือบนยอดกองซอ้นทั,งสอง คือ RTN_PTR กบั 
RTNWITH_INDEX อีกต่อไปจงึลบทิ, ง แต่ฟังกช์นัตอ้งใชเ้นื, อที	ทั,งสองดงักล่าวต่อไปอีก เนื	องจากการเรียกฟังกช์นั
เป็นนิพจน์ จึงตอ้งจองเนื, อที	บนกองซอ้นความหมายเพิ	มอกีสองที	 เพื	อเก็บขอ้มลูชนิดและรปูแบบของนิพจน์ 

จากแนวความคิดดงักล่าว นํามาเขยีนในสญัลกัษณก์ระทาํต่างๆ ดงันี,  
 สญัลกัษณก์ระทาํ #708 (บรรทดั 06051-06122) บอกใหรู้ว้า่เป็นการเรียกกระบวนงานที	ไม่มี
พารามิเตอร ์ตอ้งตรวจสอบตวัระบุวา่เป็นกระบวนงานหรือไม ่ตวัชี, ไปยงัตวัระบุดงักล่าวเก็บอยูต่รงตาํแหน่ง APIDP 
ซึ	งกระทาํโดยสญัลกัษณก์ระทาํ #1242 กรณีไม่เป็นกระบวนงานจะรายงานความผิดพลาด กรณีที	เป็น
กระบวนงาน ถา้เป็นกระบวนงานที	ผูใ้ชก้าํหนด ทั,งในส่วนของการประกาศและตรงพารามเิตอรห์ุ่นแบบโดย
กระบวนงาน จะมีการตรวจสอบวา่กระบวนงานดงักล่าวมีพารามเิตอรห์รือไม ่ ถา้มีจะรายงานความผิดพลาด 
มิฉะนั,นจะเรียกฟังกช์นั routine_call เพื	อผลิตคาํสั 	งเรียกใชก้ระบวนงานดงักล่าว (บรรทดั 06055-06056)  แต่
ถา้เป็นกระบวนงานมาตรฐาน ตอ้งตรวจสอบวา่เป็นกระบวนงานมาตรฐานที	ไมมี่พารามิเตอรซึ์	งมีทั,งหมดหก
กระบวนงานมาตรฐานที	เป็นไปได ้คือ writeln, page, readln, get, put, และ nosound กรณีที	เป็น writeln, page, 
readln, get, หรือ put จะมคีวามหมายเหมือน writeln(output), page(output), readln(input), get(input), หรือ 
put(output)  ตามลาํดบั คาํสั 	งที	ผลิตเพื	อเรียกกระบวนงานมาตรฐานเหล่านี,  คอื 

 • กระบวนงานมาตรฐาน writeln (บรรทดั 06065-06069) 
  lea ax,$N_label_index 
  push ax 
  call  _writeln 
 เมื	อ label_index เป็นดรรชนีป้ายของแฟ้มขอ้มลูออกมาตรฐาน output 

 • กระบวนงานมาตรฐาน page (บรรทดั 06072-06076) 
  lea ax,$N_label_index 
  push ax 
  call  _page 
 เมื	อ label_index เป็นดรรชนีป้ายของแฟ้มขอ้มลูออกมาตรฐาน output 

 • กระบวนงานมาตรฐาน readln (บรรทดั 06079-06083) 
  lea ax,$N_label_index 
  push ax 
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  call  _readln 
 เมื	อ label_index เป็นดรรชนีป้ายของแฟ้มขอ้มลูเขา้มาตรฐาน input 

 • กระบวนงานมาตรฐาน put (บรรทดั 06086-06093) ดสูญัลกัษณ์กระทาํ #492 ประกอบ 
  lea ax,$N_label_index 
  push ax 
  mov ax,1 
  push ax 
  call _put 
  pop ax 
 เมื	อ label_index เป็นดรรชนีป้ายของแฟ้มขอ้มลูออกมาตรฐาน output 

 • กระบวนงานมาตรฐาน get (บรรทดั 06096-06104) ดสูญัลกัษณก์ระทาํ #492 ประกอบ 
  lea ax,$N_label_index 
  push ax 
  mov ax,1 
  push ax 
  push ax 
  call _get 
  pop ax 
 เมื	อ label_index เป็นดรรชนีป้ายของแฟ้มขอ้มลูเขา้มาตรฐาน input 

 • กระบวนงานมาตรฐาน nosound (บรรทดั 06107-06108) 
  call  _nosound 
 
เนื, อที	สองที	บนกองซอ้นความหมายที	ใชเ้ก็บจาํนวนพารามเิตอรแ์ละตวัชี, ไปพารามิเตอรไ์ม่มีความจาํเป็นตอ้งใชอ้กี
ต่อไปจึงลบทิ, ง (บรรทดั 06121) 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #488 (บรรทดั 06181-06191) คลา้ยกบัสญัลกัษณ์กระทาํ #1250 ในบทที	 9 
หวัขอ้ 9.2 คือ ใชเ้มื	อแปลถึงเครื	องหมาย “(” ซึ	งเป็นจุดเริ	มตน้ของพารามเิตอรจ์ริง จองเนื, อที	บนกองซอ้น
ความหมายสองที	เพื	อเก็บตาํแหน่งของพารามเิตอรแ์ละตวัชี, ไปยงัพารามเิตอรห์ุ่น เริ	มตน้กาํหนดใหต้าํแหน่งของ
พารามิเตอรแ์ละตวัชี, ไปยงัพารามิเตอรห์ุ่นเป็น 0 และ NULL ตามลาํดบั (บรรทดั 06183-06184) แต่แตกต่าง
กนัตรงที	สญัลกัษณ์กระทาํ #1250 ใชก้บัการเรียกฟังกช์นั ส่วนสญัลกัษณนี์, ใชก้บัการเรียกกระบวนงาน จงึตอ้ง
ตรวจสอบตวัระบุหน้า “(” วา่ เป็นกระบวนงานที	ผูใ้ชก้าํหนดตรง ส่วนประกาศ (PROC_ID), ตรงสว่นพารามิเตอร์
หุ่น (PROCPARM_ID), หรือกระบวนงานมาตรฐาน (STDPROC_ID) หรือไม่ ถา้ไมใ่ช่ จะรายงานความผิดพลาด 
(บรรทดั 06185-06187) จากนั,นกาํหนดให ้ PARM_PTR ชี, ไปยงัพารามเิตอรห์ุ่นตวัแรกของกระบวนงาน
ดงักล่าว (บรรทดั 06190) ในกรณีที	ตวัระบเุป็นฟังกช์นัจะมีการรายงานความผิดพลาด และกาํหนดให ้
PARM_PTR ชี, ไปยงัพารามเิตอรห์ุน่ตวัแรกของฟังกช์นัดงักล่าวดว้ย เพื	อใหก้ารตรวจสอบพารามเิตอรด์าํเนินการ
ต่อไป 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #422 (บรรทดั 06174-06177) ใชร่้วมกนัทั,งฟังกช์นัและกระบวนงาน เมื	อแปล
พารามิเตอรจ์ริงทั,งหมดเสร็จ จะเรียกฟังกช์นั routine_call (บรรทดั 06176) เพื	อผลิตคาํสั 	งในการเรียกฟังกช์นั
หรือกระบวนงานดงักล่าว 
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สญัลกัษณก์ระทาํ #424 (บรรทดั 06178-06180) คลา้ยกบัสญัลกัษณ์กระทาํ #1254 ในบทที	 9 
หวัขอ้ 9.2 คือ ใชเ้มื	อแปลมาถึงทา้ยขอ้ความสั 	งเรียกกระบวนงาน ต่างกนัตรงที	หลงัจากเรียกฟังกช์นัเสร็จ ตอ้ง
เพิ	มเนื, อที	บนกองซอ้นความหมายอีกสองที	 เพื	อใชเ้ก็บชนิดและรปูแบบของนิพจน์ เนื	องจากกอ่นหนา้นี, สญัลกัษณ์
กระทาํ #1242 ไดจ้องเนื, อที	แค่สองที	เท่านั,น แต่ในกรณีของกระบวนงานไม่มีความจาํเป็นตอ้งเพิ	มเนื, อที	และไมม่ี
ความจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูทั,งสองที	สญัลกัษณ์กระทาํ #1242 จองไวส้องที	อีกต่อไป จึงลบเนื, อที	ทั,งสองที	สญัลกัษณ์
กระทาํ #1242 จองไวทิ้, ง (บรรทดั 06179) 

สญัลกัษณก์ระทาํ #490 (บรรทดั 06192-06216) วางไวห้นา้นิพจน์ที	ใชเ้ป็นพารามเิตอรจ์ริง เพื	อ
บอกตาํแหน่งของนิพจน์  กรณีที	เป็นการเรียกกระบวนงานมาตรฐานหรือฟังกช์นัมาตรฐาน read, readln, new, 
dispose, ofs, หรือ seg จะกาํหนดใหต้าํแหน่งของนิพจน์เป็น VARPARM_USE (บรรทดั 06196-06202) 
เพราะพารามเิตอรเ์หล่านี, มีการผ่านพารามเิตอรแ์บบโดยเลขที	อยู ่ แต่ถา้เป็นการเรียกกระบวนงานมาตรฐานหรือ
ฟังกช์นัมาตรฐานอื	น จะกาํหนดใหต้าํแหน่งของนิพจน์เป็น EXPR_USE (บรรทดั 06205) เพราะพารามเิตอร์
เหล่านี, มีการผ่านพารามเิตอรแ์บบโดยคา่ ยกเวน้พารามิเตอรช์นิด แฟ้ม แถวลาํดบั หรือระเบียน สาํหรบั
พารามิเตอรข์นิดแฟ้ม ซึ	งใชใ้นกระบวนงานมาตรฐาน assign, close, get, write, writeln, page, put, reset, 
ฟังกช์นัมาตรฐาน eof, eoln หรือชนิดแถวลาํดบัที	ใชใ้นกระบวนงานมาตรฐาน assign หรือชนิดระเบียนที	ใชใ้น
กระบวนงานมาตรฐาน intr แมจ้ะกาํหนดใหต้าํแหน่งของนิพจน์เป็น EXPR_USE แต่นิพจน์ไมไ่ดผ้ลิตคาํสั 	งเพื	อหา
ค่าของมนั แต่จะปล่อยใหเ้ลขที	อยูข่องมนัคา้งอยูบ่นกองซอ้นในช่วงกระทําการอยูแ่ลว้ การกาํหนดตาํแหน่งของ
นิพจน์เป็น EXPR_USE (หรือ VARPARM_USE) จึงไม่มผีลใดๆ ในกรณีของฟังกช์นัหรือกระบวนงานที	ผูใ้ชก้าํหนด
ขึ, น จะตรวจสอบวา่มีพารามเิตอรห์ุ่นที	ตาํแหน่งดงักล่าวหรือไม ่ โดยดูจาก PARM_PTR ถา้เป็น NULL แสดงวา่
พารามิเตอรจ์ริงมีจาํนวนมากกวา่พารามเิตอรห์ุ่น จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 06215) มิฉะนั,น จะ
กาํหนดตาํแหน่งของนิพจน์ ดงันี,  ถา้พารามเิตอรห์ุ่นตรงตาํแหน่งนั,นเป็นการผ่านพารามเิตอรโ์ดยฟังกช์นัหรือ
กระบวนงาน จะกาํหนดใหต้าํแหน่งของนิพจน์เป็น ROUTINE_USE (บรรทดั 06210-06211) และถา้เป็นการ
ผ่านค่าโดยเลขที	อยู ่ จะกาํหนดใหต้าํแหน่งของนิพจน์เป็น VARPARM_USE (บรรทดั 06212) มิฉะนั,น จะ
กาํหนดใหต้าํแหน่งของนิพจน์เป็น EXPR_USE (บรรทดั 06213) 

สญัลกัษณก์ระทาํ #492 (บรรทดั 06217-07036) ใชเ้มื	อแปลนิพจน์ที	เป็นพารามเิตอรจ์ริงเสร็จ 
ขอ้มลูทั,งสี	บนกองซอ้นความหมายที	เกี	ยวกบันิพจน์มีความจาํเป็นตอ้งใช ้แต่ถา้ไม่ลบทิ, ง ตาํแหน่งต่างๆ ที	เราตั,งชื	อ
ไว ้คือ PARAMETER_COUNT, PARM_PTR, และ RTN_PTR จะคลาดเคลื	อน เช่น เราตั,งชื	อ PARAMETER_COUNT 
ใหอ้ยูที่	ยอดกองซอ้น แต่ขณะนี, ที	ยอดกองซอ้นเป็นชนิดของนิพจน์ เป็นตน้ เพื	อใหส้ามารถใชชื้	อ 
PARAMETER_COUNT, PARM_PTR, และ RTN_PTR ได ้จาํเป็นตอ้งเก็บขอ้มลูของนิพจน์สามตวัที	จาํเป็นตอ้งใช ้คือ 
ชนิด, รปูแบบ, และตวัชี, ไปยงัตวัแปร ไวท้ี	ตวัแปรชั 	วคราว expr_tp, kind, และ var_ptr ตามลาํดบั (บรรทดั 
06224-06226) แลว้เลื	อนยอดกองซอ้นความหมายใหต้ํ 	าลงมาอีกสี	ตาํแหน่ง (บรรทดั 06228) การเลื	อนทาํ
เช่นเดียวกบัการลบทิ, ง แต่ขอ้มลูที	อยูบ่นกองซอ้นความหมายไม่ไดถ้กูลบทิ, งไปดว้ย ขอ้มลูเหล่านั,นยงัคงอยู่บนกอง
ซอ้นความหมาย หลงัจากการตรวจสอบเสร็จแลว้เรามคีวามจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูของนิพจน์ดงักล่าวอีก ก็เพยีงแต่
เลื	อนยอดกองซอ้นความหมายใหข้ึ, นไปอีกสี	ตาํแหน่ง เหมือนกบัการจองเนื, อที	เพิ	มอีกสี	ที	 การตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของพารามเิตอรจ์ริง แยกอธิบายออกไดเ้ป็นสองกลุ่ม คอื กลุ่มของฟังกช์นัหรือกระบวนงานที	ผูใ้ชก้าํหนด 
กบักลุ่มของฟังกช์นัมาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐาน กลุ่มหลงันี, จะเริ	มตรวจสอบที	เลขที	ป้าย 
standard_routine: (บรรทดั 06295) โดยไดแ้บ่งการตรวจสอบออกเป็นกลุ่มยอ่ยตามลกัษณะที	เหมอืนกนัของ
พารามิเตอร ์ เช่น ฟังกช์นัมาตรฐาน arctan, cos, exp, ln, sin, และ sqrt รวมเป็นกลุ่มยอ่ยเดียวกนั (บรรทดั 
06730-06774) เป็นตน้ ทุกๆกลุ่มเมื	อตรวจสอบเสร็จแลว้จะกระโดดไปทาํงานต่อที	เลขที	ป้าย break_492: 
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(บรรทดั 07032) เพื	อเลื	อนยอดกองซอ้นความหมายใหข้ึ, นไปอกีสี	ตาํแหน่ง (บรรทดั 07033) ก็จะไดข้อ้มลูเดิม
ที	เกี	ยวกบันิพจน์กลบัคืนมา อยา่งไรก็ตาม ขอ้มลูที	เกี	ยวกบัชนิดของนิพจน์เท่านั,นที	ตอ้งนําไปใชต่้อ และเพื	อให ้
แน่ใจวา่ขอ้มลูดงักล่าวไมเ่ปลี	ยนไป จึงกาํหนดใหช้นิดของนิพจน์มีคา่เท่ากบั expr_tp ซึ	งเป็นค่าเดิมที	เก็บไว ้
(บรรทดั 07034)  

 • การตรวจสอบพารามิเตอรจ์ริงของฟังกช์นัหรือกระบวนงานที	ผูใ้ชก้าํหนด เริ	มจากการตรวจสอบว่ามี
พารามิเตอรหุ่์นตรงตาํแหน่งพารามเิตอรจ์ริงนี, หรือไม่ โดยการตรวจสอบวา่ PARM_PTR เป็น NULL หรือไม่ ถา้
เป็น NULL แสดงวา่จาํนวนพารามิเตอรจ์ริงมีมากกวา่จาํนวนพารามเิตอรหุ่์น ในกรณีนี, จะซํ,ากบัที	เคยตรวจสอบ
แลว้ดว้ยสญัลกัษณก์ระทาํ #490 จึงไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งรายงานความผิดพลาดซํ,า และไมม่คีวามจาํเป็นตอ้ง
ตรวจสอบอีกต่อไป จึงกระโดดไปที	 break_492: แต่ถา้ไม่เป็น NULL จะมกีารตรวจสอบระหว่างพารามเิตอรจ์ริง
กบัพารามเิตอรห์ุน่ที	ตาํแหน่งเดียวกนั โดยใชร้ปูแบบการผ่านพารามเิตอรข์องพารามเิตอรห์ุน่ที	ผูใ้ชเ้ป็นคน
กาํหนดเป็นหลกั ซึ	งแบ่งไดเ้ป็นสามกรณี คือ 

- การผ่านพารามิเตอรโ์ดยฟังกช์นัหรือกระบวนงาน ถา้พารามิเตอรจ์ริงและพารามิเตอรหุ่์นไม่เป็น
ฟังกช์นัทั,งคู่ หรือไมเ่ป็นกระบวนงานทั,งคู ่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 06233-06241) มิฉะนั,น จะ
ตรวจสอบความถกูตอ้ง ระหวา่งพารามเิตอรห์ุน่ของฟังกช์นัหรือกระบวนงานตรงพารามเิตอรห์ุน่ กบัพารามเิตอร์
หุ่นของฟังกช์นัหรือกระบวนงานตรงพารามเิตอรจ์ริง ซํ,าเช่นนี, จนกวา่จะครบหรือพบความผิดพลาด คอมไพเลอร์
ในหนังสือเล่มนี,  ใชฟั้งกช์นั check_parameter_congruent (บรรทดั 03746-03782) เป็นตวัตรวจสอบ ก่อน
เรียกฟังกช์นันี, ตอ้งกาํหนดตวับ่งชี,  และกาํหนดใหม้คี่าเป็นเท็จ ในการเรียกใชต้อ้งส่งพารามเิตอรส์ามตวัไปให ้ คอื 
ตวัชี, ไปยงัรายการโยงของพารามิเตอรท์ั,งสองที	ตอ้งการตรวจสอบและที	อยูข่องตวับ่งชี,  (บรรทดั 06243-06245) 
ฟังกช์นันี, เป็นฟังกช์นัเรียกซํ,า จะเลิกทาํเมื	อ พบความผิดพลาด หลงัจากรายงานความผิดพลาดแลว้ จะกาํหนดให้
ตวับ่งชี, เป็นจริง (บรรทดั 03781) และการทาํซํ,าครั,งต่อไปจะไม่เกดิขึ, น เพราะจะมีการตรวจสอบก่อนวา่ตวับ่งชี,
เป็นจริงหรือไม ่ ถา้ใช่ จะเลิกทาํ (บรรทดั 03750) หรือในกรณีที	สิ, นสดุการตรวจสอบ แสดงวา่ไมม่ีความ
ผิดพลาด (บรรทดั 03778) ในการตรวจสอบถา้เป็นการผ่านพารามเิตอรโ์ดยคา่หรือโดยเลขที	อยู ่ ชนิดของ
พารามิเตอรต์อ้งตรงกนั (บรรทดั 03756-03760) ถา้เป็นการผ่านพารามิเตอรโ์ดยกระบวนงาน จะเรียกตวัเอง
ซํ,า (บรรทดั 03761-03764) ถา้เป็นการผ่านพารามิเตอรโ์ดยฟังกช์นั จะเรียกตวัเองซํ,า และฟังกช์นัตอ้งมชีนิด
ตรงกนั (บรรทดั 03765-03770)   เช่น โปรแกรมต่อไปนี,  (แสดงเฉพาะการผ่านพารามเิตอรโ์ดย
กระบวนงาน) 
 
program recpara; 
      procedure p; 
           begin 
                writeln('hello') 
           end; 
      procedure t (procedure z); 
           begin 
                z 
           end; 
      procedure w (procedure x( procedure y)); 
           begin 
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                x(p) 
           end; 
      begin 
          w(t) 
      end. 
 
เมื	อแปลถึงขอ้ความสั 	ง w(t) พารามิเตอรหุ่์นของกระบวนงาน t คือ procedure z กบัพารามเิตอรห์ุน่ของ
กระบวนงาน x คือ procedure y จะถกูนํามาเปรียบเทียบกนัดว้ยฟังกช์นั check_parameter_congruent เป็นตน้ 

หลงัจากตรวจสอบเสร็จ จะตอ้งผลิตคาํสั 	งเพื	อผ่านพารามเิตอรจ์ริงไปใหฟั้งกช์นัหรือกระบวนงานที	ถูก
เรียกใช ้ เนื	องจากเป็นการผ่านพารามิเตอรโ์ดยฟังกช์นัหรือกระบวนงาน จึงตอ้งหาคา่โยงสถิตของฟังกช์นัหรือ
กระบวนงานที	ส่งไปและกดค่าโยงสถิตนั,นลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ โดยการเรียกฟังกช์นั static_link 
(บรรทดั 06246) และกดเลขที	อยูข่องฟังกช์นัหรือกระบวนงานที	ส่งไปลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ (บรรทดั 
06247-06249) ตามลาํดบั 

- การผ่านพารามิเตอรโ์ดยเลขที	อยู ่ พารามิเตอรจ์ริงตอ้งเป็นนิพจน์รปูแบบตัวแปร ที	ไมไ่ดใ้ชเ้ป็น ป้าย
ระบุ และไมไ่ดใ้ชต้รงตวัแปรควบคุมของขอ้ความสั 	ง for (ดูหวัขอ้ 10.5) ถา้ไมเ่ป็นไปตามนี,  จะรายงานความ
ผิดพลาด (บรรทดั 06252-06259)  เนื	องจากนิพจน์รปูแบบตัวแปรมีเลขที	อยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํ
การอยูแ่ลว้ จึงไมต่อ้งผลิตคาํสั 	งเพื	อผ่านเลขที	อยูอ่ีก 

- การผ่านพารามเิตอรโ์ดยค่า จะมกีารตรวจสอบวา่สามารถผ่านค่าไดห้รือไม ่ โดยเรียกฟังกช์นั 
check_assign_types เหมอืนกบัที	ตรวจสอบวา่นิพจน์ทางขวาสามารถกาํหนดค่าใหก้บัตวัแปรทางซา้ยของ
ขอ้ความสั 	งกาํหนดค่าที	กล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ 10.2.1 ถา้กาํหนดค่าใหไ้มไ่ด ้ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 
06261) มิฉะนั,น จะตอ้งส่งค่าผ่านทางกรอบกองซอ้นในช่วงกระทาํการ คาํสั 	งที	ผลิตจึงไม่เหมอืนกบัในฟังกช์นั 
assignment ของขอ้ความสั 	งกาํหนดคา่ ในกรณีที	ชนิดฐานของพารามิเตอรหุ่์นเป็นชนิดจาํนวนจริงและชนิดฐาน
ของพารามเิตอรจ์ริงเป็นชนิดจาํนวนเต็ม จะผลิตคาํสั 	ง push ax เพื	อกดค่าจาํนวนเต็มลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํ
การ แลว้เรียกรทีูนจากคลงั _float_convert เพื	อเปลี	ยนใหเ้ป็นคา่จาํนวนจริงและผุดคา่ดงักล่าว เก็บในเรจิสเตอรค์ู่ 
dx:ax จากนั,นกดค่าในเรจิสเตอร ์ dx และ ax ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการตามลาํดบั (บรรทดั 06266-
06271) (หมายเหต ุตรงจดุนี, จะเสียเวลาผุดและกดค่าในเรจิสเตอร ์dx กบั ax ถา้ไมต่อ้งการใหเ้สียเวลาตรงจุดนี,  
ตอ้งเขยีนกระบวนงานใหม่อกีตัวหนึ	ง เพื	อทาํหนา้ที	เปลี	ยนคา่จาํนวนเต็มบนยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ให้
เป็นค่าจาํนวนจริง และปล่อยใหค่้าดงักล่าว คา้งอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ คอมไพเลอรใ์นหนังสอืเล่ม
นี, ตอ้งการใหม้ีรทีูนจากคลงัเท่าที	จาํเป็นจึงไม่ไดเ้ขยีนเพิ	ม) ในกรณีที	ชนิดฐานของพารามิเตอรห์ุน่เป็นชนิดจาํนวน
จริงและชนิดฐานของพารามเิตอรจ์ริงเป็นชนิดจาํนวนจริง ค่าจาํนวนจริงเก็บอยูใ่นเรจิสเตอรค์ู่ dx:ax อยูแ่ลว้ จึง
ผลิตคาํสั 	งเพื	อกดค่าในเรจิสเตอร ์dx กบั ax ลงบนยอดกองซอ้นตามลาํดบั (บรรทดั 06270-06271)  ถา้ชนิด
ฐานของพารามเิตอรจ์ริงเป็นชนิดแถวลาํดบัหรือชนิดระเบียน และแน่นอนวา่ชนิดฐานของพารามเิตอรห์ุน่ตอ้ง
เป็นชนิดแถวลาํดบัหรือชนิดระเบียนตรงกนั เพราะไดม้กีารตรวจสอบมาก่อนหนา้นี, แลว้ จะผลิตคาํสั 	งต่อไปนี,  
(บรรทดั 06280-06287) 

pop si 
sub sp,offset 
mov di,sp 
mov ax,ds ; ขอ้มลูมีระยะห่างจาก ds ใช ้ax เป็นที	เก็บชั 	วคราว 
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mov es,ax ; กาํหนดให ้es เท่ากบั ds ผ่าน ax ไม่สามารถเขยีนคาํสั 	ง mov es,ds โดยตรง 
mov cx,size 
cld 
rep movsb 

เมื	อ size เท่ากบัขนาดหน่วยเป็นไบตข์องแถวลาํดบัหรือระเบียน และ offset จะเท่ากบั size ถา้ size เป็นเลขคู่ 
แต่จะเท่ากบั size+1 ถา้ size เป็นเลขคี	 การกดขอ้มลูลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการของสถาปัตยกรรมอินเทล 
8086/8088 ตอ้งทาํเป็นคาํ ดงันั,นเลขที	อยูข่องขอ้มลูตอ้งหารดว้ยสองลงตวั เลขที	อยูข่องพารามเิตอรห์ุ่นจะมี
การทาํ alignment ดว้ย (ดบูทที	 8 หวัขอ้ 8.5) ในที	นี,  size อาจเป็นเลขคี	 จึงตอ้งปรบัใหเ้ป็นเลขคู่เก็บไวท้ี	 offset 
เราจะไม่ใชค้าํสั 	งเพื	อกดขอ้มลูทีละคาํลงบนยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ แต่จะใชว้ธีิทาํสาํเนาขอ้มลู คาํสั 	ง pop 
si ใชเ้พื	อผุดเลขที	อยูข่องแถวลาํดบัหรือระเบียนไวใ้นเรจิสเตอร ์ si ดงันั,น เรจิสเตอรค์ู ่ ds:si จะเก็บเลขที	อยูข่อง
ไบตแ์รกที	เป็นตน้ทาง จากนั,นใชค้าํสั 	ง sub sp,offset เพื	อจองเนื, อที	บนกองซอ้นในช่วงกระทําการเทา่กบัขนาด 
offset เนื, อที	นี, จะเก็บค่าที	จะส่งผ่านและมเีลขที	อยูต่รงตาํแหน่งที	เรจเิตอร ์sp  ชี, อยู ่ตามขอ้ตกลงของคาํสั 	ง movsb 
เลขที	อยูข่องไบตแ์รกที	เป็นปลายทาง จะตอ้งอยูที่	เรจิสเตอรค์ู่ es:di จึงตอ้งใชค้าํสั 	ง  

mov  di,sp  
mov ax,ds  
mov es,ax  

เพื	อใหเ้รจิสเตอรค์ู ่es:di เก็บเลขที	อยูข่องไบตแ์รกที	เป็นปลายทาง จากนั,นใชค้าํสั 	ง mov cx,size เพื	อบอกจาํนวน
ไบตที์	จะทาํสาํเนา ใชค้าํสั 	ง cld เพื	อบอกทิศทางการทาํสาํเนาจากไบตเ์ลขที	อยูต่ํ 	าไปยงัไบตเ์ลขที	อยูส่งู และคาํสั 	ง 
rep movsb เพื	อทาํสาํเนา ตามลาํดบั ในกรณีที	ชนิดฐานของพารามเิตอรห์ุน่เป็นชนิด จาํนวนเต็ม, อกัขระ, 
แบบบลู, แจงนับ, ตวัชี, , และเซต จะผลิตคาํสั 	งโดยเรียกใชฟั้งกช์นั gen_push_value (บรรทดั 06289) ซึ	งผลิต
คาํสั 	ง push ax สาํหรบัชนิด จาํนวนเต็ม, อกัขระ, แบบบลู, แจงนับ, และตวัชี,  (บรรทดั 04015-04021) 
สาํหรบัชนิดเซต จะผลิตคาํสั 	ง (บรรทดั 04023-04028) 
 sub sp,offset 
 call _push_sx 
เมื	อ offset เท่ากบัขนาดหน่วยเป็นไบตข์องเซต ถา้ขนาดของเซตหารดว้ยสองลงตวั แต่จะเท่ากบั ขนาดหน่วยเป็น
ไบตข์องเซต + 1 ถา้ขนาดของเซตหารดว้ยสองไมล่งตวั สาํหรบัรทีูนจากคลงั _push_sx ไดก้ล่าวแลว้ในบทที	 9 
หวัขอ้ 9.2 
 เมื	อตรวจสอบเสร็จ จะเลื	อนตวัชี, ที	เก็บใน PARM_PTR ใหชี้, ไปยงัพารามเิตอรห์ุน่ตวัต่อไป (บรรทดั 
06291)  

  • การตรวจสอบพารามิเตอรจ์ริงของฟังกช์นัมาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐาน ดงัที	กล่าวมาแลว้วา่
ไม่มกีารเก็บพารามเิตอรห์ุ่นของฟังกช์นัมาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐาน จึงไม่สามารถที	จะเปรียบเทียบกบั
พารามิเตอรจ์ริง เหมือนกบัที	ทาํในกรณีที	ผูใ้ชก้าํหนด วธีิการตรวจสอบจึงทาํไดโ้ดยการจาํตาํแหน่งของ
พารามิเตอรจ์ริง ไวท้ี	 PARAMETER_COUNT เริ	มตน้คา่นี, จะเป็น 0 เมื	อแปลถึงพารามเิตอรจ์ริง จะบวกดว้ยหนึ	ง 
(บรรทดั 06296) ทาํใหรู้ว้า่พารามิเตอรจ์ริงอยูที่	ตาํแหน่งที	เท่าใด จึงสามารถตรวจสอบวา่พารามเิตอรจ์ริงที	
ตาํแหน่งนั,นถกูตอ้งหรือไม่ โดยแบ่งการตรวจสอบตามการเรียกใชฟั้งกช์นัมาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐาน
นั,นๆ ดงันี,  

- กระบวนงานมาตรฐาน assign* (บรรทดั 06299-06338) 
- กระบวนงานมาตรฐาน intr* (บรรทดั 06339-06359) 
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- กระบวนงานมาตรฐาน outport* (บรรทดั 06360-06376) 
- กระบวนงานมาตรฐาน outportb* (บรรทดั 06377-06394) 
- ฟังกช์นัมาตรฐาน readmem* (บรรทดั 06395-06414) 
- กระบวนงานมาตรฐาน get และ put (บรรทดั 06415-06451) 
- กระบวนงานมาตรฐาน read และ readln (บรรทดั 06452-06547) 
- กระบวนงานมาตรฐาน write และ writeln (บรรทดั 06548-06617) 
- กระบวนงานมาตรฐาน writemem* (บรรทดั 06618-06643) 
- ฟังกช์นัมาตรฐาน eof และ eoln (บรรทดั 06644-06669) 
- กระบวนงานมาตรฐาน page (บรรทดั 06670-06681) 
- ฟังกช์นัมาตรฐาน abs (บรรทดั 06682-06704) 
- ฟังกช์นัมาตรฐาน sqr (บรรทดั 06705-06723) 
- ฟังกช์นัมาตรฐาน arctan, cos, exp, ln, sin, และ sqrt (บรรทดั 06724-06774) 
- ฟังกช์นัมาตรฐาน chr (บรรทดั 06775-06783) 
- ฟังกช์นัมาตรฐาน odd (บรรทดั 06784-06794) 
- ฟังกช์นัมาตรฐาน ord (บรรทดั 06795-06805) 
- ฟังกช์นัมาตรฐาน pred และ succ (บรรทดั 06806-06827) 

- กระบวนงานมาตรฐาน srand*, sound*, delay*, ฟังกช์นัมาตรฐาน inport*, และ inportb* 
(บรรทดั 06828-06871) 

- ฟังกช์นัมาตรฐาน round (บรรทดั 06872-06885) 
- ฟังกช์นัมาตรฐาน trunc (บรรทดั 06886-06899) 
- กระบวนงานมาตรฐาน new (บรรทดั 06900-06913) 
- กระบวนงานมาตรฐาน dispose (บรรทดั 06914-06927) 
- ฟังกช์นัมาตรฐาน ofs* (บรรทดั 06928-06939) 
- ฟังกช์นัมาตรฐาน seg* (บรรทดั 06940-06952) 
- กระบวนงานมาตรฐาน reset (บรรทดั 06953-06979) 
- กระบวนงานมาตรฐาน rewrite (บรรทดั 06980-06999) 
- กระบวนงานมาตรฐาน close* (บรรทดั 07000-07019) 

 
กระบวนงานมาตรฐานหรือฟังกช์นัมาตนฐานที	มี * อยูข่า้งหลงั มีใชเ้ฉพาะในภาษาพเีอสยหูรือม.อ.ปาสกาล
เท่านั,น ไม่ใช่กระบวนงานมาตรฐานหรือฟังกช์นัมาตรฐานตามขอ้กาํหนดของ ISO อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะไม่ใช่
กระบวนงานมาตรฐานหรือฟังกช์นัมาตนฐานตามขอ้กาํหนดของ ISO แต่ในหนังสือเล่มนี, ขอเรียกวา่ กระบวนงาน
มาตรฐานหรือฟังกช์นัมาตนฐาน เพื	อใหแ้ตกต่างจากกระบวนงานหรือฟังกช์นัที	ผูใ้ชก้าํหนด  

ในกรณีของฟังกช์นัมาตรฐาน rand และกระบวนงานมาตรฐาน nosound ที	ไมม่ีพารามิเตอร ์แต่ผูเ้ขยีน
อาจเขยีนผิด โดยการผ่านพารามิเตอรม์าดว้ย เช่น rand(10) หรือ nosound(500) เป็นตน้ สญัลกัษณก์ระทาํ 
#492 จะตรวจสอบความผิดพลาดในกรณีนี, ดว้ย (บรรทดั 07029-07030) สาํหรบัฟังกช์นัมาตรฐาน eof และ 
eoln อาจจะมีหรือไม่มีพารามเิตอรก็์ได ้ ถา้มี จะถกูตรวจสอบดว้ยสญัลกัษณก์ระทาํ #492 แต่ถา้ไม่ม ี จะถกู
ตรวจสอบดว้ยสญัลกัษณก์ระทาํ #1264 (ดบูทที	 9 หวัขอ้ 9.8) ในทาํนองเดียวกนั กระบวนงานมาตรฐาน read, 
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readln, write, writeln, และ page อาจจะมีหรือไม่มีพารามเิตอรก็์ได ้ ถา้มี จะถกูตรวจสอบดว้ยสญัลกัษณก์ระทาํ 
#492 แต่ถา้ไม่ม ีจะถกูตรวจสอบดว้ยสญัลกัษณก์ระทาํ #708 ที	กล่าวถึงแลว้ในหวัขอ้นี,  
 นอกจากการตรวจสอบความถกูตอ้งแลว้ จะตอ้งมกีารผลิตคาํสั 	งเพื	อดาํเนินการตามฟังกช์นัมาตรฐาน
หรือกระบวนงานมาตรฐานนั,นๆ แต่ไม่มีขอ้บงัคบัวา่ จะตอ้งสรา้งฟังกช์นัมาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐานนั,น
ไวใ้นคลงั แลว้ใชว้ธีิการผ่านพารามเิตอรแ์ละเรียกใชเ้สมอไป คอมไพเลอรส์ามารถผลิตคาํสั 	งเพื	อดาํเนินการไดเ้ลย
โดยไมต่อ้งเรียกใชร้ทีูนจากคลงั นอกจากนี,  รทีูนที	สรา้งไวใ้นคลงั อาจมีชื	อ จาํนวนพารามิเตอร ์ แตกต่างจากการ
เรียกใชใ้นภาษาปาสกาล สาํหรบัการส่งผ่านพารามเิตอรท์างกองซอ้นในช่วงกระทาํการไปยงัรทีูนจากคลงั อาจจะ
ทาํตามแบบภาษาปาสกาล คอื กดพารามิเตอรต์วัแรกลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการก่อน ส่วนพารามเิตอรต์วั
สุดทา้ยจะกดหลงัสุด หรือ  ตามแบบภาษาซี คือ กดพารามิเตอรต์วัสุดทา้ยลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการกอ่น 
ส่วนพารามเิตอรต์วัแรกจะกดหลงัสุด ก็ได ้ คอมไพเลอรที์	สรา้งในหนังสือเล่มนี,  จะทาํตามแบบภาษาปาสกาล 
ดงันั,น รทีูนจากคลงั จะตอ้งเขยีนใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงนี, ดว้ย (ดบูทที	 11) ในการอธิบาย จะเขยีนชื	อและ
พารามิเตอรข์องรทีูนจากคลงั ตามแบบภาษาซ ี แต่การผ่านพารามิเตอรจ์ะทาํแบบภาษาปาสกาล  และชื	อของรู
ทีนในภาษาแอสเซมบลีจะมีเครื	องหมาย “_” นําหน้า ตามแบบฉบบัของภาษาซี 
 การตรวจสอบและผลิตคาํสั 	งของฟังกช์นัมาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐาน จะใชช้นิดฐานของนิพจน์ 
(บรรทดั 06298) เป็นตวัตรวจสอบ ฉะนั,นต่อไปถา้พดูถงึชนิดของนิพจน์หรือตวัแปรในหวัขอ้นี,  จะหมายถึงชนิด
ฐานของมนั รายละเอยีดการตรวจสอบและผลิตคาํสั 	งของฟังกช์นัมาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐาน มีดงันี,  
 

• กระบวนงานมาตรฐาน assign  
รปูแบบที� เป็นไปไดใ้นภาษาปาสกาล :  
 type FILES = file of … ; หรือ type FILES = TEXT; 
            STRING = array [ … ] of char; 

procedure assign(f : FILES, name : char); หรือ 
procedure assign(f : FILES, name : STRING);  

การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
assign(f,name) 

เมื	อ f เป็นตวัแปรชนิดแฟ้ม และ name เป็นนิพจน์ชนิดอกัขระ สายอกัขระ หรือแถวลาํดบัหนึ	งมติิของอกัขระ 
ขอ้กาํหนด :  

ไม่อนุญาตให ้ f เป็นแฟ้มขอ้มลูเขา้มาตรฐาน input หรือแฟ้มขอ้มลูออกมาตรฐาน output และ name 
เก็บอกัขระไดไ้มเ่กนิ MAX_FILE_NAME_LENGTH (บรรทดั 00000) ซึ	งกาํหนดไว ้ 65 ตามขอ้ตกลงของ
ระบบปฏิบติัการดอสที	ใชก่้อนวินโดว ์95 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   

void assign_char_name(FILE *file, int size, int value); ถา้ name เป็นชนิดอกัขระ เมื	อ file เป็นตวัชี,
ไปยงัแฟ้ม f,  size เป็นขนาดตามชนิดของแฟ้ม, และ value เป็นรหสัของอกัขระ 

void assign_string_name(FILE *file, int size, char *s, int ssize); ถา้ name เป็นชนิดสายอกัขระ 
หรือแถวลาํดบัหนึ	งมติิของอกัขระ เมื	อ file เป็นตวัชี, ไปยงัแฟ้ม f,  size เป็นขนาดตามชนิดของแฟ้ม, s เป็นตวัชี, ไป
ยงัอกัขระตวัแรกของ name, และ ssize เป็นจาํนวนอกัขระของ name 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง :  
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ถา้ PARAMETER_COUNT เป็น 1 (บรรทดั 06301-06314) แสดงวา่เป็นพารามเิตอรต์วัแรก จะมีการ
ตรวจสอบวา่ นิพจน์ที	เขียนตรงพารามิเตอรจ์ริง มีรปูแบบตวัแปร และมีชนิดเป็นแฟ้มหรือไม ่ ถา้ไม่ใช่จะรายงาน
ความผิดพลาด มฉิะนั,น จะตรวจสอบวา่มกีารกาํหนดชื	อใหก้บัแฟ้มขอ้มลูเขา้มาตรฐานหรือแฟ้มขอ้มลูออก
มาตรฐานหรือไม ่ ถา้ใช่ จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,น จะผ่านพารามิเตอรต์วัแรก ไปให ้
_assign_char_name หรือ _assign_string_name ซึ	งเป็นเลขที	อยูข่องแฟ้มหรือตวัชี, ไปยงัแฟ้ม เลขที	อยูด่งักล่าว จะ
อยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการอยูแ่ลว้ หลงัจากทาํตามคาํสั 	งที	ไดจ้ากการแปลนิพจน์ ต่อไปจึงผลิตคาํสั 	งเพื	อ
กดพารามเิตอรต์วัที	สอง คือ ขนาดตามชนิดของแฟ้ม (บรรทดั 06308-06310) 

ถา้ PARAMETER_COUNT เป็น 2 (บรรทดั 06317-06336) แสดงวา่เป็นพารามเิตอรต์วัที	สอง ถา้
นิพจน์ที	เขยีนตรงพารามิเตอรจ์ริง เป็นชนิดสายอกัขระหรือแถวลาํดบัหนึ	งมติิของอกัขระ จะตอ้งมีความยาวไมเ่กนิ 
MAX_FILE_NAME_LENGTH ถา้มคีวามยาวเกินจะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,น จะผ่านพารามิเตอรต์วัที	สาม ซึ	ง
เป็นเลขที	อยูห่รือตวัชี, ไปยงัอกัขระตัวแรกของสายอกัขระหรือแถวลาํดบั เลขที	อยูด่งักล่าว จะอยูบ่นยอดกองซอ้น
ในช่วงกระทาํการอยูแ่ลว้ หลงัจากทาํตามคาํสั 	งที	ไดจ้ากการแปลนิพจน์ ต่อไปจึงผลิตคาํสั 	งเพื	อกดพารามเิตอรต์วั
ที	สี	 คอื จาํนวนอกัขระในสายอกัขระหรือแถวลาํดบั (บรรทดั 06324-06325) และผลิตคาํสั 	งเพื	อเรียก 
_assign_string_name (บรรทดั 06326) ตามลาํดบั  แต่ถา้นิพจน์ที	เขยีนตรงพารามิเตอรจ์ริง เป็นชนิดอกัขระ 
จะผลิตคาํสั 	งเพื	อกดพารามิเตอรต์วัที	สาม คอื รหสัของอกัขระ ลงบนยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ (บรรทดั 
06331) และผลิตคาํสั 	งเพื	อเรียก _assign_char_name (บรรทดั 06332) ตามลาํดบั แต่ถา้นิพจน์ที	เขยีนตรง
พารามิเตอรจ์ริง เป็นชนิดอื	นๆ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 06336) 
 ถา้ PARAMETER_COUNT มีคา่มากกวา่ 2 แสดงวา่เขยีนจาํนวนพารามเิตอรจ์ริงผิด จะตรวจสอบดว้ย
สญัลกัษณก์ระทาํ #494 ซึ	งจะกล่าวถึงต่อไป ฟังกช์นัมาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐานอื	นๆ ที	จะกล่าวถึง
ต่อไป จะใชส้ญัลกัษณก์ระทาํ #494 ตรวจสอบในกรณีที	เขียนพารามิเตอรจ์ริงเกนิ เชน่กนั จึงไม่ขอกล่าวถึงอีก 
 

• กระบวนงานมาตรฐาน intr 
รปูแบบที� เป็นไปไดใ้นภาษาปาสกาล :  
 type SIZE = (WORD, BYTE); 
                   REG = record  
                                case SIZE of  
                                    WORD : (AX,BX,CX,DX,BP,DI,SI,DS,ES,FLAGS:integer); 
                                    BYTE : (AL,AH,BL,BH,CL,CH,DL,DH:char) 
                             end; 

procedure intr(number:char; var REG register); หรือ  
procedure intr(number:integer; var REG register); 

การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 intr(n,r) 
เมื	อ n เป็นนิพจน์ชนิด อกัขระหรือจาํนวนเต็ม และ r เป็นตวัแปรชนิดระเบียน 
ขอ้กาํหนด :  

 ระเบียนตอ้งมีขนาดเท่ากบั REGS_SIZE (บรรทดั 00041) ซึ	งกาํหนดไวเ้ท่ากบั 20 ไบต ์ เพื	อเก็บค่า
ของเรจิสเตอร ์AX, BX, CX, DX, BP, DI, SI, DS, ES, และ FLAGS ตามลาํดบั  
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   
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 void intr(int intr_no, REGS *regs); 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง :  

 ถา้ PARAMETER_COUNT เป็น 1 (บรรทดั 06341) จะตรวจสอบวา่นิพจน์มชีนิดเป็นอกัขระหรือ
จาํนวนเต็มหรือไม ่ ถา้ไม่ใช่จะรายงานความผิดพลาด มฉิะนั,น จะผลิตคาํสั 	งเพื	อผ่านพารามเิตอร์ตวัแรกไปให ้
_intr (บรรทดั 06346)  

ถา้ PARAMETER_COUNT เป็น 2 (บรรทดั 06349) จะตรวจสอบวา่นิพจน์มชีนิดเป็นระเบียนและมี
ขนาดเท่ากบั REGS_SIZE หรือไม่ ถา้ไม่ใช่จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,น พารามเิตอรต์วัที	สอง ซึ	งเป็นเลขที	
อยูข่องระเบียน จะอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการอยูแ่ลว้ จึงผลิตคาํสั 	งเรียกรทีูน _intr (บรรทดั 06352)  
 

• กระบวนงานมาตรฐาน outport 
รปูแบบที� เป็นไปไดใ้นภาษาปาสกาล :  

procedure outport(port, value : integer); 
การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 outport(p, v) 
เมื	อ p และ v เป็นนิพจน์ชนิดจาํนวนเต็ม 
ขอ้กาํหนด :  

 - 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   

 - 
ชดุคาํสั�งที� ผลิต : 
 mov dx,ax 
 out dx,ax 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 

ถา้ PARAMETER_COUNT เป็น 1 (บรรทดั 06362) จะตรวจสอบวา่นิพจน์มชีนิดเป็นจาํนวนเต็มหรือไม ่
ถา้ไมใ่ช่จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,น คา่ของนิพจน์ซึ	งเป็นพารามเิตอรจ์ริงตวัแรก จะเก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์ax 
ตามขอ้ตกลงของภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 หมายเลข port จะตอ้งเก็บในเรจิสเตอร ์dx จึงผลิตคาํสั 	ง mov 
dx,ax เพื	อนําหมายเลข port ไปเก็บในเรจิสเตอร ์dx 

ถา้ PARAMETER_COUNT เป็น 2 (บรรทดั 06369) จะตรวจสอบวา่นิพจน์มชีนิดเป็นจาํนวนเต็มหรือไม ่
ถา้ไมใ่ช่จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,น ค่าของนิพจน์ซึ	งเป็นพารามิเตอรจ์ริงตวัที	สอง จะเก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์
ax จึงผลิตคาํสั 	ง out dx,ax 

 

• กระบวนงานมาตรฐาน outportb 
รปูแบบที� เป็นไปไดใ้นภาษาปาสกาล :  

procedure outportb(port : integer; value : integer); หรือ 
procedure outportb(port : integer; value : char);  

การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 outport(p, v) 
เมื	อ p เป็นนิพจน์ชนิดจาํนวนเต็ม และ v เป็นนิพจน์ชนิดจาํนวนเต็มหรืออกัขระ 
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ขอ้กาํหนด :  
 - 

รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   
 - 

ชดุคาํสั�งที� ผลิต : 
 mov dx,ax 
 out dx,al 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 

พารามิเตอรต์วัแรกทาํเหมอืน outport ส่วนพารามเิตอรต์วัที	สองอาจเป็นชนิดอกัขระไดแ้ละผลิตคาํสั 	ง 
out dx,al 
 

• ฟังกช์นัมาตรฐาน readmem 
รปูแบบที� เป็นไปได ้:  

 function readmem(seg, offset : interger) : char; 
การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 readmem(s,o) 
เมื	อ s และ o เป็นนิพจน์ชนิดจาํนวนเต็ม 
ขอ้กาํหนด :  

 - 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   

 unsigned char readmem(int segment, int offset); 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 

ถา้ PARAMETER_COUNT เป็น 1 (บรรทดั 06397) จะตรวจสอบวา่นิพจน์มชีนิดเป็นจาํนวนเต็มหรือไม ่
ถา้ไมใ่ช่จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,น จะผลิตคาํสั 	งเพื	อผ่านพารามิเตอรต์วัแรก ไปให ้ _readmem (บรรทดั 
06401)  

ถา้ PARAMETER_COUNT เป็น 2 (บรรทดั 06404) จะตรวจสอบวา่นิพจน์มชีนิดเป็นจาํนวนเต็มหรือไม ่
ถา้ไมใ่ช่จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,น จะผลิตคาํสั 	งเพื	อผ่านพารามิเตอรต์วัที	สอง (บรรทดั 06408) และ
คาํสั 	งเพื	อเรียก _readmem (บรรทดั 06409)  

เนื	องจาก readmem เป็นฟังกช์นัชนิดอกัขระ จึงกาํหนดให ้ RTN_PTR เท่ากบั char_typep (บรรทดั 
06412) 
 

• กระบวนงานมาตรฐาน get และ put 
รปูแบบที� เป็นไปได ้:  
 type FILES = file of … ; หรือ type FILES = TEXT; 

procedure get(f :FILES);  
procedure put(f : FILES); 

การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 get(f); 
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 put(f); 
เมื	อ f เป็นตวัแปรชนิดแฟ้ม 
หมายเหต ุในกรณีไม่มีพารามิเตอร ์จะตรวจสอบโดยสญัลกัษณก์ระทาํ #708 ซึ	งไดก้ล่าวถึงแลว้ 
ขอ้กาํหนด :  

 ไม่อนุญาตให ้get(output) และ put(input) 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   

void get(FILE *file, int size, int type); 
void put(char * file, int size); 

หมายเหต ุหลงัจากสิ, นสุดการทาํงานของรทีูนเหล่านี, แลว้ พารามิเตอรต์วัแรก คือ ตวัชี, ไปยงัแฟ้มหรือเลขที	อยูข่อง
แฟ้ม จะยงัคา้งอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ส่วนพารามิเตอรต์วัอื	นจะถกูผุดทิ, ง 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 

ถา้ PARAMETER_COUNT เป็น 1 (บรรทดั 06419) จะตรวจสอบวา่นิพจน์มชีนิดเป็นแฟ้มและมีรปูแบบ
เป็นตวัแปรหรือไม ่ ถา้ไม่ใช่จะรายงานความผิดพลาด มฉิะนั,น จะตรวจสอบวา่เป็น get(output) (บรรทดั 
06428) หรือ put(input) (บรรทดั 06440) หรือไม ่ ถา้เป็นรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,นจะผลิตคาํสั 	งดงันี,  
ถา้เป็นการเรียกกระบวนงานมาตรฐาน get จะผลิตคาํสั 	งเพื	อผ่านพารามเิตอรแ์ลว้เรียกรทีูน _get แต่ถา้เป็นการ
เรียกกระบวนงานมาตรฐาน put จะผลิตคาํสั 	งเพื	อผ่านพารามิเตอรแ์ลว้เรียกรทูีน _put ไม่วา่จะเป็นกรณีไหน
พารามิเตอรต์วัแรก ซึ	งเป็นตวัชี, หรือเลขที	อยูข่องแฟ้ม จะอยู่บนยอดกองซอ้นในชว่งกระทาํการอยูแ่ลว้ หลงัจากทาํ
ตามคาํสั 	งที	ไดจ้ากการแปลนิพจน์  
 สุดทา้ยผลิตคาํสั 	งเพื	อผุดพารามเิตอรต์วัแรก คือ ตวัชี, ไปยงัแฟ้มหรือเลขที	อยูข่องแฟ้ม ทิ, ง (บรรทดั 
06447) 
 

• กระบวนงานมาตรฐาน read และ readln 
รปูแบบที� เป็นไปได ้:  
 type FILES = file of … ; หรือ type FILES = TEXT; 
                   t = … ; 

procedure read(f : FILES, var v : t , …); 
procedure readln( f : FILES, var v : t, …); 
procedure read(var v : t , …); 
procedure readln(var v : t, …); 

การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 read(f,v,…); 
 readln(f,v,…); 
 read(v,…); 
 readln(v,…); 
เมื	อ f เป็นตวัแปรชนิดแฟ้ม จะมีหรือไม่ก็ได ้ถา้มตีอ้งเป็นตวัแรก ถา้ไม่มจีะหมายถึง input และ v เป็นตวัแปร  
หมายเหต ุในกรณีไม่มีพารามิเตอร ์จะตรวจสอบโดยสญัลกัษณก์ระทาํ #708 ซึ	งไดก้ล่าวถึงแลว้ 
ขอ้กาํหนด :  
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 การอา่นขอ้มลูจากแฟ้มขอ้ความ จะทาํไดก้บัตวัแปรชนิด จาํนวนเต็มหรือพิสยัยอ่ยที	มีชนิดฐานเป็น
จาํนวนเต็ม, จาํนวนจริง, และอกัขระหรือพสิยัยอ่ยที	มีชนิดฐานเป็นอกัขระ เท่านั,น และตอ้งไม่ใช่เป็น ป้ายระบุ 
หรือ ตวัแปรควบคุมของขอ้ความสั 	ง for 

ไม่อนุญาตใหใ้ชค้าํสั 	ง readln กบัแฟ้มฐานสอง การตรวจสอบจะทาํโดยสญัลกัษณก์ระทาํ #494 ซึ	งจะ
กล่าวถึงในภายหลงั 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   

void read_integer(FILE *file, int *target); 
void read_real(FILE, float *target); 
void read_char(FILE file,  char *target); 

 void get(FILE *file, int size, int type); 
หมายเหต ุ แฟ้มขอ้ความ มองขอ้มลูเป็นบรรทดั ระหวา่งบรรทดั จะมีสญัลกัษณบ์อกการสิ, นสุดบรรทดั ส่วนแฟ้ม
ฐานสอง จะไม่มองขอ้มลูแบบบรรทดั แต่มองขอ้มลูเป็นไบตต์ิดต่อกนั การอา่นขอ้มลูจากแฟ้มขอ้ความ ใชร้ทีูน 
_read_integer, _read_real, และ _read_char สาํหรบัตวัแปรที	มีชนิดเป็น จาํนวนเต็ม, จาํนวนจริง, และ อกัขระ 
ตามลาํดบั ส่วนการอา่นขอ้มลูจากแฟ้มฐานสอง จะทาํไดก้บัตวัแปรชนิดใดๆ ซึ	งตรงกบัชนิดของแฟ้มที	ผูใ้ชก้าํหนด 
และการอ่านขอ้มลูเขา้มายงัตวัแปรแต่ละตวั จะเหมือนกบัการเขยีนขอ้ความสั 	ง v := f^; และ get(f); ตามลาํดบั 
 ทุกๆ รทีูน เมื	อทาํงานเสร็จจะปล่อยใหพ้ารามเิตอรต์วัแรก ซึ	งเป็นเลขที	อยูข่องแฟ้มคา้งอยูบ่นยอดกอง
ซอ้นในช่วงกระทาํการ ส่วนพารามิเตอรต์วัอื	น จะถกูผุดทิ, ง 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 

จะตรวจสอบวา่นิพจน์มรีปูแบบตวัแปรหรือไม่ (บรรทดั 06457) ถา้ไมใ่ช ่ จะรายงานความผิดพลาด 
(บรรทดั 06545) มิฉะนั,น ถา้ PARAMETER_COUNT เป็น 1 (บรรทดั 06457-06491) จะตรวจสอบวา่นิพจน์
เป็นชนิดแฟ้มหรือไม ่ ถา้ใช่ จะจดจาํชนิดแฟ้มไวใ้นตวัแปรชั 	วคราว current_file_tp (บรรทดั 06463) เพื	อไวใ้ช้
ต่อไป ในกรณีนี, ไมต่อ้งผลิตคาํสั 	งใดๆ เพราะตวัชี, หรือเลขที	อยูข่องแฟ้ม อยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการอยู่
แลว้   มิฉะนั,น แสดงวา่ ไมไ่ดก้าํหนดแฟ้ม แต่เขยีนตวัแปรที	ตอ้งการอ่านขอ้มลูเขา้มาเป็นตวัแรกเลย ในกรณีนี,  
ถือวา่ตอ้งการอ่านขอ้มลูจากแฟ้มขอ้มลูเขา้มาตรฐาน input ซึ	งเป็นแฟ้มขอ้ความ จะตรวจสอบว่าตวัแปรดงักล่าวมี
ชนิดเป็น จาํนวนเต็ม จาํนวนจริง หรืออกัขระหรือไม่ ชนิดทั,งสามนี, จะถกูกาํหนดใหมี้รปูแบบเป็น SCALAR_FORM 
จึงใชว้ธีิการตรวจสอบวา่ชนิดมีรปูแบบเป็น SCALAR_FORM หรือไม่ (บรรทดั 06467) ถา้ไมใ่ช ่จะรายงานความ
ผิดพลาด มฉิะนั,น จะผลิตคาํสั 	งเพื	อผ่านพารามเิตอรแ์ละเรียกรทีูน _read_integer, _read_real, หรือ _read_char 
ขึ, นอยูก่บัชนิดของตวัแปร โดยที	พารามเิตอรต์วัแรกเป็นเลขที	อยูข่องแฟ้ม และพารามิเตอรต์วัที	สองเป็นเลขที	อยู่
ของตวัแปร แต่ในกรณีนี,  หลงัจากการแปลนิพจน์ที	เป็นพารามิเตอรต์วัแรกของขอ้ความสั 	ง read หรือ readln แลว้ 
ค่าที	อยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ เป็นเลขที	อยูข่องตวัแปร (เนื	องจากมีการกาํหนดใหต้าํแหน่งของนิพจน์
เป็น VARPARM_USE ดว้ยสญัลักษณ์กระทาํ #490)  ยงัขาดเลขที	อยูข่องแฟ้มขอ้มลูซึ	งเป็นพารามเิตอรต์วัแรกที	
จะตอ้งกดลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ จงึผลิตคาํสั 	งเพื	อผุดเลขที	อยูข่องตวัแปรมาเก็บไวใ้นเรจิสเตอร ์bx ก่อน 
(บรรทดั 06469) แลว้ผลิตคาํสั 	งเพื	อกดเลขที	อยูข่องแฟ้มขอ้มลูเขา้มาตรฐาน input ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํ
การ (บรรทดั 06470-06472) จากนั,นจงึกดเลขที	อยูข่องตวัแปรที	เก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์ bx (บรรทดั 06473) 
ตามลาํดบั ถา้ชนิดฐานของตวัแปรเป็นจาํนวนจริง จะผลิตคาํสั 	งเรียกรทีูน _read_real (บรรทดั  06475) 
มิฉะนั,น จะตรวจสอบวา่ตวัแปรดงักล่าวเป็น ป้ายระบุ หรือ ตวัแปรควบคุมของขอ้ความสั 	ง for หรือไม่ ถา้ใช่จะ
รายงานความผิดพลาด (บรรทดั 06479-06480) มิฉะนั,น จะผลิตคาํสั 	งเรียกรทูีน _read_integer (บรรทดั 
06482) หรือ _read_char (บรรทดั 06486) ตามชนิดฐานของตวัแปร ตามลาํดบั 
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สาํหรบัพารามิเตอรต์ั,งแต่ตวัที	สองเป็นตน้ไป จะไมมี่การตรวจสอบค่าใน PARAMETER_COUNT เพราะ 
ถา้ PARAMETER_COUNT ไม่เท่ากบั 1 (บรรทดั 06492-06544) แสดงวา่เป็นพารามเิตอรต์ั,งแต่ตวัที	สองเป็น
ตน้ไปและจะมีจาํนวนเท่าไหร่ก็ได ้ ในกรณีนี, จะแยกการตรวจสอบและผลิตคาํสั 	งตามรปูแบบของแฟ้ม โดยใชต้วั
แปรชั 	วคราว current_file_tp ที	ใชเ้ก็บชนิดของแฟ้มเป็นตวัแยก  

ถา้เป็นแฟ้มขอ้ความ (บรรทดั 06495-06515) จะตรวจสอบและผลิตคาํสั 	งเหมือนแฟ้มขอ้มลูเขา้
มาตรฐาน input ที	กล่าวมาแลว้ ยกเวน้ในกรณีนี,  เลขที	อยูข่องแฟ้มจะคา้งอยูบ่นยอดกองซอ้นอยูแ่ลว้ (จาก
พารามิเตอรต์วัแรก) จึงไม่ตอ้งกดเลขที	อยูข่องแฟ้มอีก  

ถา้เป็นแฟ้มฐานสอง (บรรทดั 06516-06544) จะผลิตคาํสั 	งเพื	อกาํหนดค่าในบฟัเฟอรข์องแฟ้มใหก้บั
ตวัแปร (v := f^) และผลิตคาํสั 	งเพื	ออา่นขอ้มลูตวัถดัไปเขา้มายงับฟัเฟอรข์องแฟ้ม (get(f))  เนื	องจากขณะนี, ค่าที	
อยูบ่นยอดกองซอ้น คอื เลขที	อยูข่องตวัแปร ส่วนเลขที	อยูข่องแฟ้มจะอยูข่า้งล่างติดกบัยอดกองซอ้น จึงผลิตคาํสั 	ง
เพื	อผุดเลขที	ของตวัแปรเก็บในเรจิสเตอร ์ ax (บรรทดั 06520) และผลิตคาํสั 	งเพื	อผุดเลขที	ของตวัแปรเก็บในเรจิ
สเตอร ์bx (บรรทดั 06521) จากนั,นจงึกดค่าในเรจิสเตอร ์bx (บรรทดั 06522) และ ax (บรรทดั 06524) ลง
บนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ตามลาํดบั แลว้กดเลขที	ของแฟ้มซึ	งเก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์bx (บรรทดั 06525) ลง
บนยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ เพื	อเป็นพารามเิตอรต์ัวแรกของรทีูน _get ต่อไปจะผลิตคาํสั 	งเพื	อกาํหนดค่าใน
บฟัเฟอรข์องแฟ้มใหก้บัตวัแปร เหมือนกบัที	ทาํกบัขอ้ความสั 	งกาํหนดค่าในหวัขอ้  10.2.1 คือ ถา้เป็นคา่ชนิดแถว
ลาํดบัหรือระเบียน เลขที	อยูท่างขวา (f^) ตอ้งอยูบ่นยอดกองซอ้นในชว่งกระทาํการ และเลขที	อยูท่างซา้ย (v) 
จะตอ้งอยูข่า้งล่างติดกบัยอดกองซอ้น ซึ	งในกรณีนี,  เป็นไปตามที	ตอ้งการอยูแ่ลว้ มฉิะนั,น จะตอ้งผลิตคาํสั 	ง เพื	อผุด
เลขที	อยูท่างขวาเก็บไวใ้นเรจิสเตอร ์bx (บรรทดั 06530) และเรียกฟังกช์นั gen_load_value (บรรทดั 06531) 
จากนั,นจงึเรียกใชฟั้งกช์นั assignment (บรรทดั 06533) ฟังกช์นันี, จะผลิตคาํสั 	งเพื	อกาํหนดคา่ และผุดเลขที	อยู่
ดงักล่าวทิ, ง ต่อไปจะผลิตคาํสั 	งเพื	ออา่นขอ้มลูตวัถดัไปเขา้มายงับฟัเฟอรข์องแฟ้ม ตอนนี, ค่าที	อยูบ่นยอดกองซอ้น
ในช่วงกระทาํการ คือ เลขที	ของแฟ้ม ซึ	งจะเป็นพารามเิตอรต์วัแรกของรทีูน _get จากนั,นผลิตคาํสั 	งเพื	อกด
พารามิเตอรต์วัที	สอง คือ size (บรรทดั 06536-06538) และพารามเิตอรต์วัที	สามคือ type ซึ	งกาํหนดให้
เท่ากบั 0 เนื	องจากเป็นแฟ้มฐานสอง (บรรทดั 06539-06540) จากนั,นจงึผลิตคาํสั 	งเพื	อเรียกรทีูน _get 
(บรรทดั 06541) 

 

• กระบวนงานมาตรฐาน write และ writeln 
รปูแบบที� เป็นไปได ้:  
  type FILES = file of … ; หรือ type FILES = TEXT; 
                  t = … ; 

procedure write(f : FILES, e : t , …); 
procedure writeln( f : FILES, e : t, …); 
procedure write( e : t , …); 
procedure writeln( e : t, …); 

การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 write(f,e,…); 
 writeln(f,e,…); 
 write(e,…); 
 writeln(e,…); 
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เมื	อ f เป็นตวัแปรชนิดแฟ้ม จะมีหรือไม่ก็ได ้ ถา้มตีอ้งเป็นตวัแรก ถา้ไม่มจีะหมายถึง แฟ้มขอ้มลูออกมาตรฐาน 
output และ e เป็นนิพจน์ 
หมายเหต ุในกรณีไม่มีพารามิเตอร ์จะตรวจสอบโดยสญัลกัษณก์ระทาํ #708 ซึ	งไดก้ล่าวถึงแลว้ 
ขอ้กาํหนด :  

สาํหรบัแฟ้มขอ้ความ นิพจน์ที	จะแสดงขอ้มลูออก ตอ้งมีชนิด จาํนวนเต็มหรือพสิยัย่อยที	มชีนิดฐานเป็น 
จาํนวนเต็ม, จาํนวนจริง, แบบบลู, อกัขระหรือพิสยัยอ่ยที	มีชนิดฐานเป็นอกัขระ, และสายอกัขระหรือแถวลาํดบั
หนึ	งมิติของอกัขระ เท่านั,น 

ไม่อนุญาตใหใ้ชค้าํสั 	ง writeln กบัแฟ้มฐานสอง ในกรณีนี, จะตรวจสอบโดยสญัลกัษณก์ระทาํ #494 ซึ	งจะ
กล่าวถึงในภายหลงั 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   

void write_integer(FILE *file, int value, int width); 
void write_real(FILE *file, long value, int width, int frac); 
void write_boolean(char *file, int value, int width); 
void write_char(FILE *file, int value, int width); 
void write_string(FILE *file, char *s, int width, int length); 
void put(FILE *file, int size); 

หมายเหต ุ การแสดงขอ้มลูออกของแฟ้มขอ้ความ สาํหรบันิพจน์ที	มชีนิดเป็น จาํนวนเต็ม, จาํนวนจริง, แบบบลู, 
อกัขระ และสายอกัขระหรือแถวลาํดบัหนึ	งมิติของอกัขระ จะใชร้ทีูน _write_integer, _write_real, _write_boolean, 
_write_char, และ _write_string ตามลาํดบั ซึ	งจะผลิตโดยสญัลกัษณก์ระทาํ #562, #662, #666, #674, และ 
#676  จะกล่าวถึงในภายหลงั สว่นการแสดงขอ้มลูออกของแฟ้มฐานสอง จะทาํไดก้บันิพจน์ชนิดใดๆ ซึ	งตรงกบั
ชนิดของแฟ้มที	ผูใ้ชก้าํหนด และการแสดงขอ้มลูออกของนิพจน์แต่ละตวั จะเหมือนกบัการเขยีนขอ้ความสั 	ง f^ := 
e; และ put(f); ตามลําดบั ในกรณีนี,  จะเรียกรทีูน _put 
 ทุกๆ รทีูน เมื	อทาํงานเสร็จจะปล่อยใหพ้ารามเิตอรต์วัแรก ซึ	งเป็นเลขที	อยูข่องแฟ้มคา้งอยูบ่นยอดกอง
ซอ้นในช่วงกระทาํการ ส่วนพารามิเตอรต์วัอื	น จะถกูผุดทิ, ง 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 

ถา้ PARAMETER_COUNT เป็น 1 (บรรทดั 06554) จะตรวจสอบว่านิพจน์เป็นชนิดแฟ้ม และมีรปูแบบ
ตวัแปร หรือไม ่ ถา้ใช่ จะจดจาํชนิดแฟ้มไวใ้นตวัแปรชั 	วคราว current_file_tp (บรรทดั 06558) เพื	อไวใ้ชต้่อไป 
ในกรณีนี, ไมต่อ้งผลิตคาํสั 	งใดๆ เพราะตวัชี, หรือเลขที	อยูข่องแฟ้ม อยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการอยู่แลว้   
มิฉะนั,น แสดงวา่ ไม่ไดก้าํหนดแฟ้ม แต่เขียนนิพจน์ที	ตอ้งการแสดงขอ้มลูออกเป็นตวัแรกเลย ในกรณีนี,  ถือวา่
ตอ้งการแสดงขอ้มลูออกไปยงัแฟ้มขอ้มลูออกมาตรฐาน output ซึ	งเป็นแฟ้มขอ้ความ ถา้นิพจน์เป็นชนิดสาย
อกัขระหรือแถวลาํดบัหนึ	งมิติของอกัขระ จะตอ้งผลิตคาํสั 	งเพื	อผ่านพารามเิตอรแ์ละเรียกรทีูน _write_string 
เนื	องจากผูใ้ชไ้ม่ไดก้าํหนดแฟ้ม พารามิเตอรต์วัแรกจงึยงัไม่อยูบ่นกองซอ้นในช่วงกระทาํการ แต่จะมีพารามเิตอร์
ตวัที	สอง ซึ	งเป็นเลขที	อยูข่องสายอกัขระหรือแถวลาํดบัหนึ	งมิติของอกัขระ อยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
จึงผลิตคาํสั 	งเพื	อผุดเลขที	อยูด่งักล่าวบนยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการมาเก็บไวใ้นเรจสิเตอร ์ bx ก่อน (บรรทดั 
06563) แลว้ผลิตคาํสั 	งเพื	อกดเลขที	อยู่ของแฟ้มขอ้มลูออกมาตรฐาน output ลงบนยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํ
การ (บรรทดั 06564-06566) ซึ	งเป็นพารามเิตอรต์วัแรก แลว้กดค่าในเรจิสเตอร ์ bx (บรรทดั 06567) ซึ	ง
เป็นเลขที	อยูข่องสายอกัขระหรือแถวลาํดบัหนึ	งมติิของอกัขระ ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ เป็นพารามเิตอร์
ตวัที	สอง สาํหรบัคาํสั 	งที	จะผ่านพารามิเตอรต์วัที	สามและสี	ของรทูีน _write_string ยงัแปลไม่ถงึส่วนที	กาํหนด
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ความกวา้ง และเกี	ยวขอ้งกบัสญัลกัษณก์ระทาํ #662 และ #666 ซึ	งจะกล่าวถึงในภายหลงั แต่ถา้นิพจน์มีชนิด
ฐานเป็น จาํนวนเต็ม, จาํนวนจริง, แบบบลู, หรืออกัขระ คา่ของนิพจน์จะเก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์ ในกรณีนี, จะผลิต
คาํสั 	งเพื	อกดเลขที	อยูข่องแฟ้มขอ้มลูออกมาตรฐาน output ลงบนยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ (บรรทดั 
06572-06574) ซึ	งเป็นพารามเิตอรต์วัแรก แลว้เรียกฟังกช์นั gen_push_value (บรรทดั 06575) เพื	อกดค่า
ของนิพจน์ลงบนยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ เป็นพารามิเตอรต์วัที	สอง สาํหรบัคาํสั 	งที	จะผ่านพารามิเตอรต์วัที	
สามซึ	งกาํหนดความกวา้งของรทีูน _write_integer, _write_real, _write_boolean, และ _write_char และคาํสั 	งที	จะ
ผ่านพารามิเตอรต์วัที	สี	ซึ	งกาํหนดความกวา้งหลงัจุดของรทีูน _write_real ยงัแปลไม่ถึง และเกี	ยวขอ้งกบัสญัลกัษณ์
กระทาํ #662, #666, และ #676 ซึ	งจะกล่าวถึงในภายหลงั ถา้นิพจน์ไมม่ีชนิดตามที	กล่าวมา จะรายงานความ
ผิดพลาด (บรรทดั 06577) 

สาํหรบัพารามิเตอรต์ั,งแต่ตวัที	สองเป็นตน้ไป จะไมมี่การตรวจสอบค่าใน PARAMETER_COUNT เพราะ 
ถา้ PARAMETER_COUNT ไม่เท่ากบั 1 (บรรทดั 06579-06615) แสดงวา่เป็นพารามเิตอรต์ั,งแต่ตวัที	สองเป็น
ตน้ไปและจะมีจาํนวนเท่าไหร่ก็ได ้ ในกรณีนี, จะแยกการตรวจสอบและผลิตคาํสั 	งตามรปูแบบของแฟ้ม โดยใชต้วั
แปรชั 	วคราว current_file_tp ที	ใชเ้ก็บชนิดของแฟ้มเป็นตวัแยก  

ถา้เป็นแฟ้มขอ้ความ (บรรทดั 06582-06591) เลขที	อยูข่องแฟ้มจะคา้งอยูบ่นยอดกองซอ้นอยูแ่ลว้ 
(จากพารามเิตอรต์วัแรก) จึงไม่ตอ้งกดเลขที	อยูข่องแฟ้มอีก ถา้นิพจน์เป็นชนิดสายอกัขระหรือแถวลาํดบัหนึ	งมิติ
ของอกัขระ ก็ไม่ตอ้งผลิตคาํสั 	งใดๆ อีก เพราะเลขที	อยูข่องสายอกัขระหรือแถวลาํดบัหนึ	งมติิของอกัขระ อยูบ่นยอด
กองซอ้นในช่วงกระทาํการในตาํแหน่งที	ถกูตอ้งอยู่แลว้ แต่ถา้นิพจน์มีชนิดเป็น จาํนวนเต็ม, จาํนวนจริง, แบบบลู, 
หรืออกัขระ คา่ของนิพจน์จะเก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์ ในกรณีนี, จะเรียกฟังกช์นั gen_push_value (บรรทดั 06590) 
เพื	อกดค่าของนิพจน์ลงบนยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ เป็นพารามเิตอรต์วัที	สอง  ถา้นิพจน์ไมม่ีชนิดตามที	
กล่าวมา จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 06588) 

 ถา้เป็นแฟ้มฐานสอง (บรรทดั 06592-06615) จะผลิตคาํสั 	งเพื	อใส่คา่ของนิพจน์ลงในบฟัเฟอรข์อง
แฟ้ม (f^ := e) และผลิตคาํสั 	งเพื	อแสดงขอ้มลูออกไปยงัแฟ้ม (put(f)) การใส่ค่าของนิพจน์ลงในบฟัเฟอรข์อง
แฟ้มทาํเหมือนขอ้ความสั 	งกาํหนดค่า คือ ถา้เป็นนิพจน์ชนิดแถวลาํดบัหรือระเบียน เลขที	อยูจ่ะอยูบ่นยอดกอง
ซอ้นในช่วงกระทาํการ และเลขที	อยูข่องตวัแปรทางซา้ย จะตอ้งอยูข่า้งล่างติดกบัยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
ซึ	งขณะนี, ก็เป็นไปตามที	ตอ้งการอยูแ่ลว้ แต่หลงัจากกาํหนดค่าแลว้ เลขที	ทั,งสองจะถูกผุดทิ, ง ทาํใหเ้ลขที	อยูข่อง
แฟ้มหายไป จึงตอ้งผลิตคาํสั 	ง เพื	อผุดค่าทั,งสองเก็บไวใ้นเรจิสเตอร ์ax และ bx (บรรทดั 06597 และ 06598) 
ตามลาํดบั จากนั,นจงึผลิตคาํสั 	งเพื	อกดเลขที	อยูข่องแฟ้มซึ	งเก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์ bx ลงบนกองซอ้นสองครั,ง 
(บรรทดั 06599 และ 06600) และผลิตคาํสั 	งเพื	อกดเลขที	อยูท่างขวาซึ	งเก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์ax ลงบนยอดกอง
ซอ้นในช่วงกระทาํการ (บรรทดั 06601) ดงันั,น หลงัจากกาํหนดค่าแลว้ เลขที	ทั,งซา้ยและขวาจะถกูผุดทิ, ง เหลือ
เลขที	อยูข่องแฟ้มตามตอ้งการ แต่ถา้ไม่เป็นนิพจน์ชนิดแถวลาํดบัหรือระเบยีน ค่าของนิพจน์จะเก็บอยูใ่นเรจิ
สเตอร ์ สว่นเลขที	อยูข่องแฟ้มอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ในกรณีนี,  จะผลิตคาํสั 	ง เพื	อผุดเลขที	อยูข่อง
แฟ้มเก็บในเรจิสเตอร ์bx (บรรทดั 06604) และผลิตคาํสั 	งเพื	อกดเลขที	อยูข่องแฟ้มซึ	งเก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์bx ลง
บนกองซอ้นสองครั,ง (บรรทดั 06605 และ 06606) หลงัจากกาํหนดค่าแลว้ เลขที	ทางซา้ยจะถกูผุดทิ, ง เหลือ
เลขที	อยูข่องแฟ้มตามตอ้งการ เมื	อจดัการเกี	ยวกบัเลขที	อยูท่างซา้ย และเลขที	อยูห่รือคา่ทางขวาเรียบรอ้ยแลว้ จึง
เรียกฟังกช์นั assignment (บรรทดั 06608) ฟังกช์นันี, จะผลิตคาํสั 	งเพื	อกาํหนดคา่ และผุดเลขที	อยูด่งักล่าวทิ, ง 
จากนั,นจงึผลิตคาํสั 	งเพื	อเรียกรทีูน _put พารามิเตอรต์วัแรก คอื เลขที	อยูข่องแฟ้มอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วง
กระทาํการอยูแ่ลว้ จึงผลิตคาํสั 	งเพื	อกดพารามิเตอรต์วัที	สอง คอื size (บรรทดั 06610-06612) ลงบนยอดกอง
ซอ้นในช่วงกระทาํการ และผลิตคาํสั 	งเรียกรทีูน _put (บรรทดั 06613) 
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• กระบวนงานมาตรฐาน writemem 
รปูแบบที� เป็นไปได ้:  

procedure writemem(segment, offset : integer; value : char);  
การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 writemem(s,o,v); 
เมื	อ s และ o เป็นนิพจน์ชนิดจาํนวนเต็ม สว่น v เป็นนิพจน์ชนิดอกัขระ 
ขอ้กาํหนด :  

 - 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   

void writemem(int segment, int offset, unsigned char value); 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 
 การตรวจสอบตรงไปตรงมา คอื ที	 PARAMETER_COUNT เท่ากบั 1, 2, และ 3 นิพจน์ตอ้งมีชนิด จาํนวน
เต็ม, จาํนวนเต็ม, และอกัขระ ตามลาํดบั ถา้ไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาด คาํสั 	งที	ผลิต คือ กดพารามิเตอรต์วัที	 
1, 2, และ 3 ซึ	งเก็บอยูใ่นเรจสิเตอร ์ ax ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ตามลาํดบั แลว้ผลิตคาํสั 	งเรียกรทีูน 
_writemem 
 

• ฟังกช์นัมาตรฐาน eof และ eoln 
รปูแบบที� เป็นไปได ้:  
 type FILES = file of … ; หรือ type FILES = TEXT; 

function eof(f : FILES) : boolean; 
function eoln(f : FILES) : boolean;  

การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 eof(f); 
 eoln(f); 
เมื	อ f เป็นตวัแปรชนิดแฟ้ม 
หมายเหต ุในกรณีไม่มีพารามิเตอร ์จะตรวจสอบโดยสญัลกัษณก์ระทาํ #708 ซึ	งไดก้ล่าวถึงแลว้ 
ขอ้กาํหนด :  

 - 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   

char eof(FILE *file, int size); 

char eoln(FILE *file); 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 
 ถา้ PARAMETER_COUNT เท่ากบั 1 จะตรวจสอบวา่นิพจน์มชีนิดเป็นแฟ้มและมีรูปแบบตวัแปรหรือไม ่
ถา้ไม ่จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,น เลขที	อยูข่องแฟ้มจะอยูบ่นยอดกองซอ้นในชว่งกระทาํการอยูแ่ลว้ กรณีที	
เป็นการเรียกฟังกช์นัมาตรฐาน eof จะผลิตคาํสั 	งเพื	อกดพารามเิตอรต์วัที	สอง คอื size ลงบนกองซอ้นในช่วง
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กระทาํการ (บรรทดั 06654-06656) และผลิตคาํสั 	งเรียกรทูีน _eof (บรรทดั 06657) แต่กรณีที	เป็นการ
เรียกฟังกช์นัมาตรฐาน eoln จะผลิตคาํสั 	งเรียกรทูีน _eoln (บรรทดั 06662) เท่านั,น 

เนื	องจาก eof และ eoln เป็นฟังกช์นัชนิดแบบบลู จึงกาํหนดให ้ RTN_PTR เท่ากบั boolean_typep 
(บรรทดั 06667) 
 

• กระบวนงานมาตรฐาน page 
รปูแบบที� เป็นไปได ้:  

procedure page(f : TEXT); 
การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 page(f); 
เมื	อ f เป็นตวัแปรชนิดแฟ้มขอ้ความ 
หมายเหต ุในกรณีไม่มีพารามิเตอร ์จะตรวจสอบโดยสญัลกัษณก์ระทาํ #708 ซึ	งไดก้ล่าวถึงแลว้ 
ขอ้กาํหนด :  

-  
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   
  void page(FILE *file); 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 
  ถา้ PARAMETER_COUNT เท่ากบั 1 จะตรวจสอบว่านิพจน์มีชนิดเป็นแฟ้มขอ้ความ และมี
รปูแบบตวัแปรหรือไม ่ ถา้ไม ่ จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,น เลขที	อยูข่องแฟ้มจะอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วง
กระทาํการอยูแ่ลว้ จะผลิตคาํสั 	งเรียกรทีูน _page (บรรทดั 06676) 
 

• ฟังกช์นัมาตรฐาน abs 
รปูแบบที� เป็นไปได ้:  

function abs(x:real):real; 
function abs(x:integer):integer; 

การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 abs(x); 
เมื	อ x เป็นนิพจน์ชนิดจาํนวนจริง หรือจาํนวนเต็ม 
ขอ้กาํหนด :  

 - 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   

ถา้พารามิเตอรเ์ป็นชนิดจาํนวนจริง 
float abs_real(float value); 

ชดุคาํสั�งที� ผลิต : 
ถา้พารามิเตอรเ์ป็นชนิดจาํนวนเต็ม 

   cmp ax,0 
   jge $L_label 
   neg ax 
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$L_label:  
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 

ถา้ PARAMETER_COUNT เท่ากบั 1 จะตรวจสอบวา่นิพจน์มชีนิดเป็นจาํนวนเต็มหรือไม ่ ถา้ใช่ จะผลิต
ชุดคาํสั 	งที	กล่าวขา้งตน้ (บรรทดั 06688-06691) ในกรณีนี,  abs จะเป็นฟังกช์นัชนิดจาํนวนเต็ม จึงกาํหนดให ้
RTN_PTR->typep เท่ากบั integer_typep (บรรทดั 06692) มิฉะนั,น จะตรวจสอบวา่นิพจน์มชีนิดเป็นจาํนวนจริง
หรือไม่ ถา้ใช่ จะผลิตคาํสั 	งเพื	อกดพารามเิตอร ์ ซึ	งเก็บอยูใ่นเรจิสเตอรค์ู่  dx:ax ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
(บรรทดั 06696-06697) และผลิตคาํสั 	งเรียกรทูีน _abs_real (บรรทดั 06698) ในกรณีนี,  abs จะเป็น
ฟังกช์นัชนิดจาํนวนจริง จงึกาํหนดให ้ RTN_PTR->typep เท่ากบั real_typep (บรรทดั 06700) มิฉะนั,น จะ
รายงานความผิดพลาด (บรรทดั 06702) 
 

• ฟังกช์นัมาตรฐาน sqr 
รปูแบบที� เป็นไปได ้:  

function sqr(x:real):real; 
function sqr(x:integer):integer); 

การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 sqr(x); 
เมื	อ x เป็นนิพจน์ชนิดจาํนวนจริง หรือจาํนวนเต็ม 
ขอ้กาํหนด :  

 - 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   

ถา้พารามิเตอรเ์ป็นชนิดจาํนวนจริง 
float sqr_real(float value); 

ชดุคาํสั�งที� ผลิต : 
ถา้พารามิเตอรเ์ป็นชนิดจาํนวนเต็ม 

  mov dx,ax 
  imul dx 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 
 การตรวจสอบเหมือน abs ต่างกนัตรงคาํสั 	งที	ผลิต 
  

• ฟังกช์นัมาตรฐาน arctan, cos, exp, ln, sin, และ sqrt 
รปูแบบที� เป็นไปได ้:  

function arctan(x:integer):real หรือ function arctan(x:real):real; 
function cos(x:integer):real หรือ function cos(x:real):real; 
function exp(x:integer):real หรือ function exp(x:real):real; 
function ln(x:integer):real หรือ function ln(x:real):real; 
function sin(x:integer):real หรือ function sin(x:real):real; 
function sqrt(x:integer):real หรือ function sqrt(x:real):real; 

การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
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 arctan(x); 
 cos(x); 
 exp(x); 
 ln(x); 
 sin(x); 
 sqrt(x); 
เมื	อ x เป็นนิพจน์ชนิดจาํนวนจริง หรือจาํนวนเต็ม 
ขอ้กาํหนด :  

 - 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   
  float arctan(float y); 
 float cos(float y); 
 float exp(float y); 
 float ln(float y); 
 float sin(float y); 
 float sqrt(float y); 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 
 ถา้ PARAMETER_COUNT เท่ากบั 1 กรณีที	นิพจน์เป็นชนิดจาํนวนเต็ม จะผลิตคาํสั 	งเพื	อกดค่าที	อยูใ่นเรจิ
สเตอร ์ ax ลงกองซอ้นในช่วงกระทาํการ (บรรทดั 06738) และผลิตคาํสั 	งเรียกรทูีน _float_convert (บรรทดั 
06739) เพื	อเปลี	ยนคา่จาํนวนเต็มใหเ้ป็นคา่จาํนวนจริง เก็บไวใ้นเรจิสเตอรค์ู่ dx:ax ในกรณีที	นิพจน์เป็นชนิด
จาํนวนจริง คา่จาํนวนจริง อยูใ่นเรจิสเตอรค์ู่ dx:ax อยูแ่ลว้ ถา้นิพจน์ไมใ่ช่ชนิดจาํนวนเต็มหรือจาํนวนจริง จะ
รายงานความผิดพลาด (บรรทดั 06742) ก่อนที	จะเรียกรทีูนต่างๆ จะกดพารามิเตอรซึ์	งเก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์dx 
และ ax ลงกองซอ้นในช่วงกระทาํการ (บรรทดั 06743-06744) แลว้ผลิตคาํสั 	งเรียกรทีูนที	ตอ้งการ (บรรทดั 
06745-06770) 

เนื	องจากฟังกช์นัมาตรฐานเหล่านี, เป็นชนิดจาํนวนจริง จงึกาํหนดให ้ RTN_PTR->typep เท่ากบั 
real_typep (บรรทดั 06772) 
 

• ฟังกช์นัมาตรฐาน chr 
รปูแบบที� เป็นไปได ้:  

 function chr(x:integer):char; 
การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 chr(x); 
เมื	อ x เป็นนิพจน์ชนิดจาํนวนเต็ม 
ขอ้กาํหนด :  

 - 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   

 - 
ชดุคาํสั�งที� ผลิต : 
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 - 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 
 ถา้ PARAMETER_COUNT เท่ากบั 1 จะตรวจสอบวา่นิพจน์เป็นชนิดจาํนวนเต็มหรือไม่ ถา้ไม ่จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทดั 06779) มิฉะนั,น ไมต่อ้งผลิตคาํสั 	งใดๆ เพราะคา่ในเรจิสเตอร ์ ax ใชเ้ก็บทั,งค่าชนิด
จาํนวนเต็มและค่าชนิดอกัขระอยูแ่ลว้ 

เนื	องจาก chr เป็นฟังกช์นัชนิดอกัขระ จึงกาํหนดให ้ RTN_PTR->typep เท่ากบั char_typep (บรรทดั 
06781) 
 

• ฟังกช์นัมาตรฐาน odd 
รปูแบบที� เป็นไปได ้:  

function odd(x:integer):boolean;  
การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 odd(x); 
เมื	อ x เป็นนิพจน์ชนิดจาํนวนเต็ม 
ขอ้กาํหนด :  

 - 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   

 - 
ชดุคาํสั�งที� ผลิต : 
 and ax,1 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 
 ถา้ PARAMETER_COUNT เท่ากบั 1 จะตรวจสอบวา่นิพจน์เป็นชนิดจาํนวนเต็มหรือไม่ ถา้ไม ่จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทดั 06791) มิฉะนั,น จะผลิตคาํสั 	ง and ax,1 

เนื	องจาก odd เป็นฟังกช์นัชนิดแบบบลู จึงกาํหนดให ้ RTN_PTR->typep เท่ากบั boolean_typep 
(บรรทดั 06792) 
 

• ฟังกช์นัมาตรฐาน ord 
รปูแบบที� เป็นไปได ้:  
 type enumer = ( … ); 

function ord(x:integer):integer; 
function ord(x:char):integer; 
function ord(x:enumer):integer; 

การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 ord(x); 
เมื	อ x เป็นนิพจน์ชนิดจาํนวนเต็ม อกัขระ หรือแจกแจง 
ขอ้กาํหนด :  

 - 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   
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 - 
ชดุคาํสั�งที� ผลิต : 
 - 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 
 ถา้ PARAMETER_COUNT เท่ากบั 1 จะตรวจสอบว่านิพจน์เป็นชนิด จาํนวนเต็ม, อกัขระ, หรือแจกแจง
หรือไม่ ถา้ไม่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 06801) มิฉะนั,น ไมต่อ้งผลิตคาํสั 	งใดๆ เพราะคา่ในเรจิสเตอร ์
ax ใชเ้ก็บทั,งค่าที	ตอ้งการอยูแ่ลว้ 

เนื	องจาก ord เป็นฟังกช์นัชนิดจาํนวนเต็ม จึงกาํหนดให ้ RTN_PTR->typep เท่ากบั integer_typep 
(บรรทดั 06803) 
 

• ฟังกช์นัมาตรฐาน pred และ succ 
รปูแบบที� เป็นไปได ้:  
 type enumer = (…); 
 function pred(x:integer):integer; 

function pred(x:char):char; 
function pred(x:enum):enum; 

  function succ(x:integer):integer; 
function succ(x:char):char; 
function succ(x:enum):enum;  

การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
pred(x); 

 succ(x); 
เมื	อ x เป็นนิพจน์ชนิดจาํนวนเต็ม อกัขระ หรือแจกแจง 
ขอ้กาํหนด :  

 - 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   

 - 
ชดุคาํสั�งที� ผลิต : 
 dec  ax ถา้เป็นฟังกช์นัมาตรฐาน pred 
 inc   ax ถา้เป็นฟังกช์นัมาตรฐาน succ 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 
 ถา้ PARAMETER_COUNT เท่ากบั 1 จะตรวจสอบว่านิพจน์เป็นชนิด จาํนวนเต็ม, อกัขระ, หรือแจกแจง
หรือไม่ ถา้ไม่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 06814) มิฉะนั,น จะผลิตคาํสั 	งตามที	กล่าวขา้งตน้ 

เนื	องจาก pred และ succ เป็นฟังกช์นัที	มชีนิดตามชนิดของพารามิเตอร ์จึงกาํหนดให ้RTN_PTR->typep 
เท่ากบัชนิดของพารามเิตอร ์(บรรทดั 06818) 
 

• กระบวนงานมาตรฐาน srand, sound, delay, ฟังกช์นัมาตรฐาน inport, และ inportb 
รปูแบบที� เป็นไปได ้:  
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procedure srand(x:integer); 
procedure sound(x:integer); 
procedure delay(x:integer); 
function inport(x:integer):integer; 
function inportb(x:integer):char; 

การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 srand(x); 
 sound(x); 
 delay(x); 
 inport(x); 
 inportb(x); 
เมื	อ x เป็นนิพจน์ชนิดจาํนวนเต็ม  
ขอ้กาํหนด :  

 - 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   
 ถา้เป็น srand  

void srand(unsigned int seed);   
ถา้เป็น sound 

void sound(unsigned int freq);   
ถา้เป็น delay 

void delay(unsigned int times); 

ชดุคาํสั�งที� ผลิต : 
 ถา้เป็น inport 
  mov dx,ax 
  in ax,dx 
 ถา้เป็น inportb 
  mov dx,ax 
  sub ax,ax 
  in al,dx 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 
 ถา้ PARAMETER_COUNT เท่ากบั 1 จะตรวจสอบวา่นิพจน์เป็นชนิดจาํนวนเต็ม หรือไม่ ถา้ไม่ จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทดั 06840) มิฉะนั,น กรณีที	เป็นการเรียก srand, sound, หรือ delay จะผลิตคาํสั 	งเพื	อกด
พารามิเตอรซึ์	งเก็บอยูใ่น ax ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ และผลิตคาํสั 	งเรียกรทีูน _srand, _sound, หรือ 
delay ตามลาํดบั (บรรทดั 06843-06857) กรณีที	เป็นการเรียก inport จะผลิตคาํตามที	กล่าวขา้งตน้ เนื	องจาก 
inport เป็นฟังกช์นัชนิดจาํนวนเต็ม จึงกาํหนดให ้ RTN_PTR->typep เท่ากบั integer_typep (บรรทดั 06858-
06862) กรณีที	เป็นการเรียก inportb จะผลิตคาํตามที	กล่าวขา้งตน้ และกาํหนดให ้ RTN_PTR->typep เท่ากบั 
char_typep (บรรทดั 06863-06868) เนื	องจาก inportb เป็นฟังกช์นัชนิดอกัขระ 
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• ฟังกช์นัมาตรฐาน round 
รปูแบบที� เป็นไปได ้:  

 function round(x:real):integer; 
การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 round(x); 
เมื	อ x เป็นนิพจน์ชนิดจาํนวนจริง 
ขอ้กาํหนด :  

 - 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   

 int round(float y); 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 
 ถา้ PARAMETER_COUNT เท่ากบั 1 จะตรวจสอบวา่นิพจน์เป็นชนิดจาํนวนจริงหรือไม่ ถา้ไมใ่ช ่ จะ
รายงานความผิดพลาด (บรรทดั 06882) มิฉะนั,น จะกดพารามิเตอรซึ์	งเก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์dx และ ax ลงกอง
ซอ้นในช่วงกระทาํการ (บรรทดั 06876-06877) แลว้ผลิตคาํสั 	งเรียกรทีูน _round (บรรทดั 06878) 

เนื	องจากฟังกช์นั round เป็นชนิดจาํนวนเต็ม จึงกาํหนดให ้ RTN_PTR->typep เท่ากบั integer_typep 
(บรรทดั 06883) 
 

• ฟังกช์นัมาตรฐาน trunc 
รปูแบบที� เป็นไปได ้:  

 function trunc(x:real):integer; 
การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 trunc (x); 
เมื	อ x เป็นนิพจน์ชนิดจาํนวนจริง 
ขอ้กาํหนด :  

 - 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   
  int trunc(float y); 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 
 เหมือน round แต่เรียกรทีูน _trunc 
 

• กระบวนงานมาตรฐาน new 
รปูแบบที� เป็นไปได ้:  

procedure new(var p:pointer);  
การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 new(p); 
เมื	อ p เป็นตวัแปรชนิดตวัชี,  
ขอ้กาํหนด :  

 - 
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รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   
  void new(char *pointer, int size); 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 
 ถา้ PARAMETER_COUNT เท่ากบั 1 จะตรวจสอบวา่นิพจน์เป็นชนิดตวัชี, หรือไม่ ถา้ไมใ่ช่ จะรายงานความ
ผิดพลาด (บรรทดั 06911) มิฉะนั,น พารามิเตอรต์วัแรกซึ	งเป็นตวัชี,  จะอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการอยู่
แลว้ เพราะกาํหนดใหต้าํแหน่งของนิพจน์เป็น VARPARM_USE (ดสูญัลกัษณก์ระทาํ #490) ต่อไปจึงผลิตคาํสั 	ง
เพื	อกดพารามเิตอรต์วัที	สอง คือ size ลงกองซอ้นในช่วงกระทําการ (บรรทดั 06904-06906) แลว้ผลิตคาํสั 	ง
เรียกรทีูน _new (บรรทดั 06907) 
 

• กระบวนงานมาตรฐาน dispose 
รปูแบบที� เป็นไปได ้:  

procedure dispose(var p:pointer); 
การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 dispose(p); 
เมื	อ p เป็นตวัแปรชนิดตวัชี,  
ขอ้กาํหนด :  

 - 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   
 void dispose(char *pointer, int size); 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 
 เหมือน new แต่เรียกรทีูน _dispose 
 

• ฟังกช์นัมาตรฐาน ofs 
รปูแบบที� เป็นไปได ้: 
 type t = … ;  

function ofs(v:t):integer;  
การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  

ofs(v); 
เมื	อ v เป็นตัวแปร 
ขอ้กาํหนด :  

 - 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   

 - 
ชดุคาํสั�งที� ผลิต : 
 pop  ax 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 
 ถา้ PARAMETER_COUNT เท่ากบั 1 จะตรวจสอบวา่นิพจน์มรีปูแบบตวัแปรหรือไม่ ถา้ไมใ่ช ่ จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทดั 06935) มิฉะนั,น จะผลิตคาํสั 	งตามที	กล่าว (บรรทดั 06932) 
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เนื	องจากฟังกช์นั ofs เป็นชนิดจาํนวนเต็ม จึงกาํหนดให ้ RTN_PTR->typep เท่ากบั integer_typep 
(บรรทดั 06936) 
 

• ฟังกช์นัมาตรฐาน seg 
รปูแบบที� เป็นไปได ้: 
 type t = … ;  

function seg(v:t):integer; 
การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 seg(v); 
เมื	อ v เป็นตัวแปร 
ขอ้กาํหนด :  

 - 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   

 - 
ชดุคาํสั�งที� ผลิต : 
 pop  ax 
 mov  ax,ds 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 
 ถา้ PARAMETER_COUNT เท่ากบั 1 จะตรวจสอบวา่นิพจน์มรีปูแบบตวัแปรหรือไม่ ถา้ไมใ่ช ่ จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทดั 06948) มิฉะนั,น จะผลิตคาํสั 	งตามที	กล่าว(บรรทดั 06944-06945) 

เนื	องจากฟังกช์นั seg เป็นชนิดจาํนวนเต็ม จึงกาํหนดให ้ RTN_PTR->typep เท่ากบั integer_typep 
(บรรทดั 06949) 
 

• กระบวนงานมาตรฐาน reset 
รปูแบบที� เป็นไปได ้:  
 type FILES = file of … ; หรือ type FILES = TEXT; 

procedure reset(f : FILES); 
การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 reset(f); 
เมื	อ f เป็นตวัแปรชนิดแฟ้ม 
ขอ้กาํหนด :  

ไม่อนุญาตใหแ้ฟ้ม เป็นแฟ้มขอ้มลูเขา้มาตรฐาน input หรือ แฟ้มขอ้มลูออกมาตรฐาน output 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   
  void reset(FILE *file, int size, int type); 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 
 ถา้ PARAMETER_COUNT เท่ากบั 1 จะตรวจสอบวา่นิพจน์เป็นชนิดแฟ้มหรือไม ่ ถา้ไมใ่ช่ จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทดั 06977) มิฉะนั,น จะตรวจสอบวา่แฟ้มเป็นแฟ้มขอ้มลูเขา้มาตรฐาน input หรือ 
แฟ้มขอ้มลูออกมาตรฐาน output หรือไม่ ถา้ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 06960) มิฉะนั,น 
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พารามิเตอรต์วัแรกซึ	งเป็นเลขที	อยูข่องแฟ้ม จะอยูบ่นยอดกองซอ้นในชว่งกระทาํการอยูแ่ลว้ ต่อไปจงึผลิตคาํสั 	ง 
เพื	อกดพารามเิตอรต์วัที	สองและสาม คือ size และ type ลงกองซอ้นในช่วงกระทาํการ (บรรทดั 06962-
06971) แลว้ผลิตคาํสั 	งเรียกรทูีน _reset (บรรทดั 06972) 
 

• กระบวนงานมาตรฐาน rewrite 
รปูแบบที� เป็นไปได ้:  
 type FILES = file of … ; หรือ type FILES = TEXT; 

procedure rewrite(f : FILES); 
การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 rewrite(f); 
เมื	อ f เป็นตวัแปรชนิดแฟ้ม 
ขอ้กาํหนด :  

 ไม่อนุญาตใหแ้ฟ้ม เป็นแฟ้มขอ้มลูเขา้มาตรฐาน input หรือ แฟ้มขอ้มลูออกมาตรฐาน output  
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   
  void rewrite(FILE *file, int size); 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 
 ถา้ PARAMETER_COUNT เท่ากบั 1 จะตรวจสอบวา่นิพจน์เป็นชนิดแฟ้มหรือไม ่ ถา้ไมใ่ช่ จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทดั 06997) มิฉะนั,น จะตรวจสอบวา่แฟ้มเป็นแฟ้มขอ้มลูเขา้มาตรฐาน input หรือ 
แฟ้มขอ้มลูออกมาตรฐาน output หรือไม่ ถา้ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 06987) มิฉะนั,น 
พารามิเตอรต์วัแรกซึ	งเป็นเลขที	อยูข่องแฟ้ม จะอยูบ่นยอดกองซอ้นในชว่งกระทาํการอยูแ่ลว้ ต่อไปจงึผลิตคาํสั 	ง 
เพื	อกดพารามเิตอรต์วัที	สอง คือ size ลงกองซอ้นในช่วงกระทําการ (บรรทดั 06989-06991) แลว้ผลิตคาํสั 	ง
เรียกรทีูน _rewrite (บรรทดั 06992) 
 

• กระบวนงานมาตรฐาน close 
รปูแบบที� เป็นไปได ้:  
 type FILES = file of … ; หรือ type FILES = TEXT; 

procedure close(f : FILES); 
การเรยีกใชใ้นภาษาปาสกาล :  
 close(f); 
เมื	อ f เป็นตวัแปรชนิดแฟ้ม 
ขอ้กาํหนด :  

 ไม่อนุญาตใหแ้ฟ้ม เป็นแฟ้มขอ้มลูเขา้มาตรฐาน input หรือ แฟ้มขอ้มลูออกมาตรฐาน output 
รทีูนจากคลงัที� เรยีกใช ้:   
  void close(FILE *file, int size); 
การตรวจสอบและผลิตคาํสั�ง : 
 ถา้ PARAMETER_COUNT เท่ากบั 1 จะตรวจสอบวา่นิพจน์เป็นชนิดแฟ้มหรือไม ่ ถา้ไมใ่ช่ จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทดั 07017) มิฉะนั,น จะตรวจสอบวา่แฟ้มเป็นแฟ้มขอ้มลูเขา้มาตรฐาน input หรือ 
แฟ้มขอ้มลูออกมาตรฐาน output หรือไม่ ถา้ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 07007) มิฉะนั,น 
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พารามิเตอรต์วัแรกซึ	งเป็นเลขที	อยูข่องแฟ้ม จะอยูบ่นยอดกองซอ้นในชว่งกระทาํการอยูแ่ลว้ ต่อไปจงึผลิตคาํสั 	ง 
เพื	อกดพารามเิตอรต์วัที	สอง คือ size ลงกองซอ้นในช่วงกระทําการ (บรรทดั 07009-07011) แลว้ผลิตคาํสั 	ง
เรียกรทีูน _close (บรรทดั 07012) 
 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #494 (บรรทดั 07037-07087) ใชเ้มื	อแปลพารามิเตอรจ์ริงหมดทุกตวั ในกรณี
ของฟังกช์นัหรือกระบวนงานที	ผูใ้ชก้าํหนด จะตรวจสอบจาํนวนพารามิเตอรว์า่มีจาํนวนเท่ากนัหรือไม ่ โดยดทีู	 
PARM_PTR วา่เป็น NULL หรือไม่ ถา้ไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 07085) ในกรณีของฟังกช์นั
มาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐาน แยกการตรวจสอบออกตามจาํนวนพารามิเตอร ์ดงันี,  

- ในกรณีที	มีจาํนวนพารามเิตอรเ์ท่าใดก็ได ้ถา้เป็นกระบวนงานมาตรฐาน read และ write จะผลิตคาํสั 	ง 
เพื	อผุดพารามเิตอรต์วัแรก คอื เลขที	อยูข่องแฟ้ม ซึ	งยงัคา้งอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการทิ, ง (บรรทดั 
07044) ถา้เป็นกระบวนงานมาตรฐาน readln จะตรวจสอบว่าเป็นแฟ้มขอ้ความ หรือไม่ ถา้ไม่ใช่ จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทดั 07052) มิฉะนั,น จะเรียกรทีูน _readln รทีูนนี, ตอ้งการพารามเิตอรห์นึ	งตวั คือ เลขที	อยู่
ของแฟ้ม เนื	องจากเลขที	อยูข่องแฟ้มยงัคา้งอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ จึงไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งผลิต
คาํสั 	งเพื	อผ่านพารามเิตอรอ์กี จงึผลิตคาํสั 	งเรียกรทีูน _readln ไดเ้ลย (บรรทดั 07048) และถา้เป็นกระบวนงาน
มาตรฐาน writeln จะตรวจสอบและผลิตคาํสั 	งเหมือน readln แต่จะเรียกรทูีน _writeln แทน 

-  ในกรณีที	มีจาํนวนพารามเิตอรส์ามตวั ไดแ้ก่ กระบวนงานมาตรฐาน writemem จะตรวจสอบวา่ 
PARAMETER_COUNT เท่ากบั 3 หรือไม่ ถา้ไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 07065) 

-  ในกรณีที	มีจาํนวนพารามเิตอรส์องตวั ไดแ้ก่ กระบวนงานมาตรฐาน assign, intr, outport, outportb, 
และฟังกช์นัมาตรฐาน readmem จะตรวจสอบวา่ PARAMETER_COUNT เท่ากบั 2 หรือไม ่ ถา้ไม่ใช่ จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทดั 07074) 

-  ในกรณีที	มีจาํนวนพารามเิตอรห์นึ	งตวั ไดแ้ก ่ กระบวนงานมาตรฐาน หรือฟังกช์นัมาตรฐานที	เหลือ 
จะตรวจสอบวา่ PARAMETER_COUNT เท่ากบั 1 หรือไม ่ถา้ไมใ่ช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 07079) 
 เมื	อแปลพารามเิตอรค์รบทุกตวัแลว้ ขอ้มลูตรง PARAMETER_COUNT และ PARM_PTR ไม่จาํเป็นตอ้งใช้
อีกต่อไป จึงลบทิ, ง (บรรทดั 07086) 
 

 สญัลกัษณก์ระทาํ #562, #662, #666, และ #674 เกี	ยวขอ้งกบักระบวนงานมาตรฐาน write และ 
writeln ที	แฟ้มขอ้มลูออกเป็นแฟ้มขอ้ความ เท่านั,น เนื	องจากหลงัพารามเิตอรจ์ริง สามารถเขียนส่วนที	ใชก้าํหนด
ความกวา้ง และถา้เป็นชนิดจาํนวนจริง สามารถเขยีนส่วนที	ใชก้าํหนดจาํนวนตวัเลขหลงัจุดทศนิยมไดด้ว้ย  การ
ตรวจสอบและผลิตคาํสั 	ง จะทาํต่อจากกระบวนงานมาตรฐาน write และ writeln ที	กล่าวถึงในสญัลกัษณ์กระทาํ 
#492 ดงัที	กล่าวแลว้วา่ การแสดงขอ้มลูออกของแฟ้มขอ้ความ สามารถทาํไดก้บันิพจน์ที	มีชนิดฐานเป็น จาํนวน
เต็ม, จาํนวนจริง, แบบบลู, อกัขระ, และสายอกัขระหรือแถวลําดบัหนึ	งมิติของอกัขระ เท่านั,น และรทีูนที	เรียกใช ้
คือ _wrire_integer, _write_real, _write_boolean, _write_char, และ _write_string   
 สญัลกัษณก์ระทาํ #666 (บรรทดั 07153-07184) บอกใหรู้ว้า่หลงัพารามเิตอรจ์ริงไม่มกีารเขยีน
ส่วนที	บอกความกวา้ง จะตรวจสอบวา่เป็นการเรียกกระบวนงานมาตรฐาน write หรือ writeln และแฟ้มที	จะแสดง
ขอ้มลูออกเป็นแฟ้มขอ้ความ หรือไม่ ถา้ไมใ่ช่ ก็ไมต่อ้งผลิตคาํสั 	งใดๆ มิฉะนั,น จะผลิตคาํสั 	งเพื	อกดพารามเิตอรต์วั
ที	สาม คือ width ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ (ก่อนหนา้นี, สญัลกัษณก์ระทาํ #492 ผลิตคาํสั 	งที	กด
พารามิเตอรส์องตวัแรก ลงบนยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการแลว้) สาํหรบัความกวา้ง เนื	องจากผูใ้ชไ้มก่าํหนด 
ค่านี, จึงถกูกาํหนดใหเ้ป็น DEFAULT_INTEGER_W, DEFAULT_REAL_W, DEFAULT_BOOLEAN_W, 
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DEFAULT_CHAR_W, และความยาวของสายอกัขระ ตามชนิดฐานของนิพจน์ และถา้ชนิดฐานของนิพจน์เป็น
จาํนวนจริง หรือ สายอกัขระ จะผลิตคาํสั 	ง เพื	อกดพารามิเตอรต์วัที	สี	 คอื frac หรือ length ลงบนกองซอ้นในช่วง
กระทาํการ สาํหรบัคาํสั 	งเรียกรทีูน จะผลิตโดยสญัลกัษณก์ระทาํ #562 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #662 (บรรทดั 07135-07152) บอกใหรู้ว้า่หลงัพารามเิตอรจ์ริงมีนิพจน์ที	ใช้
กาํหนดความกวา้ง เนื	องจากมีความจาํเป็นตอ้งใชช้นิดของนิพจน์ที	กาํหนดความกวา้ง จึงเก็บชนิดไวใ้นตวัแปร
ชั 	วคราว wexpr_tp (บรรทดั 07138) ขอ้มลูทั,งสี	ที	เกี	ยวขอ้งกบันิพจน์ที	กาํหนดความกวา้งไม่จาํเป็นตอ้งใชอี้ก
ต่อไป จึงลบทิ, ง (บรรทดั 07139) จากนั,นจะตรวจสอบว่า เป็นการเรียกกระบวนงานมาตรฐาน write หรือ 
writeln หรือไม่ ถา้ไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 07150) มิฉะนั,น จะตรวจสอบวา่แฟ้มขอ้มลู
ออกเป็นแฟ้มขอ้ความ หรือไม่ ถา้ไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 07149) มิฉะนั,น จะตรวจสอบวา่
นิพจน์ที	ใชก้าํหนดความกวา้งมีชนิดฐานเป็นจาํนวนเต็มหรือไม ่ ถา้ไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 
07145)  มิฉะนั,น จะผลิตคาํสั 	งเพื	อกดค่าของนิพจน์ที	เก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์ ax ลงบนยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํ
การ (บรรทดั 07147) เพื	อเป็นพารามิเตอรต์วัที	สาม คือ width  
 สญัลกัษณก์ระทาํ #674 (บรรทดั 07185-07203) บอกใหรู้ว้า่หลงัพารามเิตอรจ์ริงมีนิพจน์ที	ใช้
กาํหนดความกวา้งหลงัจดุทศนิยม ต่อจากนิพจน์ที	ใชก้าํหนดความกวา้งทั,งหมด ที	ดาํเนินการโดยสญัลกัษณ์
กระทาํ #662 เนื	องจากมีความจาํเป็นตอ้งใชช้นิดของนิพจน์ที	กาํหนดความกวา้งหลงัจุดทศนิยม จึงเก็บชนิดไวใ้น
ตวัแปรชั 	วคราว wexpr_tp (บรรทดั 07188) ขอ้มลูทั,งสี	ที	เกี	ยวขอ้งกบันิพจน์ที	กาํหนดความกวา้งหลงัจุดทศนิยม 
ไม่จาํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไป จึงลบทิ, ง (บรรทดั 07189) จากนั,นจะตรวจสอบว่า เป็นการเรียกกระบวนงาน
มาตรฐาน write หรือ writeln หรือไม่ ถา้ไมใ่ช่ จะไมร่ายงานความผิดพลาด เพราะจะซํ,ากบัที	เคยรายงานแลว้ดว้ย
สญัลกัษณก์ระทาํ #662   มิฉะนั,น จะตรวจสอบวา่แฟ้มขอ้มลูออกเป็นแฟ้มขอ้ความ หรือไม่ ถา้ไม่ใช่ จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทดั 07201) มิฉะนั,น จะตรวจสอบวา่นิพจน์ที	ใชก้าํหนดความกวา้งหลงัจุดทศนิยมมีชนิด
ฐานเป็นจาํนวนเต็มหรือไม่ ถา้ไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 07195)  มิฉะนั,น ถา้นิพจน์ที	จะแสดง
ค่า เป็นชนิดจาํนวนจริง จะผลิตคาํสั 	งเพื	อกดคา่ของนิพจน์ที	กาํหนดความกวา้งหลงัจุดทศนิยม ซึ	งเก็บอยูใ่นเรจิ
สเตอร ์ax ลงบนยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ (บรรทดั 07198) เพื	อเป็นพารามเิตอรต์วัที	สี	 คอื frac มิฉะนั,น 
นิพจน์ที	กาํหนดความกวา้งหลงัจุดทศนิยม จะไมม่ีผลใดๆ จึงไมต่อ้งผลิตคาํสั 	งใดๆ 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #676 (บรรทดั 07204-07213) บอกใหรู้ว้า่หลงัพารามเิตอรจ์ริงไม่มนิีพจน์ที	ใช้
กาํหนดความกวา้งหลงัจดุทศนิยม แต่มีนิพจน์ที	ใชก้าํหนดความกวา้งทั,งหมด ที	ดาํเนินการโดยสญัลกัษณ์กระทาํ 
#662 ในกรณีนี, จะตรวจสอบวา่ เป็นการเรียกกระบวนงานมาตรฐาน write หรือ writeln หรือไม่ ถา้ไม่ใช่ จะไม่
รายงานความผิดพลาด เพราะจะซํ,ากบัที	เคยรายงานแลว้ดว้ยสญัลกัษณ์กระทาํ #662  มิฉะนั,น จะตรวจสอบวา่
แฟ้มขอ้มลูออกเป็นแฟ้มขอ้ความ หรือไม่ ถา้ไม่ใช่ จะไมร่ายงานความผิดพลาด เพราะจะซํ,ากบัที	เคยรายงานแลว้
ดว้ยสญัลกัษณ์กระทาํ #662  มิฉะนั,น ถา้นิพจน์ที	จะแสดงคา่ เป็นชนิดจาํนวนจริง จะผลิตคาํสั 	งเพื	อกดค่า 
DEFAULT_REAL_F ลงบนยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ (บรรทดั 07210-07211) เพื	อเป็นพารามิเตอรต์วัที	สี	 
คือ frac มิฉะนั,น ความกวา้งหลงัจุดทศนิยม จะไมม่ีผลใดๆ จึงไม่ตอ้งผลิตคาํสั 	งใดๆ 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #562 (บรรทดั 07103-07134) ใชเ้มื	อแปลนิพจน์ที	เป็นพารามเิตอรจ์ริง, นิพจน์ที	
ใชก้าํหนดความกวา้ง (ถา้ม)ี, และนิพจน์ที	ใชก้าํหนดความกวา้งหลงัจุดทศนิยม (ถา้ม)ี เสร็จ จะตรวจสอบวา่เป็น
การเรียกกระบวนงานมาตรฐาน write หรือ writeln หรือไม่ ถา้ไม่ใช่ ก็ไม่ตอ้งผลิตคาํสั 	งใดๆ มิฉะนั,น จะตรวจสอบ
วา่ แฟ้มขอ้มลูออกเป็นแฟ้มขอ้ความ หรือไม่ ถา้ไม่ใช่ ก็ไมต่อ้งผลิตคาํสั 	งใดๆ มิฉะนั,น จะผลิตคาํสั 	งแยกตามชนิด
ของนิพจน์ที	ตอ้งการแสดงค่า ดงันี,  

- ชนิดจาํนวนเต็ม จะผลิตคาํสั 	งเรียกรทีูน _write_integer 
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- ชนิดจาํนวนจริง จะผลิตคาํสั 	งเรยีกรทูีน _write_real 
- ชนิดแบบบลู จะผลิตคาํสั 	งเรียกรทีูน _write_boolean 
- ชนิดอกัขระ จะผลิตคาํสั 	งเรียกรทีูน _write_char 
- ชนิดสายอกัขระ จะผลิตคาํสั 	งเพื	อกดพารามิเตอรต์วัที	สี	 คือ length ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ 

(บรรทดั 07128-07129) และผลิตคาํสั 	งเรียกรทูีน _write_string (บรรทดั 07130) ตามลาํดบั 
ขณะนี, บนยอดกองซอ้นความหมาย ยงัคงมีขอ้มลูสี	ตวัที	เกี	ยวขอ้งกบันิพจน์ที	จะแสดงค่าคา้งอยู่ (ดสูญัลกัษณ์
กระทาํ #492) ขอ้มลูเหล่านี, ไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไปจึงลบทิ, ง (บรรทดั 07133) 
 
10.3 ขอ้ความสั �ง while 
 ไวยากรณ์แปลที	เกี	ยวขอ้งกบัขอ้ความสั 	ง while มีกฎต่างๆ ดงันี,  
<simple_or_structured_statement>  
    : #448 #704 “WHILE” <expr> #452 “DO” #66 <statement> #77 #456 
    . 
 แนวความคิดในการผลิตชุดคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลี สาํหรบัขอ้ความสั 	ง while คือ สรา้งป้ายหน้าขอ้ความ
สั 	ง while เพื	อใชใ้นการวนซํ,า หลงัจากแปลนิพจน์ (<expr>) เสร็จ ตอ้งตรวจสอบชนิดของนิพจน์วา่เป็นแบบบลู
หรือไม ่จากนั,นผลิตคาํสั 	งเพื	อทดสอบนิพจน์วา่เป็นจริงหรือเท็จ และผลิตคาํสั 	งกระโดดเมื	อนิพจน์ใหค้่าเป็นจริง ไป
ยงัป้ายหนา้ขอ้ความสั 	งที	ตอ้งการวนซํ,า ( <statement> หลงั “DO” ) มิฉะนั,นผลิตคาํสั 	งเพื	อกระโดดไปยงัป้ายหลงั
ขอ้ความสั 	ง while เพื	อเลิกการวนซํ,า และสิ	งที	ลืมไม่ได ้ คือ หลงัขอ้ความสั 	งที	ตอ้งการวนซํ,า ตอ้งผลิตคาํสั 	งเพื	อ
กระโดดไปยงัป้ายหนา้ขอ้ความสั 	ง while เพื	อทดสอบการวนซํ,าครั,งต่อไป แสดงดว้ยโครงร่าง ดงันี,  
 
 … 
 $L_loop_label: 
 
  ชุดคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีของนิพจน์ 
 
  cmp ax,1h 
  je $L_true_jmp_label 
  jmp $L_false_jmp_label 
 $L_true_jmp_label: 
 
  ชุดคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีของขอ้ความสั 	งที	ตอ้งการวนซํ,า 
 
  jmp $L_loop_label 
 $L_false_jmp_label: 
 
 อาจมีคาํถามวา่ ทาํไมไม่ใชโ้ครงร่างในลกัษณะดงัต่อไปนี,  
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 … 
 $L_loop_label: 
 
  ชุดคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีของนิพจน์ 
 
  cmp ax,1h 
  jne $L_false_jmp_label 
 
  ชุดคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีของขอ้ความสั 	งที	ตอ้งการวนซํ,า 
 
  jmp $L_loop_label 
 $L_false_jmp_label: 
 
คาํตอบ คือ คาํสั 	งกระโดดแบบมีเงื	อนไขของภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ไม่สามารถกระโดดไปขา้งหน้าเกนิ 
127 ไบต ์ เนื	องจากชุดคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีของขอ้ความสั 	งที	ตอ้งการวนซํ,า อาจกนิเนื, อที	เกิน 127 ไบต ์ จึงไม่
สามารถใชโ้ครงร่างแบบนี, ได ้
 
 จากแนวความคิด นํามาเขยีนในสญัลกัษณก์ระทาํต่างๆ ดงันี,  
 สญัลกัษณก์ระทาํ #448 (บรรทดั 07337-07345) ใชเ้พื	อสรา้งป้ายหน้าขอ้ความสั 	ง while โดยการ
เรียกฟังกช์นั new_label_index (บรรทดั 07340) ซึ	งจะไดค้่าดรรชนีป้ายตวัใหม่ที	ไมซ่ํ,ากบัใคร จากนั,นผลิตคาํสั 	ง
เพื	อกาํหนดป้าย 
 $L_loop_label: 
โดยที	 loop_label เป็นดรรชนีป้ายดงักล่าว ป้ายนี, ตอ้งมีการอา้งถึงในตอนหลงั จาํเป็นตอ้งเก็บไวบ้นกองซอ้น
ความหมายชั 	วคราว ใชชื้	อวา่ WHILE_LOOP_LABEL (บรรทดั 07335) โดยการกาํหนดให ้WHILE_LOOP_LABEL 
= loop_label (บรรทดั 07343) เนื	องจากตอ้งมกีารผลิตป้ายอีกตวัหนึ	งที	อยูห่ลงัขอ้ความสั 	ง while เพื	อเลิกกา
รวนซํ,า จึงไดเ้ตรียมที	บนกองซอ้นความหมายอกีหนึ	งที	 เพื	อเก็บป้ายดงักล่าว ใชชื้	อวา่ FALSE_JMP_LABEL 
(บรรทดั 07334) 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #704 ไดก้ล่าวแลว้ในหวัขอ้ 10.2.1 
  สญัลกัษณก์ระทาํ #452 (บรรทดั 07346-07359) ใชเ้พื	อผลิตดรรชนีป้ายใหม่อีกสองตวั คือ 
true_jmp_label กบั false_jmp_label สาํหรบัป้ายที	มกีารกระโดดไปเมื	อนิพจน์มคีา่จริง และป้ายที	มีการกระโดด
ไปเมื	อนิพจน์มคี่าเท็จ ตามลาํดบั โดยการเรียกฟังกช์นั new_label_index (บรรทดั 07349-07350) จากนั,น
ทดสอบวา่นิพจน์มชีนิดเป็นแบบบลูหรือไม ่ถา้ไม่ใช่ แสดงขอ้ความผิดพลาดใหท้ราบ (บรรทดั 07351) เนื, อที	บน
กองซอ้นที	เกี	ยวกบันิพจน์ไมมี่ความจาํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไปจึงลบทิ, ง (บรรทดั 07352) จากนั,นผลิตคาํสั 	ง 
   cmp ax,1h 
  je $L_true_jmp_label 
  jmp $L_false_jmp_label; 
 $L_true_jmp_label: 
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(บรรทดั 07353-07356) ค่าของนิพจน์แบบบลูจะเก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์ax โดยที	ค่า 1 จะหมายถงึ จริง และ 0 
หมายถึง เท็จ ดรรชนีป้าย false_jmp_label จาํเป็นตอ้งใชใ้นภายหลงั จึงไดเ้ก็บไวใ้น FALSE_JMP_LABEL 
(บรรทดั 07357) 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #456 (บรรทดั 07360-07364) ใชเ้พื	อผลิตคาํสั 	ง 
  jmp $L_loop_label 
 $L_false_jmp_label: 
(บรรทดั 07361-07362) โดยที	 loop_label และ false_jmp_label เป็นดรรชนีป้าย ที	เก็บอยูบ่นกองซอ้น
ความหมายตรง WHILE_LOOP_LABEL และ FALSE_JMP_LABEL ตามลาํดบั หลงัจากผลิตคาํสั 	งที	ตอ้งการเสร็จ ลบ
ที	ที	ใชเ้ก็บป้ายทั,งสองทิ, ง (บรรทดั 07363) 
 
10.4 ขอ้ความสั �ง repeat 
 ไวยากรณ์แปลที	เกี	ยวขอ้งกบัขอ้ความสั 	ง repeat มีกฎต่างๆ ดงันี,  
<simple_or_structured_statement>  
    : #450 “REPEAT” #66 <statement> #77 #704 “UNTIL” <expr> #459 
    . 
 ขอ้ความสั 	ง repeat มีลกัษณะคลา้ยกบัขอ้ความสั 	ง while มาก โครงร่างของภาษาแอสเซมบลีที	จะผลิตมี
ลกัษณะ ดงันี,   
 
 … 
 $L_loop_label: 
 
  ชุดคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีของขอ้ความสั 	งที	ตอ้งการวนซํ,า 
 
  ชุดคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีของนิพจน์ 
 
  cmp ax,1h 
  je $L_end_repeat_label 
  jmp $L_loop_label; 
 $L_end_repeat_label: 
 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #450 (บรรทดั 07374-07382) ใชเ้พื	อสรา้งป้ายหน้าขอ้ความสั 	ง repeat โดยการ
เรียกฟังกช์นั new_label_index (บรรทดั 07377) จากนั,นผลิตคาํสั 	งเพื	อกาํหนดป้าย 
 $L_loop_label: 
โดยที	 loop_label เป็นดรรชนีป้ายดงักล่าว ป้ายนี, ตอ้งมีการอา้งถึงในตอนหลงั จาํเป็นตอ้งเก็บไวบ้นกองซอ้น
ความหมายชั 	วคราว ใชชื้	อวา่ REPEAT_LOOP_LABEL (บรรทดั 07372) โดยการกาํหนดให ้
REPEAT_LOOP_LABEL = loop_label (บรรทดั 07380)   
  สญัลกัษณก์ระทาํ #459 (บรรทดั 07383-07395) ใชเ้พื	อผลิตดรรชนีป้ายใหม่อีกหนึ	งตวั คือ 
end_repeat_label สาํหรบัป้ายที	มกีารกระโดดไปเมื	อนิพจน์มค่ีาเท็จ โดยการเรียกฟังกช์นั new_label_index 
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(บรรทดั 07386) จากนั,นทดสอบวา่นิพจน์มีชนิดเป็นแบบบลูหรือไม่ ถา้ไมใ่ช ่ แสดงขอ้ความผิดพลาดใหท้ราบ 
(บรรทดั 07387) เนื, อที	บนกองซอ้นที	เกี	ยวกบันิพจน์ไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไปจึงลบทิ, ง (บรรทดั 
07388) จากนั,นผลิตคาํสั 	ง 
   cmp ax,1h 
  je $L_end_repeat_label 
  jmp $L_loop_label; 
 $L_end_repeat_label: 
(บรรทดั 07389-07392) ดรรชนีป้าย loop_label เก็บอยูบ่นกองซอ้นความหมายตรง REPEAT_LOOP_LABEL 

หลงัจากผลิตคาํสั 	งที	ตอ้งการเสร็จ ลบที	ที	ใชเ้ก็บป้าย loop_label ทิ, ง (บรรทดั 07393) 
 
10.5 ขอ้ความสั �ง for 
 ไวยากรณ์แปลที	เกี	ยวขอ้งกบัขอ้ความสั 	ง for มีกฎต่างๆ ดังนี,  
<simple_or_structured_statement>  
    : “FOR” #460 “id” #704 “:=” <expr> #462 #704 <to_or_downto> <expr> #464  
       “DO” #66 <statement> #77 #466  
    . 
<to_or_downto> 
    : "TO" 
    | "DOWNTO" 
    . 
 
 โครงร่างภาษาแอสเซมบลีที	จะผลิตของขอ้ความสั 	ง for มีลกัษณะ ดงันี,   
 
  ชุดคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีของนิพจน์หลงั “:=” 
 
  mov WORD_PTR $N_id,ax 
 $L_for_loop_label: 
 
  ชุดคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีของนิพจน์หลงั <to_or_downto> 
 
  cmp WORD PTR $N_id,ax 
  jle   $L_do_loop_label ถา้เป็น “TO” หรือ  jge   $L_do_loop_label ถา้เป็น “DOWNTO” 
  jmp $L_endfor_label 
 $L_do_loop_label: 
 
  ชุดคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีของขอ้ความสั 	งหลงั “DO” 
 
  inc   WORD PTR $N_id ถา้เป็น “TO” หรือ dec   WORD PTR $N_id ถา้เป็น “DOWNTO” 
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  jmp $L_for_loop_label 
 $L_endfor_label: 
  mov WORD PTR $N_id,’??’ ; คาํสั 	งนี, ไม่ตอ้งมีก็ได ้ถา้ตดัทิ, ง ตวัแปรควบคุมจะมี 

; ค่าเท่ากบัคา่สุดทา้ยเมื	อออกจากการวนซํ,า 
 
เมื	อ $N_id หมายถึง ตวัระบุหลงั “FOR” ซึ	งใชเ้ป็นตวัแปรเพื	อควบคุมการวนซํ,า ตวัแปรนี, มขีอ้กาํหนดวา่ ตอ้งเป็น
ตวัแปรเดี	ยวไมม่ีโครงสรา้งที	ประกาศในบล็อกที	ใชข้อ้ความสั 	ง for นั,น และมีชนิดเป็นชนิดลาํดบั เท่านั,น 
นอกจากนี, ยงัไม่อนุญาตใหผู้เ้ขยีนโปรแกรม เปลี	ยนคา่ตวัแปรนี, ในชว่งที	มีการวนซํ,า แต่ค่าของตวัแปรนี, จะเปลี	ยน
เองโดยอตัโนมติัขณะที	วนซํ,า และหลงัจากสิ, นสุดการวนซํ,า ค่าของตวัแปรนี, จะเป็นอะไรก็ได ้เพื	อใหค้่าของตวัแปรนี,
เป็นอะไรก็ไดห้ลงัจากสิ, นสุดการวนซํ,า คอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนี,  จึงผลิตคาํสั 	งสุดทา้ย เพื	อใสค่่า ‘??’ ใหก้บัตวั
แปรดงักล่าว จริงๆ แลว้ เหตุผลที	เป็นค่าอะไรก็ได ้ ขึ, นอยูก่บัการเขยีนคอมไพเลอร ์ คอมไพเลอรบ์างตวัอาจใชต้วั
แปรชั 	วคราวแทนตัวแปรที	ผูเ้ขยีนกาํหนด เป็นตวัควบคุมการวนซํ,า  ตามมาตรฐานจงึไดก้าํหนดไวว้า่ หลงัจาก
สิ, นสุดการวนซํ,า ตวัแปรที	ใชค้วบคุม จึงมีคา่เป็นอะไรก็ได ้ ตวัอยา่ง 10.5 แสดงใหเ้ห็นความผิดพลาดจากการใช้
ตวัแปรควบคุม 
 
ตวัอยา่ง 10.5   
 
ก. โปรแกรมต่อไปนี,  ผิดขอ้ตกลงของขอ้ความสั 	ง for ที	ตวัแปรควบคุม x.i เป็นตวัแปรแบบมีโครงสรา้ง จะมี
รายงานความผิดพลาดในช่วงการแปล 
 
program foriderror; 
var x : record 
           i : integer 
        end; 
begin                   
  for x.i := 1 to 10 do 
    writeln(x.i) 
end. 
 
ข. โปรแกรมต่อไปนี,  ผิดขอ้ตกลงของขอ้ความสั 	ง for เพราะ i เป็นเขตขอ้มลู จะมีรายงานความผิดพลาดในช่วงการ
แปล 
  
program foridok; 
var x : record 
           i : integer 
        end; 
begin 
  with x do 
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     for i := 1 to 10 do 
       writeln(i) 
end. 
 
ค. โปรแกรมต่อไปนี,  ไม่ผิดตอนช่วงการแปล แต่ตอนกระทาํการจะใหค้าํตอบที	เป็นอะไรก็ได ้ ภาษาคอมพิวเตอร์
เรียกวา่ ไดผ้ลลพัธเ์ป็นขยะ เนื	องจากตวัแปรควบคุมมค่ีา 1 ถึง 10 แต่ค่าที	เขยีนออกมา คอื x.i ซึ	งเป็นขยะ 
  
program foridok; 
var x : record 
           i : integer 
        end; 
    i : integer; 
begin 
  with x do 
     for i := 1 to 10 do 
       writeln(i) 
end. 
 

ดงันั,นนอกจากจะผลิตคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีตามโครงร่างที	ตอ้งการแลว้ ตอ้งตรวจสอบวา่ตวัแปร
ควบคุมที	ใช ้ เป็นไปตามกฎเกณฑห์รือไม่  ในการตรวจสอบวา่ตวัแปรควบคุมเป็นตัวแปรเดี	ยวไมม่ีโครงสรา้งที	
ประกาศในบล็อกที	ใชข้อ้ความสั 	ง for นั,น และมีชนิดเป็นชนิดลาํดบั ทาํไดโ้ดยการนําตวัระบุที	ใชเ้ป็นตวัแปร
ควบคุม ไปคน้หาในตารางสญัลกัษณ์ตั,งแต่บล็อกที	กาํลงัแปลอยูถึ่งบล็อกนอกสุด โดยไม่ตอ้งคน้หาใน
ระเบียนขอ้มลูของขอ้ความสั 	ง with ถา้พบจะตรวจสอบวา่เป็นชนิดลาํดบัหรือไม ่ สว่นการตรวจสอบวา่ไดม้กีาร
ประกาศตวัระบุนั,นในบล็อกที	ใชข้อ้ความสั 	ง for หรือไม่ ทาํไดโ้ดยการเปรียบเทียบระหวา่งระดบับล็อกของตัวแปร
ระบุนั,นกบัระดบับล็อกที	กาํลงัแปล ถา้ไม่เท่ากนั รายงานความผิดพลาดใหท้ราบ ส่วนกรณีที	ไม่อนุญาตใหเ้ปลี	ยน
ค่าของตวัแปรควบคุมโดยผูเ้ขยีนโปรแกรม มหีลกัการตรวจสอบดงันี,  เนื	องจากขอ้ความสั 	ง for สามารถซอ้นกนัได ้
จึงตอ้งสรา้งกองซอ้น เพื	อเก็บตวัแปรควบคุมของแต่ละขอ้ความสั 	ง for จากนั,นเมื	อแปลถึงจุดใดที	มีการเปลี	ยนค่า
ของตวัแปรได ้ จะตอ้งนําตวัแปรนั,นมาตรวจสอบในกองซอ้นที	กล่าวถงึ ถา้ตวัแปรนั,นปรากฏในกองซอ้น รายงาน
ความผิดพลาดใหท้ราบ จุดที	จะตอ้งตรวจสอบเพราะอาจมีการเปลี	ยนแปลงคา่ของตวัแปร คือ ตวัแปรที	อยู่
ทางซา้ยของขอ้ความสั 	งกาํหนดคา่ (รวมถึงตวัแปรที	ใชค้วบคุมของขอ้ความสั 	ง for ที	ซอ้นอยูข่า้งใน), ตวัแปรที	เป็น
พารามิเตอรจ์ริงซึ	งมีการผ่านพารามเิตอรแ์บบโดยเลขที	อยู ่ ของฟังกช์นัหรือกระบวนงานที	ประกาศในโปรแกรม, 
และตวัแปรที	เป็นพารามเิตอรจ์ริงซึ	งมกีารผ่านพารามเิตอร์แบบโดยเลขที	อยู ่ ของฟังกช์นัมาตรฐานหรือ
กระบวนงานมาตรฐาน ซึ	งมเีพยีงกระบวนงานมาตรฐาน read หรือ readln เท่านั,นที	ตอ้งตรวจสอบ 

กองซอ้นที	ใชต้รวจสอบตวัแปรควบคุมชื	อ for_id_stack (บรรทดั 03589) เป็นแถวลาํดบัของตวัชี, ไปยงั
บพัของตวัระบุในตารางสญัลกัษณ ์ มขีนาดเท่ากบั FOR_DEPTH ซึ	งกาํหนดไว ้ 30 (บรรทดั 00702) มีตวัแปร  
for_id_stack_top เป็นดรรชนีกาํกบับอกตาํแหน่งยอดกองซอ้น กรณีกองซอ้นวา่งจะมีคา่เท่ากบั –1 และทุกครั,งที	
จะเขา้สู่บล็อกใหม่ ตวัแปรนี, จะมีค่าเป็น –1 (บรรทดั 04297) เพื	อลา้งขอ้มลูเก่า และฟังกช์นัที	ใชต้รวจสอบว่ามี
การเปลี	ยนค่าของตวัแปรควบคุมหรือไม ่คือ check_for_id (บรรทดั 04109-04119) มีพารามเิตอรห์นึ	งตวั คือ 
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idp มีชนิดเป็นตวัชี, ไปยงับพัของตวัระบุในตารางสญัลกัษณ ์ เมื	อแปลถึงขอ้ความสั 	ง for จะนําตวัแปรควบคุมไปคน้
ในกองซอ้น for_id_stack ก่อนวา่มีหรือไม ่โดยการเรียกฟังกช์นั check_for_id (บรรทดั 07417) ถา้มจีะรายงาน
ความผิดพลาด จากนั,นนําตวัแปรควบคุมดังกล่าวไปใส่ในกองซอ้น for_id_stack เมื	อแปลถึงจดุที	เป็นตวัแปรซึ	งมี
การเปลี	ยนแปลงคา่ นําตวัแปรนั,นไปคน้ใน for_id_stack โดยการเรียกฟังกช์นั check_for_id  (บรรทดั 06159, 
06258, 06480, 06504) ถา้มจีะรายงานความผิดพลาด เมื	อออกจากขอ้ความสั 	ง for ก็ลบตวัแปรควบคุมที	
เกี	ยวกบัขอ้ความสั 	ง for นั,นทิ, ง การเพิ	มและลบตวัแปรในกองซอ้น for_id_stack คือ การกดและผุด ตามลาํดบั 

จากแนวความคิดทั,งหมด นํามาเขยีนในสญัลกัษณก์ระทาํต่างๆ ดงันี,  
สญัลกัษณก์ระทาํ #460 (บรรทดั 07413-07427) นําตวัระบุหลงั for ไปคน้ในตารางสญัลกัษณ์

ตั,งแต่บล็อกที	กาํลงัแปล ถึงบล็อกนอกสุด โดยการเรียกฟังกช์นั search_and_find_all_symtab (บรรทดั 07414) 
ถา้ไมพ่บจะรายงานความผิดพลาด และแกไ้ขโดยการใส่ตวัระบุนั,นในตารางสญัลกัษณข์องบล็อกที	กาํลงัแปล แต่
กาํหนดใหเ้ขตขอ้มลู use เป็น UNDEFINED มีชนิดชี, ไปยงั dummy_type (บรรทดั 00732-00738) จากนั,น
ตรวจสอบวา่ตวัระบุดงักล่าวมีระดบับล็อกเดียวกนักบัระดับบล็อกที	กาํลงัแปล และมีเขตขอ้มลู use เท่ากบั 
VAR_ID หรือไม่ ถา้ไม่ใช่ รายงานความผิดพลาด (บรรทดั 07415-07416)  จากนั,นตรวจสอบวา่ตวัระบุ
ดงักล่าว ถกูใชใ้นขอ้ความสั 	ง for ที	คลุมอยูห่รือไม่ โดยการเรียกฟังกช์นั check_for_id (บรรทดั 07417) แลว้นํา
ตวัระบุดงักล่าวใส่ใน for_id_stack (บรรทดั 07418-07420) ในการแปลขอ้ความสั 	ง for ตองใชเ้นื, อที	บนกอง
ซอ้นความหมายสี	ที	 (บรรทดั 07421) เพื	อเก็บ ดรรชนีป้าย endfor_label, ดรรชนีป้าย for_loop_label, รหสัของ
โทเค็น TO หรือ DOWNTO, และตวัชี, ไปยงับพัของตวัระบุในตารางสญัลกัษณ์ที	ใชเ้ป็นตวัแปรควบคุม โดย
กาํหนดใหม้ีชื	อเป็น FOR_END_LABEL, FOR_LOOP_LABEL, FOR_TO_DOWNTO, และ FOR_VARIDP (บรรทดั 
07408-07411) ตามลาํดบั เนื	องจากตอนนี, รูเ้ฉพาะตวัชี, ไปยงับพัของตวัระบุในตารางสญัลกัษณที์	ใชเ้ป็นตวั
แปรควบคุม จึงกาํหนดให ้ FOR_VARIDP มีคา่เท่ากบัตวัชี, ดงักล่าว (บรรทดั 07422)  ในตอนทา้ยตรวจสอบวา่
ชนิดของตวัแปรควบคุมเป็นชนิดลาํดบัหรือไม่ ถา้ไมใ่ช่รายงานความผิดพลาด (บรรทดั 07423-07426) 

สญัลกัษณก์ระทาํ #462 (บรรทดั 07428-07443) หลงัจากแปลนิพจน์หลงั “:=” เสร็จ จะรูช้นิดของ
นิพจน์ เนื	องจากจาํเป็นตอ้งใชเ้ฉพาะชนิดของนิพจน์ จึงจาํชนิดของนิพจน์ไวที้	 expr_tp (บรรทดั 07432) แลว้ลบ
ที	บนกองซอ้นความหมายทั,งสี	 ที	เกี	ยวขอ้งกบันิพจน์ทิ, ง (บรรทดั 07433) จากนั,นตรวจสอบชนิดของนิพจน์วา่
สอดคลอ้งกบัชนิดของตวัแปรควบคุมหรือไม่ (บรรทดั 07434-07435) ในที	นี, จะเรียกใชฟั้งกช์นั base_type 
(บรรทดั 03877-03881) เพราะชนิดลาํดบัอาจจะเป็นชนิดช่วงยอ่ย จาํเป็นตอ้งนําชนิดฐานของมนัมา
เปรียบเทียบกนั แลว้ผลิตคาํสั 	ง 
  mov WORD_PTR $N_id,ax 
 $L_for_loop_label: 
โดยที	 id เป็นดรรชนีป้ายของตวัแปรควบคุม ที	ชี, โดย FOR_VARIDP และ for_loop_label เป็นดรรชนีป้ายตวัใหม่ที	
ไดจ้ากการเรียก new_label_index (บรรทดั 07439) ดรรชนีป้ายนี, ตอ้งใชใ้นภายหลงั จึงเก็บไวที้	 
FOR_LOOP_LABEL (บรรทดั 07441) ในขณะที	แปลมาจึงจุดนี,  จะรูร้หสัของโทเค็นวา่เป็น TO หรือ DOWNTO จึง
เก็บรหสัของโทเค็นไวใ้น FOR_TO_DOWNTO (บรรทดั 07438)  

สญัลกัษณก์ระทาํ #464 (บรรทดั 07444-07466) หลงัจากแปลนิพจน์หลงั TO หรือ DOWNTO เสร็จ 
จะรูช้นิดของนิพจน์ จาํชนิดของนิพจน์ ลบที	บนกองซอ้นความหมายทั,งสี	 ที	เกี	ยวขอ้งกบันิพจน์ทิ, ง จากนั,น
ตรวจสอบชนิดของนิพจน์วา่สอดคลอ้งกบัชนิดของตวัแปรควบคุมหรือไม ่ เหมอืนกบัที	ทาํในสญัลกัษณก์ระทาํ 
#462 ทุกประการ (บรรทดั 07448-07451) แลว้ผลิตคาํสั 	ง 
  cmp WORD PTR $N_id,ax 
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  jle   $L_do_loop_label ถา้เป็น “TO” หรือ  jge   $L_do_loop_label ถา้เป็น “DOWNTO” 
  jmp $L_endfor_label 
 $L_do_loop_label: 
โดยที	 id เป็นดรรชนีป้ายของตวัแปรควบคุม ที	ชี, โดย FOR_VARIDP สาํหรบั do_loop_label เป็นดรรชนีป้ายตวัใหม่
ที	ไดจ้ากการเรียก new_label_index (บรรทดั 07454)  และไมมี่ความจาํเป็นตอ้งใชอ้กีต่อไป ส่วน 
endfor_loop_label เป็นดรรชนีป้ายตวัใหม่ที	ไดจ้ากการเรียก new_label_index (บรรทดั 07461) ดรรชนีป้ายนี,
ตอ้งใชใ้นภายหลงั จึงเก็บไวท้ี	 FOR_END_LABEL (บรรทดั 07464) รหสัโทเค็น TO หรือ DOWNTO ที	เก็บอยูใ่น 
FOR_TO_DOWNTO จะเป็นตวับอกวา่จะผลิตคาํสั 	ง jle หรือ jge ตามลาํดบั 

สญัลกัษณก์ระทาํ #466 (บรรทดั 07467-07482) หลงัจากแปลมาถึงทา้ยขอ้ความสั 	ง for จะลบตวั
แปรควบคุมใน for_id_stack ของขอ้ความสั 	ง for นี, ทิ, ง (บรรทดั 07468) จากนั,นผลิตคาํสั 	ง 
   inc   WORD PTR $N_id ถา้เป็น “TO” หรือ dec   WORD PTR $N_id ถา้เป็น “DOWNTO” 
  jmp $L_for_loop_label 
 $L_endfor_label: 
  mov WORD PTR $N_id,’??’   
โดยที	 id เป็นดรรชนีป้ายของตวัแปรควบคุม ที	ชี, โดย FOR_VARIDP สาํหรบั for_loop_label และ endfor_label เป็น
ดรรชนีป้ายที	 เก็บอยูใ่น FOR_LOOP_LABEL และ FOR_END_LABEL ตามลาํดบั รหสัโทเค็น TO หรือ DOWNTO ที	
เก็บอยูใ่น FOR_TO_DOWNTO จะเป็นตวับอกวา่จะผลิตคาํสั 	ง inc หรือ dec ตามลาํดบั คาํสั 	งสุดทา้ยจะมหีรือไมก็่
ได ้และทา้ยสุดเนื, อที	บนกองซอ้นความหมายของขอ้ความสั 	ง for สี	ที	 ไมจ่าํเป็นตอ้งใชอี้กต่อไป จึงลบทิ, ง (บรรทดั 
07481) 
 
10.6 ขอ้ความสั �ง if 
 ไวยากรณ์แปลที	เกี	ยวขอ้งกบัขอ้ความสั 	ง if มีกฎต่างๆ ดงันี,  
<simple_or_structured_statement>  
    : #467 #704 “IF” <expr> #452 “THEN” #66 <statement> #77 <else_clause> #468 
    . 
<else_clause>  
    : #478 “ELSE” #66 <statement> #77  
    | @ 
    . 
 โครงร่างภาษาแอสเซมบลีที	จะผลิตของขอ้ความสั 	ง if ที	ไมมี่ else มีลกัษณะ ดงันี,   
  … 
 
  ชุดคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีของนิพจน์หลงั if 
 
  cmp ax,1h 
  je $L_true_jmp_label 
  jmp $L_false_jmp_label; 
 $L_true_jmp_label: 
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  ชุดคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีของขอ้ความสั 	งหลงั then 
 
 $L_false_jmp_label: 
 
 ส่วนโครงร่างภาษาแอสเซมบลีที	จะผลิตของขอ้ความสั 	ง if ที	ม ีelse มีลกัษณะ ดงันี,   
  … 
 
  ชุดคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีของนิพจน์หลงั if 
 
  cmp ax,1h 
  je $L_true_jmp_label 
  jmp $L_false_jmp_label; 
 $L_true_jmp_label: 
 
  ชุดคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีของขอ้ความสั 	งหลงั then 
 
  jmp $L_endif_label 
 $L_false_jmp_label: 
 
  ชุดคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีของขอ้ความสั 	งหลงั else 
 
 $L_endif_label: 
 
 จากการสงัเกต จะเห็นไดว้า่ชุดคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลี  

cmp ax,1h 
  je $L_true_jmp_label 
  jmp $L_false_jmp_label; 
 $L_true_jmp_label: 
เป็นแบบเดียวกนักบัที	ผลิตโดยสญัลกัษณก์ระทาํ #452 ของขอ้ความสั 	ง while จึงไดว้างสญัลกัษณก์ระทาํนี, ไวห้ลงั 
<expr> และไมม่ีความจาํเป็นตอ้งเขยีนสญัลกัษณก์ระทาํนี, ใหม ่ สญัลกัษณก์ระทาํ #452 ตอ้งการเนื, อที	บนกอง
ซอ้นความหมายตรง FALSE_JMP_LABEL เพื	อเก็บดรรชนีป้าย false_jmp_label ในกรณีของขอ้ความสั 	ง if จึงไดใ้ส่
สญัลกัษณก์ระทาํ #467 ไวห้นา้ if เพื	อจองเนื, อที	ดงักล่าว 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #467 (บรรทดั 07496-07498) ใชส้าํหรบัจองที	บนกองซอ้นความหมายเพื	อเก็บ
ดรรชนีป้าย false_jmp_label 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #468 (บรรทัด 07499-07502) ใชผ้ลิตป้าย (บรรทดั 07500) หลงัขอ้ความสั 	ง if 
กรณีที	ไมม่ี else จะผลิตป้ายที	มดีรรชนีป้ายตรงกบั false_jmp_label กรณีที	มี else จะมดีรรชนีป้ายตรงกบั 
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endif_label ซึ	งเกิดจากสญัลกัษณก์ระทาํ #478 เมื	อสิ, นสุดการแปลขอ้ความสั 	ง if เนื, อที	ที	ใชเ้ก็บ false_jmp_label 
หรือ endif_label ไม่จาํเป็นตอ้งใชอี้กต่อไป จึงลบทิ, ง (บรรทดั 07501) 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #478 (บรรทดั 07503-07511) ใชเ้พื	อผลิตคาํสั 	ง 
  jmp $L_endif_label 
 $L_false_jmp_label: 
(บรรทดั 07507-07508) โดยที	 endif_label ไดจ้ากการเรียกฟังกช์นั new_label_index (บรรทดั 07506) 
ส่วน false_jmp_label เก็บอยูที่	 FALSE_JMP_LABEL บนกองซอ้นความหมาย ดว้ยสญัลกัษณ์กระทาํ #452 
หลงัจากผลิตชุดคาํสั 	งดงักล่าวแลว้ false_jmp_label ไม่จาํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไป แต่ endif_label ตอ้งใชใ้นภายหลงั 
จึงนํา endif_label ไปเก็บใน FALSE_JMP_LABEL แทน false_jmp_label แลว้เรียกชื	อ FALSE_JMP_LABEL ใหมว่า่ 
IF_END_LABEL (บรรทดั 07509) ถา้ดทีู	บรรทดั 07334 กบั 07494 จะเห็นไดว้า่ FALSE_JMP_LABEL และ 
IF_END_LABEL อยูที่	ตาํแหน่งเดียวกนับนกองซอ้นความหมาย (เป็นความจงใจที	ตอ้งการใหเ้ป็นเช่นนั,น) 
เพราะฉะนั,นไม่วา่จะม ีelse หรือไม่ ป้ายหลงัขอ้ความสั 	ง if จะมีดรรชนีป้าย ตรงกบัที	เก็บใน IF_END_LABEL  
 
10.7 ขอ้ความสั �ง case 
 ไวยากรณ์แปลที	เกี	ยวขอ้งกบัขอ้ความสั 	ง case มีกฎต่างๆ ดังนี,  
<simple_or_structured_statement>  
    : #704 “CASE” <expr> #910 “OF” <caselimb> <caselimb_list>  #916 “END” 
    . 
<caselimb>  
    : #952 <case_label_list> “:” #66 <statement> #77 #958 
    | @ 
    . 
<case_label_list>  
    : <case_constant> <case_constant_list>  
    . 
<case_constant_list> 
    : #968 "," <case_constant> <case_constant_list> 
    | #970 
    . 
<case_constant> 
    : #976 <sign> <case_unsigned_constant> 
    | #982 "string" 
    . 
<case_unsigned_constant> 
    : #986 "uinteger" 
    | #990 "id" 
    . 
<caselimb_list> 
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    : ";" <caselimb> <caselimb_list> 
    | @ 
    . 
 โครงร่างภาษาแอสเซมบลีที	จะผลิตของขอ้ความสั 	ง case ต่อไปนี,  
 
 case expression of 
               const_11, const_12, …, const_1i  : stmt_1 ; 
    const_21, const_22, …, const_2j  : stmt_2 ; 
    … 
    const_m1, const_m2, …, const_mn : stmt_m 
            end 
 
มีลกัษณะ ดงันี,   
   
  ชุดคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีของนิพจน์ 
 
  cmp ax,const_11 
  jne $L_next_label_11 
  jmp $L_stmt_label_1 
 $L_next_label_11: 
 
  cmp ax,const_12 
  jne $L_next_label_12 
  jmp $L_stmt_label_1 
 $L_next_label_12: 
 
 … 
  cmp ax,const_1i 
  je $L_stmt_label_1 
  jmp $L_next_label_i 
 $L_stmt_label_1: 
 
  ชุดคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีของ stmt_1 
 
  jmp $L_end_case_label 
 $L_next_label_i: 
 
  cmp ax,const_21 
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  jne $L_next_label_21 
  jmp $L_stmt_label_2 
 $L_next_label_21: 
 
  cmp ax,const_22 
  jne $L_next_label_22 
  jmp $L_stmt_label_2 
 $L_next_label_22: 
  
 … 
  cmp ax,const_2j 
  je $L_stmt_label_2 
  jmp $L_next_label_j 
 $L_stmt_label_2: 
 
  ชุดคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีของ stmt_2 
 
  jmp $L_end_case_label 
 $L_next_label_j: 
 … 
  cmp ax,const_m1 
  jne $L_next_label_m1 
  jmp $L_stmt_label_m 
 $L_next_label_m1: 
 
  cmp ax,const_m2 
  jne $L_next_label_m2 
  jmp $L_stmt_label_m 

$L_next_label_m2: 
… 
            cmp ax,const_mn 
 je $L_stmt_label_m 
 jmp $L_next_label_mn 
$L_stmt_label_m: 
 
 ชุดคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีของ stmt_m 
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 jmp $L_end_case_label 
$L_next_label_mn: 
 
$L_end_case_label: 

 
แนวความคิดในการผลิตชุดคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีของขอ้ความสั 	ง case คือ หลงัจากคาํนวณนิพจน์แลว้ 

ถา้นิพจน์เป็นชนิดจาํนวนเต็ม ค่าของนิพจน์จะเก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์ax  แต่ถา้นิพจน์เป็นชนิดอกัขระ คา่ของนิพจน์
จะเก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์al กรณีที	เป็นชนิดอกัขระใหแ้ทน ax ดว้ย al ในโครงรา่งขา้งตน้ นอกจากนี, นิพจน์อาจเป็น
ชนิดพิสยัยอ่ยหรือชนิดแจงนับ ที	มีชนิดฐานเป็นชนิดจาํนวนเต็มหรือชนิดอกัขระ  

เมื	อแปลถึงคา่คงที	แต่ละตวัในรายการค่าคงที	ของแต่ละกรณี  

• ถา้คา่คงที	นั,นไมใ่ชค่่าคงที	ตวัสุดทา้ยในรายการ จะผลิตคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีดงันี,  
cmp ax,const 
jne $L_next_label 
jmp $L_stmt_label 

$L_next_label: 
เพื	อทาํหนา้ที	เปรียบเทียบระหว่างค่าของนิพจน์กบัคา่ของคา่คงที	 หลงัการเปรียบเทียบถา้ค่าไมเ่ท่ากนั จะกระโดด
ไปยงัป้ายที	เตรียมไวส้าํหรบัการทดสอบกบัคา่คงที	ตวัต่อไป แต่ถา้เท่ากนัจะกระโดดไปยงัขอ้ความสั 	งในกรณีนั,นๆ  

• ถา้คา่คงที	นั,นเป็นค่าคงที	ตวัสดุทา้ยในรายการ จะผลิตคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีดงันี,  
cmp ax,const 
je $L_stmt_label 
jmp $L_next_label 

 
เพื	อทาํหนา้ที	เปรียบเทียบระหว่างค่าของนิพจน์กบัคา่ของคา่คงที	 หลงัการเปรียบเทียบถา้ค่าเท่ากนั จะกระโดดไป
ยงัขอ้ความสั 	งในกรณีนั,นๆ  แต่ถา้ไมเ่ท่ากนัจะกระโดดไปยงัป้ายที	เตรียมไวส้าํหรบัการทดสอบกบัค่าคงที	ในกรณี
ต่อไป  

เมื	อแปลถึงขอ้ความสั 	งในแต่ละกรณีเสร็จ จะตอ้งผลิตคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลี ต่อไปนี,  
  jmp $L_end_case_label 
 $L_next_label: 
เพื	อกระโดดออกจากขอ้ความสั 	ง case และตอ้งไม่ลืมกาํหนดป้ายของกรณีต่อไป 
 เมื	อแปลถึงทา้ยขอ้ความสั 	ง case จะผลิตป้าย ต่อไปนี,  
 $L_end_case_label: 
เพื	อบอกตาํแหน่งการสิ, นสุดของขอ้ความสั 	ง case  
 จากแนวความคิดทั,งหมด  นํามาเขยีนในสญัลกัษณก์ระทาํต่างๆ ดงันี,  
 สญัลกัษณก์ระทาํ #910 (บรรทดั 07551-07559) เมื	อแปลนิพจน์เสร็จจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูที	
เกี	ยวขอ้งกบันิพจน์ โดยเฉพาะชนิดของนิพจน์ จึงไม่ไดล้บขอ้มลูทั,งสี	ซึ	งเกี	ยวขอ้งกบันิพจน์ที	อยูบ่นกองซอ้น
ความหมายทิ, ง แต่มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้นื, อที	บนกองซอ้นความหมาย เพิ	มอีกสามที	 (บรรทดั 07552) เพื	อเก็บ
ดรรชนีป้าย next_label, stmt_label, และ end_case_label โดยใหที้	เหล่านี, มีชื	อวา่ NEXT_LABEL, STMT_LABEL, 
และ END_CASE_LABEL ตามลาํดบั จากนั,นตรวจสอบชนิดของนิพจน์วา่เป็น จาํนวนเต็ม, อกัขระ, พิสยัย่อยหรือ
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แจกแจงที	มฐีานเป็นชนิดจาํนวนเต็มหรืออกัขระ หรือไม ่ ถา้ไมใ่ช่ รายงานความผิดพลาด (บรรทดั 07553-
07556) จากนั,นเปลี	ยนชนิดของนิพจน์ใหต้รงกบัชนิดฐาน (บรรทดั 07557) เพื	อจะไดนํ้าไปเปรียบกบัค่าคงที	
ต่อไป และทา้ยสุดผลิตดรรชนีป้าย end_case_label เก็บไวใ้น END_CASE_LABEL (บรรทดั 07558) เพื	อไวใ้ชใ้น
ภายหลงั 
  สญัลกัษณก์ระทาํ #916 (บรรทดั 07560-07563) ใชเ้มื	อแปลมาถึงทา้ยขอ้ความสั 	ง case ผลิตคาํสั 	ง
เพื	อกาํหนดป้าย 
  $L_end_case_label: 
(บรรทดั 07561) โดยที	 end_case_label เป็นดรรชนีป้าย ซึ	งเก็บอยูใ่น END_CASE_LABEL เนื, อที	บนกองซอ้น
ความหมายจาํนวนเจ็ดที	 ที	ใชเ้ก็บขอ้มลูเกี	ยวกบันิพจน์จาํนวนสี	ที	และขอ้มลูเกี	ยวกบัขอ้ความสั 	ง case อีกสามที	 ไม่
มีความจาํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไป จงึลบทิ, ง (บรรทดั 07562) 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #952 (บรรทดั 07564-07567) ใชเ้มื	อแปลมาถึงจุดเริ	มตน้ของรายการค่าคงที	ใน
แต่ละกรณี จะผลิตดรรชนีป้ายใหม่อกีสองตวั คอื stmt_label และ next_label แลว้เก็บไวที้	 STMT_LABEL และ 
NEXT_LABEL (บรรทดั 07565-07566) ตามลาํดบั เนื	องจากดรรชนีป้าย ของป้ายที	อยูห่น้าขอ้ความสั 	ง ของแต่
ละกรณี จะตอ้งเป็นป้ายเดียวกนั คือ stmt_label ดงันั,นในแต่ละกรณี จึงตอ้งมีการผลิตดรรชนีป้ายนี, เพียงครั,ง
เดียวแลว้เก็บไวเ้พื	อใชต่้อไป ส่วน next_label ยงัไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งใชใ้นขณะนี,  แต่ผลิตเก็บไวเ้พื	อใชเ้มื	อ
ตอ้งการกระโดดไปทดสอบค่าคงที	ต่อไป และเมื	อผลิตคาํสั 	งเพื	อกาํหนดป้ายนี, แลว้ จะมกีารผลิตดรรชนีป้ายตวัใหม่
ที	ไมซ่ํ,ากนัมาแทนที	 

 สญัลกัษณก์ระทาํ #958 (บรรทดั 07568-07571) ใชเ้มื	อแปลขอ้ความสั 	งในแต่ละกรณีเสร็จ จะตอ้ง
ผลิตคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลี ต่อไปนี,  
  jmp $L_end_case_label 
 $L_next_label: 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #968 (บรรทดั 07572-07577) ใชเ้มื	อแปลคา่คงที	ที	ไม่ใช่ตวัสุดทา้ยในรายการแต่
ละตวัเสร็จและมกีารเปรียบเทียบระหวา่งคา่ของคา่คงที	และค่าของนิพจน์แลว้ (ดสูญัลกัษณ์กระทาํ #982, #986, 
และ #990) เนื	องจากไมใ่ช่คา่คงที	ตวัสุดทา้ยในรายการ จะผลิตคาํสั 	งต่อไปนี,  

jne $L_next_label 
jmp $L_stmt_label 

$L_next_label: 
เนื	องจาก next_label ที	เก็บใน NEXT_LABEL ไดถ้กูใชแ้ละผลิตคาํสั 	งเพื	อกาํหนดป้ายนี, แลว้ จาํเป็นตอ้งผลิตดรรชนี
ป้ายตวัใหมม่าเก็บใน NEXT_LABEL (บรรทดั 07576)  
 สญัลกัษณก์ระทาํ #970 (บรรทดั 07578-07582) ใชเ้มื	อแปลคา่คงที	ตวัสุดทา้ยในรายการเสร็จและ
มีการเปรียบเทียบระหวา่งค่าของค่าคงที	และคา่ของนิพจน์แลว้ (ดสูญัลกัษณก์ระทาํ #982, #986, และ #990) 
เนื	องจากเป็นคา่คงที	ตวัสุดทา้ยในรายการ ผลิตคาํสั 	งต่อไปนี,  

je $L_stmt_label  
jmp $L_next_label 

$L_stmt_label: 
หมายเหต ุมีการกระโดดไปยงัป้าย next_label แต่ยงัไม่มีการผลิตคาํสั 	งเพื	อกาํหนดป้าย next_label จึงไม่มคีวาม
จาํเป็นตอ้งผลิตดรรชนีป้ายตวัใหม่เพื	อที	จะไปแทนใน NEXT_LABEL ค่าใน NEXT_LABEL จึงยงัคงเหมือนเดิม 
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  สญัลกัษณก์ระทาํ #976 (บรรทดั 07583-07586) ใชเ้มื	อแปลถงึเครื	องหมายของคา่คงที	 จองเนื, อที	
บนกองซอ้นความหมายหนึ	งที	 (บรรทดั 07584) ใหม้ชืี	อวา่ CSIGN (บรรทดั 07542) เพื	อเก็บรหสัโทเค็นของ
เครื	องหมาย (บรรทดั 07585) 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #982 (บรรทดั 07587-07594) ใชเ้มื	อแปลถึงคา่คงที	อกัขระ เนื	องจากค่าคงที	
อกัขระกบัสายอกัขระเป็นโทเค็นตวัเดียวกนั คา่คงที	อกัขระคือสายอกัขระที	มคีวามยาวหนึ	ง ตรวจสอบความยาว
ของสายอกัขระวา่เป็นหนึ	งหรือไม่ ถา้ไมใ่ช่ รายงานความผิดพลาด ถา้ใช่ตรวจสอบวา่ นิพจน์หลงั case  เป็นชนิด
อกัขระหรือไม ่ถา้ไม่ใช่ รายงานความผิดพลาด ถา้ใช่ผลิตคาํสั 	ง 
  cmp al,const 
เมื	อ const คือ คา่หรือรหสัของอกัขระ ซึ	งเก็บอยูใ่น yylval.sval[0] (บรรทดั 07590) 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #986 (บรรทดั 07595-07609) ใชเ้มื	อแปลถงึค่าคงที	จาํนวนเต็ม เนื	องจากก่อน
หนา้นี,  (สญัลกัษณก์ระทาํ #976) ไดจ้องเนื, อที	บนกองซอ้นความหมายไวห้นึ	งที	เพื	อเก็บรหสัของเครื	องหมาย 
ดงันั,นก่อนที	จะตรวจสอบชนิดของนิพจน์หลงั case ตอ้งลบที	ดงักล่าวทิ, งก่อน เพื	อใหต้าํแหน่งที	อา้งถึงชนิดของ
นิพจน์ถูกตอ้ง กอ่นลบจะจาํรหสัดงักล่าวไวที้	ตวัแปร sign (บรรทดั 07598) แลว้จึงลบที	ดังกล่าวทิ, ง (บรรทดั 
07599) จากนั,นจงึตรวจสอบชนิดของนิพจน์หลงั case วา่เป็นชนิดจาํนวนเต็มหรือไม่ ถา้ไมใ่ช ่ รายงานความ
ผิดพลาด ถา้ใช่จะตรวจสอบเครื	องหมาย ถา้เป็นลบ จะผลิตคาํสั 	ง 
  cmp ax,-const 
เมื	อ const คือ คา่คงที	จาํนวนเต็มไม่มเีครื	องหมาย ซึ	งเก็บอยูใ่น yylval.ival (บรรทดั 07602) 
มิฉะนั,น จะผลิตคาํสั 	ง 
  cmp ax,const 
(บรรทดั 07605) 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #990 (บรรทดั 07610-07647) ใชเ้มื	อแปลถงึคา่คงที	ที	เป็นตัวระบุ นําตวัระบุ
ดงักล่าวไปคน้ในตารางสญัลกัษณ ์ โดยการเรียกฟังกช์นั search_all_symtab (บรรทดั 07613) ถา้ไมพ่บ 
รายงานความผิดพลาด ถา้พบจะตรวจสอบวา่ตวัระบุดังกล่าวเป็นค่าคงที	หรือไม ่ ถา้ไม่ใช่ รายงานความผิดพลาด 
(บรรทดั 07615) ถา้เป็นค่าคงที	 จะจาํเครื	องหมายไวที้	ตวัแปร sign (บรรทดั 07617) และลบที	ที	ใชเ้ก็บ
เครื	องหมายบนกองซอ้นความหมายทิ, ง (บรรทดั 07618) เหมอืนกบัที	ไดก้ล่าวแลว้ในสญัลกัษณก์ระทาํ #986  

กรณีที	ตวัระบุคา่คงที	เป็นชนิดจาํนวนเต็ม จะตรวจสอบนิพจน์หลงั case วา่เป็นชนิดจาํนวนเต็มหรือไม ่
ถา้ไมใ่ช่ รายงานความผิดพลาด ถา้ใช่จะตรวจสอบเครื	องหมาย ถา้เป็นลบ จะผลิตคาํสั 	ง 
  cmp ax,-const 
เมื	อ const คือ คา่คงที	จาํนวนเต็มไม่มเีครื	องหมาย ซึ	งเก็บอยูใ่นเขตขอ้มลู ICONST.integer ของบพัตวัระบุค่าคงที	
นั,น(บรรทดั 07622) 
มิฉะนั,น จะผลิตคาํสั 	ง 
  cmp ax,const 
(บรรทดั 07625) 

กรณีที	ตวัระบุคา่คงที	เป็นชนิดอกัขระ จะตรวจสอบนิพจน์หลงั case วา่เป็นชนิดอกัขระหรือไม ่ ถา้ไมใ่ช่ 
รายงานความผิดพลาด ถา้ใชจ่ะตรวจสอบเครื	องหมาย ถา้เป็นลบ จะรายงานความผิดพลาด มฉิะนั,น จะผลิต
คาํสั 	ง 
  cmp al,const 
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เมื	อ const คือ คา่หรือรหสั ซึ	งเก็บอยูใ่นเขตขอ้มลู ICONST.character ของบพัตวัระบุค่าคงที	นั,น (บรรทดั 
07633) 

กรณีที	ตวัระบุคา่คงที	เป็นชนิดแจงนับ จะตรวจสอบนิพจน์หลงั case ว่าเป็นชนิดเดียวกนักบัชนิดแจงนับ 
หรือไม ่ ถา้ไมใ่ช่ รายงานความผิดพลาด ถา้ใช่จะตรวจสอบเครื	องหมาย ถา้เป็นลบ จะรายงานความผิดพลาด 
มิฉะนั,น จะผลิตคาํสั 	ง 
  cmp al,const 
เมื	อ const คือ คา่คงที	จาํนวนเต็มไม่มเีครื	องหมายที	ใชแ้ทนค่าคงที	ชนิดแจงนับนั,น ซึ	งเก็บอยูใ่นเขตขอ้มลู 
ICONST.integer ของบพัตวัระบุค่าคงที	นั,น (บรรทดั 07641) 
 กรณีที	ตวัระบุคา่คงที	ไมม่ีชนิดดงัที	กล่าวมา รายงานความผิดพลาด 
 
10.8 ขอ้ความสั �ง with 
 ไวยากรณ์แปลที	เกี	ยวขอ้งกบัขอ้ความสั 	ง with มีกฎต่างๆ ดงันี,  
<simple_or_structured_statement>  
    : “WITH” #700 #1242 “id” <opt_variable_or_empty> #926  <record_variable_list> #928  
       “DO” #66 <statement> #77 #932 . 
<record_variable_list> 
    : "," #700 #1242 "id" <opt_variable_or_empty> #926 
      <record_variable_list> 
    | @ 
    . 
 

ขอ้ความสั 	ง with ใชเ้พื	อใหผู้เ้ขียนโปรแกรมมีความสะดวกในการอา้งถึงเขตขอ้มลูในระเบียน โดยการ
เขยีนตวัแปรชนิดระเบียนหลงัคาํหลกั with ถา้มมีากกวา่หนึ	งระเบียนใหค้ั 	นดว้ย “,” จากนั,นในขอ้ความสั 	งหลงั 
“DO” ไม่จาํเป็นตอ้งเขยีนชื	อระเบยีนดงักล่าวอกี สามารถอา้งถึงเขตขอ้มลูในระเบียนนั,นๆ ไดเ้ลย ขอ้ความสั 	ง 
with สามารถซอ้นกนัได ้ เพื	อใหส้อดคลอ้งกบัระเบียนที	สามารถซอ้นกนัไดเ้ช่นกนั แนวความคดิในการแปล
ขอ้ความสั 	ง with คือ สรา้งกองซอ้นสาํหรบัเก็บตวัแปรระเบียนทีอยูห่ลงั with เรียงตามลาํดบัจากซา้ยไปขวาและ
จากบนลงล่าง โดยใหต้วัที	อยูซ่า้ยสุดและบนสุดอยูที่	กน้กองซอ้น ซึ	งจะสอดคลอ้งกบัการแปลจากตน้โปรแกรมไป
ยงัทา้ยโปรแกรม ทุกครั,งที	พบขอ้ความสั 	ง with จะกดตวัแปรระเบียนทีอยูห่ลงั with ใส่ในกองซอ้น กรณีที	มีตวัแปร
ระเบียนทีอยูห่ลัง with มากกว่าหนึ	งตวั จะมคีวามหมายเหมือนกบัการเขยีนขอ้ความสั 	ง with ซอ้นกนั เช่น 

with record1, record2 do 
จะเหมอืนกบั  
 with record1 
    with record2 
                  do 
เป็นตน้ เมื	อตวัแปรระเบยีนเก็บในลกัษณะกองซอ้นตามที	กล่าวมา การตรวจสอบวา่เขตขอ้มลูที	อา้งในขอ้ความสั 	ง
หลงั “DO” เป็นเขตขอ้มลูของระเบียนใดก็สามารถกระทาํไดง้า่ยและเป็นไปตามขอ้ตกลงของภาษาปาสกาล คือ 
ใชว้ธีิการคน้หาในกองซอ้นจากยอดถึงกน้ วา่เขตขอ้มลูนั,นเป็นของระเบียนใด ระเบียนที	คน้พบครั,งแรกจะเป็น
ระเบียนที	ตอ้งการ ดงันั,นทุกครั,งที	มีการอา้งถึงตวัแปรในโปรแกรม ยกเวน้ตวัแปรควบคุมของขอ้ความสั 	ง for (ดู



323 

 

หวัขอ้ 10.5) จะตอ้งมีการคน้หาในกองซอ้นที	กล่าวถึงนี, กอ่น ถา้ไมพ่บจงึจะไปคน้หาในตารางสญัลกัษณข์อง
บล็อกที	กาํลงัแปลหรือบล็อกที	คลุมอยูข่า้งนอก ตามลาํดบั 
 กองซอ้นที	กล่าวขา้งตน้มชืี	อวา่ ws (บรรทดั 03582-03585) เป็นแถวลาํดบัของระเบยีน ขนาด 
WITH_DEPTH ซึ	งกาํหนดใหมี้คา่เท่ากบั 15 (บรรทดั 00703) เขยีนเป็นภาษาซี ดงันี,  
 struct { 
    int with_mark; 
    SYM_NODE_PTR with_stack; 
 } ws[WITH_DEPTH]; 

โดยม ีwith_stack_top (บรรทดั 03586) เป็นดรรชนีกาํกบัที	ยอดกองซอ้น กรณีกองซอ้นวา่งเปล่า จะมี
ค่าเท่ากบั –1 และทุกครั,งที	จะเขา้สู่บล็อกใหม่ ตวัแปรนี, จะมีค่าเป็น –1 (บรรทดั 04298) เพื	อลา้งขอ้มลูเก่า 
เนื	องจากตวัแปรระเบียนทีอยูห่ลงั with อาจมมีากกว่าหนึ	งตวั แต่ในกองซอ้น ws จะเก็บทีละตวั เมื	อสิ, นสุด
ขอ้ความสั 	ง with ระเบียนทุกตวัของขอ้ความสั 	ง with ดงักล่าว จะตอ้งถกูลบทิ, ง ดงันั,นในกองซอ้นจะเก็บเฉพาะตวั
แปรระเบียนอยา่งเดียวไมพ่อ จาํเป็นตอ้งมขีอ้มลูอื	นที	ใชเ้พื	อบอกใหรู้ว้า่ จะลบตวัแปรระเบียนในกองซอ้นกี	ตวั จงึ
ไดอ้อกแบบใหก้องซอ้น ws เป็นระเบียน มเีขตขอ้มลูสองตวั คอื with_mark  และ with_stack โดยที	 with_stack 
ใชเ้ก็บตวัชี, ไปยงับพัของระเบียนที	อยู่หลงั with ในตารางสญัลกัษณ์ และ with_mark ใชเ้ก็บขอ้มลูที	จะลบตวัแปร
ระเบียนในกองซอ้นเมื	อสิ, นสุดขอ้ความสั 	ง with ขอ้มลูดงักล่าว คือ ดรรชนีกาํกบัของยอดกองซอ้นก่อนการแปลถึง
ขอ้ความสั 	ง with วธีิการทาํดงันี,  ใชต้วัแปรอีกตวัหนึ	งชื	อ with_mark_ptr (บรรทดั 03587) เพื	อจาํดรรชนีกาํกบั
ของยอดกองซอ้นก่อนการแปลถึงขอ้ความสั 	ง with เริ	มตน้กาํหนดใหเ้ท่ากบั –1 และทุกครั,งที	จะเขา้สู่บล็อกใหม่ 
ตวัแปรนี, จะมีค่าเป็น –1 (บรรทดั 04299) เพื	อลา้งขอ้มลูเก่า ซึ	งมีความหมายเหมอืนกรณี with_stack_top 
เท่ากบั –1 คือ กองซอ้นวา่งเปล่า เมื	อแปลถึงตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั 	ง with จะมกีารบวกค่า 
with_stack_top ดว้ยหนึ	ง (อยา่ลืมตรวจสอบวา่กองซอ้นลน้หรอืไม่ดว้ย) แลว้นําตวัชี, ไปยงับพัของตวัแปรระเบยีน
ดงักล่าวใส่ในเขตขอ้มลู with_stack ทาํเช่นนี, จนครบตวัแปรระเบียนทุกตวัในรายการของขอ้ความสั 	ง with จากนั,น
นําค่าของ with_mark_ptr ใส่ในเขตขอ้มลู with_mark ของตวัแปรระเบยีนตวัสุดทา้ยที	อยูย่อดกองซอ้น แลว้เปลี	ยน
ค่า with_mark_ptr ใหเ้ท่ากบั with_stack_top เพื	อใชเ้ป็นดรรชนีกาํกบัของยอดกองซอ้น ก่อนการแปลขอ้ความสั 	ง 
with ที	ซอ้นขา้งใน  เมื	อสิ, นสุดการแปลขอ้ความสั 	ง with จะกาํหนดให ้with_mark_ptr และ with_stack_top เท่ากบั
ค่าในเขตขอ้มลู with_mark ที	อยูต่รงยอดกองซอ้น   ซึ	งจะเป็นการลบตัวแปรระเบียนทั,งหมดของขอ้ความสั 	ง with 
ดงักล่าวทิ, ง ตวัอยา่ง 10.6 แสดงใหเ้ห็นกองซอ้น ws ตรงตาํแหน่งต่างๆ 
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ตวัอยา่ง 10.6 
 … 
 var r1 = record 
     … 
     r2 : record 
        … 
        r3 : record 
           … 
           r4 : record  
   … 
                                 end; 
        end; 
      end; 
  end;  
 … 
   
 
 with  r1, r2 do 
   begin … 
       with r3, r4 do 
  begin … 
                        end; 
               end; 
 
 
หมายเลขในวงกลมเป็นตาํแหน่งที	ใชเ้พื	ออธิบายขอ้มลูในกองซอ้น ws ในการอธิบายจะใชก้ล่องสี	เหลี	ยมซอ้นกนั
แทนกองซอ้น ws กล่องบนสุดจะอยูที่	ยอดและกล่องล่างสุดจะอยูที่	กน้ โดยที	กล่องแต่ละชั,นจะมีสองช่อง ช่อง
ดา้นซา้ยแทนเขตขอ้มลู with_stack และช่องดา้นขวาแทนเขตขอ้มลู with_mark เพื	อใหเ้ขา้ใจงา่ย จะใส่ตวัแปร
ระเบียนในช่องดา้นซา้ยแทนที	จะเป็นตวัชี, ไปยงับพัในตารางสญัลกัษณ ์ 
 
ตาํแหน่งที	 1 
คาํอธิบาย 

 • เริ	มตน้กองซอ้นว่างเปล่า 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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กองซอ้น ws 
 
   14 
   …  
   3 
   2 
   1 
   0 
with_mark_ptr  = with_stack_top = -1 
 
 
ตาํแหน่งที	 2 
คาํอธิบาย 

 • แปลขอ้ความสั 	ง with อนัแรก  

• พบตวัแปรระเบียน r1 บวก with_stack_top ดว้ยหนึ	ง นํา r1 ใส่ในเขตขอ้มลู with_stack  

• พบตวัแปรระเบียน r2 บวก with_stack_top ดว้ยหนึ	ง นํา r2 ใส่ในเขตขอ้มลู  with_stack 

• หมดตวัแปรระเบียน นําคา่ with_mark_ptr ใส่ในเขตขอ้มลู with_mark 

• กาํหนดให ้with_mark_ptr เท่ากบั with_stack_top 
 

กองซอ้น ws 
 
   14 
   …  
   3 
   2 
                         1            r2     -1 
   0            r1  
 with_mark_ptr  = with_stack_top = 1 
 
ตาํแหน่งที	 3 
คาํอธิบาย 

 • แปลขอ้ความสั 	ง with อนัที	สอง  

• พบตวัแปรระเบียน r3 บวก with_stack_top ดว้ยหนึ	ง นํา r3 ใส่ในเขตขอ้มลู with_stack  

• พบตวัแปรระเบียน r4 บวก with_stack_top ดว้ยหนึ	ง นํา r4 ใส่ในเขตขอ้มลู  with_stack 
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• หมดตวัแปรระเบียน นําคา่ with_mark_ptr ใส่ในเขตขอ้มลู with_mark 

• กาํหนดให ้with_mark_ptr เท่ากบั with_stack_top 
 
 
 

 
กองซอ้น ws 

 
   14 
   …  
   3            r4       1 
   2            r3 
                         1            r2     -1 
   0            r1  
 with_mark_ptr  = with_stack_top = 3 
 
ตาํแหน่งที	 4 
คาํอธิบาย 

 • สิ, นสุดการแปลขอ้ความสั 	ง with อนัที	สอง  

• กาํหนดให ้with_mark_ptr และ with_stack_top มีคา่เท่ากบัค่าในเขตขอ้มลู with_mark ที	อยูต่รงยอด
กองซอ้น 
 

กองซอ้น ws 
 
   14 
   …  
   3 
   2 
                         1            r2     -1 
   0            r1  
 with_mark_ptr  = with_stack_top = 1 
 
ตาํแหน่งที	 5 
คาํอธิบาย 

 • สิ, นสุดการแปลขอ้ความสั 	ง with อนัแรก  

• กาํหนดให ้with_mark_ptr และ with_stack_top มีคา่เท่ากบัค่าในเขตขอ้มลู with_mark ที	อยูต่รงยอด
กองซอ้น 
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กองซอ้น ws 
 
   14 
   …  
   3 
   2 
   1 
   0 
with_mark_ptr  = with_stack_top = -1 
 

การอา้งถึงเลขที	อยูข่องตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั 	ง with จะใชว้ธินํีาเลขที	อยู่ของตวัแปรระเบยีนนั,นไป
เก็บไวใ้นกรอบกองซอ้นในช่วงกระทาํการ (ดหูวัขอ้ 7.2)  ดงันั,นตอ้งรูจ้าํนวนเนื, อที	ทั,งหมดที	ตอ้งใชเ้พื	อเก็บเลขที	
อยูด่งักล่าว และเมื	อออกจากขอ้ความสั 	ง with แลว้เลขที	อยูด่งักล่าวไมม่ีความจาํเป็นตอ้งใชอ้กีต่อไป จงึสามารถนํา
เนื, อที	ที	ใชเ้ก็บเลขที	อยูด่งักล่าว มาใชก้บัขอ้ความสั 	ง with อื	นๆ ในภายหลงัได ้เนื	องจากขอ้ความสั 	ง with สามารถ
ซอ้นกนัได ้ ดงันั,นเนื, อที	ทั,งหมดที	จะตอ้งจองไว ้ จะตอ้งมีเท่ากบัจาํนวนสงูสุดของตวัแปรระเบยีนที	มีการซอ้นกนั 
วธีิการนับจาํนวนสงูสุดที	มีการซอ้นกนั ทาํไดโ้ดยการใชต้วัแปร max_with_stack_top (บรรทดั 03588) เริ	มตน้
ค่านี, มีคา่เท่ากบั –1 และทุกครั,งที	จะเขา้สู่บล็อกใหม่ ตวัแปรนี, จะมีค่าเป็น –1 (บรรทดั 04300) เพื	อลา้งขอ้มลู
เก่า ทุกครั,งที	มกีารกดค่าลงบนกองซอ้น ws ดว้ยการบวกค่า with_stack_top ดว้ยหนึ	ง หลงัจากตวัแปรหลงั with 
ทั,งหมดถกูแปล  จะมกีารเปรียบเทียบค่าของ max_with_stack_top กบั with_stack_top ถา้คา่ของ 
with_stack_top มีคา่มากกวา่ max_with_stack_top จะเปลี	ยนคา่ของ max_with_stack_top ใหเ้ท่ากบั 
with_stack_top (บรรทดั 07698-07699) ฉะนั,นเมื	อแปลถึงทา้ยบล็อก จะรูจ้าํนวนสงูสุดของตวัแปรระเบียนที	
มีการซอ้นกนัในบล็อกนั,น โดยดทีู	ค่าของตวัแปร max_with_stack_top  

จากที	ไดก้ล่าวแลว้ในหวัขอ้ 7.3 วา่เมื	อเขา้สูบ่ล็อกจะผลิตคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลี ต่อไปนี,  
_name proc near 
 push bp 

mov bp,sp 
                     [ sub sp,4 ] 

         [ sub sp,_total_local_sizes ] 
          [ add sp,_total_local_sizes ]  
          [ mov cx,_total_local_sizes ]    
          [ sar cx,1 ]                          
          [ mov ax,0 ]                         
      [$L_loop_label: ] 
          [ push ax ] 
          [ loop $L_loop_label ] 

sub sp,_total_with_address_sizes  
คาํสั 	งที	อยูใ่น [  ]  จะมหีรือไมก็่ได ้ขึ, นอยูก่บัประเภทของบล็อก 

กรณีที	บล็อกเป็นฟังกช์นั จะผลิตคาํสั 	ง  
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sub sp,4  
และ  sub sp,_total_local_sizes 
เพื	อจองเนื, อที	ไวเ้ก็บค่าที	จะส่งกลบัและเนื, อที	ที	ใชเ้ก็บตวัแปรทอ้งถิ	น ตามลาํดบั 

กรณีที	บล็อกเป็นกระบวนงาน จะไม่ผลิตคาํสั 	ง  
sub sp,4  

แต่จะผลิตคาํสั 	ง 
  sub sp,_total_local_sizes 
เพราะไมม่ีการเก็บค่าที	จะส่งกลบั แต่จองเนื, อที	ไวส้าํหรบัเก็บตวัแปรทอ้งถิ	น 

กรณีที	บล็อกเป็นโปรแกรม จะไมผ่ลิตทั,งคาํสั 	ง  
sub  sp,4  

   sub sp,_total_local_sizes 
            add sp,_total_local_sizes  
           mov cx,_total_local_sizes     
           sar cx,1                           
           mov ax,0                          
       $L_loop_label:  
            push ax  
           loop $L_loop_label  
เพราะบล็อกของโปรแกรมไม่มกีารส่งค่ากลบัแบบฟังกช์นั และไมม่ีตวัแปรทอ้งถิ	นบนกรอบกองซอ้น 

อยา่งไรก็ตามทุกบล็อกตอ้งมีการเตรียมที	ไวส้าํหรบัเก็บเลขที	อยูข่องตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั 	ง with 
คาํสั 	งเหล่านี, ผลิตตอนเริ	มตน้ของบล็อก แต่คา่ _total_with_address_sizes ซึ	งเท่ากบัขนาดของเนื, อที	ทั,งหมดที	
ตอ้งใชเ้พื	อเก็บเลขที	อยูด่งักล่าว ยงัไมรู่จ้นกวา่จะแปลถึงทา้ยบล็อก จะแกปั้ญหานี, ไดอ้ยา่งไร   วธีิการคือ ตอน
เริ	มตน้บล็อกกาํหนดให ้ _total_with_address_sizes เป็นสญัลกัษณ์ $W_label_index เมื	อ label_index คือ 
ดรรชนีป้ายของบล็อก ซึ	งมคี่าเท่ากบัดรรชนีป้ายของ ชื	อโปรแกรม, ชื	อกระบวนงาน, หรือชื	อฟังกช์นั ถา้บล็อกนั,น
เป็น โปรแกรม, กระบวนงาน, หรือฟังกช์นั ตามลาํดบั เพื	อไมใ่หม้กีารซํ,ากนั ดงันั,นเมื	อเขา้สูบ่ล็อกจะผลิตคาํสั 	ง
ภาษาแอสเซมบลี ต่อไปนี,  

_name proc near 
 push bp 

mov bp,sp 
                     [ sub sp,4 ] 

         [ sub sp,_total_local_sizes ] 
          [ add sp,_total_local_sizes ]  
          [ mov cx,_total_local_sizes ]    
          [ sar cx,1 ]                          
          [ mov ax,0 ]                         
      [$L_loop_label: ] 
          [ push ax ] 
          [ loop $L_loop_label ] 
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sub sp,$W_label_index  
เมื	อแปลถึงทา้ยบล็อกและรูข้นาดของเนื, อที	สงูสุดที	ตอ้งใชเ้พื	อเก็บเลขที	อยูข่องตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั 	ง with 
แลว้ จึงผลิตคาํสั 	ง (บรรทดั 04347-04348) 
 $W_label_index equ n 
เมื	อ n มีคา่เท่ากบั (max_with_stack_top+1) << 1 หรือเท่ากบั  (max_with_stack_top+1) * 2 นั	นเอง ที	ตอ้ง
บวกดว้ย 1 เนื	องจากเริ	มนับจาก 0 และตอ้งคณูดว้ย 2 เนื	องจากเลขที	อยูแ่ต่ละตวักินเนื, อที	 2 ไบต ์
 เมื	อแปลถึงตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั 	ง with คาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีที	ผลิต จะเก็บเลขที	อยูข่องตวัแปร
ระเบียนนั,นบนยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ (ดหูวัขอ้ 9.8) ดงันั,นคาํสั 	งถดัไปที	จะผลิต (บรรทดั 07673-
07690) คือ 
 pop ax 
 mov WORD PTR [bp-d],ax 
เพื	อผุดเลขที	อยูด่งักล่าวใส่ในเรจิสเตอร ์ ax แลว้นําค่าใน ax ไปใส่ในกรอบกองซอ้นตรงตาํแหน่งที	ใชเ้ก็บเลขที	อยู่
นั,น ตาํแหน่งดงักล่าวจะอยูที่	 WORD PTR [bp-d] เมื	อ d มีคา่เท่ากบั (with_stack_top+1)<<1 หรือ 
_total_local_sizes + (with_stack_top+1)<<1 หรือ 4 + _total_local_sizes + (with_stack_top+1)<<1 ถา้
บล็อกที	กาํลงัแปลเป็น โปรแกรม หรือ กระบวนงาน หรือ ฟังกช์นั ตามลาํดบั การที	กองซอ้น ws เป็นแถวลาํดบัทาํ
ใหส้ามารถนําประโยชน์ของดรรชนีกาํกบัมากาํหนดตาํแหน่งที	เก็บเลขที	อยูข่องตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั 	ง 
with เพราะทุกครั,งที	แปลถึงตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั 	ง with จะมกีารบวก with_stack_top ดว้ย 1 แลว้นําตวั
แปรระเบียนนั,นไปเก็บใน ws ตามที	ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เนื	องจากดรรชนีกาํกบัตรง with_stack_top ของตวั
แปรระเบียนแต่ละตวัของขอ้ความสั 	ง with ที	ซอ้นกนัมีตาํแหน่งต่างกนัตามค่าของ with_stack_top จึงไดนํ้ามาใช้
เป็นตวักาํหนดตาํแหน่งบนกรอบกองซอ้น และเมื	อแปลถึงเขตขอ้มลูของตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั 	ง with ใด 
จะรูด้รรชนีกาํกบัของตวัแปรระเบียนนั,น เนื	องจากมีการคน้หาในกองซอ้น ws ก่อน (บรรทดั 08246-08250) 
ถา้พบ จะทาํใหท้ราบดรรชนีกาํกบัของตวัแปรระเบียนนั,น สมมุติว่ามคี่าเท่ากบั with_index ตําแหน่งบนกรอบกอง
ซอ้นที	เก็บเลขที	อยูข่องตวัแปรระเบียนดงักล่าว จะอยูท่ี	 WORD PTR [bp-d] เมื	อ d มีคา่เท่ากบั 
(with_index+1)<<1 หรือ _total_local_sizes + (with_index+1)<<1 หรือ 4 + _total_local_sizes + 
(with_index+1)<<1 ถา้บล็อกที	กาํลงัแปลเป็น โปรแกรม หรือ กระบวนงาน หรือ ฟังกช์นั ตามลาํดบั (บรรทดั 
04039-04056) 
 ในหวัขอ้นี, จะกล่าวถึงสญัลกัษณ์กระทาํที	เกี	ยวขอ้งกบัขอ้ความสั 	ง with เท่านั,น สญัลกัษณก์ระทาํอื	นๆ ที	
เกี	ยวขอ้งกบักองซอ้น ws ไดก้ล่าวถึงแลว้ในหวัขอ้ 9.8 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #926 (บรรทดั 07666-07693) ทาํหน้าที	ตรวจสอบตวัแปรหลงั with แต่ละตวัวา่
เป็นชนิดระเบียนหรือไม่ ถา้ไมใ่ช่รายงานความผิดพลาด (บรรทดั 07667) มิฉะนั,น ตรวจสอบการลน้ของกอง
ซอ้น (บรรทดั 07670) ถา้กองซอ้นลน้ รายงานความผิดพลาด มฉิะนั,น นําตวัแปรระเบยีนดงักล่าวใส่ในกอง
ซอ้น ws ([บรรทดั 07672) จากนั,นผลิตคาํสั 	งภาษาแอสเซมบลีเพื	อนําเลขที	อยูข่องตวัแปรระเบียนใส่ในกรอบ
กองซอ้น (บรรทดั 07673-07691) จากนั,นลบขอ้มลูบนกองซอ้นความหมายที	ไม่จาํเป็นตอ้งใชจ้าํนวนสี	ที	ทิ, ง 
(บรรทดั 07692) ที	ทั,งสี	ที	กล่าวถึงเกิดขึ, น เนื	องจากก่อนสญัลกัษณก์ระทาํนี,  จะมีสญัลกัษณ ์  #1242 “id” 
<opt_variable_or_empty> อยู ่ สญัลกัษณเ์หล่านี, เป็นส่วนที	ใชก้าํหนดวากยสมัพนัธข์องตวัแปร เหมือนกบัที	ใชใ้น
นิพจน์ หลงัจากดาํเนินการกบัสญัลกัษณ์เหล่านั,นแลว้ จะเกิดเนื, อที	บนกองซอ้นความหมายสี	ที	 เหมือนกบันิพจน์
โดยทั 	วๆ ไป 
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 สญัลกัษณก์ระทาํ #928 (บรรทดั 07694-07701) หลงัจากตัวแปรหลงั with ทั,งหมดถกูแปล จะนํา
ค่าของ with_mark_ptr ใส่ในเขตขอ้มลู with_mark และกาํหนดให ้ with_mark_ptr เท่ากบั with_stack_top 
(บรรทดั 07696-07697) เพื	อใชเ้ป็นขอ้มลูในการลบตวัแปรระเบยีนทั,งหมดทิ, ง เมื	อแปลขอ้ความสั 	ง with 
ดงักล่าวเสร็จ จากนั,นหาขอ้มลูเกี	ยวกบัจาํนวนสงูสุดของตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั 	ง with ที	ซอ้นกนั โดยการ
เปรียบเทียบค่าของ max_with_stack_top กบั with_stack_top ถา้คา่ของ with_stack_top มีคา่มากกวา่ 
max_with_stack_top จะเปลี	ยนคา่ของ max_with_stack_top ใหเ้ท่ากบั with_stack_top (บรรทดั 07698-
07699) 
 สญัลกัษณก์ระทาํ #932 (บรรทดั 07702-07705) ใชเ้มื	อแปลขอ้ความสั 	ง with เสร็จ ทาํการลบตวั
แปรระเบียนที	อยูห่ลงั with ของขอ้ความสั 	ง with ทั,งหมด ที	เก็บอยูใ่นกองซอ้น ws ทิ, ง 

10.9 บทสรุป 
 บทนี, กล่าวถึงการตรวจสอบและผลิตภาษาแอสเซมบลีของขอ้ความสั 	งทั,งหมดในภาษาปาสกาล ไดแ้ก ่
ขอ้ความสั 	งประกอบ, ขอ้ความสั 	ง goto และป้ายหน้าขอ้ความสั 	ง, ขอ้ความสั 	งกาํหนดค่า, ขอ้ความสั 	งเรียก
กระบวนงาน, ขอ้ความสั 	ง while, ขอ้ความสั 	ง repeat, ขอ้ความสั 	ง for, ขอ้ความสั 	ง if, ขอ้ความสั 	ง case, และ
ขอ้ความสั 	ง with ตามลําดบั 
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                                            บทที� 11 
                                         รูทีนจากคลงั 
 

ในบทนี� จะกล่าวถึงรทีูนทั�งหมดที�อยูใ่นคลงั โปรแกรมตน้ฉบบัของรทีูนทั�งหมดที�ใชใ้นหนังสือเล่มนี�  เขยีน
ดว้ยภาษาแอสเซมบลี 8086/8087/8088 แสดงอยูใ่นภาคผนวก ฉ  เก็บอยูใ่นแฟ้มชื�อ PASLIB31.ASM ก่อนที�
จะนําไปใช ้ตอ้งแปลโปรแกรมตน้ฉบบันี� ดว้ยแอสเซมเบลอร ์เก็บไวใ้นแฟ้ม PASLIB31.OBJ  โปรแกรมเป้าหมายที�
ไดจ้ากการแปลโปรแกรมตน้ฉบบัภาษาปาสกาลซึ�งเก็บอยูใ่นแฟ้มแบบ .OBJ ตอ้งเชื�อมโยงกบัแฟ้ม PASLIB31.OBJ 
จึงจะไดแ้ฟ้มแบบ .EXE ตามที�กล่าวแลว้ในบทที� 1 แฟ้ม PASLIB31.OBJ สามารถนําไปเก็บในคลงัได ้ โดยใช้
โปรแกรม เช่น LIB.EXE เป็นตน้ รทูีนที�จะกล่าวถึงทั�งหมดในบทนี�  จึงเรียกวา่รทีูนจากคลงั อยา่งไรก็ตาม ไม่
จาํเป็นที�จะตอ้งเก็บ PASLIB31.OBJ ไวใ้นคลงัก็ได ้จึงไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งใชโ้ปรแกรม LIB.EXE 

รทีูนจากคลงัแบ่งออกเป็นสี�กลุ่ม คือ รทูีนที�ใชร้ายงานความผิดพลาดในชว่งกระทาํการ, รทีูนที�ใชต้อน
เริ�มตน้และสิ� นสุด ที�กล่าวถึงในบทที� 7, รทีูนที�ใชค้าํนวณนิพจน์ ที�กล่าวถงึในบทที� 9, และรทีูนที�ถกูเรียกใชโ้ดย
กระบวนงานมาตรฐานหรือฟังกช์นัมาตรฐาน ที�กล่าวถึงในบทที� 10 เพื�อใหต้วัแบบของภาษาแอสเซมบลี 
8086/8088 ที�ไดจ้ากการแปลในแฟ้มเป้าหมายกบัภาษาแอสเซมบลี 8086/8087/8088 ของรทูีนจากคลงั 
เป็นตวัแบบเดียวกนั คือ ตวัแบบขนาดเล็ก ส่วน prologue ของภาษาแอสเซมบลี 8086/8087/8088 ของรทูี
นจากคลงั จึงกาํหนดใหเ้หมอืนกนั ดงันี�  (บรรทดั 10000-10009) 
 

.8087 
_TEXT segment word public ‘CODE’ 
_TEXT ends 
_DATA segment word public ‘DATA’ 
_DATA ends 
STACK segment para stack ‘STACK’ 
STACK ends 
DGROUP  group  _DATA,STACK 
  assume  cs:_TEXT,ds:DGROUP,ss:DGROUP,es:DGROUP 
_TEXT segment 
 
 สาํหรบัส่วน epilogue และขอ้มลูทั�งหมดที�ใชใ้นคลงั จะกาํหนด ดงันี�  (บรรทดั 14001-14068) 
 
_TEXT ends 
 
_DATA segment 
… ขอ้มลูในคลงั … 
_DATA ends 
  end 
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 รทีูนที�สามารถเรียกใชไ้ดจ้ากภายนอกตอ้งกาํหนดดว้ยตวัชี� ทาง public (บรรทดั 10010-10073) 
มิฉะนั�น จะเรียกใชไ้ดเ้ฉพาะในคลงัเท่านั�น รทีูนเกอืบทั�งหมดมีรปูแบบ ดงันี�  
 
 _name proc near 
           … คาํสั �ง … 
 _name endp 
 
เพราะมตีวัแบบขนาดเล็ก ยกเวน้รทีูน _new_time กบั _new_ctrlc ซึ�งมรีปูแบบ 
 
 _name proc far 
           … คาํสั �ง … 
 _name endp 
 
เพราะเป็นรทีูนที�เกี�ยวขอ้งกบัการขดัจงัหวะ 
 ตามที�ไดก้ล่าวแลว้ในบทที� 10 ว่า ในการอธิบายรทีูน จะใชภ้าษาซี ดงันั�น ทุกๆ รทีูนจะมหีมายเหตุดว้ย
ภาษาซีกาํกบัขา้งหน้าเสมอ  อยา่งไรก็ตามการผ่านพารามิเตอรจ์ะใชแ้บบภาษาปาสกาล คอื พารามเิตอรต์วั
ทา้ยสุดหรือขวาสุด จะอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ส่วนพารามเิตอรต์วัแรกจะอยูล่่างสุด และถา้รทีูนนั�น
มีความจาํเป็นตอ้งใชที้�เก็บชั �วคราว จะมีวธีิสองวิธเีพื�อจองที�เก็บดงักล่าว คือ จองเนื� อที�ในกรอบกองซอ้น (ดบูทที� 
7 หวัขอ้ 7.2) ในลกัษณะตวัแปรทอ้งถิ�น หรือจองเนื� อที�ในที�เก็บขอ้มลูในคลงั ตวัอยา่ง รทีูน _init (บรรทดั 
10119-10155) เขยีนเป็นภาษาแอสเซมบลี 8086/8087/8088 ดงันี�  
 
; void init(char *end_data) 
; { int status_word, control_word; } 
@INENDD EQU WORD PTR [bp+4] 
@INISTW   EQU WORD PTR [bp-2] 
@INICTW EQU WORD PTR [bp-4] 
_init proc near 

… 
_init endp 
 
 สองบรรทดัแรกเป็นหมายเหตุ บอกใหรู้ว้า่รทีูนนี� มีพารามเิตอรห์นึ�งตวั คือ end_data ซึ�งเป็นตวัชี� ไปยงั
อกัขระ และมีตวัแปรทอ้งถิ�นสองตวั คอื status_word กบั control_word ซึ�งเป็นชนิดจาํนวนเต็ม ใชเ้ป็นที�เก็บขอ้มลู
ชั �วคราว รทีูนทั�งหมดจะมกีรอบกองซอ้นเหมือนกรอบกองซอ้นของกระบวนงาน ในบทที� 7 หวัขอ้ 7.2 แต่จะไม่มี
ค่าโยงสถิต และเลขที�อยูข่องตวัแปรระเบียนของขอ้ความสั �ง with และในกรณีที�มกีารส่งคา่กลบั จะส่งค่าขนาด 16 
บิตผ่านทางเรจิสเตอร ์ ax หรือขนาด 32 บิตผ่านทางเรจิสเตอรค์ู่ dx:ax กรอบกองซอ้นเมื�อมีการเรียกรทีูนจาก
คลงั จึงมลีกัษณะตามรปูที� 11.1 
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พารามิเตอร ์1             

   พารามิเตอร ์ 2 
        …                                                              จดัการโดยผูเ้รียก 
 bp + 4  พารามิเตอร ์n  
 bp + 2  เลขที�อยูก่ลบั 
 bp  ค่าโยงพลวตั 
 bp - 2  ตวัแปรทอ้งถิ�น 1 
 bp - 4  ตวัแปรทอ้งถิ�น 2                                               จดัการโดยรทีูนจากคลงั 
         …                                                              
              ตวัแปรทอ้งถิ�น n                                               
     
  รปูที� 11.1 กรอบกองซอ้นเมื�อมีการเรียกรทีูนจากคลงั 
 
 จะเห็นไดว้า่พารามิเตอร ์ end_data ของรทีูน _init จะอยูที่�ตาํแหน่ง [bp+4] และกาํหนดใหต้าํแหน่งนี� มี
ชื�อเป็น @INENDD โดยใชต้วัชี� ทาง EQU ดงันี�  

@INENDD EQU WORD PTR [bp+4] 
ในทาํนองเดียวกนัตาํแหน่งของตวัแปรทอ้งถิ�น status_word และ control_word  จะอยูที่� [bp-2] และ [bp-4] 
ตามลาํดบั กาํหนดใหม้ชืี�อ @INISTW และ @INICTW ตามลาํดบั ดงันี�  

@INISTW   EQU WORD PTR [bp-2] 
@INICTW EQU WORD PTR [bp-4] 

ตวัแปรทอ้งถิ�นไมจ่าํเป็นตอ้งอธิบายในบทนี� อีกต่อไป ผูอ้่านสามารถดไูดจ้ากโปรแกรมตน้ฉบบั 
ในการผ่านพารามเิตอร ์ จะกระทาํโดยผูเ้รียก เลขที�อยูก่ลับจะเกดิขึ� นเมื�อใชค้าํสั �ง call โดยผูเ้รียกเช่นกนั 

ส่วนค่าโยงพลวตัและเนื� อที�ของตวัแปรทอ้งถิ�น จะกระทาํโดยผูที้�ถูกเรียก เมื�อผูถ้กูเรียกทาํงานเสร็จ ปกติแลว้ จะมี
การลบหรือผุด เนื� อที�ทั�งหมดในกรอบกองซอ้นของตนทิ� ง (ดูบทที� 7 หวัขอ้ 7.2) อยา่งไรก็ตาม ในการเขยีนรทีู
นจากคลงั บางครั�งไม่เหมาะสมที�จะลบพารามิเตอรทิ์� งทั�งหมด เช่น ขอ้ความสั �ง write(output,x,y) จะมี
ความหมายเหมือน write(output,x); write(output,y); ถา้มกีารผ่านพารามเิตอร ์output และ x แลว้เรียกรทีูนจาก
คลงัเพื�อทาํ write(output,x) พารามเิตอร ์x ลบทิ� งได ้แต่พารามเิตอร ์output ไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งลบทิ� ง สามารถ
ผ่านพารามิเตอร ์ y แลว้เรียกรทีูนจากคลงัเพื�อทาํ write(output,y) ต่อไปไดเ้ลย เป็นตน้ (ต่อไปในหมายเหตุ จะ
ขดีเสน้ใต ้พารามิเตอรที์�คา้งอยูบ่นกองซอ้นในช่วงกระทาํการ เพื�อใหแ้ตกต่างจากพารามิเตอรอ์ื�นๆ)  

รทีูนจากคลงัทั�งหมดที�จะกล่าวถึงในบทนี�  จะใชต้ามขอ้ตกลงที�กล่าวมาทั�งหมดนี�  ต่อไปจะกล่าวถึง
รายละเอยีดของรทีูนจากคลงัทั�งหมด เรียงตามกลุ่ม ดงันี�  

11.1 รูทีนที�ใชร้ายงานความผิดพลาดในช่วงกระทาํการ 
 ในช่วงกระทาํการ เมื�อรายงานความผิดพลาดแลว้ จะหยุดทาํงานเสมอ ต่อไปถา้พดูถึง รายงานความ
ผิดพลาดแลว้ จะหมายถึงหยุดทาํงานดว้ยเสมอ 
 
 



334 

 

• _runtime_error   (บรรทดั 13987-13999) 
    ; void runtime_error(char *msg) ใชใ้นกรณีที�มีความผิดพลาดเกิดขึ� นในช่วงกระทาํการ เช่น เลข
จาํนวนจริงมคีา่มากเกินเก็บ หรือการหารากของเลขลบ เป็นตน้ มพีารามเิตอรห์นึ�งตวั คอื เลขที�อยูข่องอกัขระตวั
แรกของขอ้ความผิดพลาด ขอ้ความผิดพลาดจะอยูใ่นส่วนขอ้มลู (บรรทดั 14025-14045) ขอ้ความผิดพลาด
แต่ละขอ้ความจะสิ� นสุดดว้ยค่า 0 รทีูนนี� จะเรียกรทีูน _write_msg (บรรทดั 13953-13983) เพื�อแสดงขอ้ความ
ออกทางแฟ้มผิดพลาดมาตรฐาน (standard error) ซึ�งมหีมายเลข handle ของแฟ้มเป็น 2 แฟ้มนี� จะมีลกัษณะ
เหมือนกนักบัแฟ้มขอ้มลูออกมาตรฐาน output ต่างกนัตรงหมายเลข handle เท่านั�น เนื� อที�ของแฟ้มนี� เก็บอยูใ่น
ส่วนขอ้มลูเช่นกนั (บรรทดั 14053-14059) หลงัจากแสดงขอ้ความผิดพลาดแลว้ จะสง่พารามเิตอร ์ คือ รหสั
กลบัไปดอส (บรรทดั 13996-13997) ซึ�งกาํหนดใหเ้ป็นค่า 9 แลว้เรียกรทีูน _exit (บรรทดั 13998) เพื�อ
กลบัไปยงัระบบปฏิบติัการดอส (ซึ�งจะกล่าวถึงในหวัขอ้ต่อไป) 

11.2 รูทีนที�ใชต้อนเริ�มตน้และสิ% นสุด 

• _init (บรรทดั 10124-10155)  
   ; void init(char *end_data) ถูกเรียกใชต้อนเริ�มตน้ของโปรแกรม (ดคูาํสั �งที�ผลิตโดยสญัลกัษณ์

กระทาํ #154 ของตวัอยา่งที� 7.1 ในบทที� 7 ประกอบ) ทาํหน้าที�ตรวจสอบวา่มีซีพยีรู่วมที�ใชค้าํนวณเลขจาํนวน
จริงหรือไม่ (บรรทดั 10128-10135) ถา้มจีะกาํหนดใหข้อ้มลูตรง @CO87 เท่ากบั 1 (บรรทดั 10135) 
มิฉะนั�นจะเท่ากบั 0 (บรรทดั 14013) จากนั�น (บรรทดั 10136-10139) กาํหนดบิตพราง (mask bit) ตรง
ตาํแหน่งที� 1,2,3,4 ของเรจิสเตอรค์วบคุม (control register) ในซพีียรู่วม ใหเ้ป็น 1 เพื�อไมใ่หเ้กิดการขดัจงัหวะ
เมื�อเกิด denormalized (ดหูวัขอ้ 11.3.1), การหารดว้ยศนูย ์ (zero divide), การลน้ (มีคา่มากเกนิเก็บ), หรือ
การขาด (มีคา่น้อยเกนิเก็บ) เพราะไมต่อ้งการใชต้วัจดักระทาํขดัจงัหวะ (interrupt handler) ของดอส แต่จะใช้
การตรวจสอบดว้ยรทีูนที�ใชค้าํนวณเลขจาํนวนจริง (จะกล่าวถึงในภายหลงั) ที�ทาํเช่นนี� ได ้ เนื�องจากเมื�อเกิด
เหตุการณที์�กล่าวมา ค่าที�บิตต่างๆ ของเรจิสเตอรส์ภาวะ (status register) จะถกูกาํหนดตามเหตุการณนั์�นๆ 
การตรวจสอบจึงทําไดโ้ดยการตรวจสอบค่าในเรจิสเตอรส์ภาวะ นอกจากนั�นยงักาํหนดใหบ้ติตรงตาํแหน่งที� 8-9 
และ 10-11 ของเรจิสเตอรค์วบคุมในซีพียรู่วม ใหเ้ป็น 11 และ 00 เพื�อใหก้ารคาํนวณในเรจิสเตอรร่์วมตอ้งใช ้
64 บิต และการปัดเศษมีค่าใกลที้�สดุ ตามลาํดับ  
 ในการเชื�อมโยงระหวา่งแฟ้มเป้าหมายที�ไดจ้ากการแปลโปรแกรมตน้ฉบบัภาษาปาสกาลซึ�งเก็บอยูใ่น
แฟ้มแบบ .OBJ กบัแฟ้ม PASLIB31.OBJ ที�ใชเ้ก็บรทีูนจากคลงั เพื�อผลิตแฟ้มแบบ .EXE ตวัเชื�อมโยงจะรวม
เซกเมนตจ์ากทั�งสองแฟ้มที�มีชื�อเหมือนกนั คอื  _TEXT segment, _DATA segment, และ STACK segment เขา้
ดว้ยกนั และจะเรียงตามลาํดบัที�เขยีนในส่วน prologue คือ  _TEXT segment, _DATA segment, และ STACK 
segment ตามลาํดบั ใน _TEXT segment ซึ�งใชเ้ก็บส่วนคาํสั �ง ลาํดบัการเรียงคาํสั �งของโปรแกรมกบัรทูีนจากคลงั 
ไม่มคีวามสาํคญั เพราะการทาํงานจะเริ�มที�ตาํแหน่ง _isopascal เสมอ (ดตูวัชี� ทาง end _isopascal ของตวัอยา่ง 
7.1 ในบทที� 7 ประกอบ) แต่ตาํแหน่งของขอ้มลูในโปรแกรมกบัตาํแหน่งของขอ้มลูในคลงัมคีวามสาํคญั เนื�องจาก
ตาํแหน่งสุดทา้ยของขอ้มลู จะเป็นตาํแหน่งเริ�มตน้ของฮีป ตาํแหน่งสุดทา้ยของขอ้มลูในโปรแกรมจะอยูที่� 
_main_data_end (ดตูวัอยา่ง 7.1 ในบทที� 7 ประกอบ) ส่วนตาํแหน่งสุดทา้ยของขอ้มลูในคลงัจะอยูท่ี� 
@END_DATA (บรรทดั 14066) ถา้ขอ้มลูในโปรแกรมเรียงมากอ่นขอ้มลูในคลงั ตาํแหน่งเริ�มตน้ของฮีป ซึ�งเก็บไว ้
ที� @START_HEAP (บรรทดั 14062) จะเท่ากบั @END_DATA มิฉะนั�น จะเท่ากบั _main_data_end ดงันั�น รทีูน 
_init จะทาํหนา้ที�จดัการกบัตาํแหน่งเริ�มตน้ของฮีปดว้ย โดยที�โปรแกรมจะผ่านพารามิเตอร ์ ซึ�งเป็นตาํแหน่ง
สุดทา้ยของขอ้มลูในโปรแกรม ไปใหร้ทีูน _init เพื�อทาํการเปรียบเทียบกบัตาํแหน่งสุดทา้ยของขอ้มลูในคลงั 
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จากนั�นกาํหนดตาํแหน่งเริ�มตน้ของฮีปใหเ้ท่ากบัตาํแหน่งที�มเีลขที�อยูส่งูกวา่ (บรรทดั 10142-10147) การ
จดัการกบัเนื� อที�บริเวณฮีป จะกล่าวถึงในรทูีน _new และ _dispose ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป ในการจดัการกบัฮีป
จะตอ้งรู ้ ตาํแหน่งเริ�มตน้ของฮีป ซึ�งไดก้ล่าวถึงไปแลว้ ตาํแหน่งสุดทา้ยของขอ้มลูในฮีป (เก็บอยูที่� @LAST_HEAP 
บรรทดั 14063) ตอนเริ�มตน้ยงัไม่มขีอ้มลูจึงกาํหนดใหเ้ท่ากบัตาํแหน่งเริ�มตน้ของฮีป (บรรทดั 10148) และ
ตาํแหน่งสุดทา้ยของฮีป (เก็บอยูที่� @END_HEAP บรรทดั 14064) กาํหนดใหเ้ท่ากบัตาํแหน่งที� sp ชี� อยู ่(บรรทดั 
10150) ดงันั�น ตอนเริ�มตน้โปรแกรม หน่วยความจาํ ตาํแหน่งขอ้มลู และเรจิสเตอรท์ี�สาํคญั จะเป็นดงัรปูที� 
11.2 
 
    SS : FFFF 
    …                           กองซอ้นในช่วงกระทาํการ 
    SS : FFF0      @END_HEAP 
 
                                                                                                          ไม่เกิน 64K 
                  ฮีป 
   @START_HEAP, @LAST_HEAP  
     ขอ้มลู 
         DS, SS, ES : 0000 
       
          CS:IP                 _isopascal:         คาํสั �ง                                         ไม่เกิน 64K 
          CS:0000      
                                                     Program Segment Prefix (PSP)             256 ไบต ์
               
               รปูที� 11.2 หน่วยความจาํ ตาํแหน่งขอ้มลู และเรจสิเตอรที์�สาํคญัหลงัเรียกรทีูน _init 
 

• _exit (บรรทดั 10159-10166)  
  ; void exit(int return_code) ใชเ้พื�อหยุดโปรแกรม และกลบัไปยงัระบบปฏิบตัิการดอส มีพารามิเตอร์

หนึ�งตวั คือ return_code ค่านี� จะนําไปใส่ในเรจิสเตอร ์al จากนั�นจะเรียก int 21h ฟังกช์นั 4ch เพื�อสง่รหสักลบั
และกลบัไปยงัระบบปฏิบติัการดอส 

11.3 รูทีนที�ใชค้าํนวณนิพจน ์

 

11.3.1 ชนิดจาํนวนจริง 
 ในหนังสือเล่มนี�  จะพดูถึงเฉพาะเลขจาํนวนจริงขนาด 32 บิต เท่านั�น  
 การตรวจสอบกรณีที�เลขจาํนวนจริงมีคา่มากเกนิเก็บ จะใชร้ทูีน _chkovf (บรรทดั 10175-10187) รู
ทีนนี�  จะตรวจสอบที�เรจิสเตอรส์ภาวะในซีพยีรู่วมตรงบิตที� 2 หรือ 3 วา่เป็น 1 หรือไม่ ถา้ใช่ แสดงวา่มีค่ามาก
เกินเก็บ จะรายงานความผิดพลาด 
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 การตรวจสอบกรณีที�เลขจาํนวนจริงมีคา่น้อยเกนิเก็บ จะใชร้ทีูน _chkunf (บรรทดั 10189-10200) รู
ทีนนี�  จะตรวจสอบที�เรจิสเตอรส์ภาวะในซีพยีรู่วมตรงบิตที� 4 วา่เป็น 1 หรือไม่ ถา้ใช่ แสดงวา่มีค่าน้อยเกินเก็บ 
จะรายงานความผิดพลาด 

การตรวจสอบกรณี denormalized จะใชร้ทีูน _chkden (บรรทดั 10202-10210) โดยมขีอ้แมว้า่เลข
จาํนวนจริงที�จะนํามาตรวจสอบตอ้งอยูใ่นเรจิสเตอรค์ู ่ dx:ax รทีูนนี�  จะไมใ่ชเ้รจสิเตอรส์ภาวะในซพีียรู่วมในการ
ตรวจสอบ แต่จะใชร้ปูแบบของเลขจาํนวนจริงเป็นตวัตรวจสอบ เนื�องจากเลขจาํนวนจริงที�เป็นค่า denormalized 
จะมส่ีวนยกกาํลงั คือ บิตที� 23-30 เป็น 00000000 เนื�องจากตวัเลขที�จะตรวจสอบอยูใ่นเรจิสเตอรค์ู่ dx:ax 
ดงันั�น บิตดงักล่าว จะอยูใ่นเรจสิเตอร ์ dx ตรงตาํแหน่ง 7-14 การตรวจสอบจะนําขอ้มลูในเรจิสเตอร ์ dx ไปใส่
ในเรจิสเตอร ์ cx (บรรทดั 10203) แลว้ใชค้าํสั �ง and cx,7f80h (บรรทดั 10204) เพื�อทดสอบวา่บติเหล่านั�น
เป็นศนูยห์รือไม ่ถา้ใช่ แสดงวา่เกิด denomalized จะรายงานความผิดพลาด 

รทีูน _chkden ที�กล่าวขา้งตน้จะหยุดการทาํงาน ถา้เกดิ denomalized อยา่งไรก็ตาม การเกดิ 
denormalized มีผลกบัตวัเลขนัยสาํคญัของเลขจาํนวนจริงที�มขีนาดเล็กมากเท่านั�น เช่น สมมติุวา่สามารถเก็บ
ตวัเลขนัยสาํคญัของเลขจาํนวนจริงได ้7 หลกั และสามารถเก็บแบบ normalized ไดต้ํ �าสุดเท่ากบั 0.1234567E-
37 (การเก็บแบบ normalized จะเก็บตวัเลขนัยสาํคญัตวัแรกไวห้ลงัจุด และตวัเลขดงักล่าวตอ้งไมเ่ป็น 0) เลขที�มี
ค่านอ้ยกวา่นี�  จะไม่สามารถเกบ็ได ้ เรียกวา่ ค่านอ้ยเกินเกบ็ ถา้เราตอ้งการเก็บเลข 0.01234567E-37, 
0.001234567E-37, 0.0001234567E-37, 0.00001234567E-37, 0.000001234567E-37, 
0.0000001234567E-37, 0.00000001234567E-37 จะมคี่าน้อยเกินเก็บ เพราะค่า normalized มีคา่
เท่ากบั 0.1234567E-38, 0.1234567E-39, 0.1234567E-40, 0.1234567E-41, 0.1234567E-42, 
0.1234567E-43, 0.1234567E-44 ตามลาํดบั ในการเก็บตวัเลขจาํนวนจริง คอมพวิเตอรจ์ะเก็บ ส่วน
แมนทิสซา (mantissa) และส่วนเลขชี� กาํลงั (exponent) ดงันั�น ถา้อนุญาตใหม้กีารเก็บแบบ denormalized ได ้
คือ อนุญาตใหเ้ลขหลงัจุดเป็นศนูยไ์ด ้โดยที�ส่วนเลขชี� กาํลงัมีค่าไดน้้อยที�สุดเท่าเดิม คือ –37 และตวัเลขนัยสาํคญั
ของส่วนแมนทิสซาเก็บได ้ 7 หลกัเหมือนเดิม เลขดงักล่าวขา้งตน้สามารถเก็บแบบ denomalized ไดด้งันี�  
0.0123456E-37, 0.0012345E-37, 0.0001234E-37, 0.0000123E-37, 0.0000012E-37, 
0.0000001E-37, 0.0000000E-37 ตามลาํดบั จะเห็นไดว้า่เลขนัยสาํคญัจะลดลงตามลาํดบั และหายไป
กลายเป็นคา่ศนูยใ์นที�สุด  เป็นตน้ ซีพียรู่วมของสถาปัตยกรรมอินเทล 8087 อนุญาตใหเ้ก็บเลขแบบ 
denormalized ได ้และคา่น้อยเกินเก็บจะแทนดว้ยเลขจาํนวนจริง 0 ถา้ตอ้งการใหเ้ก็บเลขแบบ denormalized ได้
ก็ไมต่อ้งเขยีนรทีูนเพิ�มเติม ในกรณีที�เกิด denormalized และตอ้งการใหม้ีความหมายเหมอืน คา่น้อยเกินเก็บ โดย
การตดัเลขนัยสาํคญัทั�งหมดทิ� ง หรือการเปลี�ยนคา่ใหเ้ป็น 0 นั�นเอง ก็สามารถทาํได ้ในหนังสอืเล่มนี� ไดส้รา้งรทีูน
ไวใ้หแ้ลว้ ชื�อ _chkres (บรรทดั 10235-10242) โดยมขีอ้แมว้า่ เลขจาํนวนจริงที�จะนํามาตรวจสอบตอ้งอยูใ่นเร
จิสเตอรค์ู่ dx:ax การตรวจสอบทาํเหมือนรทีูน _chkden แต่จะไม่หยดุการทาํงานเมื�อเกิด denormalized แต่จะ
กาํหนดค่าในเรจิสเตอรค์ู่ dx:ax ใหเ้ป็น 0 (บรรทดั 10239-10240) ซึ�งแทนเลขจาํนวนจริง 0 นั�นเอง 

ในการ บวก ลบ คณู หาร เลขจาํนวนจริง อาจจะทาํใหผ้ลลพัธ ์มคี่ามากเกนิเก็บ ในกรณีนี�  ควรหยุดการ
ทาํงาน แต่ถา้ผลลพัธม์ีคา่น้อยเกินเก็บหรือ denormalized ก็ไมค่วรหยดุทาํงาน ดงันั�นรทีูนที�ใช ้บวก ลบ คณู หาร 
เลขจาํนวนจริง จะมกีารเรียกใชร้ทีูน _chkovf ในกรณีที�ตอ้งการเรียกรทูีน _chkres เพื�อเปลี�ยนคา่ denormalized 
ใหเ้ป็น 0  จะมหีมายเหตุใหผู้ใ้ชส้ามารถแกไ้ขได ้(บรรทดั 10312, 10337, 10362, 10398)  

สาํหรบัการอา่นเลขจาํนวนจริง เมื�อมีคา่ มากเกินเก็บ หรือ นอ้ยเกินเก็บ ควรหยุดการทาํงาน และแจง้
ใหผู้ใ้ชท้ราบ จึงไดส้รา้งรทีูน _chkrng (บรรทดั 10212-10242) เพื�อเรียกรทีูน _chkovf กบั _chkunf แต่ได้
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หมายเหตุไว ้(บรรทดั 10230) สาํหรบักรณีที�ตอ้งการหยุดการทาํงานเมื�อเกดิ denormalized รทีูน _chkrng ไม่
ถกูใชใ้นหวัขอ้นี�  จะถกูใชใ้นหวัขอ้ 11.4  

ทุกรทีูนที�เกี�ยวขอ้งกบัเลขจาํนวนจริง จะตอ้งมกีารตรวจสอบว่า มซีีพียรู่วมที�ใชค้าํนวณเลขจาํนวนจริง
หรือไม ่ โดยการดทีู�ขอ้มลูของ @CO87 ซึ�งมกีารกาํหนดค่าโดยรทีูน _init ตามที�กล่าวมาแลว้ ถา้เป็น 0 แสดงวา่ 
ไม่ม ี จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั�น จึงจะดาํเนินการต่อไปได ้ เชน่ บรรทดั 10250-10255 เป็นตน้ รทีูน
เหล่านี� ถกูใชใ้นบทที� 9 หวัขอ้ 9.1 
 

• _float_convert (บรรทดั 10246-10269)  
   ; float float_convert(int i) ใชเ้พื�อเปลี�ยนเลขจาํนวนเต็มใหเ้ป็นเลขจาํนวนจริง มพีารามเิตอรห์นึ�งตวั 

คือ คา่ของเลขจาํนวนเต็ม จะอยูที่�ตาํแหน่ง @FI (บรรทดั 10168)  การเปลี�ยนเป็นเลขจาํนวนจริงทาํไดโ้ดยการ
เปลี�ยนเลขจาํนวนเต็มขนาด 16 บิตใหเ้ป็นขนาด 32 บิต (บรรทดั 10256-10257) แลว้เก็บไวใ้นตวัแปร
ชั �วคราว result ขนาด 32 บิต (บรรทดั 10258-10259) ซึ�งอยูต่รงตําแหน่ง @FRES (บรรทดั 10173) โดยที�
ตาํแหน่ง @FHIGH และ @FLOW (บรรทดั 10171-10172) เก็บคา่ตรงบิตเลขที�อยูส่งูขนาด 16 บิตและบติเลขที�
อยูต่ํ �าขนาด 16 บิต ตามลาํดบั จากนั�นใชค้าํสั �ง fild @FRES (บรรทดั 10260)  เพื�อบรรจคุ่าขนาด 32 บิตตรง
ตาํแหน่ง @FRES ไวบ้นยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม ในขณะที�บรรจุคา่เลขจาํนวนเต็ม จะถกูเปลี�ยนใหเ้ป็น
ค่าเลขจาํนวนจริง จากนั�นใชค้าํสั �ง fwait (บรรทดั 10261) เพื�อรอใหก้ารเปลี�ยนค่าและบรรจุเสร็จสมบรูณ์ 
จากนั�นจงึใชค้าํสั �ง fstp @FRES (บรรทดั 10262) เพื�อนําค่าที�อยูบ่นยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซพีียรู่วม ซึ�ง
ตอนนี� เป็นค่าจาํนวนจริงแลว้ มาเก็บที� @FRES หลงัจากทาํเสร็จ ค่าที�อยูบ่นยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม
จะถกูผุดทิ� ง  รอใหก้ารจดัเก็บสมบรูณ ์ โดยใชค้าํสั �ง fwait (บรรทดั 10263) แลว้จึงนําค่าดงักล่าวบรรจุในเรจิ
สเตอรค์ู่ dx:ax ตามตอ้งการ (บรรทัด 10264-10265) 

 

• _float_negate (บรรทดั 10273-10292)  
   ; float float_negate(float y) ใชเ้พื�อเปลี�ยนเครื�องหมายของเลขจาํนวนจริง มีพารามิเตอรห์นึ�งตวั คอื 

เลขจาํนวนจริงที�ตอ้งการเปลี�ยนเครื�องหมาย ซึ�งจะอยูที่�ตาํแหน่ง @FY (บรรทดั 10169) นําค่านี� บรรจุบนยอด
กองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วมดว้ยคาํสั �ง fld (บรรทดั 10283) จากนั�นใชค้าํสั �ง fchs (บรรทดั 10284) เพื�อ
เปลี�ยนเครื�องหมาย จากนั�นจึงใชค้าํสั �ง fstp @FRES (บรรทดั 10285) เพื�อนําค่าที�อยูบ่นยอดกองซอ้นเรจิสเตอร์
ของซีพียรู่วม ซึ�งตอนนี� เปลี�ยนเครื�องหมายแลว้ มาเก็บที� @FRES หลงัจากทาํเสร็จ ค่าที�อยูบ่นยอดกองซอ้นเรจิ
สเตอรข์องซีพยีรู่วมจะถกูผุดทิ� ง  รอใหก้ารจดัเก็บสมบรูณ์ โดยใชค้าํสั �ง fwait (บรรทดั 10286) แลว้จึงนําค่า
ดงักล่าวบรรจุในเรจิสเตอรค์ู่ dx:ax ตามตอ้งการ (บรรทดั 10287-10288) 

  

• _float_add (บรรทดั 10296-10317)  
   ; float float_add(float x, float y) ใชเ้พื�อบวกเลขจาํนวนจริงสองตวั มพีารามเิตอรส์องตวั คือ เลข

จาํนวนจริงสองตวัที�ตอ้งการนํามาบวกกนั ซึ�งเก็บอยูที่�ตาํแหน่ง @FX และ @FY (บรรทดั 10170 และ 10169) 
ใชค้าํสั �ง fld @FX (บรรทดั 10305) เพื�อบรรจคุ่าของเลขจาํนวนจริงตวัแรกบนยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซพีียู
ร่วม แลว้ใชค้าํสั �ง fadd @FY (บรรทดั 10306) เพื�อนําค่าของเลขจาํนวนจริงตวัที�สอง ไปบวกกบัค่าของเลข
จาํนวนจริงตวัแรกที�บนยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วม ผลลพัธจ์ะเก็บที�ยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วม
แทนที�คา่ของเลขจาํนวนจริงตวัแรก จากนั�นใชค้าํสั �ง fstp @FRES (บรรทดั 10307) เพื�อนําคา่ที�อยูบ่นยอดกอง
ซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม ซึ�งตอนนี�  คอื ผลลพัธที์�ไดจ้ากการบวก มาเก็บที� @FRES หลงัจากทาํเสร็จ ค่าที�อยูบ่น
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ยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วมจะถกูผุดทิ� ง  รอใหก้ารจดัเก็บสมบรูณ ์โดยใชค้าํสั �ง fwait (บรรทดั 10308) 
ผลลพัธที์�ไดจ้ากการบวกอาจมคีา่มากเกินเก็บ จงึใชค้าํสั �งเรียกรทีูน _chkovf (บรรทดั 10309) ถา้ไมมี่ค่ามาก
เกินเก็บ จะนําคา่ของผลลพัธบ์รรจุในเรจิสเตอรค์ู่ dx:ax (บรรทดั 10310-10311) สาํหรบักรณีที�มีคา่น้อยเกนิ
เก็บ ผลลพัธจ์ะเป็นศนูย ์ส่วนกรณีที�เกิด denomalized จะใชค้า่ตามนั�น แต่ถา้ตอ้งการใหค้า่เป็นศนูย ์ใหเ้อาหมาย
เหตุ ตรงบรรทดั 10312 ออก เพื�อใชค้าํสั �งเรียกรทีูน _chkres  สุดทา้ยใชค้าํสั �ง fclex (บรรทดั 10313) เพื�อ
กาํหนดค่าของเรจิสเตอรส์ภาวะในซีพยีรู่วม ใหก้ลบัสูส่ภาวะปกติ 

 

• _float_subtract (บรรทดั 10321-10342)  
   ; float float_subtract(float x, float y) ใชเ้พื�อลบเลขจาํนวนจริงสองตวั เหมอืน _float_add แต่คาํสั �ง

ในการลบ คือ fsub 
 

• _float_multiply (บรรทดั 10346-10367)  
   ; float float_multiply(float x,float y) ใชเ้พื�อคณูเลขจาํนวนจริงสองตวั เหมือน _float_add แต่คาํสั �ง

ในการคณู คือ fmul 
 

• _float_divide (บรรทดั 10371-10403)  
   ; float float_divide(float x,float y) ใชเ้พื�อหารเลขจาํนวนจริงสองตวั คลา้ยกบัการคาํนวณเลขจาํนวน

จริงที�แลว้มา แต่จะมีการบรรจตุวัหารบนยอดกองซอ้นเรจสิเตอรข์องซีพียรู่วมก่อน แลว้ตรวจสอบวา่ตวัหารเป็น 0 
หรือไม่ ถา้ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 10380-10390) มิฉะนั�น  จะบรรจุตวัตั�งบนยอดกองซอ้นเรจิ
สเตอรข์องซีพยีรู่วม (บรรทดั 10391) ทาํใหต้วัหารอยูข่า้งล่างรองลงมาจากยอดกองซอ้น คาํสั �งที�ใชใ้นการหาร
จึงเป็น fdivrp st(1),st(0) (บรรทดั 10392) 

 

• _float_compare (บรรทดั 10409-10439)  
   ; int float_compare(float x,float y) ใชเ้พื�อเปรียบเทียบเลขจาํนวนจริงสองตวั มีพารามเิตอรส์องตวั 

ซึ�งเก็บอยูที่�ตาํแหน่ง @FX และ @FY (บรรทดั 10170 และ 10169) หลงัการเปรียบเทียบ จะไดค้่าเก็บในเรจิ
สเตอร ์ ax โดยจะมีค่าเป็น –1, 0, หรือ 1 ถา้ พารามิเตอรต์วัแรกมีค่า มากกวา่, เท่ากบั, หรือน้อยกวา่ 
พารามิเตอรต์วัที�สอง ตามลาํดบั การเปรียบเทียบจะบรรจุเลขจาํนวนจรงิทั�งสองบนกองซอ้นเรจสิเตอรข์องซีพียู
ร่วม ดว้ยคาํสั �ง fld (บรรทดั 10419-10420) แลว้ใชค้าํสั �ง fcompp (บรรทดั 10421) เพื�อเปรียบเทียบค่าทั�ง
สอง หลงัการเปรียบเทียบค่าทั�งสองจะถกูผุดทิ� ง และค่าตรงบิตที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปรีบยเทียบของเรจสิเตอร์
สภาวะในซีพยีรู่วม จะถกูกาํหนด คา่เหล่านั�นสามารถนําไปใส่ในเรจิสเตอร ์ FLAGS ของซพีีย ู 8086/8088 
เพื�อใหม้ีผลกบั ZF, PF, และ CF ไดด้ว้ยคาํสั �ง fstsw และ sahf (บรรทดั 10422-10425) จากนั�นใชค้าํสั �ง je 
เพื�อกาํหนดใหเ้รจิสเตอร ์ax มีคา่เป็น 0 เพราะมคี่าเท่ากนั และใชค้าํสั �ง ja เพื�อกาํหนดใหเ้รจิสเตอร ์ax มีคา่เป็น 
1 เพราะพารามเิตอรต์วัแรกมีคา่น้อยกวา่ มิฉะนั�น กาํหนดใหเ้รจิสเตอร ์ ax มีคา่เป็น -1 เพราะพารามเิตอรต์วั
แรกมีค่ามากกวา่ 
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11.3.2 ชนิดเซต 
 การดาํเนินการกบัขอ้มลูชนิดเซต จะใชเ้รจิสเตอรเ์ทียมสองตวั ซึ�งในบทที� 9 หวัขอ้ 9.2 เรียกวา่ sx กบั 
tsx เรจิสเตอรเ์ทียมทั�งสองนี� ไม่ใช่เรจิสเตอรข์องสถาปัตยกรรมอนิเทล 8086/8088 แต่เป็นตวัแปรในคลงั ชื�อ 
@_SX กบั @_TSX (บรรทดั 14046-14047) มีขนาดเท่ากบั SET_SIZE ซึ�งกาํหนดไว ้ 32 ไบต ์ (บรรทดั 
10076) แต่ละบิตจะใชบ่้งบอกการเป็นสมาชิกในเซต เนื�องจากใชที้�เก็บ 32 ไบต ์ จึงมสีมาชิกไดม้ากที�สุด 256 
ตวั ในกรณีของเซตวา่ง ทุกๆ บิตจะมีค่าเป็น 0 สมาชิกของเซตแทนดว้ยตาํแหน่ง ซึ�งมีคา่ตั�งแต่ 0 ถึง 255 ถา้
สมาชิกตวัใดถกูเพิ�มเขา้ไปในเซต คา่ของบิตที�ตาํแหน่งดังกล่าวจะเป็น 1 ซึ�งหมายถงึการเป็นสมาชิกในเซต แต่ถา้
ไม่เป็นสมาชิก บิตที�ตาํแหน่งดงักล่าวจะเป็น 0 

การดาํเนินการกบัขอ้มลูชนิดเซตและเรจิสเตอรเ์ทียมทั�งสองนี�  จะใชร้ทูีนที�อยูใ่นหวัขอ้นี�  สาํหรบัชนิด 
SET ในหมายเหตุ อธิบายไดด้ว้ยภาษาซี ดงันี�  (บรรทดั 10075) 

typedef char set[SET_SIZE] SET 
 

• _copy_sx (บรรทดั 10443-10464)  
      ; void copy_sx(SET *destination) ใชเ้พื�อทาํสาํเนาขอ้มลูจากเรจิสเตอรเ์ทียม sx ไปยงัหน่วยความจาํ
ปลายทาง มพีารามเิตอรห์นึ�งตวั เป็นเลขที�อยูข่องหน่วยความจาํปลายทาง  วธีิการทาํสาํเนาตรงไปตรงมา คือ ทาํ
สาํเนาทีละไบต ์จาํนวนเท่ากบั SET_SIZE 

 

• _push_sx (บรรทดั 10468-10489)  
       ; void push_sx(SET destination) ใชเ้พื�อกดค่าที�เก็บอยูใ่นเรจิสเตอรเ์ทียม  sx ลงบนกอง

ซอ้นในช่วงกระทาํการ กอ่นที�จะเรียกใชร้ทีูนนี�  ตอ้งจองเนื� อที�ขนาดเท่ากบัขนาดของชนิดเซตบนกองซอ้นในช่วง
กระทาํการกอ่น ดว้ยคาํสั �ง sub sp,set_size เมื�อ set_size เป็นขนาดดงักล่าว เพื�อใชเ้ป็นพารามิเตอร ์ แลว้จึง
เรียกรทีูนนี� ดว้ยคาํสั �ง call _push_sx วธีิการการกดค่าก็คอืการทาํสาํเนาจากเรจิสเตอรเ์ทียม  sx ไปยงัจดุเริ�มตน้
ของเนื� อที�จองไว ้ ถา้ดจูากรปูที� 11.1 เนื� อที�ดงักล่าวเริ�มตน้ที�เลขที�อยู ่ [bp+4] วธีิการทาํสาํเนาตรงไปตรงมา คือ 
ทาํสาํเนาทีละไบต ์จาํนวนเท่ากบั SET_SIZE  

รทีูนนี� จะคา้งพารามเิตอรไ์วบ้นกองซอ้นในช่วงกระทาํการ (บรรทดั 10488) 
 

• _load_sx (บรรทดั 10493-10514)  
       ; void load_sx(SET *source) ใชเ้พื�อทาํสาํเนาขอ้มลูจากหน่วยความจาํตน้ทาง ไปยงัเรจิสเตอรเ์ทียม 
sx มีพารามเิตอรห์นึ�งตวั เป็นเลขที�อยูข่องหน่วยความจาํปลายทาง  วธีิการทาํสาํเนาตรงไปตรงมา คือ ทาํสาํเนา
ทีละไบต ์จาํนวนเท่ากบั SET_SIZE 
 

• _clear_sx (บรรทดั 10517-10536)  
       ; void clear_sx(void) ใชเ้พื�อกาํหนดใหทุ้กบิตของเรจิสเตอรเ์ทียม sx มีคา่เป็น 0 โดยการใส่ค่า 0 ไป
ที�ทุกไบตข์องเรจิสเตอรเ์ทียม sx  

 

• _add_range_element (บรรทดั 10541-10560)  
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   ; void add_range_element(int min, int max) มีพารามเิตอรส์องตวั ตวัแรกบอกตาํแหน่งเริ�มตน้ของ
สมาชิก และตวัที�สองบอกตาํแหน่งสุดทา้ยของสมาชกิ ทาํหน้าที�กาํหนดสมาชิกในเรจิสเตอรเ์ทียม sx ที�มตีาํแหน่ง
ติดกนัไดห้ลายๆ ตวัพรอ้มกนั รทีูนนี� จะคาํนวณตาํแหน่งที�จะเพิ�มสมาชิกในเซต แลว้เรียกรทีูน _add_element (ซึ�ง
จะกล่าวถึงต่อไป) เพื�อเพิ�มสมาชิกดงักล่าว   
 

• _add_element (บรรทดั 10564-10602) 
   ; void add_element(int position) ใชเ้พื�อเพิ�มสมาชิกในเรจสิเตอรเ์ทียม sx ทีละตวั มีพารามิเตอร์

หนึ�งตวั เพื�อบอกตาํแหน่งของสมาชิกที�จะเพิ�ม ก่อนเพิ�มจะตรวจสอบวา่ตาํแหน่งดังกล่าวอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 255 
หรือไม่ ถา้ไม่ จะรายงานความผิดพลาด มฉิะนั�น จะกาํหนดใหค้่าของบิตที�ตาํแหน่งดังกล่าวของเรจิสเตอรเ์ทียม 
sx มีคา่เป็น 1 
 

• _set_intersection (บรรทดั 10606-10631) 
   ; void set_intersection(SET operand) มีพารามเิตอรห์นึ�งตวั คือ เซต ใชเ้พื�อดาํเนินการอนิเตอรเ์ซก

ชนัระหวา่งคา่ของเซตที�อยูใ่นเรจิสเตอรเ์ทียม sx กบัค่าของเซตที�ส่งมาทางพารามิเตอร ์โดยใชค้าํสั �ง and ระหวา่ง
บิตที�ตาํแหน่งเดียวกนั ผลลพัธที์�ไดจ้ะเก็บในเรจิสเตอรเ์ทียม sx  

 

• _set_union (บรรทดั 10635-10660) 
   ; void set_union(SET operand) เหมอืนรทูีน _set_intersection แต่ใชค้าํสั �ง or ระหวา่งบิตที�ตาํแหน่ง

เดียวกนั 
 

• _set_difference (บรรทดั 10664-10690)  
   ; void set_difference(void) เหมอืนรทีูน _set_intersection แต่ใชค้าํสั �ง not และ and ตามลาํดบั 

ระหวา่งบิตที�ตาํแหน่งเดียวกนั 
 

• _set_le (บรรทดั 10696-10736) 
   ; int set_le(SET operand) มีพารามเิตอรห์นึ�งตวั คือ เซต ใชเ้พื�อตรวจสอบวา่ เซตตรงพารามเิตอร์

เป็นเซตยอ่ยของเซตที�อยูใ่นเรจสิเตอรเ์ทียม sx หรือไม่ รทีูนนี� เรียกใชร้ทีูน _set_in (จะกล่าวต่อไป) ซึ�งทาํหนา้ที�
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกในเซตที�เก็บอยูใ่นเรจิสเตอรเ์ทียม sx รทีูน _set_in ตอ้งการพารามิเตอรห์นึ�งตวั เพื�อ
บอกตาํแหน่งของสมาชิก การตรวจสอบทาํไดโ้ดยพจิารณาทุกบิตของเซตตรงพารามเิตอร ์ และสนใจเฉพาะบิตที�มี
ค่าเป็นหนึ�งเท่านั�น บิตที�มีค่าเป็น 0 จะขา้มไปไม่ตอ้งพิจารณา ถา้บิตมคี่าเป็น 1 แสดงวา่ ค่าที�แทนดว้ยตาํแหน่ง
ของบิตนั�น เป็นสมาชิกของเซตตรงพารามเิตอร ์ ตามคุณสมบติัของเซตย่อย ค่านั�นตอ้งเป็นสมาชิกของเซตที�อยู่
ในเรจิสเตอรเ์ทียม sx ดว้ย จึงสง่ตาํแหน่งของบติดงักล่าวเป็นพารามเิตอรใ์หก้บัรทีูน _set_in แลว้เรียกรทีูน 
_set_in ถา้รทูีน _set_in ส่งคา่ 1 กลบั (ผ่านทางเรจิสเตอร ์ ax) แสดงวา่ ค่านั�นเป็นสมาชิกของเซตที�อยูใ่นเรจิ
สเตอรเ์ทียม sx ดว้ย ตอ้งพิจารณาค่าต่อไป มฉิะนั�น สรุปไดว้า่ เซตตรงพารามเิตอรไ์ม่เป็นเซตยอ่ยของเซตที�อยู่
ในเรจิสเตอรเ์ทียม sx กรณีนี� จะส่งค่า 0 กลบัทางเรจิสเตอร ์ax ส่วนกรณีที�รทูีน _set_in ส่งคา่ 1 กลบัและมกีาร
ทาํซํ�าจนครบทุกตาํแหน่งแลว้ จึงจะสรุปไดว้า่ เซตตรงพารามเิตอรเ์ป็นเซตยอ่ยของเซตที�อยูใ่นเรจิสเตอรเ์ทียม sx 
กรณีนี� จะส่งค่า 1 กลบัทางเรจิสเตอร ์ax 
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• _set_eq (บรรทดั 10740-10763) 
   ; int set_eq(SET operand) มีพารามเิตอรห์นึ�งตวั คือ เซต ใชเ้พื�อตรวจสอบวา่ เซตตรงพารามเิตอร ์

เท่ากนัหรือเป็นเซตเดียวกนั กบัเซตที�อยูใ่นเรจิสเตอรเ์ทียม sx หรือไม ่ การตรวจสอบทาํไดโ้ดยพิจารณาทุกบิต
ของเซตตรงพารามเิตอร ์ ว่ามคี่าเท่ากบัทุกบิตของเซตที�อยูใ่นเรจิสเตอรเ์ทียม sx หรือไม่ ถา้ใช่ แสดงวา่ เซตตรง
พารามิเตอรเ์ท่ากนักบัเซตที�อยูใ่นเรจสิเตอรเ์ทียม sx กรณีนี� จะส่งค่า 1 กลบัทางเรจิสเตอร ์ax มิฉะนั�น ไมเ่ท่ากนั 
จะส่งคา่ 0 กลบัทางเรจิสเตอร ์ax 

 

• _set_ne (บรรทดั 10767-10790) 
   ; int set_ne(SET operand) มีพารามเิตอรห์นึ�งตวั คือ เซต ใชเ้พื�อตรวจสอบวา่ เซตตรงพารามเิตอร ์

ไม่เท่ากนัหรือไมเ่ป็นเซตเดียวกนั กบัเซตที�อยูใ่นเรจิสเตอรเ์ทียม sx หรือไม่ การตรวจสอบทาํไดโ้ดยพิจารณาทุก
บิตของเซตตรงพารามเิตอร ์วา่มีคา่เท่ากบัทุกบิตของเซตที�อยูใ่นเรจิสเตอรเ์ทียม sx หรือไม่ ถา้ไม่ใช่ แสดงวา่ เซต
ตรงพารามเิตอรไ์ม่เท่ากนักบัเซตที�อยูใ่นเรจิสเตอรเ์ทียม sx กรณีนี� จะส่งค่า 1 กลบัทางเรจิสเตอร ์ ax มิฉะนั�น 
เท่ากนั จะส่งค่า 0 กลบัทางเรจิสเตอร ์ax 

 

• _set_ge (บรรทดั 10796-10842) 
   ; int set_ge(SET operand) มีพารามเิตอรห์นึ�งตวั คือ เซต ใชเ้พื�อตรวจสอบวา่ เซตตรงพารามเิตอร์

เป็นซุปเปอรซ์บัเซตของเซตที�อยูใ่นเรจิสเตอรเ์ทียม sx หรือไม่ การตรวจสอบทาํเหมอืนรทูีน _set_le แต่วา่สลบั
ตวัถกูดาํเนินการ คือ เป็นการตรวจสอบวา่ เซตที�อยูใ่นเรจิสเตอรเ์ทียม sx เป็นเซตยอ่ยของเซตตรงพารามเิตอร ์
หรือไม่แทน วธีิการ คอื ทาํสาํเนาขอ้มลูจากเรจิสเตอร์เทียม sx ไปเก็บในเรจิสเตอรเ์ทียม tsx โดยการเรียกรทีูน 
_copy_sx (บรรทดั 10804-10806) จากนั�นบรรจเุซตตรงพารามิเตอรไ์ปเก็บไวใ้นเรจิสเตอรเ์ทียม sx โดยการ
เรียกรทีูน _load_sx (บรรทดั 10807-10809) จากนั�นการตรวจสอบจะเหมือนกบัรทีูน _set_le (บรรทดั 
10810-10842) ยกเวน้ เปลี�ยนจากเซตตรงพารามเิตอรเ์ป็นเซตในเรจิสเตอรเ์ทียม tsx (บรรทดั 10816) 

 

• _set_in (บรรทดั 10846-10886) 
   ; int set_in(int position) ใชเ้พื�อตรวจสอบการเป็นสมาชิกในเซตที�เก็บอยูใ่นเรจิสเตอรเ์ทียม sx รทีูน 

นี� ตอ้งการพารามเิตอรห์นึ�งตวั เพื�อบอกตาํแหน่งของสมาชิก การตรวจสอบทาํไดโ้ดยดวูา่บิตที�ตาํแหน่งดงักล่าว
ของเรจิสเตอรเ์ทียม sx มีคา่เป็น 1 หรือไม ่ ถา้ใช่ แสดงว่าเป็นสมาชิก ส่งคา่ 1 กลบัทางเรจสิเตอร ์ ax มิฉะนั�น 
แสดงวา่ไม่เป็นสมาชิก ส่งค่า 0 กลบัทางเรจิสเตอร ์ax 

11.4 รูทีนที�ถูกเรยีกใชโ้ดยกระบวนงานมาตรฐานหรือฟังกช์นัมาตรฐาน  

 

11.4.1 แฟ้ม 
 ในภาษาปาสกาล มกีระบวนงานมาตรฐานสองอนั คือ reset และ rewrite ใชเ้พื�อเปิดแฟ้ม

สาํหรบัอ่านและเขยีน ตามลาํดบั การเปิดแฟ้มเพื�ออ่านจะมคีวามแตกต่างกนัระหว่าง แฟ้มเทอรม์ินอลกบัแฟ้ม
ทั �วไป เพราะเมื�อเปิดแฟ้มเทอรม์นิอลเพื�ออ่านแลว้ ตอ้งรอใหผู้ใ้ชป้้อนขอ้มลูก่อน จะไมส่ามารถอ่านขอ้มลูตวัแรก
ได ้และไมอ่นุญาตใหม้ีการเปิดซํ�า จึงไม่อนุญาตใหใ้ชก้ระบวนงานมาตรฐาน reset กบัแฟ้มเทอรม์นิอล อยา่งไรก็



342 

 

ตามสามารถใชก้ระบวนงานมาตรฐาน rewrite กบัแฟ้มเทอรม์นิอลได ้ สาํหรบัแฟ้มโดยทั �วไปอนุญาตใหเ้ปิดซํ�าได ้
(ถา้กอ่นหน้านี� เป็นการเปิดเพื�ออ่านไมใ่ช่เขยีน) และสามารถอ่านขอ้มลูตวัแรกจากแฟ้มไดเ้ลย การเปิดเพื�ออ่าน
และเขยีน จะแทนดว้ย @_OPEN_READ_ และ @_OPEN_WRITE_ ซึ�งมคี่าเท่ากบั 2 และ 3 ตามลาํดบั (บรรทดั 
10100-10101) สาํหรบั 1 ไม่ไดใ้ช ้และ 0 หมายถึง แฟ้มดงักล่าวไมไ่ดเ้ปิด 

ถา้เปิดแฟ้มได ้ จุดเริ�มตน้จะอยูที่�ตน้แฟ้ม การอา่นจึงเริ�มที�ตน้แฟ้ม กรณีการเขียน ถา้ในแฟ้มมีขอ้มลู 
ขอ้มลูเดิมจะหาย ในระบบปฏิบตัิการดอส แต่ละแฟ้ม จะตอ้งมชืี�อ ก่อนใชจ้ะตอ้งมกีารเปิด และหลงัใชเ้สร็จ 
จะตอ้งมีการปิด  ดังนั�น จึงไดเ้พิ�ม กระบวนงานมาตรฐานขึ� นมาอีกสองอนั คือ assign กบั close เพื�อกาํหนดชื�อ
ใหก้บัแฟ้ม และปิดแฟ้ม ตามลาํดบั สว่น reset และ rewrite ใชเ้หมอืนเดิม คอื เปิดแฟ้มเพื�ออา่นและเขยีน 
ตามลาํดบั ระบบปฏิบติัการดอสจะเปิดแฟ้ม โดยอตัโนมตัิใหแ้ลว้หา้แฟ้ม โดยไม่มกีารปิด คือ แฟ้มที�มหีมายเลข
แฟ้ม 0-4 สาํหรบั แฟ้มขอ้มลูเขา้มาตรฐาน, แฟ้มขอ้มลูออกมาตรฐาน, แฟ้มผิดพลาดมาตรฐาน, แฟ้มช่วย
มาตรฐาน, และแฟ้มเครื�องพิมพม์าตรฐาน  โดยมีชื�อ CON, CON, CON, AUX, และ PRN ตามลาํดบั ดังนั�น ไมค่วร
ตั�งชื�อแฟ้มใหต้รงกบัแฟ้มเหล่านี�  ในภาษาปาสกาลแฟ้ม input และ output จะตรงกบัแฟ้มขอ้มลูเขา้มาตรฐาน 
และแฟ้มขอ้มลูออกมาตรฐาน ตามลาํดบั สาํหรบัแฟ้มผิดพลาดมาตรฐาน ใชเ้พื�อรายงานความผิดพลาดในช่วง
กระทาํการ ดังที�กล่าวแลว้ในหวัขอ้ 11.1 แฟ้มขอ้มลูออกมาตรฐานและแฟ้มผิดพลาดมาตรฐาน คือ จอภาพ ส่วน
แฟ้มขอ้มลูเขา้มาตรฐาน คอื แป้นพิมพ ์จะเห็นวา่มีชื�อเหมือนกนั คือ CON แต่มีหมายเลขแฟ้ม ต่างกนั ทั�งจอภาพ
และแป้นพิมพเ์รียกรวมกนัวา่ เทอรม์ินอล 
 กระบวนงานมาตรฐาน assign จะเรียกใชร้ทีูน _assign_char_name หรือ _assign_string_name ส่วน
กระบวนงาน reset, rewrite, และ close จะเรียกใชร้ทีูน _reset, _rewrite, และ _close ตามลาํดบั (ดบูทที� 10 
หวัขอ้ 10.2.2) 
 
 โครงสรา้งของแฟ้ม อธิบายดว้ยภาษาซี ดงันี�  (บรรทดั 10077-10082)  
 
 typedef struct file { 
  char buffer[size_of_component]; 
  int handle; 
  char eof, eoln, open_flag, terminal_flag; 
  char *name[MAX_FILE_NAME_LENGTH+1]; 
 } FILE; 
 
เมื�อ size_of component เป็นขนาดของบฟัเฟอร ์ซึ�งมีขนาดไมแ่น่นอน เช่น FILE OF CHAR หรือ TEXT จะมขีนาด 
เท่ากบั 1 ส่วน FILE OF INTEGER มีขนาดเท่ากบั 2  เป็นตน้ สาํหรบั MAX_FILE_NAME_LENGTH กาํหนดให้
เท่ากบั 65 (บรรทดั 00000) โครงสรา้งนี�  จะตรงกบัที�เคยกล่าวแลว้ในบทที� 7 หวัขอ้ 7.3 เพื�อใหส้ะดวกในการ
อา้งถึงตาํแหน่งต่างๆ ในโครงสรา้งของแฟ้ม จงึไดต้ั�งชื�อเพื�อบอกขนาดและระยะห่างจาก handle ดงันี�  (บรรทดั 
10083-10093) 
 
@HANDLE_OFFSET     EQU     0 
@HANDLE_SIZE       EQU     2 
@EOF_OFFSET        EQU     (@HANDLE_OFFSET+@HANDLE_SIZE) 
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@EOF_SIZE          EQU     1 
@EOLN_OFFSET       EQU     @EOF_OFFSET+@EOF_SIZE 
@EOLN_SIZE         EQU     1 
@OPEN_FLAG_OFFSET EQU     @EOLN_OFFSET+@EOLN_SIZE 
@OPEN_FLAG_SIZE    EQU     1 
@TERM_OFFSET       EQU     @OPEN_FLAG_OFFSET+@OPEN_FLAG_SIZE 
@TERM_SIZE         EQU     1 
@FNAME_OFFSET      EQU     @TERM_OFFSET+@TERM_SIZE 
 
เหตุผลที�ใช ้handle เป็นจุดเริ�มตน้ของระยะห่าง เพราะขนาดของบฟัเฟอรไ์ม่แน่นอน 
 
หมายเหต ุชื�อของแฟ้มจะปิดทา้ยดว้ยรหสั 0 
 

• _assign_char_name (บรรทดั 10892-10917)  
   ; void assign_char_name(FILE *file, int size, int value) มีพารามเิตอรส์ามตวั คือ file เป็นตวัชี� หรือ

เลขที�อยูข่องแฟ้มที�จะกาํหนดชื�อ, size เป็นขนาดของบฟัเฟอร,์ และ value เป็นรหสัของอกัขระที�เป็นชื�อแฟ้ม ใช้
เพื�อกาํหนดชื�อใหก้บัแฟ้มที�ไมเ่ปิดอยูใ่นขณะนั�น หลกัการคอื ตรวจสอบที�ตวับ่งชี�  open_flag ว่าเป็นจริง หรือมคีา่ 
ไม่เท่ากบั 0 หรือไม่ ถา้ใช่ จะรายงานความผิดพลาด มฉิะนั�น นําอกัขระที�เป็นชื�อแฟ้มไปใสต่รงตาํแหน่งชื�อ และ
ปิดทา้ยดว้ยอกัขระรหสั 0 เริ�มตน้ ใส่เลขที�อยูข่องแฟ้มลงในเรจสิเตอร ์bx  (บรรทดั 10897) บวกค่าใน bx ดว้ย
ขนาดของบฟัเฟอร ์ (บรรทดั 10898) จะไดต้าํแหน่งของ handle จากนั�นบวกค่าใน bx ดว้ย 
@OPEN_FLAG_OFFSET  (บรรทดั 10899) จะไดต้าํแหน่งของตวับ่งชี�  open_flag ตรวจสอบวา่คา่ตรงตาํแหน่ง
ดงักล่าวมีคา่ไมเ่ท่ากบั 0 หรือไม่ ถา้ใช่ เรียกรทูีน _runtime_error เพื�อรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 10900-
10904) มิฉะนั�น  หาตาํแหน่งของชื�อ (บรรทดั 10906-10908) แลว้นํารหสัของอกัขระใส่ที�ตาํแหน่งดงักล่าว 
(บรรทดั 10910) และใสร่หสั 0 ที�ตาํแหน่งถดัไป (บรรทดั 10911) 

 

• _assign_string_name (บรรทดั 10924-10960)  
   ; void assign_string_name(FILE *file, int size, char *s, int ssize) เหมอืนรทีูน 

_assign_char_name ต่างกนัที�ชื�อแฟ้มเป็นสายอกัขระ ซึ�งมีเลขที�อยูเ่ริ�มตน้ที�ชี� โดย s และมีความยาว ssize 
  

• _reset (บรรทดั 11043-11127) 
   ; void reset(FILE *file, int size, int type) มีพารามเิตอรส์ามตวั คือ file เป็นตวัชี� หรือเลขที�อยูข่อง

แฟ้ม, size เป็นขนาดของบฟัเฟอร,์ และ type เป็นประเภทของแฟ้ม คือ 1 หมายถึงแฟ้มขอ้ความ และ 0 หมายถึง
แฟ้มฐานสอง ใชเ้พื�อเป็นพารามเิตอรใ์นการเรียกรทีูน _get ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป รูทีนนี� ใชเ้ปิดแฟ้มเพื�ออา่น 

รทีูนนี� เรียกรทีูน _mark_terminal (บรรทดั 11052-11054) รทีูน _mark_terminal (บรรทดั 
10968-11025) จะตรวจสอบเฉพาะตรงชื�อของแฟ้มวา่เป็น con หรือไม่ โดยที�อกัษรตวัใหญ่ของชื�อจะถูกเปลี�ยน
ใหเ้ป็นอกัษรตวัเล็กก่อนเปรียบเทียบ (บรรทดั 10993-11012) จะไม่พจิารณา ส่วนที�อยูห่น้าชื�อไดแ้ก ่ drive: 
กบั \path\ (บรรทดั 10980-10991) และส่วนขยายที�อยูห่ลงัชื�อ ตั�งแต่ “.” (บรรทดั 11008-11009) ถา้มี
ชื�อเป็น con จะกาํหนดใหต้วับง่ชี�  terminal_flag เป็นจริง (บรรทดั 11015-11018) 
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หลงัจากเรียกรทีูน _mark_terminal แลว้ การตรวจสอบวา่เป็นแฟ้มเทอรม์ทิอลหรือไม ่จะใชข้อ้มลูตรงตวั
บ่งชี�  terminal_flag (บรรทดั 11056-11060) เป็นตวัตรวจสอบ 

ถา้เป็นแฟ้มเทอรม์นิอล จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 11063) 
ถา้เป็นแฟ้มทั �วไป (บรรทดั 11061) จะตรวจสอบวา่มีการเปิดซํ�าหรือไม่ (บรรทดั 11066-11070) 

ถา้ไมใ่ช่เป็นการเปิดซํ�า จะใชบ้ริการของดอส int 21h ฟังกช์นั 3dh เพื�อเปิดแฟ้มอ่าน (บรรทดั 11073-
11077) ถา้เปิดไม่ได ้ จะรายงานความผิดพลาด (11078) มิฉะนั�น จะกาํหนดหมายเลข handle ใหก้บัแฟ้ม 
(บรรทดั 11080-11082) กาํหนดใหต้วับง่ชี�  open_flag เท่ากบั @_OPEN_READ_ (บรรทดั 11084-11086) 
แลว้กาํหนดใหต้วับ่งชี�  eof_flag เป็นเท็จ (บรรทดั 11110-11112) แลว้เรียกรทีูน _get เพื�ออา่นขอ้มลูตวัแรก 
(บรรทดั 11114-11118) มิฉะนั�น ถา้เป็นการเปิดซํ�า จะตรวจสอบวา่ก่อนหนา้นี� เป็นการเปิดเพื�อเขยีนหรือไม ่
(บรรทดั 11090-11092) ถา้ใช่ รายงานความผิดพลาด (11094) มิฉะนั�น จะเรียกใชบ้ริการดอส int 21h 
ฟังกช์นั 42h เพื�อเลื�อนหวัอ่านไปที�ตาํแหน่งตน้แฟ้ม (บรรทดั 11096-11103) ถา้เลื�อนไมไ่ด ้จะรายงานความ
ผิดพลาด (11104) มิฉะนั�น กาํหนดใหต้วับ่งชี�  eof_flag เป็นเท็จ (บรรทดั 11110-11112) แลว้เรียกรทีูน 
_get เพื�ออา่นขอ้มลูตวัแรก (บรรทดั 11114-11118) 

 

• _rewrite (บรรทดั 11151-11235) 
   ; void rewrite(FILE *file, int size) มีพารามเิตอรส์องตวั คอื file เป็นตวัชี� หรือเลขที�อยูข่องแฟ้ม และ 

size เป็นขนาดของบฟัเฟอร ์ใชเ้ปิดแฟ้มเพื�อเขยีน  
ในกรณีที�แฟ้มไมไ่ดเ้ปิดอยู ่ จะเรียกรทีูน _mark_terminal เพื�อกาํหนดวา่เป็นแฟ้มเทอรม์นิอลหรือไม ่

(บรรทดั 11160-11169)  
การเปิดแฟ้มเพื�อเขยีน ก็มีความแตกต่างกนัระหวา่ง แฟ้มเทอรมิ์นอลกบัแฟ้มทั �วไป ถา้เป็นการเปิดแฟ้ม

เพื�อเขยีนซํ�า สาํหรบัแฟ้มเทอรม์ินอลไม่จาํเป็นตอ้งทาํอะไร เพราะเป็นการเขยีนออกเทอรม์ทิอลต่อจากขอ้มลูตวั
สุดทา้ย ไม่ไดห้มายถึง เริ�มตน้เขยีนที�ตาํแหน่งแรก แต่ถา้เป็นแฟ้มทั �วไป จะหมายถงึการเปิดเขียนซํ�าจริงๆ มีการ
เลื�อนหวัเขยีนไปที�จุดเริ�มตน้ของแฟ้ม อยา่งไรก็ตามไมว่า่เป็นแฟ้มแบบใด จะไมอ่นุญาตใหมี้การเปิดเขยีนซํ�า ถา้ 
ก่อนหนา้นี� เป็นการเปิดอ่าน การตรวจสอบวา่เป็นแฟ้มเทอร์มทิอลหรือทั �วไป จะใชข้อ้มลูตรงตวับ่งชี�  terminal_flag 
(บรรทดั 11172-11174) 

ถา้เป็นแฟ้มเทอรม์นิอล (บรรทดั 11176) จะตรวจสอบวา่มีการเปิดซํ�าหรือไม่ (บรรทดั 11177-
11179) ถา้เป็นการเปิดซํ�า จะตรวจสอบวา่ก่อนหน้านี�  เป็นการเปิดอา่นหรือไม่ (บรรทดั 11183-11185) ถา้
ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 11187) มิฉะนั�น ออกจากรทีูนนี�  (บรรทดั 11189) ถา้ไมเ่ป็นการเปิด
ซํ�า  จะใชบ้ริการของดอส int 21h ฟังกช์นั 3ch เพื�อเปิดแฟ้มเขยีน (บรรทดั 11205-11209) ถา้เปิดไม่ได ้จะ
รายงานความผิดพลาด (11212-11214) มิฉะนั�น จะกาํหนดหมายเลข handle ใหก้บัแฟ้ม (บรรทดั 11216-
11218) กาํหนดใหต้วับ่งชี�  eof_flag เป็นเท็จ (บรรทดั 11220-11222) และกาํหนดใหต้วับ่งชี�  open_flag 
เท่ากบั @_OPEN_WRITE_ (บรรทดั 11224-11226) 

ถา้ไมใ่ช่แฟ้มเทอรม์นิอล (บรรทดั 11175) จะตรวจสอบวา่มีการเปิดซํ�าหรือไม่ (บรรทดั 11192-
11194) ถา้เป็นการเปิดซํ�า จะตรวจสอบวา่ก่อนหน้านี�  เป็นการเปิดอา่นหรือไม่ (บรรทดั 11198-11200) ถา้
ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (11202) ถา้ไมใ่ชเ่ป็นการเปิดซํ�า หรือก่อนหนา้นี� ไมใ่ชเ่ป็นการเปิดอ่าน จะใช้
บริการของดอส int 21h ฟังกช์นั 3ch เพื�อเปิดแฟ้มเขยีน (บรรทดั 11205-11209) ถา้เปิดไม่ได ้ จะรายงาน
ความผิดพลาด (11248-11251) มิฉะนั�น จะกาํหนดหมายเลข handle ใหก้บัแฟ้ม (บรรทดั 11216-
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11218) กาํหนดใหต้วับ่งชี�  eof_flag เป็นเท็จ (บรรทดั 11220-11222) และกาํหนดใหต้วับ่งชี�  open_flag 
เท่ากบั @_OPEN_WRITE_ (บรรทดั 11224-11226) 

 

• _close (บรรทดั 11241-11277) 
   ; void close(FILE *file, int size) มีพารามเิตอรส์องตวั คอื file เป็นตวัชี� หรือเลขที�อยูข่องแฟ้มที�จะ

กาํหนดชื�อ และ size เป็นขนาดของบฟัเฟอร ์ ใชเ้พื�อปิดแฟ้มที�เปิดอยู ่ หลกัการ คอื หาตาํแหน่งของตวับ่งชี�  
open_flag (บรรทดั 11248-11251) ตรวจสอบวา่ค่าตรงตาํแหน่งดงักล่าวเป็นจริงหรือไม ่ (บรรทดั 11252) 
ถา้ไมใ่ช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 11254-11256) มิฉะนั�น หาตาํแหน่งของ handle และหมายเลข 
handle (บรรทดั 11258-11260) แลว้เรียกใชบ้ริการของดอส คือ int 21h ฟังกช์นั 3eh (บรรทดั 11261-
11262) เพื�อปิดแฟ้ม ถา้ปิดไม่ได ้ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 11264-11266) มิฉะนั�น หาตาํแหน่ง
ของตวับ่งชี�  open_flag แลว้กาํหนดใหม้คี่าเป็นเท็จ (บรรทดั 11268-11270) 
 
11.4.2 การอา่น 
 แนวความคิดเกี�ยวกบัแฟ้มในภาษาปาสกาลที�เกี�ยวกบัการอ่าน คอื สมมติุวา่ f เป็นตวัแปรชนิดแฟ้ม เมื�อ
ใชก้ระบวนงานมาตรฐาน reset(f) ถา้แฟ้มวา่ง eof(f) จะเป็นจริง และค่าในบฟัเฟอรที์�ชี� โดย f (f^) จะไม่มี
ความหมาย แต่ถา้แฟ้มไมว่า่ง eof(f) จะเป็นเท็จ และขอ้มลูตวัแรกจะถกูอ่านเขา้มายงับฟัเฟอร์ที�ชี� โดย f (f^) จุดนี�
จึงเป็นขอ้เสียของภาษาปาสกาล เพราะการเปิดแฟ้ม ไม่ควรจะมีการอา่นขอ้มลูเขา้มา การอา่นขอ้มลูควรเกิดขึ� น
เมื�อผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการอา่นขอ้มลูจริงๆ อยา่งไรก็ตามถา้เป็นการอา่นขอ้มลูจากแฟ้มทั �วๆ ไป (แฟ้มที�อยูใ่น
จานบนัทึก) จะไม่มกีารติดต่อกบัผูใ้ช ้จึงไมมี่ปัญหา ปัญหาจึงอยูที่�การอา่นขอ้มลูจากเทอรม์นิอล  

การอา่นขอ้มลูจากเทอรม์นิอล กบัแฟ้มทั �วๆ ไป มีความแตกต่างกนั เนื�องจากตอนที�มีการเปิดแฟ้มเพื�อ
อ่าน ดว้ยรทูีน _reset ถา้เป็นแฟ้มทั �วๆ ไป จะมีการอา่นขอ้มลูตวัแรก (ถา้ม)ี เขา้มายงับฟัเฟอรข์องแฟ้มไดเ้ลย 
แต่ถา้เป็นเทอรม์ินอล ไม่สามารถทาํได ้ ตอ้งรอใหผู้ใ้ชป้้อนขอ้มลูกอ่น คอมไพเลอรที์�สรา้งในหนังสือเล่มนี�  จึงไม่
อนุญาตใหใ้ชก้ระบวนงานมาตรฐาน reset กบัแฟ้มที�เป็นเทอรม์นิอล เพราะนอกจากจะตอ้งรอใหผู้ใ้ชป้้อนขอ้มลู
เมื�อเปิดแฟ้มเพื�ออ่านแลว้ ยงัขดัแยง้กบัความหมายของแฟ้มทั �วๆ ไป ที�หมายถงึการกลบัไปยงัจดุเริ�มตน้ของแฟ้ม 
ซึ�งไม่สามารถกระทาํไดก้บัเทอรม์ินอล เพราะขอ้มลูที�อ่านผ่านไปแลว้ ไม่สามารถกลบัมาอา่นไดใ้หม่ ยกเวน้ตอ้ง
ป้อนขอ้มลูใหมท่ั�งหมด การอา่นขอ้มลูจากเทอรม์นิอลจึงกระทาํไดก้บัแฟ้มขอ้มลูเขา้มาตรฐาน input ซึ�งเป็นแฟ้ม
ขอ้ความที�มีการเปิดอ่านโดยอตัโนมติัใหแ้ลว้เท่านั�น   

การอา่นขอ้มลูจะใชบ้ริการของดอส int 21h ฟังกช์นั 3fh เพราะสามารถใชไ้ดท้ั�งแฟ้มที�เป็นเทอรม์ินอล
และแฟ้มทั �วๆ ไป นอกจากนี� ยงัสามารถอา่นขอ้มลูจากการทาํ redirection ไดด้ว้ย เช่น คาํสั �งดอส c:\>myprog < 
mydata.dat จะทาํใหก้ารอา่นขอ้มลูจากแฟ้มขอ้มลูเขา้มาตรฐาน input ในโปรแกรม myprog จะไม่ใช่การอา่น
ขอ้มลูจากเทอรม์ินอล แต่จะเป็นการอา่นขอ้มลูจากแฟ้ม mydata.dat แทน เป็นตน้  

การอา่นขอ้มลูจากเทอรม์นิอล ผูใ้ชต้อ้งป้อนขอ้มลูแลว้กดปุ่ ม Enter ดอสอนุญาตใหป้้อนขอ้มลูเขา้ได้
มากที�สุด 127 ตวั ไม่รวม Enter จากนั�นดอสจะเพิ�มอกัขระอีกสองตวั ต่อทา้ย คือ อกัขระรหสั 0dh (cr) และ 0ah 
(lf) ตามลาํดบั เพื�อแทนการสิ� นสุดบรรทดั  อกัขระทั�งหมดจะถกูเก็บไวใ้นบฟัเฟอรข์องดอส เมื�อผูใ้ชเ้รียกใชด้ว้ย
บริการของดอส int 21h ฟังกช์นั 3fh ดอสจึงจะสาํเนาขอ้มลูใหต้ามจาํนวนที�ตอ้งการ และขณะเดียวกนัก็จะเลื�อน
ตวัชี� ตาํแหน่งใหต้รงกบัอกัขระตัวต่อไปที�จะอ่าน เพื�อไม่ใหผู้ใ้ชส้บัสนกบัตาํแหน่งของตวัชี� ตาํแหน่ง จึงไดอ้อกแบบ
ใหม้รีทีูน _get_term เพื�อทาํหนา้ที�อา่นอกัขระทั�งหมดที�ผูใ้ชป้้อนเขา้มาเก็บไวใ้น  @IN_BUF (บรรทดั 14009) 
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และส่งค่าอกัขระที�ผูใ้ชต้อ้งการอ่านกลบัไป ดงันั�นตัวชี� ตาํแหน่งจะเลื�อนไปยงัสดมภแ์รกของบรรทดัถดัไป เมื�อผูใ้ช ้
กดปุ่ม Enter  

การอา่นขอ้มลูจากเทอรม์นิอล ยงัมีปัญหาเกี�ยวกบัการตรวจสอบการสิ� นสุดบรรทดัและการสิ� นสุดแฟ้ม 
ซึ�งจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการอ่านขอ้มลูจากแฟ้มทั �วๆ ไป คือ การสิ� นสุดบรรทดัจะเป็นจริง เมื�อขอ้มลูในบฟัเฟอรที์�ชี�
โดยแฟ้ม จะตอ้งบรรจสุญัลกัษณ์การสิ� นสุดบรรทดั ส่วนการสิ� นสุดแฟ้มจะเป็นจริง เมื�อมีการอา่นถงึทา้ยแฟ้ม และ
ขอ้มลูในบฟัเฟอรที์�ชี� โดยแฟ้มไมม่ีความหมาย การอา่นขอ้มลูจากเทอรม์นิอล ระบบดอสจะใชอ้กัขระรหสั 26 
(^Z) ซึ�งเป็นอกัขระตัวแรกของบรรทดั เป็นตวักาํหนดการสิ� นสุดแฟ้ม รทีูนที�เกี�ยวกบัการการสิ� นสุดแฟ้ม ใน
หนังสือเล่มนี�  จะใชต้ามขอ้ตกลงของดอส และรวมถึงอกัขระรหสั 26 ที�ปรากฏในแฟ้มขอ้ความ (ทั�งจาก
เทอรม์นิอลและจากแฟ้มทั �วไป) ถา้มกีารอ่านอกัขระดงักล่าวเมื�อใด จะถือวา่เป็นการสิ� นสุดแฟ้ม  

การอา่นขอ้มลูจากเทอรม์นิอล จะใชต้วับ่งชี�  @DELAY_FLAG (บรรทดั 14004) บอกใหท้ราบวา่มกีาร
อ่านขอ้มลูเขา้มายงับฟัเฟอร ์(input^) หรือยงั โดยเริ�มตน้กาํหนดให ้@DELAY_FLAG มีคา่เป็นจริง เพื�อบอกใหรู้ว้า่ 
ยงัไม่ไดอ้่านขอ้มลูจากเทอรมิ์นอลเขา้มายงับฟัเฟอร ์ และทุกครั�งที�มีการอา่นขอ้มลูเขา้มาแลว้ จะกาํหนดให ้
@DELAY_FLAG มีคา่เป็นเท็จ การอ่านขอ้มลูจากแฟ้มจึงแบ่งออกเป็นรทูีน _get กบัรทีูน _get_delay รทีูน _get จะ
ทาํหน้าที�อา่นขอ้มลูจากแฟ้มใดๆ เสมอ ถา้เป็นแฟ้มทั �วๆ ไป จะอา่นขอ้มลูจากแฟ้มนั�นโดยตรง แต่ถา้เป็นแฟ้ม
จากเทอรม์ินอลจะเรียกใชร้ทีูน _get_term แทน ส่วนรทีูน _get_delay ใชส้าํหรบัอา่นขอ้มลูจากแฟ้มที�เป็น
เทอรม์นิอล เพื�อตรวจสอบกอ่นวา่ @DELAY_FLAG มีคา่เป็นจริงหรือไม ่ถา้เป็นจริง จึงจะเรียกรทีูน _get เพื�ออา่น
ขอ้มลูดงักล่าว มิฉะนั�น @DELAY_FLAG มีคา่เป็นเท็จ แสดงว่าขอ้มลูอยูใ่นบฟัเฟอรอ์ยูแ่ลว้ จะไมมี่การอา่นขอ้มลู
อีก ตวับ่งชี�  @DELAY_FLAG จะถูกกาํหนดใหม้ีค่าเป็นจริงอีก เมื�อตอ้งการอ่านขอ้มลูตวัถดัไป (ดรูทีูน _next_char) 

ในภาษาปาสกาล มกีระบวนงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการอ่านขอ้มลูจากแฟ้มสามกระบวนงาน คือ get, read, 
และ readln ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัทั�งแฟ้มขอ้ความและแฟ้มฐานสอง กระบวนงาน readln ใชไ้ดก้บัแฟ้มขอ้ความเท่านั�น 
สาํหรบักระบวนงาน read และ readln ที�ใชก้บัแฟ้มขอ้ความ จะอ่านขอ้มลูไดเ้ฉพาะ จาํนวนเต็ม (ตวัแปรชนิด
จาํนวนเต็มหรือพสิยัยอ่ยที�มชีนิดฐานเป็นจาํนวนเต็ม), จาํนวนจริง (ตวัแปรชนิดจาํนวนจริง), และอกัขระ (ตวั
แปรชนิดอกัขระหรือพสิยัยอ่ยที�มชีนิดฐานเป็นอกัขระ) (ดูบทที� 10 หวัขอ้ 10.2.2) ในกรณีนี�  จะเรียกรทีูน 
_read_inter, _read_real, และ _read_char ตามลาํดบั ส่วนการอ่านจนสิ� นสดุบรรทดั จะใชรู้ทีน _readln 
 

• _get (บรรทดั 11382-11513)  
   ; void get(FILE *file,int size,int type) มีพารามเิตอรส์ามตวั คือ file เป็นตวัชี� หรือเลขที�อยูข่องแฟ้มที�

จะอ่าน, size เป็นขนาดของบฟัเฟอร,์ และ type เป็นประเภทของแฟ้ม คือ 1 หมายถึงแฟ้มขอ้ความ และ 0 
หมายถึงแฟ้มฐานสอง ใชเ้พื�ออ่านขอ้มลูจากแฟ้ม ก่อนอื�นจะตรวจสอบก่อนวา่แฟ้มที�ตอ้งการอา่น มีการเปิดเพื�อ
อ่านมากอ่นหรือไม่ (บรรทดั 11390-11394) โดยการตรวจสอบที�เขตขอ้มลู open_flag ถา้ไมมี่การเปิดเพื�อ
อ่านมากอ่น จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 11396-11398) มิฉะนั�น จะตรวจสอบวา่เป็นการอา่นจาก
เทอรม์นิอลหรือไม ่(บรรทดั 11400-11408) ถา้ใช่จะเรียกรทีูน _get_term (บรรทดั 11410-11413) เพื�อ
อ่านขอ้มลู และกาํหนดให ้ @DELAY_FLAG เป็นเท็จ (บรรทดั 11415) มิฉะนั�น จะอ่านขอ้มลูจากแฟ้มโดยตรง 
(บรรทดั 11418-11421) ถา้อา่นไม่ได ้จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 11423) 

เมื�ออา่นขอ้มลูไดแ้ลว้ ต่อไปจะตรวจสอบ การสิ� นสุดแฟ้ม ถา้ยงัไม่สิ� นสุดแฟ้ม จะตรวจสอบจาํนวนขอ้มลู
ที�อา่นวา่ไดค้รบถว้นหรือไม่ และถา้เป็นแฟ้มขอ้ความตอ้งมีการตรวจสอบการสิ� นสุดบรรทดัดว้ย ดงันั�น ก่อน
ตรวจสอบ จึงกาํหนดใหก้ารสิ� นสุดบรรทดั เป็นเท็จก่อน (บรรทดั 11424-11427) จากนั�นตรวจสอบการสิ� นสุด
แฟ้ม (บรรทดั 11429) ถา้ยงัไมสิ่� นสุดแฟ้ม จะตรวจสอบว่าจาํนวนขอ้มลูที�อ่านครบถว้นหรือไม ่ (บรรทดั 



347 

 

11432) ถา้ไมค่รบ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 11433) มิฉะนั�น จะไปตรวจสอบการสิ� นสดุบรรทดัของ
แฟ้มขอ้ความ (บรรทดั 11434) แต่ถา้สิ� นสุดแฟ้ม จะตรวจสอบ eof_flag วา่เป็นจริง หรือไม ่(บรรทดั 11436-
11438) ถา้ใช่ แสดงว่า มีการอ่านผ่านทา้ยแฟ้ม จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 11441-11443) มิฉะนั�น 
จะกาํหนดให ้eof_flag เป็นจริง และใส่อกัขระรหสั 26 ในบฟัเฟอร ์(บรรทดั 11444-11447) ในกรณีนี� เป็นการ
สิ� นสุดแฟ้ม ถา้เป็นแฟ้มขอ้ความก็ไมจ่าํเป็นตอ้งตรวจสอบการสิ� นสุดบรรทดัอีก เพราะไดก้าํหนดใหเ้ป็นเท็จแลว้
ตั�งแต่ตน้ จากนั�นออกจากรทีูนนี�  (บรรทดั 11448) 
 ในกรณีที�ไม่ใช่การสิ� นสุดแฟ้ม และอ่านขอ้มลูไดค้รบถกูตอ้ง จะตรวจสอบวา่เป็นแฟ้มขอ้ความหรือไม ่
(บรรทดั 11450) ถา้ไมใ่ช ่ก็ออกจากรทีูนนี�  (บรรทดั 11452) ถา้ใช่ จะตรวจสอบการสิ� นสุดบรรทดั (อกัขระใน
บฟัเฟอรม์รีหสั 0dh และอกัขระตวัต่อไปมีรหสั 0ah) และการสิ� นสุดแฟ้ม (อกัขระในบฟัเฟอร์มรีหสัเป็น 26) ถา้
เป็นการสิ� นสุดแฟ้มจะกาํหนดให ้eof_flag เป็นจริง แต่ถา้เป็นการสิ� นสุดบรรทดั จะกาํหนดให ้eoln_flag เป็นจริง 
และใส่อกัขระวา่งลงในบฟัเฟอร ์ถา้ไมใ่ช่ทั�งสองอยา่ง ก็ไม่ตอ้งทาํอะไร 

เริ�มจากการตรวจสอบวา่อกัขระในบฟัเฟอรม์รีหสัเป็น 0dh หรือไม่ (บรรทดั 11454-11456) ถา้ใช่ 
จะตรวจสอบการสิ� นสุดบรรทดั ซึ�งจะกล่าวถึงในย่อหน้าต่อไป แต่ถา้ไม่ใช่ จะตรวจสอบวา่มีรหสัเป็น 26 หรือไม ่
(บรรทดั 11459-11460) ถา้ไมใ่ช ่ ก็ออกจากรทีูนนี�  (บรรทดั 11462) มิฉะนั�น แสดงว่าเป็นการสิ� นสุดแฟ้ม 
จะกาํหนดให ้eof_flag เป็นจริง แลว้ออกจากรทูีนนี�  (บรรทดั 114664-11467) 

การตรวจสอบการสิ� นสุดบรรทดั เมื�อพบอกัขระรหสั 0dh ตามที�กล่าวถึงในยอ่หนา้ก่อนหนา้นี� แลว้ 
จะตอ้งอ่านอกัขระตวัต่อไป (ซึ�งจะกล่าวถึงในยอ่หนา้ต่อไป) วา่มีรหสัเป็น 0ah หรือไม่ (บรรทดั 11486-
11488) ถา้ใช่ แสดงวา่เป็นการสิ� นสุดบรรทดั จะกาํหนดให ้ eoln_flag เป็นจริง และใส่อกัขระวา่งลงในบฟัเฟอร ์ 
แลว้ออกจากรทีูนนี�  (บรรทดั 11492-11500) มิฉะนั�น จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 11501-11504)  

การอา่นอกัขระตวัต่อไป เพื�อตรวจสอบวา่มีรหสัเป็น 0ah หรือไม่ ตามที�กล่าวถึงในยอ่หน้าก่อนนี�  จะตอ้ง
ตรวจสอบก่อนวา่ เป็นการอา่นจากเทอรม์ินอลหรือไม่ (บรรทดั 11471-11473) ถา้ใช่ จะเรียกรูทีน _get_term 
(บรรทดั 11475-11478) มิฉะนั�น จะอ่านขอ้มลูจากแฟ้มโดยตรง (บรรทดั 11481-11484) ถา้อา่นไมไ่ด ้จะ
รายงานความผิดพลาด (บรรทดั 11485) ในการอ่านนั�น อาจจะเป็นการสิ� นสุดแฟ้มหรือไดข้อ้มลูไม่ครบ จึงตอ้ง
ตรวจสอบกรณีดงักล่าว (บรรทดั 11487-11489) ถา้เป็นกรณีใดกรณีหนึ�ง จะรายงานความผิดพลาด เพราะ
อกัขระดงักล่าวจะไม่ใช่ 0ah 

 - รทีูน _get_term (บรรทดั 11283-11372) 
   ; int get_term(FILE *file, int size, int handle) ทาํหน้าที�อ่านขอ้มลูจากแฟ้มที�มีหมายเลขตาม  

handle ซึ�งเป็นเทอรม์นิอล จาํนวน size ไบต ์ ใส่ในบฟัเฟอรข์อง file ถา้อา่นไม่ได ้ จะรายงานความผิดพลาด 
มิฉะนั�น จะใสข่อ้มลูในบฟัเฟอรข์อง file แลว้ผ่านจาํนวนไบตที์�อา่นไดท้างเรจิสเตอร ์ ax กรณีสิ� นสุดขอ้มลูจาํนวน
ไบตที์�อ่านจะเท่ากบั 0 และไมม่ีขอ้มลูในบฟัเฟอร ์รทีูนนี�  จะอ่านขอ้มลูจากบฟัเฟอรข์องดอสทั�งหมด (ทั�งบรรทดั) 
โดยอา่นทีละไบต ์ดว้ยบริการ int 21h ฟังกช์นั 3fh นํามาเก็บไวใ้นที�เก็บชั �วคราว @IN_BUFF (บรรทดั 14009) 
ก่อน  ขอ้มลูจากเทอรม์นิอลที�ดอสอ่านเขา้มาเก็บในบฟัเฟอร ์ อนุญาตใหใ้ส่ขอ้มลูไดไ้มเ่กนิ 127 ไบตใ์นหนึ�ง
บรรทดั (ไม่รวม Enter) จึงจองเนื� อที�สาํหรบั @IN_BUFF ไว ้129 ไบต ์ เผื�อที�ไวส้องไบตส์าํหรบัเก็บอกัขระสิ� นสุด
บรรทดัสองตวั คือ 0dh กบั oah  เพื�อไมใ่ห ้@IN_BUFF ลน้ จะใชต้วัแปร @COUNT (บรรทดั 14012) นับจาํนวน
ไบตที์�อ่านเขา้มายงั @IN_BUFF ซึ�งตอ้งไม่เกิน 127 รทีูนนี� จะจดัการกบัขอ้มลูใน @IN_BUFF โดยใชต้วัแปรอกีสอง
ตวั คือ @FRONT (บรรทดั 14010) กบั @REAR (บรรทดั 14011) ซึ�งใชก้าํหนดตาํแหน่งขอ้มลูตวัแรก และ
ตาํแหน่งขอ้มลูหลงัตัวสุดทา้ย ใน @IN_BUFF ตามลาํดบั เริ�มตน้ @IN_BUFF ยงัไม่มขีอ้มลู จึงกาํหนดให ้@FRONT 
กบั @REAR มีคา่เท่ากนั คอื 0 เมื�อมกีารเรียกรทีูนนี�  จะตรวจสอบวา่ @FRONT เท่ากบั @REAR หรือไม่ (บรรทดั 
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11290-11291) ถา้เท่ากนั (บรรทดั 11292) แสดงว่า @IN_BUFF ไม่มขีอ้มลู จะกาํหนดให ้ @FRONT, 
@REAR, และ @COUNT เป็น 0 (บรรทดั 11296-11298) แลว้ไปอ่านขอ้มลูจากบฟัเฟอรข์องดอสจาํนวนหนึ�ง
ไบต ์ (บรรทดั 11300-11305) ถา้อา่นไม่ได ้ จะแสดงขอ้ความผิดพลาด และหยุดทาํงาน (บรรทดั 11308-
11310) มิฉะนั�น จะตรวจสอบวา่ เป็นการสิ� นสุดแฟ้ม หรือไม่ (บรรทดั 11312) ถา้ใช่ จะกาํหนดให ้CF เท่ากบั 
0 (บรรทดั 11365) แลว้ออกจากรทีูนนี�  (ในกรณีนี� เรจิสเตอร ์ ax จะมค่ีาเท่ากบั 0) มิฉะนั�น จะตรวจสอบวา่
อกัขระที�อ่านมีรหสั 0dh หรือไม่ (บรรทดั 11316-11319) ถา้ใช่ จะตรวจสอบจาํนวนอกัขระใน @IN_BUFF 
ไม่ใหม้ีค่าเกิน 127 (บรรทดั 11328) ถา้เกินจะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 11329) ถา้จาํนวนอกัขระยงั
ไม่เกิน 127 จะบวกค่าใน @REAR ดว้ยหนึ�ง (บรรทดั 11325) เพราะมอีกัขระตวัใหมเ่พิ�มเขา้ไปใน @IN_BUF 
จากนั�นไปอ่านอกัขระตวัต่อไป (บรรทดั 11332-11337) ถา้อา่นไม่ได ้ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 
11338) แต่ถา้อ่านได ้ จะตรวจสอบวา่มรีหสัเป็น 0ah หรือไม่ ถา้ไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 
11342) ถา้ใช่ จะบวกค่าใน @REAR ดว้ยหนึ�ง (บรรทดั 11343) เพราะมอีกัขระตวัใหมเ่พิ�มเขา้ไปใน @IN_BUF 
และแสดงวา่ไดอ้่านขอ้มลูจากบฟัเฟอรข์องดอสเขา้มาเก็บใน @IN_BUF หมดแลว้ การดาํเนินการต่อไป จะกล่าวถึง
ในยอ่หนา้ถดัไป ยอ้ยกลบัไปยงัจดุที�เปรียบเทียบวา่อกัขระที�อ่านเขา้มาเป็น 0dh หรือไม่ กรณีที�ใช่ ไดก้ล่าวถึงแลว้ 
แต่ในกรณีที�ไมใ่ช่ (บรรทดั 11321) จะตรวจสอบจาํนวนอกัขระใน @IN_BUFF วา่มค่ีาเกิน 127 หรือไม ่
(บรรทดั 11322) ถา้เกินจะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 11323) มิฉะนั�น จะบวกตวัแปร @COUNT และ 
@REAR ดว้ยหนึ�ง (บรรทดั 11324-11325) เพราะมอีกัขระตวัใหมเ่พิ�มเขา้ไปใน @IN_BUF ในกรณีของอกัขระ
รหสั 0ah กบั 0dh ไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งบวก @COUNT เพราะไดเ้ตรียมเนื� อที�ไวเ้ก็บอกัขระทั�งสองอยูแ่ลว้ จากนั�น
กลบัไปอ่านอกัขระตวัต่อไป (บรรทดั 11326) เหมอืนกบัที�เคยอ่านขอ้มลูตวัแรก (บรรทดั 11299) และ
ดาํเนินการเหมือนที�กล่าวมา 

เมื�ออา่นขอ้มลูจากบฟัเฟอรข์องดอสเขา้มายงั @IN_BUF หมดแลว้ จึงเริ�มนําขอ้มลูใน @IN_BUF ตั�งแต่
ตาํแหน่ง @FRONT จาํนวนเท่ากบัที�ตอ้งการ (size) ไปใส่ในบฟัเฟอรข์องแฟ้มที�ตอ้งการ (บรรทดั 11345-
11361) โดยใชเ้รจิสเตอร ์cx เก็บจาํนวนขอ้มลูที�ตอ้งการอ่าน (บรรทดั 11345) และเรจิสเตอร ์dx เก็บจาํนวน
ขอ้มลูที�มกีารเคลื�อนยา้ยขอ้มลูจาก @IN_BUF ไปยงั บฟัเฟอรข์องแฟ้มที�ตอ้งการ ซึ�ง dx เริ�มตน้จะมค่ีาเท่ากบั 0 
(บรรทดั 11346) และจะเพิ�มทีละหนึ�งเมื�อมกีารเคลื�อนยา้ยขอ้มลูหนึ�งตวั (บรรทดั 11354) บรรทดั 11359 
ใชเ้พื�อบอกตาํแหน่งถดัไปของบฟัเฟอรข์องแฟ้ม ขณะเดียวกนั cx จะถกูลบดว้ยหนึ�ง (บรรทดั 11353) และ 
@FRONT จะถกูบวกดว้ยหนึ�ง (บรรทดั 11355) การเคลื�อนยา้ยขอ้มลูจะสิ� นสุดเมื�อ @FRONT เท่ากบั @REAR 
(บรรทดั 11356-11358) หรือ cx มีคา่เท่ากบั 0 (บรรทดั 11360) จากนั�นนําค่าใน dx ซึ�งบอกจาํนวนอกัขระ
ที�มกีารเคลื�อนยา้ยไปใส่ในเรจิสเตอร ์ ax เพื�อบอกจาํนวนอกัขระที�อ่านได ้ (บรรทดั 11363) และกาํหนดให ้ CF 
เท่ากบั 0 (บรรทดั 11365) แลว้ออกจากรทีูน _get_term  
หมายเหต ุเมื�อมกีารเรียกรทีูน _get_term ถา้ @IN_BUF ไม่วา่ง (@FRONT ไม่เท่ากบั @REAR) การอา่นขอ้มลู จะ
เป็นการเคลื�อนยา้ยขอ้มลูจาก @IN_BUF ไปยงับฟัเฟอรข์องแฟ้มที�ตอ้งการ ไมใ่ชเ่ป็นการอา่นขอ้มลูจาก
เทอรม์นิอลโดยตรง 

จะเห็นไดว้า่การอา่นขอ้มลูจากเทอรม์นิอล ดว้ยรทีูน _get_term จะดาํเนินการคลา้ยกบัการอา่นขอ้มลู
จากบฟัเฟอรข์องดอส ดงันั�น แทนที�จะเรียกใชบ้ริการ int 21h ฟังกช์นั 3fh โดยตรง ก็เป็นการเรียกรทีูน 
_get_term แทน หลงัจากออกจากรทีูนดงักล่าว ค่าในเรจสิเตอร ์ax จะบอกจาํนวนอกัขระที�อา่นได ้อยา่งไรก็ตาม
ถา้ไมส่ามารถอ่านขอ้มลูได ้ รทีูน _get_term จะรายงานความผิดพลาด มฉิะนั�น ค่า CF จะเท่ากบั 0  ความ
แตกต่างอยูต่รงที�ตวัชี� ตาํแหน่ง คอื เมื�อผูใ้ชใ้ส่ขอ้มลูทางเทอรม์นิอล แลว้กด enter ตาํแหน่งของตวัชี� ตาํแหน่ง เมื�อ
มีการเรียกใช ้บริการ int 21h ฟังกช์นั 3fh จะเลื�อนไปหลงัตาํแหน่งของอกัขระที�อ่าน แต่เนื�องจากรทีูน _get_term 
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อ่านขอ้มลูทั�งหมดในบรรทดัเก็บไวใ้น $IN_BUF ก่อน ดงันั�น เมื�อผูใ้ชก้ด enter ตาํแหน่งของตัวชี� ตาํแหน่งจะอยูท่ี�
สดมภแ์รกของบรรทดัถดัไปทนัที ซึ�งจะใหค้วามรูสึ้กที�สอดคลอ้งมากกวา่  

 

• _get_delay (บรรทดั 11519-11554)  
   ; void get_delay(FILE *file,int size,int type) มีพารามเิตอรส์ามตวั คือ file เป็นตวัชี� หรือเลขที�อยูข่อง

แฟ้มที�จะอ่าน, size เป็นขนาดของบฟัเฟอร,์ และ type เป็นประเภทของแฟ้ม ก่อนอื�นจะตรวจสอบวา่แฟ้มที�จะอ่าน 
มีการเปิดแฟ้มเพื�ออ่านมาก่อนหรือไม ่ (บรรทดั 11528-11531) ถา้ไม ่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 
11533-11535) มิฉะนั�น จะตรวจสอบวา่เป็นแฟ้มที�อ่านจากเทอรม์ินอลหรือไม่ (บรรทดั 11537-11540) 
ถา้ไมใ่ช่ จะออกจากรทีูนนี�  (บรรทดั 11541) มิฉะนั�น จะตรวจสอบวา่ @DELAY_FLAG เป็นจริงหรือไม ่(บรรทดั 
11542) ถา้เป็นจริง จะเรียกรทูนี _get (บรรทดั 11544-11548) เพื�ออา่นขอ้มลู มิฉะนั�น จะไมอ่่านขอ้มลู  

 

• _read_integer (บรรทดั 11560-11656)  
   ; void read_integer(FILE *file, int *target) มีพารามเิตอรส์องตวั คอื file เป็นตวัชี� หรือเลขที�อยูข่อง

แฟ้มที�จะอ่าน และ target เป็นตวัชี� ไปยงัตาํแหน่งที�จะนําขอ้มลูไปเก็บ ใชเ้พื�ออ่านขอ้มลูจาํนวนเต็มที�มเีครื�องหมาย
บวกหรือลบนําหน้าได ้รทีูนนี� ใชไ้ดก้บัแฟ้มขอ้ความเท่านั�น ซึ�งไดม้กีารตรวจสอบแลว้ในช่วงการแปล จึงอ่านขอ้มลู
ไดที้ละอกัขระ ขอ้มลูที�จะอ่านมรีปูแบบ ดงันี�  

[blanks|tabs][+|-]digit[digits] 
เมื�อ blanks และ tabs หมายถึง อกัขระวา่งหรืออกัขระตั�งระยะ จาํนวนกี�ตวัก็ได ้ หรือไมม่ีก็ได ้ ตามดว้ย 
เครื�องหมาย “+” หรือ “-” หรือไม่มีก็ได ้ถา้ไม่มจีะหมายถึงบวก ตามดว้ยตวัเลขฐานสิบตั�งแต่หนึ�งตวัขึ� นไป 
 หลกัการทาํงานของรทีูนนี�  คอื อ่านอกัขระจากแฟ้มทีละตวั ถา้มอีกัขระวา่งหรืออกัขระตั�งระยะอยู่
ขา้งหน้าจะอา่นทิ� งไปเลย จนกวา่จะพบเครื�องหมาย “+” หรือ “-” หรือพบตวัเลขฐานสิบ ถา้พบเครื�องหมายก็
จดจาํไว ้ถา้หลงัเครื�องหมายไมพ่บตวัเลขฐานสิบ หรืออกัขระที�อา่นมาไม่ใช่เครื�องหมายหรือเลขฐานสิบ ก็รายงาน
ความผิดพลาด ถา้ทุกอยา่งถูกตอ้ง จะมีการอ่านเลขฐานสิบทีละตวั แปลงอกัขระเลขฐานสิบใหเ้ป็นค่าเลขจาํนวน
เต็มเปลี�ยนเครื�องหมายใหต้รงกบัที�จาํไว ้นําไปบวกกบั ผลลพัธ*์10 คาํตอบที�ไดจ้ะใชเ้ป็นผลลพัธค์รั�งต่อไป โดยที�
ผลลพัธค์รั�งแรกกาํหนดใหเ้ท่ากบัคา่ของเลขฐานสิบตวัแรกที�มีการเปลี�ยนเครื�องหมายใหต้รงกบัที�จาํไว ้   ทาํซํ�าๆ 
จนกวา่อกัขระที�อ่านไม่ใช่เลขฐานสิบ จงึหยุดทาํ ก็จะไดค้า่ซึ�งเก็บอยูที่�ผลลพัธต์ามตอ้งการ นําค่าดงักล่าวไปใส่ที�
ตาํแหน่งซึ�งชี� โดย target ในขณะที�ทาํซํ�า ถา้ผลลทัธมี์คา่มากเกนิเก็บ จะรายงานความผิดพลาดใหผู้ใ้ชท้ราบ  เช่น 
–12 จะเท่ากบั (-1)*10 + (-2) เป็นตน้ 
 จากหลกัการขา้งตน้ เขยีนเป็นภาษาแอสเซมบลีได ้ดงันี�  ใชเ้รจิสเตอร ์cx เก็บเครื�องหมาย เริ�มตน้สมมติุ
ใหเ้ป็นเครื�องหมายบวก แทนดว้ย 0 (บรรทดั 11567) อ่านอกัขระตวัแรก (บรรทดั 11570-11575) ในการ
อ่านจะใชร้ทีูน _get_delay เพราะแฟ้มทั �วๆไป จะมขีอ้มลูอยู่ในบฟัเฟอรอ์ยูแ่ลว้ แต่ถา้เป็นการอ่านจากเทอรม์นิอล 
ตอ้งตรวจสอบก่อนวา่มขีอ้มลูอยูใ่นบฟัเฟอรห์รือยงั ถา้ยงัตอ้งไปอ่านขอ้มลูเขา้มา นําอกัขระในบฟัเฟอรข์องแฟ้ม
ใส่ในเรจิสเตอร ์ al (บรรทดั 11577-11578) จากนั�นจะตรวจสอบวา่เป็นอกัขระวา่งหรืออกัขระตั�งระยะหรือไม่ 
(บรรทดั 11589-11591) ถา้ใช่ จะไปอ่านอกัขระตวัต่อไป เก็บในเรจิสเตอร ์ al (บรรทดั 11581-11587) 
การอา่นอกัขระตวัต่อไปนั�น จะเรียกรทีูน _get ไม่ใช่ _get_delay เพราะแน่ใจแลว้วา่ตอ้งอ่านอกัขระตวัต่อไป
แน่นอน จากนั�นจะมีการตรวจสอบวา่ เป็นอกัขระวา่งหรืออกัขระตั�งระยะ หรือไม ่ ถา้ใช่จะทาํเหมือนเดิม แต่ถา้
อกัขระที�อ่านเป็นเครื�องหมายลบ จะลบค่าในเรจิสเตอร ์ cx ดว้ย 1 (บรรทดั 11597) เพื�อบอกใหรู้ว้า่เป็น
เครื�องหมายลบ แลว้ไปอ่านอกัขระตวัต่อไป (บรรทดั 11604-11610) แต่ถา้เป็นเครื�องหมายบวก ก็ไมต่อ้งทาํ
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อะไร เพราะเรจิสเตอร ์cx ไดก้าํหนดใหมี้คา่เป็น 0 อยูแ่ลว้ จึงไปอ่านอกัขระตวัต่อไป (บรรทดั 11604-11610) 
แต่ถา้ไม่ใช่อกัขระที�กล่าวมาขา้งตน้ จะตอ้งตรวจสอบวา่เป็นอกัขระเลขฐานสิบหรือไม่ ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป 

ตอนนี� มาถึงจุดที�จะตรวจสอบตรงตาํแหน่งเลขฐานสิบตวัแรก ซึ�งจะตอ้งมีอยา่งน้อยหนึ�งตวั นําอกัขระที�
อ่านเขา้มาไปตรวจสอบวา่เป็นอกัขระเลขฐานสบิหรือไม่ (บรรทดั 11611-11613) ถา้ไมใ่ช ่ จะรายงานความ
ผิดพลาด (บรรทดั 11612-11614) มิฉะนั�น จะแปลงอกัขระเลขฐานสิบใหเ้ป็นคา่ของตวัเลขดงักล่าว (บรรทดั 
11615) แลว้เก็บ (ค่าของเลขฐานสิบตวัแรก) ไวใ้นเรจิสเตอร ์ bx ซึ�งใชเ้ป็นที�เก็บผลลพัธ ์ (บรรทดั 11616) 
เปลี�ยนเครื�องหมายของผลลพัธ ์ใหต้รงกบัเครื�องหมายที�จาํไว ้(บรรทดั 11617-11619) 

จากนั�นอา่นอกัขระตวัต่อไป (บรรทดั 11622-11628) เก็บไวใ้นเรจสิเตอร ์al ตรวจสอบวา่เป็นอกัขระ
เลขฐานสิบหรือไม่ (บรรทดั 11630-11632) ถา้ไมใ่ช ่นําค่าของผลลพัธท์ี�เก็บในเรจิสเตอร ์bx ใส่ที�ตาํแหน่งซึ�ง
ชี� โดย target (บรรทดั 11646-11648) ตามตอ้งการ มิฉะนั�น แปลงอกัขระเลขฐานสิบใหเ้ป็นค่าเลขจาํนวนเต็ม 
(บรรทดั 11634) เปลี�ยนเครื�องหมายใหต้รงกบัที�จาํไว ้ นําไปบวกกบั ผลลพัธ*์10 คาํตอบที�ไดจ้ะใชเ้ป็นผลลพัธ ์
(บรรทดั 11635-11641) ถา้ผลลทัธม์ีคา่มากเกินเก็บ จะรายงานความผิดพลาดใหผู้ใ้ชท้ราบ (บรรทดั 
11643-11645) มิฉะนั�น กลับไปอ่านอกัขระตวัต่อไป ตามที�กล่าวถึงในยอ่หนา้นี�  

ขอ้สงัเกต ถา้ไม่มอีะไรผิดพลาด จะมีการอา่นอกัขระตวัสดุทา้ยที�ไม่ใช่อกัขระเลขฐานสิบ จึงจะสิ� นสดุการ
ทาํงานของรทีูนนี�     

รทีูนนี� จะคา้งพารามเิตอรต์วัแรก คือ ตวัชี� หรือเลขที�อยูข่องแฟ้มที�จะเขยีน ไวบ้นกองซอ้นในชว่งกระทาํ
การ (บรรทดั 11655) 

 

• _read_real (บรรทดั 11669-11948)  
   ; void read_real(FILE *file, float *target) มีพารามเิตอรส์องตวั คอื file เป็นตวัชี� หรือเลขที�อยูข่อง

แฟ้มที�จะอ่าน และ target เป็นตวัชี� ไปยงัตาํแหน่งที�จะนําขอ้มลูไปเก็บ ใชเ้พื�ออ่านขอ้มลูจาํนวนจริงที�มีเครื�องหมาย
บวกหรือลบนําหน้าได ้รทีูนนี� ใชไ้ดก้บัแฟ้มขอ้ความเท่านั�น ซึ�งไดม้กีารตรวจสอบแลว้ในช่วงการแปล จึงอ่านขอ้มลู
ไดที้ละอกัขระ ขอ้มลูที�จะอ่านมรีปูแบบ ดงันี�  

[blanks|tabs][+|-]mantissa[exponent] 
เมื�อ blanks และ tabs หมายถึง อกัขระวา่งหรืออกัขระตั�งระยะ จาํนวนกี�ตวัก็ได ้ หรือไมม่ีก็ได ้ ตามดว้ย 
เครื�องหมาย “+” หรือ “-” หรือไม่มีก็ได ้ถา้ไม่มจีะหมายถึงบวก ตามดว้ย ส่วน mantissa และ ส่วน exponent 
ซึ�งจะมหีรือไมก็่ได ้เมื�อ mantissa เป็น ตวัเลขฐานสิบอยา่งน้อยหนึ�งตวั หรือ ตวัเลขฐานสิบอยา่งนอ้ยหนึ�งตวั ตาม
ดว้ยจุดทศนิยม ตามดว้ยตวัเลขฐานสิบตั�งแต่ศนูยต์วัขึ� นไป หรือ  จุดทศนิยม ตามดว้ยตวัเลขฐานสบิตั�งแต่ศนูยต์ัว
ขึ� นไป มีรปูแบบ ดงันี�  
 digit [digits] | digit [digits] . [digits] | . digit [digits]  
 และ exponent เป็น อกัขระ e หรือ E อยา่งใดอย่างหนึ�ง ตามดว้ย เครื�องหมาย “+” หรือ “-” หรือไม่มีก็ได ้ถา้
ไม่มจีะหมายถึงบวก ตามดว้ยตัวเลขฐานสิบอยา่งนอ้ยหนึ�งตวั มีรปูแบบ ดงันี�  
 (e|E)[+|-]digit[digits] 
 หลกัการทาํงานของรทีูนนี�  คอื อ่านอกัขระจากแฟ้มทีละตวั ถา้มอีกัขระวา่งหรืออกัขระตั�งระยะอยู่
ขา้งหน้าจะอา่นทิ� งไปเลย ถา้มเีครื�องหมายขา้งหนา้ จะจดจาํวา่เป็นเครื�องหมายอะไร ในกรณีที�ขอ้มลูอยูร่ปูแบบ 
digit[digits] หรือ digit[digits]. หรือมีเฉพาะตวัเลขหน้าจุดทศนิยม การคาํนวณจะใชว้ธีิการเดียวกนักบัการ
คาํนวณเลขจาํนวนเต็ม แต่ผลลทัธที์�ไดใ้นแต่ละขั�นตอนและผลลพัธสุ์ดทา้ย จะเป็นคา่จาํนวนจริง โดยใชค้าํสั �ง
ของเรจิสเตอรร่์วมในการคาํนวณ ถา้เครื�องหมายที�จดจาํไวเ้ป็นเครื�องหมายลบ ค่าสดุทา้ยที�คาํนวณไดจ้ะถูก
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เปลี�ยนใหเ้ป็นค่าลบ ในกรณีที�ขอ้มลูอยูใ่นรปูแบบ [digits] . digit [digits] หรือมีตวัเลขหลงัจุดทศนิยม การคาํนวณ
จะเหมอืนกบัตวัเลขหน้าจุดทศนิยมที�กล่าวมา โดยไมต่อ้งคาํนึงถึงจุดทศนิยม แต่จะจดจาํจาํนวนตวัเลขหลงัจุด
ทศนิยมไว ้ในกรณีนี� ผลลพัธสุ์ดทา้ย จะเท่ากบั X*10-y เมื�อ X เป็นค่าสุดทา้ยที�คาํนวณไดแ้ละเปลี�ยนเครื�องหมาย
ใหถ้กูตอ้งแลว้ ส่วน y เท่ากบัจาํนวนตวัเลขหลงัจุดทศนิยม ในกรณีสุดทา้ย ถา้มีสว่นยกกาํลงัดว้ย ผลลพัธสุ์ดทา้ย 
จะเท่ากบั X*10-y+z เมื�อ X และ y มีความหมายเหมือนกบักรณีที�กล่าวมาก่อนหนา้นี�  และ z เป็นค่ายกกาํลงัซึ�ง
อาจจะเป็นคา่บวกหรือลบก็ได ้ในการคาํนวณคา่ 10m เมื�อ m เป็นเลขจาํนวนจริงใดๆ จะใชร้ทีูน _falog 
 จากหลกัการขา้งตน้ เขยีนเป็นภาษาแอสเซมบลีได ้ ดงันี�  เนื�องจากเป็นการคาํนวณเลขจาํนวนจริง จึง
ตอ้งตรวจสอบก่อนวา่มเีรจสิเตอรร่์วมหรือไม ่ (บรรทดั 11677) ถา้ไมมี่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 
11679-11681)  มิฉะนั�น จะกาํหนดใหผ้ลลพัธมี์คา่เป็น 0 เก็บไวบ้นยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วม 
(บรรทดั 11683) ใชเ้รจิสเตอร ์cx เก็บเครื�องหมาย เริ�มตน้กาํหนดใหเ้ป็น 0 หมายถึงเครื�องหมายบวก (บรรทดั 
11684) และใชเ้รจสิเตอร ์ dx เก็บจาํนวนตวัเลขหลงัจุดทศนิยม  เริ�มตน้กาํหนดใหเ้ป็น 0 (บรรทดั 11685) 
จากนั�นอา่นอกัขระตวัแรก(บรรทดั 11686-11695) ในกรณีนี� เป็นอกัขระตวัแรกตอ้งเรียกรูทีน _get_delay 
เพราะในกรณีที�อา่นจากเทอรม์นิอล ตอ้งตรวจสอบก่อนวา่มกีารอา่นขอ้มลูเขา้มายงับฟัเฟอรห์รือยงั จากนั�น
ตรวจสอบอกัขระที�อ่านเขา้มาวา่เป็นอะไร 
 ถา้เป็นอกัขระวา่งหรืออกัขระตั�งระยะ (บรรทดั 11706-11709) จะไปอา่นอกัขระตวัต่อไป (บรรทดั 
11697-11704) ในกรณีนี� จะเรียกรทีูน _get เพราะรูว้า่ตอ้งอ่านแน่นอน จากนั�นจะมีการตรวจสอบเหมือนเดิม 
ถา้ยงัคงเป็นอกัขระวา่งหรืออกัขระตั�งระยะก็จะถกูอา่นทิ� งไป 
 ถา้เป็นเครื�องหมายบวก (บรรทดั 11710-11711) ค่าในเรจสิเตอร ์ cx แทนเครื�องหมายบวกอยูแ่ลว้ 
แต่ถา้เป็นเครื�องหมายลบ (บรรทดั 11712-11713) จะลบค่าในเรจสิเตอร ์ cx ดว้ยหนึ�ง (บรรทดั 11714) 
เพื�อบอกใหรู้ว้า่เป็นเครื�องหมายลบ จากนั�นอา่นอกัขระตวัต่อไป (บรรทดั 11733-11739) ในกรณีนี� เรียกรทีูน 
_get เพราะรูว้า่ตอ้งอ่านแน่นอน ถา้อกัขระดงักล่าวเป็นจุดทศนิยม (บรรทดั 11740-11741) จะดาํเนินการ
ตามที�จะกล่าวในยอ่หนา้ถดัไป แต่ถา้เป็นเลขฐานสิบ (บรรทดั 11742-11745) แสดงวา่มีตวัเลขหนา้จุด
ทศนิยมแลว้หนึ�งตัว แปลงอกัขระดงักล่าวเป็นคา่จาํนวนเต็ม แลว้นําไปบวกกบั ผลลพัธ*์10 เก็บผลลพัธไ์วที้�เดิม 
คือ บนยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วม (บรรทดั 11746-11749) จากนั�นกระโดดไปที�ตาํแหน่ง @RR40 
(บรรทดั 11727) ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป มิฉะนั�น รายงานความผิดพลาด (บรรทดั 11729-11731) 
 ถา้เป็นจุดทศนิยม (บรรทดั 11717-11718) จะอ่านอกัขระตวัต่อไป (บรรทดั 11752-11758) ใน
กรณีนี� เรียกรทีูน _get เพราะรูว้า่ตอ้งอ่านแน่นอน ถา้อกัขระดังกล่าวไมเ่ป็นเลขฐานสิบ จะรายงานความผิดพลาด 
(บรรทดั 11759-11762) มิฉะนั�น แสดงวา่มีตวัเลขหลงัจดุทศนิยมแลว้หนึ�งตัว บวกค่าในเรจิสเตอร ์ dx ดว้ย
หนึ�ง (บรรทดั 11764) เพื�อนับจาํนวนตวัเลขหลงัจุดทศนิยม แปลงอกัขระดงักล่าวเป็นค่าจาํนวนเต็ม แลว้นําไป
บวกกบั ผลลพัธ*์10 เก็บผลลพัธไ์วที้�เดิม คอื บนยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วม (บรรทดั 11765-
11768) จากนั�นกระโดดไปที�ตาํแหน่ง @RR70 (บรรทดั 11769) ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป 
 ถา้ไมเ่ป็นเลขฐานสิบ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 11729-11731) มิฉะนั�น แสดงวา่มีตวัเลข
หนา้จุดทศนิยมแลว้หนึ�งตวั แปลงอกัขระดงักล่าวเป็นค่าจาํนวนเต็ม แลว้นําไปบวกกบั ผลลพัธ*์10 เก็บผลลพัธไ์ว ้
ที�เดิม คือ บนยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม (บรรทดั 11723-11726) จากนั�นกระโดดไปที�ตาํแหน่ง 
@RR40 (บรรทดั 11727) ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป 
 ที�ตาํแหน่ง @RR40 บอกใหรู้ว่้ามเีลขฐานสิบหน้าจุดทศนิยมแลว้หนึ�งตวั อ่านอกัขระตวัต่อไป (บรรทดั 
11771-11777) นําค่า 20h ไป or กบัอกัขระดงักล่าว (บรรทดั 11778) เพื�อเปลี�ยนอกัษรภาษาองักฤษตวั
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ใหญ่ใหเ้ป็นอกัษรตวัเล็ก แต่จะไม่มผีลกบัอกัขระอื�นๆ การตรวจสอบวา่ตรงกบัอกัขระ e หรือ E จึงสามารถใช้
เปรียบเทียบกบั e อยา่งเดียวได ้จากนั�นตรวจสอบอกัขระที�อ่านเขา้มาวา่เป็นอะไร 
 ถา้เป็นจุดทศนิยม (บรรทดั 11779-11780) จะอ่านอกัขระตวัต่อไป (บรรทดั 11802-11808) นํา
ค่า 20h ไป or กบัอกัขระดงักล่าว (บรรทดั 11808) ถา้อกัขระดงักล่าวเป็น e หรือ E แสดงวา่ มีส่วนยกกาํลงั จะ
กระโดดไปที� @RR75 (บรรทดั 11810-11812) ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป 
 ถา้เป็น e หรือ E แสดงว่า มีส่วนยกกาํลงั จะกระโดดไปที� @RR75 (บรรทดั 11810-11812) ซึ�งจะ
กล่าวถึงต่อไป 
 ถา้ไมเ่ป็นเลขฐานสิบ (บรรทดั 11785-11788) แสดงว่ามีตวัเลขหนา้จุดทศนิยมมากกวา่หนึ�งตวั 
แปลงอกัขระดงักล่าวเป็นค่าจาํนวนเต็ม แลว้นําไปบวกกบั ผลลพัธ*์10 เก็บผลลพัธไ์วที้�เดิม คอื บนยอดกอง
ซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม (บรรทดั 11789-11794) ในกรณีนี� จะตรวจสอบวา่มีค่าเกนิเก็บหรือไม่ โดยการ
เรียกรทีูน _chkovf  จากนั�นกระโดดไปทาํงานซํ�าที�ตาํแหน่ง @RR40 (บรรทดั 11795) เหมอืนเดิม มิฉะนั�น จะ
ไดค้า่ที�ตอ้งการ ซึ�งขอ้มลูจะอยูใ่นรปูแบบ digit[digits] ค่าดงักล่าวเก็บอยูบ่นยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วม 
ถา้ขอ้มลูมเีครื�องหมายลบขา้งหนา้ เปลี�ยนเครื�องหมายของผลลพัธ ์(บรรทดั 11797-11798) จากนั�นเรียกรทีูน 
_chkrng (บรรทดั 11937) เพื�อตรวจสอบวา่มีคา่อยูน่อกช่วงหรือไม ่ ถา้ไม่ ค่าดงักล่าว จะถกูนํามาเก็บในเรจิ
สเตอรค์ู่ dx:ax นําค่าดงักล่าวใส่ในตาํแหน่งที�ชี� โดย target ตามตอ้งการ แลว้ออกจากรทูีนนี�  
 ที�ตาํแหน่ง @RR70 บอกใหรู้ว้า่มเีลขฐานสิบหลงัจุดทศนิยมแลว้หนึ�งตวั อ่านอกัขระตวัต่อไป (บรรทดั 
11838-11844) นําค่า 20h ไป or กบัอกัขระดงักล่าว (บรรทดั 11845) จากนั�นตรวจสอบอกัขระที�อ่านเขา้
มาวา่เป็นอะไร 
 ถา้เป็น e หรือ E แสดงว่า มีส่วนยกกาํลงั จะกระโดดไปที� @RR75 (บรรทดั 11846-11847) ซึ�งจะ
กล่าวถึงต่อไป 
 ถา้ไมเ่ป็นเลขฐานสิบ (บรรทดั 11848-11851) แสดงวา่มีตวัเลขหลงัจดุทศนิยมมากกวา่หนึ�งตวั บวก
ค่าในเรจิสเตอร ์ dx ดว้ยหนึ�ง (บรรทดั 11853) เพื�อนับจาํนวนตวัเลขหลงัจุดทศนิยม แปลงอกัขระดงักล่าวเป็น
ค่าจาํนวนเต็ม แลว้นําไปบวกกบั ผลลพัธ*์10 เก็บผลลพัธไ์วที้�เดิม คอื บนยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วม 
(บรรทดั 11854-11859) ในกรณีนี� จะไม่ตรวจสอบวา่มีคา่เกินเก็บหรือไม ่ เพราะเป็นเลขหลงัจุดทศนิยม  
จากนั�นกระโดดไปทาํงานซํ�าที�ตาํแหน่ง @RR70 (บรรทดั 11860) เหมอืนเดิม มิฉะนั�น จะไดค้่าที�ตอ้งการ ซึ�ง
ขอ้มลูจะอยูใ่นรปูแบบ [digits].digit[digits] ค่าที�ไดจ้ากการคาํนวณ (X) ยงัไม่ไดนํ้าจุดทศนิยมมาคิด เก็บอยูบ่น
ยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม  เปลี�ยนเครื�องหมายของค่าดงักล่าวใหต้รงกบัเครื�องหมายในเรจิสเตอร ์ cx 
(บรรทดั 11830-11832) ส่วนจาํนวนตวัเลขหลงัจุดทศนิยม (y) เก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์ dx นําไปเก็บใน 
@RRPLACE (บรรทดั 11833) คาํนวณค่า –y (บรรทดั 11834-11835) จากนั�นคาํนวณ X*10-y ตามที�กล่าว
ขา้งตน้ โดยเรียกรทูีน _falog (บรรทดั 11935) เพื�อหาค่า 10-y แลว้นํามาคณูกบั X (บรรทดั 11936) จะได้
ผลลพัธเ์ก็บอยูบ่นยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วม จากนั�นเรียกรทูีน _chkrng (บรรทดั 11937) เพื�อ
ตรวจสอบวา่มีค่าอยูน่อกช่วงหรือไม่ ถา้ไม่ ค่าดงักล่าว จะถกูนํามาเก็บในเรจสิเตอรค์ู ่ dx:ax นําค่าดงักล่าวใส่ใน
ตาํแหน่งที�ชี� โดย target ตามตอ้งการ แลว้ออกจากรทีูนนี�  
 ที�ตาํแหน่ง @RR75 บอกใหรู้ว่้ามส่ีวนยกกาํลงั ถา้ คา่ในเรจิสเตอร ์cx เป็นลบ เปลี�ยนส่วน mantissa ให้
เป็นลบ (บรรทดั 11862-11863) เก็บจาํนวนตวัเลขหลงัจุดทศนิยมของส่วน mantissa ไวใ้น @RRPLACE 
(บรรทดั 11865) กาํหนดค่าเริ�มตน้ของสว่นยกกาํลงัใหเ้ป็น 0 กดลงกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม (บรรทดั 
11866) ใชเ้รจิสเตอร ์cx เก็บเครื�องหมายของส่วนยกกาํลงั เริ�มตน้กาํหนดใหเ้ป็น 0 หมายถึง เครื�องหมายบวก 
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(บรรทดั 11867)   อ่านอกัขระตวัต่อไป (บรรทดั 11869-11875) จากนั�นตรวจสอบอกัขระที�อ่านเขา้มาวา่
เป็นอะไร 
 ถา้เป็นเครื�องหมายบวก (บรรทดั 11876-11877) ค่าในเรจสิเตอร ์ cx แทนเครื�องหมายบวกอยูแ่ลว้ 
แต่ถา้เป็นเครื�องหมายลบ (บรรทดั 11878-11879) จะลบค่าในเรจสิเตอร ์ cx ดว้ยหนึ�ง (บรรทดั 11880) 
เพื�อบอกใหรู้ว้า่ส่วนยกกาํลงัเป็นเครื�องหมายลบ จากนั�นอ่านอกัขระตวัต่อไป (บรรทดั 11895-11901) ถา้
อกัขระดงักล่าวไม่ใช่ตวัเลขฐานสิบ (บรรทดั 11902-11905) จะรายงานความผิดพลาด มฉิะนั�น แสดงวา่มี
ตวัเลขส่วนยกกาํลงัแลว้หนึ�งตัว แปลงอกัขระดงักล่าวเป็นค่าจาํนวนเต็ม แลว้นําไปบวกกบั ค่ายกกาํลงัก่อนหน้า
นี� *10 เก็บผลลพัธไ์วที้�เดิม คอื บนยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วม (บรรทดั 11906-11909) แลว้ทาํงาน
ต่อที� @RR100 ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป 

ถา้ไมเ่ป็นเลขฐานสิบ (บรรทดั 11883-11886) จะรายงานความผิดพลาด มฉิะนั�น แสดงวา่มีตวัเลข
ตรงส่วนยกกาํลงัแลว้หนึ�งตัว แปลงอกัขระดงักล่าวเป็นค่าจาํนวนเต็ม แลว้นําไปบวกกบั ค่ายกกาํลงักอ่นหน้า
นี� *10 เก็บผลลพัธไ์วที้�เดิม คอื บนยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วม (บรรทดั 11887-11890) แลว้ทาํงาน
ต่อที� @RR100 ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป 
 ที�ตาํแหน่ง @RR100 (บรรทดั 11910) บอกใหรู้ว้า่สว่นยกกาํลงัมตีวัเลขแลว้หนึ�งตวั อ่านอกัขระตวั
ต่อไป (บรรทดั 11911-11917) ถา้อกัขระดงักล่าวไม่ใช่ตวัเลขฐานสิบ (บรรทดั 11918-11921) แสดงวา่
อ่านส่วนยกกาํลงัครบหมดแลว้ กระโดดไปที� @RR105 ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป มิฉะนั�น แปลงอกัขระดงักล่าวเป็นคา่
จาํนวนเต็ม แลว้นําไปบวกกบั ค่ายกกาํลงัก่อนหน้านี� *10 เก็บผลลพัธไ์วที้�เดิม คอื บนยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์อง
ซีพยีรู่วม (บรรทดั 11922-11927) ในกรณีนี� จะตรวจสอบวา่มีค่าเกนิเก็บหรือไม่ โดยการเรียกรทีูน _chkovf  
จากนั�นกระโดดไปทาํงานซํ�าที�ตาํแหน่ง @RR100 (บรรทดั 11928) เหมอืนเดิม  
 ที�ตาํแหน่ง @RR105 (บรรทดั 11929) บอกใหรู้ว้า่ขอ้มลูมทีั�งส่วน mantissa (X) และ exponent (z) 
เก็บอยูที่�รองยอดและยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม ตามลาํดบั จาํนวนตวัเลขหลงัจุดทศนิยมของส่วน 
mantissa เก็บอยูที่� @RRPLACE (y) และเรจิสเตอร ์ cx เก็บเครื�องหมายของส่วน exponent เปลี�ยนเครื�องหมาย
ของส่วน exponent ใหต้รงกบัเครื�องหมายที�เก็บในเรจิสเตอร ์ cx (บรรทดั 11930-11932) แลว้นําค่าใน 
@RRPLACE ไปลบ (บรรทดั 11933) จากนั�นคาํนวณ X*10-y+z ตามที�กล่าวขา้งตน้ โดยเรียกรทีูน _falog 
(บรรทดั 11935) เพื�อหาค่า 10-y+z แลว้นํามาคณูกบั X (บรรทัด 11936) จะไดผ้ลลพัธเ์ก็บอยูบ่นยอดกอง
ซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม จากนั�นเรียกรทีูน _chkrng (บรรทดั 11937) เพื�อตรวจสอบวา่มีคา่อยูน่อกชว่ง
หรือไม่ ถา้ไม่ ค่าดงักล่าว จะถกูนํามาเก็บในเรจสิเตอรค์ู่ dx:ax นําค่าดงักล่าวใส่ในตาํแหน่งที�ชี� โดย target ตาม
ตอ้งการ แลว้ออกจากรทีูนนี�  

ขอ้สงัเกต ถา้ไม่มอีะไรผิดพลาด จะมีการอา่นอกัขระตวัสดุทา้ยที�ไม่ใช่อกัขระเลขฐานสิบ จึงจะสิ� นสดุการ
ทาํงานของรทีูนนี�     

รทีูนนี� จะคา้งพารามเิตอรต์วัแรก คือ ตวัชี� หรือเลขที�อยูข่องแฟ้มที�จะเขยีน ไวบ้นกองซอ้นในชว่งกระทาํ
การ (บรรทดั 11959) 

 

• _read_char (บรรทดั 11998-12012)  
   ; void read_char(FILE *file, char *target) มีพารามเิตอรส์องตวั คอื file เป็นตวัชี� หรือเลขที�อยูข่อง

แฟ้มที�จะอ่าน และ target เป็นตัวชี� ไปยงัตาํแหน่งที�จะนําขอ้มลูไปเก็บ ใชเ้พื�ออา่นขอ้มลูอกัขระหนึ�งตวั รทีูนนี� ใชไ้ด้
กบัแฟ้มขอ้ความเท่านั�น ซึ�งไดม้กีารตรวจสอบแลว้ในช่วงการแปล 
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รทีูนนี� จะเรียกรทีูน next_char (บรรทดั 12003—12004) เพื�ออา่นอกัขระเก็บไวใ้นเรจสิเตอร ์ al 
จากนั�นนําอกัขระดงักล่าว ไปใส่ที�ตาํแหน่งซึ�งชี� โดย target ตามตอ้งการ (บรรทดั 12005-12006) 

รทีูนนี� จะคา้งพารามเิตอรต์วัแรก คือ ตวัชี� หรือเลขที�อยูข่องแฟ้มที�จะเขยีน ไวบ้นกองซอ้นในชว่งกระทาํ
การ (บรรทดั 12011) 

- รทีูน _next_char (บรรทดั 11954-11993) จะตรวจสอบวา่เป็นการอ่านขอ้มลูจากเทอรม์นิอล
หรือไม ่ (บรรทดั 11959-11961) ถา้ไมใ่ช ่ จะนําอกัขระในบฟัเฟอรข์องแฟ้มใส่ในเรจิสเตอร ์ al และเก็บไวที้� 
@NCHAR (บรรทดั 11964-11966) แลว้อ่านอกัขระตวัต่อไปเขา้มายงับฟัเฟอร์ของแฟ้ม (บรรทดั 11968-
11973) มิฉะนั�น จะเรียกรทีูน _get_delay (บรรทดั 11976-11981) ซึ�งทาํหนา้ที�ตรวจสอบวา่มีการอ่าน
ขอ้มลูเขา้มาหรือยงั ถา้ยงั จะไปอ่านขอ้มลูเขา้มา จากนั�นนําอกัขระในบฟัเฟอรข์องแฟ้มใสใ่นเรจิสเตอร ์ al และ
เก็บไวที้� @NCHAR (บรรทดั 11983-11985) แต่จะไม่มีการอ่านขอ้มลูตัวต่อไปเขา้มาอกี จะใชว้ธีิกาํหนดใหต้วั
บ่งชี�  @DELAY_FLAG เป็นจริง เพื�อบอกใหรู้ว้า่ยงัไมม่ีการอ่านขอ้มลูเขา้มายงับฟัเฟอร ์ (บรรทัด 11986)  ส่ง
อกัขระที�ตอ้งการ ซึ�งเก็บใน @NCHAR ผ่านทางเรจิสเตอร ์ax (บรรทดั 11988) 

 

• _readln (บรรทดั 12016-12048)   
   ; void readln(FILE *file) มีพารามเิตอรห์นึ�งตวั คือ file เป็นตวัชี� หรือเลขที�อยูข่องแฟ้มที�จะอ่าน ใช้

เพื�ออา่นขอ้มลูที�ละอกัขระจากแฟ้มจนกวา่จะสิ� นสุดบรรทดั หรือสิ� นสดุแฟ้ม รทีูนนี� ใชไ้ดก้บัแฟ้มขอ้ความเท่านั�น 
ซึ�งไดม้กีารตรวจสอบแลว้ในช่วงการแปล 

รทีูนนี� เรียกรทีูน _eoln (ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป) เพื�อตรวจสอบวา่อ่านถึงตาํแหน่งสิ� นสุดบรรทดัหรือยงั 
(บรรทดั 12021-12022) ถา้ใช่ จะเรียกรทีูน _next_char (บรรทดั 12041-12042) เพื�ออา่นอกัขระตวัต่อไป 
แลว้ออกจากรทีูนนี�  มิฉะนั�น จะเรียกรทีูน _eof (ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป) เพื�อตรวจสอบวา่ สิ� นสุดแฟ้มหรือไม ่
(บรรทดั 12026-12029) ถา้ใช่ แสดงวา่อ่านผ่านทา้ยแฟ้ม ซึ�งไม่สามารถกระทาํได ้จะรายงานความผิดพลาด 
(บรรทดั 12033-12035) มิฉะนั�น จะเรียกรทีูน _next_char (บรรทดั 12037-12038) เพื�ออา่นอกัขระตวั
ต่อไป แลว้กลบัไปตรวจสอบใหม่ตั�งแต่ตน้ เหมอืนเดิม (บรรทดั 12039) 
 

• _eof (บรรทดั 12053-12075)  
   ; char eof(FILE *file, int size) มีพารามเิตอรส์องตวัตวั คือ file เป็นตวัชี� หรือเลขที�อยูข่องแฟ้ม และ 

size เป็นขนาดของบฟัเฟอร ์ ใชเ้พื�อตรวจสอบวา่สิ� นสุดแฟ้มหรือยงั โดยการเรียกรทีูน _get_delay (บรรทดั 
12058-12063) แลว้ส่งค่าตรงเขตขอ้มลู eof_flag ของแฟ้ม กลบัผ่านทางเรจิสเอต ์ ax (บรรทดั 12066-
12070) 
 

• _eoln (บรรทดั 12079-12099) 
   ; char eoln(FILE *file) มีพารามเิตอรห์นึ�งตวั คือ file เป็นตวัชี� หรือเลขที�อยูข่องแฟ้ม ใชเ้พื�อตรวจสอบ

วา่สิ� นสุดบรรทดัหรือยงั รทูีนนี� ใชไ้ดก้บัแฟ้มขอ้ความเท่านั�น ซึ�งไดม้กีารตรวจสอบแลว้ในช่วงการแปล เหมอืนรทีูน 
_eof แต่ส่งค่าตรงเขตขอ้มลู eoln_flag ของแฟ้ม กลบัผ่านทางเรจิสเอต ์ax (บรรทดั 12091-12094) 
 
11.4.3 การเขียน 

การเขยีนขอ้มลู จะใชบ้ริการของดอส int 21h ฟังกช์นั 40h เพราะใชไ้ดก้บัแฟ้มใดๆ ที�มีการเปิดเพื�อ
เขยีนและมีหมายเลข handle แลว้ และสามารถเขยีนขอ้มลูดว้ยการทาํ redirection เช่น c:\>myprog > data.out 



355 

 

ซึ�งหมายถึง การเขยีนขอ้มลูออกแฟ้มขอ้มลูออกมาตรฐาน output ในโปรแกรม myprog จะหมายถงึการเขยีน
ขอ้มลูออกแฟ้ม data.out เป็นตน้  การเขยีนขอ้มลูไปยงัแฟ้มเทอรม์ินอล กบัที�ไม่ใช่แฟ้มเทอรมิ์นอล ไม่มคีวาม
แตกต่างกนั จะใชร้ทีูน _put ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป เป็นรทูีนที�ทาํหน้าที�นี�  
 

• _put (บรรทดั 12104-12145) 
   ; void put(FILE *file, int size) มีพารามเิตอรส์องตวั คอื file เป็นตวัชี� หรือเลขที�อยูข่องแฟ้ม และ size 

เป็นขนาดของบฟัเฟอร ์ ใชเ้พื�อเขียนขอ้มลูในบฟัเฟอรล์งแฟ้มที�ตอ้งการ รทูีนนี� จะเป็นรทูีนพื� นฐานที�ถกูเรียกใชโ้ดย
รทีูนอื�นๆ ที�จะกล่าวถึงต่อไป ในหวัขอ้ยอ่ยนี�  เพื�อเขยีนขอ้มลูลงแฟ้ม ก่อนอื�นจะมีการตรวจสอบก่อนวา่แฟ้ม
ดงักล่าวเปิดแลว้หรือยงั (บรรทดั 12111-12115) ถา้ยงั จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 12117-
12119) มิฉะนั�น จะตรวจสอบวา่เป็นการเปิดเพื�อเขยีนหรือไม ่ (บรรทดั 12121-12123) ถา้ไม ่ จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทดั 12134-12136) มิฉะนั�น จะเรียกใชบ้ริการของดอส int 21h ฟังกช์นั 40h (บรรทดั 
12125-12132) เพื�อเขยีนขอ้มลูในบฟัเฟอรล์งแฟ้ม จากนั�นตรวจสอบวา่เขยีนไดส้าํเร็จหรือไม ่ (บรรทดั 
12133) ถา้ไม ่รายงานความผิดพลาด (บรรทดั 12134-12136) 

รทีูนนี� จะคา้งพารามเิตอรต์วัแรก คือ ตวัชี� หรือเลขที�อยูข่องแฟ้มที�จะเขยีน ไวบ้นกองซอ้นในชว่งกระทาํ
การ (บรรทดั 12144) 
 

• _write_integer (บรรทดั 12155-12234)  
   ; void write_integer(FILE *file, int value, int width) มีพารามเิตอรส์ามตวั คือ file เป็นตวัชี� หรือ

เลขที�อยูข่องแฟ้มที�จะเขยีน, value เป็นค่าจาํนวนเต็มที�จะเขยีน, และ width เป็นความกวา้งที�จะเขียน ใชเ้พื�อเขยีน
เลขจาํนวนเต็ม ถา้กาํหนดความกวา้งน้อยกวา่หรือเทา่กบั 0 จะถกูกาํหนดใหม่ใหเ้ท่ากบั 1 (บรรทดั 12163-
12165) ในการเขยีน ถา้เป็นเลขลบจะมีเครื�องหมาย “-” ขา้งหน้าติดกบัตวัเลขตวัแรกดว้ย ถา้กาํหนดความ
กวา้งนอ้ยกวา่ตวัเลขที�จะเขียน (รวมเครื�องหมาย ‘-‘ ดว้ยถา้เป็นเลขลบ) จะเขยีนตวัเลขทั�งหมดที�จาํเป็นตอ้งเขยีน 
(รวมเครื�องหมาย “-” ดว้ยถา้เป็นเลขลบ) แต่ถา้กาํหนดความกวา้งมากกวา่ตวัเลขที�จะเขยีน (รวมเครื�องหมาย 
“-” ดว้ยถา้เป็นเลขลบ) จะเขียนอกัขระวา่งขา้งหนา้ จนครบตามความกวา้งที�กาํหนด รทีูนนี� เรียกรทูีน _put เพื�อ
เขยีนอกัขระหนึ�งตวัออกไปยงัแฟ้ม การทาํงานของรทูีนนี� จะตรวจสอบวา่เป็นเลขลบหรือไม ่ ถา้ใช่ จะจาํ
เครื�องหมาย “-” ไวใ้นตวัแปรชั �วคราว @WISIG (บรรทดั 12171) มิฉะนั�น ตวัแปรชั �วคราว @WISIG จะเท่ากบั “ 
” (บรรทดั 12166) ในกรณีเลขบวกจะไดไ้ม่ตอ้งแสดงเครื�องหมาย เนื�องจากคา่ที�จะเขยีนเก็บเป็นเลขฐานสอง 
ตอ้งแปลงใหเ้ป็นเลขฐานสิบ วธีิการ คือ ใชค่้าที�จะเขยีนเป็นตวัตั�ง ทาํซํ�าๆ ดว้ยการหารดว้ย 10 แปลงเศษ (ทาํให้
เป็นค่าบวก) เป็นรหสัแอสกีดว้ยการบวกดว้ย อกัขระ ‘0’ แลว้กดลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ใชผ้ลลพัธเ์ป็น
ตวัตั�งในรอบถดัไป จาํนวนรอบการทาํซํ�าจะเก็บไวใ้นตวัแปรชั �วคราว @WIPOSITION (บรรทดั 12172-12187) 
เช่น ถา้คา่ที�จะเขียนเป็น 123 อกัขระที�จะกดลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ คือ ‘3’, ‘2’, และ ‘1’ ตามลาํดบั 
และ @WIPOSITION จะเท่ากบั 3 เป็นตน้ จากนั�นตรวจสอบว่าตอ้งเขยีนเครื�องหมาย “-” หรือไม่ ถา้ตอ้งเขยีน 
บวก @WIPOSITION ดว้ย 1 (บรรทดั 12189-12192) แลว้คาํนวณอกัขระวา่งที�จะตอ้งเขยีน ถา้ width มีคา่
มากกวา่ @WIPOSITION โดยการเอา width ตั�งแลว้ลบดว้ย @WIPOSITION (บรรทดั 12193-12197) ถา้
ผลลพัธม์ีค่ามากกวา่ 0 เรียกรทีูน _put ซํ�าๆ เพื�อเขยีนอกัขระวา่งไปที�แฟ้ม เท่ากบัจาํนวนอกัขระว่างที�ตอ้งเขยีน 
(บรรทดั 12188, 12198-12205) จากนั�นเขยีนตวัเลข ถา้เป็นเลขลบจะเขยีนเครื�องหมาย “-” ก่อน (บรรทดั 
12207-12215) ทาํซํ�าๆ เท่ากบัจาํนวนตวัเลขที�จะเขียน ดว้ยการผุดอกัขระของตวัเลขบนกองซอ้นในช่วงกระทาํ
การ แลว้เรียกรทีูน _put เพื�อเขยีนอกัขระดงักล่าวไปที�แฟ้ม (บรรทดั 12215-12228)  
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รทีูนนี� จะคา้งพารามเิตอรต์วัแรก คือ ตวัชี� หรือเลขที�อยูข่องแฟ้มที�จะเขยีน ไวบ้นกองซอ้นในชว่งกระทาํ
การ (บรรทดั 12233) 

 

• _write_real (บรรทดั 12554-12823) 
   ; void write_real(FILE *file,float value,int width,int frac) มีพารามเิตอรสี์�ตวั คอื file เป็นตวัชี� หรือ

เลขที�อยูข่องแฟ้มที�จะเขยีน, value เป็นค่าจาํนวนจริงที�จะเขยีน, width เป็นความกวา้งที�จะเขยีน, และ frac เป็น
จาํนวนตัวเลขหลงัจุดทศนิยม ใชเ้พื�อเขียนเลขจาํนวนจริง  

ถา้ frac มีคา่น้อยกวา่หรือเท่ากบั 0 หรือส่วนยกกาํลงัมีค่า มากกวา่ 38 หรือน้อยกวา่ –39 จะเขยีนใน
รปูแบบวทิยาศาสตร ์ (scientific form) คือ ประกอบดว้ยสว่นแมนทิสซาที�มตีวัเลขหน้าจุดทศนิยมเพยีงตวัเดียว
และส่วนเลขชี� กาํลงั ในกรณีนี�  ถา้ width มีคา่น้อยกวา่หรือเท่ากบั 8 จะกาํหนดให ้width เท่ากบั 8 เสมอ (บรรทดั 
12777-12779) เพราะตอ้งเผื�อที�ไวส้าํหรบัเครื�องหมายขา้งหน้าหนึ�งที� ตวัเลขหนา้จุดทศนิยม จุดทศนิยม และ
ตวัเลขหลงัจุดทศนิยม ในสว่นแมนทิสซา อยา่งละหนึ�งที� สญัลักษณ์ E เครื�องหมายสว่นยกกาํลงั อยา่งละหนึ�งที� 
และตวัเลขยกกาํลงัสองที� รวมทั�งหมดเป็น 8 ที� แต่ถา้ width มีคา่มากกว่า 8 แต่น้อยกวา่หรือเท่ากบั 13 จะเขยีน
เลขนัยสาํคญัของส่วนแมนทิสซาหลงัจุดทศนิยมเพิ�มขึ� น เมื�อรวมกบัส่วนอื�นๆแลว้ครบตามจาํนวนความกวา้งที�
กาํหนด แต่ถา้ width มีคา่มากกวา่ 13 จะเขยีนเลขนัยสาํคญัของส่วนแมนทิสซาเพียง 7 หลกั ที�เหลือจะเขยีน
อกัขระวา่งไวข้า้งหนา้ จนครบตามความกวา้งที�กาํหนด เช่น  

w write(0.1234567:w) write(-0.1234567:w) 
1  b1.2E-01  -1.2E-01 
8             b1.2E-01  -1.2E-01 
9           b1.23E-01           -1.23E-01 
10         b1.235E-01         -1.235E-01 
11       b1.2346E-01       -1.2346E-01 
12     b1.23457E-01     -1.23457E-01 
13   b1.234567E-01   -1.234567E-01 
14  bb1.234567E-01  b-1.234567E-01 

หมายเหต ุมีการปัดเศษซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป สาํหรบั b ในที�นี� หมายถงึอกัขระวา่ง ใชเ้พื�อใหเ้ห็นความกวา้ง 
 

   มิฉะนั�น จะเขียนในรปูแบบปกติ คอื มีเครื�องหมาย “-“ ถา้เป็นเลขลบ ตามดว้ยตวัเลขหน้าจุด
ทศนิยม ตามดว้ยจุด และตามดว้ยตวัเลขหลงัจุดทศนิยม จาํนวนตวัเลขหลงัจดุทศนิยมจะมีจาํนวนเท่ากบัคา่ frac 
เสมอ สว่นตวัเลขหน้าจดุทศนิยมที�มนัียสาํคญัตอ้งเขียนทุกตวั ถา้ไม่มีจะแทนดว้ย 0 และในกรณีที�กาํหนดความ
กวา้งมากกวา่ที�จะเขยีน จะเขยีนอกัขระวา่งไวข้า้งหนา้จนครบตามความกวา้งที�กาํหนด ในกรณีที�กาํหนดความ
กวา้งนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0 จะกาํหนดใหม่ใหเ้ท่ากบั 1 (บรรทดั 12580-12582) เช่น  

w f write(123.4567:w:f) write(-123.4567:w:f) 
1 1  123.5   -123.5 
1 3        123.457          -123.457 
1 4      123.4567        -123.4567 
5 1            123.5                      -123.5 
6 1           b123.5         -123.5 
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7 1         bb123.5                b-123.5 
หมายเหต ุมีการปัดเศษซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป สาํหรบั b ในที�นี� หมายถงึอกัขระวา่ง ใชเ้พื�อใหเ้ห็นความกวา้ง 
 
รทีูนนี� จะเรียกรทีูน _ftobcd,  _round_bcd, _write_char (ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป), _adjust_bcd, _sform, และ 
_write_string (ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป)  

เนื�องจากรทีูนนี� เกี�ยวขอ้งกบัเลขจาํนวนจริง จึงทดสอบกอ่นว่ามีซีพยีรู่วมหรือไม่ ถา้ไมม่ ีจะรายงานความ
ผิดพลาด (บรรทดั 12563-12567) มิฉะนั�น จะบรรจุคา่จาํนวนจริงที�จะเขยีนลงบนกองซอ้นเรจสิเตอรข์องซีพียู
ร่วม (บรรทดั 12568) จากนั�นเรียกรทีูน _ftobcd (บรรทดั 12569) เพื�อเปลี�ยนคา่ที�จะเขยีนใหเ้ป็น m*10x 
เมื�อ m คือ สว่นแมนทิสซาที�มีลกัษณะเป็น normalized คือ ตวัเลขหลงัจดุทศนิยมตวัแรกตอ้งไม่เป็น 0 ค่านี� จะ
นําไปเก็บที� @BCDMAN (บรรทดั 14023) ในรปูแบบ packed BCD (Binary Code Decimal) และ x คือ สว่นยก
กาํลงัอยูใ่นรปูเลขจาํนวนเต็ม เก็บอยูที่� @EXP (บรรทดั 14018) ซีพียรู่วมใชจ้าํนวนบิต 80 บิต เพื�อเก็บเลขแบบ 
packed BCD โดยบติที� 79 ใชเ้ก็บเครื�องหมาย บิตที� 72-78 ไม่ใช ้และบิตที� 0-71 ใชเ้ก็บเลขฐานสบิ จาํนวน 
18 ตวั (เลขฐานสิบหนึ�งตวัใชจ้าํนวนบิต 4 บิต)  

- รทีูน _ftobcd  (บรรทดั 12278-12359) ใชค้าํสั �ง fxam เพื�อทดสอบค่าที�อยูบ่นยอดกองซอ้นเรจิ
สเตอรข์องซีพยีรู่วม แลว้เก็บค่าของเรจสิเตอรส์ภาวะในซพีียรู่วมไวที้�ตวัแปร @SIGN รอจนกระทั �งการจดัเก็บ
สมบรูณ ์(บรรทดั 12284-12286, 14017) การตรวจสอบจะใชบ้ติที� 8,9,10, และ 14 ซึ�งแทน C0, C1, C2, 
และ C3 ตามลาํดบั ซึ�งมีความหมายดงันี�   

C3 C2 C1 C0 ความหมาย 
  0   0   0   0 +unnormal 
  0   0   0   1    +NaN 
  0   0   1   0    -unnormal 
  0   0   1   1    -NaN 
  0   1   0   0    +normal 
  0   1   0   1    +infinity 
  0   1   1   0    -normal 
  0   1   1   1    -infinity 
  1   0   0   0    +zero 
  1   0   0   1    empty 
  1   0   1   0    -zero 
  1   0   1   1    empty 
  1   1   0   0    +denormal 
  1   1   0   1    empty 
  1   1   1   0    -denormal 
  1   1   1   1    empty 

 
ค่าที�ไม่สามารถเขยีนได ้คือ unnormal, NaN (เช่น ตวัเลขที�ไดจ้ากการหารากที�สองของเลขลบ เป็นตน้), infinity, 
และ empty (ไม่มกีารกดเลขลงบนกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วม) ซึ�งจะมีบิต C0 เป็น 1 ยกเวน้ unnormal การ
ทดสอบจึงทาํไดโ้ดยการเลื�อนบิตเพื�อให ้ C3C2C1C0 เก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์ ax (บรรทดั 12287-12296) 
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จากนั�นทดสอบค่าในเรจิสเตอร ์ ax วา่นอ้ยกวา่ 4 หรือไม่ (บรรทดั 12297) ถา้ใช่ แสดงวา่ไม่สามารถเขยีนได ้ 
เพราะเป็น unnormal หรือ NaN จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 12301-12303) มิฉะนั�น จะตรวจสอบวา่
บิต C0 เป็นหนึ�งหรือไม ่ (บรรทดั 12299) ถา้ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 12301-12303) 
มิฉะนั�น จะตรวจสอบวา่ค่าที�จะเขยีนเป็นศนูยห์รือไม่ (บรรทดั 12304-12308)  

ถา้คา่ที�จะเขยีนเป็นศนูย ์จะกาํหนดให ้@EXP เท่ากบั 0 (บรรทดั 12310) และ @FTZERO มีคา่เป็น 1 
(บรรทดั 12311) มิฉะนั�น @FTZERO จะมค่ีาเป็น 0 (บรรทดั 12283) สาํหรบั @FTZERO (บรรทดั 14022) 
ใชเ้ป็นตวับ่งชี� วา่มีค่าที�จะเขยีนเป็นศนูยห์รือไม่ จากนั�นใชค้าํสั �ง fbstp @BCDMAN (บรรทดั 12312) เพื�อเปลี�ยน
ส่วนแมนทิสซาใหอ้ยูใ่นรปูแบบ packed BCD เก็บไวที้� @BCDMAN รอจนกวา่การจดัเก็บจะสมบรูณ ์ (บรรทดั 
12313) จะไดค้า่ของ @BCDMAN และ @EXP ตามตอ้งการ  

ถา้คา่ที�จะเขยีนไม่ใช่ศนูย ์ การหาค่า @BCDMAN และ @EXP จะคดิเฉพาะค่าบวก เพราะค่าลบสามารถ
ทดสอบจาก @SIGN ได ้จึงใชค้าํสั �ง fabs เพื�อหาค่าสมับรูณ์ของค่าที�จะเขยีน (บรรทดั 12315) การเปลี�ยนส่วน
ยกกาํลงัจากฐานสองเป็นฐานสิบ ใชส้ตูร 2x = 10y หรือ y = x log102 โดยที� y เป็นเลขจาํนวนจริง สมมติุวา่ y = 
n.z หรือ 2x = 10n.z  คณู f ทั�งสองขา้ง จะได ้f*2x = f*10n.z หรือ f*2x = f*10.z*10n = f’*10n เมื�อ f’ = f*10.z  
จะตอ้งปรบัค่า f’ ใหอ้ยูใ่นรปูแบบ normalized โดยมเีลขนัยสาํคญั 18 หลกั เนื�องจาก @BCDMAN เก็บส่วน
แมนทิสซาฐานสิบได ้18 หลกั  โดยมีจุดทศนิยมอยูห่นา้เลขนัยสาํคญัตวัแรก การปรบัค่าทาํดงันี�   

f’*10n = f’*1018*10-18*10n 
          = m’*10-18*10n 
          = m*10p 

เมื�อ 1.0*1017 ≤ m’ < 1.0*1018 การที�จะทาํให ้m’ อยูใ่นช่วงที�ตอ้งการ ใหท้าํซํ�าๆ จนกวา่ m’ จะอยูใ่นช่วง ดงันี�
ถา้ m’ มีคา่น้อยกวา่ 1.0*1017 ใหค้ณู m’ ดว้ย 10 และลบ n ดว้ย 1 เพื�อใหค้่าเท่าเดิม เพราะ m’*10-18*10n 
=10*m’*10-18*10n*10-1 ในทาํนองเดียวกนั ถา้ m’ มีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 1.0*1018 ใหห้าร m’ ดว้ย 10 
และบวก n ดว้ย 1 

จากที�กล่าวมาเขยีนเป็นคาํสั �งได ้ ดงันี�  ใชค้าํสั �ง fxtract (บรรทดั 12316) เพื�อแยกส่วนแมนทิสซา (f) 
และยกกาํลงั (x) ของตวัเลขที�อยูบ่นยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วม คาํสั �งนี� จะผุดค่าบนยอดกองซอ้นทิ� ง แลว้
กดส่วนยกกาํลงัและแมนทิสซา ตามลาํดบั ใชค้าํสั �ง fxch st(1) (บรรทดั 12317) เพื�อสลบัคา่บนยอดกบัรอง
ยอด เพื�อใหส่้วนยกกาํลงัอยูบ่นยอด ใชค้าํสั �ง fldlg2 (บรรทดั 12318) บรรจุคา่ log102 ลงบนยอด แลว้คูณกบั
ส่วนยกกาํลงั (บรรทดั 12332) จะไดค้า่ y เนื�องจาก y เป็นเลขจาํนวนจริง อาจจะมเีศษ แยกค่า y ออกเป็นสอง
ส่วน คอื ส่วนที�เป็นจาํนวนเต็ม n กบั ส่วนเศษ .z วธีิการคือ กาํหนดใหบิ้ตที� 10-11 ของเรจิสเตอรค์วบคุมใน
ซีพยีรู่วม มคี่าเท่ากบั 11 ซึ�งหมายถึงการปัดเศษทิ� ง (บรรทดั 12320-12325) จากนั�นใชค้าํสั �ง fld st(0) 
(บรรทดั 12326) เพื�อสาํเนาคา่ y ลงบนยอดกองซอ้น ใชค้าํสั �ง frndint (บรรทดั 12327) เพื�อเปลี�ยนค่า y ตัวที�
อยูบ่นยอดกองซอ้น ใหเ้ป็นเลขจาํนวนเต็ม n ซึ�งจะมกีารปัดเศษทิ� ง เก็บค่าดงักล่าวใน @EXP (บรรทดั 12228) 
จากนั�นกาํหนดใหเ้รจิสเตอรค์วบคุมในซีพียรู่วมกลบัสู่สภาวะเดิม (บรรทดั 12329) แลว้คาํนวณคา่ .z ซึ�งจะ
เท่ากบั y – n (บรรทดั 12330) เรียกรทูีน _falog (บรรทดั 12331) เพื�อหาค่า 10.z จากนั�นหาค่า f’ = f*10.z 
(บรรทดั 12332) คณู f’ ดว้ย 1018 จะไดค้า่ m’ (บรรทดั 12333) ปรบัค่า m’ ทาํซํ�าๆ จนกวา่ m’ จะอยูใ่นช่วง 
ดงันี�  ถา้ m’ มีคา่น้อยกวา่ 1.0*1017 (@TEN17 บรรทดั 14020) ใหค้ณู m’ ดว้ย 10 และลบ n ดว้ย 1 (บรรทดั 
12335-12343) ถา้ m’ มีคา่มากกวา่หรือเท่ากบั 1.0*1018 (@TEN18 บรรทดั 14201) ใหห้าร m’ ดว้ย 10 
และบวก n ดว้ย 1 (บรรทดั 12344-12352) เมื�อ m’ มีคา่อยูใ่นช่วงตามที�ตอ้งการแลว้ จะได ้m*10p อยูใ่นรปู 
normalized ตามตอ้งการ ใชค้าํสั �ง fbstp @BCDMAN (บรรทดั 12353) เพื�อเปลี�ยนส่วนแมนทิสซาใหอ้ยูใ่น
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รปูแบบ packed BCD เก็บไวที้� @BCDMAN รอจนกวา่การจดัเก็บจะสมบรูณ ์ (บรรทดั 12313) จะไดค้า่ของ 
@BCDMAN และ @EXP ตามตอ้งการ  

- รทีูน _falog (บรรทดั 12236-12270) ใชเ้พื�อหาค่า antilog ฐาน 10 ของคา่ที�อยูบ่นยอดกอง
ซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม ใชป้ระโยชน์ในการคาํนวณคา่ 10x  เพราะ  antilog ฐาน 10 ของ x เท่ากบั 10x การ
หาค่าคาํนวณ ดงันี�  

10x  = 2y เมื�อ y = x*log2(10) เป็นเลขจาํนวนจริง สมมติุวา่ y = n.z ดงันั�น 
  10x = 2n * 2(.z/2) * 2 (.z/2) 

เหตุผลที�ตอ้งใช ้2(.z/2) เพราะจะใชค้าํสั �ง f2xm1 ซึ�งใชห้าค่า 2x-1 เมื�อ 0 ≤ x ≤ 0.5  
 จากที�กล่าวมาเขยีนเป็นคาํสั �งได ้ ดงันี�  ใชค้าํสั �ง fldl2t (บรรทดั 12241) เพื�อบรรจคุ่า log210 ลงบน
ยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม แลว้คณูกบัคา่ที�จะหา antilog (บรรทดั 12242) จะได ้y =x*log2(10) อยู่
บนยอดกองซอ้น ค่าทั�งสองที�นํามาคณูจะถกูผุดทิ� ง ใชค้าํสั �ง fld st(0) (บรรทดั 12243) เพื�อสาํเนา y เพื�อแยก
ค่า y ออกเป็นสองส่วน คอื ส่วนที�เป็นจาํนวนเต็ม n กบั ส่วนเศษ .z วธีิการคือ กาํหนดใหบิ้ตที� 10-11 ของเรจิ
สเตอรค์วบคุมในซีพียรู่วม มีค่าเท่ากบั 11 ซึ�งหมายถงึการปัดเศษทิ� ง (บรรทดั 12244-12249) จากนั�นใชใ้ช้
คาํสั �ง frndint (บรรทดั 12250) เพื�อเปลี�ยนคา่ y ตวัที�อยูบ่นยอดกองซอ้น ใหเ้ป็นเลขจาํนวนเต็ม n ซึ�งจะมกีาร
ปัดเศษทิ� ง จากนั�นกาํหนดใหเ้รจิสเตอรค์วบคุมในซีพยีรู่วมกลบัสูส่ภาวะเดิม (บรรทดั 12251) เนื�องจากตอ้งใช้
ค่า n ในภายหลงัดว้ย จึงทําสาํเนาคา่ n ไวบ้นยอดกองซอ้น (บรรทดั 12252) จากนั�นสลบัคา่ y กบั n ให ้ y 
กลบัมาอยูย่อดกองซอ้นแทน (บรรทดั 12253) จากนั�นคาํนวณค่า .z ซึ�งจะเท่ากบั y – n (บรรทดั 12254) 
ต่อไปจะหาค่า .z/2 โดยคาํนวณจาก .z*2-1 เริ�มตน้บรรจุค่า 1 บนยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม (บรรทดั 
12255) แลว้เปลี�ยนเครื�องหมาย ใหเ้ป็น –1 (บรรทดั 12256) สลบัค่า .z กบั –1 (บรรทดั 12257) ใชค้าํสั �ง 
fscale (บรรทดั 12258) เพื�อหาค่า .z*2-1 ลบค่า –1 ทิ� ง (บรรทดั 12259) เพราะไมม่ีความจาํเป็นตอ้งใชอ้กี
ต่อไป จากนั�นใชค้าํสั �ง f2xm1 เพื�อหาค่า 2.z/2 – 1 (บรรทดั 12260) แต่ค่าที�ตอ้งการ คือ  2.z/2 ตอ้งปรบัคา่ดว้ย
การบวก 2.z/2 – 1 ดว้ย 1 (บรรทดั 12261-12262) จากนั�นหาค่า 2.z/2 * 2.z/2 (บรรทดั 12263) จะไดค้า่ 
2.z สุดทา้ยใชค้าํสั �ง fscale (บรรทดั 12264) เพื�อหาค่า 2.z*2n ลบค่า n ที�ไมใ่ชทิ้� ง จะไดผ้ลลพัธอ์ยูบ่นยอดกอง
ซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม ตามตอ้งการ 
 หลงัจากไดค้า่ของ @BCDMAN และ @EXP ตามตอ้งการ จะนําคา่นี� ไปเขยีนส่วนแมนทิสซาและส่วนยก
กาํลงั ตามลาํดบั ในการเขยีนจะเรียกรทีูน _write_char หรือ _write_string เพื�อเขยีนอกัขระแต่ละตัวหรือสาย
อกัขระ จงึส่งพารามเิตอรต์วัแรก คือ ตวัชี� ไปยงัแฟ้ม (บรรทดั 12571) ใหก้บัรทีูนดงักล่าว และอาจมีการเขยีน
อกัขระวา่ง จึงใชเ้รจิสเตอร ์di เพื�อเก็บขนาดของอกัขระวา่งที�จะเขยีน ซึ�งมีคา่เท่ากบั 1 (บรรทดั 12570) จากนั�น
จะตรวจสอบวา่ ตอ้งเขยีนในรปูแบบใด ถา้ พารามเิตอร ์ frac มีคา่มากกวา่ศนูย ์ และ @EXP มีคา่น้อยกวา่หรือ
เท่ากบั 38 และ @EXP มีคา่มากกวา่หรือเท่ากบั –39 จะเขยีนในรปูแบบปกติ มฉิะนั�น จะเขยีนในรปูแบบ
วทิยาศาสตร ์(บรรทดั 12572-12578) 
 การเขยีนในรปูแบบปกติ (บรรทดั 12579-12775) จะตรวจสอบวา่พารามิเตอร ์width มีคา่น้อยกวา่
หรือเท่ากบัศนูยห์รือไม ่ถา้ใช่ จะกาํหนดใหเ้ท่ากบั 1 (บรรทดั 12580-12582) เนื�องจากเลขจาํนวนจริงขนาด 
32 บิต สามารถเก็บเลขนัยสาํคญัฐานสิบไดป้ระมาณ 7 ตวั ถา้ตวัเลขหลงัจุดทศนิยมตวัสุดทา้ยเป็นเลขนัยสาํคญั
ใน 7 ตวัที�กล่าวมาขา้งตน้ และตวัเลขตาํแหน่งถดัไปมีคา่มากกวา่หรือเท่ากบั 5 จะมกีารปัดเศษขึ� น หรือปัดเศษ
ดว้ย 5 มิฉะนั�น จะปัดเศษทิ� ง เช่น ค่าที�เก็บใน @BCDMAN คือ +.123456789123456789 และค่าใน @EXP 
เท่ากบั 0 ถา้ตอ้งการแสดงตวัเลขหลงัจุดทศนิยมหนึ�งตาํแหน่ง ตวัเลขหลงัจุดทศนิยม จะเป็น .1 แต่ถา้ตอ้งการ
แสดงตัวเลขหลงัจุดทศนิยมสี�ตาํแหน่ง ตวัเลขหลงัจุดทศนิยม จะเป็น .1235 เป็นตน้ แต่ถา้ตวัเลขหลงัจุดทศนิยม
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ตวัสุดทา้ยไม่เป็นเลขนัยสาํคญั เช่น ตวัอยา่งขา้งตน้ ตอ้งการเขยีนตวัเลขหลงัจุดทศนิยมมากกวา่เจ็ดหลกั ตวัเลข
ตั�งแต่หลกัที� 8 ถึง 18 ใน @BCDMAN ไม่ใช่ตวัเลขนัยสาํคญั จึงไม่มีประโยชน์ที�จะเขยีนออกไป อยา่งไรก็ตาม 
บางครั�งการอา่นเลขฐานสิบอยา่งเช่น 1.0 เมื�อถกูเปลี�ยนเป็นเลขฐานสองอาจไมล่งตวั และเมื�อเปลี�ยนเป็นฐานสิบ
เก็บใน @BCDMAN อาจจะไดค่้าเป็น +.999999999999999999 ดงันั�นในกรณีที�ตวัเลขหลงัจุดทศนิยมตวั
สุดทา้ยไมเ่ป็นเลขนัยสาํคญั  จะมีการปัดเศษดว้ย 1 ที�ตาํแหน่ง 18 และจะแสดงเลขนัยสาํคญัเพยีง 7 หลกั ใน
ตวัอยา่งที�กล่าวมาขา้งตน้ มส่ีวน @EXP เป็น 0 สาํหรบักรณีทั �วไปที� @EXP เป็นอะไรก็ได ้การตรวจสอบวา่ตวัเลข
หลงัจุดทศนิยมตวัสุดทา้ยเป็นเลขนัยสาํคญัหรือไม่ แบ่งออกเป็นสองกรณี คอื  
 
ก. กรณีที� @EXP มีคา่มากกวา่หรือเท่ากบั 0 (บรรทดั 12583-12584) ทาํไดโ้ดยการบวกจาํนวนตวัเลขหลงั

จุดทศนิยมกบั @EXP (บรรทดั 12586-12587) ถา้ผลลพัธมี์คา่น้อยกวา่หรือเท่ากบั 7 แสดงวา่  ตวัเลข
หลงัจุดทศนิยมตวัสุดทา้ยเป็นเลขนัยสาํคญั เรียกใชร้ทีูน _round_bcd โดยสง่ตาํแหน่งที�จะปัดเศษและคา่ที�จะ
นําไปปัดเศษ คือ 5 เป็นพารามเิตอร ์(บรรทดั 12590-12594)  มิฉะนั�น ตวัเลขหลงัจดุทศนิยมตวัสุดทา้ย
ไม่เป็นเลขนัยสาํคญั เรียกใชร้ทีูน _round_bcd โดยสง่ตาํแหน่งที�จะปัดเศษ คือ 18 และค่าที�จะนําไปปัดเศษ 

คือ 1 เป็นพารามเิตอร ์ (บรรทัด 12595-12599) จากนั�น เริ�มทาํการเขยีนในกรณี @EXP ≥ 0 ซึ�งจะ
กล่าวถึงต่อไป 

ข. กรณีที� @EXP มีคา่น้อยกวา่ 0 ทาํไดโ้ดยการหาค่าสมับรูณ์ของ @EXP แลว้เปรียบเทียบกบัจาํนวนตวัเลขหลงั
จุดทศนิยม (บรรทดั 12684-12686) ถา้จาํนวนตวัเลขหลงัจุดทศนิยมมีคา่น้อยกวา่ แสดงวา่ ตวัเลขหลงั
จุดทศนิยมเป็น 0 หมด ไม่มีตวัเลขนัยสาํคญัที�จะตอ้งเขยีน (บรรทดั 12687) มิฉะนั�น เปรียบเทียบระหวา่ง
จาํนวนตัวเลขหลงัจุดทศนิยมกบั @EXP+7 (บรรทดั 12688-12689) ถา้จาํนวนตวัเลขหลงัจดุทศนิยมมีคา่
น้อยกวา่ แสดงวา่ ตัวเลขหลงัจุดทศนิยมตวัสดุทา้ยเป็นเลขนัยสาํคญั เรียกใชร้ทีูน _round_bcd โดยสง่
ตาํแหน่งที�จะปัดเศษและค่าที�จะนําไปปัดเศษ คือ 5 เป็นพารามเิตอร ์(บรรทดั 12691-12697)  มิฉะนั�น 
ตวัเลขหลงัจุดทศนิยมตวัสุดทา้ยไม่เป็นเลขนัยสาํคญั เรียกใชร้ทูนี _round_bcd โดยส่งตาํแหน่งที�จะปัดเศษ 
คือ 18 และค่าที�จะนําไปปัดเศษ คอื 1 เป็นพารามเิตอร ์ (บรรทดั 12698-12702) จากนั�น เริ�มทาํการ
เขยีนในกรณี @EXP < 0 ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป 

 
- รทีูน _round_bcd (บรรทดั 12458-12513) มีพารามเิตอรส์องตวั คอื position กบั value ซึ�งเป็น

ตาํแหน่งที�จะปัดเศษ และคา่ที�จะนํามาปัดเศษ ตามลาํดบั โดยค่าที�จะถกูปัดเศษจะอยูใ่น @BCDMAN เนื�องจาก 
@BCDMAN เก็บอยูใ่นรปู packed BCD ดงันี�  
 
ไบตที์�            9         8         7          6           5          4      3       2        1       0 

       
     sxxxxxxx d17d16 d15d14 d13 d12 d11d10 d9d8  d7d6  d5d4  d3d2  d1d0 
 
     . ตาํแหน่งจดุทศนิยม                 เลขที�อยูข่อง @BCDMAN 

 
ตาํแหน่งไบตที์�จะปัดเศษมีระยะห่างจากเลขที�อยูข่อง @BCDMAN เท่ากบั (18-position)/2 ค่าที�คาํนวณไดจ้ะ
เก็บในเรจิสเตอร ์bx (บรรทดั 12465-12467) เช่น position เท่ากบั 4 หรือตอ้งการปัดเศษที�ตาํแหน่งที� 4 ซึ�ง
จะตรงกบั d14 ตาํแหน่งดงักล่าวจะอยู่ที�ไบต ์(18-4)/2 = 7 นับจากเลขที�อยูข่อง @BCDMAN เป็นตน้ ค่าที�ไบต์
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ดงักล่าว จะนํามาบรรจใุนเรจิสเตอร ์ al (บรรทดั 12468) จากนั�นบรรจุค่า position ในเรจิสเตอร ์ cx (บรรทดั 
12469) เพื�อใชค้าํนวณวา่ตาํแหน่งดงักล่าวอยูค่รึ�งไบตบ์นหรือครึ�งไบตล่์าง ลบคา่ position ดว้ย 1 (บรรทดั 
12470) เพื�อปรบัคา่ที�ตาํแหน่งต่อไป บรรจุค่าที�จะนํามาปัดเศษในเรจิสเตอร ์ dx (บรรทดั 12471) ค่าที�
ตอ้งการจะอยูใ่นเรจิสเตอร ์ dl จากนั�นตรวจสอบวา่ตาํแหน่งที�จะปัดเศษ อยูค่รึ�งไบตบ์นหรือครึ�งไบตล่์าง โดยใช้
คาํสั �ง and cx,01h (บรรทดั 12472) ถา้ cx เป็นเลขคู่จะไดผ้ลลพัธเ์ป็น 0 แสดงวา่ตาํแหน่งดงักล่าวอยูค่รึ�งไบต์
ล่าง การบวกคา่ที�อยูใ่นเรจิสเตอร ์ al กบั dl (บรรทดั 12484) ปรบัตัวเลขใหเ้ป็น packed BCD (บรรทดั 
12485) แลว้นําไปใส่ใน @BCDMAN (บรรทดั 12486) จะเท่ากบัเป็นการปรบัค่าที�สองตาํแหน่งพรอ้มกนั จึงลบ 
position อีก 1 (บรรทดั 12489) มิฉะนั�น จะอยูค่รึ�งไบตบ์น ถา้อยูค่รึ�งไบตบ์น จะเลื�อนค่าที�จะปัดเศษในเรจิ
สเตอร ์dl ใหม้าอยูไ่บตบ์นแลว้เติม 0 ที�ไบตล่์าง (บรรทดั 12474-12477) การบวกคา่ที�อยูใ่นเรจิสเตอร ์al กบั 
dl (บรรทดั 12478) ปรบัตัวเลขใหเ้ป็น packed BCD (บรรทดั 12479) แลว้นําไปใส่ใน @BCDMAN (บรรทดั 
12480) จะเท่ากบัเป็นการปรบัค่าที�ตาํแหน่งเดียว หลงัจากปรบัคา่แรกที�ตาํแหน่งที�ตอ้งการแลว้ ค่าในเรจิสเตอร ์
cx ไม่จาํเป็นตอ้งใชอ้ีก จึงนําเรจสิเตอร ์cx มาใชใ้นการเก็บตวัทด (บรรทดั 12481-12482, 12487-12488) 
ค่าที�จะปรบัต่อไปจะอยูใ่นไบตถ์ดัไป จึงบวก bx ดว้ย 1 (บรรทดั 12492) และการปรบัค่าจะทาํทีละไบต ์เท่ากบั
เป็นการปรบัค่าที�สองตาํแหน่งพรอ้มกนั จึงลบ position ดว้ยสอง (บรรทดั 12499-12500) ทาํซํ�าๆ จนกวา่ 
position จะเป็น 0 (บรรทดั 12490-12501) เก็บผลบวกไบตสุ์ดทา้ยใน @BCDMAN (บรรทดั 12502) แลว้
นําตวัทดตวัสุดทา้ยที�เก็บในเรจสิเตอร ์ cx ไปเก็บที�ไบตที์� 9 โดยไมท่าํใหเ้ครื�องหมายเปลี�ยนไป (บรรทดั 
12503-12505) จะไดค้า่ใน @BCDMAN ที�ปัดเศษแลว้ ตามตอ้งการ 

การเขยีนในกรณี @EXP ≥ 0 (บรรทดั 12600-12682) จะคาํนวณจาํนวนอกัขระวา่งที�จะเขยีน ถา้
เป็นเลขบวก จะเท่ากบั width – จาํนวนตัวเลขหนา้จุดทศนิยม –1 - frac เมื�อ 1 ใชเ้พื�อเขยีนจุดทศนิยม และถา้
เป็นเลขลบจะเหมือนกบัเลขบวกแต่มีเครื�องหมายลบขา้งหน้าอกีหนึ�งที�  จึงเท่ากบั width – 1 – จาํนวนตวัเลข
หนา้จุดทศนิยม – 1 - frac การคาํนวณเริ�มจากนําพารามเิตอร ์width ใส่ในเรจิสเตอร ์cx (บรรทดั 12600)  ลบ 
cx ดว้ย 1 (บรรทดั 12601) เพื�อเขยีนจุดทศนิยม สาํหรบัจาํนวนตวัเลขหนา้จุดทศนิยม ถา้ @EXP เป็น 0 แสดง
วา่ตัวเลขหนา้จุดทศนิยมมีเพียงหนึ�งตวั คอื 0 หรือ 1 ซึ�งเป็นตวัทดที�ไดจ้ากการปัดเศษ ในกรณีนี�  จะลบ cx ดว้ย 
1 (บรรทดั 12602-12603,12608) มิฉะนั�น จาํนวนตวัเลขหนา้จุดทศนิยม จะเท่ากบั @EXP ถา้ ไม่มตีวัทด
จากการปัดเศษ  แต่จะเท่ากบั @EXP + 1 ถา้มตีวัทดจากการปัดเศษ จึงลบ cx ดว้ย @EXP (บรรทดั 12604) 
และลบ cx อีกหนึ�ง (บรรทดั 12605-12608) ถา้มตีวัทดจากการปัดเศษ จากนั�นทดสอบว่าเป็นคา่ลบหรือไม ่
(บรรทดั 12609) ถา้เป็นค่าลบ จะลบ cx อีก 1 (บรรทดั 12611) เพื�อใชเ้ขยีนเครื�องหมาย ‘-‘ แต่กรณีค่าบวก
จะไม่มกีารเขยีนเครื�องหมาย แลว้ลบ cx ดว้ยจาํนวนตวัเลขหลงัจุดทศนิยม หรือ frac (บรรทดั 12612) ถา้
จาํนวนอกัขระวา่งที�จะเขยีน หรือค่าในเรจิสเตอร ์ cx มีคา่น้อยกว่าหรือเท่ากบั 0 แสดงวา่ไม่ตอ้งเขยีนอกัขระวา่ง 
มิฉะนั�น จะผ่านพารามิเตอรแ์ละเรียกรทีูน _write_char เพื�อเขียนอกัขระวา่งตามจาํนวนที�ตอ้งการ (บรรทดั 
12570-12571, 12615-12619) จากนั�นเขยีนค่าที�ตอ้งการ เริ�มจากทดสอบวา่เป็นค่าลบหรือไม ่ (บรรทดั 
12620) ถา้ใช่ จะเขยีนเครื�องหมาย “-” โดยสง่พารามเิตอร์และเรียกรทีูน _write_char (บรรทดั 12622-
12625) จากนั�นทดสอบวา่ @EXP เท่ากบั 0 หรือไม่ (บรรทดั 12627) ถา้ใช่ จะเขียนตวัเลขหน้าจุดทศนิยม
หนึ�งตวั ซึ�งอาจเป็น 0 หรือ 1 (บรรทดั 12626, 12629, 12633-12636) มิฉะนั�น @EXP มีคา่มากกวา่ 0 ใน
กรณีนี�  ถา้มีตัวทดจากการปัดเศษ คือ 1 ตอ้งเขยีนตวัทดก่อน ถา้ไม่มตีวัทด คือ 0 ไม่ตอ้งเขยีน เพราะเป็นเลข 0 
ที�อยูข่า้งหนา้ (บรรทดั 12626, 12631-12636)  จากนั�นเขยีนตวัเลขหน้าจุดทศนิยมที�เหลือ ตามคว้ยจุด
ทศนิยมและตวัเลขหลงัจดุทศนิยม โดยที�ตวัเลขเหล่านี� ตอ้งเป็นเลขนัยสาํคญัไม่เกิน 7 ตวั และจะเขยีน 0 แทนเลข
ไม่มนัียสาํคญั (บรรทดั 12637-12682) จาํนวนตวัเลขหนา้จุดทศนิยมที�เหลือจะควบคุมดว้ยคา่ในเรจิสเตอร ์
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cx (บรรทดั 12717) ตวัเลขที�จะเขียนจะเก็บใน @BCDMAN มีการคาํนวณตาํแหน่งของตวัเลขที�จะเขยีนและคา่
เหมือนกบัที�เคยกล่าวในรทีูน _round_bcd (บรรทดั 12646-12656) หลงัจากเขยีนตวัเลขหน้าจุดทศนิยมที�
เหลือหนึ�งตวั (บรรทดั 12657-12661) จะลบ cx ดว้ย 1 (บรรทดั 12662) ทาํซํ�าๆ จนกวา่ cx จะเป็น 0 
จากนั�นเขยีนจุดทศนิยม (บรรทดั 12675-12678) แลว้กาํหนดใหต้วัแปรชั �วคราว @WRDOT มีคา่เท่ากบั 1 
เพื�อบอกใหรู้ว้า่ไดเ้ขยีนจุดทศนิยมแลว้ (บรรทดั 12679)  สาํหรบัการเขยีนตวัเลขหลงัจดุทศนิยมทาํในลกัษณะ
เดียวกนักบัตวัเลขที�เหลือหน้าจดุทศนิยม คอื บรรจุจาํนวนตวัเลขหลงัจุดทศนิยมในเรจิสเตอร ์ cx  (บรรทดั 
12680) เพื�อใชค้วบคุมจาํนวนตัวเลขที�จะเขยีน ตวัเลขที�จะเขยีนเก็บใน @BCDMAN เรียงต่อจากตวัเลขหน้าจุด
ทศนิยมที�เขยีนไปแลว้ จาํนวนตวัเลขนัยสาํคญัที�จะเขยีนจะถกูควบคุมดว้ยค่าในเรจสิเตอร ์ dx (บรรทดั 12638, 
12643, 12663) เมื�อเขยีนตวัเลขหลงัจุดทศนิยมหมด จะรูไ้ดจ้ากค่าในเรจิสเตอร์ cx เป็น 0 และ @WRDOT 
เท่ากบั 1 (บรรทดั 12640, 12642,12673-12674, 12682) พารามิเตอรเ์ลขที�อยูข่องแฟ้มซึ�งส่งไปใหร้ทีูน 
_write_char ไม่จาํเป็นตอ้งใชอี้กต่อไป จึงผุดทิ� ง (บรรทดั 12814) 

การเขยีนในกรณี @EXP < 0 (บรรทดั 12703-12775) การคาํนวณจาํนวนอกัขระวา่งที�จะเขยีน
แตกต่างกนั เนื�องจากในกรณีนี�  ตวัเลขหน้าจุดทศนิยมมีตวัเดียว คือ 0 ดงันั�น จาํนวนอกัขระวา่งที�จะเขยีน ถา้เป็น
เลขบวก จะเท่ากบั width – 1 –1 - frac และถา้เป็นเลขลบจะเหมือนกบัเลขบวกแต่มีเครื�องหมายลบขา้งหน้าอกี
หนึ�งที�  จึงเท่ากบั width – 1 – 1 – 1 – frac การคาํนวณเริ�มจากนําพารามเิตอร ์ width ใส่ในเรจิสเตอร ์ cx 
(บรรทดั 12704) ลบ cx ดว้ย 1 (บรรทดั 12705) เพื�อเขยีนตวัเลขหน้าจดุทศนิยม ลบ cx ดว้ย 1 (บรรทดั 
12706) เพื�อเขยีนจุดทศนิยม  จากนั�นทดสอบวา่เป็นค่าลบหรือไม ่ (บรรทดั 12707) ถา้เป็นค่าลบ จะลบ cx 
อีก 1 (บรรทดั 12709) เพื�อใชเ้ขยีนเครื�องหมาย “-” แต่กรณีค่าบวกจะไม่มกีารเขยีนเครื�องหมาย แลว้ลบ cx 
ดว้ยจาํนวนตวัเลขหลงัจุดทศนิยม หรือ frac (บรรทดั 12710) ถา้จาํนวนอกัขระวา่งที�จะเขียน หรือค่าในเรจิ
สเตอร ์cx มีคา่น้อยกวา่หรือเท่ากบั 0 แสดงวา่ไม่ตอ้งเขยีนอกัขระวา่ง มิฉะนั�น จะผ่านพารามิเตอรแ์ละเรียกรทีูน 
_write_char เพื�อเขยีนอกัขระวา่งตามจาํนวนที�ตอ้งการ (บรรทดั 12570-12571, 12713-12717) จากนั�น
เขยีนค่าที�ตอ้งการ เริ�มจากทดสอบวา่เป็นค่าลบหรือไม่ (บรรทดั 12718) ถา้ใช่ จะเขยีนเครื�องหมาย “-” โดยสง่
พารามิเตอรแ์ละเรียกรทีูน _write_char (บรรทดั 12720-12723) จากนั�นเขยีนเลข 0 หนา้จุดทศนิยม 
(บรรทดั 12724-12727) เขยีนจุดทศนิยม (บรรทดั 12728-12731) จากนั�นใชเ้รจิสเตอร ์ cx ควบคุม
จาํนวนตัวเลขหลงัจุดทศนิยมที�จะเขยีน (บรรทดั 12732) และใชเ้รจสิเตอร ์dx ควบคุมการเขยีนเลข 0 ที�อยูห่ลงั
จุดทศนิยม แต่อยูก่่อนเลขนัยสาํคญัตวัแรก โดยการใสค่่า @EXP ในเรจิสเตอร ์dx (บรรทดั 12733) ทุกครั�งที�มี
การเขยีนเลข 0 ดังกล่าวแลว้ (บรรทดั 12743-12746) รอบต่อไปจะบวก dx ดว้ย 1 (บรรทดั 12737) เมื�อ 
dx เท่ากบั 0 และจาํนวนตวัเลขหลงัจุดทศนิยมที�จะเขยีนยงัไมค่รบ ตวัเลขตวัถดัไปที�จะเขยีน คือ ตวัทดจากการ
ปัดเศษ ซึ�งเก็บอยูใ่น @BCDMAN (บรรทดั 12749-12754) และถา้จาํนวนตวัเลขหลงัจุดทศนิยมที�จะเขยีนยงัไม่
ครบ  คา่ในเรจิสเตอร ์dx จะใชค้วบคุมจาํนวนเลขนัยสาํคญัไม่ใหเ้กนิ 7 ตวั ถา้เกิน 7 ตวั แต่จาํนวนตวัเลขหลงัจุด
ทศนิยมที�จะเขยีนยงัไม่ครบ ตวัเลขที�เหลือจะเป็นตวัเลขไม่มีนัยสาํคญั จะแทนดว้ย 0 ตวัเลขนัยสาํคญัที�จะเขยีน
เก็บใน @BCDMAN มีการคาํนวณตาํแหน่งของตวัเลขที�จะเขยีนและคา่เหมือนกบัที�เคยกล่าวในรทีูน _round_bcd 
(บรรทดั 12758-12773) เมื�อเขยีนตวัเลขหลงัจุดทศนิยมหมด จะรูไ้ดจ้ากค่าในเรจิสเตอร ์cx เป็น 0 (บรรทดั 
12734, 12736) พารามิเตอรเ์ลขที�อยูข่องแฟ้มซึ�งส่งไปใหร้ทีูน _write_char ไม่จาํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไป จึงผุดทิ� ง 
(บรรทดั 12814) 

การเขยีนในรปูแบบวทิยาศาสตร ์ (บรรทดั 12776-12814) ความกวา้งที�ใชต้อ้งมขีนาดอยา่งน้อย
เท่ากบั 8 อย่างที�กล่าวแลว้ขา้งตน้ ดงันั�น ถา้มีการกาํหนดความกวา้งน้อยกวา่ 8 จะกาํหนดใหม่ใหเ้ท่ากบั 8 
(บรรทดั 12777-12779) จากนั�นจะตรวจสอบวา่ความกวา้งมคี่ามากกวา่หรือเท่ากบั 13 หรือไม่ (บรรทดั 
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12780-12781) ถา้ใช่ จะเขยีนเลขนัยสาํคญัของสว่นแมนทิสซาเพียง 7 หลกั ในรปูแบบ [b|-]d.ddddddE[+|-
]dd เมื�อ b หมายถึงอกัขระวา่ง และอกัขระใน [ | ] ตอ้งเป็นตวัใดตวัหนึ�ง เพยีงตวัเดียว ที�เหลือจะเขยีนอกัขระวา่ง
ไวข้า้งหน้า จนครบตามความกวา้งที�กาํหนด จาํนวนอกัขระวา่งที�จะเขยีนเท่ากบั width – 13 ค่านี� จะเก็บในเรจิ
สเตอร ์ cx  (บรรทดั 12796-12797) ถา้ cx มีคา่น้อยกวา่หรือเท่ากบั 0 ไม่ตอ้งเขยีนอกัขระวา่งขา้งหน้า 
มิฉะนั�น เขยีนอกัขระวา่งเท่ากบัจาํนวนใน cx (บรรทดั 12800-12804) จากนั�นเรียกรทีูน _sform (บรรทดั 
12805-12807) เพื�อจดัรปูแบบในการเขยีนเก็บไวที้� @FFMT (บรรทดั 14024) แลว้เรียกรทีูน _write_string 
(บรรทดั 12808-12813) เพื�อเขยีนสายอกัขระตรงตาํแหน่ง @FFMT ตามความยาวที�ตอ้งการ พารามิเตอร์
เลขที�อยูข่องแฟ้มซึ�งส่งไปใหร้ทีูน _write_string (เป็นตวัเดียวกนักบัที�ส่งไปให ้ _write_char) ไม่จาํเป็นตอ้งใชอี้ก
ต่อไป จึงผุดทิ� ง (บรรทดั 12814) 

- รทีูน _sform (บรรทดั 12363-12453) ตอ้งการพารามเิตอรห์นึ�งตวั เพื�อบอกจาํนวนเลขนัยสาํคญั
ที�จะเขยีน ใชเ้พื�อจดัค่าที�เก็บอยูใ่น @BCDMAN ใหอ้ยูใ่นรปูแบบ [b|-]d.ddddddE[+|-]dd เก็บไวท้ี� @FFMT โดยมี
ขอ้แมว้า่ค่าที�เก็บอยูใ่น @BCDMAN ตอ้งอยูใ่นรปูแบบ packed BCD ที�มตีวัเลขหน้าจุดทศนิยมเป็น 0 และตวัเลข
หลงัจุดทศนิยมตวัแรก เป็นเลขนัยสาํคญัตวัแรก (d17) ดงันี�  
 
ไบตที์�            9         8         7          6           5          4      3       2        1       0 

       
       sxxx 0 d17d16 d15d14 d13 d12 d11d10 d9d8  d7d6  d5d4  d3d2  d1d0 
 
     . ตาํแหน่งจดุทศนิยม                 เลขที�อยูข่อง @BCDMAN 

 
รทีูนนี� จะนําคา่ใน @BCDMAN มาจดัรปูแบบเก็บใน @FFMT ดงันี�   
 จาํนวนเลขนัยสาํคญั  ค่าใน @FFMT    ความกวา้ง 

2 [b|-]d17.d16E[+|-]dd        8 
3 [b|-]d17.d16 d15E[+|-]dd        9 
4   [b|-]d17.d16 d15d14E[+|-]dd       10 

  5   [b|-]d17.d16 d15d14d13E[+|-]dd      11 
  6   [b|-]d17.d16 d15d14d13d12E[+|-]dd      12 
  7   [b|-]d17.d16 d15d14d13d12d11E[+|-]dd      13 
เมื�อ dd คือ เลขยกกาํลงัฐานสิบสองตวั ซึ�งคาํนวณมาจากคา่ที�เก็บอยูใ่น @EXP โดยม ี@FTZERO เป็นตวับ่งชี� วา่เลข
ยกกาํลงัเป็นค่าบวก (@FTZERO = 1) หรือลบ (@FTZERO = 0) ดังนั�น พารามิเตอรข์องรทีูนนี�  ซึ�งเป็นจาํนวนเลข
นัยสาํคญั ตอ้งอยูใ่นช่วง 2 ถึง 7 จึงจะถกูตอ้ง แต่รทีูนนี� ไม่ไดต้รวจสอบ ผูใ้ชต้อ้งระมดัระวงัเอง นอกจากนี� การ
ตรวจสอบเครื�องหมาย จะไม่ใชเ้ครื�องหมายใน @BCDMAN แต่ตอ้งมีการใชค้าํสั �ง fxam เพื�อตรวจสอบค่าที�
เปลี�ยนเป็น packed BCD และ fstsw @SIGN มากอ่น การทาํงานของรทีูนนี�  ตรงไปตรงมา คอื ทดสอบวา่เป็นค่า
ลบหรือไม ่ถา้ใช่ อกัขระตวัแรกใน @FFMT จะเป็น “-” มิฉะนั�น อกัขระตวัแรก จะเป็น “-” (บรรทดั 12374-
12379) นําค่า d17 ใน @BCDMAN มาแปลงเป็นอกัขระตวัถดัไป (บรรทดั 12380-12391) จากนั�นเป็น “.” 
(บรรทดั 12392-12393) ตามดว้ยอกัขระที�ไดจ้าก d16 ตามลําดบั จนครบจาํนวนเลขนัยสาํคญัที�ตอ้งการ 
(บรรทดั 12394-12411) ตามดว้ย ‘E’ (บรรทดั 12412-12413) สาํหรบัส่วนยกกาํลงั ถา้เป็นลบ อกัขระ
ถดัไปจะเป็น “-” มิฉะนั�น อกัขระถดัไปจะเป็น “+” (บรรทดั 12414-12423) ถา้สว่นยกกาํลงัมค่ีามากกวา่
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เลขฐานสิบสองตวั อกัขระสองตวัถดัไปจะเป็น ‘*’ และ ‘*’ มิฉะนั�น จะเป็นอกัขระของเลขฐานสิบสองตวัของส่วน
ยกกาํลงั (บรรทดั 12424-12444) 

การเขยีนในรปูแบบวทิยาศาสตร ์ กรณีที�ความกวา้งมีคา่น้อยกวา่ 13 จะตอ้งมีการปัดเศษดว้ย 5 ตรง
เลขนัยสาํคญัตวัสุดทา้ยที�จะเขยีนก่อน (บรรทดั 12783-12787) แลว้ตรวจสอบวา่มตีวัทดหรือไม ่ (บรรทดั 
12788-12790) ถา้ไมมี่ ค่าที�อยูใ่น @BCDMAN จะมีรปูแบบตรงกบัขอ้กาํหนดของรทีูน _sform จากนั�นเรียกรู
ทีน _sform (บรรทดั 12805-12807) เพื�อจดัรปูแบบในการเขยีนเก็บไวที้� @FFMT (บรรทดั 14024) แลว้
เรียกรทีูน _write_string (บรรทดั 12808-12813) เพื�อเขียนสายอกัขระตรงตาํแหน่ง @FFMT ตามความยาวที�
ตอ้งการ พารามเิตอรเ์ลขที�อยูข่องแฟ้มซึ�งส่งไปใหร้ทีูน _write_string (เป็นตวัเดียวกนักบัที�ส่งไปให ้ _write_char) 
ไม่จาํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไป จึงผุดทิ� ง (บรรทดั 12814) แต่ถา้หลงัจากการปัดเศษแลว้มตีัวทด จะเรียกรทีูน 
_adjust_bcd (บรรทดั 12791) เพื�อปรบัคา่ใน @BCDMAN ใหม้รีปูแบบตรงกบัขอ้กาํหนดของรทีูน _sform ที�
กล่าวมาขา้งตน้ จากนั�นเรียกรทีูน _sform (บรรทดั 12805-12807) เพื�อจดัรปูแบบในการเขยีนเก็บไวที้� 
@FFMT (บรรทดั 14024) แลว้เรียกรทีูน _write_string (บรรทดั 12808-12813) เพื�อเขียนสายอกัขระตรง
ตาํแหน่ง @FFMT ตามความยาวที�ตอ้งการ พารามิเตอรเ์ลขที�อยูข่องแฟ้มซึ�งสง่ไปใหร้ทูีน _write_string (เป็นตวั
เดียวกนักบัที�ส่งไปให ้_write_char) ไม่จาํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไป จึงผุดทิ� ง (บรรทดั 12814) 

รทีูน _adjust_bcd (บรรทดั 12515-12545) ทาํหน้าที�หารคา่ใน @BCDMAN ดว้ยสิบ เพื�อใหต้วัทด
เป็นเลขนัยสาํคญัตวัแรกหลงัจุดทศนิยม และบวก @EXP ดว้ย 1 (บรรทดั 12540) เพื�อใหค้่าเท่าเดิม การหารคา่
ใน @BCDMAN ดว้ยสิบทาํโดยการสาํเนาคา่ di+1 ไปแทนคา่ di เมื�อ i = 0, …,16 และแทนค่า d17 ดว้ยตวัทด 
(บรรทดั 12519-12539)  

รทีูน _write_real จะคา้งพารามเิตอรต์วัแรก คือ ตวัชี� หรือเลขที�อยูข่องแฟ้มที�จะเขียน ไวบ้นกองซอ้น
ในช่วงกระทาํการ (บรรทดั 12814) 
 

• _write_boolean (บรรทดั 12829-12862) 
   ; void write_boolean(FILE *file,int value,int width) มีพารามเิตอรส์ามตวั คือ file เป็นตวัชี� หรือเลขที�

อยูข่องแฟ้มที�จะเขยีน, value เป็นค่าที�จะเขยีน, และ width เป็นความกวา้งที�จะเขยีน ใชเ้พื�อเขยีนสายอกัขระ 
‘FALSE’ หรือ ‘TRUE’ ถา้คา่ที�จะเขยีนเป็นเท็จหรือจริง ตามลาํดบั สายอกัขระนี� เก็บเป็นขอ้มลูในคลงั ที�ตาํแหน่ง 
@FALSE และ @TRUE (บรรทดั 14005-14006) ตามลาํดบั ถา้ความกวา้งมค่ีาน้อยกวา่หรือเท่ากบั 0 จะ
กาํหนดใหม่ใหเ้ท่ากบั 1 (บรรทดั 12833-12835) มิฉะนั�น จะเรียกรทีูน _write_string (ซึ�งจะกล่าวถึงใน
ภายหลงั) โดยสง่พารามเิตอรต์วัแรก คือ ตวัชี� หรือเลขที�อยูข่องแฟ้มที�จะเขยีน ไปให ้(บรรทดั 12836-12837) 
ส่วนพารามเิตอรต์วัที�สอง สาม และสี� ซึ�งเป็นเลขที�อยูข่องอกัขระตวัแรกของสายอกัขระที�จะเขียน ความกวา้งที�จะ
เขยีน และความกวา้งของสายอกัขระที�จะเขยีน ตอ้งตรวจสอบวา่ค่าที�จะเขยีนเป็นจริงหรือเท็จ ถา้เป็นจริง จะส่ง
เลขที�อยูข่อง @TRUE เป็นพารามเิตอรต์วัที�สอง width เป็นพารามเิตอรต์วัที�สาม และ 4 เป็นพารามเิตอรต์วัที�สี� ไป
ให ้ มิฉะนั�น จะส่งเลขที�อยูข่อง @FALSE เป็นพารามเิตอรต์วัที�สอง width เป็นพารามเิตอรต์วัที�สาม และ 5 เป็น
พารามิเตอรต์วัที�สี� ไปให ้ (บรรทดั 12838-12855) จากนั�นเรียกรทีูน _write_string (บรรทดั 12856) หลงั
การเรียก พารามเิตอรต์วัแรกที�ส่งไปใหร้ทีูน _write_string ยงัคงคา้งอยูบ่นยอดกองซอ้นในช่วงกระทาํการ แต่ไมม่ี
ความจาํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไป  จึงผุดทิ� ง (บรรทดั 12857)  

รทีูนนี� จะคา้งพารามเิตอรต์วัแรก คือ ตวัชี� หรือเลขที�อยูข่องแฟ้มที�จะเขยีน ไวบ้นกองซอ้นในชว่งกระทาํ
การ (บรรทดั 12861) 
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• _write_char (บรรทดั 12868-12903) 
   ; void write_char(FILE *file,int value,int width) มีพารามเิตอรส์ามตวั คือ file เป็นตวัชี� หรือเลขที�อยู่

ของแฟ้มที�จะเขยีน, value เป็นอกัขระที�จะเขยีน, และ width เป็นความกวา้งที�จะเขยีน ใชเ้พื�อเขยีนอกัขระ ถา้ความ
กวา้งเป็น 1 จะเขยีนเฉพาะอกัขระ และถา้ความกวา้งมากกวา่ 1 จะเขยีนอกัขระวา่งขา้งหนา้ตามดว้ยอกัขระที�
ตอ้งการ รวมแลว้มีความกวา้งเท่ากบัที�กาํหนด รทีูนนี� เรียกรทีูน _put เพื�อเขยีนอกัขระหนึ�งตวัออกไปยงัแฟ้ม การ
ทาํงานของรทีูนนี�  จะตรวจสอบวา่ ความกวา้งมค่ีาน้อยกวา่หรือเท่ากบั 0 หรือไม่ ถา้ใช่ จะกาํหนดใหม่ใหเ้ท่ากบั 
1 (บรรทดั 12875-12877) มิฉะนั�น จะตรวจสอบวา่ความกวา้งที�ตอ้งการเขยีนเป็น 1 หรือไม่ (บรรทดั 
12881-12883) ถา้ใช่ จะเขยีนเฉพาะอกัขระดงักล่าว ดว้ยการเรียกรทีูน _put (บรรทดั 12878-12880, 
12891-12894) หลงัการเรียก พารามิเตอรต์วัแรกที�ส่งไปใหร้ทีูน _put ยงัคา้งอยูบ่นยอดกองซอ้นในชว่ง
กระทาํการ แตไ่มมี่ความจาํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไป จึงผุดทิ� ง (บรรทดั 12895) มิฉะนั�น ความกวา้งมากกวา่ 1 จะ
เรียกรทีูน _put ซํ�าๆ เพื�อเขยีนอกัขระวา่งเท่ากบัความกวา้งลบ 1 (บรรทดั 12878-12880,12885-12889) 
แลว้จึงเขยีนอกัขระที�ตอ้งการ เหมอืนกบักรณีที�ความกวา้งเป็น 1 (บรรทดั 12890-12895) ขอ้ที�น่าสงัเกต คือ 
การเรียกรทีูน _put ซํ�าๆ เพื�อเขยีนอกัขระวา่ง หลงัการเรียกรูทีน _put พารามเิตอรที์�คา้งอยูบ่นยอดกองซอ้น
ในช่วงกระทาํการ ไมต่อ้งผุดทิ� ง สามารถใชเ้ป็นพารามิเตอรต์วัแรก ของการเรียกรทูีน _put  ครั�งต่อไปได ้ 

รทีูนนี� จะคา้งพารามเิตอรต์วัแรก คือ ตวัชี� หรือเลขที�อยูข่องแฟ้มที�จะเขยีน ไวบ้นกองซอ้นในชว่งกระทาํ
การ (บรรทดั 12902) 

 

• _write_string (บรรทดั 12910-12955) 
   ; void write_string(FILE *file,char *s,int width,unsigned int length) มีพารามเิตอรสี์�ตวั คอื file 

เป็นตวัชี� หรือเลขที�อยูข่องแฟ้มที�จะเขยีน, เลขที�อยูข่องอกัขระตัวแรกของสายอกัขระที�จะเขยีน, width เป็นความ
กวา้งที�จะเขยีน, และ length เป็นความยาวของสายอกัขระ ใชเ้พื�อเขยีนสายอกัขระ ถา้ความกวา้งมีค่าน้อยกวา่หรือ
เท่ากบั 0 จะกาํหนดใหม่ใหเ้ทา่กบั 1 (บรรทดั 12918-12920) ถา้ความกวา้งน้อยกวา่หรือเทา่กบัความยาว
ของสายอกัขระ จะเขยีนอกัขระของสายอกัขระเท่ากบัความกวา้งที�กาํหนดจากซา้ยไปขวา เช่น ตอ้งการเขยีนสาย
อกัขระ ‘FALSE’ โดยการกาํหนดความกวา้งเป็น 3 จะไดผ้ลลพัธเ์ป็น FAL เป็นตน้ แต่ถา้ความกวา้งมากกวา่ความ
ยาวของสายอกัขระ จะเขยีนอกัขระวา่งขา้งหน้าตามดว้ยอกัขระทั�งหมดของสายอกัขระ รวมแลว้มีความกวา้ง
เท่ากบัที�กาํหนด รทีูนนี� เรียกรทีูน _put เพื�อเขยีนอกัขระหนึ�งตวัออกไปยงัแฟ้ม การทาํงานของรทีูนนี�  จะตรวจสอบ
วา่ความกวา้งนอ้ยกวา่หรือเท่ากบัความยาวของสายอกัขระหรือไม่ (บรรทดั 12928-12929) ถา้ใช่ จะเรียกรู
ทีน _put ซํ�าๆ เพื�อเขยีนอกัขระจากซา้ยไปขวา ตามความกวา้งที�กาํหนด (บรรทดั 12922-12927, 12940-
12945) หลงัการเรียก พารามเิตอรต์วัแรกที�ส่งไปใหร้ทีูน _put ยงัคา้งอยูบ่นยอดกองซอ้นในชว่งกระทาํการ แต่
ไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไป จึงผุดทิ� ง (บรรทดั 12946) มิฉะนั�น ความกวา้งมากกวา่ความยาวของสาย
อกัขระ จะเรียกรทูีน _put ซํ�าๆ เพื�อเขยีนอกัขระวา่งเท่ากบัความกวา้งลบความยาวของสายอกัขระ แลว้จึงเขยีน
สายอกัขระที�ตอ้งการ เหมือนกบักรณีความกวา้งน้อยกวา่หรือเท่ากบัความยาวของสายอกัขระ (บรรทดั 12931-
12946) 

รทีูนนี� จะคา้งพารามเิตอรต์วัแรก คือ ตวัชี� หรือเลขที�อยูข่องแฟ้มที�จะเขยีน ไวบ้นกองซอ้นในชว่งกระทาํ
การ (บรรทดั 12954) 

 

• _writeln (บรรทดั 12959-12975) 
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   ; void writeln(FILE *file) มีพารามเิตอรห์นึ�งตวั คือ file เป็นตัวชี� หรือเลขที�อยู่ของแฟ้มที�จะเขยีน ใช้
เพื�อกาํหนดการสิ� นสุดบรรทดั สาํหรบัระบบปฏบิติัการดอส การสิ� นสุดบรรทดัแทนดว้ยสายอกัขระซึ�งประกอบดว้ย 
อกัขระรหสั 0dh (บรรทดั 10094) กบั 0ah (บรรทดั 10095) สายอกัขระนี� อยูใ่นขอ้มลูในคลงัตรงตาํแหน่ง 
@NEWLN (บรรทดั 14007) รทีูนนี� เรียกรทีูน _write_string เพื�อเขียนสายอกัขระดงักล่าว หลงัการเรียก 
พารามิเตอรข์องรทีูน _write_string ยงัคา้งอยูบ่นยอดกองซอ้นในชว่งกระทาํการ แต่ไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งใชอี้ก
ต่อไป จึงผุดทิ� ง (บรรทดั 12970) 

 
หมายเหต ุหลงัจากเขยีนบรรทดัใหม ่พารามิเตอรเ์ลขที�อยูข่องแฟ้ม ไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งใชอี้กต่อไป จะถกูผุดทิ� ง 
 

• _page (บรรทดั 12979-13020) 
   ; void page(FILE *file) มีพารามเิตอรห์นึ�งตวั คือ file เป็นตวัชี� หรือเลขที�อยูข่องแฟ้มที�จะเขยีน ใชเ้พื�อ

ขึ� นหน้าใหม่ การขึ� นหนา้ใหม่แทนดว้ยอกัขระรหสั 0ch อกัขระนี� อยูใ่นขอ้มลูในคลงัตรงตาํแหน่ง @FF (บรรทดั 
14008) รทีูนนี� เรียกรทีูน _write_string เพื�อเขยีนอกัขระดงักล่าว หลงัการเรียก พารามิเตอรข์องรทีูน 
_write_string ยงัคา้งอยูบ่นยอดกองซอ้นในชว่งกระทาํการ แต่ไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งใชอี้กต่อไป จึงผุดทิ� ง (บรรทดั 
12993) ในกรณีที�แฟ้มเป็นจอภาพ จะทาํการลา้งจอภาพใหว้า่งและเลื�อนตวัชี� ตาํแหน่ง (cursor) ไปที� (0,0) ให้
ดว้ย (บรรทดั 12994-13011) 

 
หมายเหต ุหลงัจากขึ� นหนา้ใหม่ พารามิเตอรเ์ลขที�อยูข่องแฟ้ม ไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไป จะถูกผุดทิ� ง 
 
11.4.4 ฟังกช์นั ทางคณิตศาสตรแ์ละตรีโกณมิติ 
 การคาํนวณฟังกช์นัตรีโกณมิติ sin, cos, และ arctan จะใชก้บัซีพยีรู่วม 8087 ซึ�งจะทาํใหส้ามารถใชก้บั
ซีพยีรู่วมที�มีหมายเลขสงูกวา่ได ้ สาํหรบัซีพยีรู่วมตั�งแต่หมายเลข 80387 เป็นตน้ไป จะมคีาํสั �งคาํนวณฟังกช์นั
เหล่านี� โดยตรง  
 

• _abs_real (บรรทดั 13024-13043) 
   ; float abs_real(float y) ใชเ้พื�อหาค่าสมับรูณ์ของพารามเิตอรที์�เป็นเลขจาํนวนจริง ผลลพัธที์�ได ้ จะ

ส่งผ่านกลบัทางเรจิสเตอรค์ู่ dx:ax เนื�องจากเป็นการดาํเนินการกบัเลขจาํนวนจริง จึงตอ้งตรวจสอบกอ่นวา่ มซีีพียู
ร่วมหรือไม ่ถา้ไมม่ี จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 13028-13032) มิฉะนั�น จะบรรจุตวัเลขที�ผ่านมาทาง
พารามิเตอรล์งบนยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วมดว้ยคาํสั �ง fld (บรรทดั 13034) จากนั�นใชค้าํสั �ง fabs 
(บรรทดั 13035) เพื�อหาค่าสมับรูณ์ จากนั�นใชค้าํสั �ง fstp @FRES (บรรทดั 13036) เพื�อนําค่าที�อยูบ่นยอด
กองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วม มาเก็บที� @FRES หลงัจากทาํเสร็จ ค่าที�อยูบ่นยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีู
ร่วมจะถกูผุดทิ� ง  รอใหก้ารจดัเก็บสมบรูณ์ โดยใชค้าํสั �ง fwait (บรรทดั 13037) แลว้จึงนําค่าดงักล่าวบรรจุในเรจิ
สเตอรค์ู่ dx:ax ตามตอ้งการ (บรรทัด 13038-13039) 
 

• _sqr_real (บรรทดั 13048-13065)  
   ; float sqr(float y) ใชเ้พื�อหาค่ากาํลงัสองของพารามิเตอรท์ี�เป็นเลขจาํนวนจริง ผลลพัธที์�ได ้ จะ

ส่งผ่านกลบัทางเรจิสเตอรค์ู่ dx:ax เนื�องจากเป็นการดาํเนินการกบัเลขจาํนวนจริง จึงตอ้งตรวจสอบกอ่นวา่ มซีีพียู
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ร่วมหรือไม ่ถา้ไมม่ ีจะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 13051-13055) มิฉะนั�น  จะเรียกรทีูน _float_multiply 
เพื�อนําค่าของพารามเิตอรค์ณูดว้ยกนั (บรรทดั 13057-13061) 

 

• _sqrt (บรรทดั 13070-13095)  
; float sqrt(float y) ใชเ้พื�อหารากที�สองของพารามเิตอรท์ี�เป็นเลขจาํนวนจริง ผลลพัธที์�ได ้ จะสง่ผ่าน

กลบัทางเรจิสเตอรค์ู่ dx:ax เนื�องจากเป็นการดาํเนินการกบัเลขจาํนวนจริง จึงตอ้งตรวจสอบกอ่นวา่ มซีีพียรู่วม
หรือไม ่ ถา้ไม่ม ี จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 13074-13078) มิฉะนั�น จะทดสอบเครื�องหมายของ
พารามิเตอรว่์าเป็นลบหรือไม่ โดยการบรรจุตวัเลขที�ผ่านมาทางพารามเิตอรล์งบนยอดกองซอ้นเรจสิเตอรข์อง
ซีพยีรู่วมดว้ยคาํสั �ง fld (บรรทดั 13080) จากนั�นใชค้าํสั �ง ftst (บรรทดั 13081) เพื�อเปรียบเทียบกบัค่า 0 ผล
การเปรียบเทียบสามารถตรวจไดจ้าก เรจิสเตอรส์ภาวะในซีพยีรู่วม ถา้เป็นค่าลบ จะรายงานความผิดพลาด 
(บรรทดั 13082-13089) มิฉะนั�น ใชค้าํสั �ง fsqrt (บรรทัด 13090) เพื�อหารากที�สอง จากนั�นเรียกรทีูน 
_chkrng (บรรทดั 13091) เพื�อตรวจสอบวา่ผลลพัธอ์ยูใ่นชว่งหรือไม ่ ถา้ไม ่ จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั�น 
จะใชค้าํสั �ง fstp @FRES เพื�อผุดผลลพัธบ์นยอดกองซอ้นเรจสิเตอรข์องซีพียรู่วม มาใส่ในตวัแปรชั �วคราว @FRES 
แลว้นําค่าใน @FRES ใส่ในเรจิสเตอรค์ู่ dx:ax เพื�อสง่ค่ากลบั (ดทูี�รทีูน _chkrng) 

 

• _round (บรรทดั 13100-13125) 
   ; int round(float y) ใชเ้พื�อปัดเศษของพารามิเตอรที์�เป็นเลขจาํนวนจริง ผลลพัธท์ี�ได ้ จะเป็นเลข

จาํนวนเต็ม ส่งผ่านกลบัทางเรจิสเตอร ์ax เนื�องจากเป็นการดาํเนินการกบัเลขจาํนวนจริง จึงตอ้งตรวจสอบกอ่นว่า 
มีซีพียรู่วมหรือไม ่ ถา้ไม่ม ี จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 13104-13108) มิฉะนั�น จะบรรจุตวัเลขที�ผ่าน
มาทางพารามเิตอรล์งบนยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วมดว้ยคาํสั �ง fld (บรรทดั 13110) การปัดเศษจะใช้
วธีิกาํหนดบิตของเรจิสเตอรค์วบคุมในซีพียรู่วม ตรงบิต 10-11 ใหเ้ป็น 00 เพื�อใหก้ารปัดเศษมค่ีาใกลที้�สุด กอ่น
อื�นตอ้งเก็บค่าต่างๆ ของเรจิสเตอรค์วบคุมในซีพยีรู่วม ไวที้� @OLD_CW ดว้ยคาํสั �ง fstcw @OLD_CW (บรรทดั 
13111, 14014) รอจนกวา่การเก็บจะสมบรูณ์ ดว้ยคาํสั �ง fwait (บรรทดั 13112) จากนั�น นําคา่ดงักล่าวใส่
ในเรจิสเตอร ์ax (บรรทดั 13113) แลว้ and ดว้ย 0f3ffh (บรรทดั 13114) เพื�อใหบิ้ตที� 10-11 มีคา่เป็น 00 
โดยไมเ่ปลี�ยนแปลงบิตอื�นๆ นําค่าในเรจิสเตอร ์ax ใส่ในตวัแปร @NEW_CW (บรรทดั 13115, 14015) แลว้ใช ้
คาํสั �ง fldcw @NEW_CW เพื�อเปลี�ยนค่าบิตที� 10-11 ของเรจิสเตอรค์วบคุมในซีพียรู่วมใหเ้ป็น 00 จากนั�นใช้
คาํสั �ง frndint (บรรทดั 13117) เพื�อปัดเศษใหเ้ป็นเลขจาํนวนเต็ม เมื�อเสร็จสิ� นการปัดเศษจะกาํหนดค่าต่างๆ 
ของเรจิสเตอรค์วบคุมในซีพียรู่วม ใหก้ลบัมีคา่เหมือนเดิมก่อนการปัดเศษ ดว้ยคาํสั �ง fldcw @OLD_CW (บรรทดั 
13118) จากนั�นใชค้าํสั �ง fistp @RORES (บรรทดั 13119) เพื�อเก็บค่าเลขจาํนวนเต็มที�ปัดเศษแลว้ ไวใ้นตวั
แปรชั �วคราว @RORES รอจนกวา่การจดัเก็บสมบรูณด์ว้ยคาํสั �ง fwait (บรรทดั 13120) จากนั�นนําค่าใน 
@RORES ใส่ในเรจิสเตอร ์ax (บรรทดั 13121) เพื�อสง่กลบั 

 

• _trunc (บรรทดั 13130-13155) 
   ; int trunc(float y) การทาํงานเหมือนรทีูน _round แต่เป็นการตดัเศษทิ� ง ในกรณีนี� จะกาํหนดใหบิ้ตที� 

10-11 ของเรจิสเตอรค์วบคุมในซีพียรู่วมมคี่าเป็น 11 ใชว้ธีิการ or ดว้ย 0c00h (บรรทดั 13144) 
 

• _exp (บรรทดั 13195-13210) 
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   ; float exp(float y) ใชเ้พื�อหาค่า ey เมื�อ y คือ พารามิเตอรซึ์�งเป็นเลขจาํนวนจริง เนื�องจากเป็นการ
ดาํเนินการกบัเลขจาํนวนจริง จึงตอ้งตรวจสอบกอ่นวา่ มซีีพยีรู่วมหรือไม ่ ถา้ไม่ม ี จะรายงานความผิดพลาด  
(บรรทดั 13199-13203) มิฉะนั�น จะบรรจุตวัเลขที�ผ่านมาทางพารามิเตอรล์งบนยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์อง
ซีพยีรู่วมดว้ยคาํสั �ง fld (บรรทดั 13204) แลว้เรียกรทีูน _faln (บรรทดั 13205) ซึ�งทาํหนา้ที�หาค่า antilog ฐาน 
e ของคา่ที�อยูบ่นยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วม เนื�องจาก ey = x หรือ y = ln x หรือ x = antilog e (y)  
ผลลพัธที์�ได ้ จะอยูน่บยอดกองซอ้นเรจสิเตอรข์องซีพียรู่วม จากนั�นเรียกรทูีน _chkrng (บรรทดั 13206) เพื�อ
ตรวจสอบวา่ผลลพัธอ์ยูใ่นช่วงหรือไม่ ถา้ไม่ จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั�น จะใชค้าํสั �ง fstp @FRES เพื�อผุด
ผลลพัธบ์นยอดกองซอ้นเรจสิเตอรข์องซีพียรู่วม มาใส่ในตวัแปรชั �วคราว @FRES แลว้นําค่าใน @FRES ใส่ในเรจิ
สเตอรค์ู่ dx:ax เพื�อส่งค่ากลบั (ดทูี�รทีูน _chkrng) 
 รทีูน _faln (บรรทดั 13158-13191) เขยีนแยกออกไป เพื�อใหเ้ห็นวา่มวิีธีการคาํนวณเหมอืนรทีูน 
_falog ที�กล่าวถึงในรทีูน _write_real เพียงแค่เปลี�ยนคาํสั �ง fldl2t (บรรทดั 12241) ใหเ้ป็น fldl2e (บรรทดั 
13162) เท่านั�น เนื�องจาก  ex  = 2y เมื�อ y = x*log2(e) 
 

• _ln (บรรทดั 13214-13242)  
   ; float ln(float y) ใชเ้พื�อหาค่า ln(y) หรือ loge(y) เมื�อ y คือ พารามิเตอรซึ์�งเป็นเลขจาํนวนจริง 

เนื�องจากเป็นการดาํเนินการกบัเลขจาํนวนจริง จึงตอ้งตรวจสอบกอ่นวา่ มซีีพียรู่วมหรือไม่ ถา้ไม่ม ี จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทดั 13218-13222) มิฉะนั�น จะตรวจสอบวา่เป็นค่าลบหรือไม ่เหมือนที�เคยกล่าวในรทีูน 
_sqrt ถา้เป็นค่าลบ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 13223-13233) มิฉะนั�น หาค่าที�ตอ้งการ เนื�องจาก 
loge(y) = loge(2)*log2(y) จึงใชค้าํสั �ง fldln2 (บรรทดั 13235) เพื�อบรรจคุ่า loge(2) บนยอดกองซอ้นเรจิ
สเตอรข์องซีพยีรู่วม จากนั�นสลบัคา่ตรงยอดและที�อยูติ่ดกบัยอดลงมาบนกองซอ้นเรจสิเตอรข์องซีพียรู่วม ดว้ย
คาํสั �ง fxch st(1) (บรรทดั 13236) แลว้ใชค้าํสั �ง fyl2x (บรรทดั 13237) เพื�อนําคา่ที�อยูต่ิดกบัยอดลงมาบนก
องซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม  คือ loge(2) คณูกบั log2 ของคา่ที�อยูบ่นยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วม ซึ�ง
ตอนนี�  คือ y ซึ�งก็คอื loge(2)*log2(y) นั�นเอง คา่ทั�งสองจะถกูผุดทิ� ง ผลลพัธที์�ไดจ้ะกดลงบนยอดกองซอ้นเรจิ
สเตอรข์องซีพยีรู่วมแทน จากนั�นเรียกรทีูน _chkrng (บรรทดั 13238) เพื�อตรวจสอบวา่ผลลพัธอ์ยูใ่นชว่งหรือไม ่
ถา้ไม ่ จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั�น จะใชค้าํสั �ง fstp @FRES เพื�อผุดผลลพัธบ์นยอดกองซอ้นเรจสิเตอรข์อง
ซีพยีรู่วม มาใสใ่นตัวแปรชั �วคราว @FRES แลว้นําค่าใน @FRES ใส่ในเรจิสเตอรค์ู่ dx:ax เพื�อสง่ค่ากลบั (ดทูี�รทีูน 
_chkrng) 
 

• _sin (บรรทดั 13347-13365)  
   ; float sin(float y) ใชเ้พื�อหาค่า sin ของพารามเิตอรซึ์�งเป็นเลขจาํนวนจริง ที�มหีน่วยเป็นเรเดียน 

(radian) ซึ�งต่อไปจะเรียกวา่ มมุ เนื�องจากเป็นการดาํเนินการกบัเลขจาํนวนจริง จึงตอ้งตรวจสอบกอ่นวา่ มซีีพียู
ร่วมหรือไม ่ถา้ไมม่ี จะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 13351-13355) มิฉะนั�น จะบรรจุตวัเลขที�ผ่านมาทาง
พารามิเตอรล์งบนยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วมดว้ยคาํสั �ง fld (บรรทดั 13356) แลว้เรียกรทีูน _fsin 
(บรรทดั 13357) เพื�อหาค่าที�ตอ้งการ ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป ผลลพัธที์�ได ้ จะอยูน่บยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์อง
ซีพยีรู่วม จากนั�นใชค้าํสั �ง fstp @FRES เพื�อผุดผลลพัธบ์นยอดกองซอ้นเรจสิเตอรข์องซีพียรู่วม มาใส่ในตวัแปร
ชั �วคราว @FRES (บรรทดั 13358) รอจนกวา่การจดัเก็บสมบรูณด์ว้ยคาํสั �ง fwait (บรรทดั 13439) จากนั�นนํา
ค่าใน @FRES ใส่ในเรจิสเตอรค์ู ่dx:ax เพื�อสง่ค่ากลบั (บรรทดั 13360-13361) 
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รทีูน _fsin (บรรทดั 13284-13343) ใชเ้พื�อคาํนวณ sin ของมมุที�มีหน่วยเป็นเรเดียน ซึ�งอยูบ่นยอด
กองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วม ผลลพัธที์�ไดจ้ะอยูบ่นยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซพีียรู่วม การคาํนวณจะ
ตรวจสอบก่อนวา่มุมที�ตอ้งการหาเป็นค่าลบหรือไม่ (บรรทดั 13287-13292) ถา้เป็นลบ จะจดจาํวา่เป็นค่าลบ
โดยกาํหนดใหเ้รจิสเตอร ์cx มีค่าเท่ากบั –1 (บรรทดั 13286, 13293) เนื�องจากเรารูว้า่ sin(-y) = - sin(y) 
การคาํนวณจึงทาํไดโ้ดยการหาคา่สมับรูณข์องมุม คอื | -y | (บรรทดั 13294) หลงัจากคาํนวณ sin ของคา่
สมับรูณข์องมมุไดแ้ลว้ จงึทดสอบเครื�องหมายในเรจิสเตอร ์ cx ถา้เป็นลบ ก็เปลี�ยนเครื�องหมายของผลลพัธ ์

มิฉะนั�นไม่ตอ้งเปลี�ยนเครื�องหมาย (บรรทดั 13339-13340) ในกรณีที�มุมมีค่าโตเกนิ 2*π สมมุติวา่ มคี่า

เท่ากบั x*2*π+y จะใชคุ้ณสมบตัิที�ว่า sin(x*2*π+y) = sin(y) ดงันั�น จึงเรียกรทูีน _reduce_angle (บรรทดั 

13295) เพื�อหามอดุโล (modulo) 2*π ของมมุ  

รทีูน _reduce_angle (บรรทดั 13269-13282) ใชค้าํสั �ง fldpi (บรรทดั 13270) เพื�อบรรจคุ่า π ลง

บนยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม แลว้ใชค้าํสั �ง fadd st(0),st(0) เพื�อหาคา่ 2*π (บรรทดั 13271) 
จากนั�นสลบัคา่ระหวา่งยอดกบัรองยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วม (บรรทดั 13272) แลว้ใชค้าํสั �ง fprem 

(บรรทดั 13273) เพื�อหามอดุโล (modulo) 2*π ของมมุ แต่คาํสั �งนี� ทาํไดเ้พียงบางส่วนเท่านั�นไม่สามารถหามอ

ดุโล (modulo) 2*π ของ x*2*π ใดๆ ตอ้งทดสอบบติ C2 หรือบิตที� 10 ของเรจิสเตอรส์ภาวะ (บรรทดั 
13274-13278) ถา้เป็น 1 แสดงวา่ยงัหามอดุโลไดไ้ม่สมมบรูณ์ ตอ้งกลบัไปทาํซํ�า จนกวา่บิต C2 จะเป็น 0 จึง

จะไดค้า่มอดุโลอยูบ่นยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วม ตามที�ตอ้งการ จากนั�นลบคา่ 2*π ที�อยูบ่นรองยอด
กองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วมทิ� ง โดยการสลบัค่าระหวา่งยอดกบัรองยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วม 
(บรรทดั 13279) แลว้ผุดค่าบนยอดกองซอ้นเรจสิเตอรข์องซีพียรู่วมทิ� ง (บรรทดั 13280) 

เมื�อมมุที�ตอ้งการอยูใ่นช่วง 0-2*π แลว้ การหาคา่ sin จึงแบง่ไดเ้ป็นแปดออกเตนท ์(octant) คือ ออก

เตนท ์0 มุมมีค่าอยูใ่นชว่ง 0-π/4, ออกเตนท ์1 มุมมีค่าอยูใ่นชว่ง π/4-π/2, ออกเตนท ์2 มุมมีค่าอยูใ่นชว่ง 

π/2-3*π/4, ออกเตนท ์ 4 มุมมีค่าอยูใ่นช่วง 3*π/4-π, ออกเตนท ์ 5 มุมมีค่าอยูใ่นชว่ง π-5*π/4, ออก

เตนท ์6 มุมมีค่าอยูใ่นช่วง 5*π/4-6*π/4, และออกเตนท์ 7 มุมมีค่าอยูใ่นชว่ง 6*π/4-2*π นอกจากนี�  โดย

คุณสมบติัของ sin(π+x) = - sin(x) ดงันั�น ค่า sin ของออกเตนท ์4, 5, 6, และ 7 จะเท่ากบัค่า –sin ของออก
เตนทที์� 0, 1, 2, และ 3 ตามลาํดบั  การคาํนวณค่า sin เพียงสี�ออกเตนทก์็เพยีงพอ ดงันั�น จะตรวจสอบวา่มุมมี

ค่ามากกว่า π หรือไม่ (บรรทดั 13296-13302, 13305) ถา้มคี่ามากกวา่ จะลบมุมดงักล่าวดว้ย π (บรรทดั 
13303) แลว้เปลี�ยนตวับ่งบอกเครื�องหมายในเรจิสเตอร ์ cx (บรรทดั 13304) มิฉะนั�น ไมต่อ้งเปลี�ยน
เครื�องหมาย 

 การหาคา่ sin ของมมุที�อยูใ่นช่วง 0-π ทั�งสี�ออกเตนท ์จะเรียกรทีูน _psin (บรรทดั 13244-13254) 

เพื�อหาคา่ sin ของมมุที�อยูใ่นช่วง 0-π/4  และรทีูน _pcos (บรรทดั 13256-13267) เพื�อหาค่า cos ของมมุที�

อยูใ่นช่วง 0-π/4 ทั�งสองรทีูนนี�  จะกล่าวถึงต่อไป การตรวจสอบทําทีละออกเตนท ์ โดยเอา π/4 ซึ�งเก็บอยทีู� 
@PIBY4 (บรรทดั 14061) ไปเปรียบเทียบกบัมมุ (บรรทดั 13306-13311) ถา้มมุมีค่าน้อยกวา่หรือเท่ากบั 

π/4 แสดงวา่อยูใ่นออกเตนท ์ 0 ในกรณีนี�  เรียกรทีูน _psin เพื�อหาคา่ sin ของมมุดงักล่าว แลว้กระโดดไป
ทดสอบเครื�องหมายที�เก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์cx (บรรทดั 13313-13315) เพื�อปรบัเครื�องหมายใหถ้กูตอ้ง ตามที�

กล่าวมาขา้งตน้ แต่ถา้มุมมคี่ามากกวา่ π/4 จะลบมุมดว้ยค่า π/4 แลว้เปรียบเทียบกบั π/4 เหมอืนเดิม 

(บรรทดั 13316-13321) ถา้มมุมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากบั π/4 แสดงวา่อยูใ่นออกเตนท ์ 1 ในกรณีนี�  จะ
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คาํนวณมุมใหม่ โดยใหม้ค่ีาเท่ากบั π/4 ลบดว้ยคา่มุมครั�งสุดทา้ย  (บรรทดั 13323) แลว้เรียกรทีูน _pcos 

เนื�องจาก ในออกเตนทนี์�  sin(y) = cos((π/4)-y) แลว้กระโดดไปทดสอบเครื�องหมาย (บรรทดั 13324-
13325) เพื�อปรบัเครื�องหมายใหถ้กูตอ้ง แต่ถา้ไม่อยูใ่นออกเตนท ์ 1 ทาํในลกัษณะเดียวกนั คอื ลบมมุดว้ยค่า 

π/4 (บรรทดั 13326) แลว้เปรียบเทียบกบั π/4 เหมอืนเดิม (บรรทดั 13327-13331) ถา้มมุมคี่าน้อยกวา่

หรือเท่ากบั π/4 แสดงวา่อยูใ่นออกเตนท ์2 ในกรณีนี�  จะเรียกรทูีน _pcos เนื�องจาก ในออกเตนทนี์�  sin(y) = 
cos(y) แลว้กระโดดไปทดสอบเครื�องหมาย (บรรทดั 13333-13335) เพื�อปรบัเครื�องหมายใหถู้กตอ้ง มิฉะนั�น 

แสดงวา่อยูใ่นออกเตนท ์ 3 ลบมุมดว้ยค่า π/4 (บรรทดั 13336) ในกรณีนี�  จะคาํนวณมมุใหม่ โดยใหม้คี่า

เท่ากบั π/4 ลบดว้ยคา่มุมครั�งสุดทา้ย (บรรทดั 13337) แลว้เรียกรทีูน _psin เนื�องจาก ในออกเตนทนี์�  sin(y) 

= sin((π/4)-y) แลว้ทดสอบเครื�องหมาย (บรรทดั 13338-13339) เพื�อปรบัเครื�องหมายใหถู้กตอ้ง 

รทีูน _psin (บรรทดั 13244-13254) ใชเ้พื�อหาค่า sin ของมมุที�อยูใ่นช่วง 0-π/4 โดยใชค้าํสั �ง 
fptan (บรรทดั 13245) เพื�อหาค่า tan ของมมุที�อยูบ่นยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม คาํสั �งดงักล่าวจะผุด
มุมซึ�งเป็นค่าที�อยูบ่นยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วมทิ� ง แลว้กดคา่สองคา่ คอื x และ y ลงบนยอดกองซอ้นเร
จิสเตอรข์องซีพยีรู่วม โดยที� y/x จะมค่ีาเท่ากบั tan ของมมุดงักล่าว นั�นคือ y เป็นความยาวของดา้นที�อยูต่รงขา้ม
มุม และ x  เป็นความยาวของดา้นที�อยูป่ระชดิมุม ดงันั�น ความยาวของดา้นที�อยูต่รงขา้มมุมฉาก จะเท่ากบั 
sqrt(x*x+y*y) ดงันั�น sin ของมมุดงักล่าว จะเท่ากบั ความยาวของดา้นที�อยูต่รงขา้มมุม / ความยาวของดา้นที�อยู่
ตรงขา้มมุมฉาก หรือ เท่ากบั y / sqrt(x*x+y*y) (บรรทดั 13246-13252) 

รทีูน _pcos (บรรทดั 13256-13267) ใชเ้พื�อหาค่า cos ของมมุที�อยูใ่นช่วง 0-π/4 คาํนวณเหมือนรู
ทีน _psin แต่จะมีค่าเท่ากบั ความยาวของดา้นที�อยูป่ระชิดมุม / ความยาวของดา้นที�อยูต่รงขา้มมมุฉาก หรือ 
เท่ากบั x / sqrt(x*x+y*y) (บรรทดั 13258-13265) 
 
หมายเหต ุถา้ซพีียรู่วมเป็นหมายเลข 80387 เป็นตน้ไป ใหเ้ปลี�ยนคาํสั �ง call _fsin (บรรทดั 13357) เป็นคาํสั �ง 
fsin โดยตรง และตดัรทีูน _fsin, _reduce_angle, _psin, และ _pcos ทิ� งได ้
  

• _cos (บรรทดั 13369-13389) 
   ; float cos(float y) ใชเ้พื�อหาค่า cos ของพารามเิตอรซึ์�งเป็นเลขจาํนวนจริง ที�มหีน่วยเป็นเรเดียน 

เนื�องจากเป็นการดาํเนินการกบัเลขจาํนวนจริง จึงตอ้งตรวจสอบกอ่นวา่ มซีีพียรู่วมหรือไม่ ถา้ไม่ม ี จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทดั 13373-13377) มิฉะนั�น จะบรรจุตวัเลขที�ผ่านมาทางพารามเิตอรล์งบนยอดกอง
ซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วมดว้ยคาํสั �ง fld (บรรทดั 13378) แลว้เรียกรทีูน _reduce_angle (บรรทดั 13379) 

เพื�อหามอดุโล (modulo) 2*π ของมมุ เนื�องจาก cos((x*2*π)+y) = cos(y) จากนั�นบวกค่าดงักล่าวดว้ย π/2 

(บรรทดั 13380) ค่า π/2 เก็บอยูที่� @PIBY2 (บรรทดั 14060) แลว้เรียกรทีูน _fsin (บรรทดั 13381) 

เนื�องจาก cos(y) = sin((π/2)+y) ผลลพัธที์�ได ้ จะอยูน่บยอดกองซอ้นเรจสิเตอรข์องซีพียรู่วม จากนั�นใชค้าํสั �ง 
fstp @FRES เพื�อผุดผลลพัธบ์นยอดกองซอ้นเรจสิเตอรข์องซีพียรู่วม มาใส่ในตวัแปรชั �วคราว @FRES (บรรทดั 
13382) รอจนกวา่การจดัเก็บสมบรูณด์ว้ยคาํสั �ง fwait (บรรทดั 13383) จากนั�นนําค่าใน @FRES ใส่ในเรจิ
สเตอรค์ู่ dx:ax เพื�อส่งค่ากลบั (บรรทดั 13384-13385) 
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หมายเหต ุถา้ซีพียรู่วมเป็นหมายเลข 80387 เป็นตน้ไป ใหเ้ปลี�ยนคาํสั �ง ที�บรรทดั 13379-13381 เป็นคาํสั �ง 
fcos โดยตรง และตดัรทีูน _fsin, _reduce_angle, _psin, และ _pcos ทิ� งได ้
 

• _arctan (บรรทดั 13393-13436) 
   ; float arctan(float y) ใชเ้พื�อหาค่า arctan ของพารามิเตอรซึ์�งเป็นเลขจาํนวนจริง ผลลพัธท์ี�ไดม้ี

หน่วยเป็นเรเดียน เนื�องจากเป็นการดาํเนินการกบัเลขจาํนวนจริง จึงตอ้งตรวจสอบกอ่นวา่ มีซพีียรู่วมหรือไม่ ถา้
ไม่ม ีจะรายงานความผิดพลาด (บรรทดั 13397-13401) มิฉะนั�น จะบรรจุตวัเลขที�ผ่านมาทางพารามเิตอรล์ง
บนยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วมดว้ยคาํสั �ง fld (บรรทดั 13402) การหาคา่ arctan จะใชค้าํสั �ง fpatan ซึ�ง

สามารถหาคา่ arctan(y/x) เมื�อ 0 ≤ y ≤ x ≤ ∞ และ x กบั y จะตอ้งอยูบ่นยอดและรองยอดกองซอ้นเรจิสเตอร์
ของซีพียรู่วมตามลาํดบั นั�นคือ ค่าที�อยูบ่นยอดตอ้งมีคา่มากกวา่หรือเท่ากบัค่าที�อยูร่องยอดเสมอ และตอ้งมีค่า

มากกวา่หรือเท่ากบั 0 ในกรณีที�ตอ้งหาค่า arctan ของคา่ลบ จะใชส้ตูร arctan(-θ) = -arctan(θ) นั�นคือ 
เปลี�ยนค่าลบใหเ้ป็นบวก แลว้หาคา่ตามปกติ จากนั�นเปลี�ยนเครื�องหมายของผลลพัธ ์ ส่วนการหาค่า arctan(y) 

สามารถทาํไดโ้ดยกาํหนดให ้x เท่ากบั 1  ถา้  0 ≤ y ≤ 1 ผลลพัธจ์ะเท่ากบั arctan(y/1) มิฉะนั�น y > 1 จะหา

ค่า arctan(1/y) แลว้ใชส้ตูร arctan(y) = (π/2)-arctan(1/y) เพื�อหาผลลพัธ ์จากแนวความคดิดงักล่าวนํามา
เขยีนคาํสั �งไดด้งันี�  เริ�มตน้ทดสอบเครื�องหมายของพารามิเตอรซึ์�งตอนนี� บรรจุอยูบ่นยอดกองซอ้นเรจสิเตอรข์อง
ซีพยีรู่วม (บรรทดั 13403) ถา้เป็นลบ จะเปลี�ยนคา่ดงักล่าวใหเ้ป็นบวก (บรรทดั 13409) และบรรจุค่า 1 ลง
บนยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม (บรรทดั 13410) แลว้เปลี�ยนใหเ้ป็น –1 (บรรทดั 13411) เก็บไวเ้พื�อ

นําไปคณูกบัผลลพัธ ์ตามสตูร arctan(-θ) = (-1)*arctan(θ) ในตอนหลงั มิฉะนั�น บรรจุค่า 1 ลงบนยอดกอง

ซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม (บรรทดั 13413) เก็บไวเ้พื�อนําไปคณูกบัผลลพัธ ์ ตามสตูร arctan(θ) = 

1*arctan(θ) ในตอนหลงั ต่อไปจะเป็นการหาคา่ของ arctan(y) ตอนนี� คา่ที�อยูบ่นยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์อง
ซีพยีรู่วม คือ คา่ 1 หรือ –1 ซึ�งเก็บไวเ้พื�อนําไปคณูกบัผลลพัธ ์ส่วนคา่ y อยูร่องยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีู
ร่วม จึงใชค้าํสั �ง fxch st(1) เพื�อสลบัให ้ y มาอยูบ่นยอดและค่าที�จะนําไปคณูอยูร่องยอด จากนั�นกาํหนดให ้ x 
เท่ากบั 1 โดยใชค้าํสั �ง fld1 (บรรทดั 13415) เพื�อกดค่า x หรือ 1 ลงบนยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม 
จากนั�นเปรียบเทียบค่า y กบั 1 (บรรทดั 13416-13421)  

ถา้ y >1 จะหาค่า arctan(1/y) โดยการสลบัค่า y กบั 1 (บรรทดั 13422) แลว้ใชค้าํสั �ง fpatan 

(บรรทดั 13423) จากนั�นใชส้ตูร arctan(y) = (π/2)-arctan(1/y) (บรรทดั 13424-13425) จะไดผ้ลลพัธ์
เก็บอยูบ่นยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม นําผลลพัธไ์ปคณูกบัค่า 1 หรือ –1 ซึ�งเก็บไวต้อนนี� อยูต่รงรอง
ยอด เพื�อปรบัค่าใหถ้กูตอ้ง (บรรทดั 13428) 

ถา้ y ≤ 1 จะหาค่า arctan(y) โดยใชค้าํสั �ง fpatan (บรรทดั 13427) จะไดผ้ลลพัธเ์ก็บอยูบ่นยอดกอง
ซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพียรู่วม นําผลลพัธไ์ปคณูกบัค่า 1 หรือ –1 ซึ�งเก็บไวต้อนนี� อยูต่รงรองยอด เพื�อปรบัค่าให้
ถกูตอ้ง (บรรทดั 13428) 

ผลลพัธที์�ปรบัค่าถูกตอ้งแลว้ จะอยูน่บยอดกองซอ้นเรจิสเตอรข์องซีพยีรู่วม จากนั�นใชค้าํสั �ง fstp @FRES 
เพื�อผุดผลลพัธบ์นยอดกองซอ้นเรจสิเตอรข์องซีพียรู่วม มาใส่ในตวัแปรชั �วคราว @FRES (บรรทดั 13429) รอ
จนกวา่การจดัเก็บสมบรูณด์ว้ยคาํสั �ง fwait (บรรทดั 13430) จากนั�นนําค่าใน @FRES ใส่ในเรจิสเตอรค์ู่ dx:ax 
เพื�อส่งค่ากลบั (บรรทดั 13431-13432) 
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หมายเหต ุ ถา้ซพีียรู่วมเป็นหมายเลข 80387 เป็นตน้ไป คาํสั �ง fpatan จะมคีวามสามารถมากกวา่นี�  สามารถ
เขยีนรทีูนนี� ใหส้ั�นมากกวา่นี� ไดอ้กี  
 
11.4.5 การจดัการกบัฮีป 
 มีรทีูนสองรทีูนที�เกี�ยวขอ้งกบัฮีป คือ _new และ _dispose การจดัการกบัฮีปมีหลายวธีิ ในหนังสือเล่มนี�  
จะใชว้ธีิที�เรียกวา่ การจดัลงตวัครั%งแรก (first fit) โดยมกีารจดัการดงันี�  “การจดัสรรเนื� อที�แต่ละครั�ง จะเริ�ม
คน้หาที�วา่งจากจุดเริ�มตน้ของฮีปก่อน ถา้มีที�วา่งพอ จะจดัสรรเนื� อที�ดงักล่าวให ้ มิฉะนั�น จะไมม่ีที�วา่งให”้ วธีิการ
ดงักล่าว จะไม่มกีารเลื�อนเนื� อที�ที�จดัสรรแลว้ เนื� อที�ที�ถกูจดัสรรแลว้ดว้ยรทีูน _new จะมขีอ้มลูส่วนหวัซึ�งกินเนื� อที� 
5 ไบต ์อยูข่า้งหนา้เสมอ ขอ้มลูดงักล่าวมโีครงสรา้งเขยีนดว้ยภาษาซี (บรรทดั 10104-10108) ดงันี�  
 
 typedef struct heap_node { 
  int size; 
  char mark; 
  struct heap_node *next; 
 } HEAP_NODE 
 
เมื�อ size เป็นขนาดของเนื� อที�จดัสรรให ้มีหน่วยเป็นไบต,์ mark กาํหนดใหม้ีคา่เท่ากบั 0c5h (บรรทดั 10117) 
ใชเ้พื�อป้องกนัความผิดพลาดเมื�อมีการลบเนื� อที�บริเวณดงักล่าวทิ� ง เมื�อเนื� อที�ดงักล่าวถกูลบดว้ยรทีูน _dispose จะ
มีการตรวจสอบตรงเขตขอ้มลู mark วา่มคี่าเป็น 0c5h หรือไม ่ถา้ไม่ใช่ แสดงวา่เนื� อที�ดงักล่าว ไมไ่ดมี้การจดัสรร
ดว้ยรทีูน _new มากอ่น และ next เป็นตวัชี� ไปยงัขอ้มลูส่วนหวัของเนื� อที�ถดัไปในรายการโยง โดยมี @HEAD_HEAP 
(บรรทดั 14065) เป็นตวัชี� ไปยงัขอ้มลูส่วนหวัอนัแรกของรายการโยง ซึ�งเริ�มตน้กาํหนดใหเ้ป็น 0 หรือ @_NULL_ 
(บรรทดั 10116, 14065) หรือตรงกบั NIL ในภาษาปาสกาล สาํหรบัตาํแหน่งที�อยูต่่อจากตาํแหน่งสุดทา้ยของ
เนื� อที�ที�ถูกจดัสรร จะเก็บไวที้� @LAST_HEAP (บรรทดั 14063)  
 การจดัการกบัฮีปดว้ยวิธีการจดัลงตวัครั�งแรก อธิบายได ้ดงันี�  
 สมมุติวา่มีการรอ้งขอเนื� อที�บริเวณฮีป ดงันี�  _new(p1,4), _new(p2,8), _new(p3,6), และ 
_new(p4,9) เนื� อที�บริเวณฮีปที�ถกูจดัสรรให ้จะมีลกัษณะดงัรปูที� 11.3 ก 
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              @END_HEAP 
      วา่ง 
      @LAST_HEAP 
      จดัสรร 9 ไบต ์
  p4 

9 0c5h 
      จดัสรร 6 ไบต ์
  p3 

6 0c5h 
      จดัสรร 8 ไบต ์
  p2 
   8 0c5h 
  p1    จดัสรร 4 ไบต ์
   4 0c5h 
@HEAD_HEAP 
@START_HEAP 

รปูที� 11.3 ก เนื� อที�บริเวณฮีปหลงัเรียกรทีูน  _new(p1,4), _new(p2,8), _new(p3,6),  
                             และ _new(p4,9) ตามลาํดบั 
 

จากนั�นถา้มีการลบเนื� อที� ดงันี�  _dispose(p1,4) และ _dispose(p3,6) เนื� อที�บริเวณฮีป จะมีลกัษณะดงั
รปูที� 11.3 ข 
              @END_HEAP 
      วา่ง 
      @LAST_HEAP 
      จดัสรร 9 ไบต ์
  p4 

9 0c5h 
       
      วา่ง (11 ไบต)์ 

 
      จดัสรร 8 ไบต ์
  p2 
          @HEAD_HEAP 8 0c5h 
      วา่ง (9 ไบต)์ 
        @START_HEAP 
    

รปูที� 11.3 ข เนื� อที�บริเวณฮีปหลงัเรียกรทีูน  _dispose(p1,4) และ _dispose(p3,6) 
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ต่อไปถา้มกีารขอเนื� อที�บริเวณฮีปมากกวา่ 4 ไบต ์ เนื� อที�วา่งอนัแรกที�ชี� โดย @START_HEAP ขนาด 9 

ไบตไ์มส่ามารถกาํหนดใหไ้ด ้ เพราะตอ้งเก็บขอ้มลูส่วนหวัขนาด 5 ไบตแ์ละสามารถจดัสรรเนื� อที�บริเวณดงักล่าว
ไดม้ากที�สุดอีก 4 ไบต ์ในกรณีนี� ตอ้งคน้หาที�วา่งถดัไป ซึ�งในตวัอย่างนี� จะอยูที่�ตาํแหน่ง p2+8 แต่ถา้มีการขอเนื� อ
ที�นอ้ยกวา่ 4 ไบต ์ เนื� อที�วา่งอนัแรกที�ชี� โดย @START_HEAP สามารถกาํหนดใหไ้ดแ้ละตอ้งเลือกเนื� อที�ดงักล่าว 
เพราะเป็นวธีิการจดัลงตวัครั�งแรก เมื�อกาํหนดเนื� อที�ดงักล่าวใหแ้ลว้ จะมีที�วา่งขนาดเล็กซึ�งไม่สามารถใชง้านได ้
ตอ้งรอใหม้กีารลบเนื� อที�ที�อยูติ่ดกนัทิ� ง จึงจะรวมกนัเป็นที�วา่งขนาดใหญ่ขึ� น ดงันั�นขอ้เสียอย่างหนึ�งของวิธีการนี�  
คือ เกิดที�วา่งเล็กๆ จาํนวนมากบริเวณเริ�มตน้ของฮีป ที�ไมส่ามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้ 
 ในการคืนเนื� อที�บริเวณฮีป จะตอ้งตรวจสอบวา่เนื� อที�ที�ติดกนัว่างหรือไม ่ ถา้วา่งจะตอ้งรวมที�วา่งที�อยู่
ติดกนั ใหเ้ป็นเนื� อที�วา่งเดียวกนั  เช่น ถา้มีการลบเนื� อที�ดงันี�  _dispose(p2,8) เนื� อที�บริเวณฮีป จะมลีกัษณะดังรปู
ที� 11.3 ค 
 
              @END_HEAP 
      วา่ง 
      @LAST_HEAP 
      จดัสรร 9 ไบต ์
  p4 
          @HEAD_HEAP        9        0c5h 

 
       
        

 
        
      วา่ง (33 ไบต)์ 
   
        @START_HEAP       
            

รปูที� 11.3 ค เนื� อที�บริเวณฮีปหลงัเรียกรทีูน  _dispose(p2,8) 
 
 ขนาดและระยะห่างจากจุดเริ�มตน้ของขอ้มลูส่วนหวั จะใชชื้�อต่างๆ ดงันี�  (บรรทดั 10109-10115) 
 
@HSIZE_OFF       EQU     0 
@HSIZE_SIZE      EQU     2 
@HMARK_OFF       EQU     @HSIZE_OFF+@HSIZE_SIZE 
@HMARK_SIZE EQU     1 
@HNEXT_OFF       EQU     @HMARK_OFF+@HMARK_SIZE 
@HNEXT_SIZE      EQU     2 
@HNODE_SIZE      EQU     @HNEXT_OFF+@HNEXT_SIZE 
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• _new (บรรทดั 13446-13551) 
   ; void new(char *pointer,int size) มีพารามเิตอรส์องตวั คอื pointer ซึ�งเป็นตวัชี�  และ size ซึ�งเป็น

ขนาดของเนื� อที�รอ้งขอ หน่วยเป็นไบต ์ ทาํหน้าที�จดัสรรเนื� อที�บริเวณฮีป ขนาด size ไบต ์ ถา้จดัสรรใหไ้ด ้ จะ
กาํหนดให ้pointer ชี� มาที�จุดเริ�มตน้ของเนื� อที�ดงักล่าว มฉิะนั�น จะกาํหนดให ้pointer เท่ากบั NIL  

รทีูนนี� ใชต้วัแปรชั �วคราวสี�ตัว คือ p, pp, q, และ r ซึ�งเป็นตวัชี�  เริ�มตน้ตอ้งคน้หาที�วา่งที�มีขนาดโตกวา่
หรือเท่ากบั size+@HNODE_SIZE หรือ size+5 โดยเริ�มคน้หาจากตาํแหน่ง q ซึ�งกาํหนดใหเ้ท่ากบั 
@START_HEAP ถา้พบจะจดัสรรให ้ โดยการสรา้งขอ้มลูสว่นหวั และปรบัรายการโยง แลว้กาํหนดให ้pointer ชี� มา
ที�จดุเริ�มตน้ของเนื� อที�ดงักล่าว มิฉะนั�น จะกาํหนดให ้pointer เท่ากบั NIL เขยีนเป็นขั�นตอนดว้ยภาษาซ ี ได ้ตาม
หมายเหตุในโปรแกรมตน้ฉบบั 

รทีูนนี�  ไม่ไดต้รวจสอบวา่เนื� อที�ที�จดัสรรบริเวณฮีป ไปทบักบัขอ้มลูในกองซอ้นในช่วงกระทาํการหรือไม ่
และขณะเดียวกนั คอมไพเลอรที์�สรา้งก็ไมไ่ดผ้ลิตคาํสั �งเพื�อตรวจสอบวา่ ทุกครั�งที�กดขอ้มลูลงบนกองซอ้นในช่วง
กระทาํการ ขอ้มลูดงักล่าวจะไปทบัเนื� อที�ที�จดัสรรบริเวณฮีปหรือไม่ การที�ไม่ตอ้งตรวจสอบจะทาํใหก้ารทาํงานเร็ว
ขึ� น แต่มีขอ้เสยี คอื จะทาํใหโ้ปรแกรมคา้งหรือทาํงานผิดพลาดโดยไม่ทราบสาเหตุ สาํหรบัเทอร์โบปาสกาลรุ่นที� 
3 ไม่มกีารตรวจสอบเช่นกนั สว่นเทอรโ์บซี จะมีทางเลอืกใหว้า่จะใหต้รวจสอบหรือไม ่ สาํหรบัคอมไพเลอรใ์น
หนังสือเล่มนี�  ไมไ่ดต้รวจสอบ ถา้ท่านตอ้งการแกไ้ขเพื�อใหมี้การตรวจสอบ ขอ้แนะนํา คอื เริ�มตน้กาํหนดให ้
@LAST_HEAP เท่ากบั @START_HEAP ทุกครั�งที�มกีารกดค่าลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการหรือเปลี�ยนค่า sp ให้
ตํ �าลง ตอ้งผลิตคาํสั �งเพื�อเปรียบเทียบตาํแหน่งที�ชี� โดย sp กบัตําแหน่งที�ชี� โดย  @LAST_HEAP ถา้ตาํแหน่งที�ชี� โดย 
sp ตํ �ากวา่ตาํแหน่งที�ชี� โดย  @LAST_HEAP แสดงขอ้ความผิดพลาดและหยุดทาํงาน ในทางกลบักนัทุกครั�งที�จดัสรร
ที�ในฮีป ตอ้งตรวจสอบวา่ ตาํแหน่งที�ชี� โดย @LAST_HEAP สงูกวา่ตาํแหน่งที�ชี� โดย  sp หรือไม่ ถา้ใช่ แสดงขอ้ความ
ผิดพลาดและหยุดทาํงาน 

 

• _dispose (บรรทดั 13560-13627) 
   ; void dispose(char *pointer,int size) มีพารามเิตอรส์องตวั คอื pointer ซึ�งเป็นตวัชี�  และ size ซึ�ง

เป็นขนาดของเนื� อที�ที�ตอ้งการลบ หน่วยเป็นไบต ์ ทาํหนา้ที�ลบเนื� อที�บริเวณฮีป ขนาด size ไบต ์ แลว้กาํหนดให ้
pointer เป็น NIL ก่อนลบจะตอ้งตรวจสอบวา่ที�เขตขอ้มลู mark ของขอ้มลูส่วนหวัของเนื� อที�ที�จะลบเป็น 05ch 
หรือไม ่ ถา้ไมใ่ช่จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั�น จะลบเนื� อที�ดงักล่าว ดว้ยการตรวจสอบวา่มทีี�วา่งอยูติ่ดกนั
หรือไม่ ถา้มี จะรวมเนื� อที�วา่งใหเ้ป็นที�วา่งเดียวกนั ปรบัรายการโยง แลว้กาํหนดให ้pointer เท่ากบั NIL เขยีนเป็น
ขั�นตอนดว้ยภาษาซี ได ้ตามหมายเหตุในโปรแกรมตน้ฉบบั 
 
11.4.6 ตวัเลขเชิงสุม่ เสียง และกราฟิก  
 ปกติภาษาปาสกาลไมม่ีกระบวนงานหรือฟังกช์นัที�เกี�ยวขอ้งกบั ตวัเลขเชิงสุม่ เสียง และกราฟิก สาํหรบั
ตวัเลขเชิงสุ่มสามารถเขยีนกระบวนงานหรือฟังกช์นั ขึ� นมาใชเ้องได ้ แต่เพื�อความสะดวก จึงไดเ้พิ�มไวใ้นคลงัดว้ย  
เพื�อใหม้ีความสะดวกในการเรียกใช ้ สาํหรบัเสียงตอ้งควบคุมอุปกรณที์�เกี�ยวขอ้งกบัลาํโพงโดยตรง จึงมีรทีูน 
_sound กบั _nosound เพื�อเปิดเสียงตามความถี�ที�ตอ้งการ และปิดเสียง ตามลาํดบั นอกจากนี� ยงัมีรทีูน _delay 
เพื�อหยุดชั �วขณะตามเวลาที�กาํหนดเป็นหน่วยมลิลิวนิาที ซึ�งสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการสรา้งเสียงดนตรี และ
อื�นๆ  ส่วนการทาํงานทางดา้นกราฟิก มีรทูีน _writemem เพื�อเขยีนขอ้มลูไปยงัตาํแหน่งใดๆ ในหน่วยความจาํ
หลกั จึงสามารถสรา้งภาพไดโ้ดยงา่ย เพียงแต่เขยีนขอ้มลูไปยงัหน่วยความจาํหลกัที�ใชเ้ป็น VRAM นอกจากนี� ยงัมี
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รทีูน _readmem ที�สามารถอ่านขอ้มลูที�ตาํแหน่งใดๆ ในหน่วยความจาํหลกั และรทีูน intr ที�สามารถเรียกใช้
บริการใดๆ ของดอสและไบออส 
 

• _rand (บรรทดั 13672-13690) 
   ; int rand(void) ใชเ้พื�อผลิตตวัเลขเชิงสุ่มซึ�งมีค่าระหวา่ง 0-32767 ค่าที�ผลิตไดจ้ะส่งกลบัทางเรจิ

สเตอร ์ax ค่า seed จะเก็บอยูต่รง @SEED (บรรทดั 14048) ซึ�งกาํหนดใหมี้คา่เท่ากบั 1 ค่านี� สามารถเปลี�ยนได้
โดยกระบวนงาน srand ซึ�งเรียกใชร้ทีูน _srand จะกล่าวถึงต่อไป วธีิคาํนวณตัวเลขเชิงสุ่ม  เขยีนเป็นภาษาซี ดงันี�  

static unsigned long int seed = 1; 
 int rand(void) { 
    seed = seed * 1103515245 + 12345; 
    return (unsigned int)(seed/65536)%32768; 
 } 
 
เนื�องจากคา่ seed*1103515245 ไม่สามารถคาํนวณไดด้ว้ยเรจิสเตอรค์ู ่ dx:ax จาํเป็นตอ้งเขยีนรทีูน _ddmul 
(บรรทดั 13635-13669) เพื�อคาํนวณค่าดงักล่าว รทีูน _ddmul จะใชเ้รจิสเตอรค์ู่ cx:bx เป็นตวัตั�ง และเรจิ
สเตอรค์ู่ dx:ax เป็นตวัคณู ผลลพัธที์�ไดจ้ะเก็บที�เรจิสเตอร์คู ่dx:ax  

บรรทดั 13676 และ 13677 ใชเ้พื�อบรรจุตวัตั�ง  ส่วน บรรทดั 13678 และ 13679 ใชเ้พื�อบรรจุตวั
คณู (ค่า 1103515245 เก็บในเรจสิเตอรค์ู ่ dx:ax ค่าในเรจสิเตอร์ dx จะเท่ากบั 16838 และค่าในเรจิสเตอร ์
ax จะเท่ากบั 20077) สาํหรบัคา่ที�จะสง่กลบั (seed/65536)%32768 จะเท่ากบั (seed>>16)&32767 
(บรรทดั 13685-13687) 
 

• _srand (บรรทดั 13694-13703) 
   ; void srand(unsigned int seed) ใชเ้พื�อเปลี�ยนค่า seed ที�กล่าวถึงในรทีูน _rand 
 

• _sound (บรรทดั 13707-13731) 
   ; void sound(unsigned int freq) มีพารามเิตอรห์นึ�งตวั คือ freq เป็นความถี�ของเสียง ใชเ้พื�อทาํเสียง

ออกลาํโพงตามความถี�ที�กาํหนด อุปกรณที์�เกี�ยวขอ้งกบัลาํโพงของเครื�องไอบีเอ็มพีซี แสดงอยูใ่นรปูที� 11.4 
อุปกรณ ์8255 จะตรงกบัช่องทาง (port) หมายเลข  61h ตรงบติ 0 และ 1 ใชเ้พื�อควบคุมลาํโพง ถา้ตอ้งการให้
มีเสียง กาํหนดค่าตรงบิต 1 ใหเ้ป็น 1 ถา้ไมต่อ้งการใหม้เีสียง กาํหนดค่าตรงบิต 1 ใหเ้ป็น 0 สาํหรบับติ 0 ใช้
ร่วมกบัอุปกรณ ์ 8284 ซึ�งเป็น oscillator ที�สง่สญัญาณมายงัอุปกรณ ์ 8253 จาํนวน 1,193,180 ครั�งต่อหนึ�ง
วนิาที หรือ 1.193180MHz ในอปุกรณ ์8253 มีช่องทางสองช่องทางที�เกี�ยวขอ้งกบัลาํโพง คือ ช่องทางหมายเลข 
42h และ 43h ใชเ้พื�อควบคุมเสียง  เริ�มตน้ใหใ้ส่คา่ 182 ไปที�ช่องทางหมายเลข 43h (บรรทดั 13713-
13714) เพื�อบอกใหอุ้ปกรณ ์ 8253 ส่งสญัญาณไปยงัลาํโพงเมื�อครบช่วงเวลาที�กาํหนด ช่วงเวลาที�กาํหนด 
(บรรทดั 13715-13718) ซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป จะตอ้งใสที่�ช่องทางหมายเลข 42h  ค่าที�ใส่มีขนาด 16 บิต แต่
การใส่ค่าตอ้งทาํทีละ 8 บิต โดยใส่ค่า 8 บิตที�มนัียสาํคญัตํ �าก่อน (บรรทดั 13719) แลว้จึงใสค่่า 8 บิตที�มี
นัยสาํคญัสงู (บรรทดั 13720-13721)  จากนั�นกาํหนดคา่ตรงบิต 0 และ 1 ของชอ่งทางหมายเลข 61h ให้
เป็น 1 ทั�งคู ่โดยไม่เปลี�ยนค่าตรงบิตอื�น (บรรทดั 13722-13724) 
 ช่วงเวลาที�กาํหนดเพื�อควบคุมเสียง ตามความถี�ที�กาํหนด คาํนวณจากสตูร ต่อไปนี�  
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  counter = 1,193,180 / freq 
เมื�อ freq เป็นพารามเิตอรที์�ส่งมาเมื�อเรียกรทีูน _delay และ counter เป็นช่วงเวลาหรือค่าที�ตอ้งนําไปใส่ที�ชอ่งทาง
หมายเลข 42h ค่า 1,193,180 ที�เป็นตวัตั�งจะเก็บในเรจิสเตอรค์ู่ dx:ax โดยคา่ในเรจิสเตอร ์ ax จะเท่ากบั 
34dch และค่าในเรจิสเตอร์ dx จะเท่ากบั 12h (บรรทดั 13715-13716) ตวัหารเก็บในเรจสิเตอร ์cx (บรรทดั 
13717) หลงัการหารผลลพัธเ์ก็บอยูใ่นเรจิสเตอร ์ax (บรรทดั 13718)  
 
 
 อุปกรณ ์8255  
 หมายเลขช่องทาง 61h                            อุปกรณ ์8284 
          7   6  5  4   3   2  1   0 
                                                            ส่งสญัญาณดว้ยความถี� 1.19318MHz 
                                                         
 
 
 
 
                                                                       อุปกรณ ์8253 
                                                                      … 
      ช่องทางหมายเลข 42h 
      ช่องทางหมายเลข 43h 
 
 
                                                                                                               ลาํโพง 
 
 
    รปูที� 11.4 อุปกรณที์�เกี�ยวขอ้งกบัลาํโพง 
 
หมายเหต ุ เครื�องไอบีเอ็มพซีีที�เป็นโน้ตบุก๊คอมพวิเตอร ์ (notebook computer) บางเครื�อง อาจจะไม่มอีุปกรณที์�
เกี�ยวขอ้งกบัลาํโพงตามที�กล่าวมา แต่มแีผ่นวงจรเสียง (sound card) ซึ�งการควบคุมเสียงจะแตกต่างจากที�กล่าว
มา และไม่ไดก้ล่าวถึงในหนังสือเล่มนี�  
 

• _nosound (บรรทดั 13734-13745) 
   ; void nosound(void) ใชเ้พื�อปิดเสียง ดว้ยการกาํหนดใหบิ้ต 1 ของชอ่งทางหมายเลข 61h เป็น 0 

โดยไมเ่ปลี�ยนแปลงบิตอื�นๆ (บรรทดั 13738-13740) 
 

• _delay (บรรทดั 13775-13834) 
   ; void delay(unsigned int times) มีพารามเิตอรห์นึ�งตวั คอื times มีหน่วยเป็นมิลลิวนิาที ใชเ้พื�อ

หยุดทาํงานชั �วคราวตามเวลาที�กาํหนดตรงพารามเิตอร ์ สาํหรบัเครื�องไอบีเอ็มพีซี นาฬิกาของเครื�อง จะส่ง

AND 
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สญัญาณขดัจงัหวะประมาณ 18.2 ครั�งต่อวนิาที ดงันั�น ถา้ตอ้งการหยุดทาํงานชั �วคราวเป็นเวลา times 
มิลลิวนิาที จะตอ้งรอใหมี้การขดัจงัหวะของนาฬิกาประมาณ times*182/10000 ครั�ง (บรรทดั 13782-
13788) จะเห็นไดว้า่ถา้มกีารขดัจงัหวะหนึ�งครั�ง times จะมค่ีาประมาณ 55 มิลลิวนิาที ดงันั�นจึงไม่สามารถ
กาํหนดใหม้ีการหยุดชั �วคราวภายในเวลาที�ตํ �ากวา่ 55 มิลลิวนิาที (บรรทดั 13789-13790) และจาํนวนเวลา
สงูสุดที�จะกาํหนดได ้ คือ 65536 มิลลิวนิาที หลงัจากคาํนวณจาํนวนครั�งที�ตอ้งรอไดแ้ลว้ จะเก็บไวท้ี� @TCOUNT 
(บรรทดั 13791 , 14051) และกาํหนดให ้@TFLAG มีคา่เป็นเท็จ (บรรทดั 13792, 14052) หลกัการทาํงาน 
คือ เปลี�ยนเวกเตอรข์ดัจงัหวะของตวัจดัเรื�องขดัจงัหวะของเวลา ใหชี้� มาที�รูทีน _new_time (บรรทดั 13747-
13758) ซึ�งเขยีนขึ� นใหม่ เมื�อมีการขดัจงัหวะจากนาฬิกา จะไดก้ระโดดมาทาํงานที�รทีูน _new_time ซึ�งทาํหนา้ที�
ลบ @TCOUNT ทีละหนึ�ง (บรรทดั 13752) หลงัจากลบแลว้ ถา้ @TCOUNT เท่ากบั 0 จะกาํหนดให ้ @TFLAG 
เป็นจริง (บรรทดั 13754) จากนั�นเรียกตวัจดัเรื�องขดัจงัหวะของเวลาเดิม (บรรทดั 13755-13757) 

รทีูน _delay จะรูไ้ดว้า่สิ� นสุดการรอ โดยดจูากค่าใน @TFLAG ถา้คา่ดงักล่าวเป็นจริง แสดงวา่ สิ� นสดุการ
รอ มิฉะนั�น จะวนมาตรวจสอบโดยไมท่าํอะไรเลย จนกวา่คา่ดงักล่าวจะเป็นจริง (บรรทดั 13816-13817) 

ความยุง่ยากจึงอยูที่�การเปลี�ยนเวกเตอรข์ดัจงัหวะของตัวจดัเรื�องขดัจงัหวะ ซึ�งจะตอ้งทาํสองตวั คือ ตัวจดั
เรื�องขดัจงัหวะของเวลา กบัตวัจดัเรื�องขดัจงัหวะของการสิ� นสุดการทาํงานเมื�อมีการกดปุ่ม Ctrl กบัปุ่ม C พรอ้มกนั 
เหตุผลที�ตอ้ง เปลี�ยนเวกเตอรข์ดัจงัหวะของตวัจดัเรื�องขดัจงัหวะเมื�อมกีารกดปุ่ม Ctrl กบัปุ่ม C พรอ้มกนั (Ctrl+C) 
ดว้ย เพราะมีการเปลี�ยนเวกเตอรข์ดัจงัหวะของตวัจดัเรื�องขดัจงัหวะของเวลา ถา้การทาํงานสิ� นสุด โดยไม่ได้
เปลี�ยนเวกเตอรข์ดัจงัหวะของตวัจดัเรื�องขดัจงัหวะของเวลากลบัไปยงัที�เดิม ระบบจะมีปัญหาเรื�องเวลาหรือคา้ง 
(hang) ได ้ ดงันั�น หลงัจากสิ� นสุดการทาํงานของรทูีน _delay หรือผูใ้ชก้ดปุ่ม Ctrl+C พรอ้มกนัเพื�อหยุดการ
ทาํงาน จะตอ้งมกีารเปลี�ยนเวกเตอรข์ดัจงัหวะของตวัจดัเรื�องขดัจงัหวะทั�งสองกลบัไปที�เดิม (บรรทดั 13819-
13824 และ 13764-13767) จึงตอ้งมีการจดจาํตาํแหน่งเดิมของตวัจดัเรื�องขดัจงัหวะทั�งสอง ไวที้� @OLD_T 
และ @OLD_C (บรรทดั 14049-14050) สาํหรบัเวลาและ Ctrl+C ตามลาํดบั ตาํแหน่งที� @OLD_T หรือ 
@OLD_C จะเก็บค่าเซกเมนต ์ และ @OLD_T+2 หรือ @OLD_C+2 จะเก็บค่าของออฟเซต โดยการเรียกใชบ้ริการ
ของดอส int 21h ฟังกช์นั 35 และใสค่่า 1ch ในเรจิสเตอร ์ al สาํหรบัเวลา (บรรทดั 13795-13796) และ 
23h  ในเรจิสเตอร ์al สาํหรบั Ctrl+C (บรรทดั 13801-13802) 

ส่วนการเปลี�ยนเวกเตอรข์ดัจงัหวะของตัวจดัเรื�องขดัจงัหวะ จะใชบ้ริการของดอส int 21h ฟังกช์นั 25h 
และใส่ค่า 1ch ในเรจิสเตอร ์ al สาํหรบัเวลา (บรรทดั 13812-13814) และ 23h  ในเรจสิเตอร ์ al สาํหรบั 
Ctrl+C (บรรทดั 13808-13811)  

สาํหรบัรายละเอียดปลีกยอ่ยอื�นๆ คือ ตาํแหน่งของ @TCOUNT และ @TFLAG ที�อา้งถึงในรทีูน 
_new_time และ _new_ctrlc อาจไมถ่กูตอ้งถา้ ds เปลี�ยนไป จงึไดม้กีารปรบัค่าของ ds ใหถ้กูตอ้ง ก่อนการใชค้่า 
ของ @TCOUNT และ @TFLAG (บรรทดั 13793-13794, 13750-13751, 13761-13762) และกรณีที�มี
การกระโดดไปยงัตวัจดัเรื�องขดัจงัหวะของเวลาเดิม จะใชค้าํสั �งกระโดดระยะไกล (บรรทดั 13757) โดดการใส่
ตาํแหน่งของตวัจดัเรื�องขดัจงัหวะของเวลาเดิม ในคาํสั �งดงักล่าว (บรรทดั 13799-13800) 
 

• _writemem (บรรทดั 13840-13856) 
   ; void writemem(int segment,int offset,unsigned char value) มีพารามเิตอรส์ามตวั คือ segment 

เป็นเซกเมนต,์  offset เป็นออฟเซต, และ value เป็นค่าที�ตอ้งการเขยีน ใชเ้พื�อเขยีนค่าขนาดหนึ�งไบต ์ ไปยงั
หน่วยความจาํหลกั ที�ตาํแหน่ง เซกเมนต:์ออฟเซต ที�ตอ้งการ การทาํงานตรงไปตรงมา ดไูดจ้ากโปรแกรม
ตน้ฉบบั 
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• _readmem (บรรทดั 13861-13875)  
   ; unsigned char readmem(int segment, int offset) มีพารามเิตอรส์องตวั คอื segment เป็น

เซกเมนต ์และ offset เป็นออฟเซต ใชเ้พื�ออ่านขอ้มลูหนึ�งไบต ์ ที�หน่วยความจาํหลกัตาํแหน่ง เซกเมนต:์ออฟเซต 
ค่าที�อ่านไดส่้งกลบัทางเรจิสเตอร ์al ส่วนเรจิสเตอร ์ah จะกาํหนดใหเ้ท่ากบั 0 

 

• _intr (บรรทดั 13880-13949) 
   ; void intr(int intr_no, REGS *regs) มีพารามเิตอรส์องตวั คอื intr_no เป็นหมายเลขขดัจงัหวะ และ 

regs เป็นตัวชี� ไปยงัระเบยีนเพื�อใชเ้ก็บคา่ของเรจิสเตอร ์ax, bx, cx, dx, bp, di, si, ds, es, และ flags ตามลาํดบั 
ระเบียนดงักล่าวมีโครงสรา้งเขยีนเป็นภาษาซี ไดด้งันี�  

 
union REGS { 
 struct WORDREGS x; 
 struct BYTEREGS h; 
} 
struct WORDREGS { 
 unsigned int ax; 
 unsigned int bx; 
 unsigned int cx; 
 unsigned int dx; 
 unsigned int si; 
 unsigned int di; 
 unsigned int flags; 
} 
struct BYTEREGS { 
 unsigned char al, ah; 
 unsigned char bl, bh; 
 unsigned char cl, ch; 
 unsigned char dl, dh; 
} 
 

หรือ ภาษาปาสกาล ดงันี�  
 
 type SIZE = (WORD, BYTE); 
                   REGS = record  
                                case SIZE of  
                                    WORD : (AX,BX,CX,DX,BP,DI,SI,DS,ES,FLAGS:integer); 
                                    BYTE : (AL,AH,BL,BH,CL,CH,DL,DH:char) 
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                             end; 
 
ใชเ้พื�อเรียกบริการของดอสและไบออส ดว้ยการขดัจงัหวะตามหมายเลขที�ตอ้งการ สถาปัตยกรรมอินเทล 
8086/8088 มีคาํสั �งขดัจงัหวะขนาด 2 ไบต ์คอื 1100 1101 -------- หรือ 0cd--h เมื�อ -------- เป็น
หมายเลขขดัจงัหวะ ในการขดัจงัหวะ อนุญาตใหม้ีการส่งค่าผ่านทางเรจิสเตอร ์ax, bx, cx, dx, bp, di, si, ds, และ 
es หลงัสิ� นสุดการขดัจงัหวะจะมีการส่งค่าของเรจิสเตอร ์ax, bx, cx, dx, bp, di, si, ds, es, และ flags กลบั การ
ผ่านค่าไปและกลบั กระทาํผ่านทางพารามิเตอรช์นิดระเบยีนที�มีโครงสรา้งตามที�กล่าวแลว้ คาํสั �งขดัจงัหวะจะอยู่
ตรงตาํแหน่ง @INTCMD (บรรทดั 13911) ไบตที์�ตาํแหน่ง @INTCMD เก็บคา่ 0cdh และไบตถ์ดัไปที�ตาํแหน่ง 
@INTCMD+1 เก็บหมายเลขขดัจงัหวะ โดยเริ�มตน้กาํหนดใหเ้ท่ากบั 0 การเปลี�ยนหมายเลขขดัจงัหวะทาํไดโ้ดย
การเขยีนหมายเลขขดัจงัหวะที�ตําแหน่งดงักล่าว (บรรทดั 13893-13894) ก่อนที�จะใชค้าํสั �งขดัจงัหวะ (บรรทดั 
13911) จะจดัเก็บค่าต่างๆ ของเรจิสเตอรที์�จะตอ้งมีการเปลี�ยนแปลงลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการก่อน 
(บรรทดั 13883-13892) จากนั�นเปลี�ยนหมายเลขขดัจงัหวะตามที�กาํหนดตรงพารามิเตอรต์วัแรก (บรรทดั 
13893-13894) แลว้บรรจุคา่ของเรจิสเตอรต่์างๆ ที�กาํหนดผ่านทางพารามเิตอรต์วัที�สอง (ax, bx, cx, dx, bp, 
di, si, ds, และ es) ดว้ยการกดค่าเหลา่นั�นลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ (บรรทดั 13895-13901) แลว้ผุด
ค่าเหล่านั�นใส่ในเรจิสเตอรต์ามตอ้งการ (บรรทดั 13902-13910) จากนั�นกระทาํการกบัคาํสั �งขดัจงัหวะ 
(บรรทดั 13911) หลงัสิ� นสดุการขดัจงัหวะจะมีการส่งค่าของเรจิสเตอร ์ax, bx, cx, dx, bp, di, si, ds, es, และ 
flags กลบัผ่านทางพารามเิตอรต์วัที�สอง ดว้ยการกดคา่ในเรจิสเตอร ์flags, es, ds, si, di, bp, dx, cx, bx, และ 
ax ลงบนกองซอ้นในช่วงกระทาํการ ตามลาํดบั (บรรทดั 13912-13921) แลว้ใชว้ิธีผุดคา่เหล่านั�นนําไปใส่ใน
พารามิเตอรต์วัที�สอง ตรงตาํแหน่งที�ตอ้งการ (บรรทดั 13929-13935) แต่หลงัการขดัจงัหวะเรจิสเตอร ์ ds 
และ bp อาจเปลี�ยนไป ทาํใหต้าํแหน่งของพารามิเตอรต์วัที�สองไม่ถูกตอ้ง จะตอ้งมีการกูค้่าเดิมของ ds และ bp 
กลบั เพื�อใหต้าํแหน่งของพารามิเตอรต์วัที�สองถกูตอ้ง ในขณะที�ทาํการกูจ้ะไม่อนุญาตใหเ้กิดการขดัจงัหวะใดๆ จึง
ใชค้าํสั �ง cli (บรรทดั 13922) ก่อนกู ้และคาํสั �ง sti (บรรทดั 13928) หลงัทาํการกูเ้สร็จ วธีิการกูใ้ชค้าํสั �งตาม
บรรทดัที� 13923-13927 ซึ�งอธิบายได ้ดงันี�  
  ก่อนการกู ้ กองซอ้นในช่วงกระทาํการเมื�อมีการเรียกรทีูนนี�  มลีกัษณะดงัรปูที� 11.5 การกูท้าํไดโ้ดยการ
เลื�อน sp ไปที�ตาํแหน่งซึ�งเก็บค่าของเรจิสเตอร ์ ds ดว้ยการบวก sp ดว้ย 24 (บรรทดั 13923) แลว้ผุดค่าที�
ตาํแหน่งดงักล่าวใส่ใน ds (บรรทดั 13924) การผุดค่าไมไ่ดท้าํใหค้า่ที�ตาํแหน่งดงักล่าวหายไป เป็นการทาํ
สาํเนาขอ้มลู และลบ sp ดว้ย 2 จากนั�นเลื�อน sp ที�ตาํแหน่งซึ�งเก็บคา่ของเรจิสเตอร ์bp ดว้ยการบวก sp ดว้ย 4 
(บรรทดั 13925) แลว้ผุดค่าที�ตาํแหน่งดงักล่าวใส่ใน bp (บรรทดั 13926) ตอนนี� จะไดค่้าเดิมของ ds และ bp 
เดิมตามตอ้งการ จากนั�นเลื�อน sp ไปที�ตําแหน่งเดิมก่อนการกู ้โดยการบวก sp ดว้ย 32 (บรรทดั 13927) 
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                                    … 
 bp + 6   intr_no 
 bp + 4  REGS *regs                         ดาํเนินการโดยผูเ้รียก 
 bp + 2  เลขที�อยูก่ลบั 
 bp  ค่าโยงพลวตั                        บรรทดั 13881 
   เก็บคา่ในเรจิสเตอร ์ax      
    เก็บคา่ในเรจิสเตอร ์bx     

เก็บคา่ในเรจิสเตอร ์cx 
เก็บคา่ในเรจิสเตอร ์dx 
เก็บคา่ในเรจิสเตอร ์bp            บรรทดั 13883-13892 
เก็บคา่ในเรจิสเตอร ์di                 ระยะหา่ง 4 ไบต ์
เก็บคา่ในเรจิสเตอร ์si 

sp + 24   เก็บคา่ในเรจิสเตอร ์ds 
เก็บคา่ในเรจิสเตอร ์es 

   เก็บคา่ในเรจิสเตอร ์flags  
   ค่าในเรจิสเตอร ์flags  
   ค่าในเรจิสเตอร ์es                                                       ระยะหา่ง 32 ไบต ์
   ค่าในเรจิสเตอร ์ds 
   ค่าในเรจิสเตอร ์si 
   ค่าในเรจิสเตอร ์di 
   ค่าในเรจิสเตอร ์bp                 บรรทดั 13912-13921 
   ค่าในเรจิสเตอร ์dx 
   ค่าในเรจิสเตอร ์cx 
   ค่าในเรจิสเตอร ์bx 
              sp   ค่าในเรจิสเตอร ์ax  
        
     
 รปูที� 11.5 กรอบกองซอ้นเมื�อมีการเรียกรทีูน _intr และก่อนมกีารกูค้่าในเรจิสเตอร ์ds และ bp 

 
 หลงัจากนําคา่ในเรจิสเตอรต่์างๆ หลงัการขดัจงัหวะ ดว้ยการผุดค่าเหล่านั�นนําไปใส่ในพารามเิตอรต์วัที�
สอง ตรงตาํแหน่งที�ตอ้งการ (บรรทดั 13929-13935) จึงทาํการกูค้า่ของเรจิสเตอรต่์างๆ ที�เก็บไวคื้น (บรรทดั 
13936-13945) แลว้ออกจากรูทีนนี� ตามปกติ (บรรทดั 13946-13948) 
 

11.5 สรุป 
 บทนี� กล่าวถึงรทีูนจากคลงัทั�งหมดของภาษาปาสกาลที�สรา้งในหนังสือเล่มนี�  ซึ�งแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม 
คือ  

• รทีูนที�ใชร้ายงานความผิดพลาดในช่วงกระทาํการ ไดแ้ก ่_runtime_error 

• รทีูนที�ใชต้อนเริ�มตน้และสิ� นสุด ไดแ้ก ่_init และ _exit 
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• รทีูนที�ใชค้าํนวณนิพจน์ ประกอบดว้ย 
- รทีูนที�ใชค้าํนวณชนิดจาํนวนจริง ไดแ้ก่ _float_negate, _float_add, _float_subtract, 

_float_multiply, _float_divide, _float_compare, และ _float_convert 
- รทีูนที�ใชค้าํนวณชนิดเซต ไดแ้ก ่ _copy_sx, _push_sx, _load_sx, _clear_sx, 

_add_range_element, _add_element, _set_intersection, _set_union, _set_difference, _set_le, 
_set_eq, _set_ne, _set_ge, และ _set_in 

• รทีูนที�เรียกใชโ้ดยกระบวนงานหรือฟังกช์นัมาตรฐาน ประกอบดว้ย 
- แฟ้ม ไดแ้ก่ _assign_char_name, _assign_string_name, _reset, _rewrite, และ _close 
- การอา่น ไดแ้ก ่_get, _read_integer, _read_real, _read_char, _readln, eof, และ eoln 
- การเขยีน ไดแ้ก ่ _put, _write_integer, _write_real, _write_boolean, _write_char, _write_string, 

_writeln, และ page 
- ฟังกช์นัทางคณิตศาสตรแ์ละตรีโกณมติิ ไดแ้ก ่_abs_real, _sqr_real, _sqrt, _round, _trunc, _exp, 

_ln, _sin, _cos, และ _arctan 
- การจดัการกบัฮีป ไดแ้ก่ _new และ _dispose 
- ตวัเลขเชิงสุ่ม เสยีง และกราฟิก ไดแ้ก ่ _rand, _srand, _sound, _nosound, _delay, _writemem, 

_readmen, และ _intr 
 

รทีูนที�สรา้งขึ� นมาเฉพาะ เพื�อใชก้บัภาษาพเีอสยปูาสกาล ซึ�งวิ�งบนระบบปฏิบติัการดอส และไมมี่ใชใ้น
ภาษาปาสกาลตามมาตรฐาน ISO 7185 คือ _assign_char_name, _assign_string_name, _close, _rand, 
_srand, _sound, _nosound, _delay, _writemem, _readmen, และ _intr 
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                                         บทที� 12 
                          คอมไพเลอรภ์าษาม.อ.ปาสกาล 
 

ในบทนี� จะกล่าวถึงการสรา้งคอมไพเลอรภ์าษาม.อ.ปาสกาล ภาษาม.อ.ปาสกาลเหมือนกบัภาษาพเีอสยู
ปาสกาล ต่างกนัตรงที&ภาษาม.อ.ปาสกาล สามารถเขียนดว้ยอกัขระภาษาไทยได ้ และขอ้ความผิดพลาดต่างๆ จะ
แสดงเป็นภาษาไทย อกัขระภาษาไทยจะใชร้หสัของ ส.ม.อ. (มอก. 620-2533) ขั�นตอนต่างๆของคอมไพเลอร์
ภาษาม.อ.ปาสกาล จะเหมอืนกบัคอมไพเลอรภ์าษาพเีอสยปูาสกาลที&กล่าวมาทั�งหมด ในแตล่ะขั�นตอนจะมีการ
แกไ้ขอะไรบา้งจะกล่าวถึงต่อไป 

ในบทนี� จะกล่าวถึง โครงสรา้งของคอมไพเลอรภ์าษาม.อ.ปาสกาล, แฟ้มตน้ฉบบัของคอมไพเลอรภ์าษา
ม.อ.ปาสกาล, โปรแกรมหลกั, การรายงานความผิดพลาด, ตวัวเิคราะหศ์พัทข์องคอมไพเลอรภ์าษาม.อ.ปาสกาล, 
ตวัวเิคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธข์องคอมไพเลอรภ์าษาม.อ.ปาสกาล, ตารางสญัลกัษณ์, ตวัวเิคราะหค์วามหมายและ
ตวักอ่กาํเนิดภาษาแอสเซมบลีของคอมไพเลอรภ์าษาม.อ.ปาสกาล, รทีูนจากคลงัของคอมไพเลอรภ์าษาม.อ.ปาส
กาล, และบทสรุป ตามลาํดบั 

12.1 โครงสรา้งของคอมไพเลอรภ์าษาม.อ.ปาสกาล 

 เหมือนกบัที&กล่าวในบทที& 2 หวัขอ้ 2.4 
 

12.2 แฟ้มตน้ฉบบัของคอมไพเลอรภ์าษาม.อ.ปาสกาล 

 เหมือนกบัที&กล่าวในบทที& 2 หวัขอ้ 2.5 ต่างกนัตรงที&บรรทดั 00043 ของแฟ้ม common.h ซึ&งเป็นขนาด
ของขอ้มลูในคลงั ของเดิมมีขนาด 673 แต่ของใหมมี่ขนาด 719 สาํหรบัแฟ้มที&เป็น .h นอกจาก common.h ที&
กล่าวมาแลว้ นอกนั�นจะเหมือนเดิมทุกอย่าง ไม่ตอ้งแกไ้ขใดๆทั�งสิ� น ส่วนแฟ้มที&เป็น .c จะมกีารเปลี&ยนแปลง ซึ&ง
จะกล่าวถึงต่อไป 
 

12.3 โปรแกรมหลกั 

 เหมือนกบัที&กล่าวในบทที& 2 หวัขอ้ 2.6 ต่างกนัตรงขอ้ความที&แสดง จะเป็นภาษาไทย แฟ้มที&ตอ้งแกไ้ข 
คือ main.c จะแกไ้ขของความที&จะแสดงใหเ้ป็นภาษาไทย เช่น บรรทดั 01027 ของเดิมเป็น PRIVATE char *scr_f 
= “SOURCE FILE:”;  แต่ของใหมจ่ะเป็น  PRIVATE char *scr_f = "แฟ้มตน้ฉบบัชื&อ:"; เป็นตน้ 
 

12.4 การรายงานความผิดพลาด 

 เหมือนกบัที&กล่าวในบทที& 2 หวัขอ้ 2.7 ต่างกนัตรงขอ้ความที&แสดง จะเป็นภาษาไทย แฟ้มที&ตอ้งแกไ้ข 
คือ error.c จะแกไ้ขของความที&จะแสดงใหเ้ป็นภาษาไทย 
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12.5 ตวัวิเคราะหศ์พัทข์องคอมไพเลอรภ์าษาม.อ.ปาสกาล 

 เหมือนกบัที&กล่าวในบทที& 3 หวัขอ้ 3.2 ต่างกนัตรง โทเค็นตวัระบแุละโทเค็นคาํหลกั สาํหรบัภาษาม.อ.
ปาสกาล ตวัระบุจะเหมอืนเดิม แต่อนุญาตใหอ้กัขระตวัแรก เป็น ก-ฮ (รหสั 161-206) , เ (รหสั 224), แ
(รหสั 225), โ (รหสั 226), ใ (รหสั 227), และ ไ (รหสั 228) ได ้และอนุญาตใหอ้กัขระตั�งแต่ตวัที&สองเป็นตน้
ไป เป็น  ก-ฮ, ฯ (รหสั 207), ะ (รหสั 208), ไมห้นัอากาศ (รหสั 209), า (รหสั 210), สระอาํ (รหสั 211), 
สระอ ิ(รหสั 212), สระอ ี(รหสั 213), สระอ ึ(รหสั 214), สระอ ื(รหสั 215), สระอ ุ(รหสั 216), สระอ(ูรหสั 
217), เ (รหสั 224), แ(รหสั 225), โ (รหสั 226), ใ (รหสั 227), ไ (รหสั 228), ๅ (รหสั 229), ๆ (รหสั 
230), ไมย้มก (รหสั 231), ไมเ้อก (รหสั 232), ไมโ้ท (รหสั 233), ไมต้รี (รหสั 234), ไมจ้ตัวา (รหสั 
235), ไมก้ารนั (รหสั 236), หยาดนํ�าคา้ง (รหสั 237), และ ตวัเลขไทย ๐-๙ (รหสั 240-249) ได ้ ส่วน
คาํหลกัยงัคงเหมือนเดิม แต่ไดเ้พิ&มคาํหลกัที&เขยีนเป็นภาษาไทยเพิ&มเติม ดงันี�  
 

ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย 
 

AND   และ  ARRAY   แถวลาํดบั 
BEGIN   เริ&ม  CASE   กรณี 
CONST   ค่าคงที&  DIV   หาร 
DO   ทาํ  DOWNTO  ลดถึง 
ELSE   มิฉะนั�น  END   จบ 
FILE   แฟ้ม  FOR   สาํหรบั 
FUNCTION  ฟังกช์นั  GOTO   ไปที& 
IF   ถา้  IN   สมาชิก 
LABEL   ป้าย  MOD   มอดุโล 
NIL   นิล  NOT   ไม ่
OF   ของ  OR   หรือ 
PACKED   ยอ่  PROCEDURE  กระบวนงาน 
PROGRAM  โปรแกรม RECORD   ระเบียน 
REPEAT   ทาํซํ�า  SET   เซต 
THEN   แลว้  TO   ถึง 
TYPE   ชนิด  UNTIL   จนกระทั &ง 
VAR   ตวัแปร  WHILE   ขณะที& 
WITH   ใช ้

 
 
 แฟ้มที&จะตอ้งแกไ้ข คอื scanner.c โดยแกที้&ฟังกช์นั search_keyword ดังนี�  
 
PRIVATE int search_keyword() 
 { 
 /* Search keyword if found return token keyword, otherwise return token id */ 
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  static struct rwtable {               /* reserved word table */ 
  char *rw_name;          /* reserved word name */ 
  int token_code;         /* reserved word token code */ 
  } rwtable[] = { 
  "AND",                 TK_AND, 
  "และ",                 TK_AND, 
  "ARRAY",               TK_ARRAY, 
  "แถวลาํดบั",            TK_ARRAY, 
  "BEGIN",               TK_BEGIN, 
  "เริ&ม",               TK_BEGIN, 
  "CASE",                TK_CASE, 
  "กรณี",                TK_CASE, 
  "CONST",               TK_CONST, 
  "ค่าคงที&",            TK_CONST, 
  "DIV",                 TK_DIV, 
  "หาร",                 TK_DIV, 
  "DO",                  TK_DO, 
  "ทาํ",                  TK_DO, 
  "DOWNTO",              TK_DOWNTO, 
  "ลดถึง",               TK_DOWNTO, 
  "ELSE",                TK_ELSE, 
  "มิฉะนั�น",            TK_ELSE, 
  "END",                 TK_END, 
  "จบ",                  TK_END, 
  "FILE",                TK_FILE, 
  "แฟ้ม",                TK_FILE, 
  "FOR",                 TK_FOR, 
  "สาํหรบั",              TK_FOR, 
  "FUNCTION",            TK_FUNCTION, 
  "ฟังกช์นั",            TK_FUNCTION, 
  "GOTO",                TK_GOTO, 
  "ไปที&",               TK_GOTO, 
  "IF",                  TK_IF, 
  "ถา้",                 TK_IF, 
  "IN",                  TK_IN, 
  "สมาชิก",              TK_IN, 
  "LABEL",               TK_LABEL, 
          "ป้าย",                TK_LABEL, 
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  "MOD",                 TK_MOD, 
          "มอดุโล",              TK_MOD, 
  "NIL",                 TK_NIL, 
  "นิล",                 TK_NIL, 
  "NOT",                 TK_NOT, 
  "ไม่",                 TK_NOT, 
  "OF",                  TK_OF, 
  "ของ",                 TK_OF, 
  "OR",                  TK_OR, 
  "หรือ",                TK_OR, 
  "PACKED",              TK_PACKED, 
  "ย่อ",                 TK_PACKED, 
  "PROCEDURE",           TK_PROCEDURE, 
          "กระบวนงาน",           TK_PROCEDURE, 
  "PROGRAM",             TK_PROGRAM, 
  "โปรแกรม",             TK_PROGRAM, 
  "RECORD",              TK_RECORD, 
          "ระเบียน",             TK_RECORD, 
  "REPEAT",              TK_REPEAT, 
  "ทาํซํ�า",               TK_REPEAT, 
  "SET",                 TK_SET, 
          "เซต",                 TK_SET, 
  "THEN",                TK_THEN, 
  "แลว้",                TK_THEN, 
  "TO",                  TK_TO, 
  "ถึง",                 TK_TO, 
  "TYPE",                TK_TYPE, 
  "ชนิด",                TK_TYPE, 
  "UNTIL",               TK_UNTIL, 
  "จนกระทั &ง",           TK_UNTIL, 
  "VAR",                 TK_VAR, 
  "ตวัแปร",              TK_VAR, 
  "WHILE",               TK_WHILE, 
  "ขณะที&",              TK_WHILE, 
  "WITH",                TK_WITH, 
          "ใช"้,                 TK_WITH 
  }; 
  struct rwtable *low  = rwtable, 
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   *high = END(rwtable); 
 
  /* linear search */ 
  while (low <= high) 
     if (strcmp(low->rw_name,buff) ==0 ) return low->token_code; 
     else ++low; 
  return TK_ID; 
} 
 
และแกไ้ขฟังกช์นั yylex ตรงโทเค็นตวัระบุ โดยการเรียกฟังกช์นั Thai_isalpha กบั Thai_isalnum แทนการเรียก 
isalpha และ isalnum ตามลาํดบั จากนั�นเพิ&มฟังกช์นัใหมท่ั�งสอง ดงันี�  
 
PRIVATE BOOLEAN Thai_isalpha(ch) 
   int ch; 
{ 
  if (isalpha(ch)) return TRUE; 
  /* 161 = korkai, 206 = hornokhuk */ 
  if (ch >= 161 && ch <= 206) return TRUE; 
  /* 224 = sara-a 225 = sara-air 226 = sara-o 227 = sara-i-my-moun 
     228 = sara-i-my-malai */ 
  if (ch >= 224 && ch <= 228) return TRUE; 
  return FALSE; 
} 
 
PRIVATE BOOLEAN Thai_isalnum(ch) 
   int ch; 
{ 
  if (Thai_isalpha(ch)) return TRUE; 
  if (isdigit(ch)) return TRUE; 
  /* 207 - 217 are saras */ 
  if (ch >= 207 && ch <= 217) return TRUE; 
  /* 224 - 237 are wannayuks */ 
  if (ch >= 224 && ch <= 237) return TRUE; 
  /* 240 - 249 are lek thais */ 
  if (ch >= 240 && ch <= 249) return TRUE; 
  return FALSE; 
} 
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12.6 ตวัวิเคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธข์องคอมไพเลอรภ์าษาม.อ.ปาสกาล 

 เหมือนเดิมกบัที&กล่าวในบทที& 4 ทุกประการ และไม่ตอ้งแกไ้ขแฟ้ม parser.c เหตุผลเพราะโทเค็นทุก
ตวัแทนดว้ยรหสัตวัเลขแลว้ 
 

12.7 ตารางสญัลกัษณ ์

 เหมือนกบัที&กล่าวในบทที& 5 แต่ไดเ้พิ&มตวัระบุที&นิยามไวก่้อนแลว้ ซึ&งเขยีนเป็นภาษาไทยได ้ ดงันี�  
 

ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย 
 

- ค่าคงที& 
 FALSE   เท็จ  MAXINT   จาํนวนเต็มสงูสุด 
 TRUE   จริง 
- ชนิด 
 BOOLEAN  แบบบลู  CHAR   อกัขระ 
 INTEGER   จาํนวนเต็ม REAL   จาํนวนจริง 
 TEXT   ขอ้ความ 
- ตวัแปร 
 INPUT   แฟ้มขอ้มลูเขา้ OUTPUT   แฟ้มขอ้มลูออก 
- ฟังกช์นั 
 ABS   ค่าสมับรูณ์ ARCTAN   อาคแทน 
 CHR   ขระ  COS   โคไซน์ 
 EOF   สิ� นสุดแฟ้ม EOLN   สิ� นสุดบรรทดั 
 EXP   เลขชี� กาํลงั INPORT   ช่องทางเขา้ 

INPORTB   ช่องทางเขา้ไบต ์ LN   ลอน 
 ODD   เลขคี&  OFS   ออฟเซต   

ORD    ลาํดบัที&  PRED   ค่ากอ่น 
RAND   เลขเชิงสุ่ม READMEM  อ่านหน่วยความจาํ 
ROUND   ปัดเศษ  SEG   เซกเมนต ์  
SIN   ไซน์  SQR   กาํลงัสอง  
SQRT   รากที&สอง SUCC   ค่าหลงั   
TRUNC   ตดัเศษ 

- กระบวนงาน 
 ASSIGN   กาํหนดชื&อแฟ้ม CLOSE   ปิดแฟ้ม 
 DELAY   รอ  DISPOSE  ทิ� ง 
 GET   อ่านแฟ้ม  INTR   ขดัจงัหวะ 
 NEW   ใหม ่  NOSOUND  ปิดเสียง 
 OUTPORT  ช่องทางออก OUTPORTB  ช่องทางออกไบต ์
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 PAGE   หนา้ใหม ่ PUT   เขยีนแฟ้ม 
 READ   อ่าน  READLN   อ่านบรรทดั 
 RESET   เปิดอา่น  REWRITE  เปิดเขยีน 
 SOUND   เปิดเสียง  SRAND   เริ&มเลขเชิงสุ่ม 

WRITE   เขยีน  WRITELN  เขยีนบรรทัด 
WRITEMEM  เขยีนหน่วยความจาํ 

 
แฟ้มที&ตอ้งแกไ้ข คือ symtab.c โดยเพิ&มชื&อภาษาไทย ต่อจากชื&อภาษาองักฤษ ดงันี�   
 
PUBLIC char name_WRITE[]   = "WRITE"; 
PUBLIC char name_WRITELN[] = "WRITELN"; 
PUBLIC char Thai_name_WRITE[]   = "เขยีน"; 
PUBLIC char Thai_name_WRITELN[] = "เขยีนบรรทดั"; 
 
PRIVATE char *name_INTEGER = "INTEGER"; 
PRIVATE char *name_MAXINT  = "MAXINT"; 
PRIVATE char *name_REAL    = "REAL"; 
PRIVATE char *name_BOOLEAN = "BOOLEAN"; 
PRIVATE char *name_FALSE   = "FALSE"; 
PRIVATE char *name_TRUE    = "TRUE"; 
PRIVATE char *name_CHAR    = "CHAR"; 
PRIVATE char *name_TEXT    = "TEXT"; 
PRIVATE char *name_INPUT   = "INPUT"; 
PRIVATE char *name_OUTPUT  = "OUTPUT"; 
PRIVATE char *Thai_name_INTEGER = "จาํนวนเต็ม"; 
PRIVATE char *Thai_name_MAXINT  = "จาํนวนเต็มสงูสุด"; 
PRIVATE char *Thai_name_REAL    = "จาํนวนจริง"; 
PRIVATE char *Thai_name_BOOLEAN = "แบบบลู"; 
PRIVATE char *Thai_name_FALSE   = "เท็จ"; 
PRIVATE char *Thai_name_TRUE    = "จริง"; 
PRIVATE char *Thai_name_CHAR    = "อกัขระ"; 
PRIVATE char *Thai_name_TEXT    = "ขอ้ความ"; 
PRIVATE char *Thai_name_INPUT   = "แฟ้มขอ้มลูเขา้"; 
PRIVATE char *Thai_name_OUTPUT  = "แฟ้มขอ้มลูออก"; 
PRIVATE STDTAB stdtable[] = { 
"ABS",                  STD_ABS,        STDFUNC_ID, 
"ค่าสมับรูณ์",          STD_ABS,        STDFUNC_ID, 
"ARCTAN",               STD_ARCTAN,     STDFUNC_ID, 



390 

 

"อาคแทน",               STD_ARCTAN,     STDFUNC_ID, 
"ASSIGN",               STD_ASSIGN,     STDPROC_ID,  /* not ISO standard */ 
"กาํหนดชื&อแฟ้ม",        STD_ASSIGN,     STDPROC_ID, 
"CHR",                  STD_CHR,        STDFUNC_ID, 
"ขระ",                  STD_CHR,        STDFUNC_ID, 
"CLOSE",                STD_CLOSE,      STDPROC_ID, 
"ปิดแฟ้ม",              STD_CLOSE,      STDPROC_ID,  /* not ISO standard */ 
"COS",                  STD_COS,        STDFUNC_ID, 
"โคไซน์",               STD_COS,        STDFUNC_ID, 
"DELAY",                STD_DELAY,      STDPROC_ID,  /* not ISO standard */ 
"รอ",                   STD_DELAY,      STDPROC_ID, 
"DISPOSE",              STD_DISPOSE,    STDPROC_ID, 
"ทิ� ง",                 STD_DISPOSE,    STDPROC_ID, 
"EOF",                  STD_EOF,        STDFUNC_ID, 
"สิ� นสุดแฟ้ม",          STD_EOF,        STDFUNC_ID, 
"EOLN",                 STD_EOLN,       STDFUNC_ID, 
"สิ� นสุดบรรทดั",        STD_EOLN,       STDFUNC_ID, 
"EXP",                  STD_EXP,        STDFUNC_ID, 
"เลขชี� กาํลงั",          STD_EXP,        STDFUNC_ID, 
"GET",                  STD_GET,        STDPROC_ID, 
"อ่านแฟ้ม",             STD_GET,        STDPROC_ID, 
"INPORT",               STD_INPORT,     STDFUNC_ID,  /* not ISO standard */ 
"ช่องทางเขา้",          STD_INPORT,     STDFUNC_ID, 
"INPORTB",              STD_INPORTB,    STDFUNC_ID,  /* not ISO standard */ 
"ช่องทางเขา้ไบต"์,      STD_INPORTB,    STDFUNC_ID, 
"INTR",                 STD_INTR,       STDPROC_ID,  /* not ISO standard */ 
"ขดัจงัหวะ",            STD_INTR,       STDPROC_ID, 
"LN",                   STD_LN,         STDFUNC_ID, 
"ลอน",                  STD_LN,         STDFUNC_ID, 
"NEW",                  STD_NEW,        STDPROC_ID, 
"ใหม"่,                 STD_NEW,        STDPROC_ID, 
"NOSOUND",              STD_NOSOUND,    STDPROC_ID,  /* not ISO standard */ 
"ปิดเสยีง",             STD_NOSOUND,    STDPROC_ID, 
"ODD",                  STD_ODD,        STDFUNC_ID, 
"เลขคี&",               STD_ODD,        STDFUNC_ID, 
"OFS",                  STD_OFS,        STDFUNC_ID,  /* not ISO standard */ 
"ออฟเซต",               STD_OFS,        STDFUNC_ID, 
"ORD",                  STD_ORD,        STDFUNC_ID, 
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"ลาํดบัที&",             STD_ORD,        STDFUNC_ID, 
"OUTPORT",              STD_OUTPORT,    STDPROC_ID,  /* not ISO standard */ 
"ช่องทางออก",           STD_OUTPORT,    STDPROC_ID, 
"OUTPORTB",             STD_OUTPORTB,   STDPROC_ID,  /* not ISO standard */ 
"ช่องทางออกไบต"์,       STD_OUTPORTB,   STDPROC_ID, 
"PAGE",                 STD_PAGE,       STDPROC_ID, 
"หนา้ใหม"่,             STD_PAGE,       STDPROC_ID, 
"PRED",                 STD_PRED,       STDFUNC_ID, 
"ค่ากอ่น",              STD_PRED,       STDFUNC_ID, 
"PUT",                  STD_PUT,        STDPROC_ID, 
"เขียนแฟ้ม",            STD_PUT,        STDPROC_ID, 
"RAND",                 STD_RAND,       STDFUNC_ID,  /* not ISO standard */ 
"เลขเชิงสุ่ม",          STD_RAND,       STDFUNC_ID, 
"READ",                 STD_READ,       STDPROC_ID, 
"อ่าน",                 STD_READ,       STDPROC_ID, 
"READLN",               STD_READLN,     STDPROC_ID, 
"อ่านบรรทดั",           STD_READLN,     STDPROC_ID, 
"READMEM",              STD_READMEM,    STDFUNC_ID,  /* not ISO standard */ 
"อ่านหน่วยความจาํ",      STD_READMEM,    STDFUNC_ID, 
"RESET",                STD_RESET,      STDPROC_ID, 
"เปิดอา่น",             STD_RESET,      STDPROC_ID, 
"REWRITE",              STD_REWRITE,    STDPROC_ID, 
"เปิดเขยีน",            STD_REWRITE,    STDPROC_ID, 
"ROUND",                STD_ROUND,      STDFUNC_ID, 
"ปัดเศษ",               STD_ROUND,      STDFUNC_ID, 
"SEG",                  STD_SEG,        STDFUNC_ID,  /* not ISO standard */ 
"เซกเมนต"์,             STD_SEG,        STDFUNC_ID, 
"SIN",                  STD_SIN,        STDFUNC_ID, 
"ไซน์",                 STD_SIN,        STDFUNC_ID, 
"SOUND",                STD_SOUND,      STDPROC_ID,  /* not ISO standard */ 
"เปิดเสียง",            STD_SOUND,      STDPROC_ID, 
"SQR",                  STD_SQR,        STDFUNC_ID, 
"กาํลงัสอง",             STD_SQR,        STDFUNC_ID, 
"SQRT",                 STD_SQRT,       STDFUNC_ID, 
"รากที&สอง",            STD_SQRT,       STDFUNC_ID, 
"SRAND",                STD_SRAND,      STDPROC_ID,  /* not ISO standard */ 
"เริ&มเลขเชิงสุ่ม",     STD_SRAND,      STDPROC_ID, 
"SUCC",                 STD_SUCC,       STDFUNC_ID, 
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"ค่าหลงั",              STD_SUCC,       STDFUNC_ID, 
"TRUNC",                STD_TRUNC,      STDFUNC_ID, 
"ตดัเศษ",               STD_TRUNC,      STDFUNC_ID, 
name_WRITE,             STD_WRITE,      STDPROC_ID, 
Thai_name_WRITE,        STD_WRITE,      STDPROC_ID, 
name_WRITELN,           STD_WRITELN,    STDPROC_ID, 
Thai_name_WRITELN,      STD_WRITELN,    STDPROC_ID, 
"WRITEMEM",             STD_WRITEMEM,   STDPROC_ID,  /* not ISO standard */ 
"เขียนหน่วยความจาํ",     STD_WRITEMEM,   STDPROC_ID 
  }; 
 
แกฟั้งกช์นั search_std_routine จากการคน้แบบทวภิาคเป็นการคน้แบบเชิงเสน้ ดงันี�  
 
PUBLIC STDTABPTR search_std_routine(name) 
  char *name; 
{ 
  STDTABPTR low = stdtable, 
     high = END(stdtable); 
 
  /* linear search */ 
  while (low <= high) 
     if (strcmp(low->std_name,name) ==0 ) return low; 
     else ++low; 
  return NULL; 
} 
 

และแกไ้ขฟังกช์นั initialize เพื&อเพิ&มชื&อไทย (ดตูรงส่วนที&มี Thai_name_ นําหน้า) ลงตารางสญัลกัษณใ์นบล็อก
ระดบั 0 ดงันี�  
 
/* initialize: Initialize the heap and symbol table with predefined 
        identifiers. */ 
PUBLIC void initialize() 
{ 
  SYM_NODE_PTR idp, boolean_idp, true_idp, false_idp; 
  STDTABPTR low = stdtable, 
     high = END(stdtable); 
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  /* Allocate heap areas for symbol node, type node, and string. */ 
  if ((top_sym_tab = sym_tab = (SYM_NODE_PTR) calloc(sym_tab_size, 
    sizeof(SYM_NODE))) == NULL) 
     FatalError(CAN_NOT_ALLOCATE_SYMBOL_TABLE); 
  if ((top_type_tab = type_tab = (TYPE_NODE_PTR) calloc(type_tab_size, 
      sizeof(TYPE_NODE))) == NULL) 
     FatalError(CAN_NOT_ALLOCATE_TYPE_TABLE); 
  if ((top_str_tab = str_tab = (char *) calloc(str_tab_size, 
    sizeof(char))) == NULL) 
     FatalError(CAN_NOT_ALLOCATE_STRING_TABLE); 
  end_sym_tab  = &sym_tab[sym_tab_size]; 
  end_type_tab = &type_tab[type_tab_size]; 
  end_str_tab  = &str_tab[str_tab_size]; 
 
  /* Initialize the level-0 symbol table. */ 
  display[0].block_id = display[0].root = NULL; 
 
  idp = enter_symtab(name_INTEGER, &display[level].root); 
  integer_typep           = get_type_node(); 
  idp->use                = TYPE_ID; 
  idp->typep              = integer_typep; 
  integer_typep->form     = SCALAR_FORM; 
  integer_typep->size     = INTEGER_SIZE; 
  integer_typep->type_idp = idp; 
 
  idp = enter_symtab(Thai_name_INTEGER, &display[level].root); 
  idp->use                = TYPE_ID; 
  idp->typep              = integer_typep; 
 
  idp = enter_symtab(name_MAXINT, &display[level].root); 
  idp->use                = CONST_ID; 
  idp->ICONST.integer     = MAXINT; 
  idp->typep              = integer_typep; 
 
  idp = enter_symtab(Thai_name_MAXINT, &display[level].root); 
  idp->use                = CONST_ID; 
  idp->ICONST.integer     = MAXINT; 
  idp->typep              = integer_typep; 
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  idp = enter_symtab(name_REAL, &display[level].root); 
  real_typep           = get_type_node(); 
  idp->use             = TYPE_ID; 
  idp->typep           = real_typep; 
  real_typep->form     = SCALAR_FORM; 
  real_typep->size     = REAL_SIZE; 
  real_typep->type_idp = idp; 
 
  idp = enter_symtab(Thai_name_REAL, &display[level].root); 
  idp->use             = TYPE_ID; 
  idp->typep           = real_typep; 
 
  boolean_idp = enter_symtab(name_BOOLEAN, &display[level].root); 
  false_idp = enter_symtab(name_FALSE, &display[level].root); 
  true_idp = enter_symtab(name_TRUE, &display[level].root); 
  boolean_typep           = get_type_node(); 
  boolean_idp->use        = TYPE_ID; 
  boolean_idp->typep      = boolean_typep; 
  boolean_typep->form     = ENUM_FORM; 
  boolean_typep->size     = INTEGER_SIZE; 
  boolean_typep->type_idp = boolean_idp; 
  boolean_typep->TENUMERATION.max = 1; 
  boolean_idp->typep->TENUMERATION.const_idp = false_idp; 
 
  false_idp->use = CONST_ID; 
  false_idp->ICONST.integer = 0; 
  false_idp->typep = boolean_typep; 
  false_idp->next = true_idp; 
 
  true_idp->use = CONST_ID; 
  true_idp->ICONST.integer = 1; 
  true_idp->typep = boolean_typep; 
 
  boolean_idp = enter_symtab(Thai_name_BOOLEAN, &display[level].root); 
  false_idp = enter_symtab(Thai_name_FALSE, &display[level].root); 
  true_idp = enter_symtab(Thai_name_TRUE, &display[level].root); 
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  boolean_idp->use        = TYPE_ID; 
  boolean_idp->typep      = boolean_typep; 
  boolean_idp->typep->TENUMERATION.const_idp = false_idp; 
 
  false_idp->use = CONST_ID; 
  false_idp->ICONST.integer = 0; 
  false_idp->typep = boolean_typep; 
  false_idp->next = true_idp; 
 
  true_idp->use = CONST_ID; 
  true_idp->ICONST.integer = 1; 
  true_idp->typep = boolean_typep; 
 
  idp = enter_symtab(name_CHAR, &display[level].root); 
  char_typep              = get_type_node(); 
  idp->use                = TYPE_ID; 
  idp->typep              = char_typep; 
  char_typep->form        = SCALAR_FORM; 
  char_typep->size        = CHAR_SIZE; 
  char_typep->type_idp    = idp; 
 
  idp = enter_symtab(Thai_name_CHAR, &display[level].root); 
  idp->use                = TYPE_ID; 
  idp->typep              = char_typep; 
 
  idp = enter_symtab(name_TEXT, &display[level].root); 
  text_typep                   = get_type_node(); 
  idp->use                     = TYPE_ID; 
  idp->typep                   = text_typep; 
  text_typep->form             = TEXT_FORM; 
  text_typep->size             = FILE_SIZE(CHAR_SIZE); 
  text_typep->type_idp         = idp; 
  text_typep->TFILE.fcom_typep = char_typep; 
 
  idp = enter_symtab(Thai_name_TEXT, &display[level].root); 
  idp->use                     = TYPE_ID; 
  idp->typep                   = text_typep; 
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  nil_typep                    = get_type_node(); 
  nil_typep->form              = POINTER_FORM; 
  nil_typep->size              = POINTER_SIZE; 
 
  empty_set_typep = make_set_typep(integer_typep); 
 
  idp = enter_symtab(name_INPUT, &display[level].root); 
  std_input               = idp; 
  idp->use                = VAR_ID; 
  idp->typep              = text_typep; 
  idp->level              = 1; 
  idp->label_index        = 1; 
 
  idp = enter_symtab(Thai_name_INPUT, &display[level].root); 
  Thai_std_input          = idp; 
  idp->use                = VAR_ID; 
  idp->typep              = text_typep; 
  idp->level              = 1; 
  idp->label_index        = 1; 
 
  idp = enter_symtab(name_OUTPUT, &display[level].root); 
  std_output              = idp; 
  idp->use                = VAR_ID; 
  idp->typep              = text_typep; 
  idp->level              = 1; 
  idp->label_index        = 2; 
 
  idp = enter_symtab(Thai_name_OUTPUT, &display[level].root); 
  Thai_std_output         = idp; 
  idp->use                = VAR_ID; 
  idp->typep              = text_typep; 
  idp->level              = 1; 
  idp->label_index        = 2; 
 
  label_index = 2; 
 
  while (low <= high) { 
     idp = enter_symtab(low->std_name, &display[level].root); 
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     idp->use = low->std_kind; 
     idp->IROUTINE.key = DEFINED_ROUTINE; 
     idp->IROUTINE.parm_counts = 0; 
     idp->IROUTINE.parm_ptr = NULL; 
     idp->typep = NULL; 
     ++low; 
  } 
} 
 
 สาํหรบัการพิมพต์ารางสญัลกัษณ์ จะเหมอืนกบัที&กล่าวในบทที& 5 หวัขอ้ 5.4 แต่จะพิมพเ์ป็นภาษาไทย 
แฟ้มที&ตอ้งแกไ้ข คือ tracesym.c โดยการแกข้อ้ความที&จะพมิพใ์หเ้ป็นภาษาไทย 
 

12.8 ตวัวิเคราะหค์วามหมายและตวัก่อกาํเนิดภาษาแอสเซมบลขีองคอมไพเลอรภ์าษาม.อ.ปาสกาล 

 เหมือนกบัที&กล่าวในบทที& 6-10 เพียงแต่แกไ้ขขอ้ความใหเ้ป็นภาษาไทย และเพิ&มชื&อไทยที&เป็นตวัระบุ
ซึ&งนิยามไวก้อ่นแลว้ แฟ้มที&ตอ้งแกไ้ข คือ action1.c (บรรทดั 03609-03614) และ action2.c (ดทูี&คาํซึ&งม ี
Thai_name_ นําหน้า) 

12.9 รูทีนจากคลงัของคอมไพเลอรภ์าษาม.อ.ปาสกาล 

 เหมือนกบัที&กล่าวในบทที& 11 ทุกประการ ยกเวน้ แกข้อ้ความผิดพลาดใหเ้ป็นภาษาไทย แฟ้มที&ตอ้ง
แกไ้ข คอื PSULIB.ASM แฟ้มที&ไดจ้ากการแกไ้ขแลว้ คอื MORORLIB.ASM 
  

12.10 บทสรุป 

 บทนี� กล่าวถึงคอมไพเลอรภ์าษาม.อ.ปาสกาล ซึ&งมขีั�นตอนต่างๆ เหมือนคอมไพเลอรภ์าษาพีเอสยปูาส
กาล ภาษาม.อ.ปาสกาลสามารถเขียนดว้ยอกัขระภาษาไทยได ้ การแกไ้ขคอมไพเลอรภ์าษาพเีอสยปูาสกาล ให้
ยอมรบัอกัขระภาษาไทย และรายงานความผิดพลาดเป็นขอ้ความภาษาไทย มีจุดที&สาํคญัตรงตวัระบุ (ทั�งที&
กาํหนดโดยผูใ้ช ้และที&นิยามไวก้่อนแลว้) และคาํหลกั ซึ&งจะตอ้งเพิ&มเติมเขา้ไปในขั�นตอนตวัวเิคราะหศ์พัท ์ตาราง
สญัลกัษณ ์ตวัวเิคราะหค์วามหมายและตวักอ่กาํเนิดภาษาแอสเซมบลี นอกนั�นแทบไม่ตอ้งแกไ้ขอะไรเลย เพยีงแต่
เปลี&ยนขอ้ความภาษาองักฤษใหเ้ป็นขอ้ความภาษาไทยเท่านั�น 
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     ภาคผนวก ก 

      คู่มือการใช ้
 
 คอมไพเลอรใ์นหนังสือเล่มนี� วิ�งบนระบบปฏบิติัการดอสเท่านั�น หลงัการติดตั�งแลว้ (ซึ�งจะกล่าวถึงใน
หวัขอ้ 1.) ใหไ้ปที�ระบบปฏบิติัการดอส โปรแกรมทั�งหมดจะอยูที่�สารบบยอ่ย c:\pascal31 

1. การตดิตั�ง 
ใส่จานบนัทึกจากทา้ยเล่มลงในหน่วยขบั A: 
 

• สาํหรบัดอส  
ใชค้าํสั �งต่อไปนี�  ตามลาํดบั 
 

  A: 
  CD \ 
  INSTALL 
 

จากนั�นปฏบิติัตามคาํสั �งการติดตั�ง โปรแกรมการติดตั�งจะติดตั�งโปรแกรมจากหน่วยขบั A: ไปยงั
หน่วยขบั C: ที�สารบบ PASCAL31 เสมอ ถา้ท่านตอ้งการเปลี�ยนแปลง ตอ้งแกไ้ขที�แฟ้ม INSTALL.BAT ซึ�งอยู่
ในจานบนัทึกที�อยูท่า้ยเล่ม ในแฟ้มดงักล่าวจะมีหมายเหตุบอกตาํแหน่งที�ตอ้งแกไ้ขไ้วใ้หแ้ลว้ 

 

• สาํหรบัวินโดว ์3.1  
ถา้อยูที่�วินโดว ์ ใหไ้ปที�ดอส โดยการใชปุ่้มซา้ยของเมาสค์ลิกที�สญัรปู (icon) Main  สองครั�ง

ติดต่อกนั  แลว้ใชปุ่้มซา้ยของเมาสค์ลิกที�สญัรปู MS-DOS Prompt สองครั�งติดต่อกนั จากนั�นทาํเหมือนการ
ติดตั�งบนดอส 
 

• สาํหรบัวินโดว ์95/98 
เลือกทาํวธีิใดวธีิหนึ�ง ดงันี�   
- ไม่ตอ้งไปที�ดอส ใชปุ่้มซา้ยของเมาสค์ลิกที� Start แลว้ใชปุ่้มซา้ยของเมาสค์ลิกที�  Run จากนั�นใส่

ขอ้ความ a:\install 
- ไปที�ดอส เลือกวธีิใดวิธีหนึ�ง คือ  

. วิธีแรก ใชปุ่้มซา้ยของเมาสค์ลิกที� Start เลือก Programs แลว้ใชปุ่้มซา้ยของเมาสค์ลิกที�  
  MS-DOS Prompt ตามลาํดบั จากนั�นทาํเหมือนการติดตั�งบนดอส 
. วิธีที�สอง ใชปุ่้มซา้ยของเมาสค์ลิกที� Start ใชปุ่้มซา้ยของเมาสค์ลิกที� Shut Down... แลว้ใชปุ่้ม 
  ซา้ยของเมาสค์ลิกที� Restart the computer in MS-DOS mode? และ Yes ตามลาํดบั 
  จากนั�นทาํเหมือนการติดตั�งบนดอส 
 . วิธีที�สาม ถา้มีสญัรปู MS-DOS Prompt ใชปุ่้มซา้ยของเมาสค์ลิกที�สญัรปูดงักล่าวติดต่อกนั 
   สองครั�ง จากนั�นทาํเหมือนการติดตั�งบนดอส 
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2. ภาษาไทย 
 ถา้ใชค้อมไพเลอรม์.อ.ปาสกาล ตอ้งมีการติดตั�งภาษาไทยก่อน 
 

• สาํหรบัวินโดว ์95/98 ที�เป็นรุ่นภาษาไทย ปกติจะมีการติดตั�งภาษาไทยใหแ้ลว้ ถา้ยงัไม่ไดมี้การติดตั�งให้
ปฏบิติั ดงันี�  
 
 ขั�นตอนที�หนึ�ง 

- ใชปุ่้มซา้ยของเมาสค์ลิกที�สญัรปู My Computer ติดต่อกนัสองครั�ง 
- ใชปุ่้มซา้ยของเมาสค์ลิกที�สญัรปู Control Panel ติดต่อกนัสองครั�ง 
- ใชปุ่้มซา้ยของเมาสค์ลิกที�สญัรปู keyboard ติดต่อกนัสองครั�ง 
- ใชปุ่้มซา้ยของเมาสค์ลิกที� Language 
- เลือกภาษา Thai 
- ทาํเครื�องหมายที� Enable indicator on taskbar 
- ทาํเครื�องหมายที� Enable accent grave (‘) switch 
- ใชปุ่้มซา้ยของเมาสค์ลิกที� OK 

 
ขั�นตอนที�สอง 
- ใชปุ่้มขวาของเมาสค์ลิกที�สญัรปู MS-DOS Prompt 
- ใชปุ่้มซา้ยของเมาสค์ลิกที� properties 
- ใชปุ่้มซา้ยของเมาสค์ลิกที� Screen 
- ทาํเครื�องหมายตรง Usage ที� Window 
- ใชปุ่้มซา้ยของเมาสค์ลิกที� OK 
 
ขั�นตอนที�สาม 
- ใชปุ่้มขวาของเมาสค์ลิกที�สญัรปู MS-DOS Prompt 
- ใชปุ่้มซา้ยของเมาสค์ลิกที� properties 
- ใชปุ่้มซา้ยของเมาสค์ลิกที� Program 
- ใส่ขอ้ความ c:\autoexec.bat ตรงชิอง Batch file: 
- ใชปุ่้มซา้ยของเมาสค์ลิกที� OK 
 
ขั�นตอนที�สี� 
- ใชปุ่้มซา้ยของเมาสค์ลิกที�สญัรปู MS-DOS Prompt ติดต่อกนัสองครั�ง เพื�อเขา้สู่ดอส 
- ใชค้าํสั �ง cd c:\  
- สรา้งหรือแกไ้ขแฟ้ม autoexec.bat (ใชค้าํสั �ง edit autoexec.bat) ดว้ยการเพิ�มคาํสั �ง  

keyb th,,c:\windows\command\keybrd5.sys  
เมื�อ windows เป็นสารบบที�เก็บระบบวินโดรว ์ถา้เป็นสารบบอื�นตอ้งแกใ้หต้รงกบัสารบบนั�น 

- ออกจากดอสดว้ยคาํสั �ง exit เพื�อกลบัไปยงัวินโดรว ์
 

• สาํหรบัระบบที�ไม่มีภาษาไทย ใหไ้ปที�ดอสแลว้วิ�งโปรแกรมตวัขบัเคลื�อนภาษาไทย ชื�อ thai.com ซึ�งอยูใ่น
สารบบ pascal31\bin  
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3. แฟ้มขอ้มูลทั�งหมด 
 จานบนัทึกที�อยูท่า้ยเล่ม ประกอบดว้ย แฟ้ม INSTALL.BAT ใชเ้พื�อติดตั�งโปรแกรมทั�งหมดจากหน่วย
ขบั A: ไปยงัหน่วยขบั C: ตามที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ และสารบบยอ่ย PASCAL31 ซึ�งประกอบดว้ยแฟ้มขอ้มลู 
และสารบบยอ่ย ต่อไปนี�  
 - แฟ้ม MCOMPILE.BAT ใชเ้พื�อแปลโปรแกรมภาษาม.อ.ปาสกาล 
 - แฟ้ม MREADME.TXT เอกสารประกอบ(ภาษาไทย) สาํหรบัคอมไพเลอรภ์าษาม.อ.ปาสกาล 
 - แฟ้ม PCOMPILE.BAT ใชเ้พื�อแปลโปรแกรมภาษาพีเอสยปูาสกาล 
 - แฟ้ม PREADME.TXT เอกสารประกอบ(ภาษาองักฤษ) สาํหรบัคอมไพเลอรภ์าษาพีเอสยปูาสกาล 
 - แฟ้ม README.TXT เอกสารประกอบ(ภาษาองักฤษ) ที�ควรอ่านเป็นอนัดบัแรก 
 - สารบบยอ่ย ASM ประกอบดว้ยแฟ้มยอ่ย (โปรแกรมสาธารณะ) ต่อไปนี�  
  . ASM.DOC เอกสารประกอบโปรแกรม ASM.EXE 
  . ASM.EXE แอสเซมเบลอรข์องภาษาแอสเซมบลี 8086/8088/8087 
  . V.BAT ใชเ้พื�อเชื�อมโยงแฟ้มออฟเจค 
  . VAL.EXE ตวัเชื*อมโยง 
  . VAL.DOC เอกสารประกอบโปรแกรม VAL.EXE 
  . VAL.HLP เอกสารประกอบของตวัเชื�อมโยง 
 - สารบบยอ่ย PSUPAS ประกอบดว้ยแฟ้มตน้ฉบบัทั�งหมดของคอมไพเลอรภ์าษาพีเอสยปูาสกาล 
    ที�กล่าวไวใ้นบทที� 2 ในหวัขอ้ 2.5 และแฟ้มต่อไปนี�  
  . PSUPAS.PRJ เป็น project file ของ TURBO C++ Version 3.0 สาํหรบัการแปล 
    คอมไพเลอรภ์าษาพีเอสยปูาสกาล 
  . MAKEFILE เป็น make file ของ cc (คอมไพเลอรภ์าษาซี) สาํหรบัการแปล 
    คอมไพเลอรภ์าษาพีเอสยปูาสกาล 

- สารบบยอ่ย PSULLGEN ประกอบดว้ยแฟ้มตน้ฉบบัทั�งหมดและแฟ้มที�เกี�ยวขอ้งกบัการแปลของ 
   ตวัผลิตตวัวิเคราะหว์ากยสมัพนัธ ์ตามไวยากรณ ์LL(1)  

 - สารบบยอ่ย PEXAMPLE เก็บตวัอยา่งโปรแกรมภาษาพีเอสยปูาสกาล 
 - สารบบยอ่ย MORORPAS ประกอบดว้ยแฟ้มตน้ฉบบัทั�งหมดของคอมไพเลอรภ์าษาม.อ.ปาสกาล 
    และแฟ้มที�เกี�ยวขอ้งเหมือนสารบบยอ่ย PSUPAS 
 - สารบบยอ่ย MEXAMPLE เก็บตวัอยา่งโปรแกรมภาษาม.อ.ปาสกาล 
 - สารบบยอ่ย LIB ประกอบดว้ยแฟ้ม ต่อไปนี�  
  . PSULIB.OBJ แฟ้มออฟเจคของกระบวนงานและฟังกช์นัมาตรฐาน ของภาษาพีเอสย ู
    ปาสกาล 
  . MORORLIB.OBJ แฟ้มออฟเจคของกระบวนงานและฟังกช์นัมาตรฐาน ของภาษาม.อ. 
    ปาสกาล 
  . PSULIB.ASM แฟ้มตน้ฉบบัของกระบวนงานและฟังกช์นัมาตรฐาน ของภาษาพีเอสย ู
    ปาสกาล 
  . MORORLIB.ASM แฟ้มตน้ฉบบัของกระบวนงานและฟังกช์นัมาตรฐาน ของภาษาม.อ. 
    ปาสกาล 
  . PSULIB.BAT ใชเ้พื�อแปล PASLIB.ASM ไปเป็น PASLIB20.OBJ 

  . MORORLIB.BAT ใชเ้พื�อแปล MORORLIB.ASM ไปเป็น MORORLIB.OBJ 
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 - สารบบยอ่ย BIN ประกอบดว้ยแฟ้มต่อไปนี�  
  . PSUPAS.EXE คอมไพเลอรภ์าษาพีเอสยปูาสกาล 
  . MORORPAS.EXE คอมไพเลอรภ์าษาม.อ.ปาสกาล 
  . PSULLGEN.EXE ตวัผลิตตวัวิเคราะหว์ากยสมัพนัธ ์ตามไวยากรณ ์LL(1) 
  . THAI.COM ตวัขบัเคลื�อนภาษาไทย (โปรแกรมสาธารณะ) 
 - สารบบยอ่ย TOOLS ประกอบดว้ยแฟ้ม 
  . GENPARSE.BAT ใชเ้พื�อผลิตตวัวิเคราะหว์ากยสมัพนัธข์องคอมไพเลอรข์องภาษาพีเอสย ู
    ปาสกาลและม.อ.ปาสกาล 
  . PSUPAS.GRM ใชเ้ก็บไวยากรณข์องภาษาพีเอสยปูาสกาลและม.อ.ปาสกาล 

4. การแปล 

 การแปลจากโปรแกรมตน้ฉบบัภาษาพีเอสยปูาสกาล และ ม.อ..ปาสกาล ไปเป็นภาษาเครื�อง มี 3 
ขั�นตอน คือ 
 - แปลจากโปรแกรมตน้ฉบบั ไปเป็นภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ใชโ้ปรแกรม PSUPAS.EXE 
และ MORORPAS.EXE สาํหรบัภาษาพีเอสยปูาสกาล และ ม.อ.ปาสกาล ตามลาํดบั มีรปูแบบคาํสั �ง ดงันี�  
 PSUPAS [-l หรือ -s] [source_file] [target_file] [listing_file] สาํหรบั ภาษาพีเอสยปูาสกาล  และ 
  MORORPAS [-l หรือ -s] [source_file] [target_file] [listing_file] สาํหรบั ภาษาม.อ.ปาสกาล 
โดยที� [ ] หมายถึงจะมีหรือไม่ก็ได ้-l หรือ –s (ไม่ใช่ –L หรือ -S) ใชเ้พื�อกาํหนดใหค้อมไพเลอรท์าํขั�นตอน
แรก คือ ตวัวิเคราะหศ์พัทเ์ท่านั�น ไม่ตอ้งผลิตภาษาเป้าหมาย หรือแสดงตารางสญัลกัษณอ์อกทางแฟ้ม
รายงาน ตามลาํดบั ส่วน source_file, target_file และ listing_file เป็นแฟ้มตน้ฉบบั, แฟ้มเป้าหมาย และ
แฟ้มรายงาน ตามลาํดบั ตอ้งใส่ทั�งชื�อ (ยาวไดไ้ม่เกิน 8 อกัขระภาษาองักฤษ) และส่วนขยาย (ถา้มี) (ยาวได้
ไม่เกิน 3 อกัขระภาษาองักฤษ)  ถา้ไม่ใส่คอมไพเลอรภ์าษาจะปรากฎขอ้ความใหใ้ส่ 
 - แปลจากโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ไปเป็นภาษาเครื�องแบบแฟ้มออฟเจค ใช้
โปรแกรม ASM.EXE ดงันี�  
 ASM /MX source_file,object_file,listing_file,cross_ref_file; 
เมื�อ source_file เป็นแฟ้มตน้ฉบบัของแอสเซมเบลอร ์คือ แฟ้มเป้าหมายที�ไดจ้ากขั�นตอนแรก ถา้ชื�อแฟ้มไม่มี
ส่วนขยาย จะถือว่ามีส่วนขยายเป็น .ASM ส่วน object_file เป็นแฟ้มออฟเจคที�ไดจ้ากการแปล ถา้ชื�อแฟ้มไม่มี
ส่วนขยาย จะกาํหนดใหมี้ส่วนขยายเป็น .OBJ ส่วน listing_file และ cross_ref_file เป็นแฟ้มรายงาน ถา้ชื�อ
แฟ้มไม่มีส่วนขยาย จะกาํหนดใหมี้ส่วนขยายเป็น .LST และ .CRF ตามลาํดบั ถา้ไม่ตอ้งการแฟ้มรายงาน 
กาํหนดชื�อแฟ้มใหเ้ป็น NULL สาํหรบั /MX ใชเ้พื�อกาํหนดใหอ้กัษรภาษาองักฤษตวัเล็กกบัตวัใหญ๋ไม่แตกต่าง
กนั 
 - เชื�อมโยงแฟ้มออฟเจค ที�ไดจ้ากขั�นตอนที� 2 กบั แฟ้ม PASLIB.OBJ หรือ MORORLIB.OBJ เพื�อ
ผลิตแฟ้ม .EXE ใชโ้ปรแกรม VAL.EXE ดงันี�  
 VAL object_file+PASLIB,exe_file,map_file,libraries_file; สาํหรบัพีเอสยปูาสกาล หรือ 
 VAL object_file+MORORLIB,exe_file,map_file,libraries_file; สาํหรบัม.อ.ปาสกาล 
เมื�อ object_file คือ แฟ้มออฟเจคที�ไดจ้ากขั�นตอนที� 2 ถา้ชื�อแฟ้มไม่มีส่วนขยาย จะถือวา่มีส่วนขยายเป็น 
.OBJ ส่วน exe_file เป็นแฟ้ม .EXE ชื�อแฟ้มจะมีส่วนขยายหรือไม่ก็ได ้ถา้มีตอ้งเป็น .EXE ส่วน map_file เป็น
แฟ้มรายงาน ถา้ชื�อแฟ้มไม่มีส่วนขยาย จะกาํหนดใหเ้ป็น .MAP ถา้ไม่ตอ้งการแฟ้มรายงาน กาํหนดใหเ้ป็น 
NULL สาํหรบั libraries_file เป็นแฟ้มไลบรารี� ถา้ชื�อแฟ้มไม่มีส่วนขยาย จะถือวา่มีส่วนขยายเป็น .LIB ถา้มี
มากกว่าหนึ�งแฟ้ม ใหใ้ชเ้ครื�องหมาย “+” ระหวา่งแฟ้ม แต่ถา้ไม่มีเลยใหต้ดัส่วนนี� ทิ� งได ้
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 เนื�องจากการทาํทีละขั�นตอนจะเสียเวลา จึงไดนํ้าทุกขั�นตอนมารวมไวด้ว้ยกนัในแฟัมแบบ .BAT ดงันี�  
 
REM compile PSU Pascal 
ECHO OFF 
.\BIN\PSUPAS %1.PAS %1.ASM %1.LST 
IF ERRORLEVEL 1 GOTO OUT 
.\ASM\ASM /MX %1,%1,NUL,NUL; 
.\ASM\VAL %1+.\LIB\PASLIB,%1,NUL; 
:OUT 

 
โดยมีขอ้แมว้่า กาํลงัอยูที่�สารบบยอ่ย PASCAL31 และชื�อแฟ้มตน้ฉบบัตอ้งมีส่วนขยายเป็น .PAS แต่ไม่ตอ้งใส่
ส่วนขยายเมื�อตอ้งการแปล สาํหรบัการแปลภาษาพีเอสยปูาสกาลตั�งชื�อเป็น PCOMPILE.BAT ส่วนการ
แปลภาษาม.อ.ปาสกาล ตอ้งแกค้อมไพเลอรภ์าษาจาก PSUPAS ใหเ้ป็น MORORPAS และตั�งชื�อใหเ้ป็น 
MCOMPILE.BAT  
 การแปลภาษาพีเอสยปูาสกาล และ ม.อ.ปาสกาล ไปเป็นภาษาเครื�องเก็บในแฟ้ม .EXE ทาํไดโ้ดย
การใชค้าํสั �ง PCOMPILE source_file_name และ MCOMPILE source_file_name ตามลาํดบั โดยที� 
source_file_name เป็นชื�อแฟ้มโปรแกรมตน้ฉบบัที�ตอ้งการแปล โดยที�แฟ้มนั�นตอ้งมีส่วนขยายเป็น .PAS แต่
ไม่ตอ้งใส่ส่วนขยาย ดงัตวัอยา่ง ก.1 และ ก.2  
 
ตวัอยา่ง ก.1 ตอ้งการแปลโปรแกรมตน้ฉบบัภาษาพีเอสยปูาสกาล ในแฟ้ม SONG.PAS ซึ�งอยูที่�สารบบยอ่ย 
\PASCAL31\PEXAMPLE และวิ�งโปรแกรม SONG.EXE ทาํดงันี�  
 CD \PASCAL31\PEXAMPLE 
 PCOMPILE SONG หรือ COMPILE SONG 
 SONG 
 
ตวัอยา่ง ก.2 ตอ้งการแปลโปรแกรมตน้ฉบบัภาษาม.อ.ปาสกาล ในแฟ้ม CALENDAR.PAS ซึ�งอยูที่�สารบบ
ยอ่ย \PASCAL31\MEXAMPLE และวิ�งโปรแกรม CALENDAR.EXE ทาํดงันี�  
 CD \PASCAL31\MEXAMPLE 
 MCOMPILE CALENDAR หรือ COMPILE CALENDAR 
 CALENDAR 
 
 การแปลขา้งตน้จะทาํที�สารบบยอ่ย \PASCAL31\PEXAMPLE และ PASCAL31\MEXAMPLE 
ตามลาํดบั เนื�องจากแฟ้ม PCOMPILE.BAT และ SONG.PAS เก็บอยูที่�สารบบยอ่ย \PASCAL31\PEXAMPLE 
และแฟ้ม MCOMPILE.BAT และ CALENDAR.PAS เก็บอยูที่�สารบบยอ่ย \PASCAL31\MEXAMPLE  
 สาํหรบัแฟ้ม PCOMPILE.BAT และ MCOMPILE.BAT ไดท้าํสาํเนาเก็บไวที้�สารบบยอ่ย \PASCAL31 
ดว้ย ผูใ้ชอ้าจเขยีนโปรแกรมในสารบบยอ่ย \PASCAL31 แลว้ใชค้าํสั �งเพื�อการแปลดงักล่าวขา้งตน้ได ้ แต่ถา้
ตอ้งการเขยีนโปรแกรมเก็บไวใ้นสารบบอื�น ตอ้งทาํสาํเนาแฟ้ม PCOMPILE.BAT และ MCOMPILE.BAT แลว้
แกไ้ขแฟ้มทั�งสองใหถู้กตอ้งตรงตามสารบบยอ่ยนั�นๆ 
 
 
 



ภาคผนวก ก คูมื่อการใช้ 404 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



405 

 

     ภาคผนวก ข 
    ภาษาปาสกาล 
 
 โปรแกรมภาษาปาสกาลตามมาตรฐาน ISO Pascal Standard 7185 มีโครงสรา้ง ดงันี&  
 
 
  
 
 
      โดยที)  
 - “PROGRAM”” เป็นคาํหลกั ตอ้งเขยีนตามที)กาํหนด โดยที)อกัษรตวัเล็กกบัตวัใหญ่ไม่แตกต่างกนั 
 - “Identifier”” คือ ตวัระบุ ที)ใชเ้ป็นชื)อของโปรแกรม  
 - “( IdentifierList )” จะมีหรือไม่ก็ได ้ถา้มีตอ้งเขยีนตวัระบุ อยา่งน้อยหนึ)งตวั ภายในเครื)องหมาย 
( ) ถา้มีตวัระบุมากกว่าหนึ)งตวั ตอ้งคั )นดว้ย “,” เช่น (INPUT) หรือ (INPUT,OUTPUT) เป็นตน้ 
 - “;” ตอ้งเขยีนเสมอ 
 - “Block” เรียกว่า บล็อก เป็นส่วนที)จะตอ้งขยายความต่อไปในภายหลงั 
 - “.” ตอ้งเขยีนเสมอ 
 
 จะเห็นไดว้่าคาํอธิบายขา้งตน้ ค่อนขา้งยดืเยื& อ กาํกวมไดง่้าย จึงมีการใชแ้ผนภาพวากยสมัพนัธ ์หรือ 
สญักรณอ์ีบีเอ็นเอฟ ซึ)งกระทดัรดั และมีความชดัเจนมากกว่า มาอธิบายแทน โครงสรา้งขา้งตน้สามารถเขยีน
เป็นแผนภาพวากยสมัพนัธ ์ไดด้งันี&  
 
 Program 
 
 

 

 

 

 
 
หรืออาจจะเขยีนโดยใช ้สญักรณอ์ีบีเอ็นเอฟ ดงันี&  
 
<Program>  ::= <ProgramHeading> ";" <Block> "." 
<ProgramHeading> ::= "PROGRAM" <Identifier> [ <ProgramParameterList> ] 
<ProgramParameterList> ::= "(" <IdentifierList> ")" 
<IdentifierList>  ::= <Identifier> { '','' <Identifier> } 
 

 แผนภาพวากยสมัพนัธ ์ จะใชภ้าพ  แทนส่วนที)จะตอ้งเขยีนตามที)กาํหนด ส่วนภาพ  
แทนส่วนที)จะตอ้งขยายความต่อ ลกูศรใชบ้อกทิศทาง ส่วนสญักรณอ์บีีเอ็นเอฟ จะเขยีนขอ้ความที)ตอ้งการ

PROGRAM Identifier 

( Identifier ) 

, 

Block . ; 

PROGRAM Identifier ( IdentifierList ) ; 
Block 
. 
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ขยายไวท้างซา้ยมือ ตามดว้ยเครื)องหมาย ::= และส่วนขยายความ อยูท่างขวามือ ตามลาํดบั จะเขยีนส่วนที)
ตอ้งเขยีนตามที)กาํหนด ไวใ้นเครื)องหมาย '' '' นอกนั&นเป็นส่วนที)ตอ้งขยายความต่อ ใชเ้ครื)องหมาย [  ]  เพื)อ
กาํหนดส่วนที)จะเขยีนหรือไม่ก็ได ้ ถา้เขยีนจะเขยีนไดเ้พียงครั&งเดียว  เครื)องหมาย ( ) เพื)อรวมกลุ่ม 
เครื)องหมาย | เพื)อแทนการเลือกอยา่งใดอยา่งหนึ)ง และเครื)องหมาย {  } เพื)อกาํหนดส่วนที)จะเขยีนหรือไม่ก็
ได ้ถา้เขยีนจะเขยีนซํ&ากนัไดต้ั&งแต่หนึ)งครั&งขึ& นไป 
 ในที)นี& จะกล่าวถึง สญัลกัษณแ์ละกฎเกณฑที์)ใชเ้ขยีนภาษาปาสกาล ในหวัขอ้ที) 1 ตวัระบุที)กาํหนดไว้
ก่อนแลว้ ในหวัขอ้ที) 2 และในหวัขอ้ที) 3 และ 4 จะใชแ้ผนภาพวากยสมัพนัธ ์ และสญักรณอ์บีีเอ็นเอฟ เพื)อ
อธิบายส่วนวากยสมัพนัธ ์ ตามลาํดบั สาํหรบัส่วนความหมายไม่ไดก้ล่าวไวใ้นบทนี&  หาอ่านไดจ้ากเอกสาร
ประกอบอื)น ๆ  

1. สญัลกัษณ ์และกฎเกณฑ ์
 ช่องวา่งและหมายเหตุ ถือวา่เป็นตวัคั )น และไม่มีความหมายใด ๆ ใชเ้พื)อทาํใหโ้ปรแกรมอ่านง่าย 
หรือ ใชเ้ขยีนขอ้ความเพื)ออธิบายโปรแกรม หมายเหตุเขยีนขึ& นตน้ดว้ย “{” หรือ “(*” และปิดทา้ยดว้ย “}” 
หรือ “*)” หมายเหตุประกอบดว้ยอกัขระใด ๆ รวมทั&ง newline แต่ตอ้งไม่ใช่ “}” หรือ “*)” เช่น { This is a 
comment } หรือ (* This is another comment *)  หรือ  { or like this *)  หรือ  (* or this }  เป็นตน้ 
 สญัลกัษณต่์อไปนี&  เป็น สญัลกัษณพิ์เศษ 
    + - * / . , : ; = < 

    < <= > >= := .. ↑ ( ) [  ] 
 สญัลกัษณต่์อไปนี&  ใชแ้ทนสญัลกัษณพ์ิเศษขา้งตน้บางตวัได ้
    (. ใชแ้ทน [ 
    .) ใชแ้ทน ] 

    @ หรือ ^ ใชแ้ทน ↑ 
 อกัษรภาษาองักฤษ (Letter) หมายถึง อกัขระ a-z หรือ A-Z ตวัใดตวัหนึ)ง  
 ตวัเลข (Digit) หมายถึง อกัขระ 0-9 ตวัใดตวัหนึ)ง  
 ตวัระบุ (Identifier) เขยีนขึ& นตน้ดว้ยอกัษรภาษาองักฤษอยา่งน้อยหนึ)งตวั และอาจตามดว้ยตวัเลข
หรืออกัษรภาษาองักฤษไดต้ั&งแต่ศนูยต์วัขึ& นไป โดยที)อกัษรภาษาองักฤษตวัเล็กหรือตวัใหญ่ ไม่มีความ
แตกต่างกนั เช่น InterestRate  และ INTERESTRATE เป็นตวัระบุเดียวกนั หรือ Year2000 เป็นตน้  
 คาํต่อไปนี&  เป็น คาํหลกั 
    AND  ARRAY  BEGIN  CASE  CONST 
    DIV  DO  DOWNTO ELSE  END 
    FILE  FOR  FUNCTION GOTO  IF 
    IN  LABEL  MOD  NIL  NOT 
    OF  OR  PACKED  PROCEDURE PROGRAM 
    RECORD REPEAT  SET  THEN  TO 
    TYPE  UNTIL  VAR  WHILE  WITH 
 คาํหลกั เป็น คาํสงวน คือ ไม่อนุญาติใหเ้ขยีนตวัระบุเหมือนกบัคาํหลกั อกัษรภาษาองักฤษตวัเล็ก
และตวัใหญ่ ในคาํหลกั ถือวา่ไม่มีความแตกต่างกนั  
 เลขจาํนวนเต็มไม่มีเครืGองหมาย (UnsignedInteger) เขยีนขึ& นตน้ดว้ยตวัเลข ตามดว้ยตวัเลขได้
ตั&งแต่ศนูยต์วัขึ& นไป เช่น 01 หรือ 123 เป้นตน้  
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 เลขจาํนวนจริงไม่มีเครืGองหมาย (UnsignedReal) อาจเขยีนอยูใ่นรปู “เลขจาํนวนเต็มไม่มี
เครื)องหมาย ตามดว้ยส่วนยกกาํลงัสิบ” หรือ “เลขจาํนวนเต็มไม่มีเครื)องหมาย ตามดว้ยจุดทศนิยม ตามดว้ย
เลขจาํนวนเต็มไม่มีเครื)องหมาย” หรือ “เลขจาํนวนเต็มไม่มีเครื)องหมาย ตามดว้ยจุดทศนิยม ตามดว้ยเลข
จาํนวนเต็มไม่มีเครื)องหมาย ตามดว้ยส่วนยกกาํลงัสิบ” ส่วนยกกาํลงัสิบ เขยีนอยูใ่นรปู e หรือ E ตามดว้ย
เครื)องหมาย “+” หรือ “-” ซึ)งจะมีหรือไม่มีก็ได ้ตามดว้ยเลขจาํนวนเต็มไม่มีเครื)องหมาย เช่น 3E1 หรือ 0.5 
หรือ 1.25e-10 หรือ 10.0E+4 เป็นตน้  
 เลขจาํนวนไม่มีเครืGองหมาย (UnsignedNumber) คือ เลขจาํนวนเต็มไม่มีเครื)องหมาย หรือ เลข
จาํนวนจริงไม่มีเครื)องหมาย 
 สายอกัขระ (CharacterString) เขยีนขึ& นตน้ดว้ยอกัขระ “'” ตามดว้ยอกัขระใด ๆ ที)ไม่ใช่ “'” ตั&งแต่
หนึ)งตวัขึ& นไป ตามดว้ยอกัขระ “'” ถา้ตอ้งการใหอ้กัขระ “'” ปรากฏอยูใ่นสายอกัขระ ตอ้งเขยีนอกัขระ “'” 
สองตวัติดกนั เพื)อแทนอกัขระ “'” หนึ)งตวั เช่น 'Hello World' หรือ 'This''s' เป็นตน้  

2. ตวัระบุทีGกาํหนดไวก่้อนแลว้ 
 ตวัระบุที)กาํหนดไวก่้อนแลว้ มีดงันี&  

- ค่าคงที) ไดแ้ก่ FALSE, MAXINT และ TRUE 
- ชนิด ไดแ้ก่ BOOLEAN, CHAR, INTEGER, REAL, TEXT 
- ตวัแปร ไดแ้ก่ INPUT และ OUTPUT ซึ)งมีชนิดเป็น TEXT 
- ฟังกช์นั ต่อไปนี&  ABS, ARCTAN, CHR, COS, EOF, EOLN, EXP, LN, ODD, ORD, PRED, 

ROUND, SIN, SQR, SQRT, SUCC และ TRUNC 
- กระบวนงาน ต่อไปนี&  DISPOSE, GET, NEW, PACK, PAGE, PUT, READ, READLN, RESET, 

REWRITE, UNPACK, WRITE และ WRITELN 

3. แผนภาพวากยสมัพนัธข์องภาษาปาสกาล 
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ConformantArraySchema 
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ConformantArraySchema 
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PACKED 

ARRAY 
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OF 

TypeIdentifier 

; 
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Type 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FieldList 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OrdinalType 

^ TypeIdentifier 

PACKED 

ARRAY [ OrdinalType 

, 

OF ] Type 

FILE OF Type 

SET OF OrdinalType 

RECORD FieldList EN
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Identifier : 

, 

Type 

CASE 

; 

Identifier : TypeIdentifier OF 
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, 

Constant : ( FieldList ) 
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Statement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UnsignedInteger : 

Variable := Expression 

FunctionIdentifier 

ProcedureIdentifier ActualParameterLis
t 

WriteParameterList 

BEGIN Statement 

; 

EN
D 

IF Expression THEN Statement ELSE Statement 

CASE Expression OF Constant : Statement EN
D 

, 

; 

WHILE Expression DO Statement 

REPEAT Statement UNTIL Expression 

; 

FOR VariableIdentifier := Expression 

DOWNTO 

TO 

Expression DO Statement 

, 

Variable WITH DO Statement 

GOTO UnsignedInteger 
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PROGRAM Identifier 

( Identifier ) 

, 

Block . ; 

LABEL UnsignedInteger 

, 

; 

CONST Identifier = Constant 

; 

TYPE Identifier = Type 

; 

VAR Identifier : Type 

, 

; 

Directive 

Block ; ; 

ProcedureOrFunctionHeading 

BEGIN Statement EN
D 

; 
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4. สญักรณอี์บีเอ็นเอฟของภาษาปาสกาล 
<Program>  ::= <ProgramHeading> ";" <Block> "." 
<ProgramHeading> ::= "PROGRAM" <Identifier> [ <ProgramParameterList> ] 
<ProgramParameterList> ::= "(" <IdentifierList> ")" 
<Block>   ::= <LabelDeclarationPart>  
                              <ConstantDefinitionPart> 
                             <TypeDefinitionPart> 
                              <VariableDeclarationPart> 
                              <ProcedureAndFunctionDeclarationPart> 
                              <StatementPart> 
<LabelDeclarationPart>     ::= [ "LABEL" <UnsignedInteger> 
                              { "," <UnsignedInteger> } ";" ] 
<ConstantDefinitionPart>   ::= [ "CONST" <ConstantDefinition> ";" 
                              { <ConstantDefinition> ";" } ] 
<TypeDefinitionPart>       ::= [ "TYPE" <TypeDefinition> ";" 
                              { <TypeDefinition> ";" } ]  
<VariableDeclarationPart>  ::= [ "VAR" <VariableDeclaration> ";" 
                               { <VariableDeclaration> ";" } ]  
<ProcedureAndFunctionDeclarationPart>   
   ::= { ( <ProcedureDeclaration> |                            
                                   <FunctionDeclaration> ) ";" } 
<StatementPart>            ::= <CompoundStatement> 
<ConstantDefinition>       ::= <Identifier> "=" <Constant> 
<TypeDefinition>           ::= <Identifier> "=" <Type> 
<VariableDeclaration>      ::= <IdentifierList> ":" <Type> 
<ProcedureDeclaration>     ::= <ProcedureHeading> ";" <Block> | 
                               <ProcedureHeading> ";" <Directive> | 
                               <ProcedureIdentification> ";" <Block> 
<FunctionDeclaration>      ::= <FunctionHeading> ";" <Block> |  
                               <FunctionHeading> ";" <Directive> | 
                               <FunctionIdentification> ";" <Block> 
<ProcedureHeading>         ::= "PROCEDURE" <Identifier> [ <FormalParameterList> ] 
<ProcedureIdentification>  ::= "PROCEDURE" <ProcedureIdentifier> 
<FunctionHeading>          ::= "FUNCTION <Identifier> [ <FormalParameterList> ]  
                               ";" <ResultType> 
<FunctionIdentification>   ::= "FUNCTION" <FunctionIdentifier> 
<FormalParameterList>      ::= "(" <FormalParameterSection> 
                              { ";" <FormalParameterSection> } ")" 
<FormalParameterSection>  ::= <ValueParameterSpecification> | 
                               <VariableParameterSpecification> | 
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                               <ProceduralParameterSpecification> | 
                               <FunctionalParameterSpecification> 
<ValueParameterSpecification> 
   ::= <IdentifierList> ":"  
                                    ( <TypeIdentifier> | <ConformantArraySchema> ) 
<VariableParameterSpecification>    
   ::= "VAR" <IdentifierList> ":"  
                                     ( <TypeIdentifier> | <ConformantArraySchema> ) 
<ProceduralParameterSpecification>  
   ::= <ProcedureHeading> 
<FunctionalParameterSpecification> 
    ::= <FunctionHeading> 
<ConformantArraySchema> ::= <PackedConformantArraySchema> | 
                                     <UnpackedConformantArraySchema> 
<PackedConformantArraySchema>       
   ::= "PACKED" "ARRAY" "["  
                                   <IndexTypeSpecification> "]" "OF" <TypeIdentifier> 
<UnpackedConformantArraySchema>     
   ::= "ARRAY" "[" <IndexTypeSpecification>  
                                    { ";" <IndexTypeSpecification> } "]" "OF" 
                                     ( <TypeIdentifier> | <ConformantArraySchema> ) 
<IndexTypeSpecification>  ::= <Identifier> ".." <Identifier> ":" <OrdinalTypeIdentifier> 
<CompoundStatement>   ::= "BEGIN" <StatementSequence> "END" 
<StatementSequence>      ::= <Statement> { ":" <Statement> 
<Statement>                ::= [ <Label> ":" ] 
                               ( <SimpleStatement> | <StructuredStatement> )  
<SimpleStatement>          ::= <EmptyStatement> | <AssignmentStatement> |                 
                               <ProcedureStatement> | <GotoStatement> 
<StructuredStatement>     ::= <CompoundStatement> | <ConditionalStatement> | 
                               <RepetitiveStatement> | <WithStatement> 
<ConditionalStatement>    ::= <IfStatement> | <CaseStatement> 
<RepetitiveStatement>      ::= <WhileStatement> | <RepeatStatement> | <ForStatement> 
<EmptyStatement>           ::= 
<AssignmentStatement>    ::= ( <Variable> | <FunctionIdentifier> ) ":=" <Expression> 
<ProcedureStatement>      ::= <ProcedureIdentifier> [ <ActualParameterList> | 
                               <WriteParameterList> ] 
<GotoStatement>           ::= "GOTO" <Label> 
<IfStatement>              ::= "IF" <BooleanExpression> "THEN" <Statement> 
                               [ "ELSE" <Statement> ] 
<CaseStatement>            ::= "CASE" <CaseIndex> "OF" <Case> { ";" <Case> } [ ";" ]  "END" 
<RepeatStatement>          ::= "REPEAT" <StatementSequence> "UNTIL" <BooleanExpression> 
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<WhileStatement>           ::= "WHILE" <BooleanExpression> "DO" <Statement> 
<ForStatement>             ::= "FOR" <ControlVariable> ":=" <InitialValue> 
                               ( "TO" | "DOWNTO" ) <FinalValue> "DO" <Statement> 
<WithStatement>        ::= "WITH" <RecordVariableList> "DO" <Statement> 
<RecordVariableList>       ::= <RecordVariable> { "," <RecordVariable> } 
<CaseIndex>                ::= <OrdinalExpression> 
<Case>                     ::= <Constant> { "," <Constant> } ":" <Statement> 
<ControlVariable>          ::= <VariableIdentifier> 
<InitialValue>             ::= <OrdinalExpression> 
<FinalValue>               ::= <OrdinalExpression> 
<Type>                     ::= <SimpleType> | <StructureType> | <PointerType> 
<SimpleType>               ::= <OrdinalType> | <RealTypeIdentifier> 
<StructureType>            ::= [ "PACKED" ] <UnpackedStructuredType> | 
                               <StructuredTypeIdentifier> 
<PointerType>              ::= "^" <DomainType> | <PointerTypeIdentifier> 
<OrdinalType>              ::= <EnumeratedType> | <SubrangeType> | <OrdinalTypeIdentifier> 
<UnpackedStructuredType>   ::= <ArrayType> | <RecordType> | <SetType> | <FileType> 
<DomainType>               ::= <TypeIdentifier>  
<EnumeratedType>           ::= "(" <IdentifierList> ")" 
<SubrangeType>             ::= <Constant> ".." <Constant> 
<ArrayType>                ::= "ARRAY" "[" <IndexType> { "," <IndexType> } "]" 
                               "OF" <ComponentType> 
<RecordType>               ::= "RECORD" <FieldList> "END" 
<SetType>                  ::= "SET" "OF" <ComponentType> 
<FileType>   ::= “FILE” “OF” <ComponentType> 
<IndexType>                ::= <OrdinalType> 
<ComponentType>            ::= <Type> 
BaseType                 ::= <OrdinalType> 
<ResultType>               ::= <OrdinalTypeIdentifier> | <RealTypeIdentifier> | <PointerTypeIdentifier> 
<FieldList>                ::= [ ( <FixedPart> [ ";" <VariantPart> ] | <VariantPart> ) [ ";" ] ] 
<FixedPart>                ::= <RecordSection> { ";" <RecordSection> } 
<VariantPart>              ::= "CASE" <VariantSelector> "OF" <Variant>  { ";" <Variant> }  
<RecordSection>            ::= <IdentifierList> ":" <Type> 
<VariantSelector>          ::= [ <TagField> ";" ] <TagType> 
<Variant>                  ::= <Constant> { "," <Constant> } ":" "(" <FieldList> ")" 
<TagType>                  ::= <OrdinalTypeIdentifier> 
<TagField>                 ::= <Identifier> 
<Constant>                 ::= [ <Sign> ] ( <UnsignedNumber> | <ConstantIdentifier> ) 
                               | <CharacterString> 
<Expression>               ::= <SimpleExpression> [ <RelationalOperator> <SimpleExpression> ] 
<SimpleExpression>         ::= [ <Sign> ] <Term> { <AddingOperator> <Term> }  
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<Term>                     ::= <Factor> { <MultiplyingOperator> <Factor> } 
<Factor>                   ::= <UnsignedConstant> | <Boundldentifier> | <Variable> 
                               | <SetConstructor> | <FunctionDesignator> | 
                               "NOT" <Factor> | "(" <Expression> ")" 
<RelationalOperator>       ::= "=" | "<>" | "<" | "<=" | ">" | ">=" | "IN" 
<AddingOperator>           ::= "+" | "-" | "OR" 
<MultiplyingOperator>      ::= "*" | "/" | "DIV" | "MOD" | "AND" 
<UnsignedConstant>         ::= <UnsignedNumber> | <CharacterString> | <ConstantIdentifier> | "NIL" 
<FunctionDesignator>       ::= <FunctionIdentifier> [ <ActualParameterList> ] 
<Variable>                 ::= <EntireVariable> | <ComponentVariable> | 
                               <IdentifiedVariable> | <BufferVariable> 
<EntireVariable>           ::= <VariableIdentifier> 
<ComponentVariable>       ::= <IndexedVariable> | <FieldDesinator> 
<IdentifiedVariable>       ::= <PointerVariable> "^" 
<BufferVariable>           ::= <FileVariable> "^" 
<IndexedVariable>          ::= <ArrayVariable> "[" <Index> { "," <Index> } "]" 
<FieldDesinator>          ::= [ <RecordVariable> "." ] <FieldIdentifier> 
<SetConstructor>           ::= "[" [ <ElementDescription> { ","  
                               <ElementDescription> } ] "]" 
<ElementDescription>       ::= <OrdinalExpression> [ ".." <OrdinalExpression> ]  
<ActualParameterList>      ::= "(" <ActualParameter> { "," <ActualParameter> } ")"  
<ActualParameter>          ::= <Expression> | <Variable> | <ProcedureIdentifier> | <FunctionIdentifier> 
<WriteParameterList>       ::= "(" ( <FileVariable> | <WriteParameter> ) 
                               "," <WriteParameter> } ")" 
<WriteParameter>           ::= <Expression> [ ":" <IntegerExpression> 
                               [ ":" <IntegerExpression> ] ] 
<ArrayVariable>            ::= <Variable> 
<RecordVariable>           ::= <Variable> 
<FileVariable>           ::= <Variable> 
<PointerVariable>          ::= <Variable> 
<IntegerExpression>        ::= <OrdinalExpression>  
<BooleanExpression>        ::= <OrdinalExpression>  
<Index>                    ::= <OrdinalExpression> 
<OrdinalExpression>        ::= <Expression> 
<PointerTypeIdentifier>     ::= <TypeIdentifier>     
<StructuredTypeIdentifier>  ::= <TypeIdentifier> 
<OrdinalTypeIdentifier>     ::= <TypeIdentifier> 
<RealTypeIdentifier>        ::= <TypeIdentifier> 
<ConstantIdentifer>         ::= <Identifier>  
<TypeIdentifier>            ::= <Identifier> 
<VariableIdentifier>        ::= <Identifier> 
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<FieldIdentifier>           ::= <Identifier> 
<ProcedureIdentifier>       ::= <Identifier> 
<FunctionIdentifier>        ::= <Identifier> 
<BoundIdentifier>           ::= <Identifier> 
<UnsignedNumber>          ::= <UnsignedInteger> | <UnsignedReal> 
<IdentifierList>         ::= <Identifier> { "," <Identifier> } 
<Identifier>               ::= <Letter> { <Letter> | <Digit> } 
<Directive>                ::= <Letter> { <Letter> | <Digit> } 
<Label>                    ::= <UnsignedInteger> 
<UnsignedInteger>          ::= <Digit> { <Digit> } 
<UnsignedReal>             ::= <UnsignedInteger> "." <UnsignedInteger> [ ("E" | "e") <ScaleFactor> ] | 
       <UnsignedInteger> ("E" | "e") <ScaleFactor> 
<ScaleFactor>              ::= [ <Sign> ] <UnsignedInteger> 
<Sign>                     ::= "+" | "-" 
<CharacterString>          ::= "'" <StringElement> { <StringElement> } "'" 
<Letter>                   ::= letter "a" to "z" or "A" to "Z" 
<Digit>                    ::= "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" 
<StringElement>            ::= "''" | any character except apostrophe 
 

5. กระบวนงานมาตรฐานและฟังกช์นัมาตรฐาน 
กระบวนงานมาตรฐานและฟังกช์นัมาตรฐานตามมาตรฐาน ISO Pascal Standard 7185 มีดงันี&  

• Abs(x) เป็นฟังกช์นัมีชนิดตามชนิดของพารามิเตอร ์เมื)อ x มีชนิดเป็นจาํนวนเต็มหรือจาํนวนจริง  

• ArcTan(x) เป็นฟังกช์นัชนิดจาํนวนจริง เมื)อ x มีชนิดเป็นจาํนวนเต็มหรือจาํนวนจริง  

• Chr(i) เป็นฟังกช์นัชนิดจาํนวนเต็ม เมื)อ i มีชนิดเป็นจาํนวนเต็ม  

• Dispose(q) เป็นกระบวนงาน เมื)อ q มีชนิดเป็นตวัชี&   

• Dispose(q,k1,…,kn) เป็นกระบวนงาน เมื)อ q มีชนิดเป็นตวัชี& ไปที)ระเบียนผนัแปร และ k1,…,kn เป็นเขต
ขอ้มลูป้ายระบุของระเบียนผนัแปร  

• Eof(f) เป็นฟังกช์นัชนิดแบบบลู เมื)อ f มีชนิดเป็นแฟ้ม  

• Eoln(f) เป็นฟังกช์นัชนิดแบบบลู เมื)อ f มีชนิดเป็นแฟ้ม  

• Exp(x) เป็นฟังกช์นัชนิดจาํนวนจริง เมื)อ x มีชนิดเป็นจาํนวนเต็มหรือจาํนวนจริง  

• Get(f) เป็นกระบวนงาน เมื)อ f มีชนิดเป็นแฟ้ม  

• Ln(x) เป็นฟังกช์นัชนิดจาํนวนจริง เมื)อ x มีชนิดเป็นจาํนวนเต็มหรือจาํนวนจริง  

• New(p) เป็นกระบวนงาน เมื)อ p มีชนิดเป็นตวัชี&   

• New(p,c1,…,cn) เป็นกระบวนงาน เมื)อ p มีชนิดเป็นตวัชี& ไปที)ระเบียนผนัแปร และ c1,…,cn เป็นเขตขอ้มลู
ป้ายระบุของระเบียนผนัแปร  

• Odd(i) เป็นฟังกช์นัชนิดแบบบลู เมื)อ i มีชนิดเป็นจาํนวนเต็ม  

• Ord(x) เป็นฟังกช์นัชนิดจาํนวนเต็ม เมื)อ x มีชนิดเป็นลาํดบั  



ภาคผนวก ข ภาษาปาสกาล 421 

 

• Pack(u,i,p) เป็นกระบวนงาน เมื)อ u มีชนิดเป็นแถวลาํดบัแบบ unpacked, i เป็นตาํแหน่งเริ)มตน้ของ u ที)
ตอ้งการ pack, และ p มีชนิดเป็นแถวลาํดบัแบบ packed  

• Page(f) เป็นกระบวนงาน เมื)อ f มีชนิดเป็นแฟ้ม 

• Pred(x) เป็นฟังกช์นัชนิดลาํดบั เมื)อ x มีชนิดเป็นลาํดบั  

• Put(f) เป็นกระบวนงาน เมื)อ f มีชนิดเป็นแฟ้ม  

• Read(f,v) เป็นกระบวนงาน เมื)อ f มีชนิดเป็นแฟ้ม ถา้ f เป็นแฟ้มฐานสอง v มีชนิดเป็นชนิดใดๆ แต่ถา้ f 
เป็นแฟ้มขอ้ความ v ตอ้งมีชนิดเป็น จาํนวนเต็มหรือพสิยัยอ่ยที)มีชนิดฐานเป็นจาํนวนเต็ม จาํนวนจริง และ
อกัขระหรือพิสยัยอ่ยที)มีฐานเป็นอกัขระ เท่านั&น 

• Read(f,v1,…,vn) เป็นกระบวนงาน เมื)อ f มีชนิดเป็นแฟ้ม ถา้ f เป็นแฟ้มฐานสอง v1,…,vn มีชนิดเป็นชนิด
ใดๆ แต่ถา้ f เป็นแฟ้มขอ้ความ v1,…,vn ตอ้งมีชนิดเป็น จาํนวนเต็มหรือพิสยัยอ่ยที)มีชนิดฐานเป็นจาํนวนเต็ม 
จาํนวนจริง และอกัขระหรือพสิยัยอ่ยที)มีฐานเป็นอกัขระ เท่านั&น 

• Readln เป็นกระบวนงาน 

• Readln(f,v1,…,vn) เป็นกระบวนงาน เมื)อ f มีชนิดเป็นแฟ้มขอ้ความ  และ v1,…,vn ตอ้งมีชนิดเป็น จาํนวน
เต็มหรือพิสยัยอ่ยที)มีชนิดฐานเป็นจาํนวนเต็ม จาํนวนจริง และอกัขระหรือพสิยัยอ่ยที)มีฐานเป็นอกัขระ 
เท่านั&น 

• Rest(f) เป็นกระบวนงาน เมื)อ f มีชนิดเป็นแฟ้ม 

• Rewrite(f) เป็นกระบวนงาน เมื)อ f มีชนิดเป็นแฟ้ม 

• Round(r) เป็นฟังกช์นัชนิดจาํนวนเต็ม เมื)อ r มีชนิดเป็นจาํนวนจริง  

• Sin(x) เป็นฟังกช์นัชนิดจาํนวนจริง เมื)อ x มีชนิดเป็นจาํนวนเต็มหรือจาํนวนจริง  

• Sqr(x) เป็นฟังกช์นัมีชนิดตามชนิดของพารามิเตอร ์เมื)อ x มีชนิดเป็นจาํนวนเต็มหรือจาํนวนจริง 

• Sqrt(x) เป็นฟังกช์นัชนิดจาํนวนจริง เมื)อ x มีชนิดเป็นจาํนวนเต็มหรือจาํนวนจริง  

• Succ(x) เป็นฟังกช์นัชนิดลาํดบั เมื)อ x มีชนิดเป็นลาํดบั  

• Trunc(r) เป็นฟังกช์นัชนิดจาํนวนเต็ม เมื)อ r มีชนิดเป็นจาํนวนจริง  

• Unpack(p,u,i) เป็นกระบวนงาน เมื)อ p มีชนิดเป็นแถวลาํดบัแบบ packed, u มีชนิดเป็นแถวลาํดบัแบบ 
unpacked, i เป็นตาํแหน่งเริ)มตน้ของ u ที)ตอ้งการ unpack 

• Write(f,v) เป็นกระบวนงาน เมื)อ f มีชนิดเป็นแฟ้ม ถา้ f เป็นแฟ้มฐานสอง v มีชนิดเป็นชนิดใดๆ แต่ถา้ f 
เป็นแฟ้มขอ้ความ v ตอ้งมีชนิดเป็น จาํนวนเต็มหรือพสิยัยอ่ยที)มีชนิดฐานเป็นจาํนวนเต็ม  จาํนวนจริง  
แบบบลู อกัขระหรือพสิยัยอ่ยที)มีฐานเป็นอกัขระ และสายอกัขระหรือแถวลาํดบัหนึ)งมิติของอกัขระ เท่านั&น 

• Write(f,v1,…,vn) เป็นกระบวนงาน เมื)อ f เป็นชนิดแฟ้ม ถา้ f เป็นแฟ้มฐานสอง v1,…,vn มีชนิดเป็นชนิด
ใดๆ แต่ถา้ f เป็นแฟ้มขอ้ความ v1,…,vn ตอ้งมีชนิดเป็น จาํนวนเต็มหรือพิสยัยอ่ยที)มีชนิดฐานเป็นจาํนวนเต็ม 
จาํนวนจริง แบบบลู อกัขระหรือพิสยัยอ่ยที)มีฐานเป็นอกัขระ และสายอกัขระหรือแถวลาํดบัหนึ)งมิติของอกัขระ 
เท่านั&น 

• Writeln เป็นกระบวนงาน 

• Writeln(f,v1,…,vn) เป็นกระบวนงาน เมื)อ f มีชนิดเป็นแฟ้มขอ้ความ  และ v1,…,vn มีชนิดเป็น จาํนวนเต็ม
หรือพิสยัยอ่ยที)มีชนิดฐานเป็นจาํนวนเต็ม จาํนวนจริง แบบบลู อกัขระหรือพสิยัยอ่ยที)มีฐานเป็นอกัขระ และ
สายอกัขระหรือแถวลาํดบัหนึ)งมิติของอกัขระ เท่านั&น 

 

 



ภาคผนวก ข ภาษาปาสกาล 422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



423 

 

                 ภาคผนวก ค 

ภาษาพีเอสยูปาสกาล และ ม.อ.ปาสกาล 
 

 ภาษาพเีอสยปูาสกาลและม.อ.ปาสกาล เหมอืนกบัภาษาปาสกาลที�กล่าวไวใ้นภาคผนวก ข ซึ�งตรงตรง
ตามมาตรฐาน ISO Pascal Standard 7185 ระดบั 0 เนื�องจากไมอ่นุญาตใหม้ีแถวลาํดบัขนาดไมค่งที� เป็น
พารามิเตอร ์(ด ูConformantArraySchema ของแผนภาพวากยสมัพนัธใ์นภาคผนวก ข)  ซึ�งถา้อนุญาตใหมี้ส่วนนีM
ดว้ยจะเรียกวา่เป็นระดบั 1 ภาษาพเีอสยปูาสกาลเขยีนดว้ยภาษาองักฤษ สว่นภาษาม.อ.ปาสกาลเขยีนไดท้ัMง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากไดส้รา้งคอมไพเลอรข์องภาษาดงักล่าวบนสถาปัตยกรรมของ
เครื�องไอบีเอ็มพซีีและวิ�งบนระบบปฏิบติัการดอส จึงไดเ้พิ�มเติมกระบวนงานมาตรฐานและฟังกช์นัมาตรฐานที�
สาํคญับางอยา่งซึ�งจะกล่าวถึงต่อไป และไดต้ดักระบวนงานมาตรฐานบางตวั ไดแ้ก่ Pack(u,i,p), Unpack(p,u,i), 
New(p,c1,…,cn) และ Dispose(q,k1,…,kn) แต่ยงัคงมี New(p) กบั Dispose(q) 

กระบวนงานมาตรฐานและฟังกช์นัมาตรฐาน ที�มีใหใ้ชใ้นภาษาพีเอสยปูาสกาลและม.อ.ปาสกาล 
นอกเหนือจากที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐาน ISO Pascal Standard 7185 ไดแ้ก ่
 

• Assign(f,s) เป็นกระบวนงาน เมื�อ f มีชนิดเป็นแฟ้ม และ s มีชนิดเป็นสายอกัขระหรือแถวลาํดบัหนึ�งมติิของ
อกัขระ  ใชเ้พื�อกาํหนดชื�อแฟ้มขอ้มลู  

• Close(f) เป็นกระบวนงาน เมื�อ f มีชนิดเป็นแฟ้ม ใชเ้พื�อปิดแฟ้มขอ้มลู 

• Delay(m) เป็นกระบวนงาน เมื�อ m มีชนิดเป็นจาํนวนเต็ม แทนเวลามหีน่วยเป็นมลิิวินาที หรือ 1/100 ของ
วนิาที ใชเ้พื�อหยุดชั �วคราวตามเวลาที�กาํหนด 

• InPort(p) เป็นฟังกช์นัชนิดจาํนวนเต็ม เมื�อ p มีชนิดเป็นจาํนวนเต็ม แทนหมายเลขช่องทางเขา้  ใชเ้พื�ออา่น
ขอ้มลูขนาด 16 บิต จากช่องทางเขา้ที�กาํหนด 

• InPortb(p) เป็นฟังกช์นัชนิดจาํนวนอกัขระ เมื�อ p มีชนิดเป็นจาํนวนเต็ม แทนหมายเลขช่องทางเขา้  ใชเ้พื�อ
อ่านขอ้มลูขนาด 8 บิต จากช่องทางเขา้ที�กาํหนด  

• Intr(i,g) เป็นกระบวนงาน เมื�อ i มีชนิดเป็น อกัขระหรือจาํนวนเต็ม  แทนหมายเลขขดัจงัหวะ และ g มีชนิด
เป็นระเบียน ซึ�งมขีนาดและเขตขอ้มลูต่างๆ (ชื�อของระเบียนและเขตขอ้มลูสามารถตัMงเองได)้ ดงันีM  
 

TYPE SIZE = (WORD,BYTE); 
        REGS = RECORD 
                      CASE SIZE OF 
                         WORD : (AX,BX,CX,DX,BP,DI,SI,DS,ES,FLAGS:INTEGER); 
                         BYTE : (AL,AH,BL,BH,CL,CH,DL,DH:CHAR) 
                   END;  

 
ใชเ้พื�อเรียกบริการของดอส หรือไบออส มีรปูแบบดังนีM   
   PROCEDURE Intr(i:integer; var g:REGS); 
หรือ 



424 

 

   PROCEDURE Intr(i:char; var g:REGS); 
 

• NoSound เป็นกระบวนงานใชเ้พื�อปิดเสียง  

• Ofs(v) เป็นฟังกช์นัชนิดจาํนวนเต็ม เมื�อ v เป็นตวัแปรชนิดใดๆ ใชเ้พื�อหาค่าออฟเซตของ v  

• OutPort(p,i) เป็นกระบวนงาน เมื�อ p มีชนิดเป็นจาํนวนเต็ม แทนหมายเลขช่องทางออก และ i มีชนิดเป็น
จาํนวนเต็ม แทนขอ้มลู  ใชเ้พื�อเขยีนขอ้มลูขนาด 16 บิต ไปที�ช่องทางออกที�กาํหนด  

• OutPortb(p,c) เป็นกระบวนงาน เมื�อ p มีชนิดเป็นจาํนวนเต็ม แทนหมายเลขช่องทางออก และ c มีชนิดเป็น
อกัขระ แทนขอ้มลู  ใชเ้พื�อเขยีนขอ้มลูขนาด 8 บิต ไปที�ช่องทางออกที�กาํหนด  

• Rand เป็นฟังกช์นัชนิดจาํนวนเต็ม ใชเ้พื�อผลิตเลขสุม่เทียมชนิดจาํนวนเต็ม ซึ�งมคี่าระหวา่ง 0-32767  

• Seg(v) เป็นฟังกช์นัชนิดจาํนวนเต็ม เมื�อ v เป็นตวัแปรชนิดใดๆ ใชเ้พื�อหาค่าเซกเมนตข์อง v  

• Sound(i) เป็นกระบวนงาน เมื�อ i มีชนิดเป็นจาํนวนเต็ม แทนความถี�ของเสยีง ใชเ้พื�อใหเ้กิดเสียงที�ความถี�ที�
กาํหนด  

• Srand(i) เป็นกระบวนงาน เมื�อ i มีชนิดเป็นจาํนวนเต็ม ใชเ้พื�อกาํหนดคา่เริ�มตน้ (seed) ของเลขสุม่เทียมที�จะ
ผลิต  

• ReadMem(s,o) เป็นฟังกช์นัชนิดอกัขระ เมื�อ s มีชนิดเป็นจาํนวนเต็ม แทนเซกเมนต ์และ o มีชนิดเป็นจาํนวน
เต็ม แทนออฟเซต ใชเ้พื�ออา่นขอ้มลูขนาดหนึ�งไบตที์�ตาํแหน่ง เซกเมนต:์ออฟเซต ในหน่วยความจาํหลกั  

• WriteMem(s,o,c) เป็นกระบวนงาน เมื�อ s มีชนิดเป็นจาํนวนเต็ม แทนเซกเมนต,์ o มีชนิดเป็นจาํนวนเต็ม 
แทนออฟเซต, และ c มีชนิดเป็นอกัขระ แทนขอ้มลู ใชเ้พื�อเขยีนขอ้มลูขนาดหนึ�งไบตท์ี�ตาํแหน่ง เซกเมนต:์
ออฟเซต ในหน่วยความจาํหลกั  
 

ตวัระบุในภาษาพเีอสยปูาสกาล เขยีนขึM นตน้ดว้ยอกัษรภาษาองักฤษอยา่งน้อยหนึ�งตวั และอาจตามดว้ย
ตวัเลขหรืออกัษรภาษาองักฤษหรือ “_” ไดต้ัMงแต่ศนูยต์วัขึM นไป โดยที�อกัษรภาษาองักฤษตัวเล็กหรือตวัใหญ่ ไมม่ี
ความแตกต่างกนั 

ตวัระบุในภาษาม.อ.ปาสกาล  มีนิยามเหมอืนกบัตวัระบุในภาษาพเีอสยปูาสกาล แต่อนุญาตใหอ้กัขระ
ตวัแรก เป็น ก-ฮ (รหสั 161-206) , เ (รหสั 224), แ(รหสั 225), โ (รหสั 226), ใ (รหสั 227), และ ไ 
(รหสั 228) ได ้และอนุญาตใหอ้กัขระตัMงแต่ตวัที�สองเป็นตน้ไป เป็น  ก-ฮ, ฯ (รหสั 207), ะ (รหสั 208), ไม้
หนัอากาศ (รหสั 209), า (รหสั 210), สระอาํ (รหสั 211), สระอ ิ(รหสั 212), สระอ ี(รหสั 213), สระอ ึ
(รหสั 214), สระอ ื(รหสั 215), สระอ ุ(รหสั 216), สระอ(ูรหสั 217), เ (รหสั 224), แ(รหสั 225), โ (รหสั 
226), ใ (รหสั 227), ไ (รหสั 228), ๅ (รหสั 229), ๆ (รหสั 230), ไมย้มก (รหสั 231), ไมเ้อก (รหสั 
232), ไมโ้ท (รหสั 233), ไมต้รี (รหสั 234), ไมจ้ตัวา (รหสั 235), ไมก้ารนั (รหสั 236), หยาดนํMาคา้ง 
(รหสั 237), และ ตวัเลขไทย ๐-๙ (รหสั 240-249) ได ้

คาํหลกัในภาษาพเีอสยปูาสกาลและม.อ.ปาสกาล เหมอืนกบัคาํหลกัในภาคผนวก ข ทุกประการ สาํหรบั
ภาษาม.อ.ปาสกาล ไดเ้พิ�มคาํหลกัที�เป็นภาษาไทย ซึ�งตรงกบัคาํหลกัภาษาองักฤษ ดงันีM  
 

ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย 
 

AND   และ  ARRAY   แถวลาํดบั 



425 

 

BEGIN   เริ�ม  CASE   กรณี 
CONST   ค่าคงที�  DIV   หาร 
DO   ทาํ  DOWNTO  ลดถึง 
ELSE   มิฉะนัMน  END   จบ 
FILE   แฟ้ม  FOR   สาํหรบั 
FUNCTION  ฟังกช์นั  GOTO   ไปที� 
IF   ถา้  IN   สมาชิก 
LABEL   ป้าย  MOD   มอดุโล 
NIL   นิล  NOT   ไม ่
OF   ของ  OR   หรือ 
PACKED   ยอ่  PROCEDURE  กระบวนงาน 
PROGRAM  โปรแกรม RECORD   ระเบียน 
REPEAT   ทาํซํMา  SET   เซต 
THEN   แลว้  TO   ถึง 
TYPE   ชนิด  UNTIL   จนกระทั �ง 
VAR   ตวัแปร  WHILE   ขณะที� 
WITH   ใช ้

 
 

ตวัระบุที�กาํหนดไวก้่อนแลว้ เขยีนเป็นภาษาองักฤษที�ใชใ้นภาษาพเีอสยปูาสกาลและม.อ.ปาสกาล และ
เขยีนเป็นภาษาไทยที�ใชเ้ฉพาะในภาษาม.อ.ปาสกาล มีดงันีM  
 

ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย 
 
- ค่าคงที� 
 FALSE   เท็จ  MAXINT   จาํนวนเต็มสงูสุด 
 TRUE   จริง 
- ชนิด 
 BOOLEAN  แบบบลู  CHAR   อกัขระ 
 INTEGER   จาํนวนเต็ม REAL   จาํนวนจริง 
 TEXT   ขอ้ความ 
- ตวัแปร 
 INPUT   แฟ้มขอ้มลูเขา้ OUTPUT   แฟ้มขอ้มลูออก 
- ฟังกช์นั 
 ABS   ค่าสมับรูณ์ ARCTAN   อาคแทน 
 CHR   ขระ  COS   โคไซน์ 
 EOF   สิM นสุดแฟ้ม EOLN   สิM นสุดบรรทดั 
 EXP   เลขชีM กาํลงั INPORT   ช่องทางเขา้ 
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INPORTB   ช่องทางเขา้ไบต ์ LN   ลอน 
 ODD   เลขคี�  OFS   ออฟเซต   

ORD    ลาํดบัที�  PRED   ค่ากอ่น 
RAND   เลขเชิงสุ่ม READMEM  อ่านหน่วยความจาํ 
ROUND   ปัดเศษ  SEG   เซกเมนต ์  
SIN   ไซน์  SQR   กาํลงัสอง  
SQRT   รากที�สอง SUCC   ค่าหลงั   
TRUNC   ตดัเศษ 

- กระบวนงาน 
 ASSIGN   กาํหนดชื�อแฟ้ม CLOSE   ปิดแฟ้ม 
 DELAY   รอ  DISPOSE  ทิM ง 
 GET   อ่านแฟ้ม  INTR   ขดัจงัหวะ 
 NEW   ใหม ่  NOSOUND  ปิดเสียง 
 OUTPORT  ช่องทางออก OUTPORTB  ช่องทางออกไบต ์
 PAGE   หนา้ใหม ่ PUT   เขยีนแฟ้ม 
 READ   อ่าน  READLN   อ่านบรรทดั 
 RESET   เปิดอา่น  REWRITE  เปิดเขยีน 
 SOUND   เปิดเสียง  SRAND   เริ�มเลขเชิงสุ่ม 

WRITE   เขยีน  WRITELN  เขยีนบรรทัด 
WRITEMEM  เขยีนหน่วยความจาํ 

 
 คอมไพเลอรที์�สรา้งและใชใ้นหนังสือเล่มนีM  ไดก้าํหนดขดีจาํกดัของค่าต่าง ๆ ดงันีM  

- ชื�อแฟ้มขอ้มลู ยาวไดม้ากที�สุด 65 อกัขระ (ใชต้ามขอ้ตกลงของดอส ส่วนชื�อยาวไดม้ากที�สุด 8 ส่วน
ขยายยาวไดม้ากที�สุด 3 รวมกบั path ที�อยูข่า้งหนา้ยาวไดม้ากที�สุด 65) 
- โทเค็นยาวไดม้ากที�สุด 255 อกัขระ 

 - เลขจาํนวนเต็มมีค่าสงูสุดเท่ากบั 32767   
 - เลขจาํนวนจริงมคี่าสงูสุด เท่ากบั 3.40E+38   
 - เลขจาํนวนจริงมคี่าตํ �าสุด เท่ากบั 1.18E-38   

- ขอ้มลูชนิดเซตมสีมาชิกไดไ้มเ่กิน 256 ตัว 
 
ตวัอยา่ง โปรแกรมภาษาพเีอสยปูาสกาลและม.อ.ปาสกาล GRAPHIC.PAS 
(* PROGRAM: PERSUIT CURVE 
   ASSIGNMENT: CS411 COMPUTER GRAPHICS, Spring 1993, IIT 
   IDEA: Thom Grace 
   PROGRAMMER: Iew Ayaragarnchanakul 
   NOTE: This program requires VGA card or compatible *) 
 
program persuitcurve; 
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const maxx = 639; 
      maxy = 479; 
type  points = record 
   x, y : integer 
        end; 
      colors = (BLACK, BLUE, GREEN, CYAN, RED, MAGENTA, BROWN, 
                WHITE, DARKGRAY, LIGHTBLUE, LIGHTGREEN, LIGHTCYAN, 
                LIGHTRED, LIGHTMAGENTA, YELLOW, INTWHITE); 
      size = (WORD, BYTE); 
      regs = record 
        case size of 
   WORD : (ax,bx,cx,dx,bp,di,si,ds,es,flags:integer); 
   BYTE : (al,ah,bl,bh,cl,ch,dl,dh: char) 
      end; 
var   P : array [0..3] of points; 
      saveP0 : points; 
      mode, i, N, midx, midy : integer; 
      color : colors; 
      registers : regs; 
      seed : real; 
 
function random(max : integer) : integer; 
begin (* random *) 
  random := rand mod max; 
end (* random *) ; 
 
procedure setdisplay(mode : integer); 
begin (* setdisplay *) 
  registers.ah := chr(0); 
  registers.al := chr(mode); 
  intr(16, registers); 
end (* setdisplay *) ; 
 
function getdisplay : integer; 
begin (* getdisplay *) 
  registers.ah := chr(15); 
  intr(16, registers); 
  getdisplay := ord(registers.al); 
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end (* getdisplay *) ; 
 
function KeyPress : boolean; 
begin (* KeyPress *) 
  registers.ah := chr(11);  { ah = 0bh } 
  intr(33, registers);      { int 21h } 
  if registers.al = chr(0) then 
    KeyPress := FALSE 
  else 
    KeyPress := TRUE 
end (* KeyPress *); 
 
procedure setpix(x, y : integer; color : colors); 
begin (* setpix *) 
  with registers do 
    begin 
      ah := chr(12);            { ah = 0ch write graphic pixel } 
      al := chr(ord(color));    { color } 
      bh := chr(0);             { page } 
      cx := x;                  { column } 
      dx := y;                  { line } 
      intr(16, registers)       { int 10h } 
    end 
end (* setpix *); 
 
(* Thanks to Michael Tischer, "PC Intern", Abacus, 1992. *) 
procedure line(x1, y1, x2, y2 :integer; color : colors); 
var   d, dx, dy, aincr, bincr, xincr, yincr, x, y : integer; 
procedure SwapInt( var i1, i2 : integer); 
var dummy : integer; 
begin (* SwapInt *) 
  dummy := i2; 
  i2 := i1; 
  i1 := dummy; 
end (* SwapInt *); 
begin (* line *) 
  if (abs(x2-x1) < abs(y2-y1)) then 
    begin 
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      if (y1 > y2) then 
 begin 
   SwapInt(x1, x2); 
   SwapInt(y1, y2); 
 end; 
      if (x2 > x1) then xincr := 1 
     else xincr := -1; 
      dy := y2-y1; 
      dx := abs(x2 - x1); 
      d := 2 * dx - dy; 
      aincr := 2 * (dx -dy); 
      bincr := 2 * dx; 
      x := x1; 
      y := y1; 
      setpix(x, y, color); 
      for y := y1+1 to y2 do 
 begin 
   if (d >= 0) then 
     begin 
       x := x + xincr; 
       d := d + aincr; 
     end 
   else 
     d := d + bincr; 
   setpix(x, y, color); 
 end; 
    end 
    else 
      begin 
 if (x1 > x2) then 
   begin 
     SwapInt(x1, x2); 
     SwapInt(y1, y2); 
   end; 
 if (y2 > y1) then yincr := 1 
       else yincr := -1; 
 dx := x2 - x1; 
 dy := abs(y2 - y1); 
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 d := 2 * dy -dx; 
 aincr := 2 * (dy - dx); 
 bincr := 2 * dy; 
 x := x1; 
 y := y1; 
 setpix(x, y, color); 
 for x := x1+1 to x2 do 
   begin 
     if (d >= 0) then 
       begin 
  y := y + yincr; 
  d := d + aincr; 
       end 
     else 
       d := d + bincr; 
     setpix(x, y, color); 
   end; 
      end; 
end (* line *); 
 
begin (* MAIN *) 
      seed := 1.0; 
      midx:=maxx div 2; 
      midy:=maxy div 2; 
      color := BLACK; 
      mode := getdisplay; 
     repeat 
 delay(500); 
 if color = BLACK 
    then color := BLUE 
    else color := succ(color); 
        setdisplay(18); 
 { Find N between 10 - 19 } 
 N:=random(10)+10; 
 { Random 4 Points in each quaduple } 
 P[0].x:=random(midx); 
 P[0].y:=random(midy); 
 P[1].x:=random(midx); 
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 P[1].y:=random(midy)+midy; 
 P[2].x:=random(midx)+midx; 
 P[2].y:=random(midy)+midy; 
 P[3].x:=random(midx)+midx; 
 P[3].y:=random(midy); 
 { Plots line P[0]->P[1]->P[2]->P[3]->P[0] } 
 line(P[0].x,P[0].y,P[1].x,P[1].y,color); 
 line(P[1].x,P[1].y,P[2].x,P[2].y,color); 
 line(P[2].x,P[2].y,P[3].x,P[3].y,color); 
 line(P[3].x,P[3].y,P[0].x,P[0].y,color); 
 for i:=1 to N do 
   begin 
   { Find new 4 Points by distance 1/N } 
   saveP0:=P[0]; 
   P[0].x:=P[0].x+trunc((P[1].x-P[0].x)/N); 
   P[0].y:=P[0].y+trunc((P[1].y-P[0].y)/N); 
   P[1].x:=P[1].x+trunc((P[2].x-P[1].x)/N); 
   P[1].y:=P[1].y+trunc((P[2].y-P[1].y)/N); 
   P[2].x:=P[2].x+trunc((P[3].x-P[2].x)/N); 
   P[2].y:=P[2].y+trunc((P[3].y-P[2].y)/N); 
   P[3].x:=P[3].x+trunc((saveP0.x-P[3].x)/N); 
   P[3].y:=P[3].y+trunc((saveP0.y-P[3].y)/N); 
   { Plots line P[0]->P[1]->P[2]->P[3]->P[0] } 
   line(P[0].x,P[0].y,P[1].x,P[1].y,color); 
   line(P[1].x,P[1].y,P[2].x,P[2].y,color); 
   line(P[2].x,P[2].y,P[3].x,P[3].y,color); 
   line(P[3].x,P[3].y,P[0].x,P[0].y,color); 
 end; 
        if color = INTWHITE 
    then color := BLACK; 
      until KeyPress; 
      setdisplay(mode); 
end. 
 

ตวัอยา่ง โปรแกรมภาษาม.อ.ปาสกาล CALENDAR.PAS 
โปรแกรม ปฏทิิน; 
(* โปรแกรมนีM สามารถพิมพป์ฏิทินตัMงแต่ปี พ.ศ. 2525  *) 



432 

 

ค่าคงที�  
  ช่องวา่ง   = '     '; 
  ความกวา้ง  = 3; 
  มกราคม     = '       มกราคม        '; 
  กุมภาพนัธ ์= '       กุมภาพนัธ ์   '; 
  มีนาคม     = '       มีนาคม        '; 
  เมษายน     = '       เมษายน        ';  
  พฤษภาคม    = '       พฤษภาคม       '; 
  มิถุนายน   = '       มิถุนายน      '; 
  กรกฎาคม    = '       กรกฎาคม       '; 
  สิงหาคม    = '       สิงหาคม       '; 
  กนัยายน    = '       กนัยายน       '; 
  ตุลาคม     = '       ตุลาคม        '; 
  พฤศจิกายน  = '       พฤศจิกายน     '; 
  ธนัวาคม    = '       ธนัวาคม       '; 
  ชื�อวนั    = ' อา  จ  อ  พ พฤ  ศ  ส'; 
ชนิด   
  ประเภทส่วนที�    = 1..4; 
  ประเภทของเดือน   = 1..3; 
  ประเภทของสปัดาห ์= 1..6; 
  ประเภทของวนั     = 0..6; 
  ประเภทของชอ่ง    = -5..43; 
  ขนาดของเดือน     = 28..31; 
ตวัแปร  
  ปี         : จาํนวนเต็ม; 
  ส่วนที�    : ประเภทส่วนที�; 
  เดือน      : ประเภทของเดือน; 
  สปัดาห ์   : ประเภทของสปัดาห;์ 
  วนั,วนัแรก : ประเภทของวนั; 
  ช่อง       : ประเภทของช่อง; 
  ปฏทิิน     : แถวลาํดบั [ประเภทของเดือน,ประเภทของสปัดาห,์ประเภทของวนั] ของ  
               ประเภทของชอ่ง; 
  ช่องวนัที� : แถวลาํดบั [ประเภทส่วนที�,ประเภทของเดือน] ของ ขนาดของเดือน; 
เริ�ม 
  เขยีน('กรุณาใส่ปี พ.ศ. ของปฏิทิน =>'); 
  อ่าน(ปี); 
  ถา้ ปี < 2525 แลว้ 
    เขียนบรรทดั('ปีตอ้งมากกวา่ 2524') 
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  มิฉะนัMน 
    เริ�ม 
      ช่องวนัที�[1,1] := 31; ช่องวนัที�[1,2] := 28; ช่องวนัที�[1,3] := 31; 
      ช่องวนัที�[2,1] := 30; ช่องวนัที�[2,2] := 31; ช่องวนัที�[2,3] := 30; 
      ช่องวนัที�[3,1] := 31; ช่องวนัที�[3,2] := 31; ช่องวนัที�[3,3] := 30; 
      ช่องวนัที�[4,1] := 31; ช่องวนัที�[4,2] := 30; ช่องวนัที�[4,3] := 31; 
      เขยีนบรรทดั( ' ':25,'ปฏิทินปี พ.ศ. ', ปี, '(ค.ศ. ',ปี-543,')'); 
      เขยีนบรรทดั; เขยีนบรรทดั; 
      ปี := ปี - 543; 
      ถา้ (ปี มอดุโล 400 = 0) หรือ 
          (ปี มอดุโล 4 = 0) และ (ปี มอดุโล 100 <> 0) แลว้ 
        ช่องวนัที�[1,2] := 29 
      มิฉะนัMน 
        ช่องวนัที�[1,2] := 28; 
        วนัแรก := (5 + (ปี-1982) + (ปี-1981) หาร 4 
                  - (ปี-1901) หาร 100 + (ปี-1601) หาร 400) มอดุโล 7; 
        สาํหรบั ส่วนที� := 1 ถึง 4 ทาํ 
          เริ�ม 
            สาํหรบั เดือน := 1 ถึง 3 ทาํ 
              เริ�ม 
                ช่อง := 1 - วนัแรก; 
                สาํหรบั สปัดาห ์:= 1 ถึง 6 ทาํ 
                  สาํหรบั วนั := 0 ถึง 6 ทาํ 
                   เริ�ม 
                     ปฏทิิน[เดือน,สปัดาห,์วนั] := ช่อง; 
                     ช่อง := ช่อง + 1 
                   จบ;  
                วนัแรก := (วนัแรก + ช่องวนัที�[ส่วนที�,เดือน]) มอดุโล 7; 
              จบ; 
          กรณี ส่วนที� ของ 
            1:เขยีนบรรทดั(ช่องว่าง,มกราคม,ช่องวา่ง, 
                        กุมภาพนัธ,์ช่องวา่ง,มีนาคม); 
            2:เขยีนบรรทดั(ช่องว่าง,เมษายน,ช่องวา่ง, 
                        พฤษภาคม,ช่องวา่ง,มิถุนายน); 
            3:เขยีนบรรทดั(ช่องว่าง,กรกฎาคม,ช่องวา่ง, 
                        สิงหาคม,ช่องวา่ง,กนัยายน); 
            4:เขยีนบรรทดั(ช่องว่าง,ตุลาคม,ช่องวา่ง, 
                        พฤศจิกายน,ช่องวา่ง,ธนัวาคม); 
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          จบ; 
          เขยีนบรรทดั; 
          เขยีนบรรทดั(ช่องวา่ง,ชื�อวนั,ช่องวา่ง,ชื�อวนั,ช่องวา่ง,ชื�อวนั); 
          สาํหรบั สปัดาห ์:= 1 ถึง 6 ทาํ 
            เริ�ม 
              เขียน(ช่องวา่ง); 
              สาํหรบั เดือน := 1 ถึง 3 ทาํ 
                เริ�ม 
                  สาํหรบั วนั := 0 ถึง 6 ทาํ 
                    เริ�ม 
                      ช่อง := ปฏทิิน[เดือน,สปัดาห,์วนั]; 
                      ถา้ (ช่อง>0) และ 
                          (ช่อง<=ช่องวนัที�[ส่วนที�,เดือน]) แลว้ 
                        เขยีน(ช่อง:ความกวา้ง) 
                      มิฉะนัMน 
                        เขยีน(' ':ความกวา้ง); 
                    จบ; 
                  ถา้ เดือน <> 3 แลว้ เขยีน(ช่องวา่ง) 
                จบ; 
              เขียนบรรทดั 
            จบ 
          จบ 
      จบ 
จบ. 
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                                          ภาคผนวก ง  

 ตวัดาํเนินการของภาษาแอสเซมบลี 8086/8088และซีพียรู่วม 8087 

1. ตวัดาํเนินการของภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 

___________________________________________________________________________________________ 
รหสัช่วยจาํ ชื�อเต็ม    รหสัช่วยจาํ ชื�อเต็ม  
___________________________________________________________________________________________ 
AAA ASCII adjust for addition   JNAE Jump on not above or equal 
AAD ASCII adjust for division   JNB Jump on not below 
AAM ASCII adjust for multiplication  JNBE Jump on not below or equal 
AAS ASCII adjust for subtraction  JNC Jump on not carry 
ADC Add with carry    JNE Jump on not equal 
ADD Add     JNG Jump on not greater 
AND AND     JNGE Jump on not greater or equal 
CALL CALL     JNL Jump on not less than 
CBW Convert byte to word   JNLE Jump on not less than or equal 
CLC Clear carry flag    JNO Jump on not overflow 
CLD Clear direction flag   JNP Jump on not parity 
CLI Clear interrupt flag   JNS Jon not sign 
CMC Complement carry flag   JNZ Jump on not zero 
CMP Compare   JO Jump on overflow 
CMPS Compare byte or word (of string)  JP Jump on parity 
CMPSB Compare byte string   JPE Jump on parity even 
CMPSW Compare word string   JPO Jump on parity odd 
CWD Convert word to double word  JS Jump on sign 
DAA Decimal adjust for addition  JZ Jump on zero 
DAS Decimal adjust for subtraction  LAHF Load AH with flags 
DEC Decrement    LDS Load pointer into DS 
DIV Divide     LEA Load effective address 
ESC Escape     LES Load pointer into ES 
HLT Halt     LOCK LOCK bus 
IDIV Integer divide    LODS Load byte or word (of string) 
IMUL Integer multiply    LODSB Load byte (string) 
IN Input byte or word   LOADSW  Load word (string) 
INC Increment    LOOP LOOP 
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INT Interrupt     LOOPE LOOP while equal 
INTO Interrupt on overflow   LOOPNE LOOP while not equal 
IRET Interrupt return    LOOPNZ LOOP while not zero 
JA Jump on above    LOOPZ LOOP while zero 
JAE Jump on above or equal   MOV Move 
JB Jump on below    MOVS Move byte or word (of string) 
JBE Jump on below or equal   MOVSB Move byte (string) 
JC Jump on carry    MOVSW Move word (string) 
JCXC Jump on CX zero    MUL Multiply 
JE Jump on equal    NEG Negate 
JG Jump on geater    NOP No operation 
JGE Jump on greater or equal   NOT NOT 
JL Jump on less than   OR OR 
JLE Jump on less than or equal  OUT Output byte or word 
JMP Jump     POP POP 
JNA Jump on not above   POPF POP flags 
PUSH PUSH     SHL Shift left 
PUSHF PUSH flags    SHR Shift right 
RCL Rotate through carry left   STC Set carry flag 
RCR Rotate through right   STD Set direction flag 
REP Repeat     STI Set interrupt flag 
RET Return     STOS Store byte or word (of string) 
ROL Rotate left    STOSB Store Byte (string) 
ROR Rotate right    STOSW Store word (string) 
SAHF Store AH into flags   SUB Subtract 
SAL Shift arithmetic left   TEST TEST 
SAR Shift arithmetic right   WAIT WAIT 
ABB Subtract with borrow   XCHG Exchange 
SCAS Scan byte or word (of string)  XLAT Translate 
SCASB Scan byte (string)   XOR Exclusive OR 
SCASW Scan word (string) 
 

2. ซีพียูร่วม 8087 

 ซีพยีรู่วม 8087 ใชร่้วมกบัซีพยี ู8086/8088 เพื�อคาํนวณเลขจาํนวนจริง สาํหรบัซีพยี ู80286 มี ซีพยีู
ร่วม 80287 และ ซีพยี ู80386 มีซพีียรู่วม 80387 ซีพยีรู่วมที�กล่าวมา ผูใ้ชต้อ้งซืb อเพิ�มเติม แต่ซีพีย ู 80486 
เป็นตน้ไปถึงเพ็นเทียม (Pentium)  จะมซีีพียรู่วมเพื�อคาํนวณเลขจาํนวนจริงมาใหด้ว้ยเสมอ จึงไมต่อ้งซืb อเพิ�ม 
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2.1 กองซอ้นเรจสิเตอรข์องซีพียูรว่ม 8087 

 ซีพยีรู่วม 8087 มีกองซอ้นเรจสิเตอร ์ดงันีb  
 
 
 
                             
                                      DATA FIELD                     TAG FIELD 
            sign  exponent       significand (mantissa) 
ST(0) 
ST(1) 
ST(2) 
ST(3) 
ST(4) 
ST(5) 
ST(6) 
ST(7) 
           79   78        64 63                                0  1  0 
 
2.2 เรจสิเตอรค์วบคมุของซีพียูรว่ม 8087 

เรจิสเตอรค์วบคุมของซีพียรู่วม 8087 มีบิตต่างๆ ดงันีb  
 
15  14  13  12  11  10   9    8    7    6    5     4     3     2     1     0 

                   IC    RC       PC    IEM        PMUM OM  ZM  DM  IM  

 

           invalid operation 

           denormalized operand 

           zero divide 

           overflow 

           underflow 

           precision 

            reserved 

           interrupt enable mask (1) 

           precision control (2) 

           rounding control (3) 

           infinity control (4) 

           reserved 
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Interrupt-Enable Mask 
0 = Interrupts Enabled 
1 = Interrupt Disabled (masked) 
Precision Control 
00 = 24 bits 
01 = (reserved) 
10 = 53 bits 
11 = 64 bits 
Rounding Control 
00 = Round to Nearest or Even 

01 = Round Down (toward -∞) 

10 = Round Up (toward +∞) 
11 = Chop (Truncate Toward Zero) 
Infinity Control 
0 = Projective 
1 = Affine 
 
2.3 เรจสิเตอรส์ภาวะของซีพียรูว่ม 8087 

เรจิสเตอรส์ภาวะของซีพียรู่วม 8087 มีบิตต่างๆ ดังนีb  
15  14  13  12  11  10   9    8    7    6    5     4     3     2     1     0 

    B  C3     ST         C2 C1C0 IR         PE    UE OE   ZE  DE    IE 

 

           invalid operation 

           denormalized operand 

           zero divide 

           overflow 

           underflow 

           precision 

            reserved 

           interrupt request 

           condition code 

           stack top (ST) pointer 

           busy   

 

2.4 รูปแบบขอ้มูลของซีพียรูว่ม 8087 
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ซีพยีรู่วม 8087 มีรปูแบบของขอ้มลู ดงันีb  
 

                             (S) sign bit 

word integer      two’s complements   

                           15            0 

 

short integer        two’s complement 

                           31                          0 

 

 

long integer          two’s complement 

                           63                                                      0 

 

packed decimal     S                d17  d16  d15  d14  d13  d12  d11 d10  d9  d8  d7  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0 

                               79       72  71                                                                                                   0 

 

short real   S    biased exponent    significand (mantissa) 

                               31                           23         1.                             0 

 

long real                  S        biased exponent                   significand (mantissa) 

                               63                                       52        1.                                              0 

 

temporary real    S        biased exponent                          significand (mantissa) 

                               79                                               64 63                                                      0 
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    ภาคผนวก จ 

 โปรแกรมตน้ฉบบัของคอมไพเลอรภ์าษาพีเอสยูปาสกาล 

 
 ตวัเลขขาังหน้าไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ�งของโปรแกรม ใชเ้พื�ออา้งหมายเลขบรรทดัเท่านั"น 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
1. แฟ้มขอ้มูล : common.h 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
00000 #define MAX_FILE_NAME_LENGTH 65 
00001 #define MAX_NAME_LENGTH 255 
00002 #define MAX_DIGIT_LENGTH 255 
00003 #define MAX_STRING_LENGTH 255 
00004 #define MAX_BUFF_LENGTH 0 
00005 #if     MAX_DIGIT_LENGTH > MAX_BUFF_LENGTH 
00006 #undef  MAX_BUFF_LENGTH 
00007 #define MAX_BUFF_LENGTH MAX_DIGIT_LENGTH 
00008 #endif 
00009 #if     MAX_NAME_LENGTH > MAX_BUFF_LENGTH 
00010 #undef  MAX_BUFF_LENGTH 
00011 #define MAX_BUFF_LENGTH MAX_NAME_LENGTH 
00012 #endif 
00013 #if     MAX_STRING_LENGTH > MAX_BUFF_LENGTH 
00014 #undef  MAX_BUFF_LENGTH 
00015 #define MAX_BUFF_LENGTH MAX_STRING_LENGTH 
00016 #endif 
00017 #define MAXINT  32767 
00018 #define MAXREAL 3.40E+38 
00019 #define MINREAL 1.18E-38 
00020  
00021 #define CHAR_SIZE     1 
00022 #define INTEGER_SIZE  2 
00023 #define POINTER_SIZE  2 
00024 #define REAL_SIZE     4 
00025 #define SET_SIZE      32 
00026 /* typedef struct file { 
00027     char *buff[size_of_component]; 
00028     int handle; 
00029     char eof, eoln, open_flag, terminal_flag; 
00030     char fname[MAX_FILE_NAME_LENGTH+1]; 
00031      } FILE; 
00032 */ 
00033  
00034 #define FILE_SIZE(buff_size)  (buff_size+INTEGER_SIZE+4*CHAR_SIZE+ \ 
00035           MAX_FILE_NAME_LENGTH+1) 
00036  
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00037 /* typedef struct regs { 
00038   int ax, bx, cx, dx, bp, di, si, ds, es, flags; 
00039  } REGS; */  /* not ISO standard */ 
00040  
00041 #define REGS_SIZE 10*INTEGER_SIZE 
00042  
00043 #define LIB_DATA_SIZE 673 
00044  
00045 #define MAXUINT 65535U 
00046  
00047 typedef enum {FALSE,TRUE} BOOLEAN; 
00048  
00049 #define END(v)               ( v-1 + sizeof v / sizeof v[0] ) 
00050  
00051 #define PRIVATE static 
00052 #define PUBLIC 
00053 /* macro for handle traditional and standard prototype */ 
00054 #ifdef __STDC__ 
00055 #define PARMS(x) x 
00056 #else 
00057 #define PARMS(x) () 
00058 #endif 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
2. แฟ้มขอ้มูล : token.h 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
00100 #define LLMAXDEPTH 150 
00101 #define LLTERMINAL_RANGE 60 
00102 #define LLNONTERMINAL_RANGE 170 
00103 #define LL_EOF 0 
00104 #define TK_SEMI 1 
00105 #define TK_DOT 2 
00106 #define TK_PROGRAM 3 
00107 #define TK_ID 4 
00108 #define TK_LPAREN 5 
00109 #define TK_RPAREN 6 
00110 #define TK_COMMA 7 
00111 #define TK_LABEL 8 
00112 #define TK_UINT 9 
00113 #define TK_CONST 10 
00114 #define TK_EQ 11 
00115 #define TK_STRING 12 
00116 #define TK_UREAL 13 
00117 #define TK_TYPE 14 
00118 #define TK_CARAT 15 
00119 #define TK_DOTDOT 16 
00120 #define TK_PACKED 17 
00121 #define TK_ARRAY 18 
00122 #define TK_LBACK 19 
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00123 #define TK_RBACK 20 
00124 #define TK_OF 21 
00125 #define TK_RECORD 22 
00126 #define TK_END 23 
00127 #define TK_SET 24 
00128 #define TK_FILE 25 
00129 #define TK_COLON 26 
00130 #define TK_CASE 27 
00131 #define TK_VAR 28 
00132 #define TK_PROCEDURE 29 
00133 #define TK_FUNCTION 30 
00134 #define TK_BEGIN 31 
00135 #define TK_GOTO 32 
00136 #define TK_WHILE 33 
00137 #define TK_DO 34 
00138 #define TK_REPEAT 35 
00139 #define TK_UNTIL 36 
00140 #define TK_FOR 37 
00141 #define TK_ASSIGN 38 
00142 #define TK_IF 39 
00143 #define TK_THEN 40 
00144 #define TK_WITH 41 
00145 #define TK_TO 42 
00146 #define TK_DOWNTO 43 
00147 #define TK_ELSE 44 
00148 #define TK_GT 45 
00149 #define TK_LT 46 
00150 #define TK_GE 47 
00151 #define TK_LE 48 
00152 #define TK_NE 49 
00153 #define TK_IN 50 
00154 #define TK_PLUS 51 
00155 #define TK_MINUS 52 
00156 #define TK_OR 53 
00157 #define TK_MULTIPLY 54 
00158 #define TK_DIVIDE 55 
00159 #define TK_DIV 56 
00160 #define TK_MOD 57 
00161 #define TK_AND 58 
00162 #define TK_NOT 59 
00163 #define TK_NIL 60 
00164 #define LLSTART_SYM 61 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. แฟ้มขอ้มูล : scanner.h 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
00200 #include "symtab.h" 
00201  
00202 typedef union { 
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00203  int   ival; 
00204  unsigned int uval; 
00205  float rval; 
00206  char  *sval; 
00207  SYM_NODE_PTR symptr; 
00208  TYPE_NODE_PTR typeptr; 
00209 } YYSTYPE, *YYSTYPEPTR; 
00210 /* Prototype of PUBLIC function */ 
00211 PUBLIC int yylex PARMS((void)); 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4. แฟ้มขอ้มูล : symtab.h 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
00300 typedef enum { 
00301   DECLARE_ROUTINE, 
00302   FORWARD_ROUTINE, 
00303   DEFINED_ROUTINE 
00304 } ROUTINE_KIND; 
00305  
00306 /* Category of identifier */ 
00307 typedef enum { 
00308   UNDEFINED, 
00309   LABEL_ID, 
00310   CONST_ID, 
00311   TYPE_ID, FORWARD_ID, 
00312   FIELD_ID, TAG_ID, 
00313   VAR_ID, VALPARM_ID, VARPARM_ID, PROCPARM_ID, FUNCPARM_ID, 
00314   PROG_ID, PROC_ID, FUNC_ID, 
00315   STDPROC_ID, STDFUNC_ID 
00316 } ID_KIND; 
00317  
00318 /* Category of type form */ 
00319 typedef enum { 
00320   NO_FORM, 
00321   SCALAR_FORM, ENUM_FORM, SUBRANGE_FORM, ARRAY_FORM, RECORD_FORM, SET_FORM, 
00322   FILE_FORM, TEXT_FORM, POINTER_FORM 
00323 } TYPE_FORM; 
00324  
00325 /* CODE of standard routine */ 
00326 typedef enum { 
00327  STD_ABS, STD_ARCTAN, 
00328  STD_ASSIGN,       /* not ISO standard */ 
00329  STD_CHR, 
00330  STD_CLOSE,        /* not ISO standard */ 
00331  STD_COS, 
00332  STD_DELAY,        /* not ISO standard */ 
00333  STD_DISPOSE, 
00334  STD_EOF, STD_EOLN, STD_EXP, 
00335  STD_GET, 
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00336  STD_INPORT,       /* not ISO standard */ 
00337  STD_INPORTB,      /* not ISO standard */ 
00338  STD_INTR,         /* not ISO standard */ 
00339  STD_LN, 
00340  STD_NEW, 
00341  STD_NOSOUND,      /* not ISO standard */ 
00342  STD_ODD, 
00343  STD_OFS,          /* not ISO standard */ 
00344  STD_ORD, 
00345  STD_OUTPORT,      /* not ISO standard */ 
00346  STD_OUTPORTB,     /* not ISO standard */ 
00347  STD_PAGE, STD_PRED, STD_PUT, 
00348  STD_RAND,         /* not ISO standard */ 
00349  STD_READ, STD_READLN, 
00350  STD_READMEM,      /* not ISO standard */ 
00351  STD_RESET, STD_REWRITE, STD_ROUND, 
00352  STD_SEG,          /* not ISO standard */ 
00353  STD_SIN, 
00354  STD_SOUND,        /* not ISO standard */ 
00355  STD_SQR, STD_SQRT, 
00356  STD_SRAND,        /* not ISO standard */ 
00357  STD_SUCC, 
00358  STD_TRUNC, 
00359  STD_WRITE, STD_WRITELN, 
00360  STD_WRITEMEM      /* not ISO standard */ 
00361 } STDRTN_CODE; 
00362  
00363 typedef struct { 
00364  char *std_name; 
00365  STDRTN_CODE std_code; 
00366  ID_KIND std_kind; 
00367 } STDTAB, *STDTABPTR; 
00368  
00369 typedef struct { 
00370   union { 
00371  
00372     struct { 
00373       union { 
00374  int integer; 
00375  float real; 
00376  char character; 
00377  char *stringp; 
00378       } value; 
00379       int flag;/* for checking duplicate tag field in variant record only */ 
00380     } constant; 
00381  
00382     struct { 
00383       ROUTINE_KIND key; 
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00384       unsigned int parm_counts; 
00385       unsigned int total_parm_sizes; 
00386       unsigned int total_local_sizes; 
00387       struct symtab_node *parm_ptr; 
00388       struct symtab_node *local_ptr; 
00389     } routine; 
00390  
00391     struct { 
00392       unsigned int       offset; 
00393       struct symtab_node *record_idp; 
00394     } data; 
00395  
00396   } tag; 
00397 } INFO_STRUCT; 
00398  
00399 typedef struct type_struct { 
00400   TYPE_FORM          form; 
00401   unsigned int       size; 
00402   struct symtab_node *type_idp; 
00403   union { 
00404  
00405     struct { 
00406       struct symtab_node *const_idp; 
00407       unsigned int       max; 
00408     } enumeration; 
00409  
00410     struct { 
00411       struct type_struct *range_typep; 
00412       int                min, max; 
00413     } subrange; 
00414  
00415     struct { 
00416       struct type_struct *index_typep, *elmt_typep; 
00417       int                min_index, max_index; 
00418       unsigned int       elmt_counts; 
00419     } array; 
00420  
00421     struct { 
00422        struct symtab_node *field_symtab; 
00423     } record; 
00424  
00425     struct { 
00426        struct type_struct *host_typep; 
00427     } set; 
00428  
00429     struct { 
00430        struct type_struct *fcom_typep; 
00431     } file; 
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00432  
00433     struct { 
00434        struct symtab_node *pointer_idp; 
00435     } pointer; 
00436  
00437   } tag; 
00438  
00439 } TYPE_NODE, *TYPE_NODE_PTR; 
00440  
00441 #define ICONST        info.tag.constant.value 
00442 #define IFLAG         info.tag.constant.flag 
00443 #define IROUTINE      info.tag.routine 
00444 #define IDATA         info.tag.data 
00445 #define TENUMERATION  tag.enumeration 
00446 #define TSUBRANGE     tag.subrange 
00447 #define TARRAY        tag.array 
00448 #define TRECORD       tag.record 
00449 #define TSET          tag.set 
00450 #define TFILE         tag.file 
00451 #define TPOINTER      tag.pointer 
00452  
00453 /* Symbol table node */ 
00454 typedef struct symtab_node { 
00455   struct symtab_node *left, *right;  /* ptrs to sub binary search trees */ 
00456   struct symtab_node *next;          /* for chaining nodes */ 
00457   char               *name;          /* name of id */ 
00458   ID_KIND             use;           /* kind of id */ 
00459   INFO_STRUCT         info;          /* info for constant, routine etc. */ 
00460   TYPE_NODE_PTR       typep;         /* ptr to type node */ 
00461   int                 level;         /* nesting level */ 
00462   int                 label_index;   /* label index for id */ 
00463 } SYM_NODE, *SYM_NODE_PTR; 
00464  
00465 typedef struct string_node { 
00466   int label_index; 
00467   char *stringp; 
00468   struct string_node *next; 
00469 } STRING_NODE, *STRING_NODE_PTR; 
00470  
00471 typedef struct real_node { 
00472   int label_index; 
00473   float value; 
00474   struct real_node *next; 
00475 } REAL_NODE, *REAL_NODE_PTR; 
00476  
00477 typedef struct set_node { 
00478   TYPE_NODE_PTR set_typep; 
00479   struct set_node *next; 
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00480 } SET_NODE, *SET_NODE_PTR; 
00481  
00482 typedef struct { 
00483    SYM_NODE_PTR block_id, root; 
00484 } DISPLAY; 
00485 /* Prototype of PUBLIC functions */ 
00486 PUBLIC STDTABPTR search_std_routine PARMS((char *name)); 
00487 PUBLIC TYPE_NODE_PTR make_string_typep PARMS((char *s, int *label)); 
00488 PUBLIC TYPE_NODE_PTR make_real_typep PARMS((double val, int *label)); 
00489 PUBLIC TYPE_NODE_PTR make_set_typep PARMS((TYPE_NODE_PTR base_typep)); 
00490  
00491 PUBLIC TYPE_NODE_PTR get_type_node PARMS((void)); 
00492  
00493 PUBLIC SYM_NODE_PTR search_symtab PARMS((char *name, SYM_NODE_PTR root)); 
00494 PUBLIC SYM_NODE_PTR search_display PARMS((char *name)); 
00495 PUBLIC SYM_NODE_PTR enter_symtab PARMS((char *name, SYM_NODE_PTR *rootp)); 
00496 PUBLIC void initialize PARMS((void)); 
00497 PUBLIC void mark_scope PARMS((void)); 
00498 PUBLIC void enter_block PARMS((SYM_NODE_PTR block_id, SYM_NODE_PTR r)); 
00499 PUBLIC void exit_block PARMS((void)); 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
5. แฟ้มขอ้มูล : error.h 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
00500 #define MAX_ERROR 100 
00501  
00502 /* error */ 
00503 enum { 
00504        /* Lexical Error */ 
00505        INTEGER_OVERFLOW, 
00506        BUFF_OVERFLOW, 
00507        INVALID_REAL, 
00508        REAL_OUT_OF_RANGE, 
00509        INVALID_COMMENT, 
00510        INVALID_TOKEN, 
00511        INVALID_STRING, 
00512        /* Syntax error */ 
00513        REQUIRE_KEYWORD_PROGRAM, 
00514        INVALID_PROGRAM_HEADER, 
00515        INVALID_ID_LIST, 
00516        INVALID_DECL_OR_COMPOUND_STMT, 
00517        INVALID_TYPE_DEF, 
00518        REQUIRE_COMMA_OR_RBACK, 
00519        REQUIRE_COMMA_OR_RPAREN, 
00520        INVALID_VAR_DEF, 
00521        REQUIRE_SEMI_OR_LPAREN, 
00522        INVALID_ACTUAL_PARA_LIST, 
00523        INVALID_PARA_DECL, 
00524        INVALID_STATEMENT, 
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00525        INVALID_WRITE, 
00526        INVALID_WRITELN, 
00527        REQUIRE_EXPR_OR_STRING, 
00528        REQUIRE_SEMI_OR_RPAREN, 
00529        INVALID_INDEX, 
00530        SYNTAX_ERROR, 
00531        /* Syntax and Semantics Error */ 
00532        INVALID_TYPE, 
00533        INVALID_INDEX_TYPE, 
00534        INVALID_EXPRESSION, 
00535        /* Semantics Error */ 
00536        UNDEFINED_IDENTIFIER, 
00537        NOT_A_TYPE_IDENTIFIER, 
00538        MIN_GT_MAX, 
00539        REDEFINED_IDENTIFIER, 
00540        ARRAY_SIZE_TOO_BIG, 
00541        INDEX_RANGE_TOO_BIG, 
00542        TOO_MANY_SUBSCRIPT, 
00543        INVALID_SUBSCRIPT, 
00544        TYPE_MISMATCH, 
00545        ASSIGN_TYPE_MISMATCH, 
00546        PARM_TYPE_MISMATCH, 
00547        ROUTINE_PARA, 
00548        STDRTNPARA, 
00549        REQUIRE_BOOLEAN, 
00550        WRONG_NUMBER_OF_PARMS, 
00551        INVALID_CALL_BY_REFERENCE, 
00552        SYNTAX_STACK_EMPTY, 
00553        INVALID_CONSTANT, 
00554        REQUIRE_CONST_ID, 
00555        INVALID_SUBRANGE, 
00556        REQUIRED_TYPE, 
00557        ALREADY_FORWARDED, 
00558        SET_TOO_BIG, 
00559        INVALID_SET, 
00560        INVALID_SET_RELATION, 
00561        INVALID_FILE_COMPONENT, 
00562        INVALID_PARAMETER, 
00563        INVALID_IDENTIFIER_USAGE, 
00564        INVALID_FIELD, 
00565        UNDEFINED_LABEL, 
00566        DEC_UNDEF_LABEL, 
00567        REDEFINED_LABEL, 
00568        UNDECLARED_LABEL, 
00569        DUPLICATE_LABEL, 
00570        JMP_FROM_OUTER_STRUCT, 
00571        JMP_INTO_STRUCT, 
00572        UNDEFINED_ROUTINE, 
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00573        INVALID_TAG_CONST, 
00574        INVALID_RECORD, 
00575        WITH_TOO_DEPTH, 
00576        NEED_FILE_TYPE, 
00577        REQUIRE_VARIABLE, 
00578        NOT_TEXT_FILE, 
00579        INVALID_RELATION, 
00580        SUBSCRIPT_TOO_BIG, 
00581        FILE_NAME_TOO_LONG, 
00582        ASSIGN_NAME, 
00583        RESET_TERMINAL, 
00584        REWRITE_TERMINAL, 
00585        CLOSE_TERMINAL, 
00586        GET_OUTPUT, 
00587        PUT_INPUT, 
00588        FOR_CONTROL, 
00589        ALTER_FOR_ID, 
00590        USE_TAG_ID, 
00591        CON_ARRAY, 
00592        DATA_TOO_BIG 
00593 }; 
00594  
00595 /* Warning */ 
00596 enum { 
00597        UNKNOWN_CHAR, 
00598        CONSECUTIVE_SEMI, 
00599        LABEL_TOO_BIG, 
00600        VARIANT_CONST, 
00601        NO_TAG_CONST, 
00602        DUPLICATE_TAG_CONST 
00603 }; 
00604  
00605  
00606 /* Fatal Error */ 
00607 enum { 
00608        /* scanner */ 
00609        INPUT_STACK_OVERFLOW, 
00610        INPUT_STACK_UNDERFLOW, 
00611        /* symbol table handler */ 
00612        CAN_NOT_ALLOCATE_SYMBOL_TABLE, 
00613        CAN_NOT_ALLOCATE_TYPE_TABLE, 
00614        CAN_NOT_ALLOCATE_STRING_TABLE, 
00615        SYMTAB_OVERFLOW, 
00616        TYPETAB_OVERFLOW, 
00617        STRTAB_OVERFLOW, 
00618        NESTING_TOO_DEEP, 
00619        /* Semantics */ 
00620        SEMANTICS_STACK_OVERFLOW, 
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00621        SEMANTICS_STACK_UNDERFLOW, 
00622        LABEL_INDEX_OVERFLOW, 
00623        IMPOSSIBLE, 
00624        UTOA_OVERFLOW, 
00625        MEMORY_OVERFLOW, 
00626        LABEL_STACK_TOO_DEPTH, 
00627        LABEL_STACK_UNDERFLOW, 
00628        FOR_STACK_OVERFLOW 
00629 }; 
00630 /* Prototype of PUBLIC functions */ 
00631 PUBLIC int Error PARMS((int code)); 
00632 PUBLIC int Error1 PARMS((int code, char *s)); 
00633 PUBLIC int Warning PARMS((int code)); 
00634 PUBLIC int Warning1 PARMS((int code, char *s)); 
00635 PUBLIC int FatalError PARMS((int code)); 
00636 PUBLIC int llerror PARMS((int X, int *token)); 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6. แฟ้มขอ้มูล : action.h 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
00700 #define UTOA_LENGTH 11 
00701 #define STRUCT_DEPTH 50 
00702 #define FOR_DEPTH 30 
00703 #define WITH_DEPTH 15 
00704 #define MAX_SEM_TOP  1024 
00705 #define PROC_LOCAL_STACK_FRAME_OFFSET 0 
00706 #define FUNC_LOCAL_STACK_FRAME_OFFSET -4 
00707 #define PARAMETER_STACK_FRAME_OFFSET +6 
00708 #define enter_name_local_symtab(idp, name)                              \ 
00709   idp = enter_symtab(name, &display[level].root) 
00710 #define search_and_enter_local_symtab(idp)                              \ 
00711   if ((idp = search_symtab(yylval.sval,display[level].root)) == NULL)   \ 
00712      idp = enter_symtab(yylval.sval, &display[level].root);             \ 
00713   else {                                                                \ 
00714      Error(REDEFINED_IDENTIFIER);                                       \ 
00715      utoa(++dummy_no,&dummy_name[1]);                                   \ 
00716      idp = enter_symtab(dummy_name,&display[level].root);               \ 
00717   } 
00718 #define type_search_and_enter_local_symtab(idp)                         \ 
00719   if ((idp = search_symtab(yylval.sval,display[level].root)) == NULL)   \ 
00720      idp = enter_symtab(yylval.sval, &display[level].root);             \ 
00721   else if (idp->use != FORWARD_ID) {                                    \ 
00722      Error(REDEFINED_IDENTIFIER);                                       \ 
00723      utoa(++dummy_no,&dummy_name[1]);                                   \ 
00724      idp = enter_symtab(dummy_name,&display[level].root);               \ 
00725   } 
00726 #define search_all_symtab(idp)                                          \ 
00727   idp = search_display(yylval.sval) 
00728 #define search_local_symtab(idp)                                        \ 
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00729   idp = search_symtab(yylval.sval, display[level].root) 
00730 #define enter_local_symtab(idp)                                         \ 
00731   idp = enter_symtab(yylval.sval, &display[level].root) 
00732 #define search_and_find_all_symtab(idp)                                 \ 
00733   if ((idp = search_display(yylval.sval)) == NULL) {                    \ 
00734      Error(UNDEFINED_IDENTIFIER);                                       \ 
00735      idp = enter_symtab(yylval.sval, &display[level].root);             \ 
00736      idp->use = UNDEFINED;                                              \ 
00737      idp->typep = &dummy_type;                                          \ 
00738   } 
00739 #define search_this_symtab(idp, this_symtab)                        \ 
00740   idp = search_symtab(yylval.sval, this_symtab) 
00741 #define search_and_enter_this_symtab(idp, this_symtab)              \ 
00742   if ((idp = search_symtab(yylval.sval, this_symtab)) == NULL)      \ 
00743       idp = enter_symtab(yylval.sval, &this_symtab);                \ 
00744   else {                                                            \ 
00745      Error(REDEFINED_IDENTIFIER);                                   \ 
00746      utoa(++dummy_no,&dummy_name[1]);                               \ 
00747      idp = enter_symtab(dummy_name,&this_symtab);                   \ 
00748   } 
00749 #define ALLOCATE_LABEL_STACK  if (++TOP_LABEL_STACK > STRUCT_DEPTH) \ 
00750      FatalError(LABEL_STACK_TOO_DEPTH) 
00751 #define RELEASE_LABEL_STACK   if (--TOP_LABEL_STACK < (-1)) \ 
00752      FatalError(LABEL_STACK_UNDERFLOW) 
00753 #define LABEL_STACK_EMPTY     (TOP_LABEL_STACK <= (-1)) 
00754 #define IncSemTop(value) ((sem_top + value) > MAX_SEM_TOP) ?    \ 
00755     FatalError(SEMANTICS_STACK_OVERFLOW) : \ 
00756     (sem_top += value) 
00757 #define DecSemTop(value) ((sem_top - value) < 0) ?                \ 
00758     FatalError(SEMANTICS_STACK_UNDERFLOW) : \ 
00759     (sem_top -= value) 
00760 #define integer_operands(tp1, tp2) ((tp1 == integer_typep) && \ 
00761         (tp2 == integer_typep)) 
00762 #define boolean_operands(tp1, tp2) ((tp1 == boolean_typep) && \ 
00763         (tp2 == boolean_typep)) 
00764 #define real_operands(tp1, tp2)    (((tp1 == real_typep) &&   \ 
00765         ((tp2 == real_typep) ||   \ 
00766          (tp2 == integer_typep))) \ 
00767          ||                \ 
00768         ((tp2 == real_typep) &&   \ 
00769         ((tp1 == real_typep) ||   \ 
00770          (tp1 == integer_typep)))) 
00771 #define set_operands(tp1, tp2) ((tp1->form == SET_FORM) &&   \ 
00772     (tp2->form == SET_FORM) &&   \ 
00773     ((base_type(tp1->TSET.host_typep) ==    \ 
00774       base_type(tp2->TSET.host_typep)) ||   \ 
00775      (tp1 == empty_set_typep) || \ 
00776      (tp2 == empty_set_typep))) 
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00777 #define pointer_operands(tp1, tp2) ((tp1->form == POINTER_FORM) &&   \ 
00778         (tp2->form == POINTER_FORM) &&   \ 
00779         ((tp1->TPOINTER.pointer_idp ==   \ 
00780           tp2->TPOINTER.pointer_idp) ||  \ 
00781          (tp1 == nil_typep) ||           \ 
00782          (tp2 == nil_typep))) 
00783 #define gen0(x)         sprintf(asm_buff, x);          \ 
00784    assembler(asm_buff); 
00785 #define gen1(x,y)       sprintf(asm_buff, x, y);       \ 
00786    assembler(asm_buff); 
00787 #define gen2(x,y,z)     sprintf(asm_buff, x, y, z);    \ 
00788    assembler(asm_buff); 
00789 #define gen3(x,y,z,w)   sprintf(asm_buff, x, y, z, w); \ 
00790    assembler(asm_buff); 
00791  
00792 typedef struct label_node { 
00793    struct label_node *llink; 
00794    int line, column; 
00795    SYM_NODE_PTR labelp; 
00796    struct label_node *rlink; 
00797 } LABEL_NODE, *LABEL_NODE_PTR; 
00798  
00799 PUBLIC int new_label_index PARMS((void)); 
00800 PUBLIC void llaction PARMS((int action, int *token)); 
00801 PUBLIC void llaction2 PARMS((int action, int *token)); 
00802 PUBLIC void llaction3 PARMS((int action, int *token)); 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
7. แฟ้มขอ้มูล : tracesym.h 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
00900 /* Prototype of PUBLIC functions */ 
00901 PUBLIC void trace_routine_decl PARMS((SYM_NODE_PTR idp)); 
00902 PUBLIC void trace_id PARMS((SYM_NODE_PTR idp)); 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
8. แฟ้มขอ้มูล : main.c 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
01000 #include <stdio.h> 
01001 #include <stdlib.h> 
01002 #include <string.h> 
01003 #include "common.h" 
01004 #include "scanner.h" 
01005 #include "token.h" 
01006  
01007 extern void initialize PARMS((void)); /* definition in symtab.c  */ 
01008 extern int yylex PARMS((void));       /* definition in scanner.c */ 
01009 extern int llparse PARMS((void));     /* definition in parser.c */ 
01010 extern int no_error;                  /* definition in error.c   */ 
01011 extern BOOLEAN no_warning;            /* definition in error.c   */ 
01012 extern int token_line,token_column;   /* definition in scanner.c */ 



 ภาคผนวก จ โปรแกรมต้นฉบบัของคอมไพเลอร์ภาษาพีเอสยปูาสกาล 454 

01013 extern YYSTYPE yylval; 
01014  
01015 PUBLIC int main PARMS((int argc, char *argv[])); 
01016 PUBLIC BOOLEAN trace_symtab = FALSE; 
01017 PUBLIC FILE *src_file, *obj_file, *lst_file; 
01018  
01019 PRIVATE BOOLEAN trace_lexical = FALSE; 
01020 PRIVATE FILE *FileManage PARMS((char *msg, int flag)); 
01021 PRIVATE char *logo = 
01022   "PSU Pascal Compiler (compliance with ISO 7185 Standard level 0)"; 
01023 PRIVATE char *version = 
01024   "Public Domain Version 3.1 (Small Model)"; 
01025 PRIVATE char *copy_right = 
01026   "Copyright (c) 2000 by Iew Ayaragarnchanakul"; 
01027 PRIVATE char *src_f = "SOURCE FILE:"; 
01028 PRIVATE char *obj_f = "TARGET FILE:"; 
01029 PRIVATE char *lst_f = "LISTING FILE:"; 
01030  
01031 PRIVATE FILE *FileManage(msg,flag) 
01032   char *msg; 
01033   int flag; 
01034 { 
01035   FILE *f; 
01036   int i; 
01037   char mode[2], name[MAX_FILE_NAME_LENGTH + 1]; 
01038   char c; 
01039  
01040   fprintf(stderr, msg); 
01041   while ((c = getchar()) == ' ') ; /* skip blank */ 
01042      if (c == '\n') i = 0; 
01043      else { 
01044  name[0] = c; 
01045  i = 1; 
01046  while ((c = getchar()) != '\n' && i < MAX_FILE_NAME_LENGTH) 
01047  name[i++] = c; 
01048      } 
01049      i >= MAX_FILE_NAME_LENGTH ? 
01050    (name[MAX_FILE_NAME_LENGTH] = '\0') : (name[i] = '\0'); 
01051      if (strcmp((char *)name, (char *)"") ==0 ) { 
01052  if (flag == '3') return(stderr); 
01053  else { 
01054     fprintf(stderr, "\n%s %s not found\n", msg, name); 
01055     exit(1); 
01056  } 
01057      } 
01058      else { 
01059  mode[0] = flag == '1' ? 'r' : 'w'; 
01060  mode[1] = '\0'; 
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01061  f = fopen((char *)name, (char *)mode); 
01062  if ((flag == '1') && (f == NULL)) { 
01063     fprintf(stderr, "\n%s %s not found\n", msg, name); 
01064     exit(1); 
01065  } 
01066      } 
01067      return(f); 
01068 } 
01069  
01070 int main(argc, argv) 
01071   int argc; 
01072   char *argv[]; 
01073 { 
01074   int argd = 1; 
01075  
01076   fprintf(stderr,"%s\n", logo); 
01077   fprintf(stderr,"%s\n", version); 
01078   fprintf(stderr,"%s\n", copy_right); 
01079   if (argc > 1) 
01080      if (strcmp(argv[1],"-l") == 0) { 
01081  trace_lexical = TRUE; 
01082  --argc; 
01083  argd = 2; 
01084      } 
01085      else if (strcmp(argv[1],"-s") == 0) { 
01086  trace_symtab = TRUE; 
01087  --argc; 
01088  argd = 2; 
01089      } 
01090   switch(argc) { 
01091      case 1: 
01092  src_file = FileManage(src_f, '1'); 
01093  obj_file = FileManage(obj_f, '2'); 
01094  lst_file = FileManage(lst_f, '3'); 
01095  break; 
01096      case 2: 
01097  src_file = fopen(argv[argd], "r"); 
01098  if (src_file == NULL) { 
01099     fprintf(stderr, "\n%s%s not found\n", src_f, argv[argd]); 
01100     exit(1); 
01101  } 
01102  obj_file = FileManage(obj_f, '2'); 
01103  lst_file = FileManage(lst_f, '3'); 
01104  break; 
01105      case 3: 
01106  src_file = fopen(argv[argd], "r"); 
01107  if (src_file == NULL) { 
01108     fprintf(stderr, "\n%s%s not found\n", src_f, argv[argd]); 
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01109     exit(1); 
01110  } 
01111  obj_file = fopen(argv[argd+1], "w"); 
01112  lst_file = FileManage(lst_f, '3'); 
01113  break; 
01114      default: 
01115  src_file = fopen(argv[argd], "r"); 
01116  if (src_file == NULL) { 
01117     fprintf(stderr, "\n%s%s not found\n", src_f, argv[argd]); 
01118     exit(1); 
01119  } 
01120  obj_file = fopen(argv[argd+1], "w"); 
01121  lst_file = fopen(argv[argd+2], "w"); 
01122   } 
01123   initialize(); 
01124   fprintf(stderr, "Compiling ...\n"); 
01125   if (trace_lexical) 
01126   { 
01127    int token; 
01128  
01129    token = yylex(); 
01130    while (token) { 
01131     fprintf(lst_file, "line : %d column : %d : ", token_line, token_column); 
01132     switch (token) { 
01133       case TK_ID: fprintf(lst_file, "identifier : %s\n", yylval.sval); 
01134     break; 
01135       case TK_UINT : fprintf(lst_file, "unsigned integer : %d\n", yylval.ival); 
01136        break; 
01137       case TK_UREAL : fprintf(lst_file, "unsigned real : %f\n", yylval.rval); 
01138         break; 
01139       case TK_STRING : fprintf(lst_file, "string : %s\n", yylval.sval); 
01140          break; 
01141       case TK_ASSIGN : fprintf(lst_file, ":=\n"); break; 
01142       case TK_PLUS : fprintf(lst_file, "+\n"); break; 
01143       case TK_MINUS : fprintf(lst_file, "-\n"); break; 
01144       case TK_MULTIPLY : fprintf(lst_file, "*\n"); break; 
01145       case TK_DIVIDE : fprintf(lst_file, "/\n"); break; 
01146       case TK_EQ : fprintf(lst_file, "=\n"); break; 
01147       case TK_NE : fprintf(lst_file, "<>\n"); break; 
01148       case TK_LE : fprintf(lst_file, "<=\n"); break; 
01149       case TK_LT : fprintf(lst_file, "<\n"); break; 
01150       case TK_GE : fprintf(lst_file, ">=\n"); break; 
01151       case TK_GT : fprintf(lst_file, ">\n"); break; 
01152       case TK_SEMI : fprintf(lst_file, ";\n"); break; 
01153       case TK_COMMA : fprintf(lst_file, ",\n"); break; 
01154       case TK_LPAREN : fprintf(lst_file, "(\n"); break; 
01155       case TK_RPAREN : fprintf(lst_file, ")\n"); break; 
01156       case TK_LBACK : fprintf(lst_file, "[\n"); break; 
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01157       case TK_RBACK : fprintf(lst_file, "]\n"); break; 
01158       case TK_COLON : fprintf(lst_file, ":\n"); break; 
01159       case TK_DOT : fprintf(lst_file, ".\n"); break; 
01160       case TK_DOTDOT : fprintf(lst_file, "..\n"); break; 
01161       case TK_CARAT : fprintf(lst_file, "^\n"); break; 
01162       default : fprintf(lst_file, "keyword : %s\n", yylval.sval); 
01163   break; 
01164     } 
01165     token = yylex(); 
01166    } 
01167    fclose(src_file); 
01168    fclose(obj_file); 
01169    fclose(lst_file); 
01170    fprintf(stderr, "%8d Source lines compiled (lexical analyzer phase only).\n", 
01171      token_line); 
01172    if (no_warning) fprintf(stderr,"* There are some warnings.\n"); 
01173    if (no_error>0) fprintf(stderr, "%8d Errors.\n", no_error); 
01174    exit(1); 
01175   } 
01176   else llparse(); 
01177   fclose(src_file); 
01178   fclose(obj_file); 
01179   fclose(lst_file); 
01180   fprintf(stderr, "%8d Source lines compiled.\n", token_line); 
01181   if (no_warning) fprintf(stderr,"* There are some warnings.\n"); 
01182   if (no_error>0) fprintf(stderr, "%8d Errors.\n", no_error); 
01183   return no_error; 
01184 } 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
9. แฟ้มขอ้มูล : error.c 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
01200 #include <stdio.h> 
01201 #include <stdlib.h> 
01202 #include "common.h" 
01203 #include "token.h" 
01204 #include "error.h" 
01205 #include "scanner.h" 
01206 extern FILE *lst_file;                  /* definition in main.c    */ 
01207 extern token_line, token_column;        /* definition in scanner.c */ 
01208 extern int llstack[], lltop;            /* definition in parser.c  */ 
01209 extern YYSTYPEPTR sem_top, sem_save;    /* definition in action.c  */ 
01210  
01211 PUBLIC int no_error = 0; 
01212 PUBLIC BOOLEAN no_warning = FALSE; 
01213  
01214 PRIVATE void AccumulateError PARMS((void)); 
01215 PRIVATE char *term_name PARMS((int tk_code)); 
01216 PRIVATE char *errmsg[] = { 
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01217  "integer overflow", 
01218  "token too long", 
01219  "invalid real number", 
01220  "real out of range", 
01221  "invalid  comment", 
01222  "invalid token", 
01223  "invalid string", 
01224  "require keyword program", 
01225  "invalid program header", 
01226  "invalid identifier list", 
01227  "invalid declaration or compound statement", 
01228  "invalid type declaration", 
01229  "require , or ] or .)", 
01230  "require , or )", 
01231  "invalid var declaration", 
01232  "require ; or (", 
01233  "invalid actual parameter list", 
01234  "invalid parameter declaration", 
01235  "invalid statement", 
01236  "invalid write statement", 
01237  "invalid writeln statement", 
01238  "require expression or string", 
01239  "require ; or )", 
01240  "invalid index", 
01241  "syntax error", 
01242  "invalid type", 
01243  "invalid index type", 
01244  "invalid expression", 
01245  "undefined identifier", 
01246  "not a type identifier", 
01247  "min greater than max", 
01248  "redefined identifier", 
01249  "array size too big", 
01250  "index range too big", 
01251  "too many subscript", 
01252  "invalid subscript", 
01253  "type mismatch or not allow", 
01254  "assign type mismatch or not allow", 
01255  "parameter type mismatch", 
01256  "actual parameter not allow", 
01257  "actual standard routine paramter not allow", 
01258  "require boolean expression", 
01259  "wrong number of parameters", 
01260  "invalid call by reference", 
01261  "can not recovery, compiler terminate", 
01262  "invalid constant", 
01263  "require constant id", 
01264  "invalid subrange", 
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01265  "required type", 
01266  "already forwarded", 
01267  "set too big", 
01268  "invalid set", 
01269  "invalid set relation", 
01270  "file component can not be file", 
01271  "invalid parameter", 
01272  "invalid identifier usage", 
01273  "invalid field", 
01274  "undefined label", 
01275  "declare but never define label", 
01276  "redefined label", 
01277  "undeclared label", 
01278  "duplicate label", 
01279  "jump from outer structure", 
01280  "jump into structure", 
01281  "undefined routine", 
01282  "invalid tag constant", 
01283  "invalid record", 
01284  "with too depth", 
01285  "need file type", 
01286  "require variable", 
01287  "not text file", 
01288  "invalid relation", 
01289  "subscript too big", 
01290  "file name too long", 
01291  "assign name to std input/output", 
01292  "reset std input/output", 
01293  "rewrite std input/output", 
01294  "close std input/output", 
01295  "get from std output", 
01296  "put to std input", 
01297  "invalid control variable", 
01298  "control variable may not be changed", 
01299  "use tag field at call by reference", 
01300  "conformant array not allowed", 
01301  "data segment too big" 
01302   }; 
01303 PRIVATE char *wrnmsg[] = { 
01304  "unknown character assume blank", 
01305  "(ISO) consecutive ; not permitted", 
01306  "(ISO) label > 9999", 
01307  "(ISO) no check tag constant", 
01308  "(ISO) no tag constant", 
01309  "(ISO) duplicate tag constant" 
01310   }; 
01311 PRIVATE char *ftlmsg[] = { 
01312    "input stack of scanner overflow", 
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01313    "input stack of scanner underflow", 
01314    "can not allocate symbol table", 
01315    "can not allocate type table", 
01316    "can not allocate string table", 
01317    "symbol table overflow", 
01318    "type table overflow", 
01319    "string table overflow", 
01320    "nesting too deep", 
01321    "semantics stack overflow", 
01322    "semantics stack underflow", 
01323    "label index overflow", 
01324    "BUG:impossible", 
01325    "utoa overflow", 
01326    "memory overflow", 
01327    "label stack too depth", 
01328    "label stack underflow", 
01329    "for too depth" 
01330   }; 
01331  
01332 PRIVATE void AccumulateError() 
01333 { 
01334   if (no_error>=MAX_ERROR) { 
01335      fprintf(lst_file,"Number of error greater than %d compiler terminate", 
01336       MAX_ERROR); 
01337      exit(2); 
01338   } 
01339   else 
01340      ++no_error; 
01341 } 
01342  
01343 PUBLIC int Error(code) 
01344   int code; 
01345 { 
01346   static int prev_token_line = 0, prev_token_column = 0; 
01347  
01348   if (prev_token_line != token_line || prev_token_column != token_column) { 
01349      AccumulateError(); 
01350      fprintf(lst_file, "* error * :line %d :column %d %s\n", 
01351       token_line, token_column, errmsg[code]); 
01352      prev_token_line = token_line; 
01353      prev_token_column = token_column; 
01354   } 
01355   return(code + 1); 
01356 } 
01357  
01358 PUBLIC int Error1(code, s) 
01359   int code; 
01360   char *s; 
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01361 { 
01362   AccumulateError(); 
01363   fprintf(lst_file, "* error * :line %d :column %d %s, %s\n", 
01364    token_line, token_column, errmsg[code], s); 
01365   return(code + 1); 
01366 } 
01367  
01368 PUBLIC int Warning(code) 
01369   int code; 
01370 { 
01371   no_warning = TRUE; 
01372   fprintf(lst_file, "* warning * :line %d :column %d %s\n", 
01373    token_line, token_column, wrnmsg[code]); 
01374   return(0); 
01375 } 
01376  
01377 PUBLIC Warning1(code, s) 
01378   int code; 
01379   char *s; 
01380 { 
01381   no_warning = TRUE; 
01382   fprintf(lst_file, "* Warning * :line %d :column %d %s, %s\n", 
01383    token_line, token_column, wrnmsg[code], s); 
01384   return(0); 
01385 } 
01386  
01387 PUBLIC int FatalError(code) 
01388   int code; 
01389 { 
01390   fprintf(lst_file, "* fatal error * : %s\n", ftlmsg[code]); 
01391   fprintf(stderr, "* fatal error * : %s\n", ftlmsg[code]); 
01392   exit(code + 1); 
01393   return(0); 
01394 } 
01395  
01396 PRIVATE char *term_name (tk_code) 
01397   int tk_code; 
01398 { 
01399   static struct tkntable { 
01400   char *tk_name; 
01401   int token_code; 
01402   } tkntable[] = { 
01403  "AND",                   TK_AND, 
01404  "ARRAY",                 TK_ARRAY, 
01405  "BEGIN",                 TK_BEGIN, 
01406  "CASE",                  TK_CASE, 
01407  "CONST",                 TK_CONST, 
01408  "DIV",                   TK_DIV, 
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01409  "DO",                    TK_DO, 
01410  "DOWNTO",                TK_DOWNTO, 
01411  "ELSE",                  TK_ELSE, 
01412  "END",                   TK_END, 
01413  "FILE",                  TK_FILE, 
01414  "FOR",                   TK_FOR, 
01415  "FUNCTION",              TK_FUNCTION, 
01416  "GOTO",                  TK_GOTO, 
01417  "IF",                    TK_IF, 
01418  "IN",                    TK_IN, 
01419  "LABEL",                 TK_LABEL, 
01420  "MOD",                   TK_MOD, 
01421  "NIL",                   TK_NIL, 
01422  "NOT",                   TK_NOT, 
01423  "OF",                    TK_OF, 
01424  "OR",                    TK_OR, 
01425  "PACKED",                TK_PACKED, 
01426  "PROCEDURE",             TK_PROCEDURE, 
01427  "PROGRAM",               TK_PROGRAM, 
01428  "RECORD",                TK_RECORD, 
01429  "REPEAT",                TK_REPEAT, 
01430  "SET",                   TK_SET, 
01431  "THEN",                  TK_THEN, 
01432  "TO",                    TK_TO, 
01433  "TYPE",                  TK_TYPE, 
01434  "UNTIL",                 TK_UNTIL, 
01435  "VAR",                   TK_VAR, 
01436  "WHILE",                 TK_WHILE, 
01437  "WITH",                  TK_WITH, 
01438  /* IDENTIFIERS */ 
01439  "id",                    TK_ID, 
01440  
01441  /* CONSTANT */ 
01442  "uinteger",              TK_UINT, 
01443  "ureal",                 TK_UREAL, 
01444  "string",                TK_STRING, 
01445  
01446  /* OPERATORS */ 
01447  ">",                     TK_GT, 
01448  "<",                     TK_LT, 
01449  ">=",                    TK_GE, 
01450  "<=",                    TK_LE, 
01451  "<>",                    TK_NE, 
01452  "+",                     TK_PLUS, 
01453  "-",                     TK_MINUS, 
01454  "*",                     TK_MULTIPLY, 
01455  "/",                     TK_DIVIDE, 
01456  
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01457  /* DELIMETERS */ 
01458  "(",                     TK_LPAREN, 
01459  ")",                     TK_RPAREN, 
01460  "[ or (.",               TK_LBACK, 
01461  "] or .)",               TK_RBACK, 
01462  ",",                     TK_COMMA, 
01463  ";",                     TK_SEMI, 
01464  "=",                     TK_EQ, 
01465  ":",                     TK_COLON, 
01466  ".",                     TK_DOT, 
01467  "..",                    TK_DOTDOT, 
01468  ":=",                    TK_ASSIGN, 
01469  "^ or @",                TK_CARAT, 
01470  "eof",                   LL_EOF 
01471   }; 
01472   struct tkntable *low  = tkntable, 
01473      *high = END(tkntable); 
01474   while (low <= high) { 
01475      if (low->token_code == tk_code) return(low->tk_name); 
01476      ++low; 
01477   } 
01478   FatalError(IMPOSSIBLE); 
01479   return(tkntable[0].tk_name); 
01480 } 
01481  
01482 PUBLIC int llerror(X,token) 
01483   int X,  /* top of stack symbol */ 
01484   *token; 
01485 { 
01486   int i; 
01487   extern int Row_Table[]; 
01488   extern int Column_Table[]; 
01489  
01490   if (lltop <= 0) Error(SYNTAX_STACK_EMPTY); 
01491   else if (X <= LLTERMINAL_RANGE) { 
01492    AccumulateError(); 
01493    fprintf(lst_file, "* error * :line %d :column %d Expected %s\n", 
01494     token_line, token_column, term_name(X)); 
01495        } 
01496        else Error(SYNTAX_ERROR); 
01497   /* Panic Mode Recovery synchonize symbol is ; */ 
01498   while (*token != TK_SEMI && *token != LL_EOF) *token = yylex(); 
01499   if (*token == LL_EOF) lltop = 0; 
01500   while (llstack[lltop] != TK_SEMI && lltop>0) --lltop; 
01501   sem_top = sem_save; 
01502   return(0); 
01503 } 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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10. แฟ้มขอ้มูล : scanner.c 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
01600 #include <stdio.h> 
01601 #include <stdlib.h> 
01602 #include <ctype.h> 
01603 #include <string.h> 
01604 #include <math.h> 
01605 #include "common.h" 
01606 #include "token.h" 
01607 #include "error.h" 
01608 #include "scanner.h" 
01609 #define TAB_SIZE             8 
01610 #define INPUT_STACK_SIZE     2 
01611 #define INPUT_STACK_EMPTY()  (top_input_stack<0) 
01612 #define INPUT_STACK_FULL()   (top_input_stack >= INPUT_STACK_SIZE) 
01613 #define PUSH_INPUT_STACK(ch) INPUT_STACK_FULL() ?                \ 
01614         FatalError(INPUT_STACK_OVERFLOW) :  \ 
01615         ++top_input_stack,                  \ 
01616         input_stack[top_input_stack] = ch 
01617 #define POP_INPUT_STACK()    INPUT_STACK_EMPTY() ?               \ 
01618         FatalError(INPUT_STACK_UNDERFLOW) : \ 
01619         input_stack[top_input_stack--] 
01620 #define CLEAR_BUFF()         buffp=(-1); buff_overflow = FALSE 
01621 #define PUT_BUFF(x,y,z)      if ((buffp+1)<x) buff[++buffp] = y ; else z 
01622 #define END_BUFF()           buff[++buffp] = '\0' 
01623  
01624 extern int Error PARMS((int code));      /* definition in error.c   */ 
01625 extern int Warning PARMS((int code));    /* definition in error.c   */ 
01626 extern int FatalError PARMS((int code)); /* definition in error.c   */ 
01627 extern FILE *src_file;                   /* definition in main.c    */ 
01628  
01629 PUBLIC YYSTYPE yylval; 
01630 PUBLIC int line = 1, column, token_line, token_column; 
01631  
01632 PRIVATE int search_keyword PARMS((void)); 
01633 PRIVATE int GetChar PARMS((void)); 
01634 PRIVATE void Ungetc PARMS((int ch)); 
01635 PRIVATE int patoi PARMS((char *s)); 
01636 PRIVATE int keep_column; 
01637 PRIVATE int input_stack[INPUT_STACK_SIZE]; 
01638 PRIVATE int top_input_stack = (-1); 
01639 PRIVATE char buff[MAX_BUFF_LENGTH + 1]; 
01640  
01641 PRIVATE int search_keyword() 
01642 { 
01643   /* Search keyword if found return token keyword, otherwise return token id */ 
01644   static struct rwtable {               /* reserved word table */ 
01645   char *rw_name;          /* reserved word name */ 
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01646   int token_code;         /* reserved word token code */ 
01647   } rwtable[] = {                /* sorted by reserved word name */ 
01648   "AND",         TK_AND, 
01649   "ARRAY",       TK_ARRAY, 
01650   "BEGIN",       TK_BEGIN, 
01651   "CASE",        TK_CASE, 
01652   "CONST",       TK_CONST, 
01653   "DIV",         TK_DIV, 
01654   "DO",          TK_DO, 
01655   "DOWNTO",      TK_DOWNTO, 
01656   "ELSE",        TK_ELSE, 
01657   "END",         TK_END, 
01658   "FILE",        TK_FILE, 
01659   "FOR",         TK_FOR, 
01660   "FUNCTION",    TK_FUNCTION, 
01661   "GOTO",        TK_GOTO, 
01662   "IF",          TK_IF, 
01663   "IN",          TK_IN, 
01664   "LABEL",       TK_LABEL, 
01665   "MOD",         TK_MOD, 
01666   "NIL",         TK_NIL, 
01667   "NOT",         TK_NOT, 
01668   "OF",          TK_OF, 
01669   "OR",          TK_OR, 
01670   "PACKED",      TK_PACKED, 
01671   "PROCEDURE",   TK_PROCEDURE, 
01672   "PROGRAM",     TK_PROGRAM, 
01673   "RECORD",      TK_RECORD, 
01674   "REPEAT",      TK_REPEAT, 
01675   "SET",         TK_SET, 
01676   "THEN",        TK_THEN, 
01677   "TO",          TK_TO, 
01678   "TYPE",        TK_TYPE, 
01679   "UNTIL",       TK_UNTIL, 
01680   "VAR",         TK_VAR, 
01681   "WHILE",       TK_WHILE, 
01682   "WITH",        TK_WITH 
01683   }; 
01684   struct rwtable *low  = rwtable, 
01685    *high = END(rwtable), 
01686    *mid; 
01687   int c; 
01688  
01689   /* binary search */ 
01690   while (low <= high) { 
01691      mid = low + (high - low) / 2; 
01692      if ((c = strcmp(mid->rw_name,buff)) ==0 ) 
01693  return mid->token_code;      /* found keyword */ 
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01694      else if (c<0) 
01695       low = mid + 1; 
01696    else high = mid - 1; 
01697   } 
01698   return TK_ID; 
01699 } 
01700  
01701 PRIVATE int GetChar() 
01702 { 
01703   int ch; 
01704  
01705   if (INPUT_STACK_EMPTY()) ch = getc(src_file); 
01706   else ch = POP_INPUT_STACK(); 
01707   ++column; 
01708   if (ch == '\t') { 
01709      keep_column = column; 
01710      column = TAB_SIZE * (column / TAB_SIZE + 1); 
01711   } 
01712   else if (ch == '\n') { 
01713    ++line; 
01714    keep_column = column; 
01715    column = 0; 
01716   } 
01717   return ch; 
01718 } 
01719  
01720 PRIVATE void Ungetc(ch) 
01721   int ch; 
01722 { 
01723   PUSH_INPUT_STACK(ch); 
01724   if (ch == '\t') { 
01725      column = keep_column; 
01726      --column; 
01727   } 
01728   else if (ch == '\n') { 
01729    --line; 
01730    column = keep_column; 
01731   } 
01732   else --column; 
01733 } 
01734  
01735 PRIVATE int patoi(s) 
01736   char *s; 
01737 { 
01738   int value, ch; 
01739  
01740   value = 0; 
01741   while (*s) { 
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01742      ch = *s-'0';                       /* convert to digit */ 
01743      if ((value < MAXINT / 10)    ||    /* check integer overflow */ 
01744  ((value == (MAXINT / 10)) && 
01745  (ch <= (MAXINT % 10)))) { 
01746  value = 10 * value + ch; 
01747  ++s; 
01748      } 
01749      else { 
01750  value = MAXINT; 
01751  Error(INTEGER_OVERFLOW); 
01752  break; 
01753      } 
01754   } 
01755   return value; 
01756 } 
01757  
01758 PUBLIC int yylex() 
01759 { 
01760   int ch, buffp, count; 
01761   BOOLEAN buff_overflow; 
01762  
01763   for (;;) { 
01764      /* skip white space */ 
01765      while (isspace(ch = GetChar())); 
01766      token_line = line;                 /* keep line number of token  */ 
01767      token_column = column;             /* keep begin column of token */ 
01768      /* token identifier or keyword */ 
01769      if (isalpha(ch)) { 
01770  CLEAR_BUFF();                   /* clear buffer */ 
01771  do { 
01772     PUT_BUFF(MAX_NAME_LENGTH, toupper(ch), buff_overflow = TRUE); 
01773     ch = GetChar(); 
01774  } while (isalnum(ch) || ch == '_'); 
01775  END_BUFF();             /* end buffer name */ 
01776  if (buff_overflow) Error(BUFF_OVERFLOW); 
01777  Ungetc(ch); 
01778  yylval.sval = buff; 
01779  return search_keyword(); 
01780      } 
01781      /* token unsigned integer or unsigned real */ 
01782      if (isdigit(ch)) { 
01783  CLEAR_BUFF();           /* clear buffer */ 
01784  yylval.ival = 0;        /* default value of unsigned integer */ 
01785  yylval.rval = 0.0;      /* default value of unsigned real */ 
01786  do 
01787     PUT_BUFF(MAX_DIGIT_LENGTH, ch, buff_overflow = TRUE); 
01788  while (isdigit(ch = GetChar())); 
01789  if (ch == '.') { 
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01790     if (isdigit(ch = GetChar())) { 
01791        PUT_BUFF(MAX_DIGIT_LENGTH, '.', buff_overflow = TRUE); 
01792        do 
01793    PUT_BUFF(MAX_DIGIT_LENGTH, ch, buff_overflow = TRUE); 
01794        while (isdigit(ch = GetChar())); 
01795        if (ch == 'e' || ch == 'E') 
01796    PUT_BUFF(MAX_DIGIT_LENGTH, toupper(ch), buff_overflow = TRUE); 
01797    /* goto exponent part */ 
01798        else goto unsigned_real; 
01799     } 
01800     else { 
01801        Ungetc(ch); 
01802        Ungetc('.'); 
01803        END_BUFF(); 
01804        if(buff_overflow) Error(BUFF_OVERFLOW); 
01805        else yylval.ival = patoi(buff); 
01806        return TK_UINT; 
01807     } 
01808  } 
01809  else 
01810  if (ch == 'e'||ch == 'E') 
01811     PUT_BUFF(MAX_DIGIT_LENGTH, toupper(ch), buff_overflow = TRUE); 
01812     /* goto exponent part */ 
01813  else { 
01814     END_BUFF(); 
01815     if (buff_overflow) Error(BUFF_OVERFLOW); 
01816     else yylval.ival = patoi(buff); 
01817     Ungetc(ch); 
01818     return TK_UINT; 
01819  } 
01820  /* exponent part: */ 
01821  ch = GetChar(); 
01822  if (ch =='+' || ch == '-') { 
01823     PUT_BUFF(MAX_DIGIT_LENGTH, ch, buff_overflow = TRUE); 
01824     ch = GetChar(); 
01825  } 
01826  if ( ! isdigit(ch)) { 
01827     Error(INVALID_REAL); 
01828     goto return_ureal; 
01829  } 
01830  do 
01831     PUT_BUFF(MAX_DIGIT_LENGTH, ch, buff_overflow = TRUE); 
01832  while (isdigit(ch = GetChar())); 
01833      unsigned_real: 
01834  END_BUFF(); 
01835  if (buff_overflow) Error(BUFF_OVERFLOW); 
01836  else { 
01837     double t = atof(buff); 
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01838     if ((t > MAXREAL) || ((t > 0) && (t < MINREAL))) { 
01839        Error(REAL_OUT_OF_RANGE); 
01840        t = 1.0; 
01841     } 
01842     yylval.rval = (float ) t; 
01843  } 
01844      return_ureal: 
01845  Ungetc(ch); 
01846  return TK_UREAL; 
01847      } 
01848      switch (ch) { 
01849  case '\'' : 
01850     count = 0;                   /* clear count */ 
01851     CLEAR_BUFF(); 
01852     for (;;) { 
01853        if ((ch = GetChar()) == '\'') 
01854    if ((ch = GetChar()) == '\'') { 
01855       PUT_BUFF(MAX_STRING_LENGTH, ch, buff_overflow = TRUE); 
01856       ++count; 
01857    } 
01858    else break; 
01859        else { 
01860    if ( ! (ch == '\n' || ch == EOF)) { 
01861       PUT_BUFF(MAX_STRING_LENGTH, ch, buff_overflow = TRUE); 
01862       ++count; 
01863    } 
01864    else { 
01865       Error(INVALID_STRING); 
01866       break; 
01867    } 
01868        } 
01869     } 
01870     Ungetc(ch); 
01871     END_BUFF(); 
01872     if (buff_overflow) Error(BUFF_OVERFLOW); 
01873     else if (!count) Error(INVALID_STRING);/* not allow empty string */ 
01874     yylval.sval=buff; 
01875     return TK_STRING; 
01876  case '=' : 
01877     return TK_EQ; 
01878  case '<' : 
01879     if ((ch=GetChar()) == '=') return TK_LE; 
01880     if (ch == '>') return TK_NE; 
01881     Ungetc(ch); 
01882     return TK_LT; 
01883  case '>' : 
01884     if ((ch = GetChar()) == '=') return TK_GE; 
01885     Ungetc(ch); 
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01886     return TK_GT; 
01887  case '(' : 
01888     if ((ch = GetChar()) == '*') { 
01889        /* skip comment */ 
01890        ch = GetChar(); 
01891        while ( ! (ch == '}' || ch == EOF)) { 
01892    if (ch == '*') { 
01893       ch = GetChar(); 
01894       if (ch == ')') break; 
01895    } 
01896    else ch = GetChar(); 
01897        } 
01898        if (ch == EOF) { 
01899    Error(INVALID_COMMENT); 
01900    Ungetc(ch); 
01901    break; 
01902        } 
01903        else break; 
01904     } 
01905     else if (ch == '.') return TK_LBACK; 
01906     else { 
01907        Ungetc(ch); 
01908        return TK_LPAREN; 
01909     } 
01910  case ')' : 
01911     return TK_RPAREN; 
01912  case '[' : 
01913     return TK_LBACK; 
01914  case ']' : 
01915     return TK_RBACK; 
01916  case '+' : 
01917     return TK_PLUS; 
01918  case '-' : 
01919     return TK_MINUS; 
01920  case '*' : 
01921     return TK_MULTIPLY; 
01922  case '/' : 
01923     return TK_DIVIDE; 
01924  case ':' : 
01925     if ((ch = GetChar()) == '=') return TK_ASSIGN; 
01926     Ungetc(ch); 
01927     return TK_COLON; 
01928  case '.' : 
01929     if ((ch = GetChar()) == '.') return TK_DOTDOT; 
01930     if (ch == ')') return TK_RBACK; 
01931     Ungetc(ch); 
01932     return TK_DOT; 
01933  case ';' : 
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01934     if ((ch = GetChar()) == ';') Warning(CONSECUTIVE_SEMI); 
01935     else Ungetc(ch); 
01936     return TK_SEMI; 
01937  case ',' : 
01938     return TK_COMMA; 
01939  case '^' : 
01940  case '@' : 
01941     return TK_CARAT; 
01942  case '{': 
01943     /* skip comment */ 
01944     ch = GetChar(); 
01945     while ( ! (ch == '}' || ch == EOF)) { 
01946        if (ch == '*') { 
01947    ch = GetChar(); 
01948    if (ch == ')') break; 
01949        } 
01950        else ch = GetChar(); 
01951     } 
01952     if (ch == EOF) { 
01953        Error(INVALID_COMMENT); 
01954        Ungetc(ch); 
01955     } 
01956     break; 
01957  case '}' : 
01958  case '_' : 
01959     Error(INVALID_TOKEN); 
01960     break; 
01961  default : 
01962     if (ch == EOF) { 
01963        Ungetc(ch); 
01964        return LL_EOF; 
01965     } 
01966     Warning(UNKNOWN_CHAR); 
01967     break; 
01968      } 
01969   } 
01970 } 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
11. แฟ้มขอ้มูล : parser.c 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
02000 #include <stdio.h> 
02001 #include <stdlib.h> 
02002 #include "token.h" 
02003  
02004 #ifdef __STDC__ 
02005 #define PARMS(x) x 
02006 #else 
02007 #define PARMS(x) () 
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02008 #endif 
02009   
02010 extern int yylex PARMS((void)); 
02011 extern void llaction PARMS((int action, int *token)); 
02012 extern int llerror PARMS((int X, int *token)); 
02013   
02014 int llstack[LLMAXDEPTH+1],lltop=0; 
02015   
02016 int llparse PARMS((void)) 
02017 { int X,a,Production_number,flag,i,j,k; 
02018  
02019   static int Row_Table[]={ -1 /* subscript 0 not used*/ 
02020     ,1,2,3,10,12,13,15,22,23,30 
02021     ,36,41,45,48,49,51,52,58,64,74 
02022     ,77,78,90,95,96,101,107,112,116,117 
02023     ,119,121,133,137,139,141,142,145,146,152 
02024     ,154,158,160,166,169,177,183,185,188,189 
02025     ,190,194,196,198,200,208,212,215,219,221 
02026     ,222,224,225,228,230,231,232,234,236,249 
02027     ,263,266,280,293,302,312,314,318,325,327 
02028     ,333,335,336,339,349,351,354,357,362,367 
02029     ,369,371,381,402,410,434,441,449,478,481 
02030     ,486,519,520,523,556,566,568,579,589,591 
02031     ,594 
02032     }; 
02033  
02034   static int Column_Table[]={ -1 /* subscript 0 not used*/ 
02035     ,3 
02036     ,3 
02037     ,8,10,14,28,29,30,31 
02038     ,1,5 
02039     ,4 
02040     ,6,7 
02041     ,8,10,14,28,29,30,31 
02042     ,31 
02043     ,8,10,14,28,29,30,31 
02044     ,10,14,28,29,30,31 
02045     ,14,28,29,30,31 
02046     ,28,29,30,31 
02047     ,29,30,31 
02048     ,9 
02049     ,1,7 
02050     ,4 
02051     ,4,9,12,13,51,52 
02052     ,4,14,28,29,30,31 
02053     ,4,5,9,12,13,19,51,52,59,60 
02054     ,4,9,13 
02055     ,4 
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02056     ,4,5,9,12,15,17,18,22,24,25 
02057 ,51,52 
02058     ,4,28,29,30,31 
02059     ,5 
02060     ,4,9,12,51,52 
02061     ,1,6,7,16,20,23 
02062     ,17,18,22,24,25 
02063     ,18,22,24,25 
02064     ,4 
02065     ,6,7 
02066     ,4,9 
02067     ,4,5,9,12,15,17,18,22,24,25 
02068 ,51,52 
02069     ,4,6,23,27 
02070     ,7,20 
02071     ,4,27 
02072     ,4 
02073     ,1,6,23 
02074     ,4 
02075     ,4,9,12,13,51,52 
02076     ,7,26 
02077     ,4,6,23,27 
02078     ,21,26 
02079     ,4,9,12,13,51,52 
02080     ,1,6,23 
02081     ,4,6,9,12,13,23,51,52 
02082     ,4,9,12,13,51,52 
02083     ,7,26 
02084     ,4,9,13 
02085     ,4 
02086     ,4 
02087     ,4,29,30,31 
02088     ,7,26 
02089     ,29,30 
02090     ,29,30 
02091     ,4,8,10,14,28,29,30,31 
02092     ,1,5,6,26 
02093     ,1,6,26 
02094     ,4,28,29,30 
02095     ,1,6 
02096     ,4 
02097     ,29,30 
02098     ,4 
02099     ,4,17,18 
02100     ,17,18 
02101     ,4 
02102     ,4 
02103     ,1,20 
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02104     ,7,26 
02105     ,1,4,9,23,27,31,32,33,35,36 
02106 ,37,39,41 
02107     ,1,4,9,23,27,31,32,33,35,36 
02108 ,37,39,41,44 
02109     ,1,23,36 
02110     ,1,4,9,23,27,31,32,33,35,36 
02111 ,37,39,41,44 
02112     ,1,4,23,27,31,32,33,35,36,37 
02113 ,39,41,44 
02114     ,1,2,5,15,19,23,36,38,44 
02115     ,4,5,9,12,13,19,51,52,59,60 
02116     ,42,43 
02117     ,1,23,36,44 
02118     ,1,4,9,12,23,51,52 
02119     ,1,23 
02120     ,2,7,15,19,34,38 
02121     ,7,34 
02122     ,5 
02123     ,2,15,19 
02124     ,4,5,9,12,13,19,51,52,59,60 
02125     ,6,7 
02126     ,6,7,26 
02127     ,6,7,26 
02128     ,4,9,12,51,52 
02129     ,4,9,12,51,52 
02130     ,7,26 
02131     ,4,9 
02132     ,4,5,9,12,13,19,51,52,59,60 
02133     ,1,6,7,11,16,20,21,23,26,34 
02134 ,36,40,42,43,44,45,46,47,48,49 
02135 ,50 
02136     ,4,5,9,12,13,19,59,60 
02137     ,1,6,7,11,16,20,21,23,26,34 
02138 ,36,40,42,43,44,45,46,47,48,49 
02139 ,50,51,52,53 
02140     ,11,45,46,47,48,49,50 
02141     ,4,5,9,12,13,19,59,60 
02142     ,1,6,7,11,16,20,21,23,26,34 
02143 ,36,40,42,43,44,45,46,47,48,49 
02144 ,50,51,52,53,54,55,56,57,58 
02145     ,51,52,53 
02146     ,54,55,56,57,58 
02147     ,1,2,5,6,7,11,15,16,19,20 
02148 ,21,23,26,34,36,40,42,43,44,45 
02149 ,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 
02150 ,56,57,58 
02151     ,19 
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02152     ,2,15,19 
02153     ,1,2,6,7,11,15,16,19,20,21 
02154 ,23,26,34,36,38,40,42,43,44,45 
02155 ,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 
02156 ,56,57,58 
02157     ,4,5,9,12,13,19,51,52,59,60 
02158     ,7,20 
02159     ,4,5,9,12,13,19,20,51,52,59 
02160 ,60 
02161     ,4,5,9,12,13,19,51,52,59,60 
02162     ,7,20 
02163     ,7,16,20 
02164     }; 
02165  
02166   static int Index_Table[]={ -1 /* subscript 0 not used*/ 
02167     ,1 
02168     ,2 
02169     ,3,3,3,3,3,3,3 
02170     ,5,4 
02171     ,6 
02172     ,8,7 
02173     ,9,9,9,9,9,9,9 
02174     ,10 
02175     ,11,12,12,12,12,12,12 
02176     ,13,14,14,14,14,14 
02177     ,15,16,16,16,16 
02178     ,17,18,18,18 
02179     ,19,19,20 
02180     ,21 
02181     ,23,22 
02182     ,24 
02183     ,25,25,26,25,25,25 
02184     ,27,28,28,28,28,28 
02185     ,31,31,31,31,31,31,29,30,31,31 
02186     ,34,32,33 
02187     ,35 
02188     ,37,36,37,37,39,38,38,38,38,38 
02189 ,37,37 
02190     ,40,41,41,41,41 
02191     ,42 
02192     ,43,43,44,43,43 
02193     ,46,46,46,45,46,46 
02194     ,47,48,48,48,48 
02195     ,49,50,51,52 
02196     ,53 
02197     ,55,54 
02198     ,57,56 
02199     ,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58 
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02200 ,58,58 
02201     ,59,60,60,59 
02202     ,61,62 
02203     ,63,64 
02204     ,65 
02205     ,66,67,67 
02206     ,68 
02207     ,69,69,69,69,69,69 
02208     ,70,71 
02209     ,72,73,73,72 
02210     ,75,74 
02211     ,76,76,76,76,76,76 
02212     ,77,78,78 
02213     ,79,80,79,79,79,80,79,79 
02214     ,81,81,82,81,81,81 
02215     ,83,84 
02216     ,87,85,86 
02217     ,88 
02218     ,89 
02219     ,90,91,91,91 
02220     ,92,93 
02221     ,94,94 
02222     ,95,96 
02223     ,98,97,97,97,97,97,97,97 
02224     ,100,99,100,100 
02225     ,102,102,101 
02226     ,103,104,105,105 
02227     ,106,107 
02228     ,108 
02229     ,109,110 
02230     ,111 
02231     ,112,113,113 
02232     ,114,115 
02233     ,116 
02234     ,117 
02235     ,118,119 
02236     ,120,121 
02237     ,122,122,122,122,122,122,122,122,122,122 
02238 ,122,122,122 
02239     ,123,123,123,123,123,123,123,123,123,123 
02240 ,123,123,123,123 
02241     ,124,125,125 
02242     ,127,127,126,127,127,127,127,127,127,127 
02243 ,127,127,127,127 
02244     ,130,128,130,135,137,129,131,132,130,133 
02245 ,134,136,130 
02246     ,140,138,139,138,138,140,140,138,140 
02247     ,141,141,141,141,141,141,141,141,141,141 
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02248     ,142,143 
02249     ,145,145,145,144 
02250     ,147,146,146,146,147,146,146 
02251     ,148,149 
02252     ,150,151,150,150,151,151 
02253     ,152,153 
02254     ,154 
02255     ,155,155,155 
02256     ,156,156,156,156,156,156,156,156,156,156 
02257     ,158,157 
02258     ,160,160,159 
02259     ,162,162,161 
02260     ,163,163,163,163,163 
02261     ,164,164,165,164,164 
02262     ,166,167 
02263     ,169,168 
02264     ,170,170,170,170,170,170,170,170,170,170 
02265     ,172,172,172,171,172,172,172,172,172,172 
02266 ,172,172,172,172,172,171,171,171,171,171 
02267 ,171 
02268     ,173,173,173,173,173,173,173,173 
02269     ,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175 
02270 ,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175 
02271 ,175,174,174,174 
02272     ,178,176,177,179,180,181,182 
02273     ,188,184,185,187,186,190,183,189 
02274     ,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192 
02275 ,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192 
02276 ,192,192,192,192,191,191,191,191,191 
02277     ,193,194,195 
02278     ,196,197,198,199,200 
02279     ,203,201,202,203,203,203,201,203,201,203 
02280 ,203,203,203,203,203,203,203,203,203,203 
02281 ,203,203,203,203,203,203,203,203,203,203 
02282 ,203,203,203 
02283     ,204 
02284     ,206,207,205 
02285     ,209,208,209,209,209,208,209,208,209,209 
02286 ,209,209,209,209,209,209,209,209,209,209 
02287 ,209,209,209,209,209,209,209,209,209,209 
02288 ,209,209,209 
02289     ,210,210,210,210,210,210,210,210,210,210 
02290     ,211,212 
02291     ,213,213,213,213,213,213,214,213,213,213 
02292 ,213 
02293     ,215,215,215,215,215,215,215,215,215,215 
02294     ,216,217 
02295     ,219,218,219 
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02296     }; 
02297  
02298   static int Production_Table[]={ -1 /* subscript 0 not used*/ 
02299     ,1,8,12,17,20,20,22,25,25,31 
02300     ,34,37,37,39,39,41,41,45,45,48 
02301     ,48,51,53,53,61,64,66,67,67,68 
02302     ,69,69,71,73,75,83,85,89,91,94 
02303     ,95,96,99,102,104,108,108,109,109,118 
02304     ,123,127,131,134,138,139,141,143,146,147 
02305     ,147,150,150,156,160,163,165,165,168,176 
02306     ,180,180,181,181,184,185,187,189,190,191 
02307     ,192,195,197,200,200,202,204,206,213,216 
02308     ,217,217,221,221,225,229,234,236,238,245 
02309     ,245,248,249,251,254,256,260,260,263,267 
02310     ,272,275,277,279,286,292,297,299,301,301 
02311     ,305,305,309,311,313,313,316,316,320,323 
02312     ,323,333,342,358,369,378,391,392,397,400 
02313     ,401,403,404,405,410,410,418,418,421,421 
02314     ,422,423,430,430,437,441,445,449,449,453 
02315     ,454,457,458,460,463,465,469,470,472,474 
02316     ,479,483,483,485,490,490,491,492,493,494 
02317     ,495,496,497,500,504,506,508,510,513,515 
02318     ,516,521,521,522,523,524,525,526,527,528 
02319     ,529,530,533,534,539,542,545,547,549,549 
02320     ,553,558,558,560,560,563,566,566,571,572 
02321     }; 
02322  
02323   static int RHS_Table[]={ -1 /* subscript 0 not used*/ 
02324     ,270,271,62,273,1,63,2 
02325     ,3,281,4,64 
02326     ,67,259,325,68,327 
02327     ,5,65,6 
02328      
02329     ,4,66 
02330     ,7,4,66 
02331      
02332     ,69,70,71,72,333,73 
02333     ,31,129,23 
02334     ,8,74,1 
02335      
02336     ,10,76 
02337      
02338     ,14,81 
02339      
02340     ,28,685,109,687 
02341      
02342     ,113,1,73 
02343      
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02344     ,347,9,75 
02345     ,7,74 
02346      
02347     ,270,369,4,11,77,375,1,78 
02348     ,387,79,80 
02349     ,393,12 
02350     ,76 
02351      
02352     ,51 
02353     ,52 
02354      
02355     ,397,9 
02356     ,401,13 
02357     ,405,4 
02358     ,270,417,4,11,82,423,1,83 
02359     ,447,84 
02360     ,451,85,86,455 
02361     ,87,88 
02362     ,15,679,4 
02363     ,81 
02364     ,433 
02365     ,5,89,6 
02366     ,481,79,91 
02367     ,487,12 
02368     ,499,16,85,503 
02369      
02370     ,17 
02371      
02372     ,535,18,537,19,92,20,21,82,547 
02373     ,545,22,93,549,23 
02374     ,24,21,82,667 
02375     ,25,21,82,675 
02376     ,465,4,90 
02377     ,7,465,4,90 
02378     ,479 
02379     ,491,9 
02380     ,495,4 
02381     ,82,551,94 
02382     ,95 
02383      
02384     ,537,7,92 
02385      
02386     ,270,96,26,82,571,97 
02387     ,27,98,21,99 
02388     ,575,4,100 
02389     ,1,101 
02390      
02391     ,605,4,102 
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02392     ,270,103,26,5,93,628,6,104 
02393     ,7,575,4,100 
02394      
02395     ,95 
02396      
02397     ,26,613,4 
02398     ,617 
02399     ,106,107 
02400     ,1,105 
02401     ,640 
02402     ,99 
02403     ,640 
02404     ,643,79,108 
02405     ,646,12 
02406     ,7,106,107 
02407      
02408     ,652,9 
02409     ,655,13 
02410     ,662,4 
02411     ,270,110,26,82,697,1,111 
02412     ,703,4,112 
02413     ,109 
02414      
02415     ,7,711,4,112 
02416      
02417     ,114,273,1,115 
02418     ,29,745,4,116 
02419     ,30,753,4,116,117 
02420     ,763,63 
02421     ,767,4 
02422     ,270,5,773,118,119,777,6 
02423      
02424     ,26,759,4 
02425     ,761 
02426     ,793,120 
02427     ,797,28,120 
02428     ,121,805 
02429     ,270,1,118,119 
02430      
02431     ,122,26,123 
02432     ,29,1745,4,116 
02433     ,30,1753,4,116,117 
02434     ,811,4,128 
02435     ,807,4 
02436     ,124,1807 
02437     ,17,18,19,125,20,21,4 
02438     ,18,19,126,20,21,4 
02439     ,4,16,4,26,4 
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02440     ,125,127 
02441     ,1,126 
02442      
02443     ,7,819,4,128 
02444      
02445     ,270,259,130,131 
02446     ,132,133 
02447     ,1,129 
02448      
02449     ,855,9,26 
02450      
02451     ,871,1413,4,134 
02452     ,32,1070,9 
02453      
02454     ,619,875,33,135,623,34,237,130,248,627 
02455     ,621,35,237,129,248,875,36,135,630 
02456     ,37,631,4,875,38,135,633,875,136,135 
02457 ,635,34,237,130,248,637 
02458     ,638,875,39,135,623,40,237,130,248,137 
02459 ,639 
02460     ,875,27,135,1081,21,138,139,1087,23 
02461     ,41,871,1413,4,140,1097,141,1099,34,237 
02462 ,130,248,1103 
02463     ,68 
02464     ,140,875,38,135,877 
02465     ,659,142,595 
02466     ,879 
02467     ,152,153 
02468     ,42 
02469     ,43 
02470     ,649,44,237,130,248 
02471      
02472     ,270,1123,148,26,237,130,248,1129 
02473      
02474     ,1,138,139 
02475      
02476     ,143 
02477     ,881 
02478     ,7,871,1413,4,140,1097,141 
02479      
02480     ,5,661,144,145,665,6,593 
02481     ,1053,163,164,1059 
02482     ,135,663,146,733 
02483     ,661,7,144,145 
02484      
02485     ,26,135,833,147 
02486     ,837 
02487     ,26,135,845 
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02488     ,847 
02489     ,149,150 
02490     ,1147,79,151 
02491     ,1153,12 
02492     ,1139,7,149,150 
02493     ,1141 
02494     ,1157,9 
02495     ,1161,4 
02496     ,1177,79,154,1181,155 
02497     ,1185,156,152,1189 
02498      
02499     ,157,158 
02500     ,1185,159,154,1237,155 
02501      
02502     ,45 
02503     ,46 
02504     ,11 
02505     ,47 
02506     ,48 
02507     ,49 
02508     ,50 
02509     ,59,157,1387 
02510     ,5,135,6,1395 
02511     ,1401,9 
02512     ,1405,13 
02513     ,1409,12 
02514     ,1413,4,161 
02515     ,1419,60 
02516     ,162 
02517     ,1185,160,157,1295,158 
02518      
02519     ,51 
02520     ,52 
02521     ,53 
02522     ,54 
02523     ,55 
02524     ,56 
02525     ,57 
02526     ,58 
02527     ,143 
02528     ,1421,142,1425 
02529     ,1435 
02530     ,1071,19,167,1075,20 
02531     ,19,165,20 
02532     ,2,1055,4 
02533     ,1057,15 
02534     ,163,164 
02535      
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02536     ,1065,135,1067,166 
02537     ,7,1065,135,1067,166 
02538      
02539     ,168,169 
02540      
02541     ,135,1101,170 
02542     ,7,168,169 
02543      
02544     ,16,1105,135,1101,1107 
02545     ,1109 
02546     }; 
02547  
02548  if (lltop >= LLMAXDEPTH) { 
02549   fprintf(stderr,"Syntax Stack Overflow\n"); 
02550   exit(1); 
02551  } 
02552  llstack[++lltop]=LLSTART_SYM; 
02553  a=yylex(); 
02554  do { 
02555   X=llstack[lltop]; 
02556 #ifdef LLDEBUG 
02557   printf("top of stack symbol code: %d\n",X); 
02558 #endif 
02559   if ((X > LLTERMINAL_RANGE)&&(X<= LLNONTERMINAL_RANGE)) { 
02560    j=Row_Table[X-LLTERMINAL_RANGE+1]-1; 
02561    flag=1; 
02562    for (i=Row_Table[X-LLTERMINAL_RANGE];i<=j;i++) 
02563     if (Column_Table[i]==a) { 
02564      Production_number=Index_Table[i]; 
02565      flag=0; 
02566      if (lltop<=0) { 
02567       fprintf(stderr,"Syntax Stack Underflow\n"); 
02568       exit(2); 
02569      } 
02570      --lltop; 
02571 #ifdef LLDEBUG 
02572   printf("top of stack symbol is nonterminal: pop\n"); 
02573 #endif 
02574      k=Production_Table[Production_number+1]; 
02575      j=k-Production_Table[Production_number]; 
02576      for (i=1;i<=j;++i) { 
02577       if (lltop>=LLMAXDEPTH) { 
02578        fprintf(stderr,"Syntax Stack Overflow\n"); 
02579        exit(1); 
02580       } 
02581       llstack[++lltop]=RHS_Table[k-i]; 
02582 #ifdef LLDEBUG 
02583   printf("push: %d\n",RHS_Table[k-i]); 
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02584 #endif 
02585      } 
02586      break; 
02587     } 
02588     if (flag) { 
02589 #ifdef LLDEBUG 
02590   printf("syntax error\n"); 
02591 #endif 
02592      llerror(X,&a); 
02593 #ifndef LLRECOVER 
02594   return (1); 
02595 #endif 
02596     } 
02597   } 
02598   else if (X <= LLTERMINAL_RANGE) { 
02599 #ifdef LLDEBUG 
02600   printf("top of stack symbol is terminal.\n"); 
02601 #endif 
02602    if (X==a) { 
02603     if (lltop<=0) { 
02604      fprintf(stderr,"Syntax Stack Underflow\n"); 
02605      exit(2); 
02606     } 
02607     --lltop; 
02608 #ifdef LLDEBUG 
02609   printf("pop and get next token\n"); 
02610 #endif 
02611     a=yylex(); 
02612    } 
02613    else { 
02614 #ifdef LLDEBUG 
02615   printf("syntax error\n"); 
02616 #endif 
02617     llerror(X,&a); 
02618 #ifndef LLRECOVER 
02619   return (1); 
02620 #endif 
02621    } 
02622   } 
02623   else { 
02624 #ifdef LLDEBUG 
02625   printf("top of stack symbol is action: call llaction then pop\n"); 
02626 #endif 
02627    llaction(X-LLNONTERMINAL_RANGE-1,&a); 
02628    if (lltop<=0) { 
02629     fprintf(stderr,"Syntax Stack Underflow\n"); 
02630     exit(2); 
02631    } 
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02632    --lltop; 
02633   } 
02634  } 
02635  while (lltop>0); 
02636  if (a>LL_EOF) { 
02637 #ifdef LLDEBUG 
02638   printf("syntax error\n"); 
02639 #endif 
02640   llerror(X,&a); 
02641 #ifndef LLRECOVER 
02642   return (1); 
02643 #endif 
02644  } 
02645  return (0); 
02646 } 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
12. แฟ้มขอ้มูล : symtab.c 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
02700 #include <stdio.h> 
02701 #include <stdlib.h> 
02702 #include <string.h> 
02703 #include "common.h" 
02704 #include "token.h" 
02705 #include "symtab.h" 
02706 #include "error.h" 
02707 #include "action.h" 
02708 #define MAX_LEVEL 20 
02709  
02710 extern int new_label_index PARMS((void));     /* definition in action.c */ 
02711  
02712 PUBLIC int level = 0, label_index = 0; 
02713 PUBLIC DISPLAY display[MAX_LEVEL]; 
02714 /* predefined type */ 
02715 PUBLIC SYM_NODE_PTR std_input, std_output; 
02716 PUBLIC TYPE_NODE_PTR integer_typep, real_typep, boolean_typep, char_typep, 
02717        text_typep, nil_typep, empty_set_typep; 
02718 PUBLIC STRING_NODE_PTR string_list = NULL; 
02719 PUBLIC REAL_NODE_PTR real_list = NULL; 
02720 PUBLIC SET_NODE_PTR set_list = NULL; 
02721 PUBLIC char name_WRITE[]   = "WRITE"; 
02722 PUBLIC char name_WRITELN[] = "WRITELN"; 
02723 PRIVATE SYM_NODE_PTR get_sym_node PARMS((void)); 
02724 PRIVATE char *get_str PARMS((char *name)); PRIVATE void release_scope PARMS((void)); 
02725 PRIVATE int sym_tab_size  = 500, 
02726      type_tab_size = 500, 
02727      str_tab_size  = 5000; 
02728 PRIVATE SYM_NODE_PTR sym_tab, top_sym_tab, end_sym_tab; 
02729 PRIVATE TYPE_NODE_PTR type_tab, top_type_tab, end_type_tab; 
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02730 PRIVATE char *str_tab, *top_str_tab, *end_str_tab; 
02731 PRIVATE struct { 
02732    SYM_NODE_PTR  sym_tab; 
02733    TYPE_NODE_PTR type_tab; 
02734    char *        str_tab; 
02735  } mark_heap[MAX_LEVEL-1]; 
02736 PRIVATE char *name_INTEGER = "INTEGER"; 
02737 PRIVATE char *name_MAXINT  = "MAXINT"; 
02738 PRIVATE char *name_REAL    = "REAL"; 
02739 PRIVATE char *name_BOOLEAN = "BOOLEAN"; 
02740 PRIVATE char *name_FALSE   = "FALSE"; 
02741 PRIVATE char *name_TRUE    = "TRUE"; 
02742 PRIVATE char *name_CHAR    = "CHAR"; 
02743 PRIVATE char *name_TEXT    = "TEXT"; 
02744 PRIVATE char *name_INPUT   = "INPUT"; 
02745 PRIVATE char *name_OUTPUT  = "OUTPUT"; 
02746 PRIVATE STDTAB stdtable[] = {  /* sorted by standard routine name */ 
02747   "ABS",         STD_ABS,        STDFUNC_ID, 
02748   "ARCTAN",      STD_ARCTAN,     STDFUNC_ID, 
02749   "ASSIGN",      STD_ASSIGN,     STDPROC_ID,  /* not ISO standard */ 
02750   "CHR",         STD_CHR,        STDFUNC_ID, 
02751   "CLOSE",       STD_CLOSE,      STDPROC_ID,  /* not ISO standard */ 
02752   "COS",         STD_COS,        STDFUNC_ID, 
02753   "DELAY",       STD_DELAY,      STDPROC_ID,  /* not ISO standard */ 
02754   "DISPOSE",     STD_DISPOSE,    STDPROC_ID, 
02755   "EOF",         STD_EOF,        STDFUNC_ID, 
02756   "EOLN",        STD_EOLN,       STDFUNC_ID, 
02757   "EXP",         STD_EXP,        STDFUNC_ID, 
02758   "GET",         STD_GET,        STDPROC_ID, 
02759   "INPORT",      STD_INPORT,     STDFUNC_ID,  /* not ISO standard */ 
02760   "INPORTB",     STD_INPORTB,    STDFUNC_ID,  /* not ISO standard */ 
02761   "INTR",        STD_INTR,       STDPROC_ID,  /* not ISO standard */ 
02762   "LN",          STD_LN,         STDFUNC_ID, 
02763   "NEW",         STD_NEW,        STDPROC_ID, 
02764   "NOSOUND",     STD_NOSOUND,    STDPROC_ID,  /* not ISO standard */ 
02765   "ODD",         STD_ODD,        STDFUNC_ID, 
02766   "OFS",         STD_OFS,        STDFUNC_ID,  /* not ISO standard */ 
02767   "ORD",         STD_ORD,        STDFUNC_ID, 
02768   "OUTPORT",     STD_OUTPORT,    STDPROC_ID,  /* not ISO standard */ 
02769   "OUTPORTB",    STD_OUTPORTB,   STDPROC_ID,  /* not ISO standard */ 
02770   "PAGE",        STD_PAGE,       STDPROC_ID, 
02771   "PRED",        STD_PRED,       STDFUNC_ID, 
02772   "PUT",         STD_PUT,        STDPROC_ID, 
02773   "RAND",        STD_RAND,       STDFUNC_ID,  /* not ISO standard */ 
02774   "READ",        STD_READ,       STDPROC_ID, 
02775   "READLN",      STD_READLN,     STDPROC_ID, 
02776   "READMEM",     STD_READMEM,    STDFUNC_ID,  /* not ISO standard */ 
02777   "RESET",       STD_RESET,      STDPROC_ID, 
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02778   "REWRITE",     STD_REWRITE,    STDPROC_ID, 
02779   "ROUND",       STD_ROUND,      STDFUNC_ID, 
02780   "SEG",         STD_SEG,        STDFUNC_ID,  /* not ISO standard */ 
02781   "SIN",         STD_SIN,        STDFUNC_ID, 
02782   "SOUND",       STD_SOUND,      STDPROC_ID,  /* not ISO standard */ 
02783   "SQR",         STD_SQR,        STDFUNC_ID, 
02784   "SQRT",        STD_SQRT,       STDFUNC_ID, 
02785   "SRAND",       STD_SRAND,      STDPROC_ID,  /* not ISO standard */ 
02786   "SUCC",        STD_SUCC,       STDFUNC_ID, 
02787   "TRUNC",       STD_TRUNC,      STDFUNC_ID, 
02788   name_WRITE,    STD_WRITE,      STDPROC_ID, 
02789   name_WRITELN,  STD_WRITELN,    STDPROC_ID, 
02790   "WRITEMEM",    STD_WRITEMEM,   STDPROC_ID,  /* not ISO standard */ 
02791   }; 
02792  
02793 PUBLIC STDTABPTR search_std_routine(name) 
02794   char *name; 
02795 { 
02796   STDTABPTR low = stdtable, 
02797      mid, 
02798      high = END(stdtable); 
02799   int c; 
02800  
02801   /* binary search */ 
02802   while (low <= high) { 
02803      mid = low + (high - low) / 2; 
02804      if ((c = strcmp(mid->std_name,name)) ==0 ) 
02805  return mid;      /* found routine */ 
02806      else if (c<0) 
02807       low = mid + 1; 
02808    else high = mid - 1; 
02809   } 
02810   return NULL; 
02811 } 
02812  
02813 PUBLIC TYPE_NODE_PTR make_string_typep(s, label) 
02814   char *s; 
02815   int *label; 
02816 { 
02817   TYPE_NODE_PTR string_tp, index_tp; 
02818   int length = strlen(s); 
02819   STRING_NODE_PTR p; 
02820  
02821   string_tp = (TYPE_NODE_PTR) malloc(sizeof(TYPE_NODE)); 
02822   if (string_tp == NULL) FatalError(MEMORY_OVERFLOW); 
02823   string_tp->form = ARRAY_FORM; 
02824   string_tp->size = length; 
02825   string_tp->type_idp = NULL; 
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02826   string_tp->TARRAY.index_typep = index_tp; 
02827   string_tp->TARRAY.elmt_typep = char_typep; 
02828   string_tp->TARRAY.elmt_counts = length; 
02829   index_tp = (TYPE_NODE_PTR) malloc(sizeof(TYPE_NODE)); 
02830   if (index_tp == NULL) FatalError(MEMORY_OVERFLOW); 
02831   index_tp->form = SUBRANGE_FORM; 
02832   index_tp->size = INTEGER_SIZE; 
02833   index_tp->type_idp = NULL; 
02834   index_tp->TSUBRANGE.range_typep = integer_typep; 
02835   index_tp->TSUBRANGE.min = 1; 
02836   index_tp->TSUBRANGE.max = length; 
02837   *label = new_label_index(); 
02838   p = (STRING_NODE_PTR) malloc(sizeof(STRING_NODE)); 
02839   if (p == NULL) FatalError(MEMORY_OVERFLOW); 
02840   p->label_index = *label; 
02841   p->stringp = s; 
02842   p->next = string_list; 
02843   string_list = p; 
02844   return (string_tp); 
02845 } 
02846  
02847 PUBLIC TYPE_NODE_PTR make_real_typep(val,label) 
02848   double val; 
02849   int *label; 
02850 { 
02851   REAL_NODE_PTR p; 
02852  
02853   *label = new_label_index(); 
02854   p = (REAL_NODE_PTR) malloc(sizeof(REAL_NODE)); 
02855   if (p == NULL) FatalError(MEMORY_OVERFLOW); 
02856   p->label_index = *label; 
02857   p->value = val; 
02858   p->next = real_list; 
02859   real_list = p; 
02860   return (real_typep); 
02861 } 
02862  
02863 PUBLIC TYPE_NODE_PTR make_set_typep(base_typep) 
02864   TYPE_NODE_PTR base_typep; 
02865 { 
02866   TYPE_NODE_PTR set_tp; 
02867   SET_NODE_PTR p; 
02868  
02869   p = set_list; 
02870   while (p) { 
02871     if (p->set_typep->TSET.host_typep == base_typep) return (p->set_typep); 
02872     p = p->next; 
02873   } 
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02874   set_tp = (TYPE_NODE_PTR) malloc (sizeof (TYPE_NODE)); 
02875   if (set_tp == NULL) FatalError(MEMORY_OVERFLOW); 
02876   set_tp->form = SET_FORM; 
02877   set_tp->size = SET_SIZE; 
02878   set_tp->TSET.host_typep = base_typep; 
02879   p = (SET_NODE_PTR) malloc(sizeof(SET_NODE)); 
02880   if (p == NULL) FatalError(MEMORY_OVERFLOW); 
02881   p->set_typep = set_tp; 
02882   p->next = set_list; 
02883   set_list = p; 
02884   return(set_tp); 
02885 } 
02886  
02887 PRIVATE SYM_NODE_PTR get_symtab_node() 
02888 { 
02889   if (top_sym_tab > end_sym_tab) FatalError(SYMTAB_OVERFLOW); 
02890   return top_sym_tab++; 
02891 } 
02892  
02893 PUBLIC TYPE_NODE_PTR get_type_node() 
02894 { 
02895   if (top_type_tab > end_type_tab) FatalError(TYPETAB_OVERFLOW); 
02896   return top_type_tab++; 
02897 } 
02898  
02899 PRIVATE char *get_str(name) 
02900   char *name; 
02901 { 
02902   char *t; 
02903  
02904   t = top_str_tab; 
02905   top_str_tab += (strlen(name)+1); 
02906   if (top_str_tab > end_str_tab) FatalError(STRTAB_OVERFLOW); 
02907   return t; 
02908 } 
02909  
02910 /* search_symtab: Search for a name in the local symbol table. 
02911     Return a pointer of entry if found, or NULL if not. */ 
02912 PUBLIC SYM_NODE_PTR search_symtab(name, root) 
02913   char *name;          /* name to search for */ 
02914   SYM_NODE_PTR root;   /* point to root of symbol table */ 
02915 { 
02916   int c; 
02917  
02918   /* Binary search tree. */ 
02919   while (root != NULL) { 
02920      c = strcmp(name, root->name); 
02921      if (c == 0) return(root);                /* found */ 
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02922      root = c < 0 ? root->left : root->right; /* continue search */ 
02923   } 
02924   return(NULL);                               /* not found */ 
02925 } 
02926  
02927 /* search_display: Search all the symbol tables for a name. 
02928      Return a pointer to the entry if found, or NULL if not. */ 
02929 PUBLIC SYM_NODE_PTR search_display(name) 
02930   char *name;          /* name to search for */ 
02931 { 
02932   int i; 
02933   SYM_NODE_PTR p;      /* point to symbol node */ 
02934  
02935   for (i = level; i>=0; --i) { 
02936      p = search_symtab(name,display[i].root); 
02937      if (p != NULL) return(p); 
02938   } 
02939   return(NULL); 
02940 } 
02941  
02942 /* enter_symtab: Enter a name into the symbol table, and return a pointer 
02943    to the new entry. */ 
02944 PUBLIC SYM_NODE_PTR enter_symtab(name, rootp) 
02945   char     *name;       /* name to enter */ 
02946   SYM_NODE_PTR *rootp;  /* ptr to ptr to symtab root */ 
02947 { 
02948   int c;                  /* result of strcmp */ 
02949   SYM_NODE_PTR newp;      /* ptr to new entry */ 
02950   SYM_NODE_PTR p;         /* ptr to node to test */ 
02951  
02952   /* Create the new node for the name. */ 
02953   newp = get_symtab_node(); 
02954   newp->name = get_str(name); 
02955   strcpy(newp->name, name); 
02956   newp->left = newp->right = newp->next = NULL; 
02957   newp->use = UNDEFINED; 
02958   newp->typep = NULL; 
02959   newp->level = level; 
02960   newp->label_index = 0; 
02961   /* Loop to search for the insertion point. */ 
02962   while ((p = *rootp) != NULL) { 
02963      c = strcmp(name, p->name); 
02964      rootp = c < 0 ? & (p->left) : &(p->right); 
02965   } 
02966   *rootp = newp;    /* replace */ 
02967   return(newp); 
02968 } 
02969  
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02970 /* initialize: Initialize the heap and symbol table with predefined 
02971         identifiers. */ 
02972 PUBLIC void initialize() 
02973 { 
02974   SYM_NODE_PTR idp, boolean_idp, true_idp, false_idp; 
02975   STDTABPTR low = stdtable, 
02976      high = END(stdtable); 
02977  
02978   /* Allocate heap areas for symbol node, type node, and string. */ 
02979   if ((top_sym_tab = sym_tab = (SYM_NODE_PTR) calloc(sym_tab_size, 
02980     sizeof(SYM_NODE))) == NULL) 
02981      FatalError(CAN_NOT_ALLOCATE_SYMBOL_TABLE); 
02982   if ((top_type_tab = type_tab = (TYPE_NODE_PTR) calloc(type_tab_size, 
02983       sizeof(TYPE_NODE))) == NULL) 
02984      FatalError(CAN_NOT_ALLOCATE_TYPE_TABLE); 
02985   if ((top_str_tab = str_tab = (char *) calloc(str_tab_size, 
02986     sizeof(char))) == NULL) 
02987      FatalError(CAN_NOT_ALLOCATE_STRING_TABLE); 
02988   end_sym_tab  = &sym_tab[sym_tab_size]; 
02989   end_type_tab = &type_tab[type_tab_size]; 
02990   end_str_tab  = &str_tab[str_tab_size]; 
02991  
02992   /* Initialize the level-0 symbol table. */ 
02993   display[0].block_id = display[0].root = NULL; 
02994  
02995   idp = enter_symtab(name_INTEGER, &display[level].root); 
02996   integer_typep           = get_type_node(); 
02997   idp->use                = TYPE_ID; 
02998   idp->typep              = integer_typep; 
02999   integer_typep->form     = SCALAR_FORM; 
03000   integer_typep->size     = INTEGER_SIZE; 
03001   integer_typep->type_idp = idp; 
03002  
03003   idp = enter_symtab(name_MAXINT, &display[level].root); 
03004   idp->use                = CONST_ID; 
03005   idp->ICONST.integer     = MAXINT; 
03006   idp->typep              = integer_typep; 
03007  
03008   idp = enter_symtab(name_REAL, &display[level].root); 
03009   real_typep           = get_type_node(); 
03010   idp->use             = TYPE_ID; 
03011   idp->typep           = real_typep; 
03012   real_typep->form     = SCALAR_FORM; 
03013   real_typep->size     = REAL_SIZE; 
03014   real_typep->type_idp = idp; 
03015  
03016   boolean_idp = enter_symtab(name_BOOLEAN, &display[level].root); 
03017   false_idp = enter_symtab(name_FALSE, &display[level].root); 
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03018   true_idp = enter_symtab(name_TRUE, &display[level].root); 
03019   boolean_typep           = get_type_node(); 
03020   boolean_idp->use        = TYPE_ID; 
03021   boolean_idp->typep      = boolean_typep; 
03022   boolean_typep->form     = ENUM_FORM; 
03023   boolean_typep->size     = INTEGER_SIZE; 
03024   boolean_typep->type_idp = boolean_idp; 
03025   boolean_typep->TENUMERATION.max = 1; 
03026   boolean_idp->typep->TENUMERATION.const_idp = false_idp; 
03027  
03028   false_idp->use = CONST_ID; 
03029   false_idp->ICONST.integer = 0; 
03030   false_idp->typep = boolean_typep; 
03031   false_idp->next = true_idp; 
03032  
03033   true_idp->use = CONST_ID; 
03034   true_idp->ICONST.integer = 1; 
03035   true_idp->typep = boolean_typep; 
03036  
03037   idp = enter_symtab(name_CHAR, &display[level].root); 
03038   char_typep              = get_type_node(); 
03039   idp->use                = TYPE_ID; 
03040   idp->typep              = char_typep; 
03041   char_typep->form        = SCALAR_FORM; 
03042   char_typep->size        = CHAR_SIZE; 
03043   char_typep->type_idp    = idp; 
03044  
03045   idp = enter_symtab(name_TEXT, &display[level].root); 
03046   text_typep                   = get_type_node(); 
03047   idp->use                     = TYPE_ID; 
03048   idp->typep                   = text_typep; 
03049   text_typep->form             = TEXT_FORM; 
03050   text_typep->size             = FILE_SIZE(CHAR_SIZE); 
03051   text_typep->type_idp         = idp; 
03052   text_typep->TFILE.fcom_typep = char_typep; 
03053  
03054   nil_typep                    = get_type_node(); 
03055   nil_typep->form              = POINTER_FORM; 
03056   nil_typep->size              = POINTER_SIZE; 
03057  
03058   empty_set_typep = make_set_typep(integer_typep); 
03059  
03060   idp = enter_symtab(name_INPUT, &display[level].root); 
03061   std_input               = idp; 
03062   idp->use                = VAR_ID; 
03063   idp->typep              = text_typep; 
03064   idp->level              = 1; 
03065   idp->label_index        = 1; 
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03066  
03067   idp = enter_symtab(name_OUTPUT, &display[level].root); 
03068   std_output              = idp; 
03069   idp->use                = VAR_ID; 
03070   idp->typep              = text_typep; 
03071   idp->level              = 1; 
03072   idp->label_index        = 2; 
03073  
03074   label_index = 2; 
03075  
03076   while (low <= high) { 
03077      idp = enter_symtab(low->std_name, &display[level].root); 
03078      idp->use = low->std_kind; 
03079      idp->IROUTINE.key = DEFINED_ROUTINE; 
03080      idp->IROUTINE.parm_counts = 0; 
03081      idp->IROUTINE.parm_ptr = NULL; 
03082      idp->typep = NULL; 
03083      ++low; 
03084   } 
03085 } 
03086  
03087 PUBLIC void mark_scope() 
03088 { 
03089   mark_heap[level-1].sym_tab  = top_sym_tab;   /* mark sym tab heap  */ 
03090   mark_heap[level-1].type_tab = top_type_tab;  /* mark tape tab heap */ 
03091   mark_heap[level-1].str_tab  = top_str_tab;   /* mark str tab heap  */ 
03092 } 
03093  
03094 PRIVATE void release_scope() 
03095 { 
03096   top_sym_tab   = mark_heap[level-1].sym_tab;  /* release sym tab heap  */ 
03097   top_type_tab  = mark_heap[level-1].type_tab; /* release type tab heap */ 
03098   top_str_tab   = mark_heap[level-1].str_tab;  /* release str tab heap  */ 
03099 } 
03100  
03101 PUBLIC void enter_block(block_id, r) 
03102   SYM_NODE_PTR block_id, r; 
03103 { 
03104   if(++level >= MAX_LEVEL) FatalError(NESTING_TOO_DEEP); 
03105   display[level].block_id = block_id; 
03106   display[level].root     = r; 
03107 } 
03108  
03109 PUBLIC void exit_block() 
03110 { 
03111   if (level > 0) { 
03112      release_scope(); 
03113      --level; 
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03114   } 
03115 } 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
13. แฟ้มขอ้มูล : tracesym.c 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
03200 #include <stdio.h> 
03201 #include "common.h" 
03202 #include "symtab.h" 
03203 #include "tracesym.h" 
03204  
03205 extern FILE *lst_file;              /* definition in main.c   */ 
03206 extern TYPE_NODE_PTR integer_typep; /* definition in symtab.c */ 
03207 extern TYPE_NODE_PTR real_typep;    /* definition in symtab.c */ 
03208 extern TYPE_NODE_PTR char_typep;    /* definition in symtab.c */ 
03209  
03210 PRIVATE void trace_const_defn PARMS((SYM_NODE_PTR idp)); 
03211 PRIVATE void trace_type_defn PARMS((SYM_NODE_PTR idp)); 
03212 PRIVATE void trace_enum_type PARMS((TYPE_NODE_PTR tp, BOOLEAN flag)); 
03213 PRIVATE void trace_subrange_type PARMS((TYPE_NODE_PTR tp, BOOLEAN flag)); 
03214 PRIVATE void trace_array_type PARMS((TYPE_NODE_PTR tp, BOOLEAN flag)); 
03215 PRIVATE void trace_record_type PARMS((TYPE_NODE_PTR tp, BOOLEAN flag)); 
03216 PRIVATE void trace_set_type PARMS((TYPE_NODE_PTR tp, BOOLEAN flag)); 
03217 PRIVATE void trace_file_type PARMS((TYPE_NODE_PTR tp, BOOLEAN flag)); 
03218 PRIVATE void trace_pointer_type PARMS((TYPE_NODE_PTR tp)); 
03219 PRIVATE void trace_type PARMS((TYPE_NODE_PTR tp, BOOLEAN flag)); 
03220 PRIVATE void trace_var_decl PARMS((SYM_NODE_PTR idp)); 
03221 PRIVATE char *use_names[] = { "undefined", "label", "constant", "type", 
03222               "forward", "field", "tag", "variable", "val parameter", 
03223        "var parameter", "procedure parameter", "function parameter", 
03224        "program", "procedure", "function", "stdproc", "stdfunc" 
03225        }; 
03226 PRIVATE char *form_name[] = { "no form", "scalar", "enum", "subrange", 
03227        "array", "record", "set", "file", "text", "pointer" 
03228        }; 
03229  
03230 PRIVATE void trace_const_defn(idp) 
03231   SYM_NODE_PTR idp;   /* constant id */ 
03232 { 
03233   fprintf(lst_file, ">> id = %s\n", idp->name); 
03234   fprintf(lst_file, ">  use = %s, value = ", use_names[idp->use]); 
03235   if ((idp->typep == integer_typep) || (idp->typep->form == ENUM_FORM)) 
03236      fprintf(lst_file, "%d\n", idp->ICONST.integer); 
03237   else if (idp->typep == real_typep) 
03238      fprintf(lst_file, "%g\n", idp->ICONST.real); 
03239   else if (idp->typep == char_typep) 
03240      fprintf(lst_file, "%c\n", idp->ICONST.character); 
03241   else if (idp->typep->form == ARRAY_FORM) 
03242      fprintf(lst_file, "\'%s\'\n", idp->ICONST.stringp); 
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03243 } 
03244  
03245 PRIVATE void trace_type_defn(idp) 
03246   SYM_NODE_PTR idp;   /* type id */ 
03247 { 
03248   fprintf(lst_file, ">> id = %s\n", idp->name); 
03249   fprintf(lst_file, ">  use = %s\n", use_names[idp->use]); 
03250   trace_type(idp->typep, TRUE); 
03251 } 
03252  
03253 PRIVATE void trace_enum_type(tp, flag) 
03254   TYPE_NODE_PTR tp;      /* ptr to type structure */ 
03255   BOOLEAN flag;          /* TRUE for verbose analysis */ 
03256 { 
03257   SYM_NODE_PTR idp; 
03258  
03259   if ( ! flag) return; 
03260   fprintf(lst_file, ">    --- Enum Constants ---\n"); 
03261   for (idp = tp->TENUMERATION.const_idp; idp != NULL; 
03262        idp = idp->next) trace_const_defn(idp); 
03263   fprintf(lst_file, ">    ----------------------\n"); 
03264 } 
03265  
03266 PRIVATE void trace_subrange_type(tp, flag) 
03267   TYPE_NODE_PTR tp;      /* ptr to type structure */ 
03268   BOOLEAN flag;          /* TRUE for verbose analysis */ 
03269 { 
03270   if ( ! flag) return; 
03271   fprintf(lst_file, ">  min value = %d, max value = %d\n", 
03272    tp->TSUBRANGE.min, tp->TSUBRANGE.max); 
03273   fprintf(lst_file, ">    --- Range Type ---\n"); 
03274   trace_type(tp->TSUBRANGE.range_typep, FALSE); 
03275 } 
03276  
03277 PRIVATE void trace_array_type(tp, flag) 
03278   TYPE_NODE_PTR tp;      /* ptr to type structure */ 
03279   BOOLEAN flag;          /* TRUE for verbose analysis */ 
03280 { 
03281   if ( ! flag) return; 
03282   fprintf(lst_file, ">  element counts = %d\n", tp->TARRAY.elmt_counts); 
03283   fprintf(lst_file, ">    --- INDEX TYPE ---\n"); 
03284   trace_type(tp->TARRAY.index_typep, FALSE); 
03285   fprintf(lst_file,">    --- ELEMENT TYPE ---\n"); 
03286   trace_type(tp->TARRAY.elmt_typep, FALSE); 
03287 } 
03288  
03289 PRIVATE void trace_record_type(tp, flag) 
03290   TYPE_NODE_PTR tp;      /* ptr to type structure */ 



 ภาคผนวก จ โปรแกรมต้นฉบบัของคอมไพเลอร์ภาษาพีเอสยปูาสกาล 496 

03291   BOOLEAN flag;          /* TRUE for verbose analysis */ 
03292 { 
03293   SYM_NODE_PTR idp; 
03294  
03295   if ( ! flag) return; 
03296   fprintf(lst_file, ">>   --- Fields ---\n"); 
03297   for (idp = tp->TRECORD.field_symtab; idp != NULL; idp = idp->next) 
03298      trace_var_decl(idp); 
03299   fprintf(lst_file, ">>   --------------\n"); 
03300 } 
03301  
03302 PRIVATE void trace_set_type(tp, flag) 
03303   TYPE_NODE_PTR tp;      /* ptr to type structure */ 
03304   BOOLEAN flag;          /* TRUE for verbose analysis */ 
03305 { 
03306   if ( ! flag) return; 
03307   fprintf(lst_file, ">>   --- set base type ---\n"); 
03308   trace_type(tp->TSET.host_typep, flag); 
03309   fprintf(lst_file, ">>   --------------\n"); 
03310 } 
03311  
03312 PRIVATE void trace_file_type(tp, flag) 
03313   TYPE_NODE_PTR tp;      /* ptr to type structure */ 
03314   BOOLEAN flag;          /* TRUE for verbose analysis */ 
03315 { 
03316   if ( ! flag) return; 
03317   fprintf(lst_file, ">>   --- file base type ---\n"); 
03318   trace_type(tp->TFILE.fcom_typep, flag); 
03319   fprintf(lst_file, ">>   ----------------------\n"); 
03320 } 
03321  
03322 PRIVATE void trace_pointer_type(tp) 
03323   TYPE_NODE_PTR tp;      /* ptr to type structure */ 
03324 { 
03325   fprintf(lst_file, ">>  ^%s\n", tp->TPOINTER.pointer_idp->name); 
03326 } 
03327  
03328 PRIVATE void trace_type(tp, flag) 
03329   TYPE_NODE_PTR tp;      /* ptr to type structure */ 
03330   BOOLEAN flag;          /* TRUE for verbose analysis */ 
03331 { 
03332  
03333   if (tp == NULL) return; 
03334   fprintf(lst_file, ">  form = %s, size = %d bytes, type id = ", 
03335    form_name[tp->form], tp->size); 
03336   if (tp->type_idp != NULL) 
03337      fprintf(lst_file, "%s\n", tp->type_idp->name); 
03338   else { 
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03339      fprintf(lst_file, "<unnamed type>\n"); 
03340      flag = TRUE; 
03341   } 
03342   switch (tp->form) { 
03343      case ENUM_FORM: 
03344  trace_enum_type(tp, flag); 
03345  break; 
03346      case SUBRANGE_FORM: 
03347  trace_subrange_type(tp, flag); 
03348  break; 
03349      case ARRAY_FORM: 
03350  trace_array_type(tp, flag); 
03351  break; 
03352      case RECORD_FORM: 
03353  trace_record_type(tp, flag); 
03354  break; 
03355      case SET_FORM: 
03356  trace_set_type(tp, flag); 
03357  break; 
03358      case FILE_FORM: 
03359  trace_file_type(tp, flag); 
03360  break; 
03361      case TEXT_FORM: 
03362  trace_file_type(tp->TFILE.fcom_typep, flag); 
03363  break; 
03364      case POINTER_FORM: 
03365  trace_pointer_type(tp); 
03366  break; 
03367   } 
03368 } 
03369  
03370 PRIVATE void trace_var_decl(idp) 
03371   SYM_NODE_PTR idp;   /* variable id */ 
03372 { 
03373   fprintf(lst_file, ">> id = %s\n", idp->name); 
03374   fprintf(lst_file, ">  use = %s\n", use_names[idp->use]); 
03375   trace_type(idp->typep, FALSE); 
03376 } 
03377  
03378 PUBLIC void trace_routine_decl(idp) 
03379   SYM_NODE_PTR idp;   /* variable id */ 
03380 { 
03381   SYM_NODE_PTR p; 
03382  
03383   fprintf(lst_file, ">> id = %s\n", idp->name); 
03384   fprintf(lst_file, ">  use = %s", use_names[idp->use]); 
03385   fprintf(lst_file, ", label id = %d", idp->label_index); 
03386   fprintf(lst_file, ", level = %d\n", idp->level); 
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03387   fprintf(lst_file, ">  parameter counts = %d, ", 
03388    idp->IROUTINE.parm_counts); 
03389   fprintf(lst_file, "total parameter sizes = %d, ", 
03390    idp->IROUTINE.total_parm_sizes); 
03391   fprintf(lst_file, "total local sizes = %d\n", 
03392    idp->IROUTINE.total_local_sizes); 
03393   p = idp->IROUTINE.parm_ptr; 
03394   if (p) { 
03395      fprintf(lst_file, "  ----- PARAMETERS  LIST -----\n"); 
03396      do { 
03397  fprintf(lst_file, ">  name = %s, label id = %d, level = %d, ", 
03398   p->name,p->label_index,p->level); 
03399  fprintf(lst_file, "offset = %d\n",p->IDATA.offset); 
03400  p = p->next; 
03401       } while (p); 
03402    } 
03403    p = idp->IROUTINE.local_ptr; 
03404    if (p) { 
03405       fprintf(lst_file, "  --- LOCAL VARIABLES LIST ---\n"); 
03406       do { 
03407   fprintf(lst_file, ">  name = %s, label id = %d, level = %d, ", 
03408    p->name,p->label_index,p->level); 
03409   fprintf(lst_file, "offset = %d\n",p->IDATA.offset); 
03410   p = p->next; 
03411       } while (p); 
03412    } 
03413    fprintf(lst_file, "  ----------------------------\n"); 
03414 } 
03415  
03416 PUBLIC void trace_id(idp) 
03417   SYM_NODE_PTR idp; 
03418 { 
03419   /* inorder tree traversal */ 
03420   if (idp == NULL) return; 
03421   trace_id(idp->left); 
03422   switch (idp->use) { 
03423      case LABEL_ID: 
03424  fprintf(lst_file, ">  label = %s, label index = %d level = %d\n", 
03425   idp->name, idp->label_index, idp->level); 
03426  break; 
03427      case CONST_ID: 
03428  trace_const_defn(idp); 
03429  break; 
03430      case TYPE_ID: 
03431  trace_type_defn(idp); 
03432  break; 
03433      case VALPARM_ID: 
03434      case VARPARM_ID: 
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03435      case VAR_ID: 
03436  trace_var_decl(idp); 
03437  break; 
03438      case PROCPARM_ID: 
03439      case FUNCPARM_ID: 
03440  trace_routine_decl(idp); 
03441  break; 
03442      case PROG_ID: 
03443      case PROC_ID: 
03444      case FUNC_ID: 
03445      case STDPROC_ID: 
03446      case STDFUNC_ID: 
03447  fprintf(lst_file, ">> id = %s\n", idp->name); 
03448  fprintf(lst_file, ">  use = %s\n", use_names[idp->use]); 
03449  break; 
03450   } 
03451   trace_id(idp->right); 
03452 } 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
14. แฟ้มขอ้มูล : action1.c 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
03500 #include <stdio.h> 
03501 #include <stdlib.h> 
03502 #include <string.h> 
03503 #include "common.h" 
03504 #include "token.h" 
03505 #include "scanner.h" 
03506 #include "error.h" 
03507 #include "action.h" 
03508  
03509 extern void trace_id PARMS((SYM_NODE_PTR IDP)); /* definition in tracesym.c*/ 
03510 extern void trace_routine_decl 
03511        PARMS((SYM_NODE_PTR idp));               /* definition in tracesym.c*/ 
03512  
03513 extern void mark_scope PARMS((void));           /* definition in symtab.c  */ 
03514 extern void enter_block PARMS((SYM_NODE_PTR block_id, 
03515        SYM_NODE_PTR r));                        /* definition in symtab.c  */ 
03516 extern void exit_block PARMS((void));           /* definition in symtab.c  */ 
03517 extern TYPE_NODE_PTR get_type_node 
03518        PARMS((void));                           /* definition in symtab.c  */ 
03519 extern TYPE_NODE_PTR make_string_typep 
03520        PARMS((char *s, int *label));            /* definition in symtab.c  */ 
03521 extern TYPE_NODE_PTR make_real_typep 
03522        PARMS((double val, int *label));         /* definition in symtab.c  */ 
03523 extern TYPE_NODE_PTR make_set_typep 
03524        PARMS((TYPE_NODE_PTR base_typep));       /* definition in symtab.c  */ 
03525 extern SYM_NODE_PTR search_symtab 
03526        PARMS((char *name, SYM_NODE_PTR root));  /* definition in symtab.c  */ 
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03527 extern SYM_NODE_PTR search_display 
03528        PARMS((char *name));                     /* definition in symtab.c  */ 
03529 extern SYM_NODE_PTR enter_symtab 
03530        PARMS((char *name, SYM_NODE_PTR *rootp));/* definition in symtab.c  */ 
03531 extern STDTABPTR search_std_routine 
03532        PARMS((char *name));                     /* definition in symtab.c  */ 
03533 extern BOOLEAN trace_symtab;                    /* definition in main.c    */ 
03534 extern FILE *obj_file, *lst_file;               /* definition in main.c    */ 
03535 extern int no_error;                            /* definition in error.c   */ 
03536 extern int token_line, token_column, value;     /* definition in scanner.c */ 
03537 extern YYSTYPE yylval;                          /* definition in scanner.c */ 
03538 extern DISPLAY display[];                       /* definition in symtab.c  */ 
03539 extern int level, label_index;                  /* definition in symtab.c  */ 
03540 extern SYM_NODE_PTR std_input, std_output;      /* definition in symtab.c  */ 
03541 extern TYPE_NODE_PTR integer_typep;             /* definition in symtab.c  */ 
03542 extern TYPE_NODE_PTR real_typep;                /* definition in symtab.c  */ 
03543 extern TYPE_NODE_PTR boolean_typep;             /* definition in symtab.c  */ 
03544 extern TYPE_NODE_PTR char_typep;                /* definition in symtab.c  */ 
03545 extern TYPE_NODE_PTR text_typep;                /* definition in symtab.c  */ 
03546 extern TYPE_NODE_PTR nil_typep;                 /* definition in symtab.c  */ 
03547 extern char name_WRITE[], name_WRITELN[];       /* definition in symtab.c  */ 
03548 extern TYPE_NODE_PTR empty_set_typep;           /* definition in symtab.c  */ 
03549 extern STRING_NODE_PTR string_list;             /* definition in symtab.c  */ 
03550 extern REAL_NODE_PTR real_list;                 /* definition in symtab.c  */ 
03551  
03552 PUBLIC int sem_top = 0; 
03553 PUBLIC int sem_save = 0; 
03554  
03555 void assembler PARMS((char *s)); 
03556 void mark_call PARMS((char *name)); 
03557 void gen_extrn_call PARMS((void)); 
03558 void static_link PARMS((int new_label)); 
03559 void check_parameter_congruent PARMS((SYM_NODE_PTR formal, 
03560      SYM_NODE_PTR actual, BOOLEAN *error)); 
03561 void routine_call PARMS((SYM_NODE_PTR idp)); 
03562 void utoa PARMS((unsigned int u, char *a)); 
03563 void delete_ref_label PARMS((LABEL_NODE_PTR *p)); 
03564 void check_definition_label PARMS((SYM_NODE_PTR idp)); 
03565 void reverse_list PARMS((SYM_NODE_PTR *listpp)); 
03566 TYPE_NODE_PTR base_type PARMS((TYPE_NODE_PTR tp)); 
03567 BOOLEAN check_assign_types PARMS((TYPE_NODE_PTR tp1, 
03568  TYPE_NODE_PTR tp2)); 
03569 void assignment PARMS((TYPE_NODE_PTR left_tp, 
03570      TYPE_NODE_PTR right_tp)); 
03571 void check_rel_op_types PARMS((int operator, TYPE_NODE_PTR tp1, 
03572      TYPE_NODE_PTR tp2)); 
03573 void gen_load_value PARMS((TYPE_NODE_PTR tp)); 
03574 void gen_push_value PARMS((TYPE_NODE_PTR tp)); 
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03575 void gen_push_address PARMS((SYM_NODE_PTR idp, int with_index)); 
03576 void gen_change_to_real PARMS((TYPE_NODE_PTR tp1, 
03577      TYPE_NODE_PTR tp2)); 
03578 void check_for_id PARMS((SYM_NODE_PTR idp)); 
03579 void check_forward_type PARMS((SYM_NODE_PTR r)); 
03580 void check_forward_routine PARMS((SYM_NODE_PTR r)); 
03581 char asm_buff[MAX_BUFF_LENGTH]; 
03582 struct { 
03583        int with_mark; 
03584        SYM_NODE_PTR with_stack; 
03585 } ws[WITH_DEPTH]; 
03586 int with_stack_top = (-1), 
03587     with_mark_ptr = (-1), 
03588     max_with_stack_top = (-1); 
03589 SYM_NODE_PTR for_id_stack[FOR_DEPTH]; 
03590 int for_id_stack_top = (-1); 
03591 struct { 
03592        LABEL_NODE_PTR ref, def; 
03593 } LABEL_STACK[STRUCT_DEPTH - 1]; 
03594 int TOP_LABEL_STACK = (-1); 
03595 YYSTYPE sem[MAX_SEM_TOP + 1]; 
03596 enum { VALUE, VARIABLE} expr_kind; 
03597 BOOLEAN type_def_flag = FALSE; 
03598 char tag_name[MAX_NAME_LENGTH + 1]; 
03599 int tag_line, tag_column; 
03600 enum { EXPR_USE, TARGET_USE, VARPARM_USE, ROUTINE_USE} variable_use; 
03601 TYPE_NODE_PTR current_file_tp; 
03602 TYPE_NODE dummy_type = {      /* for errorneous type definitions */ 
03603        NO_FORM,    /* form */ 
03604        0,          /* size */ 
03605        NULL        /* type_idp */ 
03606 }; 
03607 unsigned int dummy_no = 0; 
03608 char *dummy_name = "$1234567890"; 
03609 char *msg1_tail = "jump from line %d, column %d"; 
03610 char *msg2_tail = " at line %d, column %d"; 
03611 char *name_FORWARD = "FORWARD"; 
03612 char *msg1_trace = "\n==== PREDEFINED ID ====\n"; 
03613 char *msg2_trace = "\n==== BLOCK NAME : %s ====\n"; 
03614 char *msg3_trace = "  --- LIST ALL ID IN BLOCK : %s ---\n"; 
03615 struct extrn_call { 
03616  char *name; 
03617  BOOLEAN flag; 
03618 } extrn_call[] = { 
03619    "_float_negate",             FALSE, 
03620    "_float_add",                FALSE, 
03621    "_float_subtract",           FALSE, 
03622    "_float_multiply",           FALSE, 
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03623    "_float_divide",             FALSE, 
03624    "_float_compare",            FALSE, 
03625    "_float_convert",            FALSE, 
03626    "_copy_sx",                  FALSE, 
03627    "_push_sx",                  FALSE, 
03628    "_load_sx",                  FALSE, 
03629    "_clear_sx",                 FALSE, 
03630    "_add_range_element",        FALSE, 
03631    "_add_element",              FALSE, 
03632    "_set_intersection",         FALSE, 
03633    "_set_union",                FALSE, 
03634    "_set_difference",           FALSE, 
03635    "_set_le",                   FALSE, 
03636    "_set_eq",                   FALSE, 
03637    "_set_ne",                   FALSE, 
03638    "_set_ge",                   FALSE, 
03639    "_set_in",                   FALSE, 
03640    "_assign_char_name",         FALSE, 
03641    "_assign_string_name",       FALSE, 
03642    "_reset",                    FALSE, 
03643    "_rewrite",                  FALSE, 
03644    "_close",                    FALSE, 
03645    "_get",   FALSE, 
03646    "_read_integer",             FALSE, 
03647    "_read_real",                FALSE, 
03648    "_read_char",                FALSE, 
03649    "_readln",                   FALSE, 
03650    "_eof",                      FALSE, 
03651    "_eoln",                     FALSE, 
03652    "_put",                      FALSE, 
03653    "_write_integer",            FALSE, 
03654    "_write_real",               FALSE, 
03655    "_write_boolean",            FALSE, 
03656    "_write_char",               FALSE, 
03657    "_write_string",             FALSE, 
03658    "_writeln",                  FALSE, 
03659    "_page",                     FALSE, 
03660    "_abs_real",                 FALSE, 
03661    "_sqr_real",                 FALSE, 
03662    "_sqrt",                     FALSE, 
03663    "_round",                    FALSE, 
03664    "_trunc",                    FALSE, 
03665    "_exp",                      FALSE, 
03666    "_ln",                       FALSE, 
03667    "_sin",                      FALSE, 
03668    "_cos",                      FALSE, 
03669    "_arctan",                   FALSE, 
03670    "_new",                      FALSE, 
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03671    "_dispose",                  FALSE, 
03672    "_rand",                     FALSE, 
03673    "_srand",                    FALSE, 
03674    "_sound",                    FALSE, 
03675    "_nosound",                  FALSE, 
03676    "_delay",                    FALSE, 
03677    "_writemem",                 FALSE, 
03678    "_readmem",   FALSE, 
03679    "_intr",                     FALSE 
03680   }; 
03681  
03682 void assembler(s) 
03683   char *s; 
03684 { 
03685   if (no_error) return; 
03686   fprintf(obj_file, "%s\n", s); 
03687 } 
03688  
03689 void mark_call(name) 
03690   char *name; 
03691 { 
03692   struct extrn_call *low = extrn_call, 
03693       *high = END(extrn_call); 
03694  
03695   /* linear search */ 
03696   while (low <= high) 
03697      if (strcmp(low->name,name) ==0 ) { 
03698  low->flag = TRUE; 
03699  return; 
03700      } 
03701      else ++low; 
03702   FatalError(IMPOSSIBLE); 
03703 } 
03704  
03705 void gen_extrn_call(void) 
03706 { 
03707   struct extrn_call *low = extrn_call, 
03708       *high = END(extrn_call); 
03709  
03710   while (low <= high) { 
03711      if (low->flag) { 
03712  gen1("\textrn\t%s:near",low->name); 
03713      } 
03714      ++low; 
03715   } 
03716 } 
03717  
03718 PUBLIC int new_label_index() 
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03719 { 
03720   if (label_index >= MAXINT) 
03721      FatalError(LABEL_INDEX_OVERFLOW); 
03722   return (++label_index); 
03723 } 
03724  
03725 void static_link(new_level) 
03726   int new_level; 
03727 { 
03728    int i; 
03729  
03730    if (new_level == level + 1) { 
03731       gen0("\tpush\tbp\t;static link"); 
03732    } 
03733    else if (new_level == level) { 
03734     gen0("\tpush\t[bp+4]\t;static link"); 
03735  } 
03736  else { 
03737     gen0("\tmov\tbx,bp\t;static link"); 
03738     for (i = level; i >= new_level; --i) { 
03739        gen0("\tmov\tbp,[bp+4] ; static link"); 
03740     } 
03741     gen0("\tpush\tbp\t;static link"); 
03742     gen0("\tmov\tbp,bx\t;static link"); 
03743  } 
03744 } 
03745  
03746 void check_parameter_congruent(formal,actual,error) 
03747    SYM_NODE_PTR formal,actual; 
03748    BOOLEAN *error; 
03749 { 
03750    if (*error) return; 
03751    if (formal) { 
03752       do { 
03753   if (actual) { 
03754      if (formal->use != actual->use) goto not_congruent; 
03755      switch (formal->use) { 
03756         case VARPARM_ID: 
03757         case VALPARM_ID: 
03758     if (formal->typep != actual->typep) 
03759        goto not_congruent; 
03760     break; 
03761         case PROCPARM_ID: 
03762     check_parameter_congruent(formal->IROUTINE.parm_ptr, 
03763        actual->IROUTINE.parm_ptr,error); 
03764     break; 
03765         case FUNCPARM_ID: 
03766     check_parameter_congruent(formal->IROUTINE.parm_ptr, 
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03767        actual->IROUTINE.parm_ptr,error); 
03768     if (formal->typep != actual->typep) 
03769        goto not_congruent; 
03770     break; 
03771      } 
03772   } 
03773   else goto not_congruent; 
03774   formal = formal->next; 
03775   actual = actual->next; 
03776       } while (formal); 
03777    } 
03778    if (actual == NULL) return; 
03779 not_congruent: 
03780    Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
03781    *error = TRUE; 
03782 } 
03783  
03784 void routine_call(idp) 
03785   SYM_NODE_PTR idp; 
03786 { 
03787  
03788    if (idp->use == PROCPARM_ID || idp->use == FUNCPARM_ID) { 
03789       gen2("\tpush\tWORD PTR $N_%d+2\t;%.50s+2 static link", 
03790      idp->label_index, idp->name); 
03791       gen2("\tcall\tWORD PTR $N_%d\t;%.50s", 
03792      idp->label_index, idp->name); 
03793    } 
03794    else { 
03795       static_link(idp->level + 1); 
03796       gen2("\tcall\t$N_%d\t;%.50s",idp->label_index,  idp->name); 
03797    } 
03798 } 
03799  
03800 void utoa(u, a) 
03801   unsigned int u; 
03802   char *a; 
03803 { 
03804   char t[UTOA_LENGTH]; 
03805   int i, j; 
03806  
03807   i = 0; 
03808   do { 
03809      if (i >= (UTOA_LENGTH - 1)) FatalError(UTOA_OVERFLOW); 
03810      t[i] = (u % 10) + '0'; 
03811      u = u / 10; 
03812      if (u > 0) ++i; 
03813   } while (u > 0); 
03814   for (j = 0; j <= i; ++j) a[i-j] = t[j]; 
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03815   a[j] = '\0'; 
03816 } 
03817  
03818 void delete_ref_label(p) 
03819   LABEL_NODE_PTR *p; 
03820 { 
03821   LABEL_NODE_PTR q; 
03822  
03823   if ((*p)->llink == NULL) 
03824      if ((*p)->rlink == NULL) 
03825  *p = LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].ref = NULL; 
03826      else { 
03827  q = (*p)->rlink; 
03828  LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].ref = q; 
03829  q->llink = NULL; 
03830  free(*p); 
03831  *p = q; 
03832      } 
03833      else 
03834      if ((*p)->rlink == NULL) { 
03835  q = (*p)->llink; 
03836  q->rlink = NULL; 
03837  free(*p); 
03838  *p = q; 
03839      } 
03840      else { 
03841  q = (*p)->llink; 
03842  q->rlink = (*p)->rlink; 
03843  free(*p); 
03844  *p = q; 
03845      } 
03846 } 
03847  
03848 /* check declare label but never define by inorder tree traversal */ 
03849 void check_definition_label(idp) 
03850   SYM_NODE_PTR idp; 
03851 { 
03852   if (idp) { 
03853      check_definition_label(idp->left); 
03854      if (idp->use == LABEL_ID) 
03855  if (idp->next != idp) 
03856     Error1(DEC_UNDEF_LABEL, idp->name); 
03857      check_definition_label(idp->right); 
03858   } 
03859 } 
03860  
03861 void reverse_list(listpp) 
03862   SYM_NODE_PTR *listpp;  /* ptr to ptr to node list head */ 
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03863 { 
03864   SYM_NODE_PTR prevp = NULL; 
03865   SYM_NODE_PTR thisp = *listpp; 
03866   SYM_NODE_PTR nextp; 
03867  
03868   while (thisp != NULL) { 
03869      nextp = thisp->next; 
03870      thisp->next = prevp; 
03871      prevp = thisp; 
03872      thisp = nextp; 
03873   } 
03874   *listpp = prevp; 
03875 } 
03876  
03877 TYPE_NODE_PTR base_type(tp) 
03878 TYPE_NODE_PTR tp; 
03879 { 
03880   return((tp->form == SUBRANGE_FORM) ? tp->TSUBRANGE.range_typep : tp); 
03881 } 
03882  
03883 BOOLEAN check_assign_types(tp1, tp2) 
03884   TYPE_NODE_PTR tp1, tp2; 
03885 { 
03886   tp1 = base_type(tp1); 
03887   tp2 = base_type(tp2); 
03888   if (tp1 == tp2) 
03889      if ((tp1->form == FILE_FORM) || (tp1->form == TEXT_FORM)) 
03890  return(FALSE); 
03891      else 
03892  return(TRUE); 
03893   if ((tp1 == real_typep) && (tp2 == integer_typep)) 
03894      return(TRUE); 
03895   /* two strings of the same length */ 
03896   if ((tp1->form == ARRAY_FORM) && (tp2->form == ARRAY_FORM) && 
03897       (tp1->TARRAY.elmt_typep == char_typep) && 
03898       (tp2->TARRAY.elmt_typep == char_typep) && 
03899       (tp1->TARRAY.elmt_counts == tp2->TARRAY.elmt_counts)) 
03900      return(TRUE); 
03901   /* pointer */ 
03902   if ((tp1->form == POINTER_FORM) && 
03903       ((tp2 == nil_typep) || 
03904        (tp1->TPOINTER.pointer_idp == tp2->TPOINTER.pointer_idp))) 
03905      return (TRUE); 
03906   /* set */ 
03907   if ((tp1->form == SET_FORM) && 
03908       ((tp2 == empty_set_typep) || 
03909        (base_type(tp1->TSET.host_typep) == base_type(tp2->TSET.host_typep)))) 
03910      return (TRUE); 
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03911   return(FALSE); 
03912 } 
03913  
03914 void assignment(left_tp, right_tp) 
03915   TYPE_NODE_PTR left_tp, right_tp; 
03916 { 
03917    if (! check_assign_types(left_tp, right_tp)) 
03918       Error(ASSIGN_TYPE_MISMATCH); 
03919    else { 
03920       left_tp = base_type(left_tp); 
03921       right_tp = base_type(right_tp); 
03922       if (left_tp == char_typep) { 
03923   gen0("\tpop\tbx"); 
03924   gen0("\tmov\tBYTE PTR [bx],al"); 
03925       } 
03926       else 
03927       if (left_tp == real_typep) { 
03928   if (right_tp == integer_typep) { 
03929      gen0("\tpush\tax"); 
03930      gen0("\tcall\t_float_convert"); 
03931      mark_call("_float_convert"); 
03932   } 
03933   gen0("\tpop\tbx"); 
03934   gen0("\tmov\tWORD PTR [bx],ax"); 
03935   gen0("\tmov\tWORD PTR [bx+2],dx"); 
03936       } 
03937       else 
03938       if ((left_tp->form == ARRAY_FORM) || 
03939    (left_tp->form == RECORD_FORM)) { 
03940   gen0("\tpop\tsi"); 
03941   gen0("\tpop\tdi"); 
03942   gen0("\tmov\tax,ds"); 
03943   gen0("\tmov\tes,ax"); 
03944   gen1("\tmov\tcx,%u", left_tp->size); 
03945   gen0("\tcld"); 
03946   gen0("\trep\tmovsb"); 
03947       } 
03948       else 
03949       if (left_tp->form == SET_FORM) { 
03950   gen0("\tcall\t_copy_sx"); 
03951   mark_call("_copy_sx"); 
03952       } 
03953       else { 
03954   gen0("\tpop\tbx"); 
03955   gen0("\tmov\tWORD PTR [bx],ax"); 
03956       } 
03957    } 
03958 } 
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03959  
03960 void check_rel_op_types(operator, tp1, tp2) 
03961   int operator; 
03962   TYPE_NODE_PTR tp1, tp2; 
03963 { 
03964   if (operator == TK_IN) { 
03965      if ((tp2->form != SET_FORM) || (tp1 != base_type(tp2->TSET.host_typep))) 
03966  Error(TYPE_MISMATCH); 
03967      return; 
03968   } 
03969   if ((tp1 == tp2) && 
03970      ((tp1->form == SCALAR_FORM) || (tp1->form == ENUM_FORM) || 
03971       (tp1->form == POINTER_FORM) || (tp1->form == SET_FORM))) 
03972      return; 
03973   /* one integer and one real */ 
03974   if (((tp1 == integer_typep) && (tp2 == real_typep)) || 
03975       ((tp2 == integer_typep) && (tp1 == real_typep))) return; 
03976   /* two strings of the same length */ 
03977   if ((tp1->form == ARRAY_FORM) && (tp2->form == ARRAY_FORM) && 
03978       (tp1->TARRAY.elmt_typep == char_typep) && 
03979       (tp2->TARRAY.elmt_typep == char_typep) && 
03980       (tp1->TARRAY.elmt_counts == tp2->TARRAY.elmt_counts)) return; 
03981   if (set_operands(tp1, tp2)) return; 
03982   if (pointer_operands(tp1, tp2)) return; 
03983   Error(TYPE_MISMATCH); 
03984 } 
03985  
03986 void gen_load_value(tp) 
03987   TYPE_NODE_PTR tp; 
03988 { 
03989    if (tp == char_typep) { 
03990       gen0("\tsub\tax,ax"); 
03991       gen0("\tmov\tal,BYTE PTR [bx]"); 
03992    } 
03993    else 
03994    if (tp->form == SET_FORM) { 
03995       gen0("\tpush\tbx"); 
03996       gen0("\tcall\t_load_sx"); 
03997       mark_call("_load_sx"); 
03998    } 
03999    else { /* real, integer or pointer */ 
04000       gen0("\tmov\tax,WORD PTR [bx]"); 
04001       if (tp == real_typep) { 
04002   gen0("\tmov\tdx,WORD PTR [bx+2]"); 
04003       } 
04004    } 
04005 } 
04006  
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04007 void gen_push_value(tp) 
04008   TYPE_NODE_PTR tp; 
04009 { 
04010   if (tp == real_typep) { 
04011      gen0("\tpush\tdx"); 
04012      gen0("\tpush\tax"); 
04013   } 
04014   else 
04015   if ((tp == integer_typep) || 
04016      (tp == char_typep) || 
04017      (tp == boolean_typep) || 
04018      (tp->form == ENUM_FORM) || 
04019      (tp->form == POINTER_FORM)) { 
04020      gen0("\tpush\tax"); 
04021   } 
04022   else 
04023   if (tp->form == SET_FORM) { 
04024      unsigned int offset = SET_SIZE % 2 == 0 ? SET_SIZE : SET_SIZE + 1; 
04025      gen1("\tsub\tsp,%u", offset); 
04026      gen0("\tcall\t_push_sx"); 
04027      mark_call("_push_sx"); 
04028   } 
04029 } 
04030  
04031 void gen_push_address(idp, with_index) 
04032   SYM_NODE_PTR idp; 
04033   int with_index; 
04034 { 
04035   int id_level = idp->level; 
04036  
04037   if (with_index >= 0) { 
04038      if (display[level].block_id != NULL) 
04039  if (display[level].block_id->use == PROG_ID) { 
04040     gen1("\tmov\tax,WORD PTR [bp-%d]", 
04041         (++with_index)<<1); 
04042  } 
04043  else /* check PROC_ID v.s. FUNC_ID */ 
04044     if (display[level].block_id->use == PROC_ID) { 
04045        gen1("\tmov\tax,WORD PTR [bp-%d]", 
04046        display[level].block_id->IROUTINE.total_local_sizes + 
04047        ((++with_index)<<1)); 
04048     } 
04049     else { 
04050        /* 4 (size of return value) + */ 
04051        gen1("\tmov\tax,WORD PTR [bp-%d]", 4 + 
04052      display[level].block_id->IROUTINE.total_local_sizes + 
04053      ((++with_index)<<1)); 
04054     } 
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04055      gen2("\tadd\tax,$N_%d\t;%.50s", idp->label_index, idp->name); 
04056   } 
04057   else 
04058   if ((id_level == level) || (id_level == 1)) 
04059      if (idp->use == VARPARM_ID) { 
04060  gen2("\tmov\tax,WORD PTR $N_%d\t;%.50s", idp->label_index, idp->name); 
04061      } 
04062      else { 
04063  gen2("\tlea\tax,$N_%d\t;%.50s", idp->label_index, idp->name); 
04064      } 
04065   else { 
04066      gen0("\tmov\tbx,bp"); 
04067      do { 
04068  gen0("\tmov\tbp,WORD PTR [bp+4]\t;static link"); 
04069      } 
04070      while (++id_level < level); 
04071      if (idp->use == VARPARM_ID) { 
04072  gen2("\tmov\tax,WORD PTR $N_%d\t;%.50s", idp->label_index, idp->name); 
04073      } 
04074      else { 
04075  gen2("\tlea\tax,$N_%d\t;%.50s", idp->label_index, idp->name); 
04076      } 
04077      gen0("\tmov\tbp,bx"); 
04078   } 
04079   gen0("\tpush\tax"); 
04080 } 
04081  
04082 void gen_change_to_real(tp1, tp2) 
04083   TYPE_NODE_PTR tp1, tp2; 
04084 { 
04085   if (tp2 == integer_typep) { 
04086      gen0("\tcall\t_float_convert"); 
04087      mark_call("_float_convert"); 
04088      gen0("\tpush\tdx"); 
04089      gen0("\tpush\tax"); 
04090   } 
04091   if (tp1 == integer_typep) { 
04092      gen0("\tpop\tax"); 
04093      gen0("\tpop\tdx"); 
04094      gen0("\tpop\tbx"); 
04095      gen0("\tpush\tdx"); 
04096      gen0("\tpush\tax"); 
04097      gen0("\tpush\tbx"); 
04098      gen0("\tcall\t_float_convert"); 
04099      mark_call("_float_convert"); 
04100      gen0("\tpop\tbx"); 
04101      gen0("\tpop\tcx"); 
04102      gen0("\tpush\tdx"); 
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04103      gen0("\tpush\tax"); 
04104      gen0("\tpush\tcx"); 
04105      gen0("\tpush\tbx"); 
04106   } 
04107 } 
04108  
04109 void check_for_id (idp) 
04110   SYM_NODE_PTR idp; 
04111 { 
04112   int i; 
04113  
04114   for (i = 0; i <= for_id_stack_top; ++i) 
04115      if (for_id_stack[i] == idp) { 
04116  Error(ALTER_FOR_ID); 
04117  return; 
04118      } 
04119 } 
04120  
04121 /* check pointer to forward type by inorder tree traversal */ 
04122 void check_forward_type(r) 
04123   SYM_NODE_PTR r; 
04124 { 
04125   if (r) { 
04126      check_forward_type(r->left); 
04127      if (r->use == FORWARD_ID) Error1(UNDEFINED_IDENTIFIER, r->name); 
04128      check_forward_type(r->right); 
04129   } 
04130 } 
04131  
04132 /* check definition routine by inorder tree traversal */ 
04133 void check_forward_routine(r) 
04134   SYM_NODE_PTR r; 
04135 { 
04136   if (r) { 
04137      check_forward_routine(r->left); 
04138      if (r->use == PROC_ID || r->use == FUNC_ID) 
04139  if (r->IROUTINE.key == FORWARD_ROUTINE) 
04140     Error1(UNDEFINED_ROUTINE, r->name); 
04141      check_forward_routine(r->right); 
04142   } 
04143 } 
04144  
04145 PUBLIC void llaction(action,token) 
04146   int action, *token; 
04147 { 
04148   SYM_NODE_PTR idp, type_idp, parm_idp, parm_listp; 
04149   TYPE_NODE_PTR tp, index_tp; 
04150   int parm_offset; 
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04151   char msg_tail[50]; 
04152  
04153   switch (action) { 
04154     case 88:  /* for comment in object file only */ 
04155        gen1("; source line %d", token_line); 
04156        break; 
04157     case 99:  /* save sem_top in case of syntax error and do recovery */ 
04158        sem_save = sem_top; 
04159        break; 
04160 /*************************************************************************** 
04161  PROGRAM PART: 
04162    REMARK: ids in <opt_io> are comment only. 
04163  
04164 <program> 
04165     : #99 #100 <program_header> #102 ";" <block> #103 "." 
04166     . 
04167 <program_header> 
04168     : "PROGRAM" #110 "id" <opt_io> 
04169     . 
04170 <opt_io> 
04171     : "(" <id1_list> ")" 
04172     | @ 
04173     . 
04174 <id1_list> 
04175     : "id" <id1_lists> 
04176     . 
04177 <id1_lists> 
04178     : "," "id" <id1_lists> 
04179     | @ 
04180     . 
04181 ***************************************************************************/ 
04182     case 100: 
04183        { int i; 
04184   static char *head[] = { 
04185      "\t.8087", 
04186      "_TEXT\tsegment\tword public 'CODE'", 
04187      "_TEXT\tends", 
04188      "_DATA\tsegment\tword public 'DATA'", 
04189      "_DATA\tends", 
04190      "STACK\tsegment\tpara stack 'STACK'", 
04191      "STACK\tends", 
04192      "DGROUP\tgroup\t_DATA,STACK", 
04193      "\tassume\tcs:_TEXT,ds:DGROUP,ss:DGROUP,es:DGROUP", 
04194      "\textrn\t_init:near", 
04195      "\textrn\t_exit:near", 
04196      "_TEXT\tsegment", 
04197      "_isopascal:", 
04198      "\tmov\tax,DGROUP", 
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04199      "\tmov\tds,ax", 
04200      "\tmov\tes,ax", 
04201      "\tmov\tss,ax", 
04202      "\tmov\tsp,0", 
04203      "\tcall\t_main", 
04204      "\tmov\tax,0", 
04205      "\tpush\tax", 
04206      "\tcall\t_exit" 
04207   }; 
04208  
04209   for (i = 0; i < sizeof head / sizeof head[0]; ++i) { 
04210      gen1("%s",head[i]); 
04211   } 
04212   ALLOCATE_LABEL_STACK; 
04213   LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].ref = NULL; 
04214   LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].def = NULL; 
04215        } 
04216        if (trace_symtab) 
04217   if (no_error == 0) { 
04218      fprintf(lst_file, msg1_trace); 
04219      trace_id(display[level].root); 
04220   } 
04221        break; 
04222     case 102: 
04223        mark_scope(); 
04224        break; 
04225     case 110: 
04226        { SYM_NODE_PTR prog_idp; 
04227  
04228        /* actual program name keep in yylval.sval */ 
04229        enter_name_local_symtab(prog_idp, yylval.sval); 
04230        prog_idp->use = PROG_ID; 
04231        prog_idp->IROUTINE.parm_counts = 0; 
04232        prog_idp->IROUTINE.total_parm_sizes = 0; 
04233        prog_idp->IROUTINE.parm_ptr = NULL; 
04234        prog_idp->IROUTINE.total_local_sizes = 0; 
04235        prog_idp->IROUTINE.local_ptr = NULL; 
04236        prog_idp->typep = &dummy_type; 
04237        prog_idp->label_index = new_label_index(); 
04238        enter_block(prog_idp, NULL); 
04239        } 
04240        break; 
04241 /*************************************************************************** 
04242   BLOCK: 
04243  
04244 <block> 
04245     : <decl_part> #88 #154 <compound_statement> #156 
04246     . 
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04247 ***************************************************************************/ 
04248     case 154: 
04249        if (display[level].block_id == NULL) break; 
04250        check_forward_routine(display[level].root); 
04251        if (display[level].block_id->use == PROG_ID) { 
04252    gen0("_main\tproc\tnear"); 
04253    gen0("\tpush\tbp"); 
04254    gen0("\tmov\tbp,sp"); 
04255    gen1("\tsub\tsp,$W_%d", display[level].block_id->label_index); 
04256    gen0("\tlea\tax,_main_data_end"); 
04257    gen0("\tpush\tax"); 
04258    gen0("\tcall\t_init"); 
04259        } 
04260        else { 
04261    gen2("$N_%d\tproc\tnear\t;%.50s", 
04262   display[level].block_id->label_index, 
04263   display[level].block_id->name); 
04264    gen0("\tpush\tbp"); 
04265    gen0("\tmov\tbp,sp"); 
04266    if (display[level].block_id->use == FUNC_ID) { 
04267       gen0("\tsub\tsp,4"); 
04268    } 
04269    if (display[level].block_id->IROUTINE.total_local_sizes > 0) { 
04270       gen1("\tsub\tsp,%u", 
04271       display[level].block_id->IROUTINE.total_local_sizes); 
04272    } 
04273    /* if there are local file clear buffer flags and names */ 
04274    /* open_flag must be 0 and name must be empty */ 
04275    for (idp = display[level].block_id->IROUTINE.local_ptr; 
04276         idp != NULL; idp = idp->next) 
04277       if ((idp->typep->form == TEXT_FORM) || 
04278    (idp->typep->form == FILE_FORM)) { 
04279   int loop_label; 
04280  
04281   gen0("; clear local area for file"); 
04282   gen1("\tadd\tsp,%u", 
04283        display[level].block_id->IROUTINE.total_local_sizes); 
04284   gen1("\tmov\tcx,%u", 
04285        display[level].block_id->IROUTINE.total_local_sizes); 
04286   gen0("\tsar\tcx,1"); 
04287   gen0("\tmov\tax,0"); 
04288   loop_label = new_label_index(); 
04289   gen1("$L_%d:",loop_label); 
04290   gen0("\tpush\tax"); 
04291   gen1("\tloop\t$L_%d",loop_label); 
04292   break; 
04293       } 
04294    /* allocate record varialbe of WITH */ 
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04295    gen1("\tsub\tsp,$W_%d", display[level].block_id->label_index); 
04296        } 
04297        for_id_stack_top = (-1); 
04298        with_stack_top = (-1), 
04299        with_mark_ptr = (-1), 
04300        max_with_stack_top = (-1); 
04301        if (trace_symtab) 
04302    if (no_error==0) { 
04303       fprintf(lst_file, msg2_trace, 
04304        display[level].block_id->name); 
04305       trace_routine_decl(display[level].block_id); 
04306       fprintf(lst_file, msg3_trace, 
04307        display[level].block_id->name); 
04308       trace_id(display[level].root); 
04309    } 
04310        break; 
04311     case 156: 
04312        { STRING_NODE_PTR sp; 
04313   REAL_NODE_PTR   rp; 
04314   char *ch; 
04315   LABEL_NODE_PTR p, q; 
04316   unsigned int global_data_size; 
04317  
04318        if (display[level].block_id == NULL)  break; 
04319        /* every declaration label must be defined */ 
04320        check_definition_label(display[level].root); 
04321        /* free all defined label node in this block */ 
04322        if (! LABEL_STACK_EMPTY ) { 
04323    p = LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].def; 
04324    while (p) { 
04325       q = p; 
04326       p = p->rlink; 
04327       free(q); 
04328    } 
04329    LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].def = NULL; 
04330        } 
04331        if (display[level].block_id->use == PROG_ID) { 
04332   /* check label, error if reference to undefine label */ 
04333   if ( ! LABEL_STACK_EMPTY) 
04334      if ((p = LABEL_STACK[0].ref) != NULL) 
04335         while (p) { 
04336     q = p; 
04337     p = p->rlink; 
04338     sprintf(msg_tail, msg1_tail, q->line, q->column); 
04339     Error1(UNDEFINED_LABEL, msg_tail); 
04340     free(q); 
04341         } 
04342    /* epiloge */ 
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04343    gen0("\tmov\tsp,bp"); 
04344    gen0("\tpop\tbp"); 
04345    gen0("\tret"); 
04346    gen0("_main\tendp"); 
04347    gen2("$W_%d\tEQU\t%d", display[level].block_id->label_index, 
04348   (max_with_stack_top+1)<<1); 
04349    gen0("_TEXT\tends"); 
04350    gen_extrn_call(); 
04351    gen0("_DATA\tsegment"); 
04352    global_data_size = LIB_DATA_SIZE; 
04353    if (global_data_size >= MAXUINT - 22) Error(DATA_TOO_BIG); 
04354    else global_data_size += 22; 
04355    /* open_flag => 0 = close, 2 open read, 3 open write */ 
04356    /* standard input file */ 
04357    gen2("$N_%d\tdb\t' '\t; %.50s file buffer", 
04358         std_input->label_index, std_input->name); 
04359    gen0("\tdw\t0\t; file handle"); 
04360    gen0("\tdb\t0\t; eof flag"); 
04361    gen0("\tdb\t0\t; eoln flag"); 
04362    gen0("\tdb\t2\t; open_flag"); 
04363    gen0("\tdb\t1\t; terminal flag"); 
04364    gen0("\tdb\t'CON'\t; file name"); 
04365    gen0("\tdb\t0"); 
04366    /* standard output file */ 
04367    gen2("$N_%d\tdb\t' '\t; %.50s file buffer", 
04368         std_output->label_index, std_output->name); 
04369    gen0("\tdw\t1\t; file handle"); 
04370    gen0("\tdb\t1\t; eof flag"); 
04371    gen0("\tdb\t0\t; eoln flag"); 
04372    gen0("\tdb\t3\t; open_flag"); 
04373    gen0("\tdb\t1\t; terminal flag"); 
04374    gen0("\tdb\t'CON'\t; file name"); 
04375    gen0("\tdb\t0"); 
04376    for (idp = display[level].block_id->IROUTINE.local_ptr; 
04377         idp != NULL; idp = idp->next) 
04378       if (idp->typep == char_typep) { 
04379   gen2("$N_%d\tdb\t0\t;%.50s", idp->label_index, idp->name); 
04380   if (global_data_size >= MAXUINT - 1) Error(DATA_TOO_BIG); 
04381   else global_data_size += 1; 
04382       } 
04383       else if (idp->typep == real_typep) { 
04384   gen2("$N_%d\tdd\t0.0\t;%.50s", idp->label_index, idp->name); 
04385   if (global_data_size >= MAXUINT - 4) Error(DATA_TOO_BIG); 
04386   else global_data_size += 4; 
04387       } 
04388       else if ((idp->typep->form == ARRAY_FORM) || 
04389         (idp->typep->form == RECORD_FORM) || 
04390         (idp->typep->form == SET_FORM) || 
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04391         (idp->typep->form == TEXT_FORM) || 
04392         (idp->typep->form == FILE_FORM)) { 
04393   gen3("$N_%d\tdb\t%u dup(0)\t;%.50s", idp->label_index, 
04394         idp->typep->size, idp->name); 
04395   if (global_data_size >= MAXUINT - idp->typep->size) 
04396      Error(DATA_TOO_BIG); 
04397   else global_data_size += idp->typep->size; 
04398       } 
04399       else { /* integer or pointer */ 
04400   gen2("$N_%d\tdw\t0\t;%.50s", idp->label_index, idp->name); 
04401   if (global_data_size >= MAXUINT - 2) Error(DATA_TOO_BIG); 
04402   else global_data_size += 2; 
04403       } 
04404    for (rp = real_list; rp != NULL; rp = rp->next) { 
04405       gen2("$F_%d\tdd\t%e", rp->label_index, rp->value); 
04406       if (global_data_size >= MAXUINT - 4) Error(DATA_TOO_BIG); 
04407       else global_data_size += 4; 
04408    } 
04409    for (sp = string_list; sp != NULL; sp = sp->next) { 
04410       ch = sp->stringp; 
04411       gen3("$S_%d\tdb\t%3d\t;%c", sp->label_index, (int)(*ch), *ch); 
04412       if (global_data_size >= MAXUINT - 1) Error(DATA_TOO_BIG); 
04413       else global_data_size += 1; 
04414       ++ch; 
04415       while (*ch) { 
04416   gen2("\tdb\t%3d\t;%c", (int)(*ch), *ch); 
04417   if (global_data_size >= MAXUINT - 1) Error(DATA_TOO_BIG); 
04418   else global_data_size += 1; 
04419   ++ch; 
04420       } 
04421    } 
04422    gen0("_main_data_end\tdb\t0"); 
04423    if (global_data_size >= MAXUINT - 1) Error(DATA_TOO_BIG); 
04424    else global_data_size += 1; 
04425    gen0("_DATA\tends"); 
04426    gen0("STACK\tsegment\tpara stack 'STACK'"); 
04427    gen1("\tdb\t%u dup(?)", MAXUINT - global_data_size); 
04428    gen0("STACK\tends"); 
04429    gen0("\tend\t_isopascal"); 
04430        } 
04431        else { 
04432    if (display[level].block_id->use == FUNC_ID) { 
04433       gen0("\tmov\tax,WORD PTR [bp-4]  ; RETURN VALUE"); 
04434       if (display[level].block_id->typep == real_typep) { 
04435   gen0("\tmov\tdx,WORD PTR [bp-2]  ; HIGH RETURN VALUE"); 
04436       } 
04437    } 
04438    gen0("\tmov\tsp,bp"); 
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04439    gen0("\tpop\tbp"); 
04440    gen1("\tret\t%u", 
04441    display[level].block_id->IROUTINE.total_parm_sizes + 2); 
04442    gen2("$N_%d\tendp\t;%.50s", display[level].block_id->label_index, 
04443   display[level].block_id->name); 
04444    gen2("$W_%d\tEQU\t%d", display[level].block_id->label_index, 
04445         (max_with_stack_top+1)<<1); 
04446        } 
04447        exit_block(); 
04448        } 
04449        break; 
04450 /*************************************************************************** 
04451  DECLARATION PART: 
04452  
04453 <decl_part> 
04454     : <label_decl_part> <const_def_part> <type_def_part> 
04455       <var_decl_part> #162 <routine_decl_part> 
04456     . 
04457 ***************************************************************************/ 
04458     case 162: 
04459        if (display[level].block_id == NULL) break; 
04460        if (display[level].block_id->use != PROG_ID) { 
04461    idp = display[level].block_id->IROUTINE.parm_ptr; 
04462    /* parameters */ 
04463    while (idp) { 
04464       gen3("$N_%d\tEQU\t[bp%+d]\t;%.50s", 
04465     idp->label_index, idp->IDATA.offset, idp->name); 
04466       idp = idp->next; 
04467    } 
04468    idp  = display[level].block_id->IROUTINE.local_ptr; 
04469    /* local varibles */ 
04470    while (idp) { 
04471       gen3("$N_%d\tEQU\t[bp%+d]\t;%.50s", 
04472     idp->label_index, idp->IDATA.offset, idp->name); 
04473       idp = idp->next; 
04474    } 
04475        } 
04476        break; 
04477 /*************************************************************************** 
04478  LABEL DECLARATION: 
04479  
04480 <label_decl_part> 
04481     : "LABEL" <label> ";" 
04482     | @ 
04483     . 
04484 <label> 
04485     : #176 "uinteger" <label_list> 
04486     . 



 ภาคผนวก จ โปรแกรมต้นฉบบัของคอมไพเลอร์ภาษาพีเอสยปูาสกาล 520 

04487 <label_list> 
04488     : "," <label> 
04489     | @ 
04490     . 
04491 ***************************************************************************/ 
04492     case 176: 
04493        { char label_name[UTOA_LENGTH]; 
04494  
04495   if (yylval.ival > 9999) Warning(LABEL_TOO_BIG); 
04496   utoa(yylval.ival, label_name); 
04497  
04498   if ((idp = search_symtab(label_name, display[level].root)) == NULL) { 
04499      idp = enter_symtab(label_name, &display[level].root); 
04500      idp->use = LABEL_ID; 
04501      idp->label_index = new_label_index(); 
04502   } 
04503   else Error(REDEFINED_LABEL); 
04504        } 
04505        break; 
04506 /*************************************************************************** 
04507  CONSTANT DECLARATION: 
04508  
04509 <const_def_part> 
04510     : "CONST" <const_def> 
04511     | @ 
04512     . 
04513 <const_def> 
04514     : #198 "id" "=" <constant> #204 ";" <const_def_list> 
04515     . 
04516 <const_def_list> 
04517     : <const_def> 
04518     | @ 
04519     . 
04520 <constant> 
04521     : #216 <sign> <unsigned_constant> 
04522     | #222 "string" 
04523     . 
04524 <unsigned_constant> 
04525     : #226 "uinteger" 
04526     | #230 "ureal" 
04527     | #234 "id" 
04528     . 
04529 ***************************************************************************/ 
04530 #define CONST_IDP          sem[sem_top-1].symptr 
04531 #define CONST_TYPEP        CONST_IDP->typep 
04532 #define CONST_VALUE        CONST_IDP->ICONST 
04533 #define ID_VALUE           idp->ICONST 
04534 #define CONST_SIGN         sem[sem_top].ival 
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04535 #define CONST_CHECK_SIGN() if (CONST_SIGN == TK_PLUS || \ 
04536           CONST_SIGN == TK_MINUS) \ 
04537           Error(INVALID_CONSTANT) 
04538  
04539     case 198: 
04540        IncSemTop(2); 
04541        search_and_enter_local_symtab(CONST_IDP); 
04542        CONST_IDP->use = CONST_ID; 
04543        break; 
04544     case 204: 
04545        DecSemTop(2); 
04546        break; 
04547     case 216: 
04548        CONST_SIGN = *token; 
04549        break; 
04550     case 222: 
04551        CONST_CHECK_SIGN(); 
04552        if (strlen(yylval.sval) == 1) { 
04553    CONST_VALUE.character = yylval.sval[0]; 
04554    CONST_TYPEP = char_typep; 
04555        } 
04556        else { 
04557    int label; 
04558  
04559    CONST_VALUE.stringp = (char *) malloc(strlen(yylval.sval)+1); 
04560    if (CONST_VALUE.stringp == NULL) FatalError(MEMORY_OVERFLOW); 
04561    strcpy(CONST_VALUE.stringp, yylval.sval); 
04562    CONST_TYPEP = make_string_typep(CONST_VALUE.stringp, &label); 
04563    CONST_IDP->label_index = label; 
04564        } 
04565        break; 
04566     case 226: 
04567        CONST_VALUE.integer = CONST_SIGN == TK_MINUS ? 
04568         - yylval.ival : yylval.ival; 
04569        CONST_TYPEP = integer_typep; 
04570        break; 
04571     case 230: 
04572        { int label; 
04573  
04574        CONST_VALUE.real = CONST_SIGN == TK_MINUS ? 
04575      - yylval.rval : yylval.rval; 
04576        CONST_TYPEP = make_real_typep(yylval.rval, &label); 
04577        CONST_IDP->label_index = label; 
04578        } 
04579        break; 
04580     case 234: 
04581        search_all_symtab(idp); 
04582        if (idp == NULL ) Error(UNDEFINED_IDENTIFIER); 
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04583        else if (idp->use != CONST_ID) Error(REQUIRE_CONST_ID); 
04584        else if (idp->typep == integer_typep) { 
04585         CONST_VALUE.integer = CONST_SIGN == TK_MINUS ? -ID_VALUE.integer:ID_VALUE.integer; 
04586         CONST_TYPEP = integer_typep; 
04587      } 
04588        else if (idp->typep == real_typep) { int label; 
04589         if (CONST_SIGN == TK_MINUS){ CONST_TYPEP = make_real_typep(-ID_VALUE.real,&label); 
CONST_IDP->label_index = label; } 
04590         else {CONST_TYPEP = real_typep; CONST_IDP->label_index = idp->label_index;} 
04591      } 
04592        else if (idp->typep == char_typep) { 
04593         CONST_CHECK_SIGN(); 
04594         CONST_VALUE.character = ID_VALUE.character; 
04595         CONST_TYPEP = char_typep; 
04596      } 
04597        else if (idp->typep->form == ENUM_FORM) { 
04598         CONST_CHECK_SIGN(); 
04599         CONST_VALUE.integer = ID_VALUE.integer; 
04600         CONST_TYPEP = idp->typep; 
04601      } 
04602        else if (idp->typep->form == ARRAY_FORM) { 
04603         CONST_CHECK_SIGN(); 
04604         CONST_VALUE.stringp = ID_VALUE.stringp; 
04605         CONST_TYPEP = idp->typep; 
04606         /* e.g. const margin = 'ab'; gap = margin */ 
04607         CONST_IDP->label_index = idp->label_index; 
04608      } 
04609        break; 
04610 /*************************************************************************** 
04611  TYPE DECLARATION: 
04612  
04613 <type_def_part> 
04614     : "TYPE" <type_def> 
04615     | @ 
04616     . 
04617 <type_def> 
04618     : #99 #246 "id" "=" <type> #252 ";" <type_def_list> 
04619     . 
04620 <type_def_list> 
04621     : <type_def> 
04622     | #262 
04623     . 
04624 ***************************************************************************/ 
04625     case 246: /* found name of type id */ 
04626        type_search_and_enter_local_symtab(type_idp); 
04627        type_idp->use = UNDEFINED;   /* protected TYPE t = t */ 
04628        IncSemTop(1); 
04629        sem[sem_top].symptr = type_idp; 
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04630        type_def_flag = TRUE; 
04631        break; 
04632     case 252: /* known type of type id */ 
04633        sem[sem_top-1].symptr->use = TYPE_ID;   /* Now known type */ 
04634        sem[sem_top-1].symptr->typep = sem[sem_top].typeptr; 
04635        if (sem[sem_top-1].symptr->typep->type_idp == NULL) 
04636    sem[sem_top-1].symptr->typep->type_idp = sem[sem_top-1].symptr; 
04637        DecSemTop(2); 
04638        break; 
04639     case 262: /* check undefine forward type pointer */ 
04640        check_forward_type(display[level].root); 
04641        type_def_flag = FALSE; 
04642        break; 
04643 /*************************************************************************** 
04644  ENUMERATED TYPE: 
04645  
04646 <type> 
04647     : #276 <enumerated_type> 
04648     . 
04649 <enumerated_type> 
04650     : "(" <id4_list> ")" 
04651     . 
04652 <id4_list> 
04653     : #294 "id" <id4_lists> 
04654     . 
04655 <id4_lists> 
04656     : "," #294 "id" <id4_lists> 
04657     | #308 
04658     . 
04659 ***************************************************************************/ 
04660 #define LAST_IDP   sem[sem_top].symptr 
04661 #define ENUM_VALUE sem[sem_top-1].ival 
04662 #define ENUM_TP    sem[sem_top-2].typeptr 
04663  
04664     case 276: 
04665        IncSemTop(3); 
04666        tp = get_type_node(); 
04667        tp->form = ENUM_FORM; 
04668        tp->size = INTEGER_SIZE; 
04669        tp->type_idp = NULL; 
04670        ENUM_TP = tp; 
04671        ENUM_VALUE = (-1); 
04672        LAST_IDP = NULL; 
04673        break; 
04674     case 294: 
04675        search_and_enter_local_symtab(idp); 
04676        idp->use = CONST_ID; 
04677        idp->ICONST.integer = ++ENUM_VALUE; 
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04678        idp->typep = ENUM_TP; 
04679        if (LAST_IDP == NULL) ENUM_TP->TENUMERATION.const_idp = idp; 
04680        else LAST_IDP->next = idp; 
04681        LAST_IDP = idp; 
04682        break; 
04683     case 308: 
04684        ENUM_TP->TENUMERATION.max = ENUM_VALUE; 
04685        DecSemTop(2); 
04686        break; 
04687 /*************************************************************************** 
04688  SUBRANGE TYPE OR TYPE ID: 
04689  
04690 <type> 
04691     : #280 <subrange_const> <subrange_max_const> #284 
04692     . 
04693 <subrange_const> 
04694     : #310 <sign> <subrange_unsigned_const> 
04695     | #316 "string" 
04696     . 
04697 <subrange_unsigned_const> 
04698     : #320 "uinteger" 
04699     | #324 "id" 
04700     . 
04701 <subrange_max_const> 
04702     : #328 ".." <subrange_const> #332 
04703     | @ 
04704     . 
04705 ***************************************************************************/ 
04706 #define SUBRANGE_TP     sem[sem_top-2].typeptr 
04707 #define SUBRANGE_FLAG   sem[sem_top-1].ival 
04708 #define SUBRANGE_SIGN   sem[sem_top].ival 
04709 #define MIN_CONST       0 
04710 #define MAX_CONST       1 
04711 #define NOT_SUBRANGE    2 
04712 #define SUBRANGE_TYPE() tp = get_type_node(); \ 
04713    tp->form = SUBRANGE_FORM; \ 
04714    tp->type_idp = NULL; \ 
04715    SUBRANGE_TP = tp; 
04716  
04717     case 280: 
04718        IncSemTop(3); 
04719        SUBRANGE_FLAG = MIN_CONST; 
04720        break; 
04721     case 284: 
04722        DecSemTop(2); 
04723        break; 
04724     case 310: 
04725        SUBRANGE_SIGN = *token; 
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04726        break; 
04727     case 316: 
04728        if (SUBRANGE_FLAG == MIN_CONST) { 
04729    SUBRANGE_TYPE(); 
04730    SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.range_typep = char_typep; 
04731    if (SUBRANGE_SIGN == TK_PLUS || SUBRANGE_SIGN == TK_MINUS || 
04732        strlen(yylval.sval) != 1) { 
04733       Error(INVALID_SUBRANGE); 
04734       SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.min = (-MAXINT); 
04735    } 
04736    else SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.min = yylval.sval[0]; 
04737        } 
04738        else if (SUBRANGE_FLAG == MAX_CONST) 
04739    if (SUBRANGE_SIGN == TK_PLUS || SUBRANGE_SIGN == TK_MINUS || 
04740        strlen(yylval.sval) != 1) { 
04741       Error(INVALID_SUBRANGE); 
04742       SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max = MAXINT; 
04743    } 
04744    else if (SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.range_typep != char_typep) { 
04745       Error(TYPE_MISMATCH); 
04746       SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max = MAXINT; 
04747    } 
04748    else SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max = yylval.sval[0]; 
04749        else Error(INVALID_SUBRANGE); 
04750        break; 
04751     case 320: 
04752        if (SUBRANGE_FLAG == MIN_CONST) { 
04753    SUBRANGE_TYPE(); 
04754    SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.range_typep = integer_typep; 
04755    SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.min = SUBRANGE_SIGN == TK_MINUS ? 
04756            - yylval.ival : yylval.ival; 
04757        } 
04758        else if (SUBRANGE_FLAG == MAX_CONST) 
04759    if (SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.range_typep != integer_typep) { 
04760       Error(TYPE_MISMATCH); 
04761       SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max = MAXINT; 
04762    } else SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max = SUBRANGE_SIGN == TK_MINUS ? 
04763        - yylval.ival : yylval.ival; 
04764        else Error(INVALID_SUBRANGE); 
04765        break; 
04766     case 324: 
04767        search_all_symtab(idp); 
04768        if (SUBRANGE_FLAG == MIN_CONST) 
04769    if (idp == NULL) { 
04770       Error(UNDEFINED_IDENTIFIER); 
04771       SUBRANGE_TP = &dummy_type; 
04772       SUBRANGE_FLAG = NOT_SUBRANGE; 
04773    } 
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04774    else if (idp->use == TYPE_ID) { 
04775       SUBRANGE_TP = idp->typep; 
04776       SUBRANGE_FLAG = NOT_SUBRANGE; 
04777    } 
04778    else if (idp->use == CONST_ID) { 
04779       SUBRANGE_TYPE(); 
04780       SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.range_typep = idp->typep; 
04781       if (idp->typep == integer_typep) 
04782   SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.min = SUBRANGE_SIGN == TK_MINUS ? 
04783           -idp->ICONST.integer : 
04784           idp->ICONST.integer; 
04785       else if (idp->typep == char_typep) 
04786   if (SUBRANGE_SIGN == TK_PLUS || SUBRANGE_SIGN == TK_MINUS) { 
04787      Error(INVALID_SUBRANGE); 
04788      SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.min = (-MAXINT); 
04789   } 
04790   else SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.min = idp->ICONST.character; 
04791       else if (idp->typep->form == ENUM_FORM) 
04792   if (SUBRANGE_SIGN == TK_PLUS || SUBRANGE_SIGN == TK_MINUS) { 
04793      Error(INVALID_SUBRANGE); 
04794      SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.min = (-MAXINT); 
04795   } 
04796   else SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.min = idp->ICONST.integer; 
04797       else { 
04798   Error(INVALID_SUBRANGE); 
04799   SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.min = (-MAXINT); 
04800       } 
04801    } 
04802    else { 
04803       Error(REQUIRED_TYPE); 
04804       SUBRANGE_TP = &dummy_type; 
04805       SUBRANGE_FLAG = NOT_SUBRANGE; 
04806    } 
04807        else if (SUBRANGE_FLAG == MAX_CONST) 
04808    if (idp == NULL) { 
04809       Error(UNDEFINED_IDENTIFIER); 
04810       SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max = MAXINT; 
04811    } 
04812    else if (idp->use != CONST_ID) { 
04813       Error(INVALID_SUBRANGE); 
04814       SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max = MAXINT; 
04815    } 
04816    else if (SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.range_typep != idp->typep) { 
04817       Error(TYPE_MISMATCH); 
04818       SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max = MAXINT; 
04819    } 
04820    else if (idp->typep == integer_typep) 
04821       SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max = SUBRANGE_SIGN == TK_MINUS ? 
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04822     - idp->ICONST.integer : 
04823       idp->ICONST.integer; 
04824    else if (idp->typep == char_typep) 
04825       if (SUBRANGE_SIGN == TK_PLUS || SUBRANGE_SIGN == TK_MINUS) { 
04826   Error(INVALID_SUBRANGE); 
04827   SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max = MAXINT; 
04828       } 
04829       else SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max = idp->ICONST.character; 
04830    else if (idp->typep->form == ENUM_FORM) 
04831       if (SUBRANGE_SIGN == TK_PLUS || SUBRANGE_SIGN == TK_MINUS) { 
04832   Error(INVALID_SUBRANGE); 
04833   SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max = MAXINT; 
04834       } 
04835       else SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max = idp->ICONST.integer; 
04836    else { 
04837       Error(INVALID_SUBRANGE); 
04838       SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max = MAXINT; 
04839    } 
04840        break; 
04841     case 328: 
04842        if (SUBRANGE_FLAG == MIN_CONST) SUBRANGE_FLAG = MAX_CONST; 
04843        break; 
04844     case 332: 
04845        if (SUBRANGE_FLAG == MAX_CONST) { 
04846    if (SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.min > SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max) 
04847       Error(MIN_GT_MAX); 
04848    SUBRANGE_TP->size = SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.range_typep == 
04849          char_typep ? CHAR_SIZE : INTEGER_SIZE; 
04850        } 
04851        break; 
04852 /*************************************************************************** 
04853  ARRAY TYPE: 
04854  
04855 <type> 
04856     :  <packed_or_empty> <unpacked_structured_type> 
04857     . 
04858 <packed_or_empty> 
04859     : "PACKED" 
04860     | @ 
04861     . 
04862 <unpacked_structured_type> 
04863     : #364 "ARRAY" #366 "[" <index_type> "]" "OF" <type> #376 
04864     . 
04865 <index_type> 
04866     : <type> #380 <index_type_list> 
04867     . 
04868 <index_type_list> 
04869     : #366 "," <index_type> 
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04870     | @ 
04871     . 
04872 ***************************************************************************/ 
04873     case 364: 
04874        IncSemTop(1); 
04875        sem[sem_top].typeptr = NULL; 
04876        break; 
04877     case 366: 
04878        IncSemTop(1); 
04879        tp = get_type_node(); 
04880        tp->form = ARRAY_FORM; 
04881        tp->size = 0; 
04882        tp->type_idp = NULL; 
04883        sem[sem_top].typeptr = tp; 
04884        break; 
04885 #define ELEMENT_SIZE  sem[sem_top].typeptr->size 
04886 #define ELEMENT_COUNT sem[sem_top-1].typeptr->TARRAY.elmt_counts 
04887 #define ARRAY_SIZE    sem[sem_top-1].typeptr->size 
04888     case 376: 
04889        { BOOLEAN size_overflow = FALSE; 
04890  
04891        while (sem[sem_top-1].typeptr) { 
04892  sem[sem_top-1].typeptr->TARRAY.elmt_typep = sem[sem_top].typeptr; 
04893  if (ELEMENT_SIZE <= MAXUINT / ELEMENT_COUNT) 
04894     ARRAY_SIZE = ELEMENT_SIZE * ELEMENT_COUNT; 
04895  else { 
04896     size_overflow = TRUE; 
04897     ARRAY_SIZE = 1; 
04898  } 
04899  DecSemTop(1); 
04900        } 
04901        if (size_overflow) Error(ARRAY_SIZE_TOO_BIG); 
04902        sem[sem_top-1].typeptr = sem[sem_top].typeptr; 
04903        DecSemTop(1); 
04904        } 
04905        break; 
04906     case 380: /* known type of index */ 
04907        index_tp = sem[sem_top].typeptr; 
04908        tp = sem[sem_top-1].typeptr; 
04909        tp->TARRAY.index_typep = index_tp; 
04910        if (index_tp == integer_typep) { 
04911    Error(SUBSCRIPT_TOO_BIG); 
04912    /* recovery */ 
04913    tp->TARRAY.elmt_counts = 2; 
04914    tp->TARRAY.min_index = 0; 
04915    tp->TARRAY.max_index = 1; 
04916        } 
04917        else 
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04918    if (index_tp == char_typep) { 
04919       tp->TARRAY.elmt_counts = 256; 
04920       tp->TARRAY.min_index = 0; 
04921       tp->TARRAY.max_index = 255; 
04922    } 
04923    else { 
04924       switch (index_tp->form) { 
04925   case ENUM_FORM : 
04926      tp->TARRAY.elmt_counts = index_tp->TENUMERATION.max + 1u; 
04927      tp->TARRAY.min_index = 0; 
04928      tp->TARRAY.max_index = index_tp->TENUMERATION.max; 
04929      break; 
04930   case SUBRANGE_FORM: 
04931      tp->TARRAY.elmt_counts = (index_tp->TSUBRANGE.max + 1u) 
04932           - index_tp->TSUBRANGE.min; 
04933      tp->TARRAY.min_index = index_tp->TSUBRANGE.min; 
04934      tp->TARRAY.max_index = index_tp->TSUBRANGE.max; 
04935      break; 
04936   default: 
04937      Error(INVALID_INDEX_TYPE); 
04938      /* recovery */ 
04939      tp->TARRAY.elmt_counts = 2; 
04940      tp->TARRAY.min_index = 0; 
04941      tp->TARRAY.max_index = 1; 
04942       } 
04943        } 
04944        DecSemTop(1); 
04945        break; 
04946 /*************************************************************************** 
04947  RECORD TYPE: 
04948  
04949 <type> 
04950     :  <packed_or_empty> <unpacked_structured_type> 
04951     . 
04952 <packed_or_empty> 
04953     : "PACKED" 
04954     | @ 
04955     . 
04956 <unpacked_structured_type> 
04957     : #374 "RECORD" <field_list> #378 "END" 
04958     . 
04959 <field_list> 
04960     : <fixed_or_variant> 
04961     | @ 
04962     . 
04963 <fixed_or_variant> 
04964     : <id5_list> ":" <type> #400 <fixed_tail> 
04965     | "CASE" <tag_field> "OF" <variant> 
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04966     . 
04967 <id5_list> 
04968     : #404 "id" <id5_lists> 
04969     . 
04970 <id5_lists> 
04971     : "," #404 "id" <id5_lists> 
04972     | @ 
04973     . 
04974 <fixed_tail> 
04975     : ";" <opt_fixed_or_variant> 
04976     | @ 
04977     . 
04978 <opt_fixed_or_variant> 
04979     : <fixed_or_variant> 
04980     | @ 
04981     . 
04982 <tag_field> 
04983     : #434 "id" <tag_type> 
04984     . 
04985 <tag_type> 
04986     : ":" #442 "id" 
04987     | #446 
04988     . 
04989 <variant> 
04990     : <vcase_label_list> ":" "(" <field_list> #457 ")" <variant_tail> 
04991     . 
04992 <variant_tail> 
04993     : ";" <opt_variant> 
04994     | #469 
04995     . 
04996 <opt_variant> 
04997     : <variant> 
04998     | #469 
04999     . 
05000 <vcase_label_list> 
05001     : <vcase_constant> <vcase_constant_list> 
05002     . 
05003 <vcase_constant_list> 
05004     : "," <vcase_constant> <vcase_constant_list> 
05005     | @ 
05006     . 
05007 <vcase_constant> 
05008     : #472 <sign> <vcase_unsigned_constant> 
05009     | #475 "string" 
05010     . 
05011 <vcase_unsigned_constant> 
05012     : #481 "uinteger" 
05013     | #484 "ureal" 
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05014     | #491 "id" 
05015     . 
05016  
05017     . 
05018 ***************************************************************************/ 
05019 #define CASE_DEPTH        sem[sem_top].ival 
05020 #define CASE_SIGN         sem[sem_top-1].ival 
05021 #define ORIGIN_OFFSET     sem[sem_top-2].uval 
05022 #define TAG_TYPEP         sem[sem_top-3].typeptr 
05023 #define RECORD_SUB_LAST   sem[sem_top - 1 - CASE_DEPTH].symptr 
05024 #define RECORD_SUB_FIRST  sem[sem_top - 2 - CASE_DEPTH].symptr 
05025 #define RECORD_ALL_LAST   sem[sem_top - 3 - CASE_DEPTH].symptr 
05026 #define RECORD_ALL_FIRST  sem[sem_top - 4 - CASE_DEPTH].symptr 
05027 #define RECORD_OFFSET     sem[sem_top - 5 - CASE_DEPTH].uval 
05028 #define RECORD_TP         sem[sem_top - 6 - CASE_DEPTH].typeptr 
05029  
05030     case 374: 
05031        IncSemTop(7); 
05032        CASE_DEPTH = 0; 
05033        tp = get_type_node(); 
05034        tp->form = RECORD_FORM; 
05035        tp->type_idp = NULL; 
05036        tp->TRECORD.field_symtab = NULL; 
05037        RECORD_TP = tp; 
05038        RECORD_TP->size = RECORD_OFFSET = 0; 
05039        RECORD_SUB_FIRST = RECORD_SUB_LAST = NULL; 
05040        RECORD_ALL_FIRST = RECORD_ALL_LAST = NULL; 
05041        break; 
05042     case 378: 
05043        RECORD_TP->TRECORD.field_symtab = RECORD_ALL_FIRST; 
05044        DecSemTop(6); 
05045        break; 
05046     case 400: 
05047        { int size; 
05048  
05049        tp = sem[sem_top].typeptr; 
05050        DecSemTop(1); 
05051        size = tp->size; 
05052        for (idp = RECORD_SUB_FIRST; idp != NULL; idp = idp->next) { 
05053    idp->typep = tp; 
05054    idp->IDATA.offset = RECORD_OFFSET; 
05055    RECORD_OFFSET +=size; 
05056    gen3("$N_%d\tEQU\t%u\t;%.50s", idp->label_index, 
05057         idp->IDATA.offset, idp->name); 
05058        } 
05059        if (RECORD_TP->size < RECORD_OFFSET) 
05060    RECORD_TP->size = RECORD_OFFSET; 
05061        /* Link this sublist to the previous sublist */ 
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05062        if (RECORD_ALL_LAST == NULL) RECORD_ALL_LAST = RECORD_SUB_LAST; 
05063        else { 
05064    if (RECORD_ALL_LAST != NULL) { 
05065       RECORD_ALL_LAST->next = RECORD_SUB_FIRST; 
05066       RECORD_ALL_LAST = RECORD_SUB_LAST; 
05067    } 
05068        } 
05069        RECORD_SUB_FIRST = RECORD_SUB_LAST = NULL; 
05070        } 
05071        break; 
05072     case 404: 
05073        search_and_enter_this_symtab(idp, RECORD_TP->TRECORD.field_symtab); 
05074        idp->use = FIELD_ID; 
05075        idp->label_index = new_label_index(); 
05076        if (RECORD_ALL_FIRST == NULL) { 
05077    RECORD_ALL_FIRST = idp; 
05078    RECORD_SUB_FIRST = RECORD_SUB_LAST = idp; 
05079        } 
05080        else if (RECORD_SUB_FIRST == NULL) 
05081         RECORD_SUB_FIRST = RECORD_SUB_LAST = idp; 
05082        else { 
05083    /* Link ids together into sublist */ 
05084    if (RECORD_SUB_LAST != NULL) { 
05085       RECORD_SUB_LAST->next = idp; 
05086       RECORD_SUB_LAST = idp; 
05087    } 
05088        } 
05089        type_def_flag = FALSE; 
05090        break; 
05091     case 434: 
05092        IncSemTop(3); 
05093        CASE_DEPTH = sem[sem_top - 3].ival + 3; 
05094        strcpy(tag_name, yylval.sval); 
05095        tag_line = token_line; 
05096        tag_column = token_column; 
05097        break; 
05098     case 442: 
05099        {  int save_line = token_line, save_column = token_column; 
05100    int size; 
05101  
05102   token_line = tag_line; 
05103   token_column = tag_column; 
05104   /* search_and_enter_this_symtab */ 
05105   if ((idp = search_symtab(tag_name, RECORD_TP->TRECORD.field_symtab)) 
05106       == NULL) 
05107      idp = enter_symtab(tag_name, &RECORD_TP->TRECORD.field_symtab); 
05108   else { 
05109      Error(REDEFINED_IDENTIFIER); 
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05110      utoa(++dummy_no,&dummy_name[1]); 
05111      idp = enter_symtab(dummy_name,&RECORD_TP->TRECORD.field_symtab); 
05112   } 
05113   idp->use = TAG_ID; 
05114   idp->label_index = new_label_index(); 
05115   if (RECORD_ALL_FIRST == NULL) 
05116      RECORD_ALL_FIRST = RECORD_ALL_LAST = idp; 
05117   else { 
05118      if (RECORD_ALL_LAST != NULL) { 
05119         RECORD_ALL_LAST->next = idp; 
05120         RECORD_ALL_LAST = idp; 
05121      } 
05122   } 
05123   token_line = save_line; 
05124   token_column = save_column; 
05125   type_def_flag = FALSE; 
05126   search_all_symtab(type_idp); 
05127   if (type_idp == NULL) { 
05128      Error(INVALID_TYPE); 
05129      TAG_TYPEP = &dummy_type; 
05130   } 
05131   else if (type_idp->use != TYPE_ID) { 
05132      Error(INVALID_TYPE); 
05133      TAG_TYPEP = &dummy_type; 
05134   } 
05135   else { 
05136      TAG_TYPEP = type_idp->typep; 
05137      if (TAG_TYPEP == integer_typep || TAG_TYPEP == char_typep) 
05138         Warning(VARIANT_CONST); 
05139      else { 
05140         switch (TAG_TYPEP->form) { 
05141     case ENUM_FORM: 
05142        {  SYM_NODE_PTR p; 
05143  
05144    p = TAG_TYPEP->TENUMERATION.const_idp; 
05145    while (p) { 
05146       p->IFLAG = 0; 
05147       p = p->next; 
05148    } 
05149        } 
05150        break; 
05151     case SUBRANGE_FORM: 
05152        Warning(VARIANT_CONST); 
05153        break; 
05154     default: 
05155        Error(INVALID_TYPE); 
05156         } 
05157      } 
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05158   } 
05159   idp->typep = TAG_TYPEP; 
05160   size = TAG_TYPEP->size; 
05161   idp->IDATA.offset = RECORD_OFFSET; 
05162   gen3("$N_%d\tEQU\t%u\t;%.50s", idp->label_index, 
05163         idp->IDATA.offset, idp->name); 
05164   RECORD_OFFSET += size; 
05165   if (RECORD_TP->size < RECORD_OFFSET) 
05166      RECORD_TP->size = RECORD_OFFSET; 
05167   ORIGIN_OFFSET = RECORD_OFFSET; 
05168        } 
05169        break; 
05170     case 446: 
05171        type_idp = search_display(tag_name); 
05172        if (type_idp == NULL) { 
05173    Error(INVALID_TYPE); 
05174    TAG_TYPEP = &dummy_type; 
05175        } 
05176        else if (type_idp->use != TYPE_ID) { 
05177    Error(INVALID_TYPE); 
05178    TAG_TYPEP = &dummy_type; 
05179        } 
05180        else { 
05181    TAG_TYPEP = type_idp->typep; 
05182    if (TAG_TYPEP == integer_typep || TAG_TYPEP == char_typep) 
05183       Warning(VARIANT_CONST); 
05184    else { 
05185       switch (TAG_TYPEP->form) { 
05186   case ENUM_FORM: 
05187      {  SYM_NODE_PTR p; 
05188  
05189         p = TAG_TYPEP->TENUMERATION.const_idp; 
05190         while (p) { 
05191     p->IFLAG = 0; 
05192     p = p->next; 
05193         } 
05194      } 
05195      break; 
05196   case SUBRANGE_FORM: 
05197      Warning(VARIANT_CONST); 
05198      break; 
05199   default: 
05200      Error(INVALID_TYPE); 
05201       } 
05202    } 
05203        } 
05204        ORIGIN_OFFSET = RECORD_OFFSET; 
05205        break; 
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05206     case 457: 
05207        RECORD_OFFSET = ORIGIN_OFFSET; 
05208        break; 
05209     case 469: 
05210        { int d; 
05211  
05212   if (TAG_TYPEP->form == ENUM_FORM && no_error == 0) { 
05213      idp = TAG_TYPEP->TENUMERATION.const_idp; 
05214      while (idp) { 
05215         if (idp->IFLAG == 0) 
05216     Warning1(NO_TAG_CONST, idp->name); 
05217         idp = idp->next; 
05218      } 
05219   } 
05220   d = CASE_DEPTH; 
05221   DecSemTop(3); 
05222   CASE_DEPTH = d - 3; 
05223        } 
05224        break; 
05225     case 472: 
05226        CASE_SIGN = *token; 
05227        break; 
05228     case 475: 
05229        if (base_type(TAG_TYPEP) != char_typep || strlen(yylval.sval) != 1) 
05230    Error(INVALID_TAG_CONST); 
05231        break; 
05232     case 481: 
05233        if (base_type(TAG_TYPEP) != integer_typep) Error(INVALID_TAG_CONST); 
05234        break; 
05235     case 484: 
05236        Error(INVALID_TAG_CONST); 
05237        break; 
05238     case 491: 
05239        search_all_symtab(idp); 
05240        if (idp == NULL) { 
05241    Error(UNDEFINED_IDENTIFIER); 
05242    break; 
05243        } 
05244        if (idp->use != CONST_ID) { 
05245    Error(REQUIRE_CONST_ID); 
05246    break; 
05247        } 
05248        if (idp->typep == integer_typep) 
05249    if (base_type(TAG_TYPEP) == integer_typep) break; 
05250    else { 
05251       Error(INVALID_TAG_CONST); 
05252       break; 
05253    } 
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05254        if (idp->typep == char_typep) 
05255    if (base_type(TAG_TYPEP) == char_typep && 
05256       (CASE_SIGN != TK_PLUS || CASE_SIGN != TK_MINUS)) break; 
05257    else { 
05258       Error(INVALID_TAG_CONST); 
05259       break; 
05260    } 
05261        if (idp->typep->form == ENUM_FORM) { 
05262    if (base_type(TAG_TYPEP)->form != ENUM_FORM) { 
05263       Error(INVALID_TAG_CONST); 
05264       break; 
05265    } 
05266    if (CASE_SIGN == TK_PLUS || CASE_SIGN == TK_MINUS) { 
05267       Error(INVALID_TAG_CONST); 
05268       break; 
05269    } 
05270    if (no_error == 0) { 
05271       BOOLEAN found; 
05272  
05273       idp = TAG_TYPEP->TENUMERATION.const_idp; 
05274       found = FALSE; 
05275       while (idp && (! found)) { 
05276   if (strcmp(idp->name, yylval.sval) == 0) found = TRUE; 
05277   else idp = idp->next; 
05278       } 
05279       if (found) 
05280   if (idp->IFLAG) 
05281      Warning(DUPLICATE_TAG_CONST); 
05282   else idp->IFLAG = 1; 
05283       else Error(INVALID_TAG_CONST); 
05284    } 
05285        } 
05286        else Error(INVALID_TAG_CONST); 
05287        break; 
05288  
05289 /*************************************************************************** 
05290   SET TYPE: 
05291  
05292 <type> 
05293     :  <packed_or_empty> <unpacked_structured_type> 
05294     . 
05295 <packed_or_empty> 
05296     : "PACKED" 
05297     | @ 
05298     . 
05299 <unpacked_structured_type> 
05300     : "SET" "OF" <type> #496 
05301     . 
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05302 ***************************************************************************/ 
05303 #define SET_TP     sem[sem_top].typeptr 
05304 #define SET_MAXVAL 255 
05305  
05306     case 496: 
05307        if (SET_TP == NULL) break; 
05308        switch (SET_TP->form) { 
05309    case ENUM_FORM: 
05310       if (SET_TP->TENUMERATION.max > SET_MAXVAL) 
05311   Error(SET_TOO_BIG); 
05312       break; 
05313    case SUBRANGE_FORM: 
05314       if (SET_TP->TSUBRANGE.min < 0 || 
05315    SET_TP->TSUBRANGE.max > SET_MAXVAL) 
05316   Error(SET_TOO_BIG); 
05317       break; 
05318    case SCALAR_FORM: 
05319       if (SET_TP != char_typep) Error(INVALID_SET); 
05320       break; 
05321    default: 
05322       Error(INVALID_SET); 
05323        } 
05324        tp = get_type_node(); 
05325        tp->form = SET_FORM; 
05326        tp->size = SET_SIZE; 
05327        tp->type_idp = NULL; 
05328        tp->TSET.host_typep = SET_TP; 
05329        SET_TP = tp; 
05330        break; 
05331 /*************************************************************************** 
05332   FILE TYPE: 
05333  
05334 <type> 
05335     :  <packed_or_empty> <unpacked_structured_type> 
05336     . 
05337 <packed_or_empty> 
05338     : "PACKED" 
05339     | @ 
05340     . 
05341 <unpacked_structured_type> 
05342     : "FILE" "OF" <type> #504 
05343     . 
05344 ***************************************************************************/ 
05345 #define FILE_TP    sem[sem_top].typeptr 
05346  
05347     case 504: 
05348        if (FILE_TP->form == FILE_FORM) { 
05349    Error(INVALID_FILE_COMPONENT); 
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05350    FILE_TP = &dummy_type; 
05351        } 
05352        else { 
05353    tp = get_type_node(); 
05354    tp->form = FILE_FORM; 
05355    tp->size = FILE_SIZE(FILE_TP->size); 
05356    tp->type_idp = NULL; 
05357    tp->TFILE.fcom_typep = FILE_TP; 
05358    FILE_TP = tp; 
05359        } 
05360        break; 
05361 /*************************************************************************** 
05362   POINTER TYPE: 
05363  
05364 <type> 
05365     :  <packed_or_empty> <unpacked_structured_type> 
05366     . 
05367 <packed_or_empty> 
05368     : "PACKED" 
05369     | @ 
05370     . 
05371 <unpacked_structured_type> 
05372     : "^" #508 "id" 
05373     . 
05374 ***************************************************************************/ 
05375 #define POINTER_TP    sem[sem_top].typeptr 
05376  
05377     case 508: 
05378        IncSemTop(1); 
05379        search_all_symtab(idp); 
05380        if (idp == NULL) 
05381    if (type_def_flag) { 
05382       enter_local_symtab(idp); 
05383       idp->use = FORWARD_ID; 
05384    } 
05385    else { 
05386       Error(UNDEFINED_IDENTIFIER); 
05387       POINTER_TP = &dummy_type; 
05388       break; 
05389    } 
05390        else if (idp->use != TYPE_ID && idp->use != FORWARD_ID && 
05391   idp->use != UNDEFINED) { 
05392         Error(INVALID_TYPE); 
05393         POINTER_TP = &dummy_type; 
05394         break; 
05395        } 
05396        tp = get_type_node(); 
05397        tp->form = POINTER_FORM; 
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05398        tp->size = POINTER_SIZE; 
05399        tp->type_idp = NULL; 
05400        tp->TPOINTER.pointer_idp = idp; 
05401        POINTER_TP = tp; 
05402        break; 
05403 /*************************************************************************** 
05404   VARIABLE DECLARATION PART: 
05405  
05406 <var_decl_part> 
05407     : "VAR" #514 <var_decl> #516 
05408     | @ 
05409     . 
05410 <var_decl> 
05411     : #99 <id2_list> ":" <type> #526 ";" <var_decl_list> 
05412     . 
05413 <id2_list> 
05414     : #532 "id" <id2_lists> 
05415     . 
05416 <id2_lists> 
05417     : "," #540 "id" <id2_lists> 
05418     | @ 
05419     . 
05420 <var_decl_list> 
05421     : <var_decl> 
05422     | @ 
05423     . 
05424 ***************************************************************************/ 
05425 #define LOCAL_SUB_LAST   sem[sem_top].symptr 
05426 #define LOCAL_SUB_FIRST  sem[sem_top-1].symptr 
05427 #define LOCAL_ALL_LAST   sem[sem_top-2].symptr 
05428 #define LOCAL_ALL_FIRST  sem[sem_top-3].symptr 
05429 #define LOCAL_OFFSET     sem[sem_top-4].uval 
05430 #define LOCAL_TOTAL_SIZE sem[sem_top-5].uval 
05431  
05432     case 514: 
05433        IncSemTop(6); 
05434        LOCAL_TOTAL_SIZE = 0; 
05435        if (display[level].block_id != NULL) 
05436    if (display[level].block_id->use == FUNC_ID) 
05437       LOCAL_OFFSET = FUNC_LOCAL_STACK_FRAME_OFFSET; 
05438    else 
05439       LOCAL_OFFSET = PROC_LOCAL_STACK_FRAME_OFFSET; 
05440        LOCAL_SUB_FIRST = LOCAL_SUB_LAST = NULL; 
05441        LOCAL_ALL_FIRST = LOCAL_ALL_LAST = NULL; 
05442        break; 
05443     case 516: 
05444        if (display[level].block_id != NULL) { 
05445    display[level].block_id->IROUTINE.local_ptr = 
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05446        LOCAL_ALL_FIRST; 
05447    display[level].block_id->IROUTINE.total_local_sizes = 
05448        LOCAL_TOTAL_SIZE; 
05449        } 
05450        DecSemTop(6); 
05451        break; 
05452     case 526: /* found type of var id */ 
05453        { int size; 
05454  
05455        tp = sem[sem_top].typeptr; 
05456        DecSemTop(1); 
05457        size = tp->size; 
05458        if (size&1) ++size; 
05459        /* Assign the offset and the type to all varable ids in the sublist. */ 
05460        for (idp = LOCAL_SUB_FIRST; idp != NULL; 
05461      idp = idp->next) { 
05462    idp->typep = tp; 
05463    LOCAL_OFFSET -= size; 
05464    LOCAL_TOTAL_SIZE += size; 
05465    idp->IDATA.offset = LOCAL_OFFSET; 
05466        } 
05467        /* Link this sublist to the previous sublist */ 
05468        if (LOCAL_ALL_LAST == NULL) 
05469    LOCAL_ALL_LAST = LOCAL_SUB_LAST; 
05470        else { 
05471    LOCAL_ALL_LAST->next = LOCAL_SUB_FIRST; 
05472    LOCAL_ALL_LAST = LOCAL_SUB_LAST; 
05473        } 
05474        LOCAL_SUB_FIRST = LOCAL_SUB_LAST = NULL; 
05475        } 
05476        break; 
05477     case 532: /* first id of id sublist */ 
05478        search_and_enter_local_symtab(idp); 
05479        idp->use = VAR_ID; 
05480        idp->label_index = new_label_index(); 
05481        if (LOCAL_ALL_FIRST == NULL) LOCAL_ALL_FIRST = idp; 
05482    LOCAL_SUB_FIRST = LOCAL_SUB_LAST = idp; 
05483        type_def_flag = FALSE; 
05484        break; 
05485     case 540: /* next id of sublist, link together and remember as 
05486    the last id */ 
05487        search_and_enter_local_symtab(idp); 
05488        idp->use = VAR_ID; 
05489        idp->label_index = new_label_index(); 
05490        /* Link ids together into sublist */ 
05491        if (LOCAL_SUB_LAST != NULL) { 
05492    LOCAL_SUB_LAST->next = idp; 
05493    LOCAL_SUB_LAST = idp; 
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05494        } 
05495        break; 
05496 /*************************************************************************** 
05497  PROCEDURE OR FUNCTION DECLARATION PART: 
05498  
05499 <routine_decl_part> 
05500     : <proc_or_func_decl> ";" <routine_decl_part> 
05501     | @ 
05502     . 
05503 <proc_or_func_decl> 
05504     : <proc_or_func_header> #102 ";" <block_or_directive> 
05505     . 
05506 <proc_or_func_header> 
05507     : "PROCEDURE" #574 "id" <formal_para_list> 
05508     | "FUNCTION" #582 "id" <formal_para_list> <opt_functype> 
05509     . 
05510 <opt_functype> 
05511     : ":" #588 "id" 
05512     | #590 
05513     . 
05514 <block_or_directive> 
05515     : #592 <block> 
05516     | #596 "id" 
05517     . 
05518 <formal_para_list> 
05519     : #99 "(" #602 <formal_para_section> <formal_list> #606 ")" 
05520     | @ 
05521     . 
05522 <formal_list> 
05523     : #99 ";" <formal_para_section> <formal_list> 
05524     | @ 
05525     . 
05526 <formal_para_section> 
05527     : #622 <para_group> 
05528     | #626 "VAR" <para_group> 
05529     | <para_proc_or_func_header> #634 
05530     . 
05531 <para_group> 
05532     : <id3_list> ":" <type_id_or_conformant_array> 
05533     . 
05534 <para_proc_or_func_header> 
05535     : "PROCEDURE" #1574 "id" <formal_para_list> 
05536     | "FUNCTION" #1582 "id" <formal_para_list> <opt_functype> 
05537     . 
05538 <type_id_or_conformant_array> 
05539     : #636 "id" 
05540     | <conformant_array_schema> #1636 
05541     . 
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05542 <conformant_array_schema> 
05543     : "PACKED" "ARRAY" "[" <index_type_spec> "]" "OF" "id" 
05544     | "ARRAY" "[" <index_type_spec_list> "]" "OF" "id" 
05545     . 
05546 <index_type_spec_list> 
05547     : <index_type_spec> <index_type_spec_lists> 
05548     . 
05549 <index_type_spec_lists> 
05550     : ";" <index_type_spec_list> 
05551     | @ 
05552     . 
05553 <index_type_spec> 
05554     : "id" ".." "id" ":" "id" 
05555     . 
05556 <id3_list> 
05557     : #640 "id" <id3_lists> 
05558     . 
05559 <id3_lists> 
05560     : "," #648 "id" <id3_lists> 
05561     | @ 
05562     . 
05563 ***************************************************************************/ 
05564 #define PARA_SUB_LAST   sem[sem_top].symptr 
05565 #define PARA_SUB_FIRST  sem[sem_top-1].symptr 
05566 #define PARA_ALL_LAST   sem[sem_top-2].symptr 
05567 #define PARA_ALL_FIRST  sem[sem_top-3].symptr 
05568 #define PARA_VALVAR     sem[sem_top-4].uval 
05569 #define PARA_COUNT      sem[sem_top-5].uval 
05570  
05571     case 574: 
05572        { SYM_NODE_PTR proc_idp; 
05573  
05574        search_local_symtab(proc_idp); 
05575        if (proc_idp == NULL)  { 
05576    enter_local_symtab(proc_idp); 
05577    proc_idp->use = PROC_ID; 
05578    proc_idp->IROUTINE.key = DECLARE_ROUTINE; 
05579    proc_idp->IROUTINE.parm_counts = 0; 
05580    proc_idp->IROUTINE.total_parm_sizes = 0; 
05581    proc_idp->IROUTINE.parm_ptr = NULL; 
05582    proc_idp->IROUTINE.total_local_sizes = 0; 
05583    proc_idp->IROUTINE.local_ptr = NULL; 
05584    proc_idp->typep = NULL; 
05585    proc_idp->label_index = new_label_index(); 
05586        } 
05587        else if ((proc_idp->use != PROC_ID) || 
05588   (proc_idp->IROUTINE.key != FORWARD_ROUTINE)) 
05589         Error(REDEFINED_IDENTIFIER); 
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05590        enter_block(proc_idp, proc_idp->IROUTINE.parm_ptr); 
05591        } 
05592        break; 
05593     case 582: 
05594        { SYM_NODE_PTR func_idp; 
05595  
05596        search_local_symtab(func_idp); 
05597        if (func_idp == NULL)  { 
05598    enter_local_symtab(func_idp); 
05599    func_idp->use = FUNC_ID; 
05600    func_idp->IROUTINE.key = DECLARE_ROUTINE; 
05601    func_idp->IROUTINE.parm_counts = 0; 
05602    func_idp->IROUTINE.total_parm_sizes = 0; 
05603    func_idp->IROUTINE.parm_ptr = NULL; 
05604    func_idp->IROUTINE.total_local_sizes = 0; 
05605    func_idp->IROUTINE.local_ptr = NULL; 
05606    func_idp->typep = NULL; 
05607    func_idp->label_index = new_label_index(); 
05608        } 
05609        else if ((func_idp->use != FUNC_ID) || 
05610   (func_idp->IROUTINE.key != FORWARD_ROUTINE)) 
05611         Error(REDEFINED_IDENTIFIER); 
05612        enter_block(func_idp, func_idp->IROUTINE.parm_ptr); 
05613        } 
05614        break; 
05615     case 1574: 
05616        { SYM_NODE_PTR proc_idp; 
05617  
05618        search_local_symtab(proc_idp); 
05619        if (proc_idp == NULL)  { 
05620    enter_local_symtab(proc_idp); 
05621    proc_idp->use = PROCPARM_ID; 
05622    proc_idp->IROUTINE.key = DECLARE_ROUTINE; 
05623    proc_idp->IROUTINE.parm_counts = 0; 
05624    proc_idp->IROUTINE.total_parm_sizes = 0; 
05625    proc_idp->IROUTINE.parm_ptr = NULL; 
05626    proc_idp->IROUTINE.total_local_sizes = 0; 
05627    proc_idp->IROUTINE.local_ptr = NULL; 
05628    proc_idp->typep = NULL; 
05629    proc_idp->label_index = new_label_index(); 
05630    ++PARA_COUNT; 
05631    if (PARA_ALL_LAST != NULL) { 
05632       PARA_ALL_LAST->next = proc_idp; 
05633       PARA_ALL_LAST = proc_idp; 
05634    } 
05635    else PARA_ALL_FIRST = PARA_ALL_LAST = proc_idp; 
05636        } 
05637        else if ((proc_idp->use != PROC_ID) || 
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05638   (proc_idp->IROUTINE.key != FORWARD_ROUTINE)) 
05639         Error(REDEFINED_IDENTIFIER); 
05640        enter_block(proc_idp, proc_idp->IROUTINE.parm_ptr); 
05641        } 
05642        break; 
05643     case 1582: 
05644        { SYM_NODE_PTR func_idp; 
05645  
05646        search_local_symtab(func_idp); 
05647        if (func_idp == NULL)  { 
05648    enter_local_symtab(func_idp); 
05649    func_idp->use = FUNCPARM_ID; 
05650    func_idp->IROUTINE.key = DECLARE_ROUTINE; 
05651    func_idp->IROUTINE.parm_counts = 0; 
05652    func_idp->IROUTINE.total_parm_sizes = 0; 
05653    func_idp->IROUTINE.parm_ptr = NULL; 
05654    func_idp->IROUTINE.total_local_sizes = 0; 
05655    func_idp->IROUTINE.local_ptr = NULL; 
05656    func_idp->typep = NULL; 
05657    func_idp->label_index = new_label_index(); 
05658    ++PARA_COUNT; 
05659    if (PARA_ALL_LAST != NULL) { 
05660       PARA_ALL_LAST->next = func_idp; 
05661       PARA_ALL_LAST = func_idp; 
05662    } 
05663    else PARA_ALL_FIRST = PARA_ALL_LAST = func_idp; 
05664        } 
05665        else if ((func_idp->use != FUNC_ID) || 
05666   (func_idp->IROUTINE.key != FORWARD_ROUTINE)) 
05667         Error(REDEFINED_IDENTIFIER); 
05668        enter_block(func_idp, func_idp->IROUTINE.parm_ptr); 
05669        } 
05670        break; 
05671     case 1636: 
05672        Error(CON_ARRAY); 
05673        break; 
05674     case 588: 
05675        search_and_find_all_symtab(type_idp); 
05676        if (display[level].block_id != NULL) 
05677    if (display[level].block_id->IROUTINE.key == FORWARD_ROUTINE) 
05678       Error(ALREADY_FORWARDED); 
05679    else if (type_idp->use != TYPE_ID) { 
05680     Error(INVALID_TYPE); 
05681     display[level].block_id->typep = &dummy_type; 
05682         } 
05683         else { 
05684     if ((type_idp->typep->form != SCALAR_FORM) && 
05685         (type_idp->typep->form != ENUM_FORM) && 



 ภาคผนวก จ โปรแกรมต้นฉบบัของคอมไพเลอร์ภาษาพีเอสยปูาสกาล 545 

05686         (type_idp->typep->form != SUBRANGE_FORM) && 
05687         (type_idp->typep->form != POINTER_FORM)) 
05688        Error(INVALID_TYPE); 
05689     display[level].block_id->typep = type_idp->typep; 
05690         } 
05691        else if (type_idp->use != TYPE_ID) Error(INVALID_TYPE); 
05692        break; 
05693     case 590: 
05694        if (display[level].block_id != NULL) 
05695    if (display[level].block_id->IROUTINE.key != FORWARD_ROUTINE) 
05696       Error(REQUIRED_TYPE); 
05697  break; 
05698     case 592: 
05699        if (display[level].block_id != NULL) 
05700    display[level].block_id->IROUTINE.key = DEFINED_ROUTINE; 
05701  break; 
05702     case 596: 
05703        if (strcmp(yylval.sval, name_FORWARD) != 0) Error(SYNTAX_ERROR); 
05704        else if (display[level].block_id != NULL) 
05705         if (display[level].block_id->IROUTINE.key == FORWARD_ROUTINE) 
05706     Error(ALREADY_FORWARDED); 
05707         else display[level].block_id->IROUTINE.key = FORWARD_ROUTINE; 
05708        if (level > 0) --level; 
05709        break; 
05710     case 602: /* allocate space for the first and last pointer of all list 
05711    of parameters and initialize number of parameters */ 
05712        IncSemTop(6); 
05713        PARA_COUNT = 0; 
05714        PARA_SUB_FIRST = PARA_SUB_LAST = NULL; 
05715        PARA_ALL_FIRST = PARA_ALL_LAST = NULL; 
05716        break; 
05717     case 606: /* Assign the offset to all parameter ids in reverse order */ 
05718        if (display[level].block_id != NULL) 
05719    if (display[level].block_id->IROUTINE.key == FORWARD_ROUTINE) 
05720       Error(ALREADY_FORWARDED); 
05721    else { 
05722       parm_offset = PARAMETER_STACK_FRAME_OFFSET; 
05723       parm_listp = PARA_ALL_FIRST; 
05724       reverse_list(&parm_listp); 
05725       for (parm_idp = parm_listp; 
05726     parm_idp != NULL; 
05727     parm_idp = parm_idp-> next) { 
05728   parm_idp->IDATA.offset = parm_offset; 
05729   if (parm_idp->use == VALPARM_ID) 
05730      parm_offset += parm_idp->typep->size; 
05731   else if (parm_idp->use == VARPARM_ID) 
05732      parm_offset += POINTER_SIZE; 
05733   else /* PROCPARM_ID or FUNCPARM_ID */ 
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05734      parm_offset += (2*POINTER_SIZE); 
05735      /* routine addr + static link */ 
05736   if (parm_offset & 1) ++parm_offset; 
05737       } 
05738       reverse_list(&parm_listp); 
05739       display[level].block_id->IROUTINE.parm_counts = 
05740   PARA_COUNT; 
05741       display[level].block_id->IROUTINE.total_parm_sizes = 
05742   parm_offset - PARAMETER_STACK_FRAME_OFFSET; 
05743       display[level].block_id->IROUTINE.parm_ptr = PARA_ALL_FIRST; 
05744    } 
05745        DecSemTop(6); 
05746        break; 
05747     case 622: 
05748        PARA_VALVAR = VALPARM_ID; 
05749        break; 
05750     case 626: 
05751        PARA_VALVAR = VARPARM_ID; 
05752        break; 
05753     case 634: 
05754        if (level > 0) --level; 
05755        break; 
05756     case 636: 
05757        search_and_find_all_symtab(type_idp); 
05758        if (type_idp->use != TYPE_ID) { 
05759    Error(INVALID_TYPE); 
05760    type_idp->typep = &dummy_type; 
05761        } 
05762        /* Assign the type to all parm ids in the sublist */ 
05763        for (parm_idp = PARA_SUB_FIRST; 
05764      parm_idp != NULL; 
05765      parm_idp = parm_idp->next) 
05766    parm_idp->typep = type_idp->typep; 
05767        /* Link this list to the list of all parm ids. */ 
05768        if (PARA_ALL_LAST == NULL) 
05769    PARA_ALL_LAST = PARA_SUB_LAST; 
05770        else { 
05771    PARA_ALL_LAST->next = PARA_SUB_FIRST; 
05772    PARA_ALL_LAST = PARA_SUB_LAST; 
05773        } 
05774        PARA_SUB_FIRST = PARA_SUB_LAST = NULL; 
05775        break; 
05776     case 640: /* first id of parameter sublist */ 
05777        search_and_enter_local_symtab(parm_idp); 
05778        parm_idp->use = PARA_VALVAR; 
05779        parm_idp->label_index = new_label_index(); 
05780        ++PARA_COUNT; 
05781        if (PARA_ALL_FIRST == NULL) PARA_ALL_FIRST = parm_idp; 
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05782    PARA_SUB_FIRST = PARA_SUB_LAST = parm_idp; 
05783        break; 
05784     case 648: /* next id of parameter sublist, link together and remember 
05785    as a last id */ 
05786        search_and_enter_local_symtab(parm_idp); 
05787        parm_idp->use = PARA_VALVAR; 
05788        parm_idp->label_index = new_label_index(); 
05789        ++PARA_COUNT; 
05790        /* Link ids together into sublist */ 
05791        if (PARA_SUB_LAST != NULL) { 
05792    PARA_SUB_LAST->next = parm_idp; 
05793    PARA_SUB_LAST = parm_idp; 
05794        } 
05795        break; 
05796     default: 
05797        llaction2(action,token); 
05798   } 
05799 } 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
15. แฟ้มขอ้มูล : action2.c 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
05800 #include <stdio.h> 
05801 #include <stdlib.h> 
05802 #include <string.h> 
05803 #include "common.h" 
05804 #include "token.h" 
05805 #include "scanner.h" 
05806 #include "error.h" 
05807 #include "action.h" 
05808  
05809 extern void trace_id PARMS((SYM_NODE_PTR IDP)); /* definition in tracesym.c*/ 
05810 extern void trace_routine_decl 
05811        PARMS((SYM_NODE_PTR idp));               /* definition in tracesym.c*/ 
05812  
05813 extern void mark_scope PARMS((void));           /* definition in symtab.c  */ 
05814 extern void enter_block PARMS((SYM_NODE_PTR block_id, 
05815        SYM_NODE_PTR r));                        /* definition in symtab.c  */ 
05816 extern void exit_block PARMS((void));           /* definition in symtab.c  */ 
05817 extern TYPE_NODE_PTR get_type_node 
05818        PARMS((void));                           /* definition in symtab.c  */ 
05819 extern TYPE_NODE_PTR make_string_typep 
05820        PARMS((char *s, int *label));            /* definition in symtab.c  */ 
05821 extern TYPE_NODE_PTR make_real_typep 
05822        PARMS((double val, int *label));         /* definition in symtab.c  */ 
05823 extern TYPE_NODE_PTR make_set_typep 
05824        PARMS((TYPE_NODE_PTR base_typep));       /* definition in symtab.c  */ 
05825 extern SYM_NODE_PTR search_symtab 
05826        PARMS((char *name, SYM_NODE_PTR root));  /* definition in symtab.c  */ 
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05827 extern SYM_NODE_PTR search_display 
05828        PARMS((char *name));                     /* definition in symtab.c  */ 
05829 extern SYM_NODE_PTR enter_symtab 
05830        PARMS((char *name, SYM_NODE_PTR *rootp));/* definition in symtab.c  */ 
05831 extern STDTABPTR search_std_routine 
05832        PARMS((char *name));                     /* definition in symtab.c  */ 
05833 extern BOOLEAN trace_symtab;                    /* definition in main.c    */ 
05834 extern FILE *obj_file, *lst_file;               /* definition in main.c    */ 
05835 extern int no_error;                            /* definition in error.c   */ 
05836 extern int token_line, token_column, value;     /* definition in scanner.c */ 
05837 extern YYSTYPE yylval;                          /* definition in scanner.c */ 
05838 extern DISPLAY display[];                       /* definition in symtab.c  */ 
05839 extern int level, label_index;                  /* definition in symtab.c  */ 
05840 extern SYM_NODE_PTR std_input, std_output;      /* definition in symtab.c  */ 
05841 extern TYPE_NODE_PTR integer_typep;             /* definition in symtab.c  */ 
05842 extern TYPE_NODE_PTR real_typep;                /* definition in symtab.c  */ 
05843 extern TYPE_NODE_PTR boolean_typep;             /* definition in symtab.c  */ 
05844 extern TYPE_NODE_PTR char_typep;                /* definition in symtab.c  */ 
05845 extern TYPE_NODE_PTR text_typep;                /* definition in symtab.c  */ 
05846 extern TYPE_NODE_PTR nil_typep;                 /* definition in symtab.c  */ 
05847 extern char name_WRITE[], name_WRITELN[];       /* definition in symtab.c  */ 
05848 extern TYPE_NODE_PTR empty_set_typep;           /* definition in symtab.c  */ 
05849 extern STRING_NODE_PTR string_list;             /* definition in symtab.c  */ 
05850 extern REAL_NODE_PTR real_list;                 /* definition in symtab.c  */ 
05851  
05852 extern int sem_top; 
05853 extern int sem_save; 
05854  
05855 extern void assembler PARMS((char *s)); 
05856 extern void mark_call PARMS((char *name)); 
05857 extern void gen_extrn_call PARMS((void)); 
05858 extern void static_link PARMS((int new_label)); 
05859 extern void check_parameter_congruent PARMS((SYM_NODE_PTR formal, 
05860  SYM_NODE_PTR actual, BOOLEAN *error)); 
05861 extern void routine_call PARMS((SYM_NODE_PTR idp)); 
05862 extern void utoa PARMS((unsigned int u, char *a)); 
05863 extern void delete_ref_label PARMS((LABEL_NODE_PTR *p)); 
05864 extern void check_definition_label PARMS((SYM_NODE_PTR idp)); 
05865 extern void reverse_list PARMS((SYM_NODE_PTR *listpp)); 
05866 extern TYPE_NODE_PTR base_type PARMS((TYPE_NODE_PTR tp)); 
05867 extern BOOLEAN check_assign_types PARMS((TYPE_NODE_PTR tp1, 
05868  TYPE_NODE_PTR tp2)); 
05869 extern void assignment PARMS((TYPE_NODE_PTR left_tp, 
05870  TYPE_NODE_PTR right_tp)); 
05871 extern void check_rel_op_types PARMS((int operator, TYPE_NODE_PTR tp1, 
05872  TYPE_NODE_PTR tp2)); 
05873 extern void gen_load_value PARMS((TYPE_NODE_PTR tp)); 
05874 extern void gen_push_value PARMS((TYPE_NODE_PTR tp)); 
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05875 extern void gen_push_address PARMS((SYM_NODE_PTR idp, int with_index)); 
05876 extern void gen_change_to_real PARMS((TYPE_NODE_PTR tp1, 
05877  TYPE_NODE_PTR tp2)); 
05878 extern void check_for_id PARMS((SYM_NODE_PTR idp)); 
05879 extern void check_forward_type PARMS((SYM_NODE_PTR r)); 
05880 extern void check_forward_routine PARMS((SYM_NODE_PTR r)); 
05881 extern char asm_buff[]; 
05882 extern struct { 
05883    int with_mark; 
05884    SYM_NODE_PTR with_stack; 
05885 } ws[]; 
05886 extern int with_stack_top, 
05887      with_mark_ptr, 
05888      max_with_stack_top; 
05889 extern SYM_NODE_PTR for_id_stack[]; 
05890 extern int for_id_stack_top; 
05891 extern struct { 
05892    LABEL_NODE_PTR ref, def; 
05893 } LABEL_STACK[]; 
05894 extern int TOP_LABEL_STACK; 
05895 extern YYSTYPE sem[]; 
05896 extern enum { VALUE, VARIABLE} expr_kind; 
05897 extern BOOLEAN type_def_flag; 
05898 extern char tag_name[]; 
05899 extern int tag_line, tag_column; 
05900 extern enum { EXPR_USE, TARGET_USE, VARPARM_USE, ROUTINE_USE} variable_use; 
05901 extern TYPE_NODE_PTR current_file_tp; 
05902 extern TYPE_NODE dummy_type; 
05903 extern unsigned int dummy_no; 
05904 extern char *dummy_name; 
05905 extern char *msg1_tail; 
05906 extern char *msg2_tail; 
05907 extern char *name_FORWARD; 
05908 extern char *msg1_trace; 
05909 extern char *msg2_trace; 
05910 extern char *msg3_trace; 
05911 extern struct extrn_call { 
05912    char *name; 
05913    BOOLEAN flag; 
05914  } extrn_call[]; 
05915 extern int new_label_index PARMS((void)); 
05916  
05917 PUBLIC void llaction2(action,token) 
05918   int action, *token; 
05919 { 
05920   SYM_NODE_PTR idp, type_idp, parm_idp, parm_listp; 
05921   TYPE_NODE_PTR tp, index_tp; 
05922   int parm_offset; 
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05923   char msg_tail[50]; 
05924  
05925   switch (action) { 
05926 /*************************************************************************** 
05927    STATEMENT PART: 
05928  
05929 <compound_statement> 
05930     : "BEGIN" <statement_sequence> "END" 
05931     . 
05932 <statement_sequence> 
05933     : #99 #88 <statement> <statement_list> 
05934     . 
05935 <statement_list> 
05936     : ";" <statement_sequence> 
05937     | @ 
05938     . 
05939 <statement> 
05940     : <opt_label> <simple_or_structured_statement> 
05941     . 
05942 <opt_label> 
05943     : #684 "uinteger" ":" 
05944     | @ 
05945     . 
05946 ***************************************************************************/ 
05947     case 684: 
05948        { char label_name[UTOA_LENGTH]; 
05949   LABEL_NODE_PTR t, p; 
05950   int i; 
05951  
05952   utoa(yylval.ival, label_name); 
05953   if ((idp = search_symtab(label_name,display[level].root)) == NULL) { 
05954      Error(UNDECLARED_LABEL); 
05955      enter_local_symtab(idp); 
05956      idp->label_index = new_label_index(); 
05957      idp->next = idp; 
05958   } 
05959   if (idp->next == idp) Error(DUPLICATE_LABEL); 
05960   else { 
05961      idp->next = idp; 
05962      gen1("$L_%d:", idp->label_index); 
05963   } 
05964   if (LABEL_STACK_EMPTY) break; 
05965   t = (LABEL_NODE_PTR) malloc(sizeof(LABEL_NODE)); 
05966   if (t == NULL) FatalError(MEMORY_OVERFLOW); 
05967   t->llink = NULL; 
05968   t->rlink = LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].def; 
05969   t->labelp = idp; 
05970   t->line = token_line; 
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05971   t->column = token_column; 
05972   if (LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].def != NULL) 
05973      LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].def->llink = t; 
05974   LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].def = t; 
05975   /* this label is defined, delete all reference in the same struct */ 
05976   p = LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].ref; 
05977   while (p) { 
05978      if (p->labelp == t->labelp) delete_ref_label(&p); 
05979      else p = p->rlink; 
05980   } 
05981   /* error if there is any goto this label from outer struct */ 
05982   for (i = 0; i<= TOP_LABEL_STACK - 1; i++) { 
05983      p = LABEL_STACK[i].ref; 
05984      while (p) { 
05985         if (p->labelp == t->labelp) { 
05986     sprintf(msg_tail, msg2_tail, p->line, p->column); 
05987     Error1(JMP_FROM_OUTER_STRUCT, msg_tail); 
05988     delete_ref_label(&p); 
05989         } 
05990         else p = p->rlink; 
05991      } 
05992   } 
05993        } 
05994        break; 
05995 /*************************************************************************** 
05996   ASSIGNMENT OR PROCEDURE CALL OR EMPTY STATEMENTS: 
05997  
05998 <simple_or_structured_statement> 
05999     : #700 #1242 "id" <assign_or_proc_call> 
06000     | @ 
06001     . 
06002 <assign_or_proc_call> 
06003     : <opt_variable_or_empty> #704 ":=" <expr> #706 
06004     | #488 <routine_call> #424 
06005     | #708 
06006     . 
06007 <opt_variable_or_empty> 
06008     : <opt_variable> 
06009     | #710 
06010     . 
06011 <routine_call> 
06012     : "(" #490 <actual_para> <actual_list> #494 ")" #422 
06013     . 
06014 <actual_para> 
06015     : <expr> #492 <format1> #562 
06016     . 
06017 <format1> 
06018     : ":" <expr> #662 <format2> 
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06019     | #666 
06020     . 
06021 <format2> 
06022     : ":" <expr> #674 
06023     | #676 
06024     . 
06025 <actual_list> 
06026     : #490 "," <actual_para> <actual_list> 
06027     | @ 
06028     . 
06029 ***************************************************************************/ 
06030 #define APIDP       sem[sem_top].symptr 
06031 #define APWITH_INDEX sem[sem_top-1].ival   /* not used */ 
06032 #define EXPR_TP     sem[sem_top].typeptr 
06033 #define EKIND       sem[sem_top-1].ival 
06034 #define EIDP        sem[sem_top-2].symptr 
06035 #define EWITH_INDEX sem[sem_top-3].ival 
06036 #define AVAR_TP     sem[sem_top-4].typeptr 
06037 #define AKIND       sem[sem_top-5].ival 
06038 #define AIDP        sem[sem_top-6].symptr 
06039 #define AWITH_INDEX sem[sem_top-7].ival 
06040  
06041     case 700: 
06042        variable_use = TARGET_USE; 
06043        break; 
06044     case 704: 
06045        variable_use = EXPR_USE; 
06046        break; 
06047     case 706: 
06048        assignment(AVAR_TP, EXPR_TP); 
06049        DecSemTop(8); 
06050        break; 
06051     case 708: 
06052        switch (APIDP->use) { 
06053    case PROC_ID: 
06054    case PROCPARM_ID: 
06055       if (APIDP->IROUTINE.parm_ptr != NULL) Error(INVALID_PARAMETER); 
06056       else routine_call(APIDP); 
06057       break; 
06058    case STDPROC_ID: 
06059       { STDTABPTR std_routine = search_std_routine(APIDP->name); 
06060         if (std_routine == NULL) 
06061     Error(INVALID_IDENTIFIER_USAGE); 
06062         else 
06063     switch (std_routine->std_code) { 
06064        case STD_WRITELN: 
06065    gen2("\tlea\tax,$N_%d\t;%.50s", 
06066         std_output->label_index, std_output->name); 
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06067    gen0("\tpush\tax"); 
06068    gen0("\tcall\t_writeln"); 
06069    mark_call("_writeln"); 
06070    break; 
06071         case STD_PAGE: 
06072     gen2("\tlea\tax,$N_%d\t;%.50s", 
06073           std_output->label_index, std_output->name); 
06074     gen0("\tpush\tax"); 
06075     gen0("\tcall\t_page"); 
06076     mark_call("_page"); 
06077     break; 
06078        case STD_READLN: 
06079    gen2("\tlea\tax,$N_%d\t;%.50s", 
06080         std_input->label_index, std_input->name); 
06081    gen0("\tpush\tax"); 
06082    gen0("\tcall\t_readln"); 
06083    mark_call("_readln"); 
06084    break; 
06085        case STD_PUT: 
06086    gen2("\tlea\tax,$N_%d\t;%.50s", 
06087         std_output->label_index, std_output->name); 
06088    gen0("\tpush\tax"); 
06089    gen0("\tmov\tax,1\t; text file"); 
06090    gen0("\tpush\tax"); 
06091    gen0("\tcall\t_put"); 
06092    mark_call("_put"); 
06093    gen0("\tpop\tax"); 
06094    break; 
06095        case STD_GET: 
06096    gen2("\tlea\tax,$N_%d\t;%.50s", 
06097         std_input->label_index, std_input->name); 
06098    gen0("\tpush\tax"); 
06099    gen0("\tmov\tax,1"); 
06100    gen0("\tpush\tax\t;size = 1"); 
06101    gen0("\tpush\tax\t; text file = 1"); 
06102    gen0("\tcall\t_get"); 
06103    mark_call("_get"); 
06104    gen0("\tpop\tax"); 
06105    break; 
06106        case STD_NOSOUND:  /* not ISO standard */ 
06107    gen0("\tcall\t_nosound"); 
06108    mark_call("_nosound"); 
06109    break; 
06110        /* Note! reset and rewrite are not allowed */ 
06111        /* because they mean reset(input) and      */ 
06112        /* rewrite(output) Can not do these!       */ 
06113        default : 
06114    Error(INVALID_IDENTIFIER_USAGE); 
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06115         } 
06116       } 
06117       break; 
06118    default: 
06119       Error(INVALID_IDENTIFIER_USAGE); 
06120        } 
06121        DecSemTop(2); 
06122        break; 
06123     case 710: 
06124        { int lev; 
06125  
06126        IncSemTop(2); 
06127        EXPR_TP = EIDP->typep; 
06128        EKIND = VARIABLE; 
06129        lev = EIDP->level; 
06130        switch (EIDP->use) { 
06131    case FUNC_ID: 
06132       if (lev == level) { 
06133   Error(INVALID_IDENTIFIER_USAGE); 
06134   break; 
06135       } 
06136       /* gen_push_return_value_address */ 
06137       if (++lev < level) { 
06138   /* find the appropriate stack frame */ 
06139   gen0("\tmov\tbx,bp"); 
06140   do { 
06141      gen0("\tmov\tbp,WORD PTR [bp+4]\t;static link"); 
06142   } while (++lev < level); 
06143   gen0("\tlea\tax,[bp-4]\t;RETURN VALUE"); 
06144   gen0("\tmov\tbp,bx"); 
06145       } 
06146       else { 
06147   gen0("\tlea\tax,[bp-4]\t;RETURN VALUE"); 
06148       } 
06149       gen0("\tpush\tax"); 
06150       break; 
06151    case FIELD_ID: 
06152    case TAG_ID: 
06153    case VARPARM_ID: 
06154    case VALPARM_ID: 
06155    case UNDEFINED: 
06156       gen_push_address(EIDP, EWITH_INDEX); 
06157       break; 
06158    case VAR_ID: 
06159       check_for_id(EIDP); 
06160       gen_push_address(EIDP, EWITH_INDEX); 
06161       break; 
06162    default: 
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06163       Error(INVALID_IDENTIFIER_USAGE); 
06164       EXPR_TP = &dummy_type; 
06165        } 
06166        } 
06167        break; 
06168  
06169 #define PARAMETER_COUNT sem[sem_top].ival 
06170 #define PARM_PTR        sem[sem_top-1].symptr 
06171 #define RTN_PTR         sem[sem_top-2].symptr 
06172 #define RTNWITH_INDEX sem[sem_top-3].ival      /* not used */ 
06173  
06174     case 422: 
06175        if ((APIDP->use != STDPROC_ID) && (APIDP->use != STDFUNC_ID)) 
06176    routine_call(APIDP); 
06177        break; 
06178     case 424: 
06179        DecSemTop(2); 
06180        break; 
06181     case 488: 
06182        IncSemTop(2); 
06183        PARM_PTR = NULL; 
06184        PARAMETER_COUNT = 0; 
06185        if (RTN_PTR->use != PROC_ID && RTN_PTR->use != STDPROC_ID && 
06186     RTN_PTR->use != PROCPARM_ID) 
06187    Error(INVALID_IDENTIFIER_USAGE); 
06188        if (RTN_PTR->use == FUNC_ID || RTN_PTR->use == FUNCPARM_ID || 
06189     RTN_PTR->use == PROC_ID || RTN_PTR->use == PROCPARM_ID) 
06190    PARM_PTR = RTN_PTR->IROUTINE.parm_ptr; 
06191        break; 
06192     case 490: 
06193        if ((RTN_PTR->use == STDPROC_ID) || (RTN_PTR->use == STDFUNC_ID)) { 
06194    STDTABPTR std_routine = search_std_routine(RTN_PTR->name); 
06195    switch (std_routine->std_code) { 
06196       case STD_READ: 
06197       case STD_READLN: 
06198       case STD_NEW: 
06199       case STD_DISPOSE: 
06200       case STD_OFS: /* not ISO standard */ 
06201       case STD_SEG: /* not ISO standard */ 
06202   variable_use = VARPARM_USE; 
06203   break; 
06204       default: /* WRITE, WRITELN, ABS, etc. */ 
06205   variable_use = EXPR_USE; 
06206    } 
06207        } 
06208        else 
06209        if (PARM_PTR) 
06210    if (PARM_PTR->use == PROCPARM_ID || PARM_PTR->use == FUNCPARM_ID) 
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06211       variable_use = ROUTINE_USE; 
06212    else if (PARM_PTR->use == VARPARM_ID) variable_use = VARPARM_USE; 
06213    else variable_use = EXPR_USE; 
06214        else 
06215    Error(WRONG_NUMBER_OF_PARMS); 
06216        break; 
06217     case 492: 
06218        { TYPE_NODE_PTR expr_tp; 
06219   int kind; 
06220   SYM_NODE_PTR var_ptr; 
06221   STDTABPTR std_routine; 
06222  
06223        /* keep expr type_ptr, kind and var_ptr */ 
06224        expr_tp = sem[sem_top].typeptr; 
06225        kind = sem[sem_top-1].ival; 
06226        var_ptr = sem[sem_top-2].symptr; 
06227        /* with index not use any more */ 
06228        DecSemTop(4); 
06229        if ((RTN_PTR->use == STDPROC_ID) || (RTN_PTR->use == STDFUNC_ID)) 
06230    goto standard_routine; 
06231        /* else user defined routine */ 
06232        if (PARM_PTR) { 
06233       if (PARM_PTR->use == PROCPARM_ID || 
06234    PARM_PTR->use == FUNCPARM_ID) { 
06235    if ((PARM_PTR->use == PROCPARM_ID && 
06236    var_ptr->use != PROC_ID && 
06237    var_ptr->use != PROCPARM_ID) || 
06238        (PARM_PTR->use == FUNCPARM_ID && 
06239    var_ptr->use != FUNC_ID && 
06240    var_ptr->use != FUNCPARM_ID)) 
06241       Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06242    else { 
06243       BOOLEAN error=FALSE; 
06244       check_parameter_congruent(PARM_PTR->IROUTINE.parm_ptr, 
06245          var_ptr->IROUTINE.parm_ptr,&error); 
06246       static_link(var_ptr->level+1); 
06247       gen2("\tlea\tbx,$N_%d\t;%.50s", var_ptr->label_index, 
06248     var_ptr->name); 
06249       gen0("\tpush\tbx\t;address of parameter routine"); 
06250    } 
06251       } 
06252       else if (PARM_PTR->use == VARPARM_ID) 
06253        if (kind == VARIABLE) 
06254    if (PARM_PTR->typep != expr_tp) 
06255       Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06256    else if (var_ptr->use == TAG_ID) 
06257       Error(USE_TAG_ID); 
06258    else check_for_id(var_ptr); 
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06259        else Error(INVALID_CALL_BY_REFERENCE); 
06260       else if (! check_assign_types(PARM_PTR->typep, expr_tp)) 
06261        Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06262     else { 
06263        expr_tp = base_type(expr_tp); 
06264        if (base_type(PARM_PTR->typep) == real_typep) { 
06265    if (expr_tp == integer_typep) { 
06266       gen0("\tpush\tax"); 
06267       gen0("\tcall\t_float_convert"); 
06268       mark_call("_float_convert"); 
06269    } 
06270    gen0("\tpush\tdx"); 
06271    gen0("\tpush\tax"); 
06272        } 
06273        else 
06274    if ((expr_tp->form == ARRAY_FORM) || 
06275        (expr_tp->form == RECORD_FORM)) { 
06276       unsigned int size = expr_tp->size; 
06277       unsigned int offset = size % 2 == 0 ? 
06278        size : size + 1; 
06279  
06280       gen0("\tpop\tsi"); 
06281       gen1("\tsub\tsp,%u", offset); 
06282       gen0("\tmov\tdi,sp"); 
06283       gen0("\tmov\tax,ds"); 
06284       gen0("\tmov\tes,ax"); 
06285       gen1("\tmov\tcx,%u", size); 
06286       gen0("\tcld"); 
06287       gen0("\trep\tmovsb"); 
06288    } 
06289    else gen_push_value(expr_tp); 
06290     } 
06291       PARM_PTR = PARM_PTR->next; 
06292    } 
06293    goto break_492; 
06294    /* end user defined routine */ 
06295        standard_routine: 
06296    ++PARAMETER_COUNT; 
06297    std_routine = search_std_routine(RTN_PTR->name); 
06298    expr_tp = base_type(expr_tp); 
06299    /* ====== procedure assign(file,name) not ISO Standard ====== */ 
06300    if (std_routine->std_code == STD_ASSIGN) { 
06301   if (PARAMETER_COUNT == 1) { 
06302      if ((expr_tp->form == FILE_FORM || 
06303    expr_tp->form == TEXT_FORM) && 
06304          (kind == VARIABLE)) { 
06305         if (var_ptr == std_input || var_ptr == std_output) 
06306     Error(ASSIGN_NAME); 
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06307         else { 
06308     gen1("\tmov\tax,%u", 
06309          expr_tp->TFILE.fcom_typep->size); 
06310     gen0("\tpush\tax"); 
06311         } 
06312      } 
06313      else 
06314         Error(NEED_FILE_TYPE); 
06315   } 
06316   else 
06317      if (PARAMETER_COUNT == 2) 
06318         if ((expr_tp->form == ARRAY_FORM) && 
06319      (expr_tp->TARRAY.elmt_typep == char_typep)) 
06320     if (expr_tp->TARRAY.elmt_counts > 
06321         MAX_FILE_NAME_LENGTH) 
06322        Error(FILE_NAME_TOO_LONG); 
06323     else { 
06324        gen1("\tmov\tax,%u", expr_tp->size); 
06325        gen0("\tpush\tax"); 
06326        gen0("\tcall\t_assign_string_name"); 
06327        mark_call("_assign_string_name"); 
06328     } 
06329         else 
06330     if (expr_tp == char_typep) { 
06331        gen0("\tpush\tax"); 
06332        gen0("\tcall\t_assign_char_name"); 
06333        mark_call("_assign_char_name"); 
06334     } 
06335     else 
06336        Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06337   goto break_492; 
06338    } 
06339    /* ====== procedure intr(number,record) not ISO Standard ====== */ 
06340    if (std_routine->std_code == STD_INTR) { 
06341   if (PARAMETER_COUNT == 1) 
06342      if ((expr_tp != char_typep) && 
06343          (expr_tp != integer_typep)) 
06344         Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06345      else { 
06346         gen0("\tpush\tax"); 
06347      } 
06348   else { 
06349      if (PARAMETER_COUNT == 2) 
06350         if ((expr_tp->form == RECORD_FORM) && 
06351      (expr_tp->size == REGS_SIZE)) { 
06352     gen0("\tcall\t_intr"); 
06353     mark_call("_intr"); 
06354         } 
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06355         else 
06356     Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06357   } 
06358   goto break_492; 
06359    } 
06360    /* ====== procedure outport(number,value) not ISO Standard ====== */ 
06361    if (std_routine->std_code == STD_OUTPORT) { 
06362   if (PARAMETER_COUNT == 1) 
06363      if (expr_tp != integer_typep) 
06364         Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06365      else { 
06366         gen0("\tmov\tdx,ax"); 
06367      } 
06368   else 
06369      if (PARAMETER_COUNT == 2) 
06370         if (expr_tp != integer_typep) 
06371     Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06372         else { 
06373     gen0("\tout\tdx,ax"); 
06374         } 
06375   goto break_492; 
06376    } 
06377    /* ====== procedure outportb(number,value) not ISO Standard ====== */ 
06378    if (std_routine->std_code == STD_OUTPORTB ) { 
06379   if (PARAMETER_COUNT == 1) 
06380      if (expr_tp != integer_typep) 
06381         Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06382      else { 
06383         gen0("\tmov\tdx,ax"); 
06384      } 
06385   else 
06386      if (PARAMETER_COUNT == 2) 
06387         if ((expr_tp != char_typep) && 
06388      (expr_tp != integer_typep)) 
06389     Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06390         else { 
06391     gen0("\tout\tdx,al"); 
06392         } 
06393   goto break_492; 
06394    } 
06395    /* ====== function readmem(seg,offset) not ISO Standard ====== */ 
06396    if (std_routine->std_code == STD_READMEM) { 
06397      if (PARAMETER_COUNT == 1) 
06398        if (expr_tp != integer_typep) 
06399   Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06400        else { 
06401   gen0("\tpush\tax"); 
06402        } 
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06403      else 
06404        if (PARAMETER_COUNT == 2) 
06405   if (expr_tp != integer_typep) 
06406     Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06407   else { 
06408     gen0("\tpush\tax"); 
06409     gen0("\tcall\t_readmem"); 
06410     mark_call("_readmem"); 
06411   } 
06412      RTN_PTR->typep = char_typep; 
06413      goto break_492; 
06414    } 
06415    /* ====== procedure get(file) ====== */ 
06416    /* ====== procedure put(file) ====== */ 
06417    if (std_routine->std_code == STD_GET || 
06418        std_routine->std_code == STD_PUT ) { 
06419   if (PARAMETER_COUNT == 1) 
06420      if ((expr_tp->form == FILE_FORM || 
06421    expr_tp->form == TEXT_FORM) && 
06422          (kind == VARIABLE)) { 
06423         gen1("\tmov\tax,%u", expr_tp->TFILE.fcom_typep->size); 
06424         gen0("\tpush\tax"); 
06425         if (std_routine->std_code == STD_GET) { 
06426     if (expr_tp->form == TEXT_FORM) { 
06427        /* check early at compile time */ 
06428        if (var_ptr == std_output) Error(GET_OUTPUT); 
06429        gen0("\tmov\tax,1\t; text file"); 
06430     } 
06431     else { 
06432        gen0("\tmov\tax,0\t; binary file"); 
06433     } 
06434     gen0("\tpush\tax"); 
06435     gen0("\tcall\t_get"); 
06436     mark_call("_get"); 
06437         } 
06438         else { 
06439     /* check early at compile time */ 
06440     if (var_ptr == std_input) 
06441        Error(PUT_INPUT); 
06442     else { 
06443        gen0("\tcall\t_put"); 
06444        mark_call("_put"); 
06445     } 
06446         } 
06447         gen0("\tpop\tax"); 
06448      } 
06449      else Error(NEED_FILE_TYPE); 
06450        goto break_492; 
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06451    } 
06452    /* ====== procedure read(file, v, ...) ==== */ 
06453    /* ====== procedure readln(file, v, ...)  = */ 
06454    /* = in case no parameter see action #708 = */ 
06455    if (std_routine->std_code == STD_READ || 
06456        std_routine->std_code == STD_READLN ) { 
06457   if (kind == VARIABLE) { 
06458      expr_tp = base_type(expr_tp); 
06459      if (PARAMETER_COUNT == 1) 
06460         if ((expr_tp->form == FILE_FORM) || 
06461      (expr_tp->form == TEXT_FORM)) 
06462     /* read(ln)(file, ...) */ 
06463     current_file_tp = expr_tp; 
06464         else 
06465     /* read(ln)(v,...) => read(ln)(input,v, ...) */ 
06466     /* input is text file */ 
06467     if (expr_tp->form == SCALAR_FORM) { 
06468        current_file_tp = text_typep; 
06469        gen0("\tpop\tbx"); 
06470        gen2("\tlea\tax,$N_%d\t;%.50s", 
06471      std_input->label_index, std_input->name); 
06472        gen0("\tpush\tax"); 
06473        gen0("\tpush\tbx"); 
06474        if (expr_tp == real_typep) { 
06475           gen0("\tcall\t_read_real"); 
06476           mark_call("_read_real"); 
06477        } 
06478        else { 
06479           if (var_ptr->use == TAG_ID) Error(USE_TAG_ID); 
06480           else check_for_id(var_ptr); 
06481           if (expr_tp == integer_typep) { 
06482       gen0("\tcall\t_read_integer"); 
06483       mark_call("_read_integer"); 
06484           } 
06485           else if (expr_tp == char_typep) { 
06486       gen0("\tcall\t_read_char"); 
06487       mark_call("_read_char"); 
06488           } 
06489        } 
06490     } 
06491     else Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06492      else 
06493         /* PARAMETER_COUNT > 1 */ 
06494         /* we are looking at read(ln)(...,v,...) */ 
06495         if (current_file_tp == text_typep) 
06496     /* text file */ 
06497     if (expr_tp->form == SCALAR_FORM) { 
06498        if (expr_tp == real_typep) { 
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06499           gen0("\tcall\t_read_real"); 
06500           mark_call("_read_real"); 
06501        } 
06502        else { 
06503           if (var_ptr->use == TAG_ID) Error(USE_TAG_ID); 
06504           else check_for_id(var_ptr); 
06505           if (expr_tp == integer_typep) { 
06506       gen0("\tcall\t_read_integer"); 
06507       mark_call("_read_integer"); 
06508           } 
06509           else if (expr_tp == char_typep) { 
06510       gen0("\tcall\t_read_char"); 
06511       mark_call("_read_char"); 
06512           } 
06513        } 
06514     } 
06515     else Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06516         else { 
06517     /* binary file */ 
06518     /* read(f,v) => v := f^; get(f)  */ 
06519     /* keep addr of v and f in ax and bx respectively */ 
06520     gen0("\tpop\tax"); 
06521     gen0("\tpop\tbx"); 
06522     gen0("\tpush\tbx");  /* f^ keep for read(f,...) */ 
06523     /* v := f^ */ 
06524     gen0("\tpush\tax");  /* v */ 
06525     gen0("\tpush\tbx");  /* f^ */ 
06526     if ((current_file_tp->TFILE.fcom_typep->form 
06527          != ARRAY_FORM) && 
06528         (current_file_tp->TFILE.fcom_typep->form 
06529          != RECORD_FORM)) { 
06530        gen0("\tpop\tbx"); 
06531        gen_load_value(current_file_tp); 
06532     } 
06533     assignment(expr_tp, 
06534         current_file_tp->TFILE.fcom_typep); 
06535     /* get(f) */ 
06536     gen1("\tmov\tax,%u", 
06537          current_file_tp->TFILE.fcom_typep->size); 
06538     gen0("\tpush\tax"); 
06539     gen0("\tmov\tax,0\t; binary file"); 
06540     gen0("\tpush\tax"); 
06541     gen0("\tcall\t_get"); 
06542     mark_call("_get"); 
06543         } 
06544   } 
06545   else Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06546   goto break_492; 
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06547    } 
06548    /* ====== procedure write(file, e, ...) === */ 
06549    /* ====== procedure writeln(file, e, ...) = */ 
06550    /* = in case no parameter see action #708 = */ 
06551    if (std_routine->std_code == STD_WRITE || 
06552        std_routine->std_code == STD_WRITELN ) { 
06553   expr_tp = base_type(expr_tp); 
06554   if (PARAMETER_COUNT == 1) 
06555      if (((expr_tp->form == FILE_FORM) || 
06556    (expr_tp->form == TEXT_FORM)) && 
06557          (kind == VARIABLE)) 
06558         current_file_tp = expr_tp; 
06559      else { 
06560         current_file_tp = text_typep; 
06561         if ((expr_tp->form == ARRAY_FORM) && 
06562      (expr_tp->TARRAY.elmt_typep == char_typep)) { 
06563     gen0("\tpop\tbx"); 
06564     gen2("\tlea\tax,$N_%d\t;%.50s", 
06565           std_output->label_index, std_output->name); 
06566     gen0("\tpush\tax"); 
06567     gen0("\tpush\tbx"); 
06568         } 
06569         else 
06570     if ((expr_tp->form == SCALAR_FORM) || 
06571         (expr_tp == boolean_typep)) { 
06572        gen2("\tlea\tbx,$N_%d\t;%.50s", 
06573       std_output->label_index, std_output->name); 
06574        gen0("\tpush\tbx"); 
06575        gen_push_value(expr_tp); 
06576     } 
06577     else Error(INVALID_EXPRESSION); 
06578      } 
06579   else 
06580      /* PARAMETER_COUNT > 1 */ 
06581      /* we are looking at write(ln)(...,e,...) */ 
06582      if (current_file_tp == text_typep) { 
06583         /* text file */ 
06584         if ((expr_tp->form != SCALAR_FORM) && 
06585      (expr_tp != boolean_typep) && 
06586      ((expr_tp->form != ARRAY_FORM) || 
06587       (expr_tp->TARRAY.elmt_typep != char_typep))) 
06588     Error(INVALID_EXPRESSION); 
06589         else if (expr_tp->form != ARRAY_FORM) 
06590          gen_push_value(expr_tp); 
06591      } 
06592      else { 
06593         /* binary file */ 
06594         /* write(f,e) => f^ := e; put(f)  */ 
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06595         if ((expr_tp->form == ARRAY_FORM) || 
06596      (expr_tp->form == RECORD_FORM)) { 
06597     gen0("\tpop\tax"); 
06598     gen0("\tpop\tbx"); 
06599     gen0("\tpush\tbx"); 
06600     gen0("\tpush\tbx"); 
06601     gen0("\tpush\tax"); 
06602         } 
06603         else { 
06604     gen0("\tpop\tbx"); 
06605     gen0("\tpush\tbx"); 
06606     gen0("\tpush\tbx"); 
06607         } 
06608         assignment(expr_tp, current_file_tp->TFILE.fcom_typep); 
06609         /* put(f) */ 
06610         gen1("\tmov\tax,%u", 
06611       current_file_tp->TFILE.fcom_typep->size); 
06612         gen0("\tpush\tax"); 
06613         gen0("\tcall\t_put"); 
06614         mark_call("_put"); 
06615      } 
06616   goto break_492; 
06617    } 
06618    /* ====== procedure writemem(segment, offset, value) not ISO standard = */ 
06619    if (std_routine->std_code == STD_WRITEMEM) { 
06620      if (PARAMETER_COUNT == 1) 
06621        if (expr_tp != integer_typep) 
06622   Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06623        else { 
06624   gen0("\tpush\tax"); 
06625        } 
06626        else 
06627   if (PARAMETER_COUNT == 2) 
06628     if (expr_tp != integer_typep) 
06629       Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06630     else { 
06631       gen0("\tpush\tax"); 
06632     } 
06633   else 
06634     if (PARAMETER_COUNT == 3) 
06635       if (expr_tp != char_typep) 
06636         Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06637       else { 
06638         gen0("\tpush\tax"); 
06639         gen0("\tcall\t_writemem"); 
06640         mark_call("_writemem"); 
06641       } 
06642      goto break_492; 
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06643    } 
06644    /* ====== function eof(file) =============== */ 
06645    /* ====== function eoln(file) ============== */ 
06646    /* = in case no parameter see action #1264 = */ 
06647    if (std_routine->std_code == STD_EOF || 
06648        std_routine->std_code == STD_EOLN ) { 
06649   if (PARAMETER_COUNT == 1) 
06650      if (((expr_tp->form == FILE_FORM) || 
06651          (expr_tp->form == TEXT_FORM)) && 
06652          (kind == VARIABLE)) { 
06653         if (std_routine->std_code == STD_EOF) { 
06654     gen1("\tmov\tax,%u", 
06655          expr_tp->TFILE.fcom_typep->size); 
06656     gen0("\tpush\tax"); 
06657     gen0("\tcall\t_eof"); 
06658     mark_call("_eof"); 
06659         } 
06660         else 
06661         if (expr_tp->form == TEXT_FORM) { 
06662     gen0("\tcall\t_eoln"); 
06663     mark_call("_eoln"); 
06664         } 
06665         else Error(NOT_TEXT_FILE); 
06666      } 
06667   RTN_PTR->typep = boolean_typep; 
06668   goto break_492; 
06669    } 
06670    /* ====== procedure page(file) ============ */ 
06671    /* = in case no parameter see action #708 = */ 
06672    if (std_routine->std_code == STD_PAGE) { 
06673   if (PARAMETER_COUNT == 1) 
06674      if ((expr_tp->form == TEXT_FORM) && 
06675          (kind == VARIABLE)) { 
06676         gen0("\tcall\t_page"); 
06677         mark_call("_page"); 
06678      } 
06679      else Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06680   goto break_492; 
06681    } 
06682    /* ====== function abs(x) ====== */ 
06683    if (std_routine->std_code == STD_ABS) { 
06684   if (PARAMETER_COUNT == 1) 
06685      if (expr_tp == integer_typep) { 
06686         int label = new_label_index(); 
06687  
06688         gen0("\tcmp\tax,0"); 
06689         gen1("\tjge\t$L_%d", label); 
06690         gen0("\tneg\tax"); 
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06691         gen1("$L_%d:", label); 
06692         RTN_PTR->typep = integer_typep; 
06693      } 
06694      else 
06695         if (expr_tp == real_typep) { 
06696     gen0("\tpush\tdx"); 
06697     gen0("\tpush\tax"); 
06698     gen0("\tcall\t_abs_real"); 
06699     mark_call("_abs_real"); 
06700     RTN_PTR->typep = real_typep; 
06701         } 
06702         else Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06703   goto break_492; 
06704    } 
06705    /* ====== function sqr(x) ====== */ 
06706    if (std_routine->std_code == STD_SQR) { 
06707   if (PARAMETER_COUNT == 1) 
06708      if (expr_tp == integer_typep) { 
06709         gen0("\tmov\tdx,ax"); 
06710         gen0("\timul\tdx"); 
06711         RTN_PTR->typep = integer_typep; 
06712      } 
06713      else 
06714         if (expr_tp == real_typep) { 
06715     gen0("\tpush\tdx"); 
06716     gen0("\tpush\tax"); 
06717     gen0("\tcall\t_sqr_real"); 
06718     mark_call("_sqr_real"); 
06719     RTN_PTR->typep = real_typep; 
06720         } 
06721         else Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06722   goto break_492; 
06723    } 
06724    /* ====== function arctan(x) ====== */ 
06725    /* ====== function cos(x) ====== */ 
06726    /* ====== function exp(x) ====== */ 
06727    /* ====== function ln(x) ====== */ 
06728    /* ====== function sin(x) ====== */ 
06729    /* ====== function sqrt(x) ====== */ 
06730    if (std_routine->std_code == STD_ARCTAN || 
06731        std_routine->std_code == STD_COS || 
06732        std_routine->std_code == STD_EXP || 
06733        std_routine->std_code == STD_LN || 
06734        std_routine->std_code == STD_SIN || 
06735        std_routine->std_code == STD_SQRT) { 
06736   if (PARAMETER_COUNT == 1) { 
06737      if (expr_tp == integer_typep) { 
06738         gen0("\tpush\tax"); 
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06739         gen0("\tcall\t_float_convert"); 
06740         mark_call("_float_convert"); 
06741      } 
06742      else if (expr_tp != real_typep) Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06743      gen0("\tpush\tdx"); 
06744      gen0("\tpush\tax"); 
06745      switch (std_routine->std_code) { 
06746         case STD_ARCTAN: 
06747     gen0("\tcall\t_arctan"); 
06748     mark_call("_arctan"); 
06749     break; 
06750         case STD_COS: 
06751     gen0("\tcall\t_cos"); 
06752     mark_call("_cos"); 
06753     break; 
06754         case STD_EXP: 
06755     gen0("\tcall\t_exp"); 
06756     mark_call("_exp"); 
06757     break; 
06758         case STD_LN: 
06759     gen0("\tcall\t_ln"); 
06760     mark_call("_ln"); 
06761     break; 
06762         case STD_SIN: 
06763     gen0("\tcall\t_sin"); 
06764     mark_call("_sin"); 
06765     break; 
06766         case STD_SQRT: 
06767     gen0("\tcall\t_sqrt"); 
06768     mark_call("_sqrt"); 
06769     break; 
06770      } 
06771   } 
06772   RTN_PTR->typep = real_typep; 
06773   goto break_492; 
06774    } 
06775    /* ====== function chr(i) ====== */ 
06776    if (std_routine->std_code == STD_CHR) { 
06777   if (PARAMETER_COUNT == 1) { 
06778      if (expr_tp != integer_typep) 
06779         Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06780   } 
06781   RTN_PTR->typep = char_typep; 
06782   goto break_492; 
06783    } 
06784    /* ====== function odd(i) ====== */ 
06785    if (std_routine->std_code == STD_ODD) { 
06786   if (PARAMETER_COUNT == 1) 
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06787      if (expr_tp == integer_typep) { 
06788         gen0("\tand\tax,1"); 
06789      } 
06790      else 
06791         Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06792   RTN_PTR->typep = boolean_typep; 
06793   goto break_492; 
06794    } 
06795    /* ====== function ord(x) ====== */ 
06796    if (std_routine->std_code == STD_ORD) { 
06797   if (PARAMETER_COUNT == 1) { 
06798      if ((expr_tp != integer_typep) && 
06799          (expr_tp != char_typep) && 
06800          (expr_tp->form != ENUM_FORM)) 
06801         Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06802   } 
06803   RTN_PTR->typep = integer_typep; 
06804   goto break_492; 
06805    } 
06806    /* ====== function pred(x) ====== */ 
06807    /* ====== function succ(x) ====== */ 
06808    if (std_routine->std_code == STD_PRED || 
06809        std_routine->std_code == STD_SUCC) { 
06810   if (PARAMETER_COUNT == 1) { 
06811      if ((expr_tp != integer_typep) && 
06812          (expr_tp != char_typep) && 
06813          (expr_tp->form != ENUM_FORM)) { 
06814         Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06815         RTN_PTR->typep = integer_typep; 
06816      } 
06817      else 
06818         RTN_PTR->typep = expr_tp; 
06819      if (std_routine->std_code == STD_PRED) { 
06820         gen0("\tdec\tax"); 
06821      } 
06822      else { 
06823         gen0("\tinc\tax"); 
06824      } 
06825   } 
06826   goto break_492; 
06827    } 
06828    /* ====== function srand(i) not ISO standard ====== */ 
06829    /* ====== function sound(i) not ISO standard ====== */ 
06830    /* ====== function delay(i) not ISO standard ====== */ 
06831    /* ====== function inport(i) not ISO standard ====== */ 
06832    /* ====== function inportb(i) not ISO standard ====== */ 
06833    if (std_routine->std_code == STD_SRAND || 
06834        std_routine->std_code == STD_SOUND || 
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06835        std_routine->std_code == STD_DELAY || 
06836        std_routine->std_code == STD_INPORT || 
06837        std_routine->std_code == STD_INPORTB) { 
06838   if (PARAMETER_COUNT == 1) 
06839      if (expr_tp != integer_typep) 
06840         Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06841      else 
06842         switch (std_routine->std_code) { 
06843     case STD_SRAND: 
06844        gen0("\tpush\tax"); 
06845        gen0("\tcall\t_srand"); 
06846        mark_call("_srand"); 
06847        break; 
06848     case STD_SOUND: 
06849        gen0("\tpush\tax"); 
06850        gen0("\tcall\t_sound"); 
06851        mark_call("_sound"); 
06852        break; 
06853     case STD_DELAY: 
06854        gen0("\tpush\tax"); 
06855        gen0("\tcall\t_delay"); 
06856        mark_call("_delay"); 
06857        break; 
06858     case STD_INPORT: 
06859        gen0("\tmov\tdx,ax"); 
06860        gen0("\tin\tax,dx"); 
06861        RTN_PTR->typep = integer_typep; 
06862        break; 
06863     case STD_INPORTB: 
06864        gen0("\tmov\tdx,ax"); 
06865        gen0("\tsub\tax,ax"); 
06866        gen0("\tin\tal,dx"); 
06867        RTN_PTR->typep = char_typep; 
06868        break; 
06869         } 
06870   goto break_492; 
06871    } 
06872    /* ====== function round(r) ====== */ 
06873    if (std_routine->std_code == STD_ROUND) { 
06874   if (PARAMETER_COUNT == 1) 
06875      if (expr_tp == real_typep) { 
06876         gen0("\tpush\tdx"); 
06877         gen0("\tpush\tax"); 
06878         gen0("\tcall\t_round"); 
06879         mark_call("_round"); 
06880      } 
06881      else 
06882         Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
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06883   RTN_PTR->typep = integer_typep; 
06884   goto break_492; 
06885    } 
06886    /* ====== function trunc(r) ====== */ 
06887    if (std_routine->std_code == STD_TRUNC) { 
06888   if (PARAMETER_COUNT == 1) 
06889      if (expr_tp == real_typep) { 
06890         gen0("\tpush\tdx"); 
06891         gen0("\tpush\tax"); 
06892         gen0("\tcall\t_trunc"); 
06893         mark_call("_trunc"); 
06894      } 
06895      else 
06896         Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06897   RTN_PTR->typep = integer_typep; 
06898   goto break_492; 
06899    } 
06900    /* ====== procedure new(p) ====== */ 
06901    if (std_routine->std_code == STD_NEW) { 
06902   if (PARAMETER_COUNT == 1) 
06903      if (expr_tp->form == POINTER_FORM) { 
06904         gen1("\tmov\tax,%u", 
06905       expr_tp->TPOINTER.pointer_idp->typep->size); 
06906         gen0("\tpush\tax"); 
06907         gen0("\tcall\t_new"); 
06908         mark_call("_new"); 
06909      } 
06910      else 
06911         Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06912   goto break_492; 
06913    } 
06914    /* ====== procedure dispose(p) ====== */ 
06915    if (std_routine->std_code == STD_DISPOSE) { 
06916   if (PARAMETER_COUNT == 1) 
06917      if (expr_tp->form == POINTER_FORM) { 
06918         gen1("\tmov\tax,%u", 
06919       expr_tp->TPOINTER.pointer_idp->typep->size); 
06920         gen0("\tpush\tax"); 
06921         gen0("\tcall\t_dispose"); 
06922         mark_call("_dispose"); 
06923      } 
06924      else 
06925         Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06926   goto break_492; 
06927    } 
06928    /* ====== function ofs(v) not ISO standard ====== */ 
06929    if (std_routine->std_code == STD_OFS) { 
06930   if (PARAMETER_COUNT == 1) { 
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06931      if (kind == VARIABLE) { 
06932         gen0("\tpop\tax"); 
06933      } 
06934      else 
06935         Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06936      RTN_PTR->typep = integer_typep; 
06937   } 
06938   goto break_492; 
06939    } 
06940    /* ====== function seg(v) not ISO standard ====== */ 
06941    if (std_routine->std_code == STD_SEG) { 
06942   if (PARAMETER_COUNT == 1) { 
06943      if (kind == VARIABLE) { 
06944         gen0("\tpop\tax"); 
06945         gen0("\tmov\tax,ds"); 
06946      } 
06947      else 
06948         Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06949      RTN_PTR->typep = integer_typep; 
06950   } 
06951   goto break_492; 
06952    } 
06953    /* ====== procedure reset(file) ====== */ 
06954    if (std_routine->std_code == STD_RESET) { 
06955   if (PARAMETER_COUNT == 1) 
06956      if ((expr_tp->form == FILE_FORM) || 
06957          (expr_tp->form == TEXT_FORM)) { 
06958         /* check early at compile time */ 
06959         if (var_ptr == std_input || var_ptr == std_output) 
06960     Error(RESET_TERMINAL); 
06961         else { 
06962     gen1("\tmov\tax,%u", 
06963          expr_tp->TFILE.fcom_typep->size); 
06964     gen0("\tpush\tax"); 
06965     if (expr_tp->form == TEXT_FORM) { 
06966        gen0("\tmov\tax,1\t; text file"); 
06967     } 
06968     else { 
06969        gen0("\tmov\tax,0\t; binary file"); 
06970     } 
06971     gen0("\tpush\tax"); 
06972     gen0("\tcall\t_reset"); 
06973     mark_call("_reset"); 
06974         } 
06975      } 
06976      else 
06977         Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06978   goto break_492; 
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06979    } 
06980    /* ====== procedure rewrite(file) ====== */ 
06981    if (std_routine->std_code == STD_REWRITE) { 
06982   if (PARAMETER_COUNT == 1) 
06983      if ((expr_tp->form == FILE_FORM) || 
06984          (expr_tp->form == TEXT_FORM)) { 
06985         /* check early at compile time */ 
06986         if (var_ptr == std_input || var_ptr == std_output) 
06987     Error(REWRITE_TERMINAL); 
06988         else { 
06989     gen1("\tmov\tax,%u", 
06990          expr_tp->TFILE.fcom_typep->size); 
06991     gen0("\tpush\tax"); 
06992     gen0("\tcall\t_rewrite"); 
06993     mark_call("_rewrite"); 
06994         } 
06995      } 
06996      else 
06997         Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
06998   goto break_492; 
06999    } 
07000    /* ====== procedure close(file) not ISO standard ====== */ 
07001    if (std_routine->std_code == STD_CLOSE) { 
07002   if (PARAMETER_COUNT == 1) 
07003      if ((expr_tp->form == FILE_FORM) || 
07004          (expr_tp->form == TEXT_FORM)) { 
07005         /* check early at compile time */ 
07006         if (var_ptr == std_input || var_ptr == std_output) 
07007     Error(CLOSE_TERMINAL); 
07008         else { 
07009     gen1("\tmov\tax,%u", 
07010          expr_tp->TFILE.fcom_typep->size); 
07011     gen0("\tpush\tax"); 
07012     gen0("\tcall\t_close"); 
07013     mark_call("_close"); 
07014         } 
07015      } 
07016      else 
07017         Error(PARM_TYPE_MISMATCH); 
07018   goto break_492; 
07019    } 
07020    /* = standard function eofand eoln may not have parameter = */ 
07021    /* = see action #1264 but rand may not have parameter and = */ 
07022    /* = error if it has                                      = */ 
07023    /* = standard procedure write, writeln, read, readln, and = */ 
07024    /* = page may not have parameter see action #708          = */ 
07025    /* = but nosound may not have parameter and               = */ 
07026    /* = error if it has                                      = */ 
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07027    /* = error in case  function rand not ISO standard ======== */ 
07028    /* = or procedure nosound not ISO standard have parameter = */ 
07029    if (PARAMETER_COUNT == 1) 
07030       Error(WRONG_NUMBER_OF_PARMS); 
07031    /* end standard routine */ 
07032        break_492: 
07033        IncSemTop(4); 
07034        sem[sem_top].typeptr = expr_tp; 
07035        } 
07036        break; 
07037     case 494: 
07038        if ((RTN_PTR->use == STDPROC_ID) || (RTN_PTR->use == STDFUNC_ID)) { 
07039    STDTABPTR std_routine = search_std_routine(RTN_PTR->name); 
07040    switch (std_routine->std_code) { 
07041       /* any arguments */ 
07042       case STD_READ: 
07043       case STD_WRITE: 
07044   gen0("\tpop\tax"); 
07045   break; 
07046       case STD_READLN: 
07047   if (current_file_tp == text_typep) { 
07048      gen0("\tcall\t_readln"); 
07049      mark_call("_readln"); 
07050   } 
07051   else 
07052      Error(NOT_TEXT_FILE); 
07053   break; 
07054       case STD_WRITELN: 
07055   if (current_file_tp == text_typep) { 
07056      gen0("\tcall\t_writeln"); 
07057      mark_call("_writeln"); 
07058   } 
07059   else 
07060      Error(NOT_TEXT_FILE); 
07061   break; 
07062       /* three arguments */ 
07063       case STD_WRITEMEM: /* not ISO standard */ 
07064   if (PARAMETER_COUNT != 3) 
07065      Error(WRONG_NUMBER_OF_PARMS); 
07066   break; 
07067       /* two arguments */ 
07068       case STD_ASSIGN:   /* not ISO standard */ 
07069       case STD_INTR:     /* not ISO standard */ 
07070       case STD_OUTPORT:  /* not ISO standard */ 
07071       case STD_OUTPORTB: /* not ISO standard */ 
07072       case STD_READMEM:  /* not ISO standard */ 
07073   if (PARAMETER_COUNT != 2) 
07074      Error(WRONG_NUMBER_OF_PARMS); 
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07075   break; 
07076       /* one argument */ 
07077       default: 
07078   if (PARAMETER_COUNT != 1) 
07079      Error(WRONG_NUMBER_OF_PARMS); 
07080       /* Note! zero argument impossible here */ 
07081    } 
07082        } 
07083        else 
07084    if (PARM_PTR) 
07085       Error(WRONG_NUMBER_OF_PARMS); 
07086        DecSemTop(2); /* pop parametercount and parameter pointer */ 
07087        break; 
07088  
07089 #define DEFAULT_CHAR_W 1 
07090 #define DEFAULT_INTEGER_W 7 
07091 #define DEFAULT_BOOLEAN_W 1 
07092 #define DEFAULT_REAL_W 13 
07093 #define DEFAULT_REAL_F 0 
07094 #define PEXPR_TP  sem[sem_top].typep   /* not used */ 
07095 #define PKIND   sem[sem_top-1].ival /* not used */ 
07096 #define PIDP   sem[sem_top-2].symptr /* not used */ 
07097 #define PWITH_INDEX  sem[sem_top-3].ival  /* not used */ 
07098 #define RTN_PARAMETER_COUNT  sem[sem_top-4].ival /* not used */ 
07099 #define RTN_PARMP     sem[sem_top-5].symptr /* not used */ 
07100 #define RTN_IDP       sem[sem_top-6].symptr 
07101 #define RTN_WITH_INDEX   sem[sem_top-7].ival   /* not used */ 
07102  
07103     case 562: 
07104        if ((RTN_IDP->use == STDPROC_ID) && 
07105     (strcmp(RTN_IDP->name, name_WRITE) == 0 || 
07106      strcmp(RTN_IDP->name, name_WRITELN) == 0)) 
07107    if (current_file_tp == text_typep) 
07108       if (EXPR_TP == integer_typep) { 
07109   gen0("\tcall\t_write_integer"); 
07110   mark_call("_write_integer"); 
07111       } 
07112       else if (EXPR_TP == real_typep) { 
07113   gen0("\tcall\t_write_real"); 
07114   mark_call("_write_real"); 
07115       } 
07116       else if (EXPR_TP == boolean_typep) { 
07117   gen0("\tcall\t_write_boolean"); 
07118   mark_call("_write_boolean"); 
07119       } 
07120       else if (EXPR_TP == char_typep) { 
07121   gen0("\tcall\t_write_char"); 
07122   mark_call("_write_char"); 
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07123       } 
07124       else 
07125   if ((EXPR_TP->form != FILE_FORM) && 
07126       (EXPR_TP->form != TEXT_FORM)) { 
07127      /* string */ 
07128      gen1("\tmov\tax,%d", EXPR_TP->TARRAY.elmt_counts); 
07129      gen0("\tpush\tax"); 
07130      gen0("\tcall\t_write_string"); 
07131      mark_call("_write_string"); 
07132   } 
07133        DecSemTop(4); 
07134        break; 
07135     case 662: 
07136        { TYPE_NODE_PTR wexpr_tp; 
07137  
07138        wexpr_tp = EXPR_TP; 
07139        DecSemTop(4); 
07140        if ((RTN_IDP->use == STDPROC_ID) && 
07141     (strcmp(RTN_IDP->name, name_WRITE) == 0 || 
07142      strcmp(RTN_IDP->name, name_WRITELN) == 0)) 
07143    if (current_file_tp == text_typep) { 
07144       if (base_type(wexpr_tp) != integer_typep) 
07145   Error(TYPE_MISMATCH); 
07146       else 
07147   {gen0("\tpush\tax");} 
07148    } 
07149    else Error(NOT_TEXT_FILE); 
07150        else Error(SYNTAX_ERROR); 
07151        } 
07152        break; 
07153     case 666: 
07154        if ((RTN_IDP->use == STDPROC_ID) && 
07155     (strcmp(RTN_IDP->name, name_WRITE) == 0 || 
07156      strcmp(RTN_IDP->name, name_WRITELN) == 0)) 
07157    if (current_file_tp == text_typep) 
07158       if (EXPR_TP == char_typep) { 
07159   gen1("\tmov\tax,%d", DEFAULT_CHAR_W); 
07160   gen0("\tpush\tax"); 
07161       } 
07162       else 
07163       if (EXPR_TP == boolean_typep) { 
07164   gen1("\tmov\tax,%d", DEFAULT_BOOLEAN_W); 
07165   gen0("\tpush\tax"); 
07166       } 
07167       else 
07168       if (EXPR_TP == integer_typep) { 
07169   gen1("\tmov\tax,%d", DEFAULT_INTEGER_W); 
07170   gen0("\tpush\tax"); 
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07171       } 
07172       else if (EXPR_TP == real_typep) { 
07173   gen1("\tmov\tax,%d", DEFAULT_REAL_W); 
07174   gen0("\tpush\tax"); 
07175   gen1("\tmov\tax,%d", DEFAULT_REAL_F); 
07176   gen0("\tpush\tax"); 
07177       } 
07178       else 
07179   if (EXPR_TP->form == ARRAY_FORM) { 
07180      /* string, default = string length */ 
07181      gen1("\tmov\tax,%d", EXPR_TP->TARRAY.elmt_counts); 
07182      gen0("\tpush\tax"); 
07183   } 
07184        break; 
07185     case 674: 
07186        { TYPE_NODE_PTR wexpr_tp; 
07187  
07188        wexpr_tp = EXPR_TP; 
07189        DecSemTop(4); 
07190        if ((RTN_IDP->use == STDPROC_ID) && 
07191     (strcmp(RTN_IDP->name, name_WRITE) == 0 || 
07192      strcmp(RTN_IDP->name, name_WRITELN) == 0)) 
07193    if (current_file_tp == text_typep) { 
07194       if (base_type(wexpr_tp) != integer_typep) 
07195   Error(TYPE_MISMATCH); 
07196       else 
07197   if (EXPR_TP == real_typep) { 
07198        gen0("\tpush\tax"); 
07199   } 
07200    } 
07201    else Error(NOT_TEXT_FILE); 
07202        } 
07203        break; 
07204     case 676: 
07205        if ((RTN_IDP->use == STDPROC_ID) && 
07206     (strcmp(RTN_IDP->name, name_WRITE) == 0 || 
07207      strcmp(RTN_IDP->name, name_WRITELN) == 0)) 
07208    if (current_file_tp == text_typep) 
07209       if (EXPR_TP == real_typep) { 
07210   gen1("\tmov\tax,%d", DEFAULT_REAL_F); 
07211   gen0("\tpush\tax"); 
07212       } 
07213        break; 
07214 /*************************************************************************** 
07215   GOTO OR COMPOUND STATEMENT: 
07216  
07217 <simple_or_structured_statement> 
07218     : "GOTO" #899 "uinteger" 
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07219     | <compound_statement> 
07220     . 
07221 ***************************************************************************/ 
07222     case 899: 
07223        {  char label_name[UTOA_LENGTH]; 
07224    LABEL_NODE_PTR p; 
07225    int i; 
07226    BOOLEAN found; 
07227  
07228    utoa(yylval.ival, label_name); 
07229    if ((idp = search_display(label_name)) == NULL) { 
07230       /* goto undeclared label in this block or outer block 
07231   is error here */ 
07232       Error(UNDECLARED_LABEL); 
07233       break; 
07234    } 
07235    if (idp->level > level) break; /* impossible but for robustness */ 
07236    if (idp->level < level) { 
07237       /* nested routine, jump to outer routine */ 
07238       int id_level = idp->level; 
07239       /* recover bp */ 
07240       do { 
07241   gen0("\tmov\tbp,WORD PTR [bp+4]\t;static link"); 
07242       } 
07243       while (++id_level < level); 
07244       /* recover sp */ 
07245       if (idp->level < 0) break; 
07246       gen0("\tmov\tsp,bp"); 
07247       if (display[idp->level].block_id == NULL) break; 
07248       if (display[idp->level].block_id->use == FUNC_ID) { 
07249   gen0("\tsub\tsp,4"); 
07250       } 
07251       if (display[idp->level].block_id->IROUTINE.total_local_sizes > 
07252    0) { 
07253   gen1("\tsub\tsp,%u", 
07254   display[idp->level].block_id->IROUTINE.total_local_sizes); 
07255       } 
07256       gen1("\tsub\tsp,$W_%d", 
07257     display[idp->level].block_id->label_index); 
07258       /* Note! jump to outer routine => ref to forward label only 
07259         don't worry about FORWARD, it is not nested */ 
07260    } 
07261    else  /* idp->level == level , jump into the same routine */ 
07262    if (idp->next == idp) {  /* Is label defined? */ 
07263       /* Yes, ref to backward label, check jump into struct */ 
07264       found = FALSE; 
07265       i = 0; 
07266       while ((i <= TOP_LABEL_STACK) && (! found)) { 
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07267   p = LABEL_STACK[i].def; 
07268   while (p) 
07269      if (p->labelp == idp) { 
07270         found = TRUE; 
07271         break; 
07272      } 
07273      else p = p->rlink; 
07274   ++i; 
07275       } 
07276       if (found) { gen1("\tjmp\t$L_%d", idp->label_index);} 
07277       else Error(JMP_INTO_STRUCT); 
07278       break; 
07279    } 
07280    /* ref to forward label, add ref to ref stack */ 
07281    if (LABEL_STACK_EMPTY) break; 
07282    p = (LABEL_NODE_PTR) malloc(sizeof(LABEL_NODE)); 
07283    if (p == NULL) FatalError(MEMORY_OVERFLOW); 
07284    p->llink = NULL; 
07285    p->rlink = LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].ref; 
07286    p->labelp = idp; 
07287    p->line = token_line; 
07288    p->column = token_column; 
07289    if (LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].ref != NULL) 
07290        LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].ref->llink = p; 
07291    LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].ref = p; 
07292    gen1("\tjmp\t$L_%d", idp->label_index); 
07293        } 
07294        break; 
07295     case 66: /* enter struct statement for lebel checking */ 
07296        ALLOCATE_LABEL_STACK; 
07297        LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].ref = NULL; 
07298        LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].def = NULL; 
07299        break; 
07300     case 77: /* exit struct statement for label checking */ 
07301        { LABEL_NODE_PTR p, q, r; 
07302  
07303   /* free all defined label node */ 
07304   if (LABEL_STACK_EMPTY) break; 
07305   p = LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].def; 
07306   while (p) { 
07307      q = p; 
07308      p = p->rlink; 
07309      free(q); 
07310   } 
07311   if ((r = p = LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].ref) != NULL) 
07312      while ((q = p->rlink) != NULL) p = q; 
07313   RELEASE_LABEL_STACK; 
07314   /* move reference label to outer struct */ 
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07315   if ( ! LABEL_STACK_EMPTY) { 
07316      if (r == NULL) break; 
07317      if (LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].ref != NULL) { 
07318         if (p != NULL) { 
07319     p->rlink = LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].ref; 
07320     LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].ref->llink = p; 
07321         } 
07322      } 
07323      LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].ref = r; 
07324   } 
07325        } 
07326        break; 
07327 /*************************************************************************** 
07328   WHILE STATEMENT: 
07329  
07330 <simple_or_structured_statement> 
07331     : #448 #704 "WHILE" <expr> #452 "DO" #66 <statement> #77 #456 
07332     . 
07333 ***************************************************************************/ 
07334 #define FALSE_JMP_LABEL  sem[sem_top].ival 
07335 #define WHILE_LOOP_LABEL sem[sem_top-1].ival 
07336  
07337     case 448: 
07338        { int loop_label; 
07339  
07340        loop_label = new_label_index(); 
07341        gen1("$L_%d:", loop_label); 
07342        IncSemTop(2); 
07343        WHILE_LOOP_LABEL = loop_label; 
07344        } 
07345        break; 
07346     case 452: 
07347        { int true_jmp_label, false_jmp_label; 
07348  
07349        true_jmp_label = new_label_index(); 
07350        false_jmp_label = new_label_index(); 
07351        if (sem[sem_top].typeptr != boolean_typep) Error(REQUIRE_BOOLEAN); 
07352        DecSemTop(4); 
07353        gen0("\tcmp\tax,1h"); 
07354        gen1("\tje\t$L_%d", true_jmp_label); 
07355        gen1("\tjmp\t$L_%d", false_jmp_label); 
07356        gen1("$L_%d:", true_jmp_label); 
07357        FALSE_JMP_LABEL = false_jmp_label; 
07358        } 
07359        break; 
07360     case 456: 
07361        gen1("\tjmp\t$L_%d",WHILE_LOOP_LABEL); 
07362        gen1("$L_%d:",FALSE_JMP_LABEL); 
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07363        DecSemTop(2); 
07364        break; 
07365 /*************************************************************************** 
07366   REPEAT STATEMENT: 
07367  
07368 <simple_or_structured_statement> 
07369     : #450 "REPEAT" #66 <statement_sequence> #77 #704 "UNTIL" <expr> #459 
07370     . 
07371 ***************************************************************************/ 
07372 #define REPEAT_LOOP_LABEL sem[sem_top].ival 
07373  
07374     case 450: 
07375        { int loop_label; 
07376  
07377        loop_label = new_label_index(); 
07378        gen1("$L_%d:", loop_label); 
07379        IncSemTop(1); 
07380        REPEAT_LOOP_LABEL = loop_label; 
07381        } 
07382        break; 
07383     case 459: 
07384        { int end_repeat_label; 
07385  
07386        end_repeat_label = new_label_index(); 
07387        if (sem[sem_top].typeptr != boolean_typep) Error(REQUIRE_BOOLEAN); 
07388        DecSemTop(4); 
07389        gen0("\tcmp\tax,1h"); 
07390        gen1("\tje\t$L_%d", end_repeat_label); 
07391        gen1("\tjmp\t$L_%d", REPEAT_LOOP_LABEL); 
07392        gen1("$L_%d:", end_repeat_label); 
07393        DecSemTop(1); 
07394        } 
07395        break; 
07396 /*************************************************************************** 
07397   FOR STATEMENT: 
07398  
07399 <simple_or_structured_statement> 
07400     : "FOR" #460 "id" #704 ":=" <expr> #462 #704 <to_or_downto> <expr> #464 
07401       "DO" #66 <statement> #77 #466 
07402     . 
07403 <to_or_downto> 
07404     : "TO" 
07405     | "DOWNTO" 
07406     . 
07407 ***************************************************************************/ 
07408 #define FOR_END_LABEL   sem[sem_top].ival 
07409 #define FOR_LOOP_LABEL  sem[sem_top-1].ival 
07410 #define FOR_TO_DOWNTO   sem[sem_top-2].ival 
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07411 #define FOR_VARIDP      sem[sem_top-3].symptr 
07412  
07413     case 460: 
07414        search_and_find_all_symtab(idp); 
07415        if (idp->level != level || idp->use != VAR_ID) 
07416    Error(FOR_CONTROL); 
07417        check_for_id(idp); 
07418        if (for_id_stack_top < (FOR_DEPTH - 1)) 
07419    for_id_stack[++for_id_stack_top] = idp; 
07420        else FatalError(FOR_STACK_OVERFLOW); 
07421        IncSemTop(4); 
07422        FOR_VARIDP = idp; 
07423        tp = base_type(idp->typep); 
07424        if ((tp != integer_typep) && (tp->form != ENUM_FORM) && 
07425     (tp != char_typep))    /* ordinal data types */ 
07426    Error(TYPE_MISMATCH); 
07427        break; 
07428     case 462: 
07429        { int for_loop_label; 
07430   TYPE_NODE_PTR expr_tp; 
07431  
07432        expr_tp = sem[sem_top].typeptr; 
07433        DecSemTop(4); 
07434        if (base_type(expr_tp) != base_type(FOR_VARIDP->typep)) 
07435    Error(TYPE_MISMATCH); 
07436        gen2("\tmov\tWORD PTR $N_%d,ax\t;%.50s", 
07437       FOR_VARIDP->label_index, FOR_VARIDP->name); 
07438        FOR_TO_DOWNTO = *token; 
07439        for_loop_label = new_label_index(); 
07440        gen1("$L_%d:", for_loop_label); 
07441        FOR_LOOP_LABEL = for_loop_label; 
07442        } 
07443        break; 
07444     case 464: 
07445        { int do_loop_label, end_for_label; 
07446   TYPE_NODE_PTR expr_tp; 
07447  
07448        expr_tp = sem[sem_top].typeptr; 
07449        DecSemTop(4); 
07450        if (base_type(expr_tp) != base_type(FOR_VARIDP->typep)) 
07451    Error(TYPE_MISMATCH); 
07452        gen2("\tcmp\tWORD PTR $N_%d,ax\t;%.50s", 
07453       FOR_VARIDP->label_index, FOR_VARIDP->name); 
07454        do_loop_label = new_label_index(); 
07455        if (FOR_TO_DOWNTO == TK_TO) { 
07456    gen1("\tjle\t$L_%d", do_loop_label); 
07457        } 
07458        else { 
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07459    gen1("\tjge\t$L_%d", do_loop_label); 
07460        } 
07461        end_for_label = new_label_index(); 
07462        gen1("\tjmp\t$L_%d", end_for_label); 
07463        gen1("$L_%d:", do_loop_label); 
07464        FOR_END_LABEL = end_for_label; 
07465        } 
07466        break; 
07467     case 466: 
07468        if (for_id_stack_top >= 0) --for_id_stack_top; 
07469        if (FOR_TO_DOWNTO == TK_TO) { 
07470    gen2("\tinc\tWORD PTR $N_%d\t;%.50s", 
07471   FOR_VARIDP->label_index, FOR_VARIDP->name); 
07472        } 
07473        else { 
07474    gen2("\tdec\tWORD PTR $N_%d\t;%.50s", 
07475   FOR_VARIDP->label_index, FOR_VARIDP->name); 
07476        } 
07477        gen1("\tjmp\t$L_%d", FOR_LOOP_LABEL); 
07478        gen1("$L_%d:", FOR_END_LABEL); 
07479        gen2("\tmov\tWORD PTR $N_%d,'\?\?'\t;%.50s",   /* undefined after exit */ 
07480      FOR_VARIDP->label_index, FOR_VARIDP->name); 
07481        DecSemTop(4); 
07482        break; 
07483 /*************************************************************************** 
07484   IF STATEMENT: 
07485  
07486 <simple_or_structured_statement> 
07487     : #467 #704 "IF" <expr> #452 "THEN" #66 <statement> #77 <else_clause> #468 
07488     . 
07489 <else_clause> 
07490     : #478 "ELSE" #66 <statement> #77 
07491     | @ 
07492     . 
07493 ***************************************************************************/ 
07494 #define IF_END_LABEL sem[sem_top].ival 
07495  
07496     case 467: 
07497        IncSemTop(1); 
07498        break; 
07499     case 468: 
07500        gen1("$L_%d:", IF_END_LABEL); 
07501        DecSemTop(1); 
07502        break; 
07503     case 478: 
07504        { int endif_label; 
07505  
07506  endif_label = new_label_index(); 
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07507  gen1("\tjmp\t$L_%d", endif_label); 
07508  gen1("$L_%d:", FALSE_JMP_LABEL); 
07509  IF_END_LABEL = endif_label; 
07510  } 
07511  break; 
07512 /*************************************************************************** 
07513   CASE STATEMENT: 
07514  
07515 <simple_or_structured_statement> 
07516     : #704 "CASE" <expr> #910 "OF" <caselimb> <caselimb_list> #916 "END" 
07517     . 
07518 <caselimb> 
07519     : #952 <case_label_list> ":" #66 <statement> #77 #958 
07520     | @ 
07521     . 
07522 <case_label_list> 
07523     : <case_constant> <case_constant_list> 
07524     . 
07525 <case_constant_list> 
07526     : #968 "," <case_constant> <case_constant_list> 
07527     | #970 
07528     . 
07529 <case_constant> 
07530     : #976 <sign> <case_unsigned_constant> 
07531     | #982 "string" 
07532     . 
07533 <case_unsigned_constant> 
07534     : #986 "uinteger" 
07535     | #990 "id" 
07536     . 
07537 <caselimb_list> 
07538     : ";" <caselimb> <caselimb_list> 
07539     | @ 
07540     . 
07541 ***************************************************************************/ 
07542 #define CSIGN           sem[sem_top].ival 
07543 #define NEXT_LABEL      sem[sem_top].ival 
07544 #define STMT_LABEL      sem[sem_top-1].ival 
07545 #define END_CASE_LABEL  sem[sem_top-2].ival 
07546 #define CEXPR_TP        sem[sem_top-3].typeptr 
07547 #define CKIND           sem[sem_top-4].ival 
07548 #define CVAR_IDP        sem[sem_top-5].symptr 
07549 /* #define CWITH_INDEX  sem[sem_top-6].ival */ 
07550  
07551     case 910: 
07552        IncSemTop(3); 
07553        if (  ((CEXPR_TP->form != SCALAR_FORM) && 
07554        (CEXPR_TP->form != ENUM_FORM) && 
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07555        (CEXPR_TP->form != SUBRANGE_FORM)) 
07556     || (CEXPR_TP == real_typep)) Error(TYPE_MISMATCH); 
07557        CEXPR_TP = base_type(CEXPR_TP); 
07558        END_CASE_LABEL = new_label_index(); 
07559        break; 
07560     case 916: 
07561        gen1("$L_%d:", END_CASE_LABEL); 
07562        DecSemTop(7); 
07563        break; 
07564     case 952: 
07565        STMT_LABEL = new_label_index(); 
07566        NEXT_LABEL = new_label_index(); 
07567        break; 
07568     case 958: 
07569        gen1("\tjmp\t$L_%d", END_CASE_LABEL); 
07570        gen1("$L_%d:", NEXT_LABEL); 
07571        break; 
07572     case 968: 
07573        gen1("\tjne\t$L_%d", NEXT_LABEL); 
07574        gen1("\tjmp\t$L_%d", STMT_LABEL); 
07575        gen1("$L_%d:", NEXT_LABEL); 
07576        NEXT_LABEL = new_label_index(); 
07577        break; 
07578     case 970: 
07579        gen1("\tje\t$L_%d", STMT_LABEL); 
07580        gen1("\tjmp\t$L_%d", NEXT_LABEL); 
07581        gen1("$L_%d:", STMT_LABEL); 
07582        break; 
07583     case 976: 
07584        IncSemTop(1); 
07585        CSIGN = *token; 
07586        break; 
07587     case 982: 
07588        if (strlen(yylval.sval) == 1) 
07589    if (CEXPR_TP == char_typep) { 
07590       gen1("\tcmp\tal,%d", (int) yylval.sval[0]); 
07591    } 
07592    else Error(TYPE_MISMATCH); 
07593        else Error(INVALID_CONSTANT); 
07594        break; 
07595     case 986: 
07596        { int sign; 
07597  
07598        sign = CSIGN; 
07599        DecSemTop(1); 
07600        if (CEXPR_TP == integer_typep) 
07601    if (sign == TK_MINUS) { 
07602       gen1("\tcmp\tax,%d", -yylval.ival); 
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07603    } 
07604    else { 
07605       gen1("\tcmp\tax,%d", yylval.ival); 
07606    } 
07607        else Error(TYPE_MISMATCH); 
07608        } 
07609        break; 
07610     case 990: 
07611        { int sign; 
07612  
07613        search_all_symtab(idp); 
07614        if (idp == NULL) Error(UNDEFINED_IDENTIFIER); 
07615        else if (idp->use != CONST_ID) Error(INVALID_CONSTANT); 
07616      else { 
07617         sign = CSIGN; 
07618         DecSemTop(1); 
07619         if (idp->typep == integer_typep) 
07620     if (CEXPR_TP == integer_typep) 
07621        if (sign == TK_MINUS) { 
07622    gen1("\tcmp\tax,%d", -idp->ICONST.integer); 
07623        } 
07624        else { 
07625    gen1("\tcmp\tax,%d", idp->ICONST.integer); 
07626        } 
07627     else Error(TYPE_MISMATCH); 
07628         else if (idp->typep == char_typep) 
07629          if (CEXPR_TP == char_typep) 
07630      if (sign == TK_PLUS || sign == TK_MINUS) 
07631         Error(INVALID_CONSTANT); 
07632      else { 
07633         gen1("\tcmp\tal,%d", idp->ICONST.character); 
07634      } 
07635          else Error(TYPE_MISMATCH); 
07636       else if (idp->typep->form == ENUM_FORM) 
07637        if (CEXPR_TP == idp->typep) 
07638           if (sign == TK_PLUS || sign == TK_MINUS) 
07639       Error(INVALID_CONSTANT); 
07640           else { 
07641       gen1("\tcmp\tax,%d",idp->ICONST.integer); 
07642           } 
07643        else Error(TYPE_MISMATCH); 
07644     else Error(INVALID_CONSTANT); 
07645      } 
07646        } 
07647        break; 
07648 /*************************************************************************** 
07649   WITH STATEMENT: 
07650  
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07651 <simple_or_structured_statement> 
07652     : "WITH" #700 #1242 "id" <opt_variable_or_empty> #926 
07653       <record_variable_list> #928 "DO" #66 <statement> #77 #932 
07654     . 
07655 <record_variable_list> 
07656     : "," #700 #1242 "id" <opt_variable_or_empty> #926 
07657       <record_variable_list> 
07658     | @ 
07659     . 
07660 ***************************************************************************/ 
07661 #define WITH_TP    sem[sem_top].typeptr 
07662 #define WITH_KIND  sem[sem_top-1].ival 
07663 #define WITH_IDP   sem[sem_top-2].symptr 
07664 #define WITH_INDEX sem[sem_top-3].ival 
07665  
07666     case 926: 
07667        if (WITH_TP->form != RECORD_FORM) Error(INVALID_RECORD); 
07668        else 
07669    /* insert with_stack */ 
07670    if (++with_stack_top >= WITH_DEPTH) Error(WITH_TOO_DEPTH); 
07671    else { 
07672       ws[with_stack_top].with_stack = WITH_TP->TRECORD.field_symtab; 
07673       gen0("\tpop\tax"); 
07674       if (display[level].block_id != NULL) 
07675   if (display[level].block_id->use == PROG_ID) { 
07676      gen1("\tmov\tWORD PTR [bp-%d],ax", 
07677      (with_stack_top+1)<<1); 
07678   } 
07679   else /* check PROC_ID v.s. FUNC_ID */ 
07680      if (display[level].block_id->use == PROC_ID) { 
07681         gen1("\tmov\tWORD PTR [bp-%d],ax", 
07682         display[level].block_id->IROUTINE.total_local_sizes + 
07683         ((with_stack_top+1)<<1)); 
07684      } 
07685      else { 
07686         /* 4 (size of return value) + */ 
07687         gen1("\tmov\tWORD PTR [bp-%d],ax", 4 + 
07688         display[level].block_id->IROUTINE.total_local_sizes + 
07689         ((with_stack_top+1)<<1)); 
07690      } 
07691    } 
07692        DecSemTop(4); 
07693        break; 
07694     case 928: /* mark with_stack */ 
07695        if (with_mark_ptr < WITH_DEPTH) { 
07696    ws[with_stack_top].with_mark = with_mark_ptr; 
07697    with_mark_ptr = with_stack_top; 
07698    if (with_stack_top > max_with_stack_top) 
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07699       max_with_stack_top = with_stack_top; 
07700        } 
07701        break; 
07702     case 932: /* release mark with_stack */ 
07703        with_mark_ptr = ws[with_stack_top].with_mark; 
07704        with_stack_top = with_mark_ptr; 
07705        break; 
07706     default : 
07707        llaction3(action,token); 
07708   } 
07709 } 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
16. แฟ้มขอ้มูล : action3.c 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
07710 #include <stdio.h> 
07711 #include <stdlib.h> 
07712 #include <string.h> 
07713 #include "common.h" 
07714 #include "token.h" 
07715 #include "scanner.h" 
07716 #include "error.h" 
07717 #include "action.h" 
07718  
07719 extern void trace_id PARMS((SYM_NODE_PTR IDP)); /* definition in tracesym.c*/ 
07720 extern void trace_routine_decl 
07721        PARMS((SYM_NODE_PTR idp));               /* definition in tracesym.c*/ 
07722  
07723 extern void mark_scope PARMS((void));           /* definition in symtab.c  */ 
07724 extern void enter_block PARMS((SYM_NODE_PTR block_id, 
07725        SYM_NODE_PTR r));                        /* definition in symtab.c  */ 
07726 extern void exit_block PARMS((void));           /* definition in symtab.c  */ 
07727 extern TYPE_NODE_PTR get_type_node 
07728        PARMS((void));                           /* definition in symtab.c  */ 
07729 extern TYPE_NODE_PTR make_string_typep 
07730        PARMS((char *s, int *label));            /* definition in symtab.c  */ 
07731 extern TYPE_NODE_PTR make_real_typep 
07732        PARMS((double val, int *label));         /* definition in symtab.c  */ 
07733 extern TYPE_NODE_PTR make_set_typep 
07734        PARMS((TYPE_NODE_PTR base_typep));       /* definition in symtab.c  */ 
07735 extern SYM_NODE_PTR search_symtab 
07736        PARMS((char *name, SYM_NODE_PTR root));  /* definition in symtab.c  */ 
07737 extern SYM_NODE_PTR search_display 
07738        PARMS((char *name));                     /* definition in symtab.c  */ 
07739 extern SYM_NODE_PTR enter_symtab 
07740        PARMS((char *name, SYM_NODE_PTR *rootp));/* definition in symtab.c  */ 
07741 extern STDTABPTR search_std_routine 
07742        PARMS((char *name));                     /* definition in symtab.c  */ 
07743 extern BOOLEAN trace_symtab;                    /* definition in main.c    */ 
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07744 extern FILE *obj_file, *lst_file;               /* definition in main.c    */ 
07745 extern int no_error;                            /* definition in error.c   */ 
07746 extern int token_line, token_column, value;     /* definition in scanner.c */ 
07747 extern YYSTYPE yylval;                          /* definition in scanner.c */ 
07748 extern DISPLAY display[];                       /* definition in symtab.c  */ 
07749 extern int level, label_index;                  /* definition in symtab.c  */ 
07750 extern SYM_NODE_PTR std_input, std_output;      /* definition in symtab.c  */ 
07751 extern TYPE_NODE_PTR integer_typep;             /* definition in symtab.c  */ 
07752 extern TYPE_NODE_PTR real_typep;                /* definition in symtab.c  */ 
07753 extern TYPE_NODE_PTR boolean_typep;             /* definition in symtab.c  */ 
07754 extern TYPE_NODE_PTR char_typep;                /* definition in symtab.c  */ 
07755 extern TYPE_NODE_PTR text_typep;                /* definition in symtab.c  */ 
07756 extern TYPE_NODE_PTR nil_typep;                 /* definition in symtab.c  */ 
07757 extern char name_WRITE[], name_WRITELN[];       /* definition in symtab.c  */ 
07758 extern TYPE_NODE_PTR empty_set_typep;           /* definition in symtab.c  */ 
07759 extern STRING_NODE_PTR string_list;             /* definition in symtab.c  */ 
07760 extern REAL_NODE_PTR real_list;                 /* definition in symtab.c  */ 
07761  
07762 extern int sem_top; 
07763 extern int sem_save; 
07764  
07765 extern void assembler PARMS((char *s)); 
07766 extern void mark_call PARMS((char *name)); 
07767 extern void gen_extrn_call PARMS((void)); 
07768 extern void static_link PARMS((int new_label)); 
07769 extern void check_parameter_congruent PARMS((SYM_NODE_PTR formal, 
07770  SYM_NODE_PTR actual, BOOLEAN *error)); 
07771 extern void routine_call PARMS((SYM_NODE_PTR idp)); 
07772 extern void utoa PARMS((unsigned int u, char *a)); 
07773 extern void delete_ref_label PARMS((LABEL_NODE_PTR *p)); 
07774 extern void check_definition_label PARMS((SYM_NODE_PTR idp)); 
07775 extern void reverse_list PARMS((SYM_NODE_PTR *listpp)); 
07776 extern TYPE_NODE_PTR base_type PARMS((TYPE_NODE_PTR tp)); 
07777 extern BOOLEAN check_assign_types PARMS((TYPE_NODE_PTR tp1, 
07778  TYPE_NODE_PTR tp2)); 
07779 extern void assignment PARMS((TYPE_NODE_PTR left_tp, 
07780  TYPE_NODE_PTR right_tp)); 
07781 extern void check_rel_op_types PARMS((int operator, TYPE_NODE_PTR tp1, 
07782  TYPE_NODE_PTR tp2)); 
07783 extern void gen_load_value PARMS((TYPE_NODE_PTR tp)); 
07784 extern void gen_push_value PARMS((TYPE_NODE_PTR tp)); 
07785 extern void gen_push_address PARMS((SYM_NODE_PTR idp, int with_index)); 
07786 extern void gen_change_to_real PARMS((TYPE_NODE_PTR tp1, 
07787  TYPE_NODE_PTR tp2)); 
07788 extern void check_for_id PARMS((SYM_NODE_PTR idp)); 
07789 extern void check_forward_type PARMS((SYM_NODE_PTR r)); 
07790 extern void check_forward_routine PARMS((SYM_NODE_PTR r)); 
07791 extern char asm_buff[]; 
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07792 extern struct { 
07793    int with_mark; 
07794    SYM_NODE_PTR with_stack; 
07795 } ws[]; 
07796 extern int with_stack_top, 
07797      with_mark_ptr, 
07798      max_with_stack_top; 
07799 extern SYM_NODE_PTR for_id_stack[]; 
07800 extern int for_id_stack_top; 
07801 extern struct { 
07802    LABEL_NODE_PTR ref, def; 
07803 } LABEL_STACK[]; 
07804 extern int TOP_LABEL_STACK; 
07805 extern YYSTYPE sem[]; 
07806 extern enum { VALUE, VARIABLE} expr_kind; 
07807 extern BOOLEAN type_def_flag; 
07808 extern char tag_name[]; 
07809 extern int tag_line, tag_column; 
07810 extern enum { EXPR_USE, TARGET_USE, VARPARM_USE, ROUTINE_USE} variable_use; 
07811 extern TYPE_NODE_PTR current_file_tp; 
07812 extern TYPE_NODE dummy_type; 
07813 extern unsigned int dummy_no; 
07814 extern char *dummy_name; 
07815 extern char *msg1_tail; 
07816 extern char *msg2_tail; 
07817 extern char *name_FORWARD; 
07818 extern char *msg1_trace; 
07819 extern char *msg2_trace; 
07820 extern char *msg3_trace; 
07821 extern struct extrn_call { 
07822    char *name; 
07823    BOOLEAN flag; 
07824  } extrn_call[]; 
07825 extern int new_label_index PARMS((void)); 
07826  
07827 PUBLIC void llaction3(action,token) 
07828   int action, *token; 
07829 { 
07830   SYM_NODE_PTR idp, type_idp, parm_idp, parm_listp; 
07831   TYPE_NODE_PTR tp, index_tp; 
07832   int parm_offset; 
07833   char msg_tail[50]; 
07834  
07835   switch (action) { 
07836 /*************************************************************************** 
07837   EXPRESSION: 
07838  
07839 <expr> 
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07840     : <simple_expr> <opt_relational> 
07841     . 
07842 <simple_expr> 
07843     : #1006 <sign> <term> #1010 <term_list> 
07844     . 
07845 <opt_relational> 
07846     : #1014 <relation_op> <simple_expr> #1018 
07847     | @ 
07848     . 
07849 <relation_op> 
07850     : ">" | "<" | "=" | ">=" | "<=" | "<>" | "IN" 
07851     . 
07852 <term> 
07853     : <factor> <factor_list> 
07854     . 
07855 <term_list> 
07856     : #1014 <adding_op> <term> #1066 <term_list> 
07857     | @ 
07858     . 
07859 <adding_op> 
07860     : "+" | "-" | "OR" 
07861     . 
07862 <factor_list> 
07863     : #1014 <multiply_op> <factor> #1124 <factor_list> 
07864     | @ 
07865     . 
07866 <multiply_op> 
07867     : "*" | "/" | "DIV" | "MOD" | "AND" 
07868     . 
07869 <sign> 
07870     : "+" | "-" | @ 
07871     . 
07872 ***************************************************************************/ 
07873 #define PARAMETER_COUNT sem[sem_top].ival 
07874 #define PARM_PTR        sem[sem_top-1].symptr 
07875 #define RTN_PTR         sem[sem_top-2].symptr 
07876  
07877 #define OPERAND2 sem[sem_top].typeptr 
07878 #define KIND2    sem[sem_top-1].ival 
07879 #define VAR_IDP2 sem[sem_top-2].symptr 
07880 #define VAR_WITH2_INDEX sem[sem_top-3].symptr /* not used */ 
07881 #define OPERATOR sem[sem_top-4].ival 
07882 #define OPERAND1 sem[sem_top-5].typeptr 
07883 #define KIND1    sem[sem_top-6].ival 
07884 #define VAR_IDP1 sem[sem_top-7].symptr 
07885 #define VAR_WITH1_INDEX sem[sem_top-8].ival  /* not used */ 
07886  
07887     case 1006: 
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07888        IncSemTop(1); 
07889        sem[sem_top].ival = *token; 
07890        break; 
07891     case 1010: 
07892        if (OPERATOR == TK_PLUS || OPERATOR == TK_MINUS) { 
07893    KIND2 = VALUE; 
07894    if (base_type(OPERAND2) == integer_typep) { 
07895       if (OPERATOR == TK_MINUS) { 
07896   gen0("\tneg\tax"); 
07897       } 
07898    } 
07899    else if (OPERAND2 == real_typep) { 
07900     if (OPERATOR == TK_MINUS) { 
07901        gen_push_value(OPERAND2); 
07902        gen0("\tcall\t_float_negate"); 
07903        mark_call("_float_negate"); 
07904     } 
07905         } 
07906         else Error(TYPE_MISMATCH); 
07907        } 
07908        sem[sem_top-4].ival    = sem[sem_top-3].ival; 
07909        sem[sem_top-3].symptr  = sem[sem_top-2].symptr; 
07910        sem[sem_top-2].ival    = sem[sem_top-1].ival; 
07911        sem[sem_top-1].typeptr = sem[sem_top].typeptr; 
07912        DecSemTop(1); 
07913        break; 
07914     case 1014: 
07915        gen_push_value(base_type(OPERAND2)); 
07916        IncSemTop(1); 
07917        sem[sem_top].ival = *token; 
07918        break; 
07919     case 1018: 
07920        OPERAND1 = base_type(OPERAND1); 
07921        OPERAND2 = base_type(OPERAND2); 
07922        check_rel_op_types(OPERATOR, OPERAND1, OPERAND2); 
07923        if (OPERAND1->form == SET_FORM) 
07924    switch (OPERATOR) { 
07925       case TK_LT: 
07926   Error(INVALID_SET_RELATION); 
07927   break; 
07928       case TK_LE: 
07929   gen0("\tcall\t_set_le"); 
07930   mark_call("_set_le"); 
07931   break; 
07932       case TK_EQ: 
07933   gen0("\tcall\t_set_eq"); 
07934   mark_call("_set_eq"); 
07935   break; 
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07936       case TK_NE: 
07937   gen0("\tcall\t_set_ne"); 
07938   mark_call("_set_ne"); 
07939   break; 
07940       case TK_GE: 
07941   gen0("\tcall\t_set_ge"); 
07942   mark_call("_set_ge"); 
07943   break; 
07944       case TK_GT: 
07945   Error(INVALID_SET_RELATION); 
07946   break; 
07947    } 
07948        else 
07949    if (OPERAND2->form == SET_FORM) { 
07950       gen0("\tcall\t_set_in"); 
07951       mark_call("_set_in"); 
07952    } 
07953    else { 
07954       int jump_label_index; 
07955  
07956       /* Both operands are character, integer, boolean, pointer 
07957   or the same enumeration type */ 
07958       if (integer_operands(OPERAND1, OPERAND2) || 
07959    OPERAND1 == char_typep || 
07960    OPERAND1->form == POINTER_FORM || 
07961    OPERAND1->form == ENUM_FORM) { 
07962   gen0("\tpop\tdx"); 
07963   gen0("\tcmp\tdx,ax"); 
07964       } 
07965       /* Both operands are real, or one is real and the other is 
07966   integer */ 
07967       else 
07968   if ((OPERAND1 == real_typep) || (OPERAND2 == real_typep)) { 
07969      gen_push_value(OPERAND2); 
07970      gen_change_to_real(OPERAND1, OPERAND2); 
07971      gen0("\tcall\t_float_compare"); 
07972      mark_call("_float_compare"); 
07973      gen0("\tcmp\tax,0"); 
07974   } 
07975   /* both operands are string */ 
07976   else 
07977      if (OPERAND1->form == ARRAY_FORM) { 
07978         gen0("\tpop\tdi"); 
07979         gen0("\tpop\tsi"); 
07980         gen0("\tmov\tax,ds"); 
07981         gen0("\tmov\tes,ax"); 
07982         gen0("\tcld"); 
07983         gen1("\tmov\tcx,%d", OPERAND1->TARRAY.elmt_counts); 



 ภาคผนวก จ โปรแกรมต้นฉบบัของคอมไพเลอร์ภาษาพีเอสยปูาสกาล 593 

07984         gen0("\trepe\tcmpsb"); 
07985      } 
07986       gen0("\tmov\tax,1");  /* default load 1 */ 
07987       jump_label_index = new_label_index(); 
07988       switch (OPERATOR) { 
07989   case TK_LT: 
07990      if (OPERAND1->form == POINTER_FORM) 
07991         Error(INVALID_RELATION); 
07992      else { 
07993         gen1("\tjl\t$L_%d", jump_label_index); 
07994      } 
07995      break; 
07996   case TK_LE: 
07997      if (OPERAND1->form == POINTER_FORM) 
07998         Error(INVALID_RELATION); 
07999      else { 
08000         gen1("\tjle\t$L_%d", jump_label_index); 
08001      } 
08002      break; 
08003   case TK_EQ: 
08004      gen1("\tje\t$L_%d", jump_label_index); 
08005      break; 
08006   case TK_NE: 
08007      gen1("\tjne\t$L_%d", jump_label_index); 
08008      break; 
08009   case TK_GE: 
08010      if (OPERAND1->form == POINTER_FORM) 
08011         Error(INVALID_RELATION); 
08012      else { 
08013         gen1("\tjge\t$L_%d", jump_label_index); 
08014      } 
08015      break; 
08016   case TK_GT: 
08017      if (OPERAND1->form == POINTER_FORM) 
08018         Error(INVALID_RELATION); 
08019      else { 
08020         gen1("\tjg\t$L_%d", jump_label_index); 
08021      } 
08022      break; 
08023       } 
08024       gen0("\tsub\tax,ax");  /* load 0 if false */ 
08025       gen1("$L_%d:", jump_label_index); 
08026    } 
08027        OPERAND1 = boolean_typep; 
08028        KIND1 = VALUE; 
08029        VAR_IDP1 = NULL; 
08030        DecSemTop(5); 
08031        break; 
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08032     case 1066: 
08033        OPERAND1 = base_type(OPERAND1); 
08034        OPERAND2 = base_type(OPERAND2); 
08035        switch (OPERATOR) { 
08036    case TK_PLUS: 
08037    case TK_MINUS: 
08038       /* integer +|- integer => integer */ 
08039       if (integer_operands(OPERAND1, OPERAND2)) { 
08040   gen0("\tpop\tdx"); 
08041   if (OPERATOR == TK_PLUS) { 
08042      gen0("\tadd\tax,dx"); 
08043   } 
08044   else { 
08045      gen0("\tsub\tdx,ax"); 
08046      gen0("\tmov\tax,dx"); 
08047   } 
08048       } 
08049       /* Both operands are real, or one is real and the other is 
08050   integer */ 
08051       else if (real_operands(OPERAND1, OPERAND2)) { 
08052        gen_push_value(OPERAND2); 
08053        gen_change_to_real(OPERAND1, OPERAND2); 
08054        if (OPERATOR == TK_PLUS) { 
08055    gen0("\tcall\t_float_add"); 
08056    mark_call("_float_add"); 
08057        } 
08058        else { 
08059    gen0("\tcall\t_float_subtract"); 
08060    mark_call("_float_subtract"); 
08061        } 
08062        OPERAND1 = real_typep; 
08063     } 
08064     else if (set_operands(OPERAND1, OPERAND2)) { 
08065      if (OPERATOR == TK_PLUS) { 
08066         gen0("\tcall\t_set_union"); 
08067         mark_call("_set_union"); 
08068      } 
08069      else { 
08070         gen0("\tcall\t_set_difference"); 
08071         mark_call("_set_difference"); 
08072      } 
08073      if (OPERAND1 == empty_set_typep) 
08074         OPERAND1 = OPERAND2; 
08075          } 
08076          else { 
08077      Error(TYPE_MISMATCH); 
08078      OPERAND1 = &dummy_type; 
08079          } 
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08080       break; 
08081    case TK_OR: 
08082       if (boolean_operands(OPERAND1, OPERAND2)) { 
08083   gen0("\tpop\tdx"); 
08084   gen0("\tor\tax,dx"); 
08085       } 
08086       else Error(TYPE_MISMATCH); 
08087       OPERAND1 = boolean_typep; 
08088       break; 
08089        } 
08090        KIND1 = VALUE; 
08091        VAR_IDP1 = NULL; 
08092        DecSemTop(5); 
08093        break; 
08094     case 1124: 
08095        OPERAND1 = base_type(OPERAND1); 
08096        OPERAND2 = base_type(OPERAND2); 
08097        switch (OPERATOR) { 
08098    case TK_MULTIPLY: 
08099       /* integer * integer => integer */ 
08100       if (integer_operands(OPERAND1, OPERAND2)) { 
08101   gen0("\tpop\tdx"); 
08102   gen0("\timul\tdx"); 
08103       } 
08104       /* Both operands are real, or one is real and the other is 
08105   integer */ 
08106       else if (real_operands(OPERAND1, OPERAND2)) { 
08107        gen_push_value(OPERAND2); 
08108        gen_change_to_real(OPERAND1, OPERAND2); 
08109        gen0("\tcall\t_float_multiply"); 
08110        mark_call("_float_multiply"); 
08111        OPERAND1 = real_typep; 
08112     } 
08113     else if (set_operands(OPERAND1, OPERAND2)) { 
08114      gen0("\tcall\t_set_intersection"); 
08115      mark_call("_set_intersection"); 
08116      if (OPERAND1 == empty_set_typep) 
08117         OPERAND1 = OPERAND2; 
08118          } 
08119          else { 
08120      Error(TYPE_MISMATCH); 
08121      OPERAND1 = &dummy_type; 
08122          } 
08123       break; 
08124    case TK_DIVIDE: 
08125       /* Both operands are real, or both are integer, or one is real 
08126   and the other is integer */ 
08127       if (real_operands(OPERAND1, OPERAND2) || 
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08128    integer_operands(OPERAND1, OPERAND2)) { 
08129   gen_push_value(OPERAND2); 
08130   gen_change_to_real(OPERAND1, OPERAND2); 
08131   gen0("\tcall\t_float_divide"); 
08132   mark_call("_float_divide"); 
08133       } 
08134       else Error(TYPE_MISMATCH); 
08135       OPERAND1 = real_typep; 
08136       break; 
08137    case TK_DIV: 
08138    case TK_MOD: 
08139       /* integer div|mod integer => integer */ 
08140       if (integer_operands(OPERAND1, OPERAND2)) { 
08141   gen0("\tmov\tcx,ax"); 
08142   gen0("\tpop\tax"); 
08143   gen0("\tcwd"); 
08144   gen0("\tidiv\tcx"); 
08145   if (OPERATOR == TK_MOD) { 
08146      gen0("\tmov\tax,dx"); 
08147   } 
08148       } 
08149       else Error(TYPE_MISMATCH); 
08150       OPERAND1 = integer_typep; 
08151       break; 
08152    case TK_AND: 
08153       /* boolean AND boolean => boolean */ 
08154       if (boolean_operands(OPERAND1, OPERAND2)) { 
08155   gen0("\tpop\tdx"); 
08156   gen0("\tand\tax,dx"); 
08157       } 
08158       else Error(TYPE_MISMATCH); 
08159       OPERAND1 = boolean_typep; 
08160       break; 
08161        } 
08162        KIND1 = VALUE; 
08163        VAR_IDP1 = NULL; 
08164        DecSemTop(5); 
08165        break; 
08166 /*************************************************************************** 
08167   FACTOR: 
08168  
08169 <factor> 
08170     : "NOT" <factor> #1216 
08171     | "(" <expr> ")" #1224 
08172     | #1230 "uinteger" 
08173     | #1234 "ureal" 
08174     | #1238 "string" 
08175     | #1242 "id" <variable_or_func_call> 
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08176     | #1248 NIL 
08177     | <set> 
08178     . 
08179 <variable_or_func_call> 
08180     : <opt_variable> 
08181     | #1250 <routine_call> #1254 
08182     | #1264 
08183     . 
08184 ***************************************************************************/ 
08185 #define FACTOR_IDP        sem[sem_top].symptr 
08186 #define FACTORWITH_INDEX  sem[sem_top-1].ival 
08187 #define FACTOR_TYPE       sem[sem_top].typeptr 
08188 #define FACTOR_KIND       sem[sem_top-1].ival 
08189 #define FACTOR_VAR        sem[sem_top-2].symptr 
08190 #define FACTOR_WITH_INDEX sem[sem_top-3].ival 
08191  
08192     case 1216: 
08193        if (FACTOR_TYPE != boolean_typep) Error(TYPE_MISMATCH); 
08194        gen0("\txor\tax,1h"); 
08195     case 1224: 
08196        FACTOR_KIND = VALUE; 
08197        break; 
08198     case 1230: 
08199        IncSemTop(4); 
08200        FACTOR_TYPE = integer_typep; 
08201        FACTOR_KIND = VALUE; 
08202        FACTOR_VAR  = NULL; 
08203        FACTORWITH_INDEX = (-1); 
08204        gen1("\tmov\tax,%d", yylval.ival); 
08205        break; 
08206     case 1234: 
08207        { int label; 
08208  
08209    IncSemTop(4); 
08210    FACTOR_TYPE = make_real_typep(yylval.rval, &label); 
08211    FACTOR_KIND = VALUE; 
08212    FACTOR_VAR  = NULL; 
08213    FACTORWITH_INDEX = (-1); 
08214    gen1("\tmov\tax,WORD PTR $F_%d", label); 
08215    gen1("\tmov\tdx,WORD PTR $F_%d+2", label); 
08216        } 
08217        break; 
08218     case 1238: 
08219        { int label; 
08220  
08221    IncSemTop(4); 
08222    if (strlen(yylval.sval) == 1) { 
08223       /* AH = 0 AL = value */ 
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08224       gen1("\tmov\tax,%d", (int)yylval.sval[0]); 
08225       FACTOR_TYPE = char_typep; 
08226    } 
08227    else { 
08228       char *tmp = (char *) malloc(strlen(yylval.sval)+1); 
08229  
08230       if (tmp == NULL) FatalError(MEMORY_OVERFLOW); 
08231       strcpy(tmp, yylval.sval); 
08232       FACTOR_TYPE = make_string_typep(tmp, &label); 
08233       /* AX = address of string */ 
08234       gen1("\tlea\tax,$S_%d", label); 
08235       gen0("\tpush\tax"); 
08236    } 
08237    FACTOR_KIND = VALUE; 
08238    FACTOR_VAR  = NULL; 
08239        } 
08240        break; 
08241     case 1242: 
08242        { int i; 
08243  
08244   IncSemTop(2); 
08245   idp = NULL; 
08246   for (i = with_stack_top ; i >= 0; --i) 
08247      if ((idp = search_symtab(yylval.sval,ws[i].with_stack)) != NULL) { 
08248         FACTORWITH_INDEX = i; 
08249         break; 
08250      } 
08251   if (idp == NULL) { 
08252      search_and_find_all_symtab(idp); 
08253      FACTORWITH_INDEX = (-1); 
08254   } 
08255   FACTOR_IDP = idp; 
08256        } 
08257        break; 
08258     case 1248: 
08259        IncSemTop(4); 
08260        FACTOR_TYPE = nil_typep; 
08261        FACTOR_KIND = VALUE; 
08262        FACTOR_VAR  = NULL; 
08263        gen0("\tmov\tax,0"); 
08264        break; 
08265     case 1250: 
08266        IncSemTop(2); 
08267        PARM_PTR = NULL; 
08268        PARAMETER_COUNT = 0; 
08269        if ((RTN_PTR->use != FUNC_ID) && (RTN_PTR->use != STDFUNC_ID) && 
08270     (RTN_PTR->use != PROC_ID) && (RTN_PTR->use != STDPROC_ID) && 
08271     (RTN_PTR->use != FUNCPARM_ID) && (RTN_PTR->use != PROCPARM_ID)) 
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08272    Error(INVALID_IDENTIFIER_USAGE); 
08273        else { 
08274    PARM_PTR = RTN_PTR->IROUTINE.parm_ptr; 
08275    if (variable_use == ROUTINE_USE) 
08276       Error(ROUTINE_PARA); 
08277    else if (RTN_PTR->use == PROC_ID || RTN_PTR->use == STDPROC_ID || 
08278      RTN_PTR->use == PROCPARM_ID) 
08279     Error(INVALID_IDENTIFIER_USAGE); 
08280        } 
08281        break; 
08282     case 1254: 
08283        IncSemTop(2); 
08284        FACTOR_TYPE = FACTOR_VAR->typep; 
08285        FACTOR_KIND = VALUE; 
08286        FACTOR_VAR =  NULL; 
08287        break; 
08288     case 1264: 
08289        idp = FACTOR_IDP;; 
08290        tp = idp->typep; 
08291        IncSemTop(2); 
08292        FACTOR_TYPE = tp; 
08293        FACTOR_KIND = VALUE; 
08294        FACTOR_VAR  = NULL; 
08295        switch (idp->use) { 
08296    case CONST_ID: 
08297       if ((tp == integer_typep) || (tp->form == ENUM_FORM)) { 
08298   gen1("\tmov\tax,%d", idp->ICONST.integer); 
08299       } 
08300       else if (tp == char_typep) { 
08301   gen1("\tmov\tax,%d", idp->ICONST.character); 
08302       } 
08303       else if (tp == real_typep) { 
08304   gen1("\tmov\tax,WORD PTR $F_%d", idp->label_index); 
08305   gen1("\tmov\tdx,WORD PTR $F_%d+2", idp->label_index); 
08306       } 
08307       else { 
08308   gen1("\tlea\tax,$S_%d", idp->label_index); 
08309   gen0("\tpush\tax"); 
08310       } 
08311       break; 
08312    case FUNCPARM_ID: 
08313    case FUNC_ID: 
08314       if (variable_use == ROUTINE_USE) 
08315   FACTOR_VAR = idp; 
08316       else if (idp->IROUTINE.parm_ptr != NULL) 
08317        Error(INVALID_PARAMETER); 
08318     else 
08319        routine_call(idp); 
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08320       break; 
08321    case STDFUNC_ID: 
08322       if (variable_use == ROUTINE_USE) Error(STDRTNPARA); 
08323       else 
08324   { STDTABPTR std_routine = search_std_routine(idp->name); 
08325     switch(std_routine->std_code) { 
08326       case STD_EOF: 
08327         gen2("\tlea\tax,$N_%d\t;%.50s", 
08328        std_input->label_index, std_input->name); 
08329         gen0("\tpush\tax"); 
08330         gen1("\tmov\tax,%u", 
08331       std_input->typep->TFILE.fcom_typep->size); 
08332         gen0("\tpush\tax"); 
08333         gen0("\tcall\t_eof"); 
08334         mark_call("_eof"); 
08335         FACTOR_TYPE = boolean_typep; 
08336         break; 
08337       case STD_EOLN: 
08338         gen2("\tlea\tax,$N_%d\t;%.50s", 
08339        std_input->label_index, std_input->name); 
08340         gen0("\tpush\tax"); 
08341         gen0("\tcall\t_eoln"); 
08342         mark_call("_eoln"); 
08343         FACTOR_TYPE = boolean_typep; 
08344         break; 
08345       case STD_RAND: 
08346         gen0("\tcall\t_rand"); 
08347         mark_call("_rand"); 
08348         FACTOR_TYPE = integer_typep; 
08349         break; 
08350       default: /* abs, arctan, etc. */ 
08351         Error(INVALID_PARAMETER); 
08352     } 
08353   } 
08354       break; 
08355    case FIELD_ID: 
08356    case TAG_ID: 
08357       gen_push_address(idp, FACTOR_WITH_INDEX); 
08358       if ((variable_use != VARPARM_USE) && 
08359    (tp->form != ARRAY_FORM) && 
08360    (tp->form != RECORD_FORM) && 
08361    (tp->form != FILE_FORM) && 
08362    (tp->form != TEXT_FORM)) { 
08363   gen0("\tpop\tbx"); 
08364   gen_load_value(tp); 
08365       } 
08366       FACTOR_KIND = VARIABLE; 
08367       FACTOR_VAR = idp; 
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08368       break; 
08369    case VAR_ID: 
08370    case VALPARM_ID: 
08371    case VARPARM_ID: 
08372    case UNDEFINED: 
08373       if (variable_use == VARPARM_USE) 
08374   gen_push_address(idp, FACTOR_WITH_INDEX); 
08375       else if ((tp->form == ARRAY_FORM) || 
08376         (tp->form == RECORD_FORM) || 
08377         (tp->form == FILE_FORM) || 
08378         (tp->form == TEXT_FORM)) 
08379        gen_push_address(idp, FACTOR_WITH_INDEX); 
08380     else { 
08381        int id_level = idp->level; 
08382  
08383        tp = base_type(tp); 
08384        if (idp->use == VARPARM_ID) { 
08385    gen2("\tmov\tbx,WORD PTR $N_%d\t;%.50s", 
08386          idp->label_index, idp->name); 
08387    gen_load_value(tp); 
08388        } 
08389        else 
08390    if (id_level == level || id_level == 1) { 
08391       gen2("\tlea\tbx,$N_%d\t;%.50s", 
08392      idp->label_index, idp->name); 
08393       gen_load_value(tp); 
08394    } 
08395    else { 
08396       gen0("\tmov\tsi,bp"); 
08397       do { 
08398         gen0("\tmov\tbp,WORD PTR [bp+4] ; static link"); 
08399       } 
08400       while (++id_level < level); 
08401       gen2("\tlea\tbx,$N_%d\t;%.50s", 
08402      idp->label_index, idp->name); 
08403       gen_load_value(tp); 
08404       gen0("\tmov\tbp,si"); 
08405    } 
08406     } 
08407       FACTOR_KIND = VARIABLE; 
08408       FACTOR_VAR = idp; 
08409       break; 
08410    case PROCPARM_ID: 
08411    case PROC_ID: 
08412       if (variable_use == ROUTINE_USE) 
08413   FACTOR_VAR = idp; 
08414       else 
08415   Error(INVALID_IDENTIFIER_USAGE); 
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08416       FACTOR_TYPE = &dummy_type; 
08417       break; 
08418    case STDPROC_ID: 
08419       if (variable_use == ROUTINE_USE) 
08420   Error(STDRTNPARA); 
08421       else 
08422   Error(INVALID_IDENTIFIER_USAGE); 
08423       FACTOR_TYPE = &dummy_type; 
08424       break; 
08425    default: 
08426       Error(INVALID_IDENTIFIER_USAGE); 
08427       FACTOR_TYPE = &dummy_type; 
08428        } 
08429        break; 
08430 /*************************************************************************** 
08431   OPT VARIABLE: 
08432  
08433 <opt_variable> 
08434     : #882 <index_field_pointer> <opt_variables> #888 
08435     . 
08436 <index_field_pointer> 
08437     : "[" <index_list> "]" 
08438     | "." #884 "id" 
08439     | #886 "^" 
08440     . 
08441 <opt_variables> 
08442     : <index_field_pointer> <opt_variables> 
08443     | @ 
08444     . 
08445 <index_list> 
08446     : #894 <expr> #896 <expr_list> 
08447     . 
08448 <expr_list> 
08449     : "," #894 <expr> #896 <expr_list> 
08450     | @ 
08451     . 
08452 ***************************************************************************/ 
08453 #define VAR_TP         sem[sem_top].typeptr 
08454 #define VAR_USE        sem[sem_top-1].ival 
08455 #define VARID_PTR      sem[sem_top-2].symptr 
08456 #define VAR_WITH_INDEX sem[sem_top-3].ival 
08457  
08458     case 882: 
08459        IncSemTop(2); 
08460        switch (VARID_PTR->use) { 
08461    case VAR_ID: 
08462    case VARPARM_ID: 
08463    case VALPARM_ID: 
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08464    case FIELD_ID: 
08465    case TAG_ID: 
08466    case UNDEFINED: 
08467       VAR_TP = VARID_PTR->typep; 
08468       break; 
08469    default: 
08470       Error(INVALID_IDENTIFIER_USAGE); 
08471       VAR_TP = &dummy_type; 
08472        } 
08473        VAR_USE = variable_use; 
08474        variable_use = EXPR_USE; 
08475        gen_push_address(VARID_PTR, VAR_WITH_INDEX); 
08476        break; 
08477     case 884: 
08478        if (VAR_TP->form == RECORD_FORM) { 
08479    search_this_symtab(idp, VAR_TP->TRECORD.field_symtab); 
08480    if (idp != NULL) { 
08481       gen0("\tpop\tax"); 
08482       gen2("\tadd\tax,$N_%d\t;%.50s", idp->label_index, idp->name); 
08483       gen0("\tpush\tax"); 
08484       VAR_TP = idp->typep; 
08485       break; 
08486    } 
08487        } 
08488        Error(INVALID_FIELD); 
08489        VAR_TP = &dummy_type; 
08490        break; 
08491     case 886: /* anonymous variable e.g. address at pointer points to or 
08492    address of file buffer */ 
08493        if (VAR_TP->form == POINTER_FORM) { 
08494    gen0("\tpop\tbx"); 
08495    gen0("\tmov\tax,WORD PTR [bx]"); 
08496    gen0("\tpush\tax"); 
08497    VAR_TP = VAR_TP->TPOINTER.pointer_idp->typep; 
08498        } 
08499        else 
08500    if ((VAR_TP->form == FILE_FORM) || 
08501        (VAR_TP->form == TEXT_FORM)) { 
08502       VAR_TP = VAR_TP->TFILE.fcom_typep; 
08503    } 
08504    else Error(INVALID_IDENTIFIER_USAGE); 
08505        break; 
08506     case 888: 
08507        if ((VAR_USE != TARGET_USE) && (VAR_USE != VARPARM_USE) && 
08508     (VAR_TP->form != ARRAY_FORM) && (VAR_TP->form != RECORD_FORM) && 
08509     (VAR_TP->form != FILE_FORM) && (VAR_TP->form != TEXT_FORM)) { 
08510    gen0("\tpop\tbx"); 
08511    gen_load_value(VAR_TP); 
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08512        } 
08513        VAR_USE = VARIABLE; 
08514        break; 
08515     case 894: 
08516        if (VAR_TP->form != ARRAY_FORM) Error(TOO_MANY_SUBSCRIPT); 
08517        break; 
08518     case 896: 
08519        { TYPE_NODE_PTR expr_tp; 
08520   int min_index; 
08521   unsigned int elmt_size; 
08522  
08523   expr_tp = sem[sem_top].typeptr; 
08524   DecSemTop(4); 
08525   if (VAR_TP->form != ARRAY_FORM) break; 
08526   if (base_type(expr_tp) != base_type(VAR_TP->TARRAY.index_typep)) 
08527      Error(INVALID_SUBSCRIPT); 
08528   min_index = VAR_TP->TARRAY.min_index; 
08529   elmt_size = VAR_TP->TARRAY.elmt_typep->size; 
08530   if (min_index != 0) { 
08531      gen1("\tsub\tax,%d", min_index); 
08532   } 
08533   if (elmt_size > 1) { 
08534      gen1("\tmov\tdx,%d", elmt_size); 
08535      gen0("\timul\tdx"); 
08536   } 
08537   gen0("\tpop\tdx"); 
08538   gen0("\tadd\tdx,ax"); 
08539   gen0("\tpush\tdx"); 
08540   VAR_TP = VAR_TP->TARRAY.elmt_typep; 
08541        } 
08542        break; 
08543 /*************************************************************************** 
08544   SET CONSTANT: 
08545  
08546 <set> 
08547     : #900 "[" <opt_element> #904 "]" 
08548     . 
08549 <opt_element> 
08550     : <element> <element_list> 
08551     | @ 
08552     . 
08553 <element_list> 
08554     : "," <element> <element_list> 
08555     | @ 
08556     . 
08557 <element> 
08558     : <expr> #930 <opt_eexpr> 
08559     . 



 ภาคผนวก จ โปรแกรมต้นฉบบัของคอมไพเลอร์ภาษาพีเอสยปูาสกาล 605 

08560 <opt_eexpr> 
08561     : ".." #934 <expr> #930 #936 
08562     | #938 
08563     . 
08564 ***************************************************************************/ 
08565  
08566    case 900: 
08567        IncSemTop(4); 
08568        FACTOR_TYPE = empty_set_typep; 
08569        FACTOR_KIND = VALUE; 
08570        FACTOR_VAR = NULL; 
08571        gen0("\tcall\t_clear_sx"); 
08572        mark_call("_clear_sx"); 
08573        variable_use = EXPR_USE; 
08574        break; 
08575     case 904: 
08576        if (FACTOR_TYPE != empty_set_typep) 
08577       FACTOR_TYPE = make_set_typep(FACTOR_TYPE); 
08578        break; 
08579     case 930: 
08580        {TYPE_NODE_PTR expr_tp; 
08581  
08582        expr_tp = base_type(sem[sem_top].typeptr); 
08583        DecSemTop(4); 
08584        if (FACTOR_TYPE != empty_set_typep) { 
08585    if (expr_tp != FACTOR_TYPE) 
08586       Error(TYPE_MISMATCH); 
08587        } 
08588        else 
08589    if ((expr_tp == char_typep) || (expr_tp == integer_typep) || 
08590        (expr_tp->form == ENUM_FORM)) 
08591       FACTOR_TYPE = expr_tp; 
08592    else 
08593       Error(INVALID_TYPE); 
08594        } 
08595        break; 
08596     case 934: 
08597        gen0("\tpush\tax"); 
08598        break; 
08599     case 936: 
08600        gen0("\tpush\tax"); 
08601        gen0("\tcall\t_add_range_element"); 
08602        mark_call("_add_range_element"); 
08603        break; 
08604     case 938: 
08605        gen0("\tpush\tax"); 
08606        gen0("\tcall\t_add_element"); 
08607        mark_call("_add_element"); 
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08608        break; 
08609   } 
08610 } 
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        ภาคผนวก ฉ 

   โปรแกรมตน้ฉบบัของรูทีนจากคลงั 

 
 โปรแกรมทั
งหมดในภาคผนวกนี
  เก็บอยูใ่นแฟ้มขอ้มลู PSULIB.ASM ตวัเลขขา้งหน้าไม่ไดเ้ป็นส่วน
หนึ.งของโปรแกรม ใชเ้พื.ออา้งหมายเลขบรรทดัเท่านั
น และหมายเลขจะเรียงต่อจากภาคผนวก จ 
 
10000  .8087 
10001 _TEXT   segment word public 'CODE' 
10002 _TEXT   ends 
10003 _DATA   segment word public 'DATA' 
10004 _DATA   ends 
10005 STACK   segment para stack 'STACK' 
10006 STACK   ends 
10007 DGROUP  group   _DATA,STACK 
10008  assume  cs:_TEXT,ds:DGROUP,ss:DGROUP,es:DGROUP 
10009 _TEXT   segment 
10010  public _init 
10011  public _exit 
10012  public _float_negate 
10013  public _float_add 
10014  public _float_subtract 
10015  public _float_multiply 
10016  public _float_divide 
10017  public _float_compare 
10018  public _float_convert 
10019  public _copy_sx 
10020  public _push_sx 
10021  public _load_sx 
10022  public _clear_sx 
10023  public _add_range_element 
10024  public _add_element 
10025  public _set_intersection 
10026  public _set_union 
10027  public _set_difference 
10028  public _set_le 
10029  public _set_eq 
10030  public _set_ne 
10031  public _set_ge 
10032  public _set_in 
10033  public _assign_char_name 
10034  public _assign_string_name 
10035  public _reset 
10036  public _rewrite 
10037  public _close 
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10038  public _get 
10039  
10040  public _read_integer 
10041  public _read_real 
10042  public _read_char 
10043  public _readln 
10044  public _eof 
10045  public _eoln 
10046  public _put 
10047  public _write_integer 
10048  public _write_real 
10049  public _write_boolean 
10050  public _write_char 
10051  public _write_string 
10052  public _writeln 
10053  public _page 
10054  public _abs_real 
10055  public _sqr_real 
10056  public _sqrt 
10057  public _round 
10058  public _trunc 
10059  public _exp 
10060  public _ln 
10061  public _sin 
10062  public _cos 
10063  public _arctan 
10064  public _new 
10065  public _dispose 
10066  public _rand 
10067  public _srand 
10068  public _sound 
10069  public _nosound 
10070  public _delay 
10071  public _writemem 
10072  public _readmem 
10073  public _intr 
10074  
10075 ;typedef char set[SET_SIZE] SET; 
10076 @SET_SIZE       EQU     32 
10077 ;typedef struct file { 
10078 ;             char buffer[size_of_component]; 
10079 ;             int handle; 
10080 ;             char eof_flag, eoln_flag, open_flag, terminal_flag; 
10081 ;             char *name[MAX_FILE_NAME_LENGTH+1]; 
10082 ;       } FILE; 
10083 @HANDLE_OFFSET    EQU     0 
10084 @HANDLE_SIZE      EQU     2 
10085 @EOF_OFFSET       EQU     (@HANDLE_OFFSET+@HANDLE_SIZE) 
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10086 @EOF_SIZE         EQU     1 
10087 @EOLN_OFFSET      EQU     @EOF_OFFSET+@EOF_SIZE 
10088 @EOLN_SIZE        EQU     1 
10089 @OPEN_FLAG_OFFSET EQU     @EOLN_OFFSET+@EOLN_SIZE 
10090 @OPEN_FLAG_SIZE   EQU     1 
10091 @TERM_OFFSET      EQU     @OPEN_FLAG_OFFSET+@OPEN_FLAG_SIZE 
10092 @TERM_SIZE        EQU     1 
10093 @FNAME_OFFSET     EQU     @TERM_OFFSET+@TERM_SIZE 
10094 @CR               EQU     0dh 
10095 @LF               EQU     0ah 
10096 @TAB              EQU     09h 
10097 @EOF              EQU     26      ; ^Z 
10098 @_TEXT_FILE_      EQU     1 
10099 @_BINARY_FILE_    EQU     0 
10100 @_OPEN_READ_      EQU     2 
10101 @_OPEN_WRITE_     EQU     3 
10102 @_TRUE_           EQU     1 
10103 @_FALSE_          EQU     0 
10104 ;typedef struct heap_node { 
10105 ;               int size; 
10106 ;               char mark; 
10107 ;               struct heap_node *next; 
10108 ;        } HEAP_NODE 
10109 @HSIZE_OFF      EQU     0 
10110 @HSIZE_SIZE     EQU     2 
10111 @HMARK_OFF      EQU     @HSIZE_OFF+@HSIZE_SIZE 
10112 @HMARK_SIZE     EQU     1 
10113 @HNEXT_OFF      EQU     @HMARK_OFF+@HMARK_SIZE 
10114 @HNEXT_SIZE     EQU     2 
10115 @HNODE_SIZE     EQU     @HNEXT_OFF+@HNEXT_SIZE 
10116 @_NULL_         EQU     0 
10117 @_MARK_         EQU     0c5h 
10118  
10119 ; void init(char *end_data) 
10120 ; { int status_word, control_word; } 
10121 @INENDD EQU     WORD PTR [bp+4] 
10122 @INISTW EQU     WORD PTR [bp-2] 
10123 @INICTW EQU     WORD PTR [bp-4] 
10124 _init   proc    near 
10125  push    bp 
10126  mov     bp,sp 
10127  sub     sp,4 
10128  push    ax 
10129  mov     @INISTW,0ffffh          ; put ffffh to temporary status word 
10130  finit                           ; try to initialize coprocessor 
10131  fnstsw  @INISTW                 ; try to get status word 
10132  mov     ax,@INISTW              ; if low 8 bits are zero, 
10133  or      al,al                   ; coprocessor is present 
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10134  jnz     @INI05                  ; jump if no coprocessor 
10135  mov     @CO87,@_TRUE_           ; set exist coprocessor flag 
10136  fstcw   @INICTW                 ; get old control word 
10137  or      @INICTW,031eh           ; set control word such that 
10138  and     @INICTW,0f3deh          ; denor.,zero div.,overf. and underf. 
10139  fldcw   @INICTW                 ; are cleared, rounding control 
10140 @INI05:                                 ; to nearest and prec. 64-bits. 
10141  ; initialize heap 
10142  lea     ax,@END_DATA 
10143  cmp     ax,@INENDD 
10144  ja      @INI10 
10145  mov     ax,@INENDD 
10146 ; mark start heap and no data yet so set last heap equal to start heap 
10147 @INI10: mov     @START_HEAP,ax 
10148  mov     @LAST_HEAP,ax 
10149 ; mark end heap 
10150  mov     @END_HEAP,sp ;ax 
10151  pop     ax 
10152  mov     sp,bp 
10153  pop     bp 
10154  ret     2 
10155 _init   endp 
10156  
10157 ;void exit(int return_code) 
10158 @EXCODE EQU     [bp+4] 
10159 _exit   proc near 
10160  push    bp 
10161  mov     bp,sp 
10162  mov     ax,@EXCODE 
10163  mov     ah,4ch 
10164  int     21h 
10165  ret 
10166 _exit   endp 
10167  
10168 @FI     EQU     WORD PTR [bp+4] 
10169 @FY     EQU     DWORD PTR [bp+4] 
10170 @FX     EQU     DWORD PTR [bp+8] 
10171 @FHIGH  EQU     WORD PTR [bp-2] 
10172 @FLOW   EQU     WORD PTR [bp-4] 
10173 @FRES   EQU     DWORD PTR [bp-4] 
10174  
10175 _chkovf proc    near 
10176  fstsw   @STATUS 
10177  fwait 
10178  mov     ax,@STATUS 
10179  ; exception occured 
10180  and     ax,0ch          ; test zero divisor and result overflow 
10181  jz      @CHO05          ; not zero divisor or result overflow 
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10182  ; yes zero divisor or result overflow 
10183  lea     ax,@EFLOAT 
10184  push    ax 
10185  call    _runtime_error 
10186 @CHO05: ret 
10187 _chkovf endp 
10188  
10189 _chkunf proc    near 
10190  fstsw   @STATUS 
10191  fwait 
10192  mov     ax,@STATUS 
10193  and     ax,10h          ; test underflow exception 
10194  jz      @CHU05          ; not underflow 
10195  ; yes underflow 
10196  lea     ax,@EFLOAT 
10197  push    ax 
10198  call    _runtime_error 
10199 @CHU05: ret 
10200 _chkunf endp 
10201  
10202 _chkden proc near 
10203  mov     cx,dx 
10204  and     cx,7f80h        ; check denormalized 
10205  jnz     @CHD05 
10206  lea     ax,@EFLOAT      ; error if found 
10207  push    ax 
10208  call    _runtime_error 
10209 @CHD05: ret 
10210 _chkden endp 
10211  
10212 _chkrng proc near 
10213  call    _chkunf         ; check underflow for extened format 
10214  ftst                    ; test zero 
10215  fstsw   @STATUS 
10216  fwait 
10217  mov     ax,@STATUS 
10218  sahf 
10219  jne     @CHG05 
10220  fstp    @FRES 
10221  fwait 
10222  mov     ax,@FLOW 
10223  mov     dx,@FHIGH 
10224  jmp     short @CHG10 
10225 @CHG05: fstp    @FRES 
10226  fwait 
10227  call    _chkovf ; check overflow 
10228  mov     ax,@FLOW 
10229  mov     dx,@FHIGH 
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10230 ;       call    _chkden ; uncomment here if you want to check denormalized 
10231 @CHG10: fclex           ; clear exception 
10232  ret 
10233 _chkrng endp 
10234  
10235 _chkres proc near               ; underflow already set result to zero 
10236  mov     cx,dx 
10237  and     cx,7f80h        ; check denormalized 
10238  jnz     @CHR05 
10239  xor     ax,ax           ; if any set result to zero 
10240  and     dx,0ff80h 
10241 @CHR05: ret 
10242 _chkres endp 
10243  
10244 ;float float_convert(int i) 
10245 ;{ float result; /* int high, low */ } 
10246 _float_convert  proc    near 
10247  push    bp 
10248  mov     bp,sp 
10249  sub     sp,4 
10250  cmp     @CO87,@_TRUE_ 
10251  je      @FV05 
10252  lea     ax,@ECOPR 
10253  push    ax 
10254  call    _runtime_error 
10255 @FV05: 
10256  mov     ax,@FI 
10257  cwd 
10258  mov     @FHIGH,dx 
10259  mov     @FLOW,ax 
10260  fild    @FRES 
10261  fwait 
10262  fstp    @FRES 
10263  fwait 
10264  mov     dx,@FHIGH 
10265  mov     ax,@FLOW 
10266  mov     sp,bp 
10267  pop     bp 
10268  ret     2 
10269 _float_convert  endp 
10270  
10271 ;float float_negate (float y) 
10272 ;{ float result; /* int high, low; */ } 
10273 _float_negate   proc    near 
10274  push    bp 
10275  mov     bp,sp 
10276  sub     sp,4 
10277  cmp     @CO87,@_TRUE_ 
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10278  je      @FN05 
10279  lea     ax,@ECOPR 
10280  push    ax 
10281  call    _runtime_error 
10282 @FN05: 
10283  fld     @FY 
10284  fchs 
10285  fstp    @FRES 
10286  fwait 
10287  mov     dx,@FHIGH 
10288  mov     ax,@FLOW 
10289  mov     sp,bp 
10290  pop     bp 
10291  ret     4 
10292 _float_negate   endp 
10293  
10294 ;float float_add(float x, float y) 
10295 ;{ float result; /* int high, low; */ } 
10296 _float_add      proc    near 
10297  push    bp 
10298  mov     bp,sp 
10299  sub     sp,4 
10300  cmp     @CO87,@_TRUE_ 
10301  je      @FA05 
10302  lea     ax,@ECOPR 
10303  push    ax 
10304  call    _runtime_error 
10305 @FA05:  fld     @FX 
10306  fadd    @FY     ; in case underflow result = 0 
10307  fstp    @FRES 
10308  fwait 
10309  call    _chkovf ; check overflow 
10310  mov     dx,@FHIGH 
10311  mov     ax,@FLOW 
10312 ; call    _chkres ; uncomment here if you want denormalized set to 0 
10313  fclex   ;clear underflow or denomalized flag 
10314  mov     sp,bp 
10315  pop     bp 
10316  ret     8 
10317 _float_add      endp 
10318  
10319 ;float float_subtract(float x, float y) 
10320 ;{ float result; /* int high, low; */ } 
10321 _float_subtract proc    near 
10322  push    bp 
10323  mov     bp,sp 
10324  sub     sp,4 
10325  cmp     @CO87,@_TRUE_ 
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10326  je      @FS05 
10327  lea     ax,@ECOPR 
10328  push    ax 
10329  call    _runtime_error 
10330 @FS05:  fld     @FX 
10331  fsub    @FY     ; in case underflow result = 0 
10332  fstp    @FRES 
10333  fwait 
10334  call    _chkovf ; check overflow 
10335  mov     dx,@FHIGH 
10336  mov     ax,@FLOW 
10337 ; call    _chkres ; uncomment here if you want denormalized set to 0 
10338  fclex   ;clear underflow or denomalized flag 
10339  mov     sp,bp 
10340  pop     bp 
10341  ret     8 
10342 _float_subtract endp 
10343  
10344 ;float float_multiply(float x, float y) 
10345 ;{ float result; /* int high, low; */ } 
10346 _float_multiply proc    near 
10347  push    bp 
10348  mov     bp,sp 
10349  sub     sp,4 
10350  cmp     @CO87,@_TRUE_ 
10351  je      @FM05 
10352  lea     ax,@ECOPR 
10353  push    ax 
10354  call    _runtime_error 
10355 @FM05:  fld     @FX 
10356  fmul    @FY     ; in case underflow result = 0 
10357  fstp    @FRES 
10358  fwait 
10359  call    _chkovf ; check overflow 
10360  mov     dx,@FHIGH 
10361  mov     ax,@FLOW 
10362 ; call    _chkres ; uncomment here if you want denormalized set to 0 
10363  fclex   ;clear underflow or denomalized flag 
10364  mov     sp,bp 
10365  pop     bp 
10366  ret     8 
10367 _float_multiply endp 
10368  
10369 ;float float_divide(float x, float y) 
10370 ;{ float result; /* int high, low; */ } 
10371 _float_divide   proc    near 
10372  push    bp 
10373  mov     bp,sp 
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10374  sub     sp,4 
10375  cmp     @CO87,@_TRUE_ 
10376  je      @FD05 
10377  lea     ax,@ECOPR 
10378  push    ax 
10379  call    _runtime_error 
10380 @FD05:  fld     @FY             ; test divisor 
10381  ftst 
10382  fstsw   @STATUS 
10383  fwait 
10384  mov     ax,@STATUS 
10385  sahf 
10386  jne     @FD10           ; divisor y != 0 
10387  ; divisor y = 0 
10388  lea     ax,@EFLOAT 
10389  push    ax 
10390  call    _runtime_error 
10391 @FD10:  fld     @FX 
10392  fdivrp  st(1),st(0)  ; in case underflow result = 0 
10393  fstp    @FRES 
10394  fwait 
10395  call    _chkovf ; check overflow 
10396  mov     dx,@FHIGH 
10397  mov     ax,@FLOW 
10398 ; call    _chkres ; uncomment here if you want denormalized set to 0 
10399  fclex   ;clear underflow or denomalized flag 
10400  mov     sp,bp 
10401  pop     bp 
10402  ret     8 
10403 _float_divide   endp 
10404  
10405 ;int float_compare(float x, float y) 
10406 ; -1 if x > y 
10407 ;  0 if x == y 
10408 ; +1 if x < y 
10409 _float_compare  proc    near 
10410  push    bp 
10411  mov     bp,sp 
10412  sub     sp,2 
10413  cmp     @CO87,@_TRUE_ 
10414  je      @FC05 
10415  lea     ax,@ECOPR 
10416  push    ax 
10417  call    _runtime_error 
10418 @FC05: 
10419  fld     @FY 
10420  fld     @FX 
10421  fcompp 
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10422  fstsw   @STATUS 
10423  fwait 
10424  mov     ax,@STATUS 
10425  sahf 
10426  je      @FC10 
10427  ja      @FC15 
10428  mov     ax,-1 
10429  jmp     short @FC20 
10430 @FC10: 
10431  xor     ax,ax 
10432  jmp     short @FC20 
10433 @FC15: 
10434  mov     ax,1 
10435 @FC20: 
10436  mov     sp,bp 
10437  pop     bp 
10438  ret     8 
10439 _float_compare  endp 
10440  
10441 ;void copy_sx(SET *destination) 
10442 @CSDEST EQU     WORD PTR [bp+4] 
10443 _copy_sx        proc near 
10444  push    bp 
10445  mov     bp,sp 
10446  push    ax 
10447  push    cx 
10448  push    si 
10449  push    di 
10450  lea     si,@_SX 
10451  mov     di,@CSDEST 
10452  mov     cx,@SET_SIZE 
10453  mov     ax,ds 
10454  mov     es,ax 
10455  cld 
10456  rep     movsb 
10457  pop     di 
10458  pop     si 
10459  pop     cx 
10460  pop     ax 
10461  mov     sp,bp 
10462  pop     bp 
10463  ret     2 
10464 _copy_sx        endp 
10465  
10466 ;void push_sx(SET destination) 
10467 @PSDEST EQU     [bp+4] 
10468 _push_sx        proc near 
10469  push    bp 
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10470  mov     bp,sp 
10471  push    ax 
10472  push    cx 
10473  push    si 
10474  push    di 
10475  lea     si,@_SX 
10476  lea     di,@PSDEST 
10477  mov     cx,@SET_SIZE 
10478  mov     ax,ds 
10479  mov     es,ax 
10480  cld 
10481  rep     movsb 
10482  pop     di 
10483  pop     si 
10484  pop     cx 
10485  pop     ax 
10486  mov     sp,bp 
10487  pop     bp 
10488  ret             ; remain SX on stack 
10489 _push_sx        endp 
10490  
10491 ;void load_sx(SET *source) 
10492 @LSSOUR EQU     WORD PTR [bp+4] 
10493 _load_sx        proc near 
10494  push    bp 
10495  mov     bp,sp 
10496  push    ax 
10497  push    cx 
10498  push    si 
10499  push    di 
10500  mov     si,@LSSOUR 
10501  lea     di,@_SX 
10502  mov     cx,@SET_SIZE 
10503  mov     ax,ds 
10504  mov     es,ax 
10505  cld 
10506  rep     movsb 
10507  pop     di 
10508  pop     si 
10509  pop     cx 
10510  pop     ax 
10511  mov     sp,bp 
10512  pop     bp 
10513  ret     2 
10514 _load_sx        endp 
10515  
10516 ;void clear_sx(void) 
10517 _clear_sx       proc near 



ภาคผนวก ฉ โปรแกรมต้นฉบบัของรูทีนจากคลงั 618  

10518  push    bp 
10519  mov     bp,sp 
10520  push    ax 
10521  push    cx 
10522  push    di 
10523  lea     di,@_SX 
10524  mov     cx,@SET_SIZE 
10525  mov     ax,ds 
10526  mov     es,ax 
10527  mov     al,0 
10528  cld 
10529  rep     stosb 
10530  pop     di 
10531  pop     cx 
10532  pop     ax 
10533  mov     sp,bp 
10534  pop     bp 
10535  ret 
10536 _clear_sx       endp 
10537  
10538 ;void add_range_element(int min, int max) 
10539 @ARMAX  EQU     WORD PTR [bp+4] 
10540 @ARMIN  EQU     WORD PTR [bp+6] 
10541 _add_range_element      proc near 
10542  push    bp 
10543  mov     bp,sp 
10544  push    cx 
10545  push    dx 
10546  mov     dx,@ARMAX 
10547  mov     cx,@ARMIN 
10548 @AR05:  cmp     cx,dx 
10549  jg      @AR10 
10550  push    cx 
10551  call    _add_element 
10552  inc     cx 
10553  jmp     short @AR05 
10554 @AR10: 
10555  pop     dx 
10556  pop     cx 
10557  mov     sp,bp 
10558  pop     bp 
10559  ret     4 
10560 _add_range_element      endp 
10561  
10562 ;void add_element(int position) 
10563 @AEPOST EQU     WORD PTR [bp+4] 
10564 _add_element    proc near 
10565  push    bp 
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10566  mov     bp,sp 
10567  push    ax 
10568  push    bx 
10569  push    cx 
10570  push    dx 
10571  cmp     @AEPOST,0 
10572  jge     @AE10 
10573 @AE05:  lea     ax,@ESET 
10574  push    ax 
10575  call    _runtime_error 
10576 @AE10:  mov     ax,@SET_SIZE 
10577  shl     ax,1 
10578  shl     ax,1 
10579  shl     ax,1 
10580  dec     ax 
10581  cmp     @AEPOST,ax 
10582  jg      @AE05 
10583  mov     ax,@AEPOST 
10584  cwd 
10585  mov     cx,8 
10586  idiv    cx 
10587  lea     bx,@_SX 
10588  add     bx,ax 
10589  mov     al,BYTE PTR [bx] 
10590  mov     cl,dl 
10591  mov     dl,80h 
10592  shr     dl,cl 
10593  or      al,dl 
10594  mov     BYTE PTR [bx],al 
10595  pop     dx 
10596  pop     cx 
10597  pop     bx 
10598  pop     ax 
10599  mov     sp,bp 
10600  pop     bp 
10601  ret     2 
10602 _add_element    endp 
10603  
10604 ;void set_intersection(SET operand) 
10605 @SSOPD  EQU     [bp+4] 
10606 _set_intersection       proc near 
10607  push    bp 
10608  mov     bp,sp 
10609  push    ax 
10610  push    cx 
10611  push    si 
10612  push    di 
10613  lea     si,@_SX 
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10614  lea     di,@SSOPD 
10615  mov     cx,@SET_SIZE 
10616  mov     ax,ds           ; Note! check is this necessary? 
10617  mov     es,ax 
10618 @SS05:  mov     al,BYTE PTR [si] 
10619  and     al,BYTE PTR [di] 
10620  mov     BYTE PTR [si],al 
10621  inc     si 
10622  inc     di 
10623  loop    @SS05 
10624  pop     di 
10625  pop     si 
10626  pop     cx 
10627  pop     ax 
10628  mov     sp,bp 
10629  pop     bp 
10630  ret     @SET_SIZE 
10631 _set_intersection       endp 
10632  
10633 ;void set_union(SET operand) 
10634 @SUOPD  EQU     [bp+4] 
10635 _set_union      proc near 
10636  push    bp 
10637  mov     bp,sp 
10638  push    ax 
10639  push    cx 
10640  push    si 
10641  push    di 
10642  lea     si,@_SX 
10643  lea     di,@SUOPD 
10644  mov     cx,@SET_SIZE 
10645  mov     ax,ds           ; Note! check is this necessary? 
10646  mov     es,ax 
10647 @SU05:  mov     al,BYTE PTR [si] 
10648  or      al,BYTE PTR [di] 
10649  mov     BYTE PTR [si],al 
10650  inc     si 
10651  inc     di 
10652  loop    @SU05 
10653  pop     di 
10654  pop     si 
10655  pop     cx 
10656  pop     ax 
10657  mov     sp,bp 
10658  pop     bp 
10659  ret     @SET_SIZE 
10660 _set_union      endp 
10661  
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10662 ;void set_difference(void) 
10663 @SDOPD  EQU     [bp+4] 
10664 _set_difference proc near 
10665  push    bp 
10666  mov     bp,sp 
10667  push    ax 
10668  push    cx 
10669  push    si 
10670  push    di 
10671  lea     si,@_SX 
10672  lea     di,@SDOPD 
10673  mov     cx,@SET_SIZE 
10674  mov     ax,ds           ; Note! check is this necessary? 
10675  mov     es,ax 
10676 @SD05:  mov     al,BYTE PTR [si] 
10677  not     al 
10678  and     al,BYTE PTR [di] 
10679  mov     BYTE PTR [si],al 
10680  inc     si 
10681  inc     di 
10682  loop    @SD05 
10683  pop     di 
10684  pop     si 
10685  pop     cx 
10686  pop     ax 
10687  mov     sp,bp 
10688  pop     bp 
10689  ret     @SET_SIZE 
10690 _set_difference endp 
10691  
10692 ;int set_le(SET operand) 
10693 ;{ int max_position; } 
10694 @SLOPD  EQU     [bp+4] 
10695 @SLMP   EQU     WORD PTR [bp-2] 
10696 _set_le proc near 
10697  push    bp 
10698  mov     bp,sp 
10699  sub     sp,2 
10700  push    bx 
10701  push    cx 
10702  push    dx 
10703  push    si 
10704  mov     cx,@SET_SIZE 
10705  shl     cx,1 
10706  shl     cx,1 
10707  shl     cx,1 
10708  mov     @SLMP,cx 
10709  xor     si,si 
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10710  lea     bx,@SLOPD 
10711 @SL05:  mov     dl,BYTE PTR [bx] 
10712  mov     cx,8 
10713 @SL10:  shl     dl,1 
10714  jnb     @SL15   ; jmp CF = 0 
10715  push    si 
10716  call    _set_in 
10717  cmp     ax,@_TRUE_ 
10718  jne     @SL20 
10719 @SL15:  inc     si 
10720  loop    @SL10 
10721  cmp     si,@SLMP 
10722  jge     @SL25 
10723  inc     bx 
10724  jmp     short @SL05 
10725 @SL20:  mov     ax,@_FALSE_ 
10726  jmp     short @SL30 
10727 @SL25:  mov     ax,@_TRUE_ 
10728 @SL30: 
10729  pop     si 
10730  pop     dx 
10731  pop     cx 
10732  pop     bx 
10733  mov     sp,bp 
10734  pop     bp 
10735  ret     @SET_SIZE 
10736 _set_le endp 
10737  
10738 ;int set_eq(SET operand) 
10739 @SEOPD  EQU     [bp+4] 
10740 _set_eq proc near 
10741  push    bp 
10742  mov     bp,sp 
10743  push    cx 
10744  push    si 
10745  push    di 
10746  lea     si,@_SX 
10747  lea     di,@SEOPD 
10748  mov     cx,@SET_SIZE 
10749  mov     ax,ds 
10750  mov     es,ax 
10751  cld 
10752  rep     cmpsb 
10753  mov     ax,@_TRUE_ 
10754  je      @SE05 
10755  mov     ax,@_FALSE_ 
10756 @SE05: 
10757  pop     di 
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10758  pop     si 
10759  pop     cx 
10760  mov     sp,bp 
10761  pop     bp 
10762  ret     @SET_SIZE 
10763 _set_eq endp 
10764  
10765 ;int set_ne(SET operand) 
10766 @SNOPD  EQU     [bp+4] 
10767 _set_ne proc near 
10768  push    bp 
10769  mov     bp,sp 
10770  push    cx 
10771  push    si 
10772  push    di 
10773  lea     si,@_SX 
10774  lea     di,@SNOPD 
10775  mov     cx,@SET_SIZE 
10776  mov     ax,ds 
10777  mov     es,ax 
10778  cld 
10779  rep     cmpsb 
10780  mov     ax,@_TRUE_ 
10781  jne     @SN05 
10782  mov     ax,@_FALSE_ 
10783 @SN05: 
10784  pop     di 
10785  pop     si 
10786  pop     cx 
10787  mov     sp,bp 
10788  pop     bp 
10789  ret     @SET_SIZE 
10790 _set_ne endp 
10791  
10792 ;int set_ge(SET operand) 
10793 ;int max_position; 
10794 @SGOPD  EQU     [bp+4] 
10795 @SGMP   EQU     WORD PTR [bp-2] 
10796 _set_ge proc near 
10797  push    bp 
10798  mov     bp,sp 
10799  sub     sp,2 
10800  push    bx 
10801  push    cx 
10802  push    dx 
10803  push    si 
10804  lea     ax,@_TSX 
10805  push    ax 
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10806  call    _copy_sx 
10807  lea     ax,@SGOPD 
10808  push    ax 
10809  call    _load_sx 
10810  mov     cx,@SET_SIZE 
10811  shl     cx,1 
10812  shl     cx,1 
10813  shl     cx,1 
10814  mov     @SGMP,cx 
10815  xor     si,si 
10816  lea     bx,@_TSX 
10817 @SG05:  mov     dl,BYTE PTR [bx] 
10818  mov     cx,8 
10819 @SG10:  shl     dl,1 
10820  jnb     @SG15   ; jmp CF = 0 
10821  push    si 
10822  call    _set_in 
10823  cmp     ax,@_TRUE_ 
10824  jne     @SG20 
10825 @SG15:  inc     si 
10826  loop    @SG10 
10827  cmp     si,@SGMP 
10828  jge     @SG25 
10829  inc     bx 
10830  jmp     short @SG05 
10831 @SG20:  mov     ax,@_FALSE_ 
10832  jmp     short @SG30 
10833 @SG25:  mov     ax,@_TRUE_ 
10834 @SG30: 
10835  pop     si 
10836  pop     dx 
10837  pop     cx 
10838  pop     bx 
10839  mov     sp,bp 
10840  pop     bp 
10841  ret     @SET_SIZE 
10842 _set_ge endp 
10843  
10844 ;int set_in(int position) 
10845 @SINPOS EQU     WORD PTR [bp+4] 
10846 _set_in proc near 
10847  push    bp 
10848  mov     bp,sp 
10849  push    bx 
10850  push    cx 
10851  push    dx 
10852  cmp     @SINPOS,0 
10853  jge     @SIN05 
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10854  mov     ax,@_FALSE_ 
10855  jmp     short @SIN15 
10856 @SIN05: mov     ax,@SET_SIZE 
10857  shl     ax,1            ; @SET_SIZE * 8 
10858  shl     ax,1 
10859  shl     ax,1 
10860  dec     ax 
10861  cmp     @SINPOS,ax 
10862  jle     @SIN10 
10863  mov     ax,@_FALSE_ 
10864  jmp     short @SIN15 
10865 @SIN10: mov     ax,@SINPOS 
10866  cwd 
10867  mov     cx,8 
10868  idiv    cx 
10869  lea     bx,@_SX 
10870  add     bx,ax 
10871  mov     al,BYTE PTR [bx] 
10872  mov     cl,dl 
10873  mov     dl,80h 
10874  shr     dl,cl 
10875  and     al,dl 
10876  cmp     al,0 
10877  je      @SIN15 
10878  mov     ax,@_TRUE_ 
10879 @SIN15: 
10880  pop     dx 
10881  pop     cx 
10882  pop     bx 
10883  mov     sp,bp 
10884  pop     bp 
10885  ret     2 
10886 _set_in endp 
10887  
10888 ;void assign_char_name(FILE *file, int size, int value) 
10889 @ACNVALUE       EQU     WORD PTR [bp+4] 
10890 @ACNSIZE        EQU     WORD PTR [bp+6] 
10891 @ACNFILE        EQU     WORD PTR [bp+8] 
10892 _assign_char_name       proc near 
10893  push    bp 
10894  mov     bp,sp 
10895  push    ax 
10896  push    bx 
10897  mov     bx,@ACNFILE 
10898  add     bx,@ACNSIZE 
10899  add     bx,@OPEN_FLAG_OFFSET 
10900  cmp     BYTE PTR [bx],@_FALSE_ 
10901  je      @ACN05 
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10902  lea     ax,@EASGN 
10903  push    ax 
10904  call    _runtime_error 
10905 @ACN05: 
10906  mov     bx,@ACNFILE 
10907  add     bx,@ACNSIZE 
10908  add     bx,@FNAME_OFFSET 
10909  mov     ax,@ACNVALUE 
10910  mov     BYTE PTR [bx],al 
10911  mov     BYTE PTR [bx+1],0 
10912  pop     bx 
10913  pop     ax 
10914  mov     sp,bp 
10915  pop     bp 
10916  ret     6 
10917 _assign_char_name       endp 
10918  
10919 ;void assign_string_name(FILE *file, int size, char *s, int ssize) 
10920 @ASNSSIZE       EQU     WORD PTR [bp+4] 
10921 @ASNS           EQU     WORD PTR [bp+6] 
10922 @ASNSIZE        EQU     WORD PTR [bp+8] 
10923 @ASNFILE        EQU     WORD PTR [bp+10] 
10924 _assign_string_name     proc near 
10925  push    bp 
10926  mov     bp,sp 
10927  push    ax 
10928  push    bx 
10929  push    cx 
10930  push    di 
10931  push    si 
10932  mov     bx,@ASNFILE 
10933  add     bx,@ASNSIZE 
10934  add     bx,@OPEN_FLAG_OFFSET 
10935  cmp     BYTE PTR [bx],@_FALSE_ 
10936  je      @ASN05 
10937  lea     ax,@EASGN 
10938  push    ax 
10939  call    _runtime_error 
10940 @ASN05: 
10941  mov     cx,@ASNSSIZE 
10942  mov     si,@ASNS 
10943  mov     di,@ASNFILE 
10944  add     di,@ASNSIZE 
10945  add     di,@FNAME_OFFSET 
10946  mov     ax,ds 
10947  mov     es,ax 
10948  cld 
10949  rep     movsb 
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10950  xor al,al 
10951  stosb 
10952  pop     si 
10953  pop     di 
10954  pop     cx 
10955  pop     bx 
10956  pop     ax 
10957  mov     sp,bp 
10958  pop     bp 
10959  ret     8 
10960 _assign_string_name     endp 
10961  
10962 ;void mark_terminal(FILE *file, int size) 
10963 ;{ int left; } 
10964 ; Note! in case of filename is '../con' handle is 5, 6, ... (not 0) 
10965 @MTSIZE EQU     WORD PTR [bp+4] 
10966 @MTFILE EQU     WORD PTR [bp+6] 
10967 @MTLEFT EQU     WORD PTR [bp-2] 
10968 _mark_terminal   proc near 
10969  push    bp 
10970  mov     bp,sp 
10971  sub     sp,2 
10972  push    ax 
10973  push    bx 
10974  push    cx 
10975  mov     ax,@_FALSE_ 
10976  mov     bx,@MTFILE 
10977  add     bx,@MTSIZE              ; @STOFFS = bx 
10978  add     bx,@FNAME_OFFSET 
10979  mov     @MTLEFT,bx 
10980 @MT05:  cmp     BYTE PTR [bx],'\' 
10981  jne     @MT10 
10982  mov     @MTLEFT,bx 
10983  jmp     short @MT20 
10984 @MT10:  cmp     BYTE PTR [bx],':' 
10985  jne     @MT15 
10986  mov     @MTLEFT,bx 
10987  jmp     short @MT20 
10988 @MT15:  cmp     BYTE PTR [bx],0 
10989  je      @MT25 
10990 @MT20:  inc     bx 
10991  jmp     short @MT05 
10992 @MT25:  mov     bx,@MTLEFT 
10993  mov     cl,BYTE PTR [bx] 
10994  or      cl,20h  ; fold to lowercast 
10995  cmp     cl,'c' 
10996  jne     @MT35 
10997  inc     bx 
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10998  mov     cl,BYTE PTR [bx] 
10999  or      cl,20h 
11000  cmp     cl,'o' 
11001  jne     @MT35 
11002  inc     bx 
11003  mov     cl,BYTE PTR [bx] 
11004  or      cl,20h 
11005  cmp     BYTE PTR [bx],'n' 
11006  jne     @MT35 
11007  inc     bx 
11008  cmp     BYTE PTR [bx],'.' 
11009  je      @MT30 
11010  cmp     BYTE PTR [bx],0 
11011  jne     @MT35 
11012 @MT30: 
11013  mov     ax,@_TRUE_ 
11014 @MT35: 
11015  mov     bx,@MTFILE 
11016  add     bx,@MTSIZE              ; @STOFFS = bx 
11017  add     bx,@TERM_OFFSET 
11018  mov     BYTE PTR [bx],al 
11019  pop     cx 
11020  pop     bx 
11021  pop     ax 
11022  mov     sp,bp 
11023  pop     bp 
11024  ret     4 
11025 _mark_terminal   endp 
11026  
11027 ;void reset(FILE *file, int size, int type) 
11028 ;{ char * offset; } 
11029 @RSTYPE EQU     WORD PTR [bp+4] 
11030 @RSSIZE EQU     WORD PTR [bp+6] 
11031 @RSFILE EQU     WORD PTR [bp+8] 
11032 @RSOFFS EQU     WORD PTR [bp-2] 
11033 ; Algorithm: 
11034 ;  call _mark_terminal 
11035 ;  if terminal then error 
11036 ;  if open_flag == false 
11037 ;     then  open_read, open_flag = open_read 
11038 ;     else 
11039 ;         if open_flag == open_write 
11040 ;            then error 
11041 ;            else move file pointer to beginning 
11042 ;     eof = false,get first component 
11043 _reset  proc near 
11044  push    bp 
11045  mov     bp,sp 
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11046  sub     sp,2 
11047  push    ax 
11048  push    bx 
11049  push    cx 
11050  push    dx 
11051 ; call _mark_terminal 
11052  push  @RSFILE 
11053  push @RSSIZE 
11054  call _mark_terminal 
11055 ; if terminal 
11056  mov bx,@RSFILE 
11057  add bx,@RSSIZE 
11058  mov @RSOFFS,bx 
11059  add bx,@TERM_OFFSET 
11060  cmp BYTE PTR[bx],@_TRUE_ 
11061  jne @RS20 
11062 ;    then error can not reset terminal 
11063  jmp short @RS27 
11064 @RS20: 
11065 ; if open_flag == false 
11066  mov     bx,@RSFILE 
11067  add     bx,@RSSIZE 
11068  mov     @RSOFFS,bx 
11069  add     bx,@OPEN_FLAG_OFFSET 
11070  cmp     BYTE PTR [bx],@_FALSE_ 
11071  jne     @RS25 
11072 ; then open_read 
11073  mov     ah,3dh 
11074  mov     al,20h 
11075  mov     dx,@RSOFFS 
11076  add     dx,@FNAME_OFFSET 
11077  int 21h 
11078  jb      @RS27   ; open error 
11079 ; set handle 
11080  mov     bx,@RSOFFS 
11081 ;       add     bx,@HANDLE_OFFSET       ; @HANDLE_OFFSET = 0 
11082  mov     WORD PTR [bx],ax        ; set handle 
11083 ; open_flag = open_read 
11084  mov     bx,@RSOFFS 
11085  add     bx,@OPEN_FLAG_OFFSET 
11086  mov     BYTE PTR [bx],@_OPEN_READ_ 
11087  jmp short @RS30 
11088 @RS25: 
11089 ; else if open_flag == open_write 
11090  mov     bx,@RSOFFS 
11091  add     bx,@OPEN_FLAG_OFFSET 
11092  cmp     BYTE PTR [bx],@_OPEN_WRITE_ 
11093 ;      then error 
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11094  je      @RS27 
11095 ;      else move file pointer to beginning 
11096  mov     ah,42h 
11097  mov     al,0 
11098  mov     bx,@RSOFFS 
11099 ;       add     bx,@HANDLE_OFFSET       ; @HANDLE_OFFSET = 0 
11100         mov     bx,WORD PTR [bx]        ; get handle 
11101  mov     cx,0 
11102  mov     dx,0 
11103  int     21h 
11104  jnb     @RS30   ; no error 
11105 @RS27: lea     ax,@EREST 
11106  push    ax 
11107  call    _runtime_error 
11108 @RS30: 
11109 ; set eof = false 
11110  mov     bx,@RSOFFS 
11111  add     bx,@EOF_OFFSET 
11112  mov     BYTE PTR [bx],@_FALSE_ 
11113 ; get first component 
11114  push    @RSFILE 
11115  push    @RSSIZE 
11116  push    @RSTYPE 
11117  call    _get 
11118  pop     ax 
11119 @RS35: 
11120  pop     dx 
11121  pop     cx 
11122  pop     bx 
11123  pop     ax 
11124  mov     sp,bp 
11125  pop     bp 
11126  ret     6 
11127 _reset  endp 
11128  
11129 ;void rewrite(FILE *file, int size) 
11130 ;{ char *offset; } 
11131 @RWFILE EQU     WORD PTR [bp+4] 
11132 @RWSIZE EQU     WORD PTR [bp+6] 
11133 @RWOFFS EQU     WORD PTR [bp-2] 
11134 ; Algorithm: 
11135 ;   if open_flag == false then call _mark_terminal 
11136 ;   if terminal then 
11137 ;      if open_flag == false 
11138 ;         then goto 88 
11139 ;         else 
11140 ;            if open_flag == open_read 
11141 ;               then error 
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11142 ;               else return 
11143 ;   else 
11144 ;      if open_flag == false 
11145 ;         then goto 88 
11146 ;         else 
11147 ;            if open_flag == open_read 
11148 ;               then error 
11149 ;   88: open_write(if it already opened set file size to zero) 
11150 ;       open_flag = open_write 
11151 _rewrite        proc near 
11152  push    bp 
11153  mov     bp,sp 
11154  sub     sp,2 
11155  push    ax 
11156  push    bx 
11157  push    cx 
11158  push    dx 
11159 ; if open_flag == false 
11160  mov     bx,@RWFILE 
11161  add     bx,@RWSIZE 
11162  mov     @RWOFFS,bx 
11163  add     bx,@OPEN_FLAG_OFFSET 
11164  cmp     BYTE PTR [bx],@_FALSE_ 
11165  jne     @RW05 
11166 ;    then call _mark_terminal 
11167  push    @RWFILE 
11168  push    @RWSIZE 
11169  call    _mark_terminal 
11170 @RW05: 
11171 ; if terminal then 
11172  mov     bx,@RWOFFS 
11173  add     bx,@TERM_OFFSET 
11174  cmp     BYTE PTR [bx],@_TRUE_ 
11175  jne     @RW10 
11176 ;    if open_flag == false 
11177  mov     bx,@RWOFFS 
11178  add     bx,@OPEN_FLAG_OFFSET 
11179  cmp     BYTE PTR [bx],@_FALSE_ 
11180 ;      then goto 88 
11181  je      @RW15 
11182 ;      else if open_flag == open_read 
11183  mov     bx,@RWOFFS 
11184  add     bx,@OPEN_FLAG_OFFSET 
11185  cmp     BYTE PTR [bx],@_OPEN_READ_ 
11186 ;              then error 
11187  je      @RW20 
11188 ;              else return 
11189  jmp short @RW30 
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11190 @RW10: 
11191 ;  else if open_flag == false 
11192  mov     bx,@RWOFFS 
11193  add     bx,@OPEN_FLAG_OFFSET 
11194  cmp     BYTE PTR [bx],@_FALSE_ 
11195 ;          then goto 88 
11196  je      @RW15 
11197 ;          else if open_flag == open_read 
11198  mov     bx,@RWOFFS 
11199  add     bx,@OPEN_FLAG_OFFSET 
11200  cmp     BYTE PTR [bx],@_OPEN_READ_ 
11201 ;              then error 
11202  je      @RW20 
11203 @RW15: 
11204 ;  88: open_write(if it already opened set file size to zero) 
11205  mov     ah,3ch 
11206  mov     cx,00h 
11207  mov     dx,@RWOFFS 
11208  add     dx,@FNAME_OFFSET 
11209  int     21h 
11210  jnb     @RW25   ; no error 
11211 @RW20:  ; error 
11212  lea     ax,@EREWT 
11213  push    ax 
11214  call    _runtime_error 
11215 @RW25:  ; set handle 
11216  mov     bx,@RWOFFS 
11217 ;       add     bx,@HANDLE_OFFSET       ; @HANDLE_OFFSET = 0 
11218  mov     WORD PTR [bx],ax        ; set handle 
11219  ; set eof = false 
11220  mov     bx,@RWOFFS 
11221  add     bx,@EOF_OFFSET 
11222  mov     BYTE PTR [bx],@_FALSE_ 
11223 ; open_flag = open_write 
11224  mov     bx,@RWOFFS 
11225  add     bx,@OPEN_FLAG_OFFSET 
11226  mov     BYTE PTR [bx],@_OPEN_WRITE_ 
11227 @RW30:  ; return 
11228  pop     dx 
11229  pop     cx 
11230  pop     bx 
11231  pop     ax 
11232  mov     sp,bp 
11233  pop     bp 
11234  ret     4 
11235 _rewrite        endp 
11236  
11237 ;void close(FILE *file, int size) 
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11238 ;{ char *offset; } 
11239 @CLFILE EQU     WORD PTR [bp+4] 
11240 @CLSIZE EQU     WORD PTR [bp+6] 
11241 _close  proc near 
11242  push    bp 
11243  mov     bp,sp 
11244  sub     sp,2 
11245  push    ax 
11246  push    bx 
11247  push    cx 
11248  mov     bx,@CLFILE 
11249  add     bx,@CLSIZE 
11250  mov     cx,bx 
11251  add     bx,@OPEN_FLAG_OFFSET 
11252  cmp     BYTE PTR [bx],@_FALSE_ 
11253  jne     @CL01 
11254  lea     ax,@ECUOP 
11255  push    ax 
11256  call    _runtime_error 
11257 @CL01: 
11258  mov     bx,cx 
11259 ;       add     bx,@HANDLE_OFFSET       ; @HANDLE_OFFSET = 0 
11260         mov     bx,WORD PTR [bx]        ; get handle 
11261  mov     ah,3eh 
11262  int     21h 
11263  jnb     @CL05; no error 
11264  lea     ax,@ECLOSE 
11265  push    ax 
11266  call    _runtime_error 
11267 @CL05:  ; set open_flag = false 
11268  mov     bx,cx 
11269  add     bx,@OPEN_FLAG_OFFSET 
11270  mov     BYTE PTR [bx],@_FALSE_ 
11271  pop     cx 
11272  pop     bx 
11273  pop     ax 
11274  mov     sp,bp 
11275  pop     bp 
11276  ret     4 
11277 _close  endp 
11278  
11279 ;int get_term(FILE *file, int size, int handle) 
11280 @GTHAND EQU     WORD PTR [bp+4] 
11281 @GTSIZE EQU     WORD PTR [bp+6] 
11282 @GTFILE EQU     WORD PTR [bp+8] 
11283 _get_term       proc near 
11284  push    bp 
11285  mov     bp,sp 
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11286  push    bx 
11287  push    cx 
11288  push    dx 
11289 ; check front == rear 
11290  mov     ax,@FRONT 
11291  cmp     ax,@REAR 
11292  je      @GT03  ; front == rear -> @IN_BUF empty 
11293  jmp     @GT25           ; front != rear 
11294 @GT03: 
11295 ; get all characters from terminal buffer and keep in @IN_BUF 
11296  mov     @FRONT,0 
11297  mov     @REAR,0 
11298  mov     @COUNT,0 
11299 @GT05: 
11300  mov     ah,3fh 
11301  mov     bx,@GTHAND 
11302  mov     cx,1 
11303  lea     dx,@IN_BUF 
11304  add     dx,@REAR 
11305  int 21h 
11306  jnb     @GT10 
11307 @GT07: 
11308  lea     ax,@EGET 
11309  push    ax 
11310  call    _runtime_error 
11311 @GT10:  ; check eof 
11312  cmp     ax,0 
11313  jne     @GT12 
11314  jmp @GT45 
11315 @GT12: 
11316  ; check cr 
11317  lea     bx,@IN_BUF 
11318  add     bx,@REAR 
11319  cmp     BYTE PTR [bx],@CR 
11320  je      @GT15 
11321  ; put ch 
11322  cmp     @COUNT,127 
11323  ja      @GT07 
11324  inc     @COUNT 
11325  inc     @REAR 
11326  jmp short @GT05 ; get next char 
11327 @GT15:  ; put cr 
11328  cmp     @COUNT,127 
11329  ja      @GT07 
11330  inc     @REAR 
11331  ; check and put lf 
11332  mov     ah,3fh 
11333  mov     bx,@GTHAND 
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11334  mov     cx,1 
11335  lea     dx,@IN_BUF 
11336  add     dx,@REAR 
11337  int 21h 
11338  jb      @GT07 
11339  lea     bx,@IN_BUF 
11340  add     bx,@REAR 
11341  cmp     BYTE PTR [bx],@LF 
11342  jne     @GT07 
11343  inc     @REAR 
11344 @GT25:                      ; front != rear -> @IN_BUF not empty 
11345  mov     cx,@GTSIZE 
11346  mov     dx,0 
11347 @GT30: 
11348  lea     bx,@IN_BUF 
11349  add     bx,@FRONT 
11350  mov     al,BYTE PTR [bx] 
11351  mov     bx,@GTFILE 
11352  mov     BYTE PTR [bx],al 
11353  dec     cx 
11354  inc     dx 
11355  inc     @FRONT 
11356  mov     ax,@FRONT 
11357  cmp     ax,@REAR 
11358  je      @GT40 
11359  inc     @GTFILE 
11360  cmp     cx,0 
11361  jne     @GT30 
11362 @GT40: 
11363  mov     ax,dx 
11364 @GT45:  ; clear carry flag  ; get o.k. ax = length and CF = 0 
11365  clc 
11366  pop     dx 
11367  pop     cx 
11368  pop     bx 
11369  mov     sp,bp 
11370  pop     bp 
11371  ret     6 
11372 _get_term       endp 
11373  
11374 ;void get(FILE *file, int size, int type) 
11375 ;{ int handle; 
11376 ;  char *offset;  /* point to file+size */ } 
11377 @GETYPE EQU     WORD PTR [bp+4] 
11378 @GESIZE EQU     WORD PTR [bp+6] 
11379 @GEFILE EQU     WORD PTR [bp+8] 
11380 @GEHAND EQU     WORD PTR [bp-2] 
11381 @GEOFFS EQU     WORD PTR [bp-4] 
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11382 _get    proc near 
11383  push    bp 
11384  mov     bp,sp 
11385  sub     sp,4 
11386  push    ax 
11387  push    bx 
11388  push    cx 
11389  push    dx 
11390  mov     bx,@GEFILE 
11391  add     bx,@GESIZE 
11392  mov     @GEOFFS,bx 
11393  add     bx,@OPEN_FLAG_OFFSET 
11394  cmp     BYTE PTR [bx],@_OPEN_READ_ 
11395  je      @GE01 
11396  lea     ax,@EGUOP 
11397  push    ax 
11398  call    _runtime_error 
11399 @GE01: 
11400  mov     bx,@GEOFFS 
11401 ;       add     bx,@HANDLE_OFFSET       ; @HANDLE_OFFSET = 0 
11402  mov     ax,WORD PTR [bx] 
11403  mov     @GEHAND,ax 
11404  mov     cx,@GESIZE              ; cx keeps buffer sizes 
11405 ; if terminal call get_term 
11406  mov     bx,@GEOFFS 
11407  add     bx,@TERM_OFFSET 
11408  cmp     BYTE PTR [bx],@_TRUE_ 
11409  jne     @GE03 
11410  push    @GEFILE 
11411  push    @GESIZE 
11412  push    @GEHAND 
11413  call    _get_term 
11414 ; reset delay flag for terminal 
11415  mov     @DELAY_FLAG,@_FALSE_ 
11416  jmp short @GE13 
11417 @GE03: 
11418  mov     ah,3fh                  ; function read 
11419  mov     bx,@GEHAND              ; bx keeps handle number 
11420  mov     dx,@GEFILE              ; ds:dx keeps address of buffer 
11421  int     21h 
11422  jnb     @GE13 
11423 @GE05:  jmp     @GE50                   ; read error 
11424 @GE13:  ; set eoln to false 
11425  mov     bx,@GEOFFS 
11426  add     bx,@EOLN_OFFSET 
11427  mov     BYTE PTR [bx],@_FALSE_ 
11428  ; ckeck eof 
11429  cmp     ax,0 
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11430  je      @GE15 
11431  ; check data size 
11432  cmp     ax,cx 
11433  jne     @GE05           ; read error data less than require size 
11434  jmp     short @GE25     ; get completed->check eoln if text file 
11435 @GE15:  ; check eof flag 
11436  mov     bx,@GEOFFS 
11437  add     bx,@EOF_OFFSET 
11438  cmp     BYTE PTR [bx],@_TRUE_   ; is eof? 
11439  jne     @GE20 
11440  ; try to get after eof 
11441  lea     bx,@EEOF 
11442  push    bx 
11443  call    _runtime_error 
11444 @GE20:  ; set eof flag 
11445  mov     BYTE PTR [bx],@_TRUE_ 
11446  mov     bx,@GEFILE 
11447  mov     BYTE PTR [bx],@EOF      ; at eof set character to ^Z 
11448  jmp     short @GE55             ; return 
11449 @GE25:  ; check text file 
11450  cmp     @GETYPE,@_TEXT_FILE_ 
11451  je      @GE30 
11452  jmp     short @GE55             ; return 
11453 @GE30:  ; check eoln 
11454  mov     bx,@GEFILE 
11455  mov     al,BYTE PTR [bx] 
11456  cmp     al,@CR 
11457  je      @GE45 
11458  ; check eof character 
11459  mov     bx,@GEFILE 
11460  cmp     BYTE PTR [bx],@EOF 
11461  je      @GE40 
11462  jmp     short @GE55             ; return 
11463 @GE40:  ; set eof 
11464  mov     bx,@GEOFFS 
11465  add     bx,@EOF_OFFSET 
11466  mov     BYTE PTR [bx],@_TRUE_ 
11467  jmp     short @GE55             ; return 
11468 @GE45:  ; skip line feed 
11469  mov     cx,@GESIZE              ; cx keeps buffer sizes 
11470 ; if terminal call get_term 
11471  mov     bx,@GEOFFS 
11472  add     bx,@TERM_OFFSET 
11473  cmp     BYTE PTR [bx],@_TRUE_ 
11474  jne     @GE47 
11475  push    @GEFILE 
11476  push    @GESIZE 
11477  push    @GEHAND 
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11478  call    _get_term 
11479  jmp short @GE49 
11480 @GE47: 
11481  mov     ah,3fh                  ; function read 
11482  mov     bx,@GEHAND              ; bx keeps handle number 
11483  mov     dx,@GEFILE              ; ds:dx keeps address of buffer 
11484  int     21h 
11485  jb      @GE50                   ; read error 
11486 @GE49: 
11487  cmp     ax,0            ; ckeck eof 
11488  je      @GE50           ; error not found line feed 
11489  cmp     ax,cx           ; check data size 
11490  jne     @GE50           ; read error data less than require size 
11491  ; check line feed 
11492  mov     bx,@GEFILE 
11493  cmp     BYTE PTR [bx],@LF 
11494  jne     @GE50           ; error not found line feed 
11495  ; replace new line with blank and set eoln flag 
11496  mov     BYTE PTR [bx],' ' 
11497  mov     bx,@GEOFFS 
11498  add     bx,@EOLN_OFFSET 
11499  mov     BYTE PTR [bx],@_TRUE_ 
11500  jmp     short @GE55     ; return 
11501 @GE50:  ; read error 
11502  lea     bx,@EGET 
11503  push    bx 
11504  call    _runtime_error 
11505 @GE55:  ; return 
11506  pop     dx 
11507  pop     cx 
11508  pop     bx 
11509  pop     ax 
11510  mov     sp,bp 
11511  pop     bp 
11512  ret     4       ; remain file on stack 
11513 _get    endp 
11514  
11515 ;void get_delay(FILE *file, int size, int type) 
11516 @GDTYPE EQU     WORD PTR [bp+4] 
11517 @GDSIZE EQU     WORD PTR [bp+6] 
11518 @GDFILE EQU     WORD PTR [bp+8] 
11519 _get_delay      proc near 
11520  push    bp 
11521  mov     bp,sp 
11522  push    bx 
11523 ; _read_integer, _read_real, _read_char, _readln, _eof, _eoln can be checked 
11524 ; here =>if file did not open yet error 
11525 ; if not terminal return 
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11526 ; if not delay return 
11527 ; call _get 
11528  mov     bx,@GDFILE 
11529  add     bx,@GDSIZE 
11530  add     bx,@OPEN_FLAG_OFFSET 
11531  cmp     BYTE PTR [bx],@_OPEN_READ_ 
11532  je      @GD01 
11533  lea     ax,@EGUOP 
11534  push    ax 
11535  call    _runtime_error 
11536 @GD01: 
11537  mov     bx,@GDFILE 
11538  add     bx,@GDSIZE 
11539  add     bx,@TERM_OFFSET 
11540  cmp     BYTE PTR [bx],@_TRUE_   ; is terminal? 
11541  jne     @GD05 
11542  cmp     @DELAY_FLAG,@_TRUE_ 
11543  jne     @GD05 
11544  push    @GDFILE 
11545  push    @GDSIZE 
11546  push    @GDTYPE 
11547  call    _get 
11548  pop     bx 
11549 @GD05: 
11550  pop     bx 
11551  mov     bp,sp 
11552  pop     bp 
11553  ret     4       ; remain file on stack 
11554 _get_delay      endp 
11555  
11556 ;void read_integer(FILE *file, int *target) 
11557 ; /* input format: [blanks|tabs][+|-]digit[digits] */ 
11558 @RITARGET       EQU     WORD PTR [bp+4] 
11559 @RIFILE         EQU     WORD PTR [bp+6] 
11560 _read_integer   proc near 
11561  push    bp 
11562  mov     bp,sp 
11563  push    ax 
11564  push    bx 
11565  push    cx 
11566  push    dx 
11567  xor     cx,cx 
11568 @RI05: 
11569 ; get first character 
11570  push    @RIFILE 
11571  mov     bx,1            ; size of char 
11572  push    bx              ; size of char 
11573  push    bx              ; @_TEXT_FILE_ = 1 
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11574  call    _get_delay 
11575  pop     bx 
11576 @RI06: 
11577  mov     bx,@RIFILE 
11578  mov     al,BYTE PTR [bx] 
11579  jmp     short @RI08 
11580 @RI07:  ; get next character 
11581  push    @RIFILE 
11582  mov     bx,1            ; size 
11583  push    bx              ; size 
11584  push    bx              ; @_TEXT_FILE_ = 1 
11585  call    _get 
11586  pop     bx 
11587  mov     al,BYTE PTR [bx] 
11588 @RI08: 
11589  cmp     al,' ' 
11590  je      @RI07 
11591  cmp     al,@TAB 
11592  je      @RI07 
11593  cmp     al,'+' 
11594  je      @RI15 
11595  cmp     al,'-' 
11596  jne     @RI17 
11597  dec     cx 
11598  jmp     short @RI15 
11599 @RI12:  ; read integer error 
11600  lea     ax,@EREADI 
11601  push    ax 
11602  call    _runtime_error 
11603 @RI15:  ; get next character 
11604  push    @RIFILE 
11605  mov     bx,1    ; size 
11606  push    bx      ; size 
11607  push    bx      ; @_TEXT_FILE_ = 1 
11608  call    _get 
11609  pop     bx 
11610  mov     al,BYTE PTR [bx] 
11611 @RI17:  cmp     al,'0' 
11612  jb      @RI12   ;error 
11613  cmp     al,'9' 
11614  ja      @RI12   ; error 
11615  and     ax,0fh 
11616  mov     bx,ax 
11617  jcxz    @RI20 
11618  neg     bx 
11619 @RI20: 
11620  push    bx      ; save bx 
11621  ; get next character 
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11622  push    @RIFILE 
11623  mov     bx,1    ; size 
11624  push    bx      ; size 
11625  push    bx      ; @_TEXT_FILE_ = 1 
11626  call    _get 
11627  pop     bx 
11628  mov     al,BYTE PTR [bx] 
11629  pop     bx      ; restore bx 
11630  cmp     al,'0' 
11631  jb      @RI35 
11632  cmp     al,'9' 
11633  ja      @RI35 
11634  and     ax,0fh 
11635  xchg    bx,ax 
11636  mov     dx,10 
11637  imul    dx 
11638  jo      @RI30 
11639  jcxz    @RI25 
11640  neg     bx 
11641 @RI25:  add     bx,ax 
11642  jno     @RI20 
11643 @RI30:  lea     ax,@EINTEG 
11644  push    ax 
11645  call    _runtime_error 
11646 @RI35:  mov     ax,bx 
11647  mov     bx,@RITARGET 
11648  mov     WORD PTR [bx],ax 
11649  pop     dx 
11650  pop     cx 
11651  pop     bx 
11652  pop     ax 
11653  mov     sp,bp 
11654  pop     bp 
11655  ret     2       ; file remain in stack 
11656 _read_integer   endp 
11657  
11658 ;float read_real(FILE *file, float *target) 
11659 ;{ float result; 
11660 ;  int digit, int10, place; } 
11661 ; /* input format: [blanks|tabs][+|-]mantissa[exponent] */ 
11662 ; /*     mantissa: digit[digits]|digit[digits].[digits]|.digit[digits] */ 
11663 ; /*     exponent: (e|E)[+|-]digit[digits] */ 
11664 @RRTARGET       EQU     WORD PTR [bp+4] 
11665 @RRFILE         EQU     WORD PTR [bp+6] 
11666 ; @FRES         EQU     DWORD PTR [bp-4] 
11667 @RRDIGIT        EQU     WORD PTR [bp-6] 
11668 @RRPLACE        EQU     WORD PTR [bp-8] 
11669 _read_real      proc near 
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11670  push    bp 
11671  mov     bp,sp 
11672  sub     sp,8 
11673  push    ax 
11674  push    bx 
11675  push    cx 
11676  push    dx 
11677  cmp     @CO87,@_TRUE_ 
11678  je      @RR05 
11679  lea     ax,@ECOPR 
11680  push    ax 
11681  call    _runtime_error 
11682 @RR05: 
11683  fldz                    ; set mantissa to zero 
11684  xor     cx,cx           ; clear sign 
11685  xor     dx,dx           ; clear decimal place 
11686  ; get first character 
11687  push     @RRFILE 
11688  mov     bx,1            ; size of char 
11689  push    bx              ; size of char 
11690  push    bx              ; @_TEXT_FILE_ = 1 
11691  call    _get_delay 
11692  pop     bx 
11693 @RR10: 
11694  mov     bx,@RRFILE 
11695  mov     al,BYTE PTR [bx] 
11696  jmp     short @RR20 
11697 @RR15:  ; get next character 
11698  push    @RRFILE 
11699  mov     bx,1            ; size 
11700  push    bx              ; size 
11701  push    bx              ; @_TEXT_FILE_ = 1 
11702  call    _get 
11703  pop     bx 
11704  mov     al,BYTE PTR [bx] 
11705 @RR20: 
11706  cmp     al,' ' 
11707  je      @RR15 
11708  cmp     al,@TAB 
11709  je      @RR15 
11710  cmp     al,'+' 
11711  je      @RR30 
11712  cmp     al,'-' 
11713  jne     @RR25 
11714  dec     cx              ; set sign flag 
11715  jmp     short @RR30 
11716 @RR25: 
11717  cmp     al,'.' 
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11718  je      @RR35 
11719  cmp     al,'0' 
11720  jb      @RR28           ; error 
11721  cmp     al,'9' 
11722  ja      @RR28           ; error 
11723  and     ax,0fh 
11724  mov     @RRDIGIT,ax 
11725  fimul   @TEN 
11726  fiadd   @RRDIGIT 
11727  jmp     short @RR40 
11728 @RR28:  ; read real error 
11729  lea ax,@EREADR 
11730  push    ax 
11731  call    _runtime_error 
11732 @RR30:  ; get next character 
11733  push    @RRFILE 
11734  mov     bx,1    ; size 
11735  push    bx      ; size 
11736  push    bx      ; @_TEXT_FILE_ = 1 
11737  call    _get 
11738  pop     bx 
11739  mov     al,BYTE PTR [bx] 
11740  cmp     al,'.' 
11741  je      @RR35 
11742  cmp     al,'0' 
11743  jb      @RR28   ;error 
11744  cmp     al,'9' 
11745  ja      @RR28   ; error 
11746  and     ax,0fh 
11747  mov     @RRDIGIT,ax 
11748  fimul   @TEN 
11749  fiadd   @RRDIGIT 
11750  jmp     short @RR40 
11751 @RR35:  ; get next character 
11752  push    @RRFILE 
11753  mov     bx,1    ; size 
11754  push    bx      ; size 
11755  push    bx      ; @_TEXT_FILE_ = 1 
11756  call    _get 
11757  pop     bx 
11758  mov     al,BYTE PTR [bx] 
11759  cmp     al,'0' 
11760  jb      @RR28   ;error 
11761  cmp     al,'9' 
11762  ja      @RR28   ; error 
11763  ; passed . 
11764  inc     dx 
11765  and     ax,0fh 
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11766  mov     @RRDIGIT,ax 
11767  fimul   @TEN 
11768  fiadd   @RRDIGIT 
11769  jmp     @RR70 
11770 @RR40:  ; get next character 
11771  push    @RRFILE 
11772  mov     bx,1    ; size 
11773  push    bx      ; size 
11774  push    bx      ; @_TEXT_FILE_ = 1 
11775  call    _get 
11776  pop     bx 
11777  mov     al,BYTE PTR [bx] 
11778  or      al,20h  ; fold char to lowercase 
11779  cmp     al,'.' 
11780  je      @RR55 
11781  cmp     al,'e' 
11782  jne     @RR48 
11783  jmp     @RR75 
11784 @RR48: 
11785  cmp     al,'0' 
11786  jb      @RR45   ; return data = digit[digits] 
11787  cmp     al,'9' 
11788  ja      @RR45 
11789  and     ax,0fh 
11790  mov     @RRDIGIT,ax 
11791  fimul   @TEN 
11792  call    _chkovf 
11793  fiadd   @RRDIGIT 
11794  call    _chkovf 
11795  jmp     short @RR40 
11796 @RR45:  ; return data = digit[digits] 
11797  jcxz    @RR50 
11798  fchs 
11799 @RR50: 
11800  jmp     @RR115  ; return result 
11801 @RR55:  ; get next character 
11802  push    @RRFILE 
11803  mov     bx,1    ; size 
11804  push    bx      ; size 
11805  push    bx      ; @_TEXT_FILE_ = 1 
11806  call    _get 
11807  pop     bx 
11808  mov     al,BYTE PTR [bx] 
11809  or      al,20h  ; fold char to lowercase 
11810  cmp     al,'e' 
11811  jne     @RR58 
11812  jmp     @RR75 
11813 @RR58: 
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11814  cmp     al,'0' 
11815  jb      @RR60   ; return data = digit[digits].[digits] 
11816  cmp     al,'9' 
11817  ja      @RR60 
11818  ; passed . 
11819  inc     dx 
11820  and     ax,0fh 
11821  mov     @RRDIGIT,ax 
11822  fimul   @TEN 
11823  fiadd   @RRDIGIT 
11824  jmp     @RR70 
11825 @RR60:  ; return data = digit[digits].[digits] 
11826  cmp     dx,0 
11827  jne     @RR65 
11828  jmp     short @RR45     ; data = digits[digits]. 
11829 @RR65: 
11830  jcxz    @RR68 
11831  fchs 
11832 @RR68: 
11833  mov     @RRPLACE,dx 
11834  fldz 
11835  fisub   @RRPLACE 
11836  jmp     @RR110 
11837 @RR70:  ; get next character 
11838  push    @RRFILE 
11839  mov     bx,1    ; size 
11840  push    bx      ; size 
11841  push    bx      ; @_TEXT_FILE_ = 1 
11842  call    _get 
11843  pop     bx 
11844  mov     al,BYTE PTR [bx] 
11845  or      al,20h  ; fold character to lowercase 
11846  cmp     al,'e' 
11847  je      @RR75 
11848  cmp     al,'0' 
11849  jb      @RR65   ; return data = [digits].digit[digits] 
11850  cmp     al,'9' 
11851  ja      @RR65 
11852  ; passed . 
11853  inc     dx 
11854  and     ax,0fh 
11855  mov     @RRDIGIT,ax 
11856  fimul   @TEN 
11857  fclex 
11858  fiadd   @RRDIGIT 
11859  fclex 
11860  jmp     short @RR70 
11861 @RR75:  ; exponent part 
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11862  jcxz    @RR78 
11863  fchs                    ; change sign of mantissa 
11864 @RR78: 
11865  mov     @RRPLACE,dx     ; keep decimal place 
11866  fldz                    ; set exponent to zero 
11867  xor     cx,cx           ; clear sign 
11868 @RR80:  ; get next character 
11869  push    @RRFILE 
11870  mov     bx,1    ; size 
11871  push    bx      ; size 
11872  push    bx      ; @_TEXT_FILE_ = 1 
11873  call    _get 
11874  pop     bx 
11875  mov     al,BYTE PTR [bx] 
11876  cmp     al,'+' 
11877  je      @RR90 
11878  cmp     al,'-' 
11879  jne     @RR85 
11880  dec     cx 
11881  jmp     short @RR90 
11882 @RR85: 
11883  cmp     al,'0' 
11884  jb      @RR88   ; error 
11885  cmp     al,'9' 
11886  ja      @RR88   ; error 
11887  and     ax,0fh 
11888  mov     @RRDIGIT,ax 
11889  fimul   @TEN 
11890  fiadd   @RRDIGIT 
11891  jmp     short @RR100 
11892 @RR88:  ; read real error 
11893  jmp     @RR28 
11894 @RR90:  ; get next character 
11895  push    @RRFILE 
11896  mov     bx,1    ; size 
11897  push    bx      ; size 
11898  push    bx      ; @_TEXT_FILE_ = 1 
11899  call    _get 
11900  pop     bx 
11901  mov     al,BYTE PTR [bx] 
11902  cmp     al,'0' 
11903  jb      @RR88   ; error 
11904  cmp     al,'9' 
11905  ja      @RR88   ; error 
11906  and     ax,0fh 
11907  mov     @RRDIGIT,ax 
11908  fimul   @TEN 
11909  fiadd   @RRDIGIT 
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11910 @RR100: ; get next character 
11911  push    @RRFILE 
11912  mov     bx,1    ; size 
11913  push    bx      ; size 
11914  push    bx      ; @_TEXT_FILE_ = 1 
11915  call    _get 
11916  pop     bx 
11917  mov     al,BYTE PTR [bx] 
11918  cmp     al,'0' 
11919  jb      @RR105  ; return data = mantissa exponent 
11920  cmp     al,'9' 
11921  ja      @RR105 
11922  and     ax,0fh 
11923  mov     @RRDIGIT,ax 
11924  fimul   @TEN 
11925  call    _chkovf 
11926  fiadd   @RRDIGIT 
11927  call    _chkovf 
11928  jmp     short @RR100 
11929 @RR105: ; data = mantissa exponent 
11930  jcxz    @RR108 
11931  fchs 
11932 @RR108: 
11933  fisub   @RRPLACE 
11934 @RR110: 
11935  call    _falog 
11936  fmulp   st(1),st(0) 
11937 @RR115: call    _chkrng 
11938  mov     bx,@RRTARGET 
11939  mov     WORD PTR [bx],ax 
11940  mov     WORD PTR [bx+2],dx 
11941  pop     dx 
11942  pop     cx 
11943  pop     bx 
11944  pop     ax 
11945  mov     sp,bp 
11946  pop     bp 
11947  ret     2       ; file remain on stack 
11948 _read_real      endp 
11949  
11950 ;char next_char(FILE *file) 
11951 @NCFILE EQU     WORD PTR [bp+4] 
11952 @NCHAR  EQU     WORD PTR [bp-2] 
11953 ; size = 1 
11954 _next_char      proc near 
11955  push    bp 
11956  mov     bp,sp 
11957  sub     sp,2 
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11958  push    bx 
11959  mov     bx,@NCFILE 
11960  add     bx,1+@TERM_OFFSET       ; @NCOFFS = bx+1 
11961  cmp     BYTE PTR [bx],@_TRUE_   ; is terminal? 
11962  je      @NC05 
11963  ; return character in buffer 
11964  mov     bx,@NCFILE 
11965  mov     al,BYTE PTR [bx] 
11966  mov     @NCHAR,ax 
11967  ; get next character 
11968  push    bx 
11969  mov     bx,1            ; size of char 
11970  push    bx              ; size of char 
11971  push    bx              ; @_TEXT_FILE_ = 1 
11972  call    _get 
11973  pop     bx 
11974  jmp     @NC20           ; return 
11975 @NC05:  ; read from terminal 
11976  push    @NCFILE 
11977  mov     bx,1            ; size of char 
11978  push    bx              ; size of char 
11979  push    bx              ; @_TEXT_FILE_ = 1 
11980  call    _get_delay 
11981  pop     bx 
11982 ; return character in buffer 
11983  mov     bx,@NCFILE 
11984  mov     al,BYTE PTR [bx] 
11985  mov     @NCHAR,ax 
11986  mov     @DELAY_FLAG,@_TRUE_ 
11987 @NC20: 
11988  mov     ax,@NCHAR 
11989  pop     bx 
11990  mov     sp,bp 
11991  pop     bp 
11992  ret     2 
11993 _next_char      endp 
11994  
11995 ;void read_char(FILE *file, char *target) 
11996 @RCTARGET       EQU     WORD PTR [bp+4] 
11997 @RCFILE         EQU     WORD PTR [bp+6] 
11998 _read_char      proc near 
11999  push    bp 
12000  mov     bp,sp 
12001  push    ax 
12002  push    bx 
12003  push    @RCFILE 
12004  call    _next_char 
12005  mov     bx,@RCTARGET 
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12006  mov     BYTE PTR [bx],al 
12007  pop     bx 
12008  pop     ax 
12009  mov     sp,bp 
12010  pop     bp 
12011  ret     2       ; file remain on stack 
12012 _read_char      endp 
12013  
12014 ;void readln(FILE *file) 
12015 @RLFILE EQU     WORD PTR [bp+4] 
12016 _readln proc near 
12017  push    bp 
12018  mov     bp,sp 
12019  push    ax 
12020 @RL05:  ; check eoln 
12021  push    @RLFILE 
12022  call    _eoln 
12023  cmp     ax,@_TRUE_ 
12024  je      @RL15 
12025  ; check eof, can not skip pass eof 
12026  push    @RLFILE 
12027  mov     ax,1    ; size 
12028  push    ax      ; size 
12029  call    _eof 
12030  cmp     ax,@_TRUE_ 
12031  jne     @RL10 
12032  ; error try to pass eof 
12033  lea     ax,@EEOF 
12034  push    ax 
12035  call _runtime_error 
12036 @RL10:  ; skip charaters 
12037  push    @RLFILE 
12038  call    _next_char 
12039  jmp     @RL05 
12040 @RL15:  ; found eoln, get next character. 
12041  push    @RLFILE 
12042  call    _next_char 
12043 @RL20: 
12044  pop     ax 
12045  mov     sp,bp 
12046  pop     bp 
12047  ret     2 
12048 _readln endp 
12049  
12050 ;char eof(FILE *file, int size) 
12051 @EFSIZE EQU     WORD PTR [bp+4] 
12052 @EFFILE EQU     WORD PTR [bp+6] 
12053 _eof    proc near 
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12054  push    bp 
12055  mov     bp,sp 
12056  push    bx 
12057  ; if it is terminal, get delay character 
12058  push    @EFFILE 
12059  push    @EFSIZE 
12060  ; in this case file type is not significant 
12061  mov     bx,1 
12062  push    bx 
12063  call    _get_delay 
12064  pop     bx 
12065 @EF05: 
12066  mov     bx,@EFFILE 
12067  add     bx,@EFSIZE      ; @EFOFFS = bx 
12068  add     bx,@EOF_OFFSET 
12069  mov     al, BYTE PTR [bx] 
12070  xor     ah,ah 
12071  pop     bx 
12072  mov     sp,bp 
12073  pop     bp 
12074  ret     4 
12075 _eof    endp 
12076  
12077 ;char eoln(FILE *file) 
12078 @ELFILE EQU     WORD PTR [bp+4] 
12079 _eoln   proc near 
12080  push    bp 
12081  mov     bp,sp 
12082  push    bx 
12083  ; get delay character 
12084  push    @ELFILE 
12085  mov     bx,1    ; size 
12086  push    bx      ; size 
12087  push    bx      ; @_TEXT_FILE_ = 1 
12088  call    _get_delay 
12089  pop     bx 
12090 @EL05: 
12091  mov     bx,@ELFILE 
12092  add     bx,1+@EOLN_OFFSET       ; @ELOFFS = bx+1 
12093  mov     al, BYTE PTR [bx] 
12094  xor     ah,ah 
12095  pop     bx 
12096  mov     sp,bp 
12097  pop     bp 
12098  ret     2 
12099 _eoln   endp 
12100  
12101 ;void put(FILE * file, int size) 
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12102 @PUSIZE EQU     WORD PTR [bp+4] 
12103 @PUFILE EQU     WORD PTR [bp+6] 
12104 _put    proc near 
12105  push    bp 
12106  mov     bp,sp 
12107  push    ax 
12108  push    bx 
12109  push    cx 
12110  push    dx 
12111  mov     bx,@PUFILE 
12112  add     bx,@PUSIZE 
12113  mov     cx,bx 
12114  add     bx,@OPEN_FLAG_OFFSET 
12115  cmp     BYTE PTR [bx],@_FALSE_ 
12116  jne     @PU01 
12117  lea     ax,@EPUOP 
12118  push    ax 
12119  call    _runtime_error 
12120 @PU01: 
12121  mov     bx,cx 
12122  add     bx,@OPEN_FLAG_OFFSET 
12123  cmp     BYTE PTR [bx],@_OPEN_WRITE_ 
12124  jne     @PU05 
12125  mov     bx,cx 
12126 ;       add     bx,@HANDLE_OFFSET       ; @HANDLE_OFFSET = 0 
12127  mov     ax,WORD PTR [bx] 
12128  mov     bx,ax                   ; bx keeps handle number 
12129  mov     cx,@PUSIZE              ; cx keeps buffer sizes 
12130  mov     dx,@PUFILE              ; ds:dx keeps address of buffer 
12131  mov     ah,40h                  ; function write 
12132  int     21h 
12133  jnb     @PU10                   ; jump if CF = 0 
12134 @PU05:  lea     bx,@EPUT 
12135  push    bx 
12136  call    _runtime_error 
12137 @PU10: 
12138  pop     dx 
12139  pop     cx 
12140  pop     bx 
12141  pop     ax 
12142  mov     sp,bp 
12143  pop     bp 
12144  ret     2       ; remain file on stack 
12145 _put    endp 
12146  
12147 ;void write_integer(FILE *file, int value, int width) 
12148 ;{  char sign; 
12149 ;  int position; } 
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12150 @WIWIDTH        EQU     WORD PTR [bp+4] 
12151 @WIVALUE        EQU     WORD PTR [bp+6] 
12152 @WIFILE         EQU     WORD PTR [bp+8] 
12153 @WISIGN         EQU     WORD PTR [bp-2] 
12154 @WIPOSITION     EQU     WORD PTR [bp-4] 
12155 _write_integer  proc near 
12156  push    bp 
12157  mov     bp,sp 
12158  sub     sp,4 
12159  push    ax 
12160  push    bx 
12161  push    cx 
12162  push    dx 
12163  cmp @WIWIDTH,0       ; if width <= 0 
12164  jg @WI01 
12165  mov @WIWIDTH,1         ; then width := 1 
12166 @WI01: mov     @WISIGN,' ' 
12167  mov     @WIPOSITION,0 
12168  mov     ax,@WIVALUE 
12169  cmp     ax,0h 
12170  jge     @WI05 
12171  mov     @WISIGN,'-' 
12172 @WI05: 
12173  mov     cx,10   ; convert to base 10 
12174 @WI10: 
12175  cwd 
12176  idiv    cx 
12177  cmp     dx,0h 
12178  jge     @WI15 
12179  neg     dx 
12180 @WI15: 
12181  add     dx,'0' 
12182  push    dx 
12183  inc     @WIPOSITION 
12184  cmp     ax,0h 
12185  je      @WI20 
12186  jmp     @WI10 
12187 @WI20: 
12188  mov     bx,@WIFILE 
12189  cmp     @WISIGN,'-' 
12190  jne     @WI25 
12191  inc     @WIPOSITION 
12192 @WI25: 
12193  mov     ax,@WIWIDTH 
12194  sub     ax,@WIPOSITION 
12195  cmp     ax,0 
12196  jle     @WI35 
12197  mov     cx,ax 
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12198 @WI30: 
12199  mov     BYTE PTR [bx],' ' 
12200  push    @WIFILE 
12201  mov     ax,1h 
12202  push    ax 
12203  call    _put 
12204  pop     ax 
12205  loop    @WI30 
12206 @WI35: 
12207  cmp     @WISIGN,'-' 
12208  jne     @WI40 
12209  mov     BYTE PTR [bx],'-' 
12210  push    @WIFILE 
12211  mov     ax,1h 
12212  push    ax 
12213  call    _put 
12214  pop     ax 
12215  dec     @WIPOSITION 
12216 @WI40: 
12217  mov     cx,@WIPOSITION 
12218 @WI45: 
12219  pop     ax 
12220  mov     BYTE PTR [bx],al        ; mov output digit to buffer 
12221  push    @WIFILE 
12222  mov     ax,1h 
12223  push    ax                      ; size of char 
12224  call    _put 
12225  pop     ax                      ; delete file address from _put 
12226  loop    @WI45 
12227  pop     dx 
12228  pop     cx 
12229  pop     bx 
12230  pop     ax 
12231  mov     sp,bp 
12232  pop     bp 
12233  ret     4       ; remain file on stack 
12234 _write_integer  endp 
12235  
12236 ; find antilog x where x is on top of stack , leave result on top of stack 
12237 _falog  proc    near 
12238  push    bp 
12239  mov     bp,sp 
12240  push    ax 
12241  fldl2t                          ; load log2(10) 
12242  fmulp   st(1),st(0)             ; y = x*log2(10) 
12243  fld     st(0)                   ; duplicate y 
12244  fstcw   @OLD_CW                 ; save old control word 
12245  fwait 
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12246  mov     ax,@OLD_CW              ; change rounding mode 
12247  or      ax,0c00h                ; to "truncate toward zero" 
12248  mov     @NEW_CW,ax 
12249  fldcw   @NEW_CW                 ; set new control word 
12250  frndint                         ; get integer part , n 
12251  fldcw   @OLD_CW                 ; restore old control word 
12252  fld     st(0)                   ; duplicate n 
12253  fxch    st(2)                   ; excahnge y to top 
12254  fsubrp  st(1),st(0)             ; find fraction part .z = y - n 
12255  fld1                            ; load 1 
12256  fchs                            ; change to -1 
12257  fxch    st(1)                   ; exchange .z to top 
12258  fscale                          ; find .z*2**(-1) or .z/2 
12259  fstp    st(1)                   ; discard -1 
12260  f2xm1                           ; find 2**(.z/2) - 1 
12261  fld1                            ; load 1 
12262  faddp   st(1),st(0)             ; correct to 2**(.z/2) 
12263  fmul    st(0),st(0)             ; square result get 2**(.z) 
12264  fscale                          ; find 2**(.z)*2**(n) 
12265  fstp    st(1)                   ; discard n result on top 
12266  pop     ax 
12267  mov     sp,bp 
12268  pop     bp 
12269  ret 
12270 _falog  endp 
12271  
12272 @BCDCP          EQU     9       ; carry position of bcd 
12273 @NSD            EQU     7       ; number of sinificant digits (mantissa) 
12274 @NBCD           EQU     18      ; number of bcd 
12275 @SFWIDTH        EQU     13      ; length of -d.ddddddE+dd 
12276 @MSWIDTH        EQU     8       ; minimum length (-d.dE+dd) 
12277  
12278 _ftobcd proc near 
12279  push    bp 
12280  mov     bp,sp 
12281  sub     sp,2 
12282  push    ax 
12283  mov     @FTZERO,@_FALSE_ 
12284  fxam 
12285  fstsw   @SIGN 
12286  fwait 
12287  mov     ax,@SIGN        ; test valid number to print 
12288  and ax,4700h ; get C3,C2,C1,C0 
12289  rol ax,1            ; move bits 
12290  rol ax,1 
12291  shl ah,1 
12292  shl ah,1 
12293  shl ah,1 
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12294  rol ax,1 
12295  rol ax,1 
12296  rol ax,1  ; now C3C2C1C0 is in ax 
12297  cmp ax,4            ; check unnormal and NaN 
12298  jl @FT01           ; if yes then jump to error 
12299  and ax,1            ; else test C0 
12300  jz      @FT02           ; if C0 = 0 then jump to ok 
12301 @FT01: lea     ax,@ENAN        ; else error 
12302  push    ax 
12303  call    _runtime_error 
12304 @FT02:  ftst 
12305  fstsw   @STATUS 
12306  fwait 
12307  mov     ax,@STATUS 
12308  sahf 
12309  jnz     @FT03 
12310  mov     @EXP,0 
12311  mov     @FTZERO,@_TRUE_ 
12312  fbstp   @BCDMAN 
12313  fwait 
12314  jmp     @FT20 
12315 @FT03:  fabs 
12316  fxtract 
12317  fxch    st(1) 
12318  fldlg2 
12319  fmulp   st(1),st(0) 
12320  fstcw   @OLD_CW 
12321  fwait 
12322  mov     ax,@OLD_CW 
12323  or      ax,0c00h 
12324  mov     @NEW_CW,ax 
12325  fldcw   @NEW_CW 
12326  fld     st(0) 
12327  frndint 
12328  fist    @EXP 
12329  fldcw   @OLD_CW 
12330  fsubp   st(1),st(0) 
12331  call    _falog 
12332  fmulp   st(1),st(0) 
12333  fmul    @TENP18 
12334 ; frndint 
12335 @FT05:  fcom    @TENP17 
12336  fstsw   @STATUS 
12337  fwait 
12338  mov     ax,@STATUS 
12339  sahf 
12340  jae     @FT10 
12341  fimul   @TEN 
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12342  dec     @EXP 
12343  jmp     short @FT05 
12344 @FT10:  fcom    @TENP18 
12345  fstsw   @STATUS 
12346  fwait 
12347  mov     ax,@STATUS 
12348  sahf 
12349  jb      @FT15 
12350  fidiv   @TEN 
12351  inc     @EXP 
12352  jmp     short @FT10 
12353 @FT15:  fbstp   @BCDMAN 
12354  fwait 
12355 @FT20:  pop     ax 
12356  mov     sp,bp 
12357  pop     bp 
12358  ret 
12359 _ftobcd endp 
12360  
12361 ;void sform(int no_sdigits) --display bcd value in scientific form 
12362 @SFNSD  EQU     WORD PTR [bp+4] 
12363 _sform  proc near 
12364  push    bp 
12365  mov     bp,sp 
12366  push    ax 
12367  push    bx 
12368  push    cx 
12369  push    dx 
12370  push    di 
12371  cld 
12372  mov     ax,ds 
12373  mov     es,ax 
12374  lea     di,@FFMT 
12375  mov     al,' ' 
12376  test    @SIGN,200h 
12377  jz      @SF05 
12378  mov     al,'-' 
12379 @SF05:  stosb 
12380  mov     dx,1 
12381  mov     bx,@NBCD 
12382  sub     bx,dx 
12383  shr     bx,1 
12384  mov     al,BYTE PTR [bx+@BCDMAN] 
12385  shr     al,1 
12386  shr     al,1 
12387  shr     al,1 
12388  shr     al,1 
12389  and     al,0fh 
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12390  add     al,'0' 
12391  stosb 
12392  mov     al,'.' 
12393  stosb 
12394  mov     cx,@SFNSD 
12395  dec     cx 
12396 @SF10:  inc     dx 
12397  mov     bx,@NBCD 
12398  sub     bx,dx 
12399  shr     bx,1 
12400  mov     al,BYTE PTR [bx+@BCDMAN] 
12401  mov     bx,dx 
12402  and     bx,01h 
12403  jz      @SF15 
12404  shr     al,1 
12405  shr     al,1 
12406  shr     al,1 
12407  shr     al,1 
12408 @SF15:  and     al,0fh 
12409  add     al,'0' 
12410  stosb 
12411  loop    @SF10 
12412  mov     al,'E' 
12413  stosb 
12414  mov     bx,@EXP 
12415  mov     al,'+' 
12416  cmp     @FTZERO,@_TRUE_ 
12417  je      @SF20 
12418  dec     bx 
12419  or      bx,bx 
12420  jns     @SF20 
12421  mov     al,'-' 
12422  neg     bx 
12423 @SF20:  stosb 
12424  mov     ax,bx 
12425  cwd 
12426  mov     cx,100 
12427  div     cx 
12428  cmp     ax,0 
12429  je      @SF25 
12430  mov     al,'*' 
12431  stosb 
12432  stosb 
12433  jmp     short @SF30 
12434 @SF25:  mov     ax,dx 
12435  cwd 
12436  mov     cx,10 
12437  div     cx 
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12438  and     al,0fh 
12439  add     al,'0' 
12440  stosb 
12441  mov     ax,dx 
12442  and     al,0fh 
12443  add     al,'0' 
12444  stosb 
12445 @SF30:  pop     di 
12446  pop     dx 
12447  pop     cx 
12448  pop     bx 
12449  pop     ax 
12450  mov     sp,bp 
12451  pop     bp 
12452  ret     2 
12453 _sform  endp 
12454  
12455 ;void round_bcd(int position, value) 
12456 @RBVAL  EQU     WORD PTR [bp+4] 
12457 @RBPOST EQU     WORD PTR [bp+6] 
12458 _round_bcd      proc near 
12459  push    bp 
12460  mov     bp,sp 
12461  push    ax 
12462  push    bx 
12463  push    cx 
12464  push    dx 
12465  mov     bx,@NBCD 
12466  sub     bx,@RBPOST 
12467  shr     bx,1 
12468  mov     al,BYTE PTR [bx+@BCDMAN] 
12469  mov     cx,@RBPOST 
12470  dec     @RBPOST 
12471  mov     dx,@RBVAL 
12472  and     cx,01h 
12473  jz      @RB05 
12474  shl     dl,1 
12475  shl     dl,1 
12476  shl     dl,1 
12477  shl     dl,1 
12478  add     al,dl 
12479  daa 
12480  mov     BYTE PTR [bx+@BCDMAN],al 
12481  mov     cx,0 
12482  adc     cx,0 
12483  jmp     short @RB15 
12484 @RB05:  add     al,dl 
12485  daa 
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12486  mov     BYTE PTR [bx+@BCDMAN],al 
12487  mov     cx,0 
12488  adc     cx,0 
12489  dec     @RBPOST 
12490 @RB15:  cmp     @RBPOST,0 
12491  jle     @RB20 
12492  inc     bx 
12493  mov     al,BYTE PTR [bx+@BCDMAN] 
12494  add     al,cl 
12495  daa 
12496  mov     BYTE PTR [bx+@BCDMAN],al 
12497  mov     cx,0 
12498  adc     cx,0 
12499  dec     @RBPOST 
12500  dec     @RBPOST 
12501  jmp     short @RB15 
12502 @RB20:  mov     al,BYTE PTR [@BCDMAN+@BCDCP] 
12503  and     al,0f0h 
12504  add     al,cl 
12505  mov     BYTE PTR [@BCDMAN+@BCDCP],al 
12506  pop     dx 
12507  pop     cx 
12508  pop     bx 
12509  pop     ax 
12510  mov     sp,bp 
12511  pop     bp 
12512  ret     4 
12513 _round_bcd      endp 
12514  
12515 _adjust_bcd     proc near 
12516  push    ax 
12517  push    bx 
12518  push    cx 
12519  mov     cx,@NBCD 
12520  mov     bx,cx 
12521  dec     cx 
12522  sub     bx,@NSD 
12523  shr     bx,1 
12524 @ADJ05: mov     al,BYTE PTR [bx+@BCDMAN] 
12525  mov     ah,BYTE PTR [bx+1+@BCDMAN] 
12526  shr     ax,1 
12527  shr     ax,1 
12528  shr     ax,1 
12529  shr     ax,1 
12530  mov     BYTE PTR [bx+@BCDMAN],al 
12531  inc     bx 
12532  loop    @ADJ05 
12533  mov     al,BYTE PTR [bx+@BCDMAN] 
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12534  mov     ah,BYTE PTR [@BCDMAN+@BCDCP] 
12535  shr     ax,1 
12536  shr     ax,1 
12537  shr     ax,1 
12538  shr     ax,1 
12539  mov     BYTE PTR [bx+@BCDMAN],al 
12540  inc     @EXP                            ; adjust exponent up 1 
12541  pop     cx 
12542  pop     bx 
12543  pop     ax 
12544  ret 
12545 _adjust_bcd     endp 
12546  
12547 ;void write_real(FILE *file, float value, int width, int frac) 
12548 ;{ int dot_flag; } 
12549 @WRFRAC         EQU     WORD PTR [bp+4] 
12550 @WRWIDTH        EQU     WORD PTR [bp+6] 
12551 @WRVALUE        EQU     DWORD PTR [bp+8] 
12552 @WRFILE         EQU     WORD PTR [bp+12] 
12553 @WRDOT          EQU     WORD PTR [bp-2] 
12554 _write_real     proc near 
12555  push    bp 
12556  mov     bp,sp 
12557  sub     sp,2 
12558  push    ax 
12559  push    bx 
12560  push    cx 
12561  push    dx 
12562  push    di 
12563  cmp     @CO87,@_TRUE_ 
12564  je      @WR05 
12565  lea     ax,@ECOPR 
12566  push    ax 
12567  call    _runtime_error 
12568 @WR05: fld     @WRVALUE        ; load value 
12569  call    _ftobcd         ; find exponent(base 10) and mantissa in bcd 
12570  mov     di,1            ; keep size of char(blank) in di 
12571  push    @WRFILE         ; push address of FILE for writting 
12572  cmp     @WRFRAC,0       ; test f 
12573  jg      @WR15           ; f > 0 ->print in fraction form 
12574 @WR13:  jmp     @WR230          ; f <= 0 ->print in scientific form 
12575 @WR15:  cmp     @EXP,38 
12576  jg      @WR13           ; if exponent > 38 ->print in scientific form 
12577  cmp     @EXP,-39 
12578  jl      @WR13           ; or exponent < -39->print in scientific form 
12579  ; print in fraction form 
12580  cmp     @WRWIDTH,0      ; if width <= 0 
12581  jg      @WR20 
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12582  mov @WRWIDTH,1     ; then width := 1 
12583 @WR20: cmp     @EXP,0 
12584  jge     @WR65 
12585  jmp     @WR165 
12586 @WR65: mov     dx,@WRFRAC      ; case exp >= 0 
12587  add     dx,@EXP 
12588  cmp     dx,@NSD 
12589  jge     @WR70 
12590  inc     dx            ; a) f + exp < @NSD 
12591  push    dx 
12592  mov     dx,05h 
12593  push    dx 
12594  jmp     short   @WR75 
12595 @WR70: mov     dx,@NBCD        ; b) f + exp >= @NSD 
12596  push    dx 
12597  mov     dx,01h 
12598  push    dx 
12599 @WR75:  call    _round_bcd 
12600  mov     cx,@WRWIDTH     ; write in fraction form for exp >= 0 
12601  dec     cx              ; . 
12602  cmp     @EXP,0 
12603  je      @WR80 
12604  sub     cx,@EXP         ; digit before . i.e. ddd. 
12605  mov     al,BYTE PTR [@BCDMAN+@BCDCP] 
12606  and     al,0fh 
12607  jz      @WR85 
12608 @WR80:  dec     cx              ; carry c or 0. 
12609 @WR85:  test    @SIGN,200h 
12610  jz      @WR90 
12611  dec     cx 
12612 @WR90:  sub     cx,@WRFRAC 
12613  cmp     cx,0 
12614  jle     @WR100 
12615  mov     ax,' ' 
12616 @WR95:  push    ax 
12617  push    di 
12618  call    _write_char 
12619  loop    @WR95 
12620 @WR100: test    @SIGN,200h 
12621  jz      @WR105 
12622  mov     ax,'-' 
12623  push    ax 
12624  push    di 
12625  call    _write_char 
12626 @WR105: mov     al,BYTE PTR [@BCDMAN+@BCDCP] 
12627  cmp     @EXP,0 
12628  jne     @WR110 
12629  and     al,0fh 
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12630  jmp     short @WR115 
12631 @WR110: and     al,0fh 
12632  jz      @WR120 
12633 @WR115: add     al,'0' 
12634  push    ax 
12635  push    di 
12636  call    _write_char 
12637 @WR120: mov     cx,@EXP         ; print digit before . 
12638  mov     dx,1 
12639  mov     @WRDOT,@_FALSE_ 
12640 @WR125: cmp     cx,0 
12641  jg      @WR130 
12642  jmp     @WR155 
12643 @WR130: cmp     dx,@NSD 
12644  jle     @WR132 
12645  jmp     @WR140 
12646 @WR132: mov     bx,@NBCD        ; _write_bcd 
12647  sub     bx,dx 
12648  shr     bx,1 
12649  mov     al,BYTE PTR [bx+@BCDMAN] 
12650  mov     bx,dx 
12651  and     bx,01h 
12652  jz      @WR135 
12653  shr     al,1 
12654  shr     al,1 
12655  shr     al,1 
12656  shr     al,1 
12657 @WR135: and     al,0fh 
12658  add     al,'0' 
12659  push    ax 
12660  push    di 
12661  call    _write_char     ; end _write_bcd 
12662  dec     cx 
12663  inc     dx 
12664  jmp     @WR125 
12665 @WR140: cmp     cx,0 
12666  jne     @WR145 
12667  jmp     short @WR155 
12668 @WR145: mov     al,'0' 
12669 @WR150: push    ax 
12670  push    di 
12671  call    _write_char 
12672  loop    @WR150 
12673 @WR155: cmp     @WRDOT,@_TRUE_ 
12674  je      @WR160 
12675  mov     al,'.' 
12676  push    ax 
12677  push    di 
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12678  call    _write_char 
12679  mov     @WRDOT,@_TRUE_ 
12680  mov     cx,@WRFRAC 
12681  jmp     @WR125 
12682 @WR160: jmp     @WR245          ; pop file & return 
12683 @WR165:                         ; case exp < 0 
12684  mov     ax,@EXP 
12685  neg     ax 
12686  cmp     @WRFRAC,ax 
12687  jl      @WR175 
12688  add     ax,@NSD 
12689  cmp     @WRFRAC,ax 
12690  jge     @WR170 
12691  mov     dx,@EXP 
12692  add     dx,@WRFRAC 
12693  inc     dx 
12694  push    dx 
12695  mov     dx,05h 
12696  push    dx 
12697  jmp     short @WR172 
12698 @WR170: mov     dx,@NBCD 
12699  push    dx 
12700  mov     dx,01h 
12701  push    dx 
12702 @WR172: call    _round_bcd 
12703 @WR175: ; write in fraction form for exp < 0 
12704  mov     cx,@WRWIDTH 
12705  dec     cx              ; 0 
12706  dec     cx              ; . 
12707  test    @SIGN,200h 
12708  jz      @WR180 
12709  dec     cx              ; - 
12710 @WR180: sub     cx,@WRFRAC 
12711  cmp     cx,0 
12712  jle     @WR190 
12713  mov     ax,' ' 
12714 @WR185: push    ax 
12715  push    di 
12716  call    _write_char 
12717  loop    @WR185 
12718 @WR190: test    @SIGN,200h 
12719  jz      @WR195 
12720  mov     ax,'-' 
12721  push    ax 
12722  push    di 
12723  call    _write_char 
12724 @WR195: mov     al,'0' 
12725  push    ax 
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12726  push    di 
12727  call    _write_char 
12728  mov     al,'.' 
12729  push    ax 
12730  push    di 
12731  call    _write_char 
12732  mov     cx,@WRFRAC 
12733  mov     dx,@EXP 
12734 @WR200: cmp     cx,0 
12735  jg      @WR205 
12736  jmp     @WR245          ; pop file & return 
12737 @WR205: inc     dx 
12738  cmp     dx,0 
12739  jl      @WR210 
12740  je      @WR215 
12741  cmp     dx,@NSD 
12742  jle     @WR220 
12743 @WR210: mov     al,'0' 
12744  push    ax 
12745  push    di 
12746  call    _write_char 
12747  dec     cx 
12748  jmp     short @WR200 
12749 @WR215: mov     al,BYTE PTR [@BCDMAN+@BCDCP] 
12750  and     al,0fh 
12751  add     al,'0' 
12752  push    ax 
12753  push    di 
12754  call    _write_char 
12755  dec     cx 
12756  jmp     @WR200 
12757 @WR220:                         ; _write_bcd 
12758  mov     bx,@NBCD 
12759  sub     bx,dx 
12760  shr     bx,1 
12761  mov     al,BYTE PTR [bx+@BCDMAN] 
12762  mov     bx,dx 
12763  and     bx,01h 
12764  jz      @WR225 
12765  shr     al,1 
12766  shr     al,1 
12767  shr     al,1 
12768  shr     al,1 
12769 @WR225: and     al,0fh 
12770  add     al,'0' 
12771  push    ax 
12772  push    di 
12773  call    _write_char     ; end _write_bcd 
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12774  dec     cx 
12775  jmp     @WR200 
12776 @WR230: ; print in scientific form 
12777  cmp     @WRWIDTH,@MSWIDTH      ; if width <= @MSWIDTH 
12778  jg      @WR231 
12779  mov @WRWIDTH,@MSWIDTH      ; then width := @MSWIDTH 
12780 @WR231: mov     dx,@WRWIDTH     ; load w to dx 
12781  cmp     dx,@SFWIDTH     ; test w with scientific width (sw) 
12782  jge     @WR234          ; if w >= sw -> print in completed form 
12783  sub     dx,@NSD-2       ; else print mantissa shorter 
12784  push    dx              ; position to be rounded 
12785  mov     ax,05h          ; rounded by 5 
12786  push    ax 
12787  call    _round_bcd 
12788  mov     al,BYTE PTR [@BCDMAN+@BCDCP] ; check carry digit 
12789  and     al,0fh 
12790  jz      @WR233          ; carry digit = 0 -> do nothing 
12791  call    _adjust_bcd     ; carry digit = 1 -> adjust bcd 
12792 @WR233: dec     dx              ; dx keeps no. of mantissa digits to print 
12793  jmp     short   @WR240 
12794 @WR234: ; print in completed form 
12795  mov     dx,@NSD         ; dx keeps no. of mantissa digits to print 
12796  mov     cx,@WRWIDTH     ; find number of leading blanks 
12797  sub     cx,@SFWIDTH     ; and keep in cx 
12798  cmp     cx,0            ; test cx 
12799  jle     @WR240          ; cx <= 0 ->no leading blanks 
12800  mov     al,' '          ; cx > 0  ->print leading blanks 
12801 @WR235: push    ax 
12802  push    di 
12803  call    _write_char 
12804  loop    @WR235 
12805  mov     @WRWIDTH,@SFWIDTH ; now w of string to print = sw 
12806 @WR240: push    dx              ; push no. of mantissa digits to print 
12807  call    _sform          ; form string to print in @FFMT 
12808  lea     ax,@FFMT        ; load address of string to print in ax 
12809  push    ax              ; push ax 
12810  mov     ax,@WRWIDTH     ; load w of string to print in ax 
12811  push    ax              ; push ax 
12812  push    ax              ; push string length 
12813  call    _write_string   ; print it! 
12814 @WR245: pop     ax              ; discard address of FILE 
12815  pop     di 
12816  pop     dx 
12817  pop     cx 
12818  pop     bx 
12819  pop     ax 
12820  mov     sp,bp 
12821  pop     bp 
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12822  ret     8               ; remain file on stack 
12823 _write_real     endp 
12824  
12825 ;void write_boolean(char *file, int value, int width) 
12826 @WBWIDTH        EQU     WORD PTR [bp+4] 
12827 @WBVALUE        EQU     WORD PTR [bp+6] 
12828 @WBFILE         EQU     WORD PTR [bp+8] 
12829 _write_boolean  proc near 
12830  push    bp 
12831  mov     bp,sp 
12832  push    ax 
12833  cmp     @WBWIDTH,0      ; if width <= 0 
12834  jg      @WB01 
12835  mov @WBWIDTH,1 ; then width := 1 
12836 @WB01: mov     ax,@WBFILE 
12837  push    ax 
12838  mov     ax,@WBVALUE 
12839  cmp     ax,@_TRUE_ 
12840  je      @WB05 
12841  lea     ax,@FALSE 
12842  push    ax 
12843  mov     ax,@WBWIDTH 
12844  push    ax 
12845  mov     ax,5 
12846  push    ax 
12847  jmp     short @WB10 
12848 @WB05: 
12849  lea     ax,@TRUE 
12850  push    ax 
12851  mov     ax,@WBWIDTH 
12852  push    ax 
12853  mov     ax,4 
12854  push    ax 
12855 @WB10: 
12856  call    _write_string 
12857  pop     ax 
12858  pop     ax 
12859  mov     sp,bp 
12860  pop     bp 
12861  ret     4       ; remain file on stack 
12862 _write_boolean  endp 
12863  
12864 ;void write_char(FILE *file, int value, int width) 
12865 @WCWIDTH        EQU     WORD PTR [bp+4] 
12866 @WCVALUE        EQU     WORD PTR [bp+6] 
12867 @WCFILE         EQU     WORD PTR [bp+8] 
12868 _write_char     proc near 
12869  push    bp 
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12870  mov     bp,sp 
12871  push    ax 
12872  push    bx 
12873  push    cx 
12874  push    dx 
12875  cmp     @WCWIDTH,0      ; if width <= 0 
12876  jg      @WC01 
12877  mov @WCWIDTH,1 ; then width := 1 
12878 @WC01: mov     bx,@WCFILE 
12879  push    bx 
12880  mov     dx,1            ; buff size 
12881  mov     cx,@WCWIDTH 
12882  sub     cx,1            ; character length = 1 
12883  cmp     cx,0 
12884  jle     @WC10 
12885  mov     BYTE PTR [bx],' ' 
12886 @WC05: 
12887  push    dx 
12888  call    _put 
12889  loop    @WC05 
12890 @WC10: 
12891  mov     ax,@WCVALUE 
12892  mov     BYTE PTR [bx],al 
12893  push    dx 
12894  call    _put 
12895  pop     ax 
12896  pop     dx 
12897  pop     cx 
12898  pop     bx 
12899  pop     ax 
12900  mov     sp,bp 
12901  pop     bp 
12902  ret     4               ; remain file on stack 
12903 _write_char     endp 
12904  
12905 ;void write_string(FILE *file, char *s, int width, unsigned int length) 
12906 @WSLENGTH       EQU     WORD PTR [bp+4] 
12907 @WSWIDTH        EQU     WORD PTR [bp+6] 
12908 @WSS            EQU     WORD PTR [bp+8] 
12909 @WSFILE         EQU     WORD PTR [bp+10] 
12910 _write_string   proc near 
12911  push    bp 
12912  mov     bp,sp 
12913  push    ax 
12914  push    bx 
12915  push    cx 
12916  push    dx 
12917  push    si 
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12918  cmp     @WSWIDTH,0   ; if width <= 0 
12919  jg      @WS01 
12920  mov @WSWIDTH,1       ; then width := 1 
12921 @WS01: 
12922  mov     si,@WSS 
12923  mov     ax,ds 
12924  mov     es,ax 
12925  mov     bx,@WSFILE 
12926  push    bx 
12927  mov     dx,1              ; buff size 
12928  mov     cx,@WSWIDTH       ; cx := width; 
12929  cmp     cx,@WSLENGTH 
12930  jbe     @WS15             ; if width <= length then goto @WS15 
12931  sub     cx,@WSLENGTH      ; else cx := width - length 
12932  mov     BYTE PTR [bx],' ' ; write blank cx times 
12933 @WS05: 
12934  push    dx 
12935  call    _put 
12936  loop    @WS05 
12937  mov     cx,@WSLENGTH      ; cx := length 
12938  cmp cx,0              ; if length = 0 
12939  je @WS20             ; then return 
12940 @WS15:                            ; cx keep number of characters to write 
12941  lodsb 
12942  mov     BYTE PTR [bx],al 
12943  push    dx 
12944  call    _put 
12945  loop    @WS15 
12946 @WS20: pop     ax 
12947  pop     si 
12948  pop     dx 
12949  pop     cx 
12950  pop     bx 
12951  pop     ax 
12952  mov     sp,bp 
12953  pop     bp 
12954  ret     6                 ; remain file on stack 
12955 _write_string   endp 
12956  
12957 ; void writeln(FILE *file) 
12958 @WLFILE EQU     WORD PTR [bp+4] 
12959 _writeln        proc near 
12960  push    bp 
12961  mov     bp,sp 
12962  push    ax 
12963  push    @WLFILE 
12964  lea     ax,@NEWLN 
12965  push    ax 
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12966  mov     ax,2            ; cr and lf 
12967  push    ax 
12968  push    ax 
12969  call    _write_string 
12970  pop     ax 
12971  pop     ax 
12972  mov     sp,bp 
12973  pop     bp 
12974  ret     2 
12975 _writeln        endp 
12976  
12977 ; void page(FILE *file) 
12978 @PGFILE EQU     WORD PTR [bp+4] 
12979 _page        proc near 
12980  push    bp 
12981  mov     bp,sp 
12982  push    ax 
12983  push    bx 
12984  push    cx 
12985  push    dx 
12986  push    @PGFILE 
12987  lea     ax,@FF 
12988  push    ax 
12989  mov     ax,1            ; form feed is 1 character long 
12990  push    ax 
12991  push    ax 
12992  call    _write_string 
12993  pop     ax 
12994  ; if terminal then clear screen 
12995  mov     bx,@PGFILE 
12996  add     bx,1+@TERM_OFFSET 
12997  cmp     BYTE PTR [bx],@_TRUE_ 
12998  jne     @PG05 
12999  ; clear screen 
13000  mov     ah,06h 
13001  mov     al,0 
13002  mov     cx,0 
13003  mov     dh,24 
13004  mov     dl,79 
13005  mov     bh,7 
13006  int     10h 
13007  ; move cursor to 0,0 
13008  mov     ah,02h 
13009  mov     bh,0 
13010  mov     dx,0 
13011  int     10h 
13012 @PG05: 
13013  pop     dx 
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13014  pop     cx 
13015  pop     bx 
13016  pop     ax 
13017  mov     sp,bp 
13018  pop     bp 
13019  ret     2 
13020 _page        endp 
13021  
13022 ;float abs_real(float y) 
13023 ;{ float result; /* int high, low */ } 
13024 _abs_real       proc near 
13025  push    bp 
13026  mov     bp,sp 
13027  sub     sp,4 
13028  cmp     @CO87,@_TRUE_ 
13029  je      @AB05 
13030  lea     ax,@ECOPR 
13031  push    ax 
13032  call    _runtime_error 
13033 @AB05: 
13034  fld     @FY 
13035  fabs 
13036  fstp    @FRES 
13037  fwait 
13038  mov     dx,@FHIGH 
13039  mov     ax,@FLOW 
13040  mov     sp,bp 
13041  pop     bp 
13042  ret     4 
13043 _abs_real       endp 
13044  
13045 ;float sqr_real(float y) 
13046 @SQLOW  EQU     WORD PTR [bp+4] 
13047 @SQHIGH EQU     WORD PTR [bp+6] 
13048 _sqr_real       proc near 
13049  push    bp 
13050  mov     bp,sp 
13051  cmp     @CO87,@_TRUE_ 
13052  je      @SQ05 
13053  lea     ax,@ECOPR 
13054  push    ax 
13055  call    _runtime_error 
13056 @SQ05: 
13057  push    @SQHIGH 
13058  push    @SQLOW 
13059  push    @SQHIGH 
13060  push    @SQLOW 
13061  call    _float_multiply 
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13062  mov     sp,bp 
13063  pop     bp 
13064  ret     4 
13065 _sqr_real       endp 
13066  
13067 ;float sqrt(float y) 
13068 ;{ float result; /* int high, low */ 
13069 ;  int status; } 
13070 _sqrt   proc near 
13071  push    bp 
13072  mov     bp,sp 
13073  sub     sp,4 
13074  cmp     @CO87,@_TRUE_ 
13075  je      @SR05 
13076  lea     ax,@ECOPR 
13077  push    ax 
13078  call    _runtime_error 
13079 @SR05:  ; check sign of y error if minus 
13080  fld     @FY 
13081  ftst 
13082  fstsw   @STATUS 
13083  fwait 
13084  mov     ax,@STATUS 
13085  sahf 
13086  jae     @SR10 
13087  lea     ax,@ESQRT 
13088  push    ax 
13089  call    _runtime_error 
13090 @SR10:  fsqrt 
13091  call    _chkrng 
13092  mov     sp,bp 
13093  pop     bp 
13094  ret     4 
13095 _sqrt   endp 
13096  
13097 ;int round(float y) 
13098 ;{ int result; } 
13099 @RORES  EQU     WORD PTR [bp-2] 
13100 _round  proc near 
13101  push    bp 
13102  mov     bp,sp 
13103  sub     sp,2 
13104  cmp     @CO87,@_TRUE_ 
13105  je      @RO05 
13106  lea     ax,@ECOPR 
13107  push    ax 
13108  call    _runtime_error 
13109 @RO05: 
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13110  fld     @FY 
13111  fstcw   @OLD_CW 
13112  fwait 
13113  mov     ax,@OLD_CW 
13114  and     ax,0f3ffh       ; round 
13115  mov     @NEW_CW,ax 
13116  fldcw   @NEW_CW 
13117  frndint 
13118  fldcw   @OLD_CW 
13119  fistp   @RORES 
13120  fwait 
13121  mov     ax,@RORES 
13122  mov     sp,bp 
13123  pop     bp 
13124  ret     4 
13125 _round  endp 
13126  
13127 ;int trunc(float y) 
13128 ;{ int result; } 
13129 @TRRES  EQU     WORD PTR [bp-2] 
13130 _trunc  proc near 
13131  push    bp 
13132  mov     bp,sp 
13133  sub     sp,2 
13134  cmp     @CO87,@_TRUE_ 
13135  je      @TR05 
13136  lea     ax,@ECOPR 
13137  push    ax 
13138  call    _runtime_error 
13139 @TR05: 
13140  fld     @FY 
13141  fstcw   @OLD_CW 
13142  fwait 
13143  mov     ax,@OLD_CW 
13144  or      ax,0c00h        ; truncate 
13145  mov     @NEW_CW,ax 
13146  fldcw   @NEW_CW 
13147  frndint 
13148  fldcw   @OLD_CW 
13149  fistp   @TRRES 
13150  fwait 
13151  mov     ax,@TRRES 
13152  mov     sp,bp 
13153  pop     bp 
13154  ret     4 
13155 _trunc  endp 
13156  
13157 ; find antiln x where x is on top of stack , leave result on top of stack 
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13158 _faln   proc    near 
13159  push    bp 
13160  mov     bp,sp 
13161  push    ax 
13162  fldl2e            ; load log2(e) 
13163  fmulp   st(1),st(0)             ; y = x*log2(e) 
13164  fld     st(0)                   ; duplicate y 
13165  fstcw   @OLD_CW                 ; save old control word 
13166  fwait 
13167  mov     ax,@OLD_CW              ; change rounding mode 
13168  or      ax,0c00h                ; to "truncate toward zero" 
13169  mov     @NEW_CW,ax 
13170  fldcw   @NEW_CW                 ; set new control word 
13171  frndint                         ; get integer part , n 
13172  fldcw   @OLD_CW                 ; restore old control word 
13173  fld     st(0)                   ; duplicate n 
13174  fxch    st(2)                   ; excahnge y to top 
13175  fsubrp  st(1),st(0)             ; find fraction part .z = y - n 
13176  fld1                            ; load 1 
13177  fchs                            ; change to -1 
13178  fxch    st(1)                   ; exchange .z to top 
13179  fscale                          ; find .z*2**(-1) or .z/2 
13180  fstp    st(1)                   ; discard -1 
13181  f2xm1                           ; find 2**(.z/2) - 1 
13182  fld1                            ; load 1 
13183  faddp   st(1),st(0)             ; correct to 2**(.z/2) 
13184  fmul    st(0),st(0)             ; square result get 2**(.z) 
13185  fscale                          ; find 2**(.z)*2**(n) 
13186  fstp    st(1)                   ; discard n result on top 
13187  pop     ax 
13188  mov     sp,bp 
13189  pop     bp 
13190  ret 
13191 _faln  endp 
13192  
13193 ;float exp(float y) 
13194 ;{ float result; /* int high, low */ } 
13195 _exp    proc near 
13196  push    bp 
13197  mov     bp,sp 
13198  sub     sp,4 
13199  cmp     @CO87,@_TRUE_ 
13200  je      @EXP05 
13201  lea     ax,@ECOPR 
13202  push    ax 
13203  call    _runtime_error 
13204 @EXP05: fld     @FY 
13205  call    _faln 
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13206  call    _chkrng 
13207  mov     sp,bp 
13208  pop     bp 
13209  ret     4 
13210 _exp    endp 
13211  
13212 ;float ln(float y) 
13213 ;{ float result; /* int high, low */ } 
13214 _ln     proc near 
13215  push    bp 
13216  mov     bp,sp 
13217  sub     sp,4 
13218  cmp     @CO87,@_TRUE_ 
13219  je      @LN05 
13220  lea     ax,@ECOPR 
13221  push    ax 
13222  call    _runtime_error 
13223 @LN05:  ; check sign of y error if minus 
13224  fld     @FY 
13225  ftst 
13226  fstsw   @STATUS 
13227  fwait 
13228  mov     ax,@STATUS 
13229  sahf 
13230  jae     @LN10 
13231  lea     ax,@ELN 
13232  push    ax 
13233  call    _runtime_error 
13234 @LN10:  ; find ln(y) 
13235  fldln2 
13236  fxch    st(1) 
13237  fyl2x 
13238  call    _chkrng 
13239  mov     sp,bp 
13240  pop     bp 
13241  ret     4 
13242 _ln     endp 
13243  
13244 _psin   proc    near 
13245  fptan                           ; get fraction Y/X 
13246  fld     st(1)                   ; sin = Y/sqrt(X*X+Y*Y) 
13247  fmul    st(0),st(0) 
13248  fxch    st(1) 
13249  fmul    st(0),st(0) 
13250  faddp   st(1),st(0) 
13251  fsqrt 
13252  fdivp   st(1),st(0) 
13253  ret 



ภาคผนวก ฉ โปรแกรมต้นฉบบัของรูทีนจากคลงั 675  

13254 _psin   endp 
13255  
13256 _pcos   proc    near 
13257  fptan                           ; get fraction Y/X 
13258  fxch    st(1)                   ; cos = X/sqrt(X*X+Y*Y) 
13259  fld     st(1) 
13260  fmul    st(0),st(0) 
13261  fxch    st(1) 
13262  fmul    st(0),st(0) 
13263  faddp   st(1),st(0) 
13264  fsqrt 
13265  fdivp   st(1),st(0) 
13266  ret 
13267 _pcos   endp 
13268  
13269 _reduce_angle   proc near 
13270  fldpi                   ; load constant pi 
13271  fadd    st(0),st(0)     ; update to 2*pi 
13272  fxch                    ; swap st(0) and st(1) 
13273 @RD05:  fprem                   ; deduce to modulo 2*pi 
13274  fstsw   @STATUS 
13275  fwait 
13276  mov     ax,@STATUS 
13277  sahf 
13278  jp      @RD05           ; c2 is on -> loop 
13279  fxch                    ; already reduced, swap back 
13280  fstp    st(0)           ; discard 2*pi 
13281  ret 
13282 _reduce_angle   endp 
13283  
13284 _fsin   proc near 
13285  push    cx 
13286  xor     cx,cx 
13287  ftst 
13288  fstsw   @STATUS 
13289  fwait 
13290  mov     ax,@STATUS; 
13291  sahf 
13292  jae     @FSI05 
13293  dec     cx              ; sin(-y) = - sin(y) 
13294 @FSI05: fabs 
13295  call    _reduce_angle   ; sin(2*pi+y) = sin(y) 
13296  fldpi                   ; load constant pi 
13297  fcom 
13298  fstsw   @STATUS 
13299  fwait 
13300  mov     ax,@STATUS 
13301  sahf 
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13302  jae     @FSI10 
13303  fsub    st(1),st(0)     ; y = y-pi : octant 4-7 
13304  inc     cx              ; sin(pi+x) = -sin(x) 
13305 @FSI10: fstp    st(0)           ; discard pi 
13306  fld     @PIBY4          ; load constant pi/4 
13307  fcom                    ; check octant 0 : 0 <= y < (pi/4) or y = pi 
13308  fstsw   @STATUS 
13309  fwait 
13310  mov     ax,@STATUS 
13311  sahf 
13312  jbe     @FSI15 
13313  fstp    st(0)           ; discard pi/4 
13314  call    _psin           ; octant 0 : sin(y) = psin(y) 
13315  jmp     short @FSI30 
13316 @FSI15: fsub    st(1),st(0)     ; y = y-(pi/4) 
13317  fcom                    ; check octant 1 : (pi/4) <= y < (pi/2) 
13318  fstsw   @STATUS 
13319  fwait 
13320  mov     ax,@STATUS 
13321  sahf 
13322  jbe     @FSI20 
13323  fsubrp  st(1),st(0)     ; y = (pi/4)-y 
13324  call    _pcos           ; octant 1 : sin(y) = pcos((pi/4)-y) 
13325  jmp     short @FSI30 
13326 @FSI20: fsub    st(1),st(0)     ; y = y-(pi/4) 
13327  fcom                    ; check octant 2 : (pi/2) <= y < (3*pi/4) 
13328  fstsw   @STATUS 
13329  fwait 
13330  mov     ax,@STATUS 
13331  sahf 
13332  jbe     @FSI25 
13333  fstp    st(0)           ; discard pi/4 
13334  call    _pcos           ; octant 2 : sin(y) = pcos(y) 
13335  jmp     short @FSI30 
13336 @FSI25: fsub    st(1),st(0)     ; y = y-(pi/4) 
13337  fsubrp  st(1),st(0)     ; y = (pi/4)-y 
13338  call    _psin           ; octant 3 : sin(y) = psin((pi/4)-y) 
13339 @FSI30: jcxz    @FSI35 
13340  fchs 
13341 @FSI35: pop     cx 
13342  ret 
13343 _fsin   endp 
13344  
13345 ;float sin(float y) 
13346 ;{ float result; /* int high, low */ } 
13347 _sin    proc near 
13348  push    bp 
13349  mov     bp,sp 
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13350  sub     sp,4 
13351  cmp     @CO87,@_TRUE_ 
13352  je      @SI05 
13353  lea     ax,@ECOPR 
13354  push    ax 
13355  call    _runtime_error 
13356 @SI05:  fld     @FY 
13357  call    _fsin 
13358  fstp    @FRES 
13359  fwait 
13360  mov     dx,@FHIGH 
13361  mov     ax,@FLOW 
13362  mov     sp,bp 
13363  pop     bp 
13364  ret     4 
13365 _sin    endp 
13366  
13367 ;float cos(float y) 
13368 ;{ float result; /* int high, low */ } 
13369 _cos    proc near 
13370  push    bp 
13371  mov     bp,sp 
13372  sub     sp,4 
13373  cmp     @CO87,@_TRUE_ 
13374  je      @CO05 
13375  lea     ax,@ECOPR 
13376  push    ax 
13377  call    _runtime_error 
13378 @CO05:  fld     @FY 
13379  call    _reduce_angle           ; cos(2*pi+y) = cos(y) 
13380  fadd    @PIBY2                  ; cos(y) = sin((pi/2)+y) 
13381  call    _fsin 
13382  fstp    @FRES 
13383  fwait 
13384  mov     dx,@FHIGH 
13385  mov     ax,@FLOW 
13386  mov     sp,bp 
13387  pop     bp 
13388  ret     4 
13389 _cos    endp 
13390  
13391 ;float arctan(float y) 
13392 ;{ float result; /* int high, low */ } 
13393 _arctan proc near 
13394  push    bp 
13395  mov     bp,sp 
13396  sub     sp,6 
13397  cmp     @CO87,@_TRUE_ 
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13398  je      @ACT05 
13399  lea     ax,@ECOPR 
13400  push    ax 
13401  call    _runtime_error 
13402 @ACT05: fld     @FY 
13403  ftst 
13404  fstsw   @STATUS 
13405  fwait 
13406  mov     ax,@STATUS 
13407  sahf 
13408  jae     @ACT07 
13409  fchs 
13410  fld1 
13411  fchs 
13412  jmp     short @ACT10 
13413 @ACT07: fld1 
13414 @ACT10: fxch    st(1) 
13415  fld1 
13416  fcom 
13417  fstsw   @STATUS 
13418  fwait 
13419  mov     ax,@STATUS 
13420  sahf 
13421  jae     @ACT15 
13422  fxch    st(1) 
13423  fpatan 
13424  fld     @PIBY2 
13425  fsubrp  st(1),st(0) 
13426  jmp     short @ACT20 
13427 @ACT15: fpatan 
13428 @ACT20: fmulp   st(1),st(0) 
13429  fstp    @FRES 
13430  fwait 
13431  mov     dx,@FHIGH 
13432  mov     ax,@FLOW 
13433  mov     sp,bp 
13434  pop     bp 
13435  ret     4 
13436 _arctan endp 
13437  
13438 ;void new(char *pointer, int size) 
13439 ;{ char *p, *pp, *q, *r; } 
13440 @NWSIZE EQU     WORD PTR [bp+4] 
13441 @NWPTR  EQU     WORD PTR [bp+6] 
13442 @NWP    EQU     WORD PTR [bp-2] 
13443 @NWPP   EQU     WORD PTR [bp-4] 
13444 @NWQ    EQU     WORD PTR [bp-6] 
13445 @NWR    EQU     WORD PTR [bp-8] 
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13446 _new    proc near 
13447  push    bp 
13448  mov     bp,sp 
13449  sub     sp,8 
13450  push    ax 
13451  push    bx 
13452  mov     ax,@HEAD_HEAP           ; p = head_heap 
13453  mov     @NWP,ax 
13454  mov     @NWPP,ax                ; pp = p 
13455  mov     ax,@START_HEAP          ; q = start_heap 
13456  mov     @NWQ,ax 
13457 @NW05:  cmp     @NWP,@_NULL_            ; while (p) { 
13458  jne     @NW10 
13459  jmp     @NW45 
13460 @NW10:  mov     ax,@NWQ                 ; r = q + @HNODE_SIZE 
13461  add     ax,@HNODE_SIZE 
13462 ; 
13463  jnb     @NW15 
13464  jmp     @NW70                   ; overflow 
13465 @NW15:  mov     @NWR,ax 
13466  add     ax,@NWSIZE              ; if (r+size <= p) { 
13467 ; 
13468  jnb     @NW20 
13469  jmp     @NW70                   ; overflow 
13470 @NW20:  cmp     ax,@NWP 
13471  ja      @NW40 
13472  mov     bx,@NWQ 
13473  add     bx,@HSIZE_OFF 
13474  mov     ax,@NWSIZE 
13475  mov     WORD PTR [bx],ax        ; q->size = size 
13476  mov     bx,@NWQ 
13477  add     bx,@HMARK_OFF 
13478  mov     BYTE PTR [bx],@_MARK_   ; q->mark = @_MARK_ 
13479  mov     bx,@NWQ 
13480  add     bx,@HNEXT_OFF 
13481  mov     ax,@NWP 
13482  mov     WORD PTR [bx],ax        ; q->next = p 
13483  mov     ax,@HEAD_HEAP           ; if (head_heap == p) 
13484  cmp     ax,@NWP 
13485  jne     @NW30 
13486 @NW25:  mov     ax,@NWQ                 ; head_heap = q 
13487  mov     @HEAD_HEAP,ax 
13488  jmp     short @NW35 
13489 @NW30:  mov     bx,@NWPP                ; else pp->next = q 
13490  add     bx,@HNEXT_OFF 
13491  mov     ax,@NWQ 
13492  mov     WORD PTR [bx],ax 
13493 @NW35:  mov     bx,@NWPTR               ; return(r) 
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13494  mov     ax,@NWR 
13495  mov     WORD PTR [bx],ax 
13496  jmp     @NW75 
13497 @NW40:  mov     ax,@NWP 
13498  mov     @NWPP,ax                ; pp = p 
13499  add     ax,@HNODE_SIZE          ; q = p + @HNODE_SIZE + p->size 
13500  mov     bx,@NWP 
13501  add     bx,@HSIZE_OFF 
13502  add     ax,WORD PTR [bx] 
13503  mov     @NWQ,ax 
13504  mov     bx,@NWP                 ; p = p->next 
13505  add     bx,@HNEXT_OFF 
13506  mov     ax,WORD PTR [bx] 
13507  mov     @NWP,ax 
13508  jmp     @NW05                   ; } /* end while */ 
13509 @NW45:  mov     ax,@NWPP                ; if (pp) 
13510  cmp     ax,@_NULL_ 
13511  je      @NW50 
13512  add     ax,@HNODE_SIZE          ; q = pp + @HNODE_SIZE + pp->size 
13513  mov     bx,@NWPP 
13514  add     bx,@HSIZE_OFF 
13515  add     ax,WORD PTR [bx] 
13516  mov     @NWQ,ax 
13517 @NW50:  mov     ax,@NWQ                 ; r = q + @HNODE_SIZE 
13518  add     ax,@HNODE_SIZE 
13519  jnb     @NW55 
13520  jmp     @NW70                   ; overflow 
13521 @NW55:  mov     @NWR,ax                 ; last_heap = r + size 
13522  add     ax,@NWSIZE 
13523  jnb     @NW60 
13524  jmp     @NW70                   ; overflow 
13525 @NW60:  mov     @LAST_HEAP,ax 
13526  cmp     ax,@END_HEAP            ; if (last_heap <= end_heap) 
13527  ja      @NW70                   ; return (NULL) 
13528  mov     bx,@NWQ 
13529  add     bx,@HSIZE_OFF 
13530  mov     ax,@NWSIZE 
13531  mov     WORD PTR [bx],ax        ; q->size = size 
13532  mov     bx,@NWQ 
13533  add     bx,@HMARK_OFF 
13534  mov     BYTE PTR [bx],@_MARK_   ; q->mark = @_MARK_ 
13535  mov     bx,@NWQ 
13536  add     bx,@HNEXT_OFF 
13537  mov     WORD PTR [bx],@_NULL_   ; q->next = NULL 
13538  mov     ax,@NWPP 
13539  cmp     ax,@_NULL_              ; if (pp) 
13540  je      @NW65 
13541  jmp     @NW30 
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13542 @NW65:  jmp     @NW25 
13543 @NW70:  mov     @NWR,@_NULL_ 
13544  jmp     @NW35 
13545 @NW75: 
13546  pop     bx 
13547  pop     ax 
13548  mov     sp,bp 
13549  pop     bp 
13550  ret     4 
13551 _new    endp 
13552  
13553 ;void dispose(char *pointer, int size) 
13554 ;{ char *p, *pp, *q; } 
13555 @DSSIZE EQU     WORD PTR [bp+4] 
13556 @DSPTR  EQU     WORD PTR [bp+6] 
13557 @DSP    EQU     WORD PTR [bp-2] 
13558 @DSPP   EQU     WORD PTR [bp-4] 
13559 @DSQ    EQU     WORD PTR [bp-6] 
13560 _dispose        proc near 
13561  push    bp 
13562  mov     bp,sp 
13563  sub     sp,6 
13564  push    ax 
13565  push    bx 
13566  mov     bx,@DSPTR 
13567  mov     ax,WORD PTR [bx] 
13568  cmp     ax,@_NULL_              ; if (pointer == NULL) 
13569  jne     @DS05 
13570  jmp     @DS35                   ; error 
13571 @DS05:  sub     ax,@HNODE_SIZE          ; p = pointer-@HNODE_SIZE 
13572  mov     @DSP,ax 
13573  mov     bx,ax 
13574  add     bx,@HSIZE_OFF 
13575  mov     ax,WORD PTR [bx] 
13576  cmp     ax,@DSSIZE              ; if (p->size != size) 
13577  je      @DS10 
13578  jmp     @DS35                   ; error 
13579 @DS10:  mov     bx,@DSP 
13580  add     bx,@HMARK_OFF 
13581  mov     al,BYTE PTR [bx] 
13582  cmp     al,@_MARK_              ; if (p->mark == @_MARK_) 
13583  je      @DS15 
13584  jmp     @DS35                   ; error 
13585 @DS15:  mov     ax,@HEAD_HEAP           ; q = head_heap 
13586 @DS17:  mov     @DSQ,ax 
13587 @DS20:  cmp     ax,@DSP                 ; while (p != q) { 
13588  je      @DS25 
13589  mov     @DSPP,ax                ; pp = q 
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13590  mov     bx,ax 
13591  add     bx,@HNEXT_OFF           ; q = q->next 
13592  mov     ax,WORD PTR [bx] 
13593  jmp     short @DS17             ; } 
13594 @DS25:  mov     bx,ax 
13595  cmp     ax,@HEAD_HEAP           ; if (q == head_heap) { 
13596  jne     @DS30 
13597  add     bx,@HNEXT_OFF           ; head_heap = q->next 
13598  mov     ax,WORD PTR [bx] 
13599  mov     @HEAD_HEAP,ax 
13600  cmp     @HEAD_HEAP,@_NULL_      ; if (head_heap == NULL) 
13601  jne     @DS40                   ; return } 
13602  mov     ax,@START_HEAP          ; else { last_heap = start_heap 
13603  mov     @LAST_HEAP,ax 
13604  jmp     short @DS40             ; return 
13605 @DS30:  add     bx,@HNEXT_OFF           ; pp->next = q->next 
13606  mov     ax,WORD PTR [bx] 
13607  mov     bx,@DSPP 
13608  add     bx,@HNEXT_OFF 
13609  mov     WORD PTR [bx],ax 
13610  cmp     ax,@_NULL_              ; if (pp->next == NULL) 
13611  jne     @DS40 
13612  mov     ax,@DSPP                ; last_heap = pp + @HNODE_SIZE + size 
13613  add     ax,@HNODE_SIZE          ; } 
13614  add     ax,@DSSIZE 
13615  mov     @LAST_HEAP,ax 
13616  jmp     short @DS40 
13617 @DS35:  lea     ax,@EDISP 
13618  push    ax 
13619  call    _runtime_error 
13620 @DS40:  mov     bx,@DSPTR 
13621  mov     WORD PTR [bx],@_NULL_ 
13622  pop     bx 
13623  pop     ax 
13624  mov     sp,bp 
13625  pop     bp 
13626  ret     4 
13627 _dispose        endp 
13628  
13629 ; cx:bx:dx:ax ddmul(cx:bx, dx:ax) 
13630 ; accumulate algorithm modeled after Knuth. 
13631 @DDM0   equ     WORD PTR [bp-2] 
13632 @DDM1   equ     WORD PTR [bp-4] 
13633 @DDM2   equ     WORD PTR [bp-6] 
13634 @DDM3   equ     WORD PTR [bp-8] 
13635 _ddmul  proc near 
13636  push    bp 
13637  mov     bp,sp 
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13638  sub     sp,8 
13639  push    si 
13640  push    di 
13641  mov     di,dx                   ; save argument 1 
13642  mov     si,ax 
13643  mul     bx                      ; arg1 low * arg2 low 
13644  mov     @DDM0,ax 
13645  mov     @DDM1,dx 
13646  mov     ax,di                   ; arg1 high * arg2 high 
13647  mul     cx 
13648  mov     @DDM2,ax 
13649  mov     @DDM3,dx 
13650  mov     ax,di                   ; arg1 high * arg2 low 
13651  mul     bx 
13652  add     @DDM1,ax                ; accumulate result 
13653  adc     @DDM2,dx 
13654  adc     @DDM3,0 
13655  mov     ax,si                   ; arg1 low * arg2 high 
13656  mul     cx 
13657  add     @DDM1,ax                ; accumulate result 
13658  adc     @DDM2,dx 
13659  adc     @DDM3,0 
13660  mov     cx,@DDM3                ; load quad-precision result 
13661  mov     bx,@DDM2 
13662  mov     dx,@DDM1 
13663  mov     ax,@DDM0 
13664  pop     di 
13665  pop     si 
13666  mov     sp,bp 
13667  pop     bp 
13668  ret 
13669 _ddmul  endp 
13670  
13671 ;int rand(void) ; /* not ISO standard */ 
13672 _rand   proc    near 
13673  push    bp 
13674  mov     bp,sp 
13675 ;seed = seed * 1103515245l + 12345; 
13676  mov     cx,WORD PTR @SEED+2 
13677  mov     bx,WORD PTR @SEED 
13678  mov     dx,16838 
13679  mov     ax,20077 
13680  call    _ddmul 
13681  add     ax,12345 
13682  adc     dx,0 
13683  mov     WORD PTR @SEED,ax 
13684  mov     WORD PTR @SEED+2,dx 
13685 ;return ((unsigned int) (seed >> 16) & 32767); 
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13686  mov     ax,dx 
13687  and     ax,32767 
13688  pop     bp 
13689  ret 
13690 _rand   endp 
13691  
13692 ;void srand(unsigned int seed) ; /* not ISO standard */ 
13693 @SRSEED EQU     WORD PTR [bp+4] 
13694 _srand  proc    near 
13695  push    bp 
13696  mov     bp,sp 
13697  mov     ax,@SRSEED 
13698  mov     WORD PTR @SEED,ax 
13699  mov     WORD PTR @SEED+2,0 
13700  mov     sp,bp 
13701  pop     bp 
13702  ret     2 
13703 _srand  endp 
13704  
13705 ;void sound(unsigned int freq)   /* not ISO standard */ 
13706 @SNDFRQ EQU     WORD PTR [bp+4] 
13707 _sound  proc    near 
13708  push    bp 
13709  mov     bp,sp 
13710  push    ax 
13711  push    cx 
13712  push    dx 
13713  mov     al,182   ; communicate with 8253 
13714  out     43h,al 
13715  mov     ax,34dch        ; load 1193180 
13716  mov     dx,12h 
13717  mov     cx,@SNDFRQ 
13718  div     cx              ; divide by frequency 
13719  out     42h,al 
13720  mov     al,ah 
13721  out     42h,al 
13722  in      al,61h          ; read speaker control bit port 61h 
13723  or      al,03h          ; set bits zero and one of port 61h 
13724  out     61h,al          ; turn on speaker 
13725  pop     dx 
13726  pop     cx 
13727  pop     ax 
13728  mov     sp,bp 
13729  pop     bp 
13730  ret     2 
13731 _sound  endp 
13732  
13733 ;void nosound(void)     /* not ISO standard */ 
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13734 _nosound        proc    near 
13735  push    bp 
13736  mov     bp,sp 
13737  push    ax 
13738  in      al,61h  ; read speaker control bit port 61h 
13739  and     al,0fdh ; clear bit one of port 61h 
13740  out     61h,al  ; disableturn off speaker 
13741  pop     ax 
13742  mov     sp,bp 
13743  pop     bp 
13744  ret     2 
13745 _nosound        endp 
13746  
13747 _new_time       proc far 
13748  push    ax              ; keep ax because it is changed at @TDS 
13749  push    ds              ; keep ds of old timer intr. 
13750 @TDS:   mov     ax,0000h        ; 0000h is replaced by ds from _delay 
13751  mov     ds,ax           ; now ds is correct for @TCOUNT and @TFLAG 
13752  dec     @TCOUNT 
13753  jnz     @NWT10 
13754  mov     @TFLAG,@_TRUE_          ; signal out of delay timer 
13755 @NWT10: pop     ds      ; pop value offset of ds (reset to old value) 
13756  pop     ax      ; get ax from stack again 
13757 @JMPOT: db      0eah,0,0,0,0    ; far jump to old timer interrupt 
13758 _new_time       endp 
13759  
13760 _new_ctrlc      proc far 
13761 @CDS:   mov     ax,0000h        ; 0000h is replaced by ds from _delay 
13762  mov     ds,ax           ; now ds is correct for @OLD_C 
13763  mov     @TFLAG,@_TRUE_  ; protect any error signal out of delay timer 
13764  ; restore old timer interrupt 
13765  mov     ax,251ch 
13766  lds     dx,DWORD PTR @OLD_T 
13767  int     21h 
13768  ; exit 
13769  mov     ax,4c00h        ; end program 
13770  int     21h 
13771 _new_ctrlc      endp 
13772  
13773 ;void delay(unsigned int times)  /* not ISO standard */ 
13774 @DLYTIM EQU     WORD PTR [bp+4] 
13775 _delay  proc    near 
13776  push    bp 
13777  mov     bp,sp 
13778  push    ax 
13779  push    bx 
13780  push    cx 
13781  push    dx 
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13782  mov     ax,@DLYTIM 
13783  cmp     ax,0 
13784  je      @DLY10 
13785  mov     cx,182 
13786  mul     cx 
13787  mov     cx,10000 
13788  div     cx 
13789  cmp     ax,0 
13790  je      @DLY10 
13791  mov     @TCOUNT,ax      ; keep delay times in @TCOUNT 
13792  mov     @TFLAG,@_FALSE_ ; set out of delay time to false 
13793  mov     WORD PTR cs:@TDS+1,ds   ; store ds for new timer intr. 
13794  mov     WORD PTR cs:@CDS+1,ds   ; store ds for new ctrlc intr. 
13795  mov     ax,351ch        ; get address of time interrupt 
13796  int     21h 
13797  mov     @OLD_T,bx       ; offset address of old interrupt 
13798  mov     @OLD_T+2,es     ; and segment 
13799  mov     WORD PTR cs:@JMPOT+1,bx ; put offset of old timer intr. 
13800  mov     WORD PTR cs:@JMPOT+3,es ; and segment in far jump at @JMPOT 
13801  mov     ax,3523h        ; get address of ctrlc interrupt 
13802  int     21h 
13803  mov     @OLD_C,bx       ; offset address of old interrupt 
13804  mov     @OLD_C+2,es     ; and segment 
13805  mov     bx,ds 
13806  push    cs 
13807  pop     ds 
13808  mov     dx,offset _new_ctrlc 
13809 ; 
13810  mov     ax,2523h        ; set new ctrlc interrupt 
13811  int     21h 
13812  mov     dx,offset _new_time 
13813  mov     ax,251ch        ; set new timer interrupt 
13814  int     21h 
13815  mov     ds,bx 
13816 @DLY05: cmp     @TFLAG,@_TRUE_  ; Is out of delay time? 
13817  jne     @DLY05          ; no -> wait 
13818  mov     cx,ds           ; keep ds in cx 
13819  mov     ax,251ch        ; restore old timer interrupt 
13820  lds     dx,DWORD PTR @OLD_T 
13821  int     21h 
13822  mov     ax,2523h        ; restore old ctrlc interrupt 
13823  lds     dx,DWORD PTR @OLD_C 
13824  int     21h 
13825  mov     ds,cx           ; restore ds 
13826 @DLY10: 
13827  pop     dx 
13828  pop     cx 
13829  pop     bx 



ภาคผนวก ฉ โปรแกรมต้นฉบบัของรูทีนจากคลงั 687  

13830  pop     ax 
13831  mov     sp,bp 
13832  pop     bp 
13833  ret     2 
13834 _delay  endp 
13835  
13836 ; void writemem(int segment, int offset, unsigned char value) 
13837 @WMVAL  EQU     WORD PTR [bp+4] 
13838 @WMOFF  EQU     WORD PTR [bp+6] 
13839 @WMSEG  EQU     WORD PTR [bp+8] 
13840 _writemem        proc near 
13841  push    bp 
13842  mov     bp,sp 
13843  push    es 
13844  push    bx 
13845  push    ax 
13846  mov     es,@WMSEG 
13847  mov     bx,@WMOFF 
13848  mov     ax,@WMVAL 
13849  mov     es:[bx],al 
13850  pop     ax 
13851  pop     bx 
13852  pop     es 
13853  mov     sp,bp 
13854  pop     bp 
13855  ret     6 
13856 _writemem        endp 
13857  
13858 ; unsigned char readmem(int segment, int offset) 
13859 @RMOFF  EQU     WORD PTR [bp+4] 
13860 @RMSEG  EQU     WORD PTR [bp+6] 
13861 _readmem        proc near 
13862  push    bp 
13863  mov     bp,sp 
13864  push    es 
13865  push    bx 
13866  mov     es,@RMSEG 
13867  mov     bx,@RMOFF 
13868  mov     al,es:[bx] 
13869  xor ah,ah 
13870  pop     bx 
13871  pop     es 
13872  mov     sp,bp 
13873  pop     bp 
13874  ret     4 
13875 _readmem        endp 
13876  
13877 ;void intr(int intr_no, REGS *regs) ; /* not ISO standard */ 
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13878 @INTREG EQU     WORD PTR [bp+4]     ; /* use lo(intr_no) as intr. no. */ 
13879 @INTNO  EQU     WORD PTR [bp+6] 
13880 _intr   proc    near 
13881  push    bp 
13882  mov     bp,sp 
13883  push    ax 
13884  push    bx 
13885  push    cx 
13886  push    dx 
13887  push    bp 
13888  push    di 
13889  push    si 
13890  push    ds 
13891  push    es 
13892  pushf 
13893  mov     ax,@INTNO 
13894  mov     BYTE PTR cs:@INTCMD+1,al 
13895  mov     bx,@INTREG 
13896  mov     cx,9 
13897 @INT05: mov     ax,WORD PTR[bx] 
13898  push    ax 
13899  inc     bx 
13900  inc     bx 
13901  loop    @INT05 
13902  pop     es 
13903  pop     ds 
13904  pop     si 
13905  pop     di 
13906  pop     bp 
13907  pop     dx 
13908  pop     cx 
13909  pop     bx 
13910  pop     ax 
13911 @INTCMD: db     0cdh,0  ; int type 
13912  pushf 
13913  push    es 
13914  push    ds 
13915  push    si 
13916  push    di 
13917  push    bp 
13918  push    dx 
13919  push    cx 
13920  push    bx 
13921  push    ax 
13922  cli 
13923  add     sp,24   ; recover ds 
13924  pop     ds 
13925  add     sp,4    ; recover bp 
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13926  pop     bp 
13927  sub     sp,32 
13928  sti 
13929  mov     bx,@INTREG 
13930  mov     cx,10 
13931 @INT10: pop     ax 
13932  mov     WORD PTR [bx],ax 
13933  inc     bx 
13934  inc     bx 
13935  loop    @INT10 
13936  popf 
13937  pop     es 
13938  pop     ds 
13939  pop     si 
13940  pop     di 
13941  pop     bp 
13942  pop     dx 
13943  pop     cx 
13944  pop     bx 
13945  pop     ax 
13946  mov     sp,bp 
13947  pop     bp 
13948  ret     4 
13949 _intr   endp 
13950  
13951 ;void write_msg(char *s) *s = ASCIIZ 
13952 @WMS    EQU     WORD PTR [bp+4] 
13953 _write_msg      proc near 
13954  push    bp 
13955  mov     bp,sp 
13956  push    ax 
13957  push    bx 
13958  push    cx 
13959  push    dx 
13960  lea     ax,@STDERR 
13961  push    ax 
13962  mov     bx,@WMS 
13963  push    bx 
13964  xor     cx,cx   ; find length of msg 
13965 @WM05: 
13966  cmp     BYTE PTR [bx],0h 
13967  je      @WM10 
13968  inc     bx 
13969  inc     cx 
13970  jmp     short @WM05 
13971 @WM10: 
13972  push    cx 
13973  push    cx 
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13974  call    _write_string 
13975  pop     ax 
13976  pop     dx 
13977  pop     cx 
13978  pop     bx 
13979  pop     ax 
13980  mov     sp,bp 
13981  pop     bp 
13982  ret     2 
13983 _write_msg      endp 
13984  
13985 ;int runtime_error(char *msg) 
13986 @REMSG  EQU     WORD PTR [bp+4] 
13987 _runtime_error  proc near 
13988  push    bp 
13989  mov     bp,sp 
13990  lea     ax,@ERUN 
13991  push    ax 
13992  call    _write_msg 
13993  mov     ax,@REMSG 
13994  push    ax 
13995  call    _write_msg 
13996  mov     ax,9            ; runtime error code 
13997  push    ax 
13998  call    _exit 
13999 _runtime_error  endp 
14000  
14001 _TEXT   ends 
14002  
14003 _DATA   segment 
14004 @DELAY_FLAG     db      @_TRUE_ 
14005 @FALSE  db      'FALSE' 
14006 @TRUE   db      'TRUE' 
14007 @NEWLN  db      @CR,@LF,0 
14008 @FF     db      0ch,0 
14009 @IN_BUF db      129 dup (0) 
14010 @FRONT  dw      0 
14011 @REAR   dw      0 
14012 @COUNT  dw      0 
14013 @CO87   db      0 
14014 @OLD_CW dw      ? 
14015 @NEW_CW dw      ? 
14016 @STATUS dw      ? 
14017 @SIGN   dw      ? 
14018 @EXP    dw      ? 
14019 @TEN    dw      10 
14020 @TENP17 dq      1.0e17 
14021 @TENP18 dq      1.0e18 
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14022 @FTZERO db      ? 
14023 @BCDMAN dt      ? 
14024 @FFMT   db      @SFWIDTH dup (?)        ; ( |-)d.dddddde(+|-)dd 
14025 @ERUN   db      'Runtime error: ',0 
14026 @ECOPR  db      'require co-processor',0 
14027 @EPUT   db      'write error',0 
14028 @EGET   db      'read error',0 
14029 @EASGN  db      'assign name to opened file',0 
14030 @EREST  db      'can not reset',0 
14031 @EREWT  db      'can not rewrite',0 
14032 @EGUOP  db      'read unopen file',0 
14033 @EPUOP  db      'write unopen file',0 
14034 @ECUOP  db      'close unopen file',0 
14035 @ECLOSE db      'can not close file',0 
14036 @EREADI db      'read integer',0 
14037 @EREADR db      'read real',0 
14038 @EEOF   db      'read passed eof',0 
14039 @ESQRT  db      'sqrt negative number',0 
14040 @ELN    db      'ln negative number',0 
14041 @ESET   db      'element out of range',0 
14042 @EDISP  db      'invalid dispose',0 
14043 @EFLOAT db      'real out of range',0 
14044 @ENAN   db      'real error',0 
14045 @EINTEG db      'integer out of range',0 
14046 @_SX    db      @SET_SIZE dup (0) 
14047 @_TSX   db      @SET_SIZE dup (0) 
14048 @SEED   dd      1 
14049 @OLD_T  dw      (?),(?) ; address of old timer interrupt 
14050 @OLD_C  dw      (?),(?) ; address of old ctrlc interrupt 
14051 @TCOUNT dw      0 
14052 @TFLAG  db      ? 
14053 @STDERR db      ' '           ; buffer 
14054  dw      2             ; std error handle 
14055  db      @_TRUE_       ; eof 
14056  db      @_FALSE_      ; eoln 
14057  db      @_OPEN_WRITE_ ; open_flag 
14058  db      @_TRUE_       ; terminal 
14059  db      'CON',0       ; name 
14060 @PIBY2  dq      3ff921fb54442d18h       ; constant pi / 2 
14061 @PIBY4  dq      3fe921fb54442d18h       ; constant pi / 4 
14062 @START_HEAP     dw      ? 
14063 @LAST_HEAP      dw      ? 
14064 @END_HEAP       dw      ? 
14065 @HEAD_HEAP      dw      @_NULL_ 
14066 @END_DATA       db      0 
14067 _DATA   ends 
14068  end 
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                                    ดรรชนี  (มีการแกต้น้ฉบบั อาจมีหนา้ไม่ตรงกนั) 

  - ก - 

 

กด (push), 9  
กฎหวัแม่มือ (rule of thump), 14 
กรอบกองซอ้น (stack frame), 146-150, 159, 189, 208-211, 214-216, 219, 228-229,  
    252-254, 258, 262-263, 268, 310-312, 314-315, 363 
กองซอ้น (stack), 9 
กองซอ้นความหมาย (semantic stack), 115 
กองซอ้นในช่วงกระทาํการ (runtime stack), 115 
กองซอ้นลน้ (stack overflow), 9 
กองซอ้นวากยสมัพนัธ ์(syntax stack),    115 
กองซอ้นว่าง (stack empty), 9 
กระทาํการ (execute), 3 
กระทาํการคาํสั Aง (instruction execute), 12 
การกู ้(recovery), 37, 51, 78-79, 140-141, 162-163, 170-171, 183-185, 187, 190,  
    193-194, 362-363 
การคน้หาเชิงเสน้ (linear search), 45, 374 
การคน้หาแบบทวิภาค (binary search), 51, 374 
การจดัสรรหน่วยเก็บแบบพลวตั (dynamic storage allocation), 93 
การซ่อนสารสนเทศ (information hiding), 9 
การถ่ายทอดพนัธุกรรม (inheritance), 10 
การทาํก่อน (precedence), 199 
การทาํงานแบบสายท่อ (pipeline), 12 
การทาํรหสัใหไ้ดผ้ลดีทีAสุด (code optimization), 2 
การทาํรอบซํTาๆ ใหไ้ดผ้ลดีทีAสุด (loop optimization), 7 
การประสานเวลา (synchronization), 11 
การปรบัใหเ้ป็นปัจจุบนั (update), 93 
การโปรแกรมภาวะพรอ้มกนั (concurrent programming language), 11 
การผสมผิดชนิด (type mismatch), 140 
การยดึเหนีAยวพลวตั (dynamic binding), 11 
การวิเคราะหก์ระจาย (parsing), 115 
เก็บผลลพัธ ์(store result), 12 
 

  - ข - 

 
ขบวนการ (process), 15 
ขอ้ความ (message), 9 
เขตขอ้มลูป้ายระบุ (tag field), 181 
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เขตขอ้มลูหลกั (key field), 82 
 

  - ค - 

 
ค่าโยงพลวตั (dynamic link), 147-150, 158, 202, 208, 210, 315, 363 
ค่าโยงสถิต (static link), 147-150, 158, 194, 202, 208-211, 215, 229, 252-254, 258,  
    261-263, 267, 314 
คอมไพเลอร ์(compiler), 2 
เครืAองเสมือน (virtual machine), 3 
คลงั (library), 3 
โคบอล (COBOL), 8 
โครงสรา้งแบบบล็อกซอ้นกนั (nested block structure), 19, 93-98, 214 
แคลคลูสัแลมบด์า (lambda calculus), 8 
คาํสั Aงเก็บ (store instruction), 13 
คาํสั Aงบรรจุ (load instruction), 13 
แคช (cache), 14 
แคชมิส (cache miss), 14 
แคชฮิต (cache hit), 14 
 

  - จ - 

 
จบการทาํงานแต่ยงัสิงสู่อยูใ่นหน่วยความจาํ (Terminated but Stay Resident), 29 
จานบนัทึก (disk), 16 
จานบนัทึกแบบแข็ง (hard disk), 14, 15-16 
จานบนัทึกแบบอ่อน (floppy disk หรือ diskette), 16 
จาวา (Java), 3 
แจงนับ (enumeration), 90 
 

  - ช - 

 
ชนิดโครงสรา้ง (Structured Types), 164 
ชนิดแจงนับ (Enumerated Types), 165, 168-169 
ชนิดฐาน (base type), 186 
ชนิดตวัชีT  (Pointer Types), 164 
ชนิดแถวลาํดบั (Array Types), 165, 171-178 
ชนิดธรรมดา (Simple Types), 164 
ชนิดป้ายระบุ (tag type), 181 
ชนิดพิสยัยอ่ย (Subrange Types), 165, 169-171 
ชนิดโพลีมอรฟิ์ก (polymorphic type), 10 
ชนิดลาํดบั (Ordinal Types), 165 
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ชนิดลาํดบัทีAนิยามไวก่้อนแลว้ (Predefined Ordinal Types), 165 
ช่องว่าง (white space), 5 
 
 

  - ซ - 

 
ซีพีย ู(CPU), 12 
ซีพียรู่วม (math co-processor หรือ co-processor), 12 
ซีเอสพี (CSP), 11 
เซกเมนต ์(segment), 20-21, 25-29 
เซต (set), 90  
 

  - ด - 

 
ไดรว ์(drive), 29 
ดึงคาํสั Aง (instruction fetch), 12 
ดึงตวัถูกดาํเนินการ (operand fetch), 12 
โดยกระบวนงาน (by procedure), 19, 86, 147, 192, 194-195, 218, 220, 227-228, 234-235,  
    261, 264, 266-267 
โดยค่า (by value), 19, 85, 147, 192, 194, 228, 259, 265, 267-268 
โดยฟังกช์นั (by function), 19, 86, 147, 192, 194-195, 218, 220, 227-228, 234-235, 261,  
    266-267 
โดยเลขทีAอยู ่(by reference), 19, 86, 147, 192, 194, 215, 218, 228, 234, 259, 265-267 
 

  - ต - 

 
ตารางยา้ยทีAอยู ่(relocation table), 32 
ตารางสญัลกัษณ ์(symbol table), 1 
ตน้ไม ้(tree), 6 
ตน้ไมแ้บบคน้ทวิภาค (binary search tree), 82-83, 97-98, 112, 183-184, 193, 241 
ตวัก่อกาํเนิดรหสั (code generator), 1 
ตวัก่อกาํเนิดรหสัชั Aวคราว (intermediate code generator), 2 
ตวัจดักระทาํขดัจงัหวะ (interrupt handler), 316 
ตวัชีT  (pointer), 90 
ตวัชีT ทาง (directive), 24 
ตวัเชืAอมโยง (linker), 3 
ตวัระบุ (identifier), 6 
ตวัแบบ (model), 22 
ตวัแบบขนาดกระทดัรดั (compact model), 22 
ตวัแบบขนาดกลาง (medium model), 22 
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ตวัแบบขนาดจิlว (tiny model), 22 
ตวัแบบขนาดเล็ก (small model), 22, 313 
ตวัแบบขนาดใหญ่ (large model), 22 
ตวัแปรโพลีมอรฟิ์ก (polymorphic variable), 10ตาํแหน่งสมัพนัธก์บัเวลา (temporal locality), 14 
ตวัแปรทอ้งถิAน (local variable), 88, 146-150, 155-156, 158-159, 189, 209, 214-216, 220,  
    228, 235, 259, 310, 311, 314-315  
ตวัวิเคราะหค์วามหมาย (semantic analyzer), 1 
ตวัวิเคราะหเ์ชิงวากยสมัพนัธ ์(syntax analyzer), 1  
ตวัวิเคราะหศ์พัท ์(lexical analyzer), 1 
ตาํแหน่งสมัพนัธก์บัสถานทีA (spatial locality), 14 
 

  - ถ - 

 
แถบบนัทึก (tape), 16 
แถวลาํดบั (array), 8, 90 
แถวลาํดบัขนาดไม่คงทีA (conformant array), 19, 405 
ถอดรหสัคาํสั Aง (instruction decode), 12 
 

  - ท - 

 
โทเค็น (token), 4 
 

  - น - 

 
นัยสาํคญัน้อย (least significant), 22 
นัยสาํคญัมาก (most significant), 24 
นิพจน์ยอ่ยซํTาซอ้น (common subexpression), 7 
นิพจน์สญัลกัษณ ์(symbolic expression หรือ s-expression), 8 
โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร ์(notebook computer), 359 
 

  - บ - 

 
บพั (node), 82 
บิตพราง (mask bit), 316 
ไบออส (BIOS), 14 
แบบชนิดขอ้มลู (data type), 6 
 

  - ป - 

 
ประสานเวลา (synchronization), 78 
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โปรแกรมคน้ผ่านเว็บ (web  browser), 3 
โปรล็อก (PROLOG), 9 
 

  - ผ - 

 
ผลกระทบขา้งเคียง (side-effect), 8 
ผิดวากยสมัพนัธ ์(syntax error), 78 
ผิดไวยากรณ,์ ด ูผิดวากยสมัพนัธ ์
ผุด (pop), 9 
แผ่นวงจรเสียง (sound card), 359 
แผนภาพวากยสมัพนัธ ์(syntax diagram), 61, 387 
   ของภาษาปาสกาล, 389-397 
 

  - พ - 

 
พารากราฟ (paragraph), 32 
พารามิเตอร,์ 260 
พารามิเตอรจ์ริง, 260 
พารามิเตอรหุ่์น, 260 
พลวตั (dynamic), 19 
พิสยัยอ่ย (subrange), 90 
 

  - ฟ - 

 
แฟ้ม (file), 90  
แฟ้มกระทาํการ (executable file), 3 
แฟ้มจุดหมาย (object file), 3 
ฟอรแ์ทรน (FORTRAN), 8 
ฟังกช์นัทีAเรียกซํTา (recursive function), 8 
ฟังกช์นัโพลีมอรฟิ์ก  (polymorphic function), 10 
 

  - ภ - 

 
ภาวะพรอ้มกนั (concurrency), 11 
ภาษาการเขยีนโปรแกรมเชิงตรรกะ (logic programming language), 9 
ภาษาการโปรแกรมเชิงขนาน (parallel programming language), 11 
ภาษาคอมพิวเตอร,์ 8-12 
ภาษาเชิงกระบวนงาน (procedure oriented language), 8 
ภาษาเชิงคาํสั Aง (imperative language), 8 
ภาษาเชิงวตัถุ (object oriented language), 9 
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ภาษาเชิงหน้าทีA (applicative หรือ functional language), 8 
ภาษาตน้ฉบบั (source language), 1 
ภาษาเป้าหมาย (target language), 1 
ภาษาสญันิยม (conventional language), 8 
ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML), 3 
 

  - ม - 

 
ไม่มีสาระ (nonassociative), 199 
แมนทิสซา (mantissa), 318 
มลัติคอมพิวเตอร ์(multicomputer), 16 
มลัติโพรเซสเซอร ์(multiprocessor), 16 
 

  - ย - 

 
ยา้ยทีAอยู ่(relocate), 32 
ยอดกองซอ้น (top of stack), 9 
 

  - ร - 

 
ระยะห่าง (displacement), 26-28 
รายการ (list), 8 
รทีูนจากคลงั (library routine), 3 
    _abs_real (บรรทดั 13024-13043), 652, 280, 348 
    _add_element (บรรทดั 10564-10602), 600-601, 205-208, 234, 322 
    _add_range_element (บรรทดั 10541-10560), 600, 205, 208, 234, 321 
    _adjust_bcd (บรรทดั 12515-12545), 641-642, 339, 346 
    _arctan (บรรทดั 13393-13436), 659-660, 352-353 
    _assign_char_name (บรรทดั 10892-10917), 607-608, 271, 324, 325, 364 
    _assign_string_name (บรรทดั 10924-10960), 608-609, 271, 324, 325 
    _chkden (บรรทดั 10202-10210), 593, 318 
    _chkovf (บรรทดั 10175-10187), 592-593, 317, 318, 320, 334-335 
    _chkres (บรรทดั 10235-10242), 594, 318, 320 
    _chkrng (บรรทดั 10212-10233), 593-594, 318-319, 334-335, 349-350 
    _chkunf (บรรทดั 10189-10200), 593, 318 
    _clear_sx (บรรทดั 10517-10536), 599-600, 205-208, 233, 321 
    _close (บรรทดั 11241-11277), 615, 289, 324, 326-327 
    _copy_sx (บรรทดั 10443-10464), 598, 205, 257, 321, 323 
    _cos (บรรทดั 13369-13389), 659, 352 
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    _delay (บรรทดั 13775-13834), 667-669, 357-358, 359-360 
    _ddmul (บรรทดั 13635-13669), 664-665, 358 
    _dispose (บรรทดั 13560-13627), 663-664, 286, 317, 353-356, 357 
    _eof (บรรทดั 12053-12075), 631-632, 279, 336 
    _eoln (บรรทดั 12079-12099), 632, 279, 336 
    _exit (บรรทดั 10159-10166), 592, 317 
    _exp (บรรทดั 13195-13210), 655-656, 349-350 
    _faln (บรรทดั 13158-13191), 655, 350 
    _falog (บรรทดั 12237-12270), 635-636, 333-335, 340, 341 
    _float_add (บรรทดั 10296-10317), 595, 202, 223, 319-320 
    _float_compare (บรรทดั 10409-10439), 597-598, 202, 222, 320 
    _float_convert (บรรทดั 10246-10269), 594, 203, 204, 257, 268, 282, 319 
    _float_divide (บรรทดั 10371-10403), 596-597, 202, 224, 320 
    _float_multiply (บรรทดั 10346-10367), 596, 202, 224, 320, 348 
    _float_negate (บรรทดั 10273-10292), 594-595, 202, 221, 319 
    _float_subtract (บรรทดั 10321-10342), 595-596, 202, 320 
    _fsin (บรรทดั 13284-13343), 657-658, 350, 352 
    _ftobcd (บรรทดั 12278-12359), 636-638, 339-342 
    _get (บรรทดั 11382-11513), 618-620, 265, 274, 276, 325-326, 328-329, 331, 333 
    _get_term (บรรทดั 11283-11372), 615-617, 327, 329-330 
    _init (บรรทดั 10124-10155), 591-592, 316-317, 319 
    _intr (บรรทดั 13880-13949), 670-671, 272, 360-363 
    _ln (บรรทดั 13214-13242), 656, 350 
    _load_sx (บรรทดั 10493-10514), 599, 205, 213, 321, 323 
    _mark_terminal (บรรทดั 10968-11025), 609-610, 325, 326 
    _new (บรรทดั 13446-13551), 661-663, 286, 317, 353-354, 356-357 
    _new_ctrlc (บรรทดั 13760-13771), 667, 314, 360 
    _new_time (บรรทดั 13747-13758), 667, 314, 360 
    _next_char (บรรทดั 11954-11993), 629-630, 335-336 
    _nosound (บรรทดั 13734-13745), 667, 265, 357, 359 
    _page (บรรทดั 12979-13020), 651-652, 264, 280, 348 
    _pcos (บรรทดั 13256-13267), 657, 351, 352 
    _psin (บรรทดั 13244-13254), 656-657, 351, 352 
    _push_sx (บรรทดั 10468-10489), 598-599, 203, 205-207, 269, 321 
    _put (บรรทดั 12104-12145), 633, 264, 274, 277-278, 336-337, 347 
    _rand (บรรทดั 13672-13690), 665-666, 357-358 
    _readln (บรรทดั 12016-12048), 631, 264, 289, 328, 336 
    _readmem (บรรทดั 13861-13875), 669, 273, 357, 360 
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    _read_char (บรรทดั 11998-12012), 630-631, 275-276, 328, 335 
    _read_integer (บรรทดั 11560-11656), 621-623, 275-276, 331-332 
    _read_real (บรรทดั 11669-11948), 623-629, 275, 328, 332-335 
    _reduce_angle (บรรทดั 13269-13282), 657, 351, 352 
    _reset (บรรทดั 11043-11127), 610-612, 288, 324, 325, 327 
    _rewrite (บรรทดั 11151-11235), 613-614, 288, 324, 326 
    _round (บรรทดั 13100-13125), 653-654, 285, 349 
    _round_bcd (บรรทดั 12458-12513), 640-641, 339, 342-345 
    _runtime_error (บรรทดั 13987-13999), 672, 316, 325 
    _set_difference (บรรทดั 10664-10690), 603, 205-206, 223, 322 
    _set_eq (บรรทดั 10740-10763), 604-605, 205-206, 222, 322-323 
    _set_ge (บรรทดั 10796-10842), 605-606, 205-206, 222, 323 
    _set_in (บรรทดั 10846-10886), 606-607, 205-206, 222, 322, 323 
    _set_intersection (บรรทดั 10606-10631), 601-602, 205, 207, 224, 322 
    _set_le (บรรทดั 1696-10736), 603-604, 205-206, 222, 322, 323 
    _set_ne (บรรทดั 10767-10790), 605, 205-206, 222, 323 
    _set_union (บรรทดั 10635-10660), 602, 205-207, 223, 322 
    _sform (บรรทดั 12363-12453), 638-640, 339, 345-346 
    _sin (บรรทดั 13347-13365), 658-659, 350-352 
    _sound (บรรทดั 13707-13731), 666, 285, 357, 358 
    _sqrt (บรรทดั 13070-13095), 653, 349 
    _sqr_real (บรรทดั 13048-13065), 652-653, 348 
    _srand (บรรทดั 13694-13703), 666, 285, 357, 358 
    _trunc (บรรทดั 13130-13155), 654, 286, 349 
    _writeln (บรรทดั 12959-12975), 650-651, 264, 289, 347-348 
    _writemem (บรรทดั 13840-13856), 669, 279, 357, 360 
    _write_boolean (บรรทดั 12829-12862), 648, 277-278, 289, 291, 346 
    _write_char (บรรทดั 12868-12903), 648-649, 277-278, 289, 291, 339, 341,  
           343-345, 346-347 

    _write_integer (บรรทดั 12155-12234), 634-635, 277-278, 291, 337 
    _write_msg (บรรทดั 13953-13983), 671-672, 316 
    _write_real (บรรทดั 12554-12823), 642-648, 277-278, 289, 291, 337-346, 350 
    _write_string (บรรทดั 12910-12955), 649-650, 277, 289, 291, 339, 341, 345-346,  
            347, 348 
รหสัช่วยจาํ (mnemonic code), 24, 417-418 
รหสัตาย (dead code), 7 
รหสัเทียม (pseudo code), 70 
รหสัไบต ์(byte code), 3 
รหสัสามเลขทีAอยู ่(three-address code), 6 
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ระบบปฏบิติัการ (Operating System), 14-15,16 
   ดอส , 29-32 
ระบบปฏบิติัการแบบกระจาย (distributed operating system), 16 
ระเบียน (record), 8, 90 
ระเบียนตายตวั (fixed record), 180 
ระเบียนผนัแปร (variant record), 180 
เรจิสเตอรค์วบคุม (control register), 316 
เรจิสเตอรส์ภาวะ (status register), 316 
เรจิสเตอรอ์เนกประสงค ์(general-purpose register), 13 
แรม (RAM หรือ Random Access Memory), 14 
รอม (ROM หรือ Read Only Memory), 14 
รปูแบบวิทยาศาสตร ์(scientific form), 338 
 

  - ล - 

 
เลขชีT กาํลงั (exponent), 318 
เลขทีAอยูก่ลบั (return address), 147-150, 158, 194, 209-210, 253-254, 262-263, 315, 363 
เลขทีAอยูเ่ชิงกายภาพ (physical address), 20, 25-27 
เลขทีAอยูย่งัผล (effective address), 25-28 
ลกัษณะเฉพาะ (attribute), 5 
ลิสป์ (LISP), 9 
 

  - ว - 

 
วิธีการ (method), 9 
วิธีการกาํหนดเลขทีAอยู ่(addressing mode), 24-29 
ไวยากรณ ์(grammar), 6 
    ของภาษาปาสกาล, 61-67 
ไวยากรณแ์ปล (translation grammar), 115 
    ของคอมไพเลอรภ์าษาปาสกาล, 126-139 
ไวยากรณไ์ม่พึAงบริบท (context-free grammar), 61 
 

  - ส - 

 
สารบบ (directory), 29 
สารบบปัจจุบนั (current directory), 30 
สารบบพ่อแม่ (parent directory), 30 
สาระ (associative), 199 
สาระขวา (right associative), 199 
สาระซา้ย (left associative), 199 
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สถิต (static), 19 
ส่วยขยาย (extension), 30 
ส่วนเครืAอง (hardware), 11 
ส่วนชุดคาํสั Aง (software), 16 
สมอลทอค (Smalltalk), 10 
สกรีม (SCHEME), 9 
สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร,์ 12-16 
สญักรณอ์ีบีเอ็นเอฟ (EBNF - Extend Backus Norm Form - Notation), 61, 387 
   ของภาษาปาสกาล, 389-397 
สญัรปู (icon), 381 
สญัลกัษณก์ระทาํ (action symbol), 32 
    66 (บรรทดั 07295-07299), 560, 251 
    77 (บรรทดั 07300-07326), 560-561, 251-252 
    88 (บรรทดั 04154-04156), 495, 141    
    99 (บรรทดั 04157-04159), 495, 140 
    100 (บรรทดั 04182-04221), 495-496, 145-146   
    102 (บรรทดั 04222-04224), 496, 146 
    110 (บรรทดั 04225-04240), 496, 146    
    154 (บรรทดั 04248-04310), 497-498, 154-155 
    156 (บรรทดั 04311-04449), 498-501, 155-158  
    162 (บรรทดั 04458-04476), 501, 159 
    176 (บรรทดั 04492-04505), 502, 160   
    198 (บรรทดั 04539-04543), 503, 161-162 
    204 (บรรทดั 04544-04546), 503, 162  
    216 (บรรทดั 04547-04549), 503, 162 
    222 (บรรทดั 04550-04565), 503, 162   
    226 (บรรทดั 04566-04570), 503, 162 
    230 (บรรทดั 04571-04579), 503, 162   
    234 (บรรทดั 04580-04609), 503-504, 162-163 
    246 (บรรทดั 04625-04631), 504-505, 163-164  
    252 (บรรทดั 04632-04638), 505, 164 
    262 (บรรทดั 04639-04642), 505, 164   
    276 (บรรทดั 04664-04673), 505, 168 
    280 (บรรทดั 04717-04720), 506, 169   
    284 (บรรทดั 04721-04723), 506, 169 
    294 (บรรทดั 04674-04682), 505-506, 168-169   
    308 (บรรทดั 04683-04686), 506, 169 
    310 (บรรทดั 04724-04726), 506-507, 170   
    316 (บรรทดั 04727-04750), 507, 170 
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    320 (บรรทดั 04751-04765), 507, 170  
    324 (บรรทดั 04766-04840), 507-509, 170-171 
    328 (บรรทดั 04841-04843), 509, 171 
    332 (บรรทดั 04844-04851), 509, 171 
    364 (บรรทดั 04873-04876), 510, 172-178 
    366 (บรรทดั 04877-04884), 510, 172-178 
    374 (บรรทดั 05030-05041), 513, 183 
    376 (บรรทดั 04888-04905), 510, 172-178 
    378 (บรรทดั 05042-05045), 513, 183 
    380 (บรรทดั 04906-04945), 510-511, 172-178 
    400 (บรรทดั 05046-05071), 513-514, 183 
    404 (บรรทดั 05072-05090), 514, 183-184 
    422 (บรรทดั 06174-06177), 537, 265 
    424 (บรรทดั 06178-06180), 537, 265 
    434 (บรรทดั 05091-05097), 514, 184 
    442 (บรรทดั 05098-05169), 514-516, 184-185 
    446 (บรรทดั 05170-05205), 516, 185 
    448 (บรรทดั 07337-07345), 561, 292 
    450 (บรรทดั 07374-07382), 562, 293 
    452 (บรรทดั 07346-07359), 561, 292-293 
    456 (บรรทดั 07360-07364), 561-562, 561-562 
    457 (บรรทดั 05206-05208), 517, 185 
    459 (บรรทดั 07383-07395), 562, 293-294 
    460 (บรรทดั 07413-07427), 563, 297 
    462 (บรรทดั 07428-07443), 563, 297 
    464 (บรรทดั 07444-07466), 563-564, 297-298 
    466 (บรรทดั 07467-07482), 564, 298 
    467 (บรรทดั 07496-07498), 564, 299 
    468 (บรรทดั 07499-07502), 564, 299 
    469 (บรรทดั 05209-05224), 517, 185 
    472 (บรรทดั 05225-05227), 517, 185 
    475 (บรรทดั 05228-05231), 517, 185-186 
    478 (บรรทดั 07503-07511), 564-565, 299 
    481 (บรรทดั 05232-05234), 517, 186 
    484 (บรรทดั 05235-05237), 517, 186 
    488 (บรรทดั 06181-06191), 537, 265 
    490 (บรรทดั 06192-06216), 537-538, 265-266 
    491 (บรรทดั 05238-05287), 517-518, 186 
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    492 (บรรทดั 06217-07036), 538-555, 266-289 
    494 (บรรทดั 07037-07087), 555-556, 289 
    496 (บรรทดั 05306-05330), 519, 186-187 
    504 (บรรทดั 05347-05360), 519-520, 187 
    508 (บรรทดั 05377-05402), 520-521, 188 
    514 (บรรทดั 05432-05442), 521, 189 
    516 (บรรทดั 05443-05451), 521-522, 189 
    526 (บรรทดั 05452-05476), 522, 189-190 
    532 (บรรทดั 05477-05484), 522, 190 
    540 (บรรทดั 05485-05495), 522-523, 190 
    562 (บรรทดั 07103-07134), 556-557, 290-291 
    574 (บรรทดั 05571-05592), 524-525, 192-193 
    582 (บรรทดั 05593-05614), 525, 193 
    588 (บรรทดั 05674-05692), 526-527, 193 
    590 (บรรทดั 05693-05697), 527, 193 
    592 (บรรทดั 05698-05701), 527, 193 
    596 (บรรทดั 05702-05709), 527, 193 
    602 (บรรทดั 05710-05716), 527, 193 
    606 (บรรทดั 05717-05746), 527-528, 194 
    622 (บรรทดั 05747-05749), 528, 194 
    626 (บรรทดั 05750-05752), 528, 194 
    634 (บรรทดั 05753-05755), 528, 195 
    636 (บรรทดั 05756-05775), 528, 194-195 
    640 (บรรทดั 05776-05783), 529, 194 
    648 (บรรทดั 05784-05795), 529, 194 
    662 (บรรทดั 07135-07152), 557, 290 
    666 (บรรทดั 07153-07184), 557-558, 289-290 
    674 (บรรทดั 07185-07203), 558, 290 
    676 (บรรทดั 07204-07213), 558, 290 
    684 (บรรทดั 05947-05994), 532-533, 252 
    700 (บรรทดั 06041-06043), 534, 258 
    704 (บรรทดั 06044-06046), 534, 255, 258 
    706 (บรรทดั 06047-06050), 534, 258 
    708 (บรรทดั 06051-06122), 534-536, 264-265 
    710 (บรรทดั 06123-06167), 536-537, 258-259 
    882 (บรรทดั 08458-08476) 584-585, 232 
    884 (บรรทดั 08477-08490), 585, 232 
    886 (บรรทดั 08491-08505), 585, 232 
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    888 (บรรทดั 08506-08514), 585-586, 232 
    894 (บรรทดั 08515-08517), 586, 232 
    896 (บรรทดั 08518-08542), 586, 233 
    899 (บรรทดั 07222-07294), 559-560, 252-255 
    900 (บรรทดั 08566-08574), 587, 233 
    904 (บรรทดั 08575-08578), 587, 233-234 
    910 (บรรทดั 07551-07559), 565-566, 303 
    916 (บรรทดั 07560-07563), 566, 303 
    926 (บรรทดั 07666-07693), 568, 312 
    928 (บรรทดั 07694-07701), 568-569, 312 
    930 (บรรทดั 08579-08595), 587, 234 
    932 (บรรทดั 07702-07705), 569, 312 
    934 (บรรทดั 08596-08598), 587, 234 
    936 (บรรทดั 08599-08603), 587, 234 
    938 (บรรทดั 08604-08608), 587-588, 234 
    952 (บรรทดั 07564-07567), 566, 303 
    958 (บรรทดั 07568-07571), 566, 303 
    968 (บรรทดั 07572-07577), 566, 303-304 
    970 (บรรทดั 07578-07582), 566, 304 
    976 (บรรทดั 07583-07586), 566, 304 
    982 (บรรทดั 07587-07594), 566, 304 
    986 (บรรทดั 07595-07609), 566-567, 304 
    990 (บรรทดั 07610-07647), 567, 304-305 
    1006 (บรรทดั 07887-07890), 572-573, 221 
    1010 (บรรทดั 07891-07913), 573, 221 
    1014 (บรรทดั 07914-07918), 573, 221 
    1018 (บรรทดั 07919-08031), 573-575, 221-223 
    1066 (บรรทดั 08032-08093), 576-577, 223 
    1124 (บรรทดั 08094-08165), 577-578, 223-224 
    1216 (บรรทดั 08192-08194), 579, 225 
    1224 (บรรทดั 08195-08197), 579, 225 
    1230 (บรรทดั 08198-08205), 579, 225 
    1234 (บรรทดั 08206-08217), 579, 225 
    1238 (บรรทดั 08218-08240), 579-580, 226 
    1242 (บรรทดั 08241-08257), 580, 226 
    1248 (บรรทดั 08258-08264), 580, 226 
    1250 (บรรทดั 08265-08281), 580-581, 226-227 
    1254 (บรรทดั 08282-08287), 581, 227 
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    1264 (บรรทดั 08288-08429), 581-584, 227-229 
    1574 (บรรทดั 05615-05642), 525-526, 195 
    1582 (บรรทดั 05643-05670), 526, 195 
    1636 (บรรทดั 05671-05673), 526, 192 
สญัลกัษณป์ระสานเวลา (synchronize symbol), 78 
สญัลกัษณไ์ม่สิT นสุด (nonterminal symbol), 67 
สญัลกัษณสิ์T นสุด (terminal symbol), 67 
 

  - ห - 

 
หมายเลขแฟ้ม (file handle), 30, 157, 324 
หมายเหตุ (comment), 5 
หลกันามธรรมขอ้มลู (data abstraction), 10 
หน่วยเก็บช่วย (Auxiliary Storage Unit), 12 
หน่วยเก็บรอง (Secondary Storage Unit), 12 
หน่วยคาํนวณและตรรกะ (arithmetic-logic unit), 12 
หน่วยควบคุม (control unit), 12 
หน่วยความจาํ(Memory Unit), 12 
หน่วยความจาํรอง (secondary memory), 14 
หน่วยความจาํเสมือน (virtual memory), 15 
หน่วยความจาํหลกั (main memory หรือ primary memory), 14 
หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processor Unit), 12 
หน่วยรบัเขา้/ส่งออก (Input/Output Unit), 12 
หนึAงสายคาํสั AงหนึAงสายขอ้มลู หรือ SISD (Single Instruction stream Single Data stream), 16 
หนึAงสายคาํสั Aงหลายสายขอ้มลู หรือ SIMD (Single Instruction stream Multiple Data stream), 16 
หลายสายคาํสั AงหนึAงสายขอ้มลู หรือ MISD (Multiple Instruction stream Single Data stream), 16 
หลายสายคาํสั Aงหลายสายขอ้มลู หรือ MIMD (Multiple Instruction stream Multiple Data stream), 16 
 

  - อ - 

 
ออฟเซต (offset), 20, 25-29, 181-183, 189, 194, 212 
อกัขระตัTงระยะ (tab), 39 
อกัขระบรรทดัใหม่ (newline), 39 
อกัขระว่าง (space), 39 
อารกิ์วเมนต,์ ด ูพารามิเตอร ์
อารกิ์วเมนตจ์ริง, ด ูพารามิเตอรจ์ริง 
อารกิ์วเมนตหุ่์น, ด ูพารามิเตอรหุ่์น 
อินเทอรพ์รีเตอร ์(interpreter), 3 
เอดา (Ada), 10 
เอ็มแอล (ML), 9 
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เอแอลย ู(ALU), 12 
แอปเพล็ต (applet), 3 
แอสเซมเบลอร ์(assembler), 2 
โอเวอรโ์หลดดิง (overloading), 10 
โอเอส (OS), 15 
อตัโนมติั (automatic), 19 
 

  - ฮ - 

 
ฮีป (heap), 93-95, 98, 101-102, 105, 112-113, 143-144, 146, 155, 158, 226,  
    316-317, 353-357, 364 
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      รายการตวัระบุในโปรแกรมตน้ฉบบัของคอมไพเลอรภ์าษาพีเอสยูปาสกาล 

 
 รายการตวัระบุที�แสดงในที�นี�  จะมีเฉพาะ ค่าคงที�สญัลกัษณ,์ แมคโคร, ชื�อฟังกช์นัและตวัแปรที�มี PUBLIC 
อยูข่า้งหนา้ ซึ�งปรากฏอยูใ่นโปรแกรมตน้ฉบบัของคอมไพเลอรภ์าษาพีเอสยปูาสกาล ในภาคผนวก จ สาํหรบัตวั
แปรทอ้งถิ�นและสมาชิกในโครงสรา้งขอ้มลู ไมไ่ดแ้สดงไว ้ เพราะจะทาํใหมี้จาํนวนตวัระบุมากเกนิไป ตวัเลขหนา
ทึบเป็นบรรทดัที�มีการนิยามตวัระบุดงักล่าว สาํหรบับรรทดัที�อา้งถึง ถา้มมีากเกินไป หรือไมม่ีความจาํเป็น จะไม่
แสดง ในการเรียง จะเรียงจากนอ้ยไปมาก และอกัษรตวัเล็กกบัใหญ่ เช่น a กบั A เป็นตน้ มีลาํดบัเท่ากนั 
 
ADPIDP, 06030 
AIDP, 06038 
AKIND, 06037 
ALLOCATE_LABEL_STACK, 00749, 04212, 07296 
APWITH_INDEX, 06031 
ARRAY_SIZE, 04887 
AVAR_TP, 06036 
AWITH_INDEX, 06039 
BOOLEAN, 00047 
boolean_operands, 00762, 08082, 08154 
boolean_typep, 02716 
CASE_DEPTH, 05019 
CASE_SIGN, 05020 
CEXPR_TP, 07546 
CHAR_SIZE, 00021, 00034, 03042, 03050, 04849 
char_typep, 02716 
CKIND, 07547 
CLEAR_BUFF, 01620, 01770, 01783, 01851 
column, 01630, 01707-01715, 01725-01732, 01767 
CONST_CHECK_SIGN, 04535 
CONST_IDP, 04530 
CONST_SIGN, 04534 
CONST_TYPEP, 04531 
CONST_VALUE, 04532 
CSIGN, 07542 
CVAR_IDP, 07548 
DecSemTop, 00757 
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DEFAULT_BOOLEAN_W, 07091 
DEFAULT_CHAR, 07089 
DEFAULT_INTEGER_W, 07090 
DEFAULT_REAL_F, 07093 
DEFAULT_REAL_W, 07092 
EIDP, 06034 
EKIND, 06033 
ELEMENT_COUNT, 04886 
ELEMENT_SIZE, 04885 
empty_set_typep, 02717 
END, 00049 
END_BUFF, 01622, 01775, 01803, 01814, 01834, 01871 
END_CASE_LABEL, 07545 
enter_block, 03101, 04238, 05590, 05612, 05640, 05668 
enter_local_symtab, 00730, 05382, 05576, 05598, 05620, 05648, 05955 
enter_name_local_symtab, 00708, 04229 
enter_symtab, 02944, 00709, 00712, 00716, 00720, 00724, 00731, 00735, 00743,  
      00747, 02995, 03003, 03008, 03016-03018, 03037, 03045, 03060, 03067,  
      03077, 04499, 05107, 05111 
ENUM_TP, 04662 
ENUM_VALUE, 04661 
Error, 01343 
Error1, 01358, 03856, 04127, 04140, 04339, 05987 
EWITH_INDEX, 06035 
exit_block, 03109, 04447 
EXPR_TP, 06032 
FACTOR_IDP, 08185 
FACTOR_KIND, 08188 
FACTOR_TYPE, 08187 
FACTOR_VAR, 08189 
FACTOR_WITH_INDEX, 08190 
FACTORWITH_INDEX, 08186 
FALSE, 00047 
FALSE_JMP_LABEL, 07334 

FatalError, 01387 
FILE_SIZE, 00034, 03050, 05355 
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FILE_TP, 05345 
FOR_DEPTH, 00702, 03589, 07418 
FOR_END_LABEL, 07408 
FOR_LOOP_LABEL, 07409 
FOR_TO_DOWNTO, 07410 
FOR_VARIDP, 07411 
FUNC_LOCAL_STACK_FRAME_OFFSET, 00706, 05437 
gen0, 00783 
gen1, 00785 
gen2, 00787 
gen3, 00789 

get_type_node, 02893 
ICONST, 00441 
ID_VALUE, 04533 
IDATA, 00444 
IF_END_LABEL, 07494 
IFLAG, 00442 
IncSemTop, 00754 
initialize, 02972, 01123 
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