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คอมไพเลอร์ และมีคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาลสําหรับเครื5องไอบีเอ็มพีซีไว้ใช้ จุดประสงค์ที5สาํ คัญอีกอย่างหนึ5 ง
คือ ใช้เป็ นเครื5องมือเพื5อทดสอบการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไทย โดยที5ผูเ้ ขียนได้สร้างคอมไพเลอร์ภาษาปาส
กาลขึนมาอีกตัวหนึ5 ง ที5สามารถรับรูอ้ กั ขระภาษาไทย เพือ5 ให้คนไทยสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไทยได้
ผูเ้ ขียนเลือกภาษาระดับสูงที5จะแปลเป็ นภาษาปาสกาล เพราะค่อนข้างง่ายต่อการศึกษา และเลือกภาษาที5ได้จาก
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ระบบปฏิบตั ิการดอส
เพราะมีใช้กนั อย่างแพร่หลาย
ทังเครื5องรุ่นเก่าและรุ่นใหม่
สําหรับเครื5องที5ใช้
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ในบทนี จะพูดถึงการแปลในส่วนประกาศทังหมด ได้แก่ การประกาศป้าย การประกาศค่าคงที5สญ
ั ลักษณ์ การ
ประกาศชนิ ด การประกาศตัวแปร และการประกาศกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั บทที5 9 และบทที5 10 กล่าวถึง การ
แปลนิ พจน์ และข้อความสัง5 ทังหมด บทที5 11 กล่าวถึง รูทีนจากคลัง และบทที5 12 กล่าวถึง คอมไพเลอร์ภาษา
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บทที 1
ความรูเ้ บืองต้น
ในบทนีจะกล่าวถึง ความรูเ้ บืองต้นเกียวกับคอมไพเลอร์ ซึงเป็ นเนื อหาหลักของหนังสือเล่มนี ก่อน
จากนันจึงจะกล่าวถึง ความรูเ้ บืองต้นทีเกียวข้องกับคอมไพเลอร์ ได้แก่ ภาษาคอมพิวเตอร์ สถาปั ตยกรรมของ
คอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบตั ิการ ตามลําดับ ผูอ้ ่านจะได้มีความรูก้ ว้างขวางมากขึน ไม่จาํ กัดอยูแ่ ต่เฉพาะภาษา
ปาสกาล ภาษาซี สถาปั ตยกรรมของเครืองไอบีเอ็มพีซี และระบบปฏิบตั ิการดอส เท่านัน

1.1 คอมไพเลอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจคําสังภาษาเครืองเท่านัน ไม่สามารถเข้าใจภาษาระดับสูง เช่น ภาษา
ปาสกาล หรือภาษาซี เป็ นต้น ฉะนันโปรแกรมทีเขียนด้วยภาษาระดับสูง จะต้องมีตัวแปล ซึงทําหน้าทีแปลจาก
ภาษาระดับสูงไปเป็ นภาษาเครือง ภาษาทีถูกแปล เรียกโดยทัวๆ ไปว่า ภาษาต้นฉบับ (source language) ส่วน
ภาษาทีได้จากการแปล เรียกโดยทัวๆ ไปว่า ภาษาเป้าหมาย (target language) คอมไพเลอร์เป็ นโปรแกรม
ค่อนข้างใหญ่และสลับซับซ้อน จึงจําเป็ นต้องแบ่งออกเป็ นขันตอนย่อยๆ โดยทีแต่ละขันตอนจะทําหน้าทีอย่าง
ชัดเจน คอมไพเลอร์อาจจะมีจาํ นวนขันตอนแตกต่างกัน แต่ขนตอนที
ั
สําคัญซึงคอมไพเลอร์สว่ นใหญ่จะต้องมี ดัง
แสดงในรูปที 1.1 คือ ตัววิเคราะห์ศพั ท์ (lexical analyzer) ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ (syntax analyzer) ตัว
วิเคราะห์ความหมาย (semantic analyzer) และ ตัวก่อกําเนิ ดรหัส (code generator) นอกจากนี คอมไพเลอร์ จะ
บันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ชือตัวแปร เป็ นต้น ไว้ในตารางสัญลักษณ์ (symbol table) และถ้ามีความผิดพลาดจะต้อง
รายงานให้ทราบ
ภาษาต้นฉบับ
ตัววิเคราะห์ศพั ท์

ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์
รายงานความผิดพลาด

ตารางสัญลักษณ์
ตัววิเคราะห์ความหมาย

ตัวก่อกําเนิ ดรหัส

ภาษาเป้าหมาย
รูปที 1.1 ขันตอนสําคัญทีคอมไพเลอร์จะต้องมี
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สําหรับขันตอนอืนๆ เช่น ขันตอนตัวก่อกําเนิ ดรหัสชัวคราว (intermediate code generator) และ
ขันตอนการทํารหัสให้ได้ผลดีทีสุด (code optimization) จะมีหรือไม่มีก็ได้ หรือมีมากกว่าหนึ งครังก็ได้ ดังแสดงใน
รูปที 1.2
ภาษาต้นฉบับ
ตัววิเคราะห์ศพั ท์

ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์

ตัววิเคราะห์ความหมาย
รายงานความผิดพลาด

ตารางสัญลักษณ์
ตัวก่อกําเนิ ดรหัสชัวคราว

ตัวทํารหัสให้ได้ผลดีทีสุด

ตัวก่อกําเนิ ดรหัส

ภาษาเป้าหมาย
รูปที 1.2 ขันตอนต่างๆ ของคอมไพเลอร์
คอมไพเลอร์ทีมีขนตอนการทํ
ั
ารหัสให้ได้ผลดีทีสุด จะผลิตภาษาเป้าหมายทีกระทัดรัดและทํางานได้เร็ว
แต่จะเสียเวลาในการแปลมากขึน เหมาะสําหรับใช้แปลโปรแกรมทีถูกต้องแล้วและจําเป็ นต้องใช้โปรแกรมดังกล่าว
บ่อยๆ แต่ไม่เหมาะสําหรับใช้แปลโปรแกรมเพือการศึกษา ซึงส่วนใหญ่จะตรวจสอบเฉพาะความถูกต้องของ
โปรแกรม และไม่ได้นําโปรแกรมไปใช้งานอย่างจริงจัง ดังนันขันตอนการทํารหัสให้ได้ผลดีทีสุด จึงไม่ได้รวมไว้ใน
คอมไพเลอร์ทีจะสร้างในหนังสือเล่มนี และเพือให้สามารถเข้าใจวิธีการแปลได้งา่ ยขึน โดยไม่จาํ เป็ นต้องรู้
ภาษาเครือง ภาษาเป้าหมายของตัวแปลทีจะสร้าง จึงเป็ นภาษาแอสเซมบลี ดังนันต้องมีตวั แปลอีกตัวหนึ ง ทีทํา
หน้าทีแปลภาษาแอสเซมบลีไปเป็ นภาษาเครือง ทําให้ตอ้ งเสียเวลาในการแปลมากขึน คอมไพเลอร์โดยทัวไปแล้ว
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จะรวมการแปลไปเป็ นภาษาเครืองไว้ในคอมไพเลอร์เลย เพราะจะทําให้แปลเร็วขึน และมักจะมีตวั เลือกให้ผใู้ ช้
สามารถออกผลลัพธ์เป็ นภาษาแอสเซมบลีได้ คอมไพเลอร์ทีจะสร้างในหนังสือเล่มนีไม่ได้รวมขันตอนทีจะแปลไป
เป็ นภาษาเครืองไว้ แต่ได้สร้างฟั งก์ชนั ไว้ เพือให้งา่ ยต่อการเพิมเติมในภายหลัง ขันตอนการแปลจาก
ภาษาแอสเซมบลีไปเป็ นภาษาเครือง เป็ นตัวแปลอีกประเภทหนึ ง เรียกว่า แอสเซมเบลอร์ (assembler) ซึงไม่ได้
กล่าวถึงวิธีการสร้างในหนังสือเล่มนี จะเห็นได้วา่ จริงๆ แล้วตัวแปลมีหลายประเภท ตัวแปลทีแปลจากภาษา
ระดับสูงไปเป็ นภาษาแอสเซมบลีหรือภาษาเครือง เรียกว่า คอมไพเลอร์ (compiler) ตัวแปลทีแปลภาษาต้นฉบับ
ทีละคําสัง แล้วกระทําการ (execute) กับคําสังนันโดยตรง เรียกว่า อินเทอร์พรีเตอร์ (interpreter) ข้อดีของอิน
เทอร์พรีเตอร์ คือ สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้โดยตรง ข้อเสียก็คอื เมือต้องการใช้โปรแกรมดังกล่าวในภายหลัง
จะต้องแปลใหม่ตงแต่
ั ตน้ ทุกครัง และโปรแกรมจะวิงช้ากว่าโปรแกรมภาษาเครืองโดยตรง ซึงถ้าเป็ นคอมไพเลอร์
แล้ว จะได้โปรแกรมภาษาเครืองทีไม่ตอ้ งแปลอีกเลย สามารถนําไปใช้ได้ทนั ที
สําหรับตัวแปลภาษาจาวา (Java) จะแปลภาษาจาวาไปเป็ นภาษาเครืองของเครืองเสมือน (virtual
machine) ซึงเรียกว่า รหัสไบต์ (byte code) ก่อน ถ้าต้องการวิงโปรแกรมรหัสไบต์ จะต้องใช้อินเทอร์พรีเตอร์
แปลและกระทําการกับรหัสไบต์นัน ข้อดีของการทําเช่นนี ก็คือ โปรแกรมทีแปลเป็ นรหัสไบต์แล้วไม่จาํ เป็ นต้อง
แปลใหม่ เป็ นการลดขันตอนการแปลตังแต่ตน้ และยังสามารถเคลือนย้ายไปวิงบนเครืองอืนได้ โดยไม่ตอ้ งแก้ไข
รหัสไบต์อกี เลย โปรแกรมภาษาจาวาจึงสามารถวิงบนเครืองคอมพิวเตอร์ได้หลายยีห้อ เพราะรหัสไบต์ไม่ขนึ อยู่
กับเครืองใดเครืองหนึ ง อย่างไรก็ตาม เครืองทีจะวิงโปรแกรมรหัสไบต์ได้ จะต้องมีอินเทอร์พรีเตอร์เพือแปลและ
กระทําการกับรหัสไบต์นัน ทําให้โปรแกรมวิงช้ากว่าภาษาเครืองโดยตรง วิธีการหนึ งทีจะเพิมความเร็ว คือ แปล
จากโปรแกรมรหัสไบต์ไปเป็ นโปรแกรมภาษาเครืองของเครืองใดเครืองหนึง ซึงจะสามารถวิงได้เฉพาะบนเครือง
นันเท่านัน การทําเช่นนี จะทําให้สญ
ู เสียคุณสมบัติทีสําคัญของภาษาจาวา ซึงออกแบบมาเพือให้สามารถวิงบน
เครืองใดๆ ก็ได้ จุดเด่นอีกอย่างหนึ งของภาษาจาวา คือ สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบทีเรียกว่า แอปเพล็ต
(applet) ซึงสามารถอ้างถึงได้ในภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ดังนัน โปรแกรมค้นผ่านเว็บ (web browser) เช่น
Netscape Navigator หรือ Internet Explorer ทีมีอินเทอร์พรีเตอร์สาํ หรับแปลและปฏิบตั ิการกับรหัสไบต์ดว้ ย
สามารถวิงโปรแกรมดังกล่าวได้
คอมไพเลอร์ทีจะสร้างในหนังสือเล่มนี
ทําหน้าทีแปลภาษาปาสกาล
ไปเป็ นภาษาแอสเซมบลี
8086/8088 มีขนตอนดั
ั
งแสดงในรูปที 1.3 ทุกขันตอนทํางานร่วมกัน โดยอ่านผ่านโปรแกรมภาษาปาสกาล
เพียงครังเดียว แล้วผลิตโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 สําหรับขันตอนการแปลจากภาษาแอสเซมบลี
8086/8088 ไปเป็ นภาษาเครืองและเชือมโยงกับรูทีนจากคลัง (library routine) ซึงเขียนด้วยภาษาแอสเซมบลี
8086/8088/8087 มีขนตอนดั
ั
งแสดงในรูปที 1.4 การเขียนรูทีนจากคลังทังหมดจะกล่าวถึงในบทที 11 แต่
การเขียนแอสเซมเบลอร์ไม่ได้กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี อย่างไรก็ตามเพือให้ผอู้ า่ นสามารถทดสอบโปรแกรมทีได้
จากการแปล ผูเ้ ขียนจึงได้ใส่โปรแกรมแอสเซมเบลอร์สาธารณะ ไว้ในจานแม่เหล็กให้ดว้ ย
คอมไพเลอร์บางตัว จะแปลโปรแกรมภาษาระดับสูงไปเป็ นภาษาเครืองทีพร้อมจะนําไปใช้ได้ทนั ที เช่น
Turbo Pascal Version 3.0 บนระบบปฏิบตั ิการดอส ทําหน้าทีแปลโปรแกรมภาษาปาสกาลไปเป็ นภาษาเครือง
แล้วเก็บไว้ในหน่ วยความจํา หรือในแฟ้ ม .COM ซึงสามารถนําไปใช้กระทําการการได้ทนั ที ส่วนคอมไพเลอร์
ภาษาซี เช่น cc หรือ Turbo C จะแปลโปรแกรมภาษาซีไปเป็ นภาษาเครือง แล้วเก็บในแฟ้มจุดหมาย (object
file) ก่อน จากนันจึงใช้ ตัวเชือมโยง (linker) เพือเชือมแฟ้ มจุดหมายกับแฟ้มจุดหมายของฟั งก์ชนั ภาษาซีทีเก็บ
ไว้ในคลัง (library) แล้วผลิตภาษาเครืองเก็บไว้ในแฟ้มกระทําการ (executable file) ตามลําดับ สําหรับ
ระบบปฏิบตั ิการดอส แฟ้มกระทําการมีสองรูปแบบ คือ .EXE และ .COM
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คอมไพเลอร์ภาษาปาสกาลทีจะสร้างในหนังสือเล่มนี ทํางานคล้ายกับคอมไพเลอร์ภาษาซีโดยทัวไป คือ
แปลจากโปรแกรมภาษาปาสกาลไปเป็ นภาษาแอสเซมบลี แล้วใช้แอสเซมเบลอร์ แปลเป็ นภาษาเครือง เก็บใน
แฟ้ มจุดหมาย จากนันนํามาเชือมโยงกับแฟ้ มจุดหมายของรูทีนจากคลัง แล้วผลิตภาษาเครืองเก็บใน แฟ้ มกระทํา
การแบบ .EXE ตามลําดับ

ภาษาปาสกาล

ตัววิเคราะห์ศพั ท์
ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์
ตารางสัญลักษณ์

รายงานความผิดพลาด
ตัววิเคราะห์ความหมาย
ตัวก่อกําเนิ ดรหัส

ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088
รูปที 1.3 ขันตอนการแปลของคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล
รูทีนจากคลัง
เขียนด้วยภาษาแอสเซมบลี
8086/8087/8088

ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088
ทีได้จากคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล

แอสเซมเบลอร์

แอสเซมเบลอร์

ภาษาเครืองเก็บในแฟ้ มจุดหมาย

ภาษาเครืองเก็บในแฟ้ มจุดหมาย
ตัวเชือมโยง

ภาษาเครืองเก็บในแฟ้ มกระทําการแบบ .EXE
รูปที 1.4 ขันตอนการแปลจากภาษาแอสเซมบลีไปเป็ นภาษาเครือง
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1.1.1 ตัววิเคราะห์ศพั ท์
ขันตอนแรกของคอมไพเลอร์ คือ แยกโปรแกรมภาษาทีจะแปลออกเป็ นหน่ วยย่อยๆ ทีเรียกว่า โทเค็น
(token) แต่ละภาษาจะมีโทเค็นไม่เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่จะคล้ายๆ กัน เช่น โทเค็น PROGRAM หรือ โทเค็น IF
ซึงเป็ นคําหลักในภาษาปาสกาล หรือ โทเค็น +, -, *, หรือ / ซึงเป็ นตัวดําเนิ นการทางคณิตศาสตร์ เป็ นต้น
ตัวอย่างภาษาปาสกาลในโปรแกรมที 1.1 โทเค็น คือ ส่วนทีอยูใ่ นกรอบสีเหลียม

PROGRAM

HELLO

(

OUTPUT

)

;

BEGIN
WRITELN
END

(

‘Hello World’

)

.
โปรแกรมที 1.1

สําหรับอักขระทีไม่อยูใ่ นเซตของอักขระของภาษาต้นฉบับ เช่น อักขระ ! ทีไม่อยูใ่ นค่าคงทีอักขระหรือ
สายอักขระหรือหมายเหตุ (comment) ของภาษาปาสกาล เป็ นต้น จะถูกตรวจจับได้ และรายงานความผิดพลาด
ให้ผเู้ ขียนโปรแกรมทราบ ขันตอนนี จะขจัดช่องว่าง (white space) และหมายเหตุทิงด้วย เพราะไม่ถอื ว่าเป็ นโท
เค็น โทเค็นแต่ละตัวจะมีรหัสและลักษณะเฉพาะ (attribute) ทีจะนําไปใช้ในขันตอนอืน สําหรับโทเคนทีมี
ลักษณะเฉพาะเป็ นค่าอยูน่ อกช่วง เช่น ค่าของเลขจํานวนเต็มทีใหญ่เกินไป เป็ นต้น จะถูกรายงานให้ผเู้ ขียน
โปรแกรมทราบ โทเค็นทังหมดในภาษาปาสกาล และวิธีการเขียนขันตอนนี จะกล่าวอย่างละเอียดในบทที 3

1.1.2 ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์
ขันตอนทีสอง ทําหน้าทีตรวจสอบความถูกต้องของภาษาในส่วนของวากยสัมพันธ์ โดยตรวจสอบเฉพาะ
การเรียงลําดับของโทเค็นว่าถูกต้องหรือไม่ ไม่ได้สนใจในด้านความหมาย ตัวอย่างเช่น โปรแกรมที 1.2 ถูกต้อง
ตามวากยสัมพันธ์ของภาษาปาสกาล เนื องจากส่วนประกาศรายชือตัวแปรไม่จาํ เป็ นต้องมี แต่จะผิดความหมายใน
ขันตอนถัดไป เพราะไม่ได้ประกาศตัวแปร X ก่อนทีจะใช้ 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
ขันตอนนี จะต้องเขียนไวยากรณ์ (grammar) เพือใช้ตรวจสอบวากยสัมพันธ์ของภาษาปาสกาล วิธีการเขียน
ขันตอนนี จะกล่าวโดยละเอียด ในบทที 4

1.1.3 ตัววิเคราะห์ความหมาย
ขันตอนนี ตรวจสอบความหมายของภาษา โดยการบันทึกข้อมูลต่างๆ ไว้ในตารางสัญลักษณ์ เช่น ข้อมูล
เกียวกับ ประเภทของตัวระบุ (identifier) ได้แก่ ชือตัวแปร ชือค่าคงที ชือฟั งก์ชนั เป็ นต้น หรือ แบบชนิ ดข้อมูล
(data type) ได้แก่ จํานวนเต็ม จํานวนจริง เป็ นต้น เมือตัวระบุดงั กล่าว ถูกใช้ในโปรแกรม จะได้ตรวจสอบได้วา่
ถูกต้องตามข้อกําหนดของภาษาหรือไม่ ตัวอย่าง โปรแกรมที 1.4 ผิดความหมาย ดังนี ตัวแปร Z ไม่ได้ประกาศ
ก่อนเรียกใช้ และ X DIV Y ไม่ได้ เพราะ DIV เป็ นตัวดําเนิ นการสําหรับข้อมูลชนิ ดจํานวนเต็มเท่านัน แต่ X และ Y
เป็ นชนิ ดจํานวนจริง
PROGRAM INCORRECT_SEMANTICS;
VAR X, Y : REAL;
BEGIN
Z := X DIV Y
END .
โปรแกรมที 1.4
วิธีการเขียนขันตอนนี จะกล่าวโดยละเอียดในบทที 6-10 ส่วนตารางสัญลักษณ์ จะกล่าวถึงในบทที 5
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1.1.4 ตัวก่อกําเนิดรหัสชัวคราวและตัวก่อกําเนิดรหัส
คอมไพเลอร์ทีผลิตภาษาแอสเซมบลี หรือภาษาเครืองของเครืองใดเครืองหนึ งโดยตรงเลย โดยไม่ผลิต
รหัสชัวคราวก่อน จะมีความยุง่ ยากในการแก้ไขในภายหลัง เมือจําเป็ นต้องผลิตภาษาแอสเซมบลี หรือ
ภาษาเครืองของเครืองอืน วิธีการทีดีกว่า คือ ผลิตรหัสชัวคราวก่อน เมือจําเป็ นต้องผลิตภาษาแอสเซมบลี หรือ
ภาษาเครืองอืนๆ ก็เพียงแต่เขียนขันตอนทีเปลียนจากรหัสชัวคราวไปเป็ นภาษาแอสเซมบลี หรือภาษาเครืองนันๆ
ซึงจะง่ายกว่ามาก เพราะไม่จาํ เป็ นต้องคํานึ งถึงขันตอนก่อนหน้านี อีกอย่างหนึ งก็คือ การทํารหัสชัวคราวให้
ได้ผลดีทีสุด จะง่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่า ตัวอย่างของรหัสชัวคราว เช่น ต้นไม้ (tree) และรหัสสามเลขทีอยู่
(three-address code) เป็ นต้น ดังแสดงในรูปที 1.5 อย่างไรก็ตาม ตัวก่อกําเนิ ดรหัสชัวคราว อาจไม่จาํ เป็ นต้อง
มีก็ได้ ขันตอนนีอาจจะผลิตภาษาแอสเซมบลี หรือภาษาเครือง โดยตรงเลยก็ได้
:=
X

*
C

t1 := A + B
X := C * t1

+
A

B

ก. ต้นไม้

ข. รหัสสามเลขทีอยู่

รูปที 1.5 ตัวอย่างรหัสชัวคราว ของคําสัง X := C*(A+B)
สําหรับตัวแปลทีจะสร้างในหนังสือเล่มนี จะไม่ผลิตรหัสชัวคราว แต่จะผลิตรหัสภาษาแอสเซมบลีโดยตรง ซึงจะ
กล่าวถึงโดยละเอียด ในบทที 6-10

1.1.5 การทํารหัสให้ได้ผลดีทีสุด
การทํารหัสให้ได้ผลดีทีสุดมีหลายระดับ และหลายวิธี จะกล่าวถึงบางวิธีพอเป็ นสังเขป และจะอธิบาย
โดยใช้ภาษาระดับสูง เพือให้เห็นแนวความคิดเท่านัน
ก. การขจัดนิ พจน์ยอ่ ยซําซ้อน (common subexpression) เช่น
ส่วนของโปรแกรมต่อไปนี
A := X + 2;
B := 2 * (X + 2) - (X + 2);
สามารถทําให้ได้ผลดีทีสุดได้ ดังนี
A := X + 2;
B := 2 * A - A;
เพราะสามารถลดการคํานวณ X + 2 ได้ถึงสองครัง
ข. การขจัดรหัสตาย (dead code) เช่น ส่วนของโปรแกรมต่อไปนี
DEBUG := FALSE;
IF (DEBUG) THEN
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WRITELN(‘DEBUG’);
ELSE
WRITELN(‘NO DEBUG’);
สามารถทําให้ได้ผลดีทีสุดได้ ดังนี
WRITELN(‘NO DEBUG’);
เพราะ DEBUG ให้คา่ เท็จเสมอ ไม่จาํ เป็ นต้องทําคําสังหลัง THEN
ค. การทํารอบซําๆ ให้ได้ผลดีทีสุด (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;
สามารถทําให้ได้ผลดีทีสุดได้ ดังนี
FOR I := 1 TO N DO
FOR J:= 1 TO M DO
BEGIN
A[I,J] := A[I,J] + B[I,J];
END;
X := N + M;
เพราะ X ไม่ได้ถกู ใช้ในรอบซําๆ จึงสามารถนําออกนอกรอบซําได้ โดยทีค่าของ X หลังจากออกมาจากรอบซําแล้ว
มีคา่ เท่ากับ N + M จะทําให้สามารถลดการคํานวณ X := I + J ได้ถึง N * M ครัง แต่ใช้เวลาคํานวณ X := N + M
เพียงครังเดียว
ง. การใช้คาํ สังทีเร็วกว่า เช่น แทน 2 * X ด้วย X + X เพราะการบวกจะเร็วกว่าการคูณ หรือ แทน X + 1 ด้วย
INC(X) โดยที คําสังหลังมีความหมายเหมือน X + 1 แต่ทาํ งานได้เร็วกว่าในระดับคําสังภาษาเครือง เป็ นต้น
จ. การคํานวณนิ พจน์คา่ คงทีในช่วงการแปล เช่น แทนการคํานวณ 1+2*(9-7) ด้วย 5 เป็ นต้น
การทํารหัสให้ได้ผลดีทีสุด ไม่ได้อยูใ่ นเนื อหาของหนังสือเล่มนี จึงไม่กล่าวถึงอีกต่อไป

1.2 ภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็ นสองพวกใหญ่ๆ คือ ภาษาระดับสูงกับภาษาระดับตํา ภาษาระดับตํา
ได้แก่ ภาษาแอสเซมบลี และภาษาเครือง ซึงจะมีรหัสคําสังทีแตกต่างกันระหว่างเครือง จึงเป็ นภาษาทีขึนอยูก่ บั
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เครือง ส่วนภาษาระดับสูง เป็ นภาษาทีไม่ขนึ อยูก่ บั เครืองใดเครืองหนึ ง
กลุ่มดังนี

และแบ่งออกได้เป็ นกลุ่มย่อยได้หลาย

ก. ภาษาเชิงกระบวนงาน (procedure oriented language) หรือ ภาษาเชิงคําสัง (imperative language)
หรือ ภาษาสัญนิ ยม (conventional language) เป็ นภาษาทีเน้นการคํานวณด้วยผลกระทบข้างเคียง (sideeffect) โดยการกําหนดค่าให้กบั หน่ วยความจําทีตําแหน่ งต่างๆ แล้วเปลียนค่าเหล่านัน หรือกล่าวได้วา่ เป็ นการ
เปลียนสถานะของเครือง โดยใช้ขอ้ ความสังกําหนดค่า และข้อความสังควบคุมทีทํางานซําๆ เช่น ข้อความสัง
while, repeat หรือ for เป็ นต้น มีขอ้ ความสังกระโดดมีเงือนไข เช่น if เป็ นต้น และข้อความสังกระโดดไม่มี
เงือนไข เช่น goto เป็ นต้น ข้อความสังทีกล่าวมาข้างต้น มีหลักการทํางานเหมือนคําสังระดับภาษาเครือง เช่น
ข้อความสังควบคุมทีทํางานซําๆ แทนได้ดว้ ยคําสังภาษาเครือง แบบกระโดดทีมีเงือนไขและไม่มเี งือนไข เป็ นต้น
สําหรับการเคลือนย้ายข้อมูล จะกระทําทีละเล็กละน้อยขนาด ไบต์ คํา หรือ สองเท่าของคํา ส่วนการกําหนดค่า
คือ คําสังเคลือนย้ายข้อมูลในภาษาเครืองนันเอง และมองแถวลําดับ (array) หรือระเบียน (record) เป็ นข้อมูล
หน่ วยย่อยหลายๆ หน่ วย ทีเรียงติดต่อกันในหน่ วยความจํา การเคลือนย้ายข้อมูลยังคงทําทีละหน่ วยย่อย แนวคิด
ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาในกลุ่มนี
จึงไม่ได้แตกต่างจากแนวคิดในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเครือง
เท่าใดนัก ตัวอย่างของภาษาในกลุ่มนี ได้แก่ ซี ปาสกาล โคบอล (COBOL) และ ฟอร์แทรน (FORTRAN) เป็ นต้น
ข. ภาษาเชิงหน้าที (applicative หรือ functional language) ภาษากลุ่มนี มแี นวคิดมาจาก แคลคูลสั
แลมบ์ดา (lambda calculus) โดยมองว่าการเขียนโปรแกรม ก็คอื การนิ ยามฟั งก์ชนั การวิงโปรแกรม คือ การ
คํานวณหาค่าของฟั งก์ชนั โดยการส่งค่าพารามิเตอร์ไปให้ฟังก์ชนั เน้นฟั งก์ชนั ทีเรียกซํา (recursive function)
เป็ นหลัก ซึงต่างกับภาษาในกลุ่มแรก ทีแม้จะมีฟังก์ชนั การเรียกซําให้ใช้ แต่มกั จะมองว่าเป็ นลักษณะพิเศษ และ
ไม่นิยมใช้กนั ภาษาในกลุ่มนี มองข้อมูลในระดับทีใหญ่ขนึ เช่น มองหน่ วยความจําเป็ นรายการ (list) ของนิ พจน์
สัญลักษณ์ (symbolic expression หรือ s-expression) จึงเป็ นภาษาทีเหมาะสําหรับการคํานวณทางสัญลักษณ์
เป็ นทีนิ ยมใช้กนั มากในกลุ่มทีศึกษาทางด้านปั ญญาประดิษฐ์
ในการคํานวณข้อมูลมักจะทําเป็ นกลุ่มใหญ่ๆ
ตัวอย่างของภาษาในกลุ่มนี ได้แก่ ลิสป์ (LISP) สกรีม (SCHEME) และ เอ็มแอล (ML) เป็ นต้น
ค. ภาษาการเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ (logic programming language) ตรรกะทีใช้ในภาษากลุ่มนี คือ
first-order predicate calculus ซึงใช้อธิบายประโยคทางตรรกะ ทีเป็ นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ ง เช่น
ประโยค “2 เป็ นเลขคู่” เป็ นจริง แต่ประโยค “3 เป็ นเลขคู”่ เป็ นเท็จ เป็ นต้น แล้วใช้กฎของการอนุ มาน เพือ
พิสจู น์ประโยคว่า เป็ นจริงหรือเท็จ หรือสร้างประโยคใหม่จากประโยคเดิมทีมีอยูแ่ ล้ว เช่น ถ้ามีประโยค “ถ้า a
เป็ นจริง แล้ว b เป็ นจริง” และ “ถ้า b เป็ นจริง แล้ว c เป็ นจริง” สามารถสรุปเป็ นประโยคใหม่ได้วา่ “ถ้า a เป็ น
จริง แล้ว c เป็ นจริง “ เป็ นต้น การเขียนโปรแกรมของภาษาในกลุ่มนี คือ การเขียนเซตของประโยค ทีสมมุติวา่
เป็ นจริง และสามารถนําไปพิสจู น์หรือสร้างประโยคอืนได้ เช่น เซตของประโยคต่อไปนี
“ม้าเป็ นสัตว์เลียงลูกด้วยนํานม”
“คนเป็ นสัตว์เลียงลูกด้วยนํานม”
“สัตว์เลียงลูกด้วยนํานมมี 4 ขา และไม่มีมือ หรือ มี 2 ขาและ 2 มือ”
“ม้าไม่มีมอื ”
“คนมีมอื 2 มือ”
สามารถเขียนเป็ นโปรแกรมได้ ดังนี
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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).
สําหรับข้อมูลของโปรแกรม ก็คือ ประโยคสอบถามหรือประโยคเป้าหมายนันเอง เช่น ถามว่า
∃y, legs(human,y)?
โปรแกรมจะให้คาํ ตอบ ดังนี
yes: y=2
เป็ นต้น เป็ นภาษาอีกกลุ่มหนึ งทีนิ ยมใช้ในกลุ่มทีศึกษาทางด้านปั ญญาประดิษฐ์ ตัวอย่างของภาษาในกลุ่มนี
ได้แก่ โปรล็อก (PROLOG) เป็ นต้น
ง. ภาษาเชิงวัตถุ (object oriented language) ภาษาในกลุ่มนีเน้นการเขียนโปแกรม โดยการส่งข้อความ
(message) ระหว่างวัตถุ วัตถุประกอบด้วยข้อมูลและการดําเนิ นการกับข้อมูล การดําเนินการกับข้อมูลเรียกอีก
อย่างหนึ งว่า วิธีการ (method) การส่งข้อความไปยังวัตถุใด ก็คือการเรียกใช้ วิธกี าร ของวัตถุนัน ตัวอย่างเช่น
วัตถุทีเป็ นกองซ้อน (stack) มีขอ้ มูลเป็ นแถวลําดับและดรรชนี ชีไปยังยอดกองซ้อน (top of stack) มีวธิ กี าร เช่น
กด (push) ผุด (pop) ทดสอบกองซ้อนว่าง (stack empty) และทดสอบกองซ้อนล้น (stack overflow) เป็ นต้น
ภาษากลุ่มนี มลี กั ษณะทีสําคัญ คือ
1. การซ่อนสารสนเทศ (information hiding) แนวคิดของการซ่อนสารสนเทศ มีมานานแล้ว อย่างเช่น
กระบวนงานหรือฟั งก์ชนั ในภาษาสองกลุ่มแรก ก็เป็ นลักษณะการซ่อนสารสนเทศอย่างหนึ ง เป็ นต้น ผูใ้ ช้ไม่
จําเป็ นต้องรูว้ า่ ข้างในเขียนอย่างไร เพียงแต่รวู้ า่ ทําอะไร ก็สามารถเรียกใช้ได้โดยการอ้างชือและผ่านพารามิเตอร์
ไปมาระหว่างกันเท่านัน แต่ลกั ษณะเด่นของการซ่อนสารสนเทศในภาษากลุ่มนี ก็คือ การซ่อนข้อมูลและวิธีการไว้
ด้วยกัน ดังนันการเปลียนแปลงข้อมูล และวิธีการของวัตถุ จะไม่มีผลกระทบกับวัตถุอืนๆ ทีเรียกใช้ เช่น การ
เปลียนข้อมูลจากกองซ้อน เป็ น รายการโยง และตัวชีไปยังยอดกองซ้อน พร้อมทังเปลียนวิธีการ กด ผุด ทดสอบ
กองซ้อนว่าง และทดสอบกองซ้อนล้น ตามโครงสร้างข้อมูลใหม่ จะไม่มผี ลกับวัตถุอืนๆ
2. หลักนามธรรมข้อมูล (data abstraction) ลักษณะการซ่อนสารสนเทศอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอทีจะ
ทําให้ภาษาในกลุ่มนี มีลกั ษณะเด่น แตกต่างจากภาษาในกลุ่มอืนๆ วัตถุยงั สามารถมองได้ในรูปของหลัก
นามธรรมข้อมูล ทีผูใ้ ช้สามารถกําหนดแบบชนิ ดข้อมูลและการดําเนิ นการได้ เช่น ในตัวอย่างวัตถุแบบกองซ้อน
ผูใ้ ช้มองกองซ้อนเป็ นทีเก็บข้อมูลเหมือนลักษณะการวางจานซ้อนๆ กัน การเอาข้อมูลออกจากกองซ้อน จะกระทํา
กับข้อมูลตําแหน่ งบนสุดเสมอ เหมือนการนําจานใบบนสุดออกก่อนเสมอ ตราบใดทีการทํางานของก้องซ้อน
เป็ นไปตามทีกล่าวมาข้างต้น การใช้แถวลําดับหรือรายการโยงเป็ นกองซ้อนจึงไม่ใช่สาระสําคัญ เป็ นต้น
3. การถ่ายทอดพันธุกรรม (inheritance) ลักษณะการถ่ายทอดพันธุกรรมในภาษากลุ่มนี เลียนแบบ
ลักษณะพันธุกรรมตามธรรมชาติ เช่น สรรพสิงในโลก แบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม คือ สิงมีชีวิต และสิงไม่มชี ีวติ
สิงมีชีวติ แบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ ระดับล่าง ได้เป็ นสองกลุ่มย่อย คือ พืชกับสัตว์ พืชและสัตว์สามารถแบ่งออกเป็ น
กลุ่มย่อยๆ ระดับล่างลงไปได้อีกหลายระดับ แต่ละกลุ่มมีคุณสมบัติทีเหมือนกัน หรือร่วมกัน เช่น สิงมีชีวิตหายใจ
แต่สิงไม่มีชวี ติ ไม่หายใจ เป็ นต้น การหายใจและไม่หายใจ เป็ นคุณสมบัติทีแบ่งแยกสิงมีชวี ติ และสิงไม่มีชวี ิต
คุณสมบัติทีเหมือนกัน จะถ่ายถอดจากระดับบน (แม่) ลงไปสู่ระดับล่าง (ลูก) เช่น การหายใจ จะเป็ นคุณสมบัติ
ของสิงมีชีวิต ทีถ่ายทอดไปยังพืช สัตว์ และกลุ่มย่อยระดับล่าง (หลาน เหลน ฯลฯ) ของพืชและสัตว์ เป็ นต้น ศัพท์
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ทีใช้ในภาษากลุ่มนี เรียก กลุม่ ว่า class เรียก กลุม่ ระดับบน ว่า super class และ เรียก กลุม่ ระดับล่าง ว่า sub
class วัตถุก็คือสิงของทีอยูใ่ นกลุ่ม คุณสมบัติของกลุ่ม แทนด้วยข้อมูลและวิธีการ แต่ละวัตถุจะมีขอ้ มูลเป็ นของ
ตัวเอง แต่ทุกๆ วัตถุในกลุ่มเดียวกัน จะมีวธิ ีการเหมือนกัน โดยใช้วธิ กี ารของกลุ่ม ภาษาในกลุ่มนี สามารถ
กําหนดให้กลุ่มของวัตถุ มีโครงสร้างเป็ นระดับดังทีกล่าวมาแล้วได้ และสามารถถ่ายทอดพันธุกรรม ในลักษณะที
วัตถุในระดับล่าง สามารถเรียกใช้วธิ กี ารของวัตถุในระดับบน ทีมีคุณสมบัติเหมือนกันได้ โดยไม่ตอ้ งมีวธิ กี าร
ดังกล่าวเป็ นของตัวเอง ทําให้ประหยัดเนื อที
4. โพลีมอร์ฟิซึม (polymorphism) คําว่า โพลีมอร์ฟิซึม มาจากรากศัพท์ภาษากรีก ซึงมีความหมายว่า
หลายรูปแบบ โพลีมอร์ฟิซึมในภาษาคอมพิวเตอร์มีหลายอย่าง เช่น
• ตัวแปรโพลีมอร์ฟิก (polymorphic variable) คือ ตัวแปรทีเป็ นได้หลายๆ ชนิ ด เช่น ในภาษาลิสป์ หรือ
สมอลทอค (Smalltalk) เป็ นต้น ชนิ ดของตัวแปรแบบนี จะเปลียนไปขณะกระทําการ ขึนอยูก่ บั ค่าทีกําหนดให้กบั
ตัวแปรในขณะนัน ถ้ากําหนดค่าจํานวนเต็มให้ ชนิ ดของตัวแปรในขณะนัน ก็จะเป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม แต่ถา้ ใน
ภายหลัง เปลียนเป็ นกําหนดค่าจํานวนจริงให้ ตัวแปรนันก็จะเปลียนชนิ ดไปเป็ นจํานวนจริง เป็ นต้น
• ฟั งก์ชนั โพลีมอร์ฟิก (polymorphic function) ได้แก่ ฟั งก์ชนั ทีมีพารามิเตอร์ซึงสามารถรับค่าได้หลาย
ชนิ ด และค่าทีส่งกลับอาจเป็ นได้หลายชนิ ด เช่น ฟั งก์ชนั ในภาษาลิสป์ และสมอลทอค เป็ นต้น
• ชนิ ดโพลีมอร์ฟิก (polymorphic type) ในภาษาเอ็มแอล สามารถกําหนดชนิ ด เป็ นชนิ ดใดๆ ได้
ตัวแปลจะตรวจสอบและรูช้ นิ ด ในช่วงการแปล โดยวิธกี ารทีเรียกว่า การอนุ มานชนิ ด ตัวแปรหรือฟั งก์ชนั เดียวกัน
จึงอาจจะมีชนิ ดได้หลายชนิ ด ลักษณะทีคล้ายกันนี ก็มีในภาษาอืนๆ เช่น template ในภาษาซี หรือ generics ใน
ภาษาเอดา (Ada) เป็ นต้น
• โอเวอร์โหลดดิง (overloading) มีหลายรูปแบบ เช่น ตัวดําเนิ นการเดียวกัน สามารถดําเนิ นการได้กบั
ข้อมูลหลายชนิ ด หรือฟั งก์ชนั มากกว่าหนึ งฟั งก์ชนั มีชือเดียวกัน แต่แตกต่างกันทีจํานวนพารามิเตอร์ หรือชนิ ดของ
พารามิเตอร์ หรือชนิ ดของค่าทีส่งกลับ เป็ นต้น ในภาษาปาสกาล ตัวดําเนิ นการ อย่างเช่น + สามารถดําเนิ นการ
ได้ทงข้
ั อมูลชนิ ดจํานวนเต็ม และจํานวนจริง แต่ไม่อนุญาตให้ฟังก์ชนั หรือกระบวนงาน มีชอเหมื
ื
อนกัน ตัว
ดําเนินการในภาษาปาสกาลถูกกําหนดตายตัวไว้แล้วในภาษา ต่างกับภาษาในกลุ่มนี ทีอนุ ญาตให้ผใู้ ช้ กําหนดตัว
ดําเนินการทีมีอยูแ่ ล้วในภาษา ไปดําเนิ นการกับข้อมูลชนิ ดใหม่ทีผูใ้ ช้กาํ หนดขึนได้ และฟั งก์ชนั มากกว่าหนึ ง
ฟั งก์ชนั สามารถมีชือเหมือนกันได้
• โพลีมอร์ฟิซึมอีกแบบหนึ งทีเป็ นลักษณะเด่นของภาษาในกลุ่มนี คือ สามารถเขียนวิธีการทีมีคุณสมบัติ
เหมือนกัน ซึงถ่ายทอดทางพันธุกรรม จากระดับบนลงสู่ระดับล่าง ไว้ทีระดับแม่ เพียงครังเดียว ทีเดียว แล้วให้
วัตถุทีมีคุณสมบัติเหมือนกันดังกล่าว ทีระดับ ลูก หลาน แหลน ฯลฯ เรียกใช้วธิ กี ารนี ร่วมกันได้ วิธีการร่วมทีว่านี
จึงมีลกั ษณะเป็ นโพลีมอร์ฟิซึม เพราะวิธกี ารเดียวกัน สามารถใช้ได้กบั วัตถุหลายกลุ่ม
5 การยึดเหนี ยวพลวัต (dynamic binding) วัตถุอาจจะเกิดขึนในช่วงกระทําการ และข้อความเดียวกัน
เมือส่งไปยังวัตถุต่างกลุ่มกัน อาจจะหมายถึงการเรียกใช้วธิ กี ารทีต่างกัน เนื องจากโครงสร้างระดับของการ
ถ่ายทอดพันธุกรรม กลุ่มวัตถุระดับล่าง นอกจากจะมีคุณสมบัติร่วมกับกลุ่มวัตถุระดับบนแล้ว ยังมีคุณสมบัติที
แตกต่างจากกลุ่มวัตถุระดับบน ซึงเป็ นสาเหตุทีต้องทําให้แยกกลุ่มออกมา คุณสมบัติทีแตกต่างดังกล่าวนี สามารถ
กําหนด ชือวิธีการ ให้เหมือนกับ ชือวิธกี าร ของกลุ่มวัตถุระดับบนได้ ซึงเป็ นลักษณะของโอเวอร์โหลดดิง ดังที
กล่าวมาแล้วข้างต้น แม้ชือของวิธีการจะเหมือนกัน แต่การทํางานจะแตกต่างกัน ดังนัน ชือ(ข้อความ) อย่างเดียว
ไม่สามารถกําหนดได้วา่ หมายถึงวิธีการใด จําเป็ นต้องมีการค้นหา โดยเริมค้นหาจากชือของวิธีการในกลุ่มทีวัตถุ
นันอยูก่ อ่ น ถ้าไม่พบจึงจะไปค้นหาชือวิธีการในกลุ่มระดับบน ไล่ขนึ ไปตามลําดับ ถ้าไม่พบก็แสดงข้อความ
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ผิดพลาดให้ผใู้ ช้รู้ แต่ถา้ พบทีระดับใด ก็เรียกใช้วธิ ีการในระดับนัน ดังนันตัวแปลจึงไม่สามารถยึดเหนี ยววิธีการกับ
ข้อความทีส่งมาในช่วงการแปลได้ จําเป็ นต้องยึดเหนี ยวในช่วงกระทําการ เรียกว่า การยึดเหนียวพลวัต ข้อเสียก็
คือต้องเสียเวลาในการยึดเหนี ยว ภาษาบางภาษา เช่น ซี++ เป็ นต้น จึงออกแบบให้การยึดเหนี ยวข้อความกับ
วิธีการส่วนใหญ่ทาํ ได้ในช่วงการแปล ส่วนการยึดเหนี ยวทีไม่สามารถทําได้ในช่วงการแปล จะใช้วธิ ีสร้างตาราง
เพือช่วยให้การยึดเหนี ยวในช่วงกระทําการทํางานได้เร็วขึน แต่มีขอ้ เสีย คือ ต้องเสียเนือทีเก็บตาราง
ลักษณะทีกล่าวมาข้างต้น เกิดจากความพยายามทีจะแก้ปัญหาของการเขียนโปรแกรม ทีมักจะล้าช้ากว่า
กําหนด และต้องทิงไปเมือเริมงานใหม่ ลักษณะของภาษาในกลุ่มนี จะช่วยให้การเขียนโปรแกรมเร็วขึน และ
สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ แนวความคิดก็คอื ออกแบบโปรแกรมให้เหมือนกับการสร้างบ้านหรือรถยนต์ โดย
การสร้างส่วนประกอบย่อยๆ แล้วเอามาประกอบกัน ส่วนประกอบย่อยดังกล่าว อาจนําไปใช้ในงานอืนได้ เช่น
การนําแบตเตอรีของรถยนต์ ไปใช้ในเรือยนต์ เป็ นต้น ถ้าสามารถออกแบบโครงสร้างระดับของวัตถุกลุ่มต่างๆ ได้
ดี เมือมีงานใหม่ ก็ไม่จาํ เป็ นต้องเขียนใหม่ทงหมด
ั
เพียงแต่ออกแบบวัตถุใหม่ทีสามารถติดต่อสือสารกับวัตถุเดิมที
มีอยูแ่ ล้ว หรือออกแบบกลุ่มวัตถุใหม่ ให้เป็ นกลุ่มย่อยของกลุ่มวัตถุเดิมทีมีอยูแ่ ล้ว แล้วเรียกใช้วิธีการทีมีคุณสมบัติ
ร่วมกันของกลุ่มดังกล่าว โดยไม่ตอ้ งเขียนวิธีการใหม่ทงหมด
ั
เขียนเฉพาะวิธีการทีแตกต่างเท่านัน เป็ นการ
ประหยัดทังเนื อทีและเวลา ตัวอย่างภาษาในกลุ่มนี ได้แก่ ซี++ จาวา และ สมอลทอค เป็ นต้น
จ. ภาษาการโปรแกรมเชิงขนาน (parallel programming language) หรือ ภาษาการโปรแกรมภาวะ
พร้อมกัน (concurrent programming language) เป็ นภาษาทีมีขอ้ ความสัง เพือให้ผใู้ ช้สามารถเขียนโปรแกรมใน
ลักษณะขนานได้ เช่น การคูณแมทริกซ์ อาจจะทําได้โดยการคูณทีละแถวแบบขนานกัน แล้วนําผลคูณทีได้มาบวก
กันในภายหลัง เป็ นต้น จะเห็นได้วา่ การทํางานแบบขนานไม่ได้ทาํ ขนานตลอดเวลา จะต้องมีการมาบรรจบกันที
จุดหนึ ง ณ. เวลาหนึ ง เรียกว่า การประสานเวลา (synchronization) เช่น การคูณแมทริกซ์ขา้ งต้น การคูณแต่ละ
แถวเป็ นแบบขนาน แต่การบวกไม่ใช่ ต้องรอให้การคูณในแถวเสร็จก่อน จึงจะบวกกันได้ การประสานเวลาทําได้
หลายวิธี เช่น ใช้ semaphore, monitor หรือ message passing เป็ นต้น ลักษณะของการขนานทีใช้ในโปรแกรม
อาจจะไม่ใช่การทํางานขนานจริงๆ ด้วยส่วนเครือง (hardware) แต่สามารถทํางานในภาวะพร้อมกัน
(concurrency) เช่น ระบบปฏิบตั ิการทีทํางานหลายๆ งานพร้อมกัน โดยใช้ซีพยี เู พียงตัวเดียว เป็ นลักษณะหนึ ง
ของการทํางานในภาวะพร้อมกัน การทํางานแบบขนานจริงกับภาวะพร้อมกัน จึงแตกต่างกันทีระดับส่วนเครือง
การทํางานแบบขนานจริงด้วยส่วนเครือง เช่น การทํางานด้วยซีพยี มู ากกว่าหนึ งตัว (จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป)
เป็ นต้น ตัวอย่างภาษาในกลุ่มนี ได้แก่ โมดูลา-2 (Modular-2), เอดา, ซีเอสพี (CSP), และ ภาษาในกลุ่มทีกล่าว
มาแล้วข้างต้นทังหมดทีมีขอ้ ความสังในการทํางานขนานหรือภาวะพร้อมกันเพิมเข้าไปในภาษา เช่น concurrent
Pascal เป็ นต้น

1.3 สถาปั ตยกรรมของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยส่วนทีสําคัญ 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processor
Unit) หรือ ซีพียู (CPU) หน่ วยความจํา(Memory Unit) หน่ วยรับเข้า/ส่งออก (Input/Output Unit) และหน่ วยเก็บ
ช่วย (Auxiliary Storage Unit) หรือ หน่ วยเก็บรอง (Secondary Storage Unit) ดังแสดงในรูปที 1.6

13

หน่ วยประมวลผลกลาง
หน่ วยคํานวณและตรรกะ
หน่ วยควบคุม

หน่ วยรับเข้า/ส่งออก

หน่ วยความจํา

หน่ วยเก็บช่วย

รูปที 1.6 ส่วนประกอบทีสําคัญของคอมพิวเตอร์
ซีพยี ปู ระกอบด้วยหน่ วยคํานวณและตรรกะ (arithmetic-logic unit) หรือเอแอลยู (ALU) ทําหน้าที
คํานวณและทดสอบทางตรรกะ และหน่ วยควบคุม (control unit) ทําหน้าทีควบคุมหน่ วยอืนๆ ตัวอย่างของซีพยี ู
เช่น ซีพยี ขู องบริษัทอินเทล ซึงใช้ในเครืองไอบีเอ็มพีซี มีหมายเลขทีสําคัญเรียงจากน้อยไปมาก คือ
8086/8088, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, Pentium MMX, Pentium II, และ Pentium
III หมายเลขทีตํากว่า 80486 จะมีหน่ วยคํานวณตัวเลขจํานวนจริง แยกออกไปต่างหาก เรียกว่า ซีพียรู ่วม (math
co-processor หรือ co-processor) ซึงลงท้ายด้วยหมายเลข 7 เช่น 8087 เป็ นต้น ตังแต่ 80486 เป็ นต้นไป จะ
รวมซีพียรู ่วมไว้ดว้ ย
ถ้าไม่มีซีพยี รู ่วมผูใ้ ช้จะต้องเขียนโปรแกรมเพือคํานวณเลขจํานวนจริงเอง
ตัวแปล
ภาษาคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะจัดการโปรแกรมส่วนนี ให้ ซีพยี ทู ีมีหมายเลขสูงขึนจะยังคงรักษาความสามารถใน
การทํางานของซีพียทู ีมีหมายเลขตํากว่า แต่มีความเร็วสูงขึน มีคาํ สังเพิมขึน และมีความสามารถเพิมขึน เช่น
Pentium MMX มีคาํ สังทีทํางานทางด้านกราฟฟิ กได้ดี เพิมขึน เป็ นต้น ซีพยี ขู องบริษัทโมโตโรลา ซึงใช้ในเครือง
แอปเปิ ล มีหมายเลขทีสําคัญ เช่น M68000 เป็ นต้น ซีพยี ขู องทังสองบริษัททีกล่าวมาข้างต้น เป็ นสถาปั ตยกรรม
แบบทีเรียกว่า CICS (Complex Instruction Set) ซีพยี อู ืนๆ เช่น MIPS, SPARC และ PowerPC ซึงใช้กบั เครือง
Siligon Graphic, Sun และ Apple Macintosh ตามลําดับ เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบทีเรียกว่า RISC (Reduce
Instruction Set) สถาปั ตยกรรมแบบ RISC มีคุณสมบัติทีสําคัญ คือ
ก. การทํางานแบบสายท่อ (pipeline) สามารถปฏิบตั ิการกับคําสังได้มากกว่าหนึ งคําสังพร้อมๆ กันโดย
แบ่งรอบของการกระทําการออกเป็ นส่วนย่อยๆ คือ ส่วนดึงคําสัง (instruction fetch), ส่วนถอดรหัสคําสัง
(instruction decode), ส่วนดึงตัวถูกดําเนิ นการ (operand fetch), ส่วนกระทําการคําสัง (instruction execute)
และ ส่วนเก็บผลลัพธ์ (store result) แต่ละส่วนจะทํางานพร้อมกันอย่างอิสระ ส่วนไปนําคําสังมาจะไม่รอให้คาํ สัง
ทีนําเข้ามาทํางานเสร็จก่อน แต่จะไปนําคําสังถัดไปมาเลย ในทํานองเดียวกันกับส่วนอืน ดังแสดงในรูปที 1.7
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ไม่ใช่แบบสายท่อ
ดึงคําสัง

ถอดรหัส

ดึงตัวถูก
กระทําการ เก็บผลลัพธ์
ดําเนิ นการ

ดึงคําสัง

ถอดรหัส ดึงตัวถูก กระทําการ เก็บผลลัพธ์
ดําเนิ นการ

แบบสายท่อ
ดึงคําสัง

ดึงคําสัง

ดึงคําสัง

ดึงคําสัง

ดึงคําสัง

ดึงคําสัง

ถอดรหัส

ถอดรหัส

ถอดรหัส

ถอดรหัส

ถอดรหัส

ดึงตัวถูก
ดําเนิ นการ

ดึงตัวถูก ดึงตัวถูก ดึงตัวถูก
ดําเนิ นการ ดําเนิ นการ ดําเนิ นการ

กระทําการ กระทําการ กระทําการ
เก็บผลลัพธ์ เก็บผลลัพธ์
1

2

3

4

5

6

ถอดรหัส
ดึงตัวถูก ดึงตัวถูก
ดําเนิ นการ ดําเนิ นการ

กระทําการ กระทําการ กระทําการ
เก็บผลลัพธ์ เก็บผลลัพธ์ เก็ บผลลัพธ์ เก็บผลลัพธ์
7

8

9

10

ระยะวัดเป็ นรอบการทํางานของเครื อง

รูปที 1.7 ความแตกต่างระหว่างปฏิบัติการแบบสายท่อกับทีไม่ใช่
รูปที 1.7 แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการกระทําการแบบสายท่อ กับทีไม่ใช่ ถ้าต้องกระทํา
การกับคําสัง 5 คําสังทีเรียงติดต่อกัน จะเห็นได้วา่ การทํางานแบบสายท่อจะใช้เวลาเพียง 10 รอบการทํางานของ
เครือง แต่ตอ้ งใช้เวลาถึง 25 รอบ ถ้าไม่ใช้การทํางานแบบสายท่อ อย่างไรก็ตามการทํางานจริงๆ ไม่ได้ทาํ เรียง
ตามลําดับเสมอไป เมือมีการกระโดดไปยังคําสังทีไม่อยูต่ ิดกัน คําสังทีอยูถ่ ดั จากคําสังกระโดดจึงไม่ใช่คาํ สังถัดไป
จําเป็ นต้องเอาคําสังทีนํามาแล้ว แต่ยงั ทํางานไม่ครบรอบกระทําการ ทิงทังหมด จะเห็นได้วา่ โปรแกรมทีมีคาํ สัง
กระโดดมากๆ จะสร้างปั ญหาให้กบั สถาปั ตยกรรมแบบนี เพราะทําให้เสียเวลาในการนําคําสังมาแล้วต้องทิงไป
ข. คําสังมีขนาดเท่ากัน ทําให้ไม่ตอ้ งรอการถอดรหัสคําสัง สามารถรูเ้ ลขทีอยูข่ องคําสังทีอยูถ่ ดั ไป จะต่าง
กับสถาปั ตยกรรมแบบ CICS ซึงมักจะมีขนาดไม่เท่ากัน จึงจําเป็ นต้องถอดรหัสคําสังก่อน เพือจะได้รวู้ า่ คําสังถัดไป
อยูท่ ีไหน อย่างไรก็ตาม ข้อดีของคําสังทีมีขนาดไม่เท่ากัน คือ การใช้เนื อทีอย่างประหยัด
ค. มีเรจิสเตอร์อเนกประสงค์ (general-purpose register) ค่อนข้างมาก การคํานวณจะกระทําระหว่าง
เรจิสเตอร์เป็ นส่วนใหญ่ เพราะจะเร็วกว่าการคํานวณระหว่างเรจิสเตอร์กบั หน่ วยความจํา
การติดต่อกับ
หน่ วยความจํา มีเพียงคําสังบรรจุ (load instruction) เพือนําข้อมูลจากหน่ วยความจําเข้ามายังเรจิสเตอร์ในซีพยี ู
และคําสังเก็บ (store instruction) เพือนําข้อมูลในเรจิสเตอร์ไปเก็บในหน่ วยความจํา เท่านัน ไม่มีคาํ สังที
คํานวณระหว่างข้อมูลในเรจิสเตอร์กบั ในหน่ วยความจํา บางครังจึงเรียกสถาปั ตยกรรมแบบนี วา่ ‘บรรจุ-เก็บ’”
ต่างกับสถาปั ตยกรรมแบบ CISC ซึงมีคาํ สังทีใช้คาํ นวณระหว่างข้อมูลในเรจิสเตอร์กบั ในหน่ วยความจํา ทําให้มี
วิธีการอ้างถึงเลขทีอยูใ่ นหน่ วยความจําหลายรูปแบบ
สถาปั ตยกรรมแบบ RISC มองว่าคอมไพเลอร์สว่ นใหญ่ผลิตคําสังภาษาเครืองไม่กรูี ปแบบ และเชือถือ
ความสามารถของคอมไพเลอร์ ในการทําคําสังภาษาเครืองให้ได้ผลดีทีสุด ส่วนสถาปั ตยกรรมแบบ CISC คิดถึง
การประหยัดเนื อที และความสามารถของคําสังแต่ละคําสัง หนึ งคําสังของสถาปั ตยกรรมแบบ CICS อาจทํางานได้
เทียบเท่ากับหลายๆ คําสังของสถาปั ตยกรรมแบบ RISC ข้อโต้เถียงจึงมีวา่ การทํางานโดยใช้คาํ สังจํานวนมาก แต่
ละคําสังทํางานน้อยแต่เร็ว กับใช้คาํ สังจํานวนน้อย แต่ละคําสังทํางานได้มากกว่า แต่ใช้เวลามากกว่า อันไหนจะ
เร็วกว่ากัน ยังไม่มีคาํ ตอบทีชัดเจน แต่แนวโน้มของสถาปั ตยกรรมแบบ RISC เริมมีมากขึน
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หน่ วยความจํา ทําหน้าทีเก็บทังคําสังและข้อมูลทีจะนําไปประมวลผล แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
หน่ วยความจําแคช หรือเรียกสันๆ ว่า แคช (cache) หน่ วยความจําหลัก (main memory หรือ primary memory)
และหน่ วยความจํารอง (secondary memory) หน่ วยความจําหลักจําเป็ นต้องมี แต่แคชและหน่ วยความจํารองไม่
จําเป็ นต้องมีก็ได้ แคชจะอยูร่ ะหว่างซีพยี กู บั หน่ วยความจําหลัก ทํางานได้เร็วกว่าหน่วยความจําหลัก แต่มรี าคา
แพงกว่า หน่ วยความจํารอง คือ หน่ วยเก็บรองทีมีความเร็วสูง และสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบสุม่ คือ จะเข้าถึง
ข้อมูลทีตําแหน่ งใดก็ได้ ไม่จาํ เป็ นต้องเรียงตามลําดับ เช่น จานบันทึกแบบแข็ง (hard disk) เป็ นต้น ซึงมีราคาถูก
กว่า แต่ทาํ งานได้ชา้ กว่าหน่ วยความจําหลัก เหตุผลทีต้องมีแคช เพราะทฤษฎีของการอ้างถึงตําแหน่ งใน
หน่ วยความจํา กล่าวว่า โปรแกรมมักจะใช้คาํ สังและข้อมูลทีตําแหน่ ง ทีพึงใช้ไปเมือไม่นานมานี บ่อยๆ กฎหัวแม่
มือ (rule of thump) ทีใช้กนั บ่อยๆ ก็คอื โปรแกรมใช้เวลาส่วนใหญ่ถึง 90% เพือกระทําการกับคําสังเพียง 10%
ตัวอย่างเช่น โปรแกรมทีใช้เวลาส่วนใหญ่คาํ นวณบริเวณเดิมเป็ นรอบซําๆ หลายรอบ (คําสัง while, repeat หรือ
for) เป็ นต้น ทฤษฎีของการอ้างถึงตําแหน่ งมี 2 แบบ คือ ตําแหน่ งสัมพันธ์กบั เวลา (temporal locality) และ
ตําแหน่ งสัมพันธ์กบั สถานที (spatial locality) แบบแรกกล่าวว่า ตําแหน่ งทีถูกใช้ จะถูกกลับมาใช้อกี ในไม่ชา้
แบบหลังกล่าวว่า ตําแหน่ งทีอยูใ่ กล้ๆ กัน จะถูกใช้ในเวลาใกล้เคียงกัน การมีแคช จึงสอดคล้องกับทฤษฎีดงั กล่าว
เมือโปรแกรมในหน่ วยความจําหลักเริมกระทําการ ข้อมูล (หรือคําสัง) ตรงตําแหน่งทีอ้างถึงและบริเวณทีอยู่
ใกล้เคียงกัน เรียกว่า บล็อก จะถูกบรรจุขนึ ไปเก็บไว้ในบล็อกของแคช ถ้าข้อมูลทีจะกระทําการต่อไปอยูใ่ นแคช ใน
กรณีนีเรียกว่า แคชฮิต (cache hit) ซีพยี จู ะใช้ขอ้ มูลมาจากหน่ วยความจําแคช ทําให้ทาํ งานได้เร็วขึน แต่ถา้ ไม่อยู่
ในแคช ในกรณีนีเรียกว่า แคชมิส (cache miss) จะต้องไปนําบล็อกทีต้องการในหน่ วยความจําหลัก มาบรรจุบน
บล็อกของแคช ถ้าบล็อกของแคชว่าง ก็สามารถบรรจุได้ทนั ที แต่ถา้ ไม่วา่ ง จะต้องไล่บล็อกทีไม่ใช้ ไปเก็บไว้ใน
หน่ วยความจําหลัก แล้วบรรจุบล็อกทีต้องการแทน ฉะนันเวลาทีใช้ในการเข้าถึงข้อมูลในหน่ วยความจําหลักหรือ
แคช จะช้าหรือเร็ว ขึนอยูก่ บั ปั จจัยสามอย่าง คือ เวลาทีใช้เข้าถึงข้อมูลในแคชในกรณีแคชฮิต อัตราของแคชมิส
และเวลาทีใช้ในการเคลือนย้ายบล็อกและเข้าถึงข้อมูลในกรณีแคชมิส ซึงเขียนเป็ นสูตรได้ดงั นี
เวลาทีใช้เข้าถึงข้อมูลในหน่ วยความจําโดยเฉลีย = เวลาทีใช้เข้าถึงข้อมูลในแคชในกรณีแคชฮิต + อัตรา
ของแคชมิส x เวลาทีใช้ในการเคลือนย้ายบล็อกและเข้าถึงข้อมูลในกรณีแคชมิส
สําหรับเครืองไอบีเอ็มพีซี หน่ วยความจําหลักมีทงแบบ
ั
แรม (RAM หรือ Random Access Memory) ซึง
มีลกั ษณะของการเข้าถึงข้อมูล (หรือ คําสัง) เป็ นแบบสุ่ม และสามารถอ่านหรือเขียนข้อมูลได้ กับแบบ รอม
(ROM หรือ Read Only Memory) ซึงมีลกั ษณะของการเข้าถึงข้อมูล (หรือ คําสัง) เป็ นแบบสุ่ม แต่สามารถอ่านได้
อย่างเดียว แบบรอมจะใช้เก็บโปรแกรมทีทําหน้าทีปลุกเครือง (boot) ระบบปฏิบตั ิการและเก็บโปรแกรมขับ
อุปกรณ์รบั เข้าหรือส่งออกเบืองต้นทีเรียกว่า ไบออส (BIOS) ส่วนแบบแรมใช้สาํ หรับเก็บโปรแกรมทัวๆ ไปทีจะวิง
สําหรับหน่ วยความจํารอง เกิดขึนเนื องมาจากหลักการของการวิงโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมพร้อมกัน
เพราะซีพียมู คี วามเร็วสูง จึงสามารถสลับการทํางานให้กบั หลายๆ โปรแกรมพร้อมกัน โดยการจัดสรรเวลาให้กบั
แต่ละโปรแกรม หรือในกรณีที โปรแกรมใดกําลังรอข้อมูลจากอุปกรณ์รบั เข้า หรือรอให้อปุ กรณ์ส่งออกแสดงผล
ลัพธ์เสร็จ ซีพยี จู ะพักการทํางานของโปรแกรมดังกล่าวชัวคราว เพือไปบริการโปรแกรมอืนก่อน จนกว่าอุปกรณ์
รับเข้าหรือส่งออกจะทํางานเสร็จ แล้วส่งสัญญานให้ซีพียรู ู้ โปรแกรมดังกล่าวจึงจะกลับเข้าอยู่ในข่ายของการ
บริการจากซีพียตู ่อไป โปรแกรมทีทําหน้าทีจัดสรรงานและเวลาให้กบั ซีพยี ู คือ ระบบปฏิบตั ิการ (Operating
System) หรือ โอเอส (OS) ซึงจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป โปรแกรมทีนํามาวิงภายใต้ระบบปฏิบตั ิการ เรียกว่า
ขบวนการ (process) โอเอสจะเป็ นตัวจัดสรรเนื อทีและเวลาให้กบั ขบวนการ โอเอสบางตัวจะแบ่งเนื อที
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หน่ วยความจําออกเป็ นบล็อกเท่าๆกัน ในขณะเดียวกัน เนื อทีของขบวนการจะถูกแบ่งออกเป็ นบล็อกเท่าๆ กัน มี
ขนาดเท่ากับบล็อกของหน่ วยความจําหลัก อย่างไรก็ตามไม่จาํ เป็ นทีทุกๆ บล็อกของขบวนการ จะต้องอยูใ่ น
หน่ วยความจําหลักพร้อมๆ กัน หรืออยูต่ ิดต่อกัน บล็อกของขบวนการทีจําเป็ นต้องใช้เท่านัน ทีต้องอยูใ่ น
หน่ วยความจําหลัก บล็อกทีไม่จาํ เป็ น สามารถนําไปจัดเก็บในหน่ วยความจํารอง ทําให้สามารถวิงโปรแกรมทีมี
ขนาดใหญ่กว่าหน่ วยความจําหลักได้ หน่ วยความจําในสายตาของโอเอสแบบนี จึงเป็ น หน่วยความจําเสมือน
(virtual memory) ดังตัวอย่างในรูปที 1.8
เลขที
0

เลขที
0
A

4096

4096
B

D

8192

8192
C

12288

12288
D

A
16384

หน่ วยความจําเสมือน
20480
C
หน่วยความจําหลัก

B
จานบันทึก
รูปที 1.8 ตัวอย่างหน่ วยความจําเสมือน
แม้บล็อกของขบวนการจะอยูเ่ รียงติดกันในหน่ วยความจําเสมือน
แต่ไม่จาํ เป็ นต้องอยูต่ ิดกันใน
หน่ วยความจําหลัก หรือในจานบันทึก สถาปั ตยกรรมทีสนับสนุ นหน่ วยความจําเสมือน จะมีขบวนการแปลงเลขที
ของหน่ วยความจําเสมือน ไปเป็ นเลขทีของหน่ วยความจําหลัก เช่น การทําเพจ (paging) ของซีพียอู นิ เทล ตังแต่
หมายเลข 80386 เป็ นต้น
หน่ วยเก็บช่วย ได้แก่อปุ กรณ์ทีใช้บนั ทึกข้อมูล เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) และ แผ่นซีดี
เป็ นต้น แถบบันทึกจะมีการทํางานแบบเรียงลําดับ จะมีราคาถูกกว่าจานบันทึก จึงมักนิ ยมใช้ในการจัดเก็บสําเนา
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ข้อมูล เพือเป็ นข้อมูลสํารองในกรณีทีจานบันทึกเสีย จานบันทึกมีหลายแบบ เช่น จานบันทึกแบบแข็ง หรือจาน
บันทึกแบบอ่อน (floppy disk หรือ diskette) เป็ นต้น จานบันทึกแบบแข็ง จะมีความเร็วมากกว่า จานบันทึกแบบ
อ่อน จึงมักจะใช้เป็ นหน่ วยความจํารอง
หน่ วยรับเข้า/ส่งออก ได้แก่อปุ กรณ์รบั เข้า เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ไมโครโฟน และหน่วยขับซีดีรอม เป็ น
ต้น อุปกรณ์ส่งออก เช่น จอภาพ ลําโพง และเครืองพิมพ์ เป็ นต้น อุปกรณ์ทีเป็ นได้ทงสองอย่
ั
าง เช่น หน่ วยขับ
แถบบันทึก หน่ วยขับจานบันทึก และหน่ วยขับแผ่นซีดีทีอ่านเขียนได้ เป็ นต้น
ประมาณปี ค.ศ. 1972 Flynn ได้เสนอแนวทางในการแบ่งคอมพิวเตอร์ออกเป็ น 4 แบบ ซึงยังคงเป็ นที
นิ ยมใช้กนั ในปั จจุบนั ได้แก่
ก. หนึ งสายคําสังหนึ งสายข้อมูล หรือ SISD (Single Instruction stream Single Data stream) เป็ น
คอมพิวเตอร์ทีมีซีพียตู วั เดียว มีสถาปั ตยกรรมแบบทีกล่าวมาแล้วข้างต้น
ข. หนึ งสายคําสังหลายสายข้อมูล หรือ SIMD (Single Instruction stream Multiple Data stream) เป็ น
คอมพิวเตอร์ทีมีซีพียมู ากกว่าหนึงตัว กระทําการกับคําสังเดียวกัน แต่ใช้ขอ้ มูลต่างกัน มีหน่ วยความจําทีเก็บ
เฉพาะคําสังร่วมกัน และมีหน่ วยทีใช้ควบคุมซีพยี แู ต่ละตัว แต่ละซีพยี จู ะมีหน่ วยความจําเก็บเฉพาะข้อมูลเป็ นของ
ตัวเอง ซีพยี จู ะมีลกั ษณะพิเศษกว่าซีพียโู ดยทัวๆ ไป ตัวอย่างของคอมพิวเตอร์แบบนี ได้แก่ DADO และ CM-5
ค. หลายสายคําสังหนึ งสายข้อมูล หรือ MISD (Multiple Instruction stream Single Data stream) ยัง
ไม่มคี อมพิวเตอร์ใดจัดอยูใ่ นกลุม่ นี แต่อาจจะมีในอนาคต
ง. หลายสายคําสังหลายสายข้อมูล หรือ MIMD (Multiple Instruction stream Multiple Data stream)
เป็ นคอมพิวเตอร์ทีมีหลายซีพยี ู ซีพยี แู ต่ละตัวกระทําการกับคําสังและข้อมูลของตัวเอง ซีพยี จู ะเป็ นแบบเดียวกัน
กับทีมีใช้อยูแ่ ล้วในปั จจุบนั
แบ่งออกได้เป็ นสองพวกย่อย คือ พวกทีใช้หน่ วยความจําร่วมกัน เรียกว่า
มัลติโพรเซสเซอร์ (multiprocessor) ตัวอย่างคอมพิวเตอร์แบบนี ได้แก่ Sequent, Encore และ Ultracomputer
และพวกทีไม่ใช้หน่ วยความจําร่วมกัน เรียกว่า มัลติคอมพิวเตอร์ (multicomputer) ตัวอย่างคอมพิวเตอร์แบบนี
ได้แก่ Cosmic Cube, Paragon XP/S และคอมพิวเตอร์หลายๆ เครืองทีต่อกันเป็ นเครือข่าย

1.4 ระบบปฏิบตั กิ าร
คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยสองส่วน ส่วนทีเป็ นอุปกรณ์ต่างๆ เรียกว่า ส่วนเครือง กับส่วนทีเป็ นข้อมูล
และโปรแกรม เรียกว่า ส่วนชุดคําสัง (software) ถ้ามีเฉพาะส่วนเครืองคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทํางานได้ ต้องมี
ส่วนชุดคําสังด้วย เพือไปควบคุมการทํางานของส่วนเครือง ระบบปฏิบตั ิการเป็ นส่วนชุดคําสังทีสําคัญ ทําหน้าที
ติดต่อกับผูใ้ ช้ และจัดการกับทรัพยากรทีคอมพิวเตอร์มีอยู่ เช่น การจัดการหน่ วยความจํา การจัดการซีพียู การ
จัดการอุปกรณ์รบั เข้าหรือส่งออก และการจัดการแฟ้มข้อมูล เป็ นต้น ผูใ้ ช้ไม่จาํ เป็ นต้องติดต่อโดยตรงกับอุปกรณ์
ทีเป็ นส่วนเครือง แต่สามารถติดต่อผ่านทางระบบปฏิบตั ิการ ระบบปฏิบตั ิการมีหลายแบบ ขึนอยูก่ บั จํานวนผูใ้ ช้
และจํานวนโปรแกรมทีทํา เช่น ดอส เป็ นแบบผูใ้ ช้หนึ งคนและทําทีละโปรแกรม, วินโดว์ 3.1/95/98/NT เป็ น
แบบผูใ้ ช้หนึ งคนและทําได้ทีละหลายๆ โปรแกรมพร้อมกัน, ยูนิก เป็ นแบบผูใ้ ช้หลายคนและทําได้ทีละหลายๆ
โปรแกรมพร้อมกัน เป็ นต้น มีระบบปฏิบตั ิการอีกแบบหนึ งทีออกแบบสําหรับคอมพิวเตอร์หลายๆ เครืองทีต่อกัน
เป็ นเครือข่าย เรียกว่า ระบบปฏิบตั กิ ารแบบกระจาย (distributed operating system) เป็ นระบบปฏิบตั ิการที
มองคอมพิวเตอร์ทงเครื
ั อข่ายเป็ นเสมือนคอมพิวเตอร์เครืองเดียว ผูใ้ ช้ไม่จาํ เป็ นต้องรูว้ า่ โปรแกรมกําลังวิงอยูบ่ น
เครืองใดในเครือข่าย ตัวอย่างระบบปฏิบตั ิการแบบนี ได้แก่ Amoeba และ Chorus เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
ระบบปฏิบตั ิการแบบกระจายทีสมบูรณ์แบบยังไม่มี ปั จจุบนั ยังอยูใ่ นขันตอนการวิจยั
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1.5 บทสรุป
ตัวแปลมีหลายประเภท
ตัวแปลทีแปลจากภาษาระดับสูงไปเป็ นภาษาแอสเซมบลีหรือภาษาเครือง
เรียกว่า คอมไพเลอร์ ตัวแปลทีแปลจากภาษาระดับสูงไปเป็ นรหัสชัวคราว แล้วกระทําการกับรหัสชัวคราว
โดยตรง เรียกว่า อินเทอร์พรีเตอร์ ตัวแปลทีแปลภาษาแอสเซมบลีไปเป็ นภาษาเครือง เรียกว่า แอสเซมเบลอร์
ตัวแปลทีจะสร้างในหนังสือเล่มนี เป็ นแบบคอมไพเลอร์
ซึงแปลภาษาปาสกาลไปเป็ นภาษาแอสเซมบลี
8086/8088 แล้วใช้แอสเซมเบลอร์ แปลจากภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ไปเป็ นภาษาเครืองของเครือง
ไอบีเอ็มพีซี ภาษาปาสกาลเป็ นภาษาระดับสูง จัดอยูใ่ นกลุ่มของภาษาเชิงกระบวนงาน เป็ นภาษาทีเน้นการ
คํานวณด้วยผลกระทบข้างเคียง ใช้ขอ้ ความสังกําหนดค่า และข้อความสังควบคุมทีทํางานซําๆ เช่น ข้อความสัง
while, repeat หรือ for เป็ นหลัก มีขอ้ ความสังกระโดดแบบมีเงือนไข (ข้อความสัง if) และไม่มีเงือนไข (ข้อความ
สัง goto) มีกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั ทีสามารถเรียกตัวเองซํา ภาษากลุ่มอืนๆ ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที 1.2
เครืองไอบีเอ็มพีซีใช้ซีพยี ขู องบริษัทอินเทล ซึงมีสถาปั ตยกรรมแบบ CISC ทีเน้นความสามารถของแต่ละ
คําสังและการประหยัดเนื อที ต่างกับสถาปั ตยกรรมอีกแบบหนึ งทีเรียกว่า RISC ทีมีชุดคําสังจํานวนน้อย แต่ละ
คําสังใช้เวลาในการกระทําการเร็ว แต่อาจจะต้องใช้คาํ สังมากกว่าหนึ งคําสัง จึงจะทํางานได้เทียบเท่ากับคําสังของ
สถาปั ตยกรรมแบบ CISC หนึ งคําสัง สถาปั ตยกรรมแบบอืนๆ ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที 1.3 โปรแกรมทังหมดที
กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี วิงบนระบบปฏิบตั ิการดอส ซึงเป็ นแบบผูใ้ ช้หนึ งคนและทําทีละโปรแกรม หน้าทีของ
ระบบปฏิบตั ิการและระบบปฏิบตั ิการแบบอืนๆ ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที 1.4
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บทที 2
คอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล
คอมไพเลอร์ทีจะสร้างและกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี
มีภาษาต้นฉบับเป็ นภาษาปาสกาล
และ
ภาษาเป้าหมายเป็ นภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 แล้วใช้แอสเซมเบลอร์ แปลไปเป็ นภาษาเครืองไอบีเอ็มพีซี
โปรแกรมทังหมดวิงบนระบบปฏิบตั ิการดอส ตังแต่เวอร์ชนั 2.0 เป็ นต้นไป ทีเลือกภาษาปาสกาล เพราะมี
วากยสัมพันธ์ทีไม่ซบั ซ้อน มีโครงสร้างแบบบล็อกซ้อนกัน (nested block structure) กระบวนงานหรือฟั งก์ชนั
สามารถเรียกตัวเองซําได้ การผ่านพารามิเตอร์เป็ นได้ทงแบบ
ั
โดยค่า (by value), โดยเลขทีอยู่ (by reference),
โดยกระบวนงาน (by procedure) หรือ โดยฟั งก์ชนั (by function) ข้อมูลเป็ นได้ทงแบบ
ั
สถิต (static),
อัตโนมัติ (automatic), และ พลวัต (dynamic) มีคุณสมบัติค่อนข้างครบถ้วน เหมาะทีจะใช้เป็ นตัวแทนในการ
สร้างคอมไพเลอร์เพือการศึกษา ของภาษาในกลุ่มภาษาเชิงกระบวนงาน ทีเลือกภาษาเครืองเป็ นของเครือง
ไอบีเอ็มพีซี เพราะมีใช้กนั อย่างแพร่หลาย ราคาไม่แพง คําสังทีได้จากการแปลจะเป็ นชุดคําสังของซีพียหู มายเลข
8086/8088 สําหรับกระบวนงานมาตรฐานหรือฟั งก์ชนั มาตรฐาน ได้เขียนแยกออกไปต่างหาก และจะกล่าวถึง
ในบทที 11 การคํานวณเลขจํานวนจริง จะใช้คาํ สังของซีพียรู ่วมหมายเลข 8087 คอมไพเลอร์ทีสร้างในหนังสือ
เล่มนี ไม่มีส่วนชุดคําสังทีจําลองการทํางานของซีพยี รู ่วม 8087 เนื องจากในปั จจุบนั ซีพียหู มายเลขทีตํากว่า
80486 ไม่คอ่ ยมีใช้แล้ว ซีพียตู งแต่
ั หมายเลข 80486 มีซพี ียรู ่วมอยูแ่ ล้ว อาจจะมีคาํ ถามว่า ทําไมไม่ผลิตคําสัง
ของซีพียหู มายเลข 80486 คําตอบก็คือ ซีพยี หู มายเลขทีสูงกว่า 8086/8088 สามารถปฏิบตั ิการกับคําสังของ
ซีพยี หู มายเลข 8086/8088 ได้เสมอ แต่คาํ สังบางคําสังของซีพยี หู มายเลขทีมากกว่า 8086/8088 เป็ นต้นไป
ไม่สามารถปฏิบตั ิการได้ดว้ ยซีพียหู มายเลข 8086/8088 ซีพียหู มายเลข 8086 กับ 8088 มีคาํ สังเหมือนกัน
แต่หมายเลข 8088 จะติดต่อกับข้อมูลในหน่ วยความจําทีละ 8 บิต แต่ 8086 จะติดต่อได้ทีละ 8 บิต หรือ 16
บิต ภาษาเครืองทีได้จะเก็บอยูใ่ นแฟ้มแบบ .EXE ทีสามารถวิงได้บนระบบปฏิบตั ิการดอส ทีเลือกระบบปฏิบตั ิการ
ดอสเพราะเป็ นระบบปฏิบตั ิการทีใช้กนั อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเครืองทีมีระบบปฏิบตั ิการวินโดว์สามารถสลับ
ไปยังระบบปฏิบตั ิการดอสได้
ภาษาปาสกาลฉบับร่างเกิดขึนในปี ค.ศ. 1968 โดย Niklaus Wirth และมีคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาลตัว
แรกในปี ค.ศ. 1970 แล้วในปี ถดั มาจึงมีรายงานเผยแพร่ในวารสาร ภาษาปาสกาลมีสองมาตรฐานจากสอง
สถาบัน คือ ISO Pascal Standard และ ANSI Pascal Standard คอมไพเลอร์ภาษาปาสกาลทีจะกล่าวถึงใน
หนังสือเล่มนี ตรงตามมาตรฐาน ISO 7185 ระดับ 0 เนื องจากไม่อนุ ญาตให้พารามิเตอร์เป็ นแถวลําดับขนาดไม่
คงที (conformant array) รายละเอียดต่างๆ ของภาษาปาสกาลดูได้ในภาคผนวก ข
คอมไพเลอร์ภาษาปาสกาลทีจะสร้าง นอกจากตรงตามมาตรฐาน ISO 7185 ระดับ 0 แล้ว ยังได้เพิม
กระบวนงานมาตรฐานและฟั งก์ชนั มาตรฐาน ทีสําคัญ เช่น ฟั งก์ชนั ผลิตตัวเลขสุ่ม และ กระบวนงานทีใช้ติดต่อกับ
ระบบปฏิบตั ิการดอส เป็ นต้น โดยไม่ได้ทาํ ให้ภาษาแตกต่างไปจากเดิม ผูเ้ ขียนขอเรียกภาษานี วา่ พีเอสยูปาส
กาล (PSU Pascal ย่อมาจาก Prince of Songkla University Pascal) นอกจากนี ยงั ได้สร้างคอมไพเลอร์อกี ตัวหนึ ง
ทีทํางานเหมือนกันแต่สามารถรับรูอ้ กั ขระภาษาไทย ผูเ้ ขียนขอเรียกว่า ม.อ.ปาสกาล (ม.อ. ย่อมาจาก มหิดล
อดุลยเดช ซึงเป็ นพระนามของพระราชบิดา) ภาษาทังสองจะกล่าวถึงในภาคผนวก ค ตังแต่นีเป็ นต้นไปถ้า
กล่าวถึงภาษาปาสกาล จะหมายถึง พีเอสยูปาสกาล สําหรับคอมไพเลอร์ภาษาม.อ.ปาสกาล จะกล่าวถึงในบทที
12
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อย่างไรก็ตามภาษาทีใช้เขียนคอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนี คือ ภาษาซี เหตุผลเพราะเป็ นภาษาระดับสูง
ทีเข้าใจได้งา่ ย และมีขอ้ ความสังบางอันทีทํางานได้เหมือนภาษาระดับตํา นอกจากนี ยงั สามารถเขียนขันตอนของ
คอมไพเลอร์แต่ละขันตอน แยกเก็บไว้ในแต่ละแฟ้ ม แล้วแยกแปลแต่ละแฟ้ม ขันตอนทีถูกต้องแล้วจึงไม่ตอ้ งแปล
ซํา ทําให้พฒ
ั นาโปรแกรมได้เร็วขึน
ก่อนทีจะกล่าวถึงรายละเอียดเกียวกับคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาลทีจะสร้างในหนังสือเล่มนี
จะขอ
กล่าวถึงสถาปั ตยกรรมของเครืองไอบีเอ็มพีซี ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 และระบบปฏิบตั ิการดอส ก่อน
เพราะเกียวข้องโดยตรงกับคอมไพเลอร์ทีจะสร้าง โดยจะกล่าวถึงสถาปั ตยกรรมของเครืองไอบีเอ็มพีซี ในหัวข้อที
2.1 ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ในหัวข้อที 2.2 และระบบปฏิบตั ิการดอส ในหัวข้อที 2.3 จากนันจึง
กล่าวถึงคอมไพเลอร์ทีจะสร้าง ได้แก่ โครงสร้างของคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล ในหัวข้อที 2.4 แฟ้ มโปรแกรม
ต้นฉบับของคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล ในหัวข้อที 2.5 โปรแกรมหลัก ในหัวข้อที 2.6 การรายงานความ
ผิดพลาด ในหัวข้อที 2.7 และบทสรุปในหัวข้อที 2.8 ตามลําดับ

2.1 สถาปั ตยกรรมของเครืองไอบีเอ็มพีซี
ในหัวข้อนีจะกล่าวถึงสถาปั ตยกรรมของเครืองไอบีเอ็มพีซี ทีใช้ซพี ียหู มายเลข 8086/8088 เท่านัน รูป
ที 2.1 แสดงส่วนประกอบทีสําคัญของเครืองไอบีเอ็มพีซี

8284
นาฬิกา

8086/
8088
ซีพยี ู

CONTROL BUS

MULTIPLEXED DATA AND ADDRESS BUS

หน่ วยความจําหลัก

หน่ วยรับเข้า/ส่งออก

รูปที 2.1 ส่วนประกอบทีสําคัญของเครืองไอบีเอ็มพีซีทีใช้ซีพียู 8086/8088
เครืองไอบีเอ็มพีซีใช้นาฬิกา 8284 ควบคุมรอบการทํางานของซีพยี ู ส่วนซีพียคู วบคุมหน่วยความจํา
หลัก และหน่ วยรับเข้า/ส่งออก ผ่านทาง control bus และส่งผ่านข้อมูลหรือเลขทีอยูข่ องข้อมูลทาง multiplexed
data and address bus ซีพยี ปู ระกอบด้วยเรจิสเตอร์ต่างๆ ดังแสดงในรูปที 2.2
เรจิสเตอร์ทงหมดมี
ั
ขนาด 16 บิต ยกเว้นเรจิสเตอร์ AH AL BH BL CH CL DH และ DL มีขนาด 8 บิต เร
จิสเตอร์ AX (AH AL) BX (BH BL) CX(CH CL) และ DX (DH DL)ใช้เพือจุดประสงค์ในการคํานวณ เรจิสเตอร์ BX
และ BP ใช้เป็ นเรจิสเตอร์ฐาน (base) เรจิสเตอร์ BP และ SP ใช้เป็ นเรจิสเตอร์ตวั ชี (pointer) เรจิสเตอร์ SI และ
DI ใช้เป็ นเรจิสเตอร์ดรรชนี (index) เรจิสเตอร์ CS DS SS และ ES ใช้เพือกําหนดเซกเมนต์ (segment) เรจิ
สเตอร์ IP ใช้ร่วมกับเรจิสเตอร์ CS เพือคํานวณเลขทีอยูเ่ ชิงกายภาพ (physical address) ของคําสังใน
หน่ วยความจําทีจะกระทําการต่อไป โดยการเลือนตําแหน่ งของบิตในเซกเมนต์เรจิสเตอร์ ในทีนี คือ CS ไป
ทางซ้าย 4 บิต เติม 0 ทีตําแหน่ งของบิตทางขวาขณะทีเลือน แล้วนําค่านี บวกกับค่าออฟเซต (offset) ในทีนี คือ

21

ค่าในเรจิสเตอร์ IP ดังแสดงในรูปที 2.3 การคํานวณเลขทีอยูเ่ ชิงกายภาพของข้อมูลในหน่ วยความจํา ก็ทาํ ใน
ลักษณะนี เช่นกัน เพียงแต่ใช้ เรจิสเตอร์ DS SS หรือ ES เป็ นเซกเมนต์ และใช้ค่าคงที หรือ ค่าในเรจิสเตอร์อืน
เป็ นออฟเซต การกําหนดเลขทีอยูข่ องข้อมูลในกองซ้อน ใช้เรจิสเตอร์ SS เป็ นเซกเมนต์ ร่วมกับ เรจิสเตอร์ SP
เป็ นออฟเซต โดยเรจิสเตอร์ SP จะชีไปทียอดกองซ้อน ส่วนการกําหนดเลขทีอยูข่ องข้อมูลอืน ใช้เรจิสเตอร์ DS
หรือ ES เป็ นเซกเมนต์ ร่วมกับ ค่าคงทีหรือค่าในเรจิสเตอร์อนื เป็ นออฟเซต เลขทีอยูใ่ นหน่ วยความจําจึงมักนิ ยม
เขียนอยูใ่ นรูป เซกเมนต์:ออฟเซต เช่น CS:IP SS:SP DS:0010 ES:0000 หรือ FF00:000A เป็ นต้น
15
AX
BX
CX
DX

8 7
AH
BH
CH
DH

0
AL
BL
CL
DL

15

15
Accumulator
Base
Count
Data

CS
DS
SS
ES

0
BP
SP
SI
DI

0

15
Base Pointer
Stack Pointer
15
Source Index
Destination Index

Code Segment
Data Segment
Stack Segment
Extra Segment
0

IP

Instruction Pointer
0

FLAGS

Status Word

รูปที 2.2 เรจิสเตอร์ของซีพยี ู 8086/8088
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 0 0 เซกเมนต์
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
รูปที 2.3 วิธีการคํานวณเลขทีอยูเ่ ชิงกายภาพ
เรจิสเตอร์ตวั สุดท้าย คือ FLAGS ใช้เก็บสภาวะต่างๆ ดังรูปที 2.4
15 14 13 12 11 10 9
OF DF IF

8 7
TF SF

6 5 4
ZF
AF

รูปที 2.4 เรจิสเตอร์ FLAGS

3

2
PF

1

0
CF
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สภาวะในรูปที 2.4 มีความหมาย ดังนี
- CF (Carry Flag) การคํานวณมีการทด
- OF (Overflow Flag) การคํานวณล้น
- ZF (Zero Flag) ผลลัพธ์เป็ นศูนย์ หรือการเปรียบเทียบเท่ากัน
- SF (Sign Flag) ผลลัพธ์ (หรือการเปรียบเทียบ) เป็ นลบ
- PF (Parity Flag) มีบติ ทีเป็ น 1 จํานวนคู่
- AF (Auxiliary carry Flag) การคํานวณเลขฐาน 10 ด้วยรหัสเลขฐาน 2 (BCD-Binary-Code
Decimal) ต้องมีการปรับค่าให้ถกู ต้อง
- DF (Direction Flag) ควบคุมทิศทางการเคลือนย้ายข้อมูล
- IF (Interrupt Flag) ควบคุมการขัดจังหวะ
- TF (Trap Flag) ควบคุมการปฏิบตั ิการของคําสังทีละคําสัง มักใช้ในโปรแกรม DEBUG
เนื องจากการกําหนดเลขทีอยูใ่ นหน่ วยความจํา ใช้เซกเมนต์เรจิสเตอร์และออฟเซต การเขียนโปรแกรม
ของสถาปั ตยกรรมแบบนี จึงแบ่งออกได้เป็ น 3 ตัวแบบ (model) หลัก ตามลักษณะของการอ้างถึงเลขทีอยูใ่ น
หน่ วยความจํา คือ ตัวแบบขนาดจิyว (tiny model) ตัวแบบขนาดเล็ก (small model) และ ตัวแบบขนาดใหญ่
(large model)
ตัวแบบขนาดจิวI มีคา่ ของเซกเมนต์เรจิสเตอร์ CS DS SS และ ES เท่ากัน มีค่าคงทีตามทีกําหนดให้
ครังแรก ทําให้ คําสัง ข้อมูลในกองซ้อน และข้อมูลอืน มีจุดเริมต้นเดียวกัน ขนาดของโปรแกรมจึงขึนอยูก่ บั ขนาด
ของออฟเซต ซึงโตได้มากทีสุด 216 หรือ 64K ไบต์ ดังแสดงในรูปที 2.5 ก
ตัวแบบขนาดเล็ก ใช้ CS เป็ นเซกเมนต์ของคําสัง มีค่าคงทีตามทีกําหนดให้ครังแรก ทําให้สว่ นทีเป็ น
คําสังโตได้มากทีสุด 64K ไบต์ และมีคา่ ของเซกเมนต์เรจิสเตอร์ DS SS และ ES เท่ากัน มีค่าคงทีตามที
กําหนดให้ครังแรก แต่ไม่จาํ เป็ นต้องเท่ากับค่าใน CS ทําให้ ข้อมูลในกองซ้อนและข้อมูลอืน มีจุดเริมต้นเดียวกัน
ข้อมูล (ทังในกองซ้อนและอืนๆ) โตได้มากทีสุด 64K ไบต์ ฉะนันโปรแกรมโตได้มากทีสุด 128K ไบต์ ดังแสดงใน
รูปที 2.5 ข
ตัวแบบขนาดใหญ่ ใช้ CS เป็ นเซกเมนต์ของคําสัง มีค่าเปลียนไปตามความต้องการ ใช้ SS เป็ น
เซกเมนต์ของข้อมูลในกองซ้อน มีคา่ คงทีตามทีกําหนดให้ครังแรก และใช้ DS และ ES เป็ นเซกเมนต์ของข้อมูลอืน
มีคา่ เปลียนไปตามความต้องการ ทําให้ส่วนข้อมูลในก้องซ้อนโตได้มากทีสุด 64K ไบต์ แต่ส่วนคําสังและข้อมูลอืน
โตได้เท่าทีมีหน่ วยความจําเหลือให้ใช้ ดังแสดงในรูปที 2.5 ค ตัวแบบขนาดใหญ่อาจจะเรียกแตกต่างออกไป ตาม
จํานวนเซกเมนต์ของคําสังและข้อมูล เช่น ตัวแบบทีมีเซกเมนต์ของคําสังหลายเซกเมนต์ แต่มเี ซกเมนต์ของข้อมูล
เพียงเซกเมนต์เดียว เรียกว่า ตัวแบบขนาดกลาง (medium model) และตัวแบบทีมี เซกเมนต์ของคําสังหนึ ง
เซกเมนต์ แต่มเี ซกเมนต์ของข้อมูลหลายเซกเมนต์ เรียกว่า ตัวแบบขนาดกระทัดรัด (compact model) เป็ นต้น
หมายเหตุ โปรแกรมเป้าหมายทีได้จากคอมไพเลอร์ทีจะสร้างในหนังสือเล่มนี เป็ นแบบตัวแบบขนาดเล็ก
สถาปั ตยกรรมของเครืองไอบีเอ็มพีซี มีหน่ วยทีใช้วดั ขนาดของข้อมูล ดังนี ข้อมูล 1 ไบต์ มีขนาด 8 บิต
ข้อมูล 1 คํา มีขนาด 2 ไบต์ และข้อมูลขนาด สองเท่าของคํา มีขนาด 4 ไบต์ การเก็บข้อมูลในหน่ วยความจําของ
ข้อมูลหนึ งคํา จะเก็บไบต์ทีมีนัยสําคัญน้อย (least significant) ไว้ทีเลขทีอยูต่ าํ และเก็บไบต์ทีมีนัยสําคัญมาก
(most significant) ไว้ทีเลขทีอยูส่ งู ดังแสดงในรูปที 2.6
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สําหรับข้อมูลในกองซ้อน สามารถดําเนิ นการได้ทีละคําเท่านัน การกดทําดังนี ลบค่า SP ด้วย 2 แล้วใส่
ข้อมูลทีเลขทีอยู่ SS:SP กับ SS:(SP+1) ส่วนการผุด ทําในทางกลับกัน คือ เอาข้อมูลทีเลขทีอยู่ SS:SP กับ
SS:(SP+1) ไปใช้ แล้วบวกค่า SP ด้วย 2 ดังตัวอย่างในรูปที 2.7 การทดสอบกองซ้อนว่างหรือล้น ไม่ได้ทาํ โดย
ส่วนเครือง ผูใ้ ช้ตอ้ งเขียนโปรแกรม (ส่วนคําสัง) ทดสอบเอง สิงทีต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ งคือ ถ้า SP มีคา่
เท่ากับ 0000 หลังจากกด ค่า SP จะเท่ากับ FFFE และข้อมูลจะอยูท่ ีเลขทีอยู่ SS:FFFE กับ SS:FFFF ในทาง
กลับกัน ถ้า SP มีคา่ เท่ากับ FFFE หลังการผุด ค่า SP จะเท่ากับ 0000 แต่ละกองซ้อนจึงมีขนาดได้ไม่เกิน 64K
ไบต์

ข้อมูลในกองซ้อน
+
ข้อมูลอืน

ข้อมูลในกองซ้อน
SS ->

DS SS ES ->

…
ข้อมูลอืน
DS ES ->

ข้อมูลในกองซ้อน
+
ข้อมูลอืน
+
คําสัง

ข้อมูลอืน
คําสัง

DS ES->
…
คําสัง
CS ->
คําสัง

CS DS SS ES ->

CS ->

ก. ตัวแบบขนาดจิyว

CS ->

ข. ตัวแบบขนาดเล็ก
รูปที 2.5 ตัวแบบของหน่ วยความจํา

เลขทีอยูส่ งู
B5

ไบต์ทีมีนัยสําคัญมาก

คํา

ค่าทีเก็บคือ B59E
9E

ไบต์ทีมีนัยสําคัญน้อย

เลขทีอยูต่ าํ
รูปที 2.6 การเก็บข้อมูลหนึ งคํา

ค. ตัวแบบขนาดใหญ่
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ส่วนล่างของกองซ้อน
เลขทีอยูส่ งู
8000:1025
8000:1024
8000:1023
8000:1022
8000:1021
8000:1020

3A
ED
CD
EF

8000:1025
8000:1024
8000:1023
8000:1022
8000:1021
8000:1020

SP = 1022

เลขทีอยูต่ าํ
SS = 8000
กองซ้อนก่อนกด
กองซ้อนหลังผุด

3A
ED
CD
EF
95
01

SP = 1020

กองซ้อนหลังกดค่า 9501
กองซ้อนก่อนผุด
รูปที 2.7 ตัวอย่างการดําเนิ นการกับข้อมูลในกองซ้อน

ส่วนการดําเนิ นการกับข้อมูลอืน สามารถทําได้ทงเป็
ั นไบต์ และคํา และมีวิธีการอ้างถึงเลขทีอยูใ่ น
หน่ วยความจําหลายวิธี ขึนอยูก่ บั รูปแบบของคําสัง ซึงจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
คําสังภาษาเครือง ของซีพยี ู 8086/8088 มีความยาวไม่เท่ากัน มีขนาดตังแต่ 1 ถึง 6 ไบต์ รูปแบบ
คําสังภาษาเครืองจะไม่กล่าวถึงในทีนี แต่จะกล่าวถึงในรูปแบบภาษาแอสเซมบลีในหัวข้อถัดไป

2.2 ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088
ภาษาแอสเซมบลี เป็ นภาษาระดับตํา ทีมีความใกล้เคียงกับภาษาเครือง คือ แทนทีจะเขียนคําสังใน
รูปแบบของภาษาเครือง ก็ใช้คาํ สังในรูปสัญลักษณ์แทน คําสังภาษาแอสเซมบลีหนึ งคําสัง จึงแปลไปเป็ น
ภาษาเครืองหนึ งคําสัง เป็ นลักษณะคําสังต่อคําสัง อย่างไรก็ตามเพือให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึน
ภาษาแอสเซมบลีจึงมีคาํ สังอีกประเภทหนึ งทีไม่ได้แปลไปเป็ นคําสังภาษาเครือง เรียกว่า ตัวชีR ทาง (directive) ใช้
เพือกําหนดข่าวสารให้กบั แอสเซมเบลอร์ เช่น กําหนดตําแหน่ ง ขนาด และค่าเริมต้นของข้อมูล เป็ นต้น
ตัวชีทางมีหลายตัวจะกล่าวถึงเฉพาะทีจําเป็ น ได้แก่ตวั ชีทางทีกําหนด ตําแหน่ ง, ขนาด, และค่าเริมต้น
ของข้อมูล มีรปู แบบทัวไปดังนี
Lebel

pseudo-op

initval,initval,…

; Comment

Label เป็ นตําแหน่ งของข้อมูล (หรือเป็ นตําแหน่ งของคําสัง โดยการเขียนเครืองหมาย ":" ตามหลัง) จะ
มีหรือไม่กไ็ ด้ ใช้เพือกําหนดเลขทีอยูไ่ บต์แรกของข้อมูล, pseudo-op เป็ นตัวดําเนิ นการเทียม ใช้เพือบอกขนาด
ของข้อมูล เช่น DB, DW และ DD มีขนาด 1, 2 และ 4 ไบต์ ตามลําดับ เป็ นต้น, initval เป็ นค่าเริมต้น จะมี
หรือไม่ก็ได้ หรือมีมากกว่าหนึ งค่าก็ได้ ถ้ามีมากกว่าหนึ งค่า แต่ละค่าจะต้องคันด้วย เครืองหมาย “,” และจะเก็บ
ค่าเรียงจากตําแหน่ งเลขทีตําไปเลขทีสูง ตามลําดับ ถ้าไม่มคี ่าเริมต้น หรือ กําหนดค่าเริมต้นด้วยคําว่า DUP(?)
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จะหมายถึงไม่กาํ หนดค่าเริมต้น, Comment เป็ นหมายเหตุ เริมจากเครืองหมาย “;” จนถึงสินสุดบรรทัด และจะมี
หรือไม่ก็ได้
สําหรับคําสังภาษาแอสเซมบลีทีแปลไปเป็ นคําสังภาษาเครือง คําสังต่อคําสังมีรปู แบบทัวไป ดังนี
Lebel: mnemonic code

operand,operand

; Comment

Label: ตําแหน่ งของคําสัง จะมีหรือไม่ก็ได้ ถ้ามีตอ้ งเขียนเครืองหมาย “:” ตามหลังด้วย ใช้เพือกําหนด
เลขทีอยูไ่ บต์แรกของคําสัง ส่วนต่อไปก็คือ คําสัง ซึงจะมีหรือไม่ก็ได้ ถ้าไม่มี แสดงว่าเขียนเฉพาะตําแหน่ ง ถ้ามี
ประกอบด้วยสองส่วน คือ mnemonic code หรือ รหัสช่วยจํา เป็ นตัวดําเนิ นการ บอกให้ทราบว่าต้องการทํา
อะไร และ operand เป็ นตัวถูกดําเนิ นการ ซึงอาจจะไม่มี มีหนึ งตัว หรือสองตัว ขึนอยูก่ บั ตัวดําเนิ นการ ใช้เพืออ้าง
ถึงเลขทีอยูข่ องคําสังหรือข้อมูล ทีจะนํามาดําเนิ นการ สําหรับ comment เป็ นหมายเหตุ เริมจากเครืองหมาย “;”
จนถึงสินสุดบรรทัด และจะมีหรือไม่ก็ได้
ตัวถูกดําเนิ นการมีวธิ ีการเขียนได้หลายวิธี เรียกว่า วิธีการกําหนดเลขทีอยู่ (addressing mode) แยก
ออกได้เป็ นสองประเภท คือ ประเภททีเกียวกับข้อมูล และประเภททีเกียวกับตําแหน่ งของคําสังทีจะกระโดดไป
ทํางานต่อไป มีรายละเอียด ดังนี
ก. เกียวข้องกับข้อมูล
ก.1 วิธีการกําหนดเลขทีอยูโ่ ดยเรจิสเตอร์ ตัวถูกดําเนิ นการเขียนอยูใ่ นรูปของ
เรจิสเตอร์
ตัวอย่าง 2.1
MOV
INC

AX,CX
CX

ในทีนี AX และ CX เขียนด้วยวิธีการกําหนดเลขทีอยูโ่ ดยเรจิสเตอร์
ก.2 วิธีการกําหนดเลขทีอยูโ่ ดยทันที ตัวถูกดําเนิ นการเขียนอยูใ่ นรูปของ
นิ พจน์คา่ คงที
นิ พจน์คา่ คงทีมีขนาด 8 หรือ 16 บิต แทนค่าของข้อมูล
ตัวอย่าง 2.2
MOV
MOV

AX,65535
BH,255
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MOV

CX,4-2+5

ในทีนี 65535, 255 และ 4-2+5 (ค่า 7) เขียนด้วยวิธีการกําหนดเลขทีอยูโ่ ดยทันที เป็ นค่าทีจะนําไปเก็บในเร
จิสเตอร์ AX, BH, และ CX ตามลําดับ ส่วน AX, BH และ CX เขียนด้วยวิธีการกําหนดเลขทีอยูโ่ ดยเรจิสเตอร์
ก.3 วิธีการกําหนดเลขทีอยูโ่ ดยตรง ตัวถูกดําเนิ นการเขียนอยูใ่ นรูปของ
ตําแหน่ งข้อมูล +- นิ พจน์คา่ คงที
นิ พจน์คา่ คงทีจะมีหรือไม่ก็ได้ ตําแหน่ งข้อมูล+-นิ พจน์คา่ คงที มีขนาด 16 บิต แทนออฟเซตของข้อมูลใน
หน่ วยความจํา เลขทีอยูเ่ ชิงกายภาพของข้อมูลในหน่ วยความจํา เกิดจากการนําค่านีไปบวกกับค่าในเซกเมนต์เรจิ
สเตอร์ของข้อมูล ตามวิธีการคํานวณในรูปที 2.3 ค่าออฟเซตขนาด 16 บิตนี เรียกอีกอย่างหนึ งว่า เลขทีอยูย่ งั
ผล (effective address) ซึงใช้เป็ นค่าออฟเซตตามทีกล่าวมาแล้วข้างต้น ถ้าไม่กาํ หนดเซกเมนต์เรจิสเตอร์ของ
ข้อมูลโดยชัดแจ้ง การคํานวณเลขทีอยูเ่ ชิงกายภาพของข้อมูล จะใช้เรจิสเตอร์ DS เป็ นเซกเมนต์ โดยปริยาย
ตัวอย่าง 2.3
MOV
ADD
....
COUNT DW
ARRY DW

AX,COUNT
DX,ES:ARRY+10
0
20 DUP(?)

ในทีนี COUNT และ ARRY+10 เขียนด้วยวิธีการกําหนดเลขทีอยูโ่ ดยตรง ไม่ได้เป็ นค่าของข้อมูล แต่เป็ นเลขทีอยู่
ยังผล ข้อมูลทีจะนํามาดําเนิ นการอยูท่ ี ตําแหน่ ง DS:COUNT (เพราะไม่ได้กาํ หนดเซกเมนต์เรจิสเตอร์โดยชัดแจ้ง
จึงใช้เรจิสเตอร์ DS เป็ นเซกเมนต์โดยปริยาย) และตําแหน่ ง ES:ARRY+10 (เพราะกําหนดเรจิสเตอร์ ES เป็ น
เซกเมนต์โดยชัดแจ้ง) ตามลําดับ จะเห็นได้วา่ การอ้างถึงตําแหน่ งของข้อมูลในโปรแกรม สามารถทําได้โดยการ
กําหนดตําแหน่ งด้วยสัญลักษณ์ ผูเ้ ขียนไม่ตอ้ งกังวลว่า โปรแกรมจะบรรจุทไหนในหน่
ี
วยความจํา
ก.4 วิธีการกําหนดเลขทีอยูโ่ ดยเรจิสเตอร์ทางอ้อม ตัวถูกดําเนิ นการเขียนอยูใ่ นรูปของ
[ เรจิสเตอร์ ]
โดยที เรจิสเตอร์อาจจะเป็ น เรจิสเตอร์ฐาน (BX, BP) หรือ เรจิสเตอร์ดรรชนี (DI, SI) ทีเก็บเลขทีอยูย่ งั ผล ของ
ข้อมูลในหน่ วยความจํา ถ้าไม่กาํ หนดเซกเมนต์เรจิสเตอร์ของข้อมูลโดยชัดแจ้ง การคํานวณเลขทีอยูเ่ ชิงกายภาพ
ของข้อมูล จะใช้เรจิสเตอร์ SS เป็ นเซกเมนต์ ร่วมกับเรจิสเตอร์ BP เป็ นออฟเซต และใช้เรจิสเตอร์ DS เป็ น
เซกเมนต์ ร่วมกับเรจิสเตอร์ BX, DI, หรือ SI เป็ นออฟเซต โดยปริยาย
ตัวอย่าง 2.4
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MOV
ADD

AX,[BP]
CX,[DI]

ในทีนี ข้อมูลทีจะนํามาดําเนิ นการ ของคําสังแรกจะอยูท่ ี SS:BP ส่วนคําสังทีสอง จะอยูท่ ี DS:DI
ก.5 วิธีการกําหนดเลขทีอยูโ่ ดยเรจิสเตอร์สมั พันธ์ ตัวถูกดําเนิ นการเขียนอยูใ่ นรูปของ
ตําแหน่ งข้อมูล [ เรจิสเตอร์ +- นิ พจน์คา่ คงที ]
หรือ
[ เรจิสเตอร์ +- นิ พจน์คา่ คงที ]
โดยที เรจิสเตอร์อาจจะเป็ น เรจิสเตอร์ฐาน ◌ฺ (BX, BP) หรือ เรจิสเตอร์ดรรชนี (DI, SI) นิ พจน์คา่ คงทีจะมีหรือไม่
ก็ได้ เลขทีอยูย่ งั ผลเกิดจากการบวกค่าในเรจิสเตอร์ กับ ระยะห่าง (displacement) ขนาด 8 หรือ 16 บิต ใน
รูปแบบแรก ระยะห่าง คือ ตําแหน่ งข้อมูล บวกหรือลบ กับนิ พจน์ค่าคงที ส่วนในรูปแบบทีสอง ระยะห่าง คือ
นิ พจน์คา่ คงที ทีจะนําไปบวกกับค่าในเรจิสเตอร์ ถ้าไม่กาํ หนดเซกเมนต์เรจิสเตอร์ของข้อมูลโดยชัดแจ้ง การ
คํานวณเลขทีอยูเ่ ชิงกายภาพของข้อมูล จะใช้เรจิสเตอร์ SS เป็ นเซกเมนต์ ร่วมกับเรจิสเตอร์ BP เป็ นออฟเซต และ
ใช้เรจิสเตอร์ DS เป็ นเซกเมนต์ ร่วมกับเรจิสเตอร์ BX, DI, หรือ SI เป็ นออฟเซต โดยปริยาย
ตัวอย่าง 2.5
MOV
MOV
MOV

AX,VAR_X[BX]
BL,MESG[SI+10H]
CX,[BX-1]
...
VAR_X DW
1,2,3
MESG DB
‘Hello’
ในตัวอย่างนี คําสังแรกมีตาํ แหน่ งข้อมูลทีจะนํามาดําเนิ นการอยูท่ ี DS:VAR_X+BX เช่น ถ้า BX มีคา่ เป็ น 0, 1,
หรือ 2 ข้อมูลทีตําแหน่ งดังกล่าว จะเป็ น 1, 2, หรือ 3 ตามลําดับ เป็ นต้น
ก.6 วิธีการกําหนดเลขทีอยูโ่ ดยฐานดรรชนี ตัวถูกดําเนิ นการเขียนอยูใ่ นรูปของ
[ เรจิสเตอร์ฐาน ] [ เรจิสเตอร์ดรรชนี ]
เลขทีอยูย่ งั ผล เกิดจากการบวกค่าในเรจิสเตอร์ฐาน กับค่าในเรจิสเตอร์ดรรชนี ถ้าไม่กาํ หนดเซกเมนต์เรจิสเตอร์
โดยชัดแจ้ง การคํานวณเลขทีอยูเ่ ชิงกายภาพของข้อมูล จะใช้เรจิสเตอร์ SS เป็ นเซกเมนต์ ร่วมกับเรจิสเตอร์ BP
เป็ นออฟเซต และใช้เรจิสเตอร์ DS เป็ นเซกเมนต์ ร่วมกับเรจิสเตอร์ BX, DI, หรือ SI เป็ นออฟเซต โดยปริยาย
ตัวอย่าง 2.6
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MOV

AX,[BP][DI]

ในทีนี ตําแหน่ งของข้อมูลทีจะนํามาดําเนิ นการจะอยูท่ ี SS:BP+DI
ก.7 วิธีการกําหนดเลขทีอยูโ่ ดยฐานดรรชนีสมั พันธ์ ตัวถูกดําเนิ นการเขียนอยูใ่ นรูปของ
ตําแหน่ งข้อมูล [ เรจิสเตอร์ฐาน +- นิ พจน์คา่ คงที ] [ เรจิสเตอร์ดรรชนี +- นิ พจน์คา่ คงที ]
หรือ
[ เรจิสเตอร์ฐาน +- นิ พจน์คา่ คงที ] [ เรจิสเตอร์ดรรชนี +- นิ พจน์คา่ คงที ]
นิ พจน์คา่ คงทีจะมีหรือไม่ก็ได้ เลขทีอยูย่ งั ผล เกิดจากการบวกค่าในเรจิสเตอร์ฐาน กับค่าในเรจิสเตอร์ดรรชนี กับ
ระยะห่าง เช่นเดียวกัน ถ้าไม่กาํ หนดเซกเมนต์เรจิสเตอร์โดยชัดแจ้ง การคํานวณเลขทีอยูเ่ ชิงกายภาพของข้อมูล
จะใช้เรจิสเตอร์ SS เป็ นเซกเมนต์ ร่วมกับเรจิสเตอร์ BP เป็ นออฟเซต และใช้เรจิสเตอร์ DS เป็ นเซกเมนต์
ร่วมกับเรจิสเตอร์ BX, DI, หรือ SI เป็ นออฟเซต โดยปริยาย
ตัวอย่าง 2.7
MOV
MOV
ในตัวอย่างนี
SS:BP+2+DI

AX,DATA[BX+10][SI-2]
DX,[BP+2][DI]

คําสังแรกมีตาํ แหน่ งข้อมูลอยูท่ ี

DS:BX+10+SI-2

และคําสังทีสองมีตาํ แหน่ งข้อมูลอยูท่ ี

ข. เกียวข้องกับตําแหน่งของคําสังทีจะกระโดดไปทํางานต่อไป
ข.1 วิธีการกําหนดเลขทีอยูภ่ ายในเซกเมนต์โดยตรง ตัวถูกดําเนิ นการเขียนอยูใ่ นรูปของ
ตําแหน่ งคําสัง +- นิ พจน์คา่ คงที
นิ พจน์คา่ คงทีจะมีหรือไม่ก็ได้ เลขทีอยูย่ งั ผลทีจะกระโดดไป เกิดจากการบวกค่าในเรจิสเตอร์ IP กับระยะห่าง
(ตําแหน่ งคําสัง บวกหรือลบ กับนิ พจน์ค่าคงที) ระยะห่างมีขนาด 8 หรือ 16 บิต ขึนอยูก่ บั คําสัง คําสังกระโดด
แบบมีเงือนไข จะมีระยะห่างขนาด 8 บิตเท่านัน การกระโดดจึงห่างจากเลขทีอยูไ่ บต์สุดท้ายของคําสังปั จจุบนั ได้
ไม่เกิน 255 ไบต์ ส่วนการกระโดดแบบไม่มีเงือนไข มีได้ทงระยะห่
ั
างขนาด 8 และ 16 บิต การกระโดดแบบมี
เงือนไข และการกระโดดแบบไม่มเี งือนไข ทีมีระยะห่างขนาด 8 บิต เรียกว่า การกระโดดระยะสันR
ตัวอย่าง 2.8
CMP

AX,0
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JG
JMP

POSITIVE
NEGATIVE

POSITIVE:
...
JMP SHORT NEXT+2
NEGATIVE:
...
NEXT:
ในตัวอย่างนี ถ้าค่าในเรจิสเตอร์ AX มีคา่ มากกว่า 0 จะกระโดดไปทีตําแหน่ ง POSITIVE ในกรณีนีเป็ นการกระโดด
แบบมีเงือนไข จึงเป็ นการกระโดดระยะสัน มิฉะนัน จะเป็ นการกระโดดระยะยาว ไปทีตําแหน่ ง NEGATIVE ส่วน
คําสัง JMP SHORT NEXT+2 เป็ นการกระโดดแบบไม่มเี งือนไขระยะสัน ไปทีตําแหน่ ง NEXT+2
ข.2 วิธีการกําหนดเลขทีอยูภ่ ายในเซกเมนต์โดยอ้อม ตัวถูกดําเนิ นการเขียนอยูใ่ นรูปแบบเดียวกันกับ
รูปแบบทีเกียวข้องกับข้อมูล ยกเว้น วิธกี ารกําหนดเลขทีอยูโ่ ดยทันที เลขทีอยู่ยงั ผลทีจะกระโดดไป จะถูกนําไป
เก็บในเรจิสเตอร์ IP แทนค่าเดิมที IP เก็บอยู่ ใช้กบั คําสังกระโดดแบบไม่มีเงือนไขเท่านัน
ตัวอย่าง 2.9
JMP

NEAR PTR [BX]

ในทีนี ตําแหน่ งทีจะกระโดดไป คือ ตําแหน่ งทีเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ BX

ข.3 วิธีการกําหนดเลขทีอยูร่ ะหว่างเซกเมนต์โดยตรง ตัวถูกดําเนิ นการเขียนอยูใ่ นรูปของ
ตําแหน่ งคําสัง +- นิ พจน์คา่ คงที
นิ พจน์คา่ คงทีจะมีหรือไม่ก็ได้ ใช้เพือการกระโดดข้ามระหว่างเซกเมนต์ ค่าในเรจิสเตอร์ CS และ IP จะถูกแทนที
ด้วยค่าเซกเมนต์และออฟเซตทีกําหนด
ตัวอย่าง 2.10
SEG1 SEGMENT
...
JMP SEG2_LOC
...
SEG1 ENDS
SEG2 SEGMENT
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...
SEG2_LOC:
...
SEG2 ENDS
ข.4 วิธีการกําหนดเลขทีอยูร่ ะหว่างเซกเมนต์โดยอ้อม ตัวถูกดําเนิ นการเขียนอยูใ่ นรูปแบบเดียวกัน
กับรูปแบบทีเกียวข้องกับข้อมูล ยกเว้น วิธีการกําหนดเลขทีอยูโ่ ดยทันทีและวิธกี ารกําหนดเลขทีอยูโ่ ดยเรจิสเตอร์
ค่าทีจะนําไปแทนทีในเรจิสเตอร์ CS และ IP อยูใ่ นหน่ วยความจําขนาดสองคําทีอยูต่ ิดต่อกัน โดยทีเลขทีอยูเ่ ชิง
กายภาพของหน่ วยความจํา มีวธิ ีการคํานวณ เหมือนกับรูปแบบทีเกียวข้องกับข้อมูลทุกประการ
ตัวอย่าง 2.11
CALL FAR PTR [DI]

2.3 ระบบปฏิบตั กิ ารดอส
ดอสเป็ นระบบปฏิบตั ิการแบบผูใ้ ช้คนเดียว และทําทีละโปรแกรม มีหน้าทีจัดการกับทรัพยากรที
คอมพิวเตอร์มีอยู่ ได้แก่ ซีพยี ู หน่ วยความจํา หน่ วยรับเข้า/ส่งออก และหน่ วยเก็บช่วย
ดอสอนุ ญาตให้มี
โปรแกรมหลายโปรแกรมในหน่วยความจําได้ เช่น โปรแกรมประเภทจบการทํางานแต่ยงั สิงสู่อยูใ่ นหน่ วยความจํา
(Terminated but Stay Resident) หรือ โปรแกรมทีมีเมนูให้สลับไปทีดอสชัวคราว เป็ นต้น การทีมีโปรแกรมใน
หน่ วยความจําหลายโปรแกรม ไม่ได้หมายความว่า ดอสเป็ นระบบปฏิบตั ิการทีทํางานได้หลายๆ โปรแกรมพร้อม
กัน เนืองจากดอสไม่ได้จดั การกับซีพยี ใู นลักษณะทีแบ่งกันใช้ ให้กบั แต่ละโปรแกรม
การจัดการกับซีพยี ไู ม่มอี ะไรสับซ้อน เนื องจากเป็ นระบบการทํางานแบบทีละโปรแกรม ซีพียจู ะถูก
จัดสรรให้กบั โปรแกรมทีนํามาปฏิบตั ิการ จนกว่าโปรแกรมดังกล่าวจะทํางานเสร็จ
การจัดการกับหน่ วยเก็บช่วย มีการกําหนดชือไดรว์ (drive) ให้กบั อุปกรณ์ทีเป็ นหน่วยเก็บช่วย เช่น
กําหนดชือไดรว์ A: B: และ C: ให้กบั จานแม่เหล็กแบบอ่อนขนาด 3 1/2 นิ ว, ขนาด 5 1/4 นิ ว, และจาน
แม่เหล็กแบบแข็ง ตามลําดับ เป็ นต้น แต่ละไครว์จะบรรจุสารบบ (directory) และแฟ้ม ซึงมีโครงสร้างแบบต้นไม้
ทีมีรากอยูข่ า้ งบน และกิงก้านสาขาแตกลงมาข้างล่าง ดังรูปที 2.8
\
COMMAND.COM
.

..

PASCAL30
README.TXT

PSUPAS30

AUTOEXEC.BAT
TAIPAS30

รูปที 2.8 โครงสร้างสารบบและแฟ้มของระบบปฎิบตั ิการดอส
รากจะแทนด้วยเครืองหมาย “\” เป็ นสารบบบนสุด ระดับล่างลงมาจะเป็ นแฟ้ มหรือสารบบย่อย สารบบย่อย
ประกอบด้วยแฟ้ มและสารบบย่อยระดับล่างลงไปได้อกี เป็ นชันๆ สารบบระดับบน เรียกว่า สารบบพ่อแม่ (parent
directory) ของสารบบย่อยระดับล่าง ชือแฟ้มหรือสารบบย่อย ประกอบด้วยสองส่วน คือ ชือ กับ ส่วยขยาย
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(extension) ส่วนขยายจะมีหรือไม่ก็ได้ ถ้ามีตอ้ งคันด้วยเคริองหมาย “.” มีสารบบย่อยพิเศษสองสารบบ คือ .
และ .. แทน สารบบปั จจุบนั (current directory) และ สารบบพ่อแม่ ตามลําดับ ดอสจะเป็ นตัวจัดการกับ
โครงสร้างเหล่านี และมีบริการให้ผใู้ ช้เรียกใช้ เช่น สร้าง (create) เปิ ด (open) ปิ ด (close) และลบ (delete)
แฟ้ มข้มลู เป็ นต้น การเรียกใช้บริการของดอสทําได้โดยการใช้คาํ สังขัดจังหวะ intr แต่ละบริการจะมีหมายเลข
ขัดจังหวะ และหมายเลขฟั งก์ชนั เช่น intr 21h ฟั งก์ชนั 32h หมายถึง เปิ ดแฟ้ม เป็ นต้น หมายเลขขัดจังหวะเป็ น
ส่วนหนึงของคําสัง intr แต่หมายเลขฟั งก์ชนั ต้องกําหนดผ่านทางเรจิสเตอร์ โดยปกติจะผ่านทางเรจิสเตอร์ AH
ค่าพารามิเตอร์อืน ก็ส่งผ่านทางเรจิสเตอร์ เช่นกัน ดอสติดต่อกับแฟ้ มในสองลักษณะ ลักษณะแรกใช้ FCB (File
Control Block) ซึงเป็ นลักษณะทีใช้ในระบบปฏิบตั ิการ CP/M เป็ นลักษณะทีล้าสมัยไปแล้ว ลักษณะทีสองใช้
หมายเลขแฟ้ ม (file handle) เป็ นลักษณะเดียวกันกับทีใช้ในระบบปฏิบตั ิการยูนิก ลักษณะหมายเลขแฟ้ มจะมี
ตังแต่ดอสเวอร์ชนั 2 เป็ นต้นไป ฟั งก์ชนั มาตรฐานทีเกียวกับแฟ้ม ของภาษาปาสกาลทีจะสร้างในหนังสือเล่มนี จะ
ใช้บริการทีเป็ นลักษณะหมายเลขแฟ้ ม เท่านัน
การจัดการกับหน่ วยรับเข้า/ส่งออก แบ่งออกเป็ นสองระดับ คือ ระดับไบออส กับระดับดอส ระดับ
ไบออสเป็ นบริการทีควบคุมอุปกรณ์นําข้อมูลเข้าหรือออกพืนฐาน บริการระดับไบออส เก็บอยูใ่ นรอม ส่วนระดับ
ดอส เป็ นบริการระดับสูง ทีเรียกใช้บริการระดับไบออสอีกทีหนึ ง บริการระดับดอส เก็บอยูใ่ นแรม หลังจากปลุก
เครืองแล้ว ผูใ้ ช้สามารถเรียกใช้ได้ทงบริ
ั การจากไบออสและดอส การเรียกใช้ก็มีวธิ ีการเช่นเดียวกับทีกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น
สําหรับการจัดการกับหน่ วยความจํา มีการจัดการเป็ นรายการของบล็อกซึงอาจจะมีขนาดไม่เท่ากัน การ
จัดสรร จะจัดสรรบล็อกทีมีทีว่างมากพอให้ อาจจะเป็ นบล็อกขนาดใหญ่สุด การเรียกคืน จะเรียกคืนบล็อกทีเคย
จัดสรรให้ ถ้าบล็อกทีเรียกคืนอยู่ติดกับบล็อกว่าง บล็อกทีเรียกคืนและบล็อกว่าง จะรวมเป็ นบล็อกว่างเดียวกัน
การเรียกใช้บริการ จัดสรร และ เรียกคืน หน่ วยความจํา ทําเช่นเดียวกับการเรียกใช้บริการอืน ทีกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น
เนื องจากการเรียกใช้บริการของไบออสและดอส มีวธิ ีการเหมือนกัน ต่างกันตรงหมายเลขขัดจังหวะ และ
พารามิเตอร์ทีส่งผ่านทาง เรจิสเตอร์ ผูเ้ ขียนจึงออกแบบภาษาพีแอสยูปาสกาล และ ม.อ. ปาสกาล ให้มี
กระบวนงานมาตรฐานสําหรับการเรียกใช้บริการดังกล่าว โดยไม่ได้ทาํ ให้ ลักษณะของภาษาปาสกาลตาม
มาตรฐาน เปลียนไป อย่างไรก็ตาม กระบวนงานมาตรฐานนี ใช้ได้กบั ระบบปฏิบตั ิการดอสเท่านัน กระบวนงาน
ดังกล่าว มีรปู แบบดังนี
PROCEDURE INTR(หมายเลขขัดจังหวะ : INTEGER; VAR ตัวแปร: ระเบียน) ;
โดยที ระเบียนต้องมีขนาด 20 ไบต์ และมีตาํ แหน่ งของเรจิสเตอร์ ตามตัวอย่าง 2.12
ตัวอย่าง 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 ภาษาเครืองในแฟ้ มแบบ .COM และ
ภาษาเครืองในแฟ้มแบบ .EXE แบบแรกเมือนําไปบรรจุในหน่ วยความจําจะมีลกั ษณะดังในรูปที 2.9 ก และแบบ
หลังในรูปที 2.9 ข
<- SP
00H
00H

ข้อมูลในกองซ้อน
<- SP

<- SS
ข้อมูลอืน

โปรแกรมภาษาเครืองจากแฟ้ มแบบ .COM

คําสัง

<- IP
<- CS

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

Program Segment Prefix (PSP)
<- CS DS ES SS

ก. แฟ้ มแบบ .COM

<- DS ES
ข. แฟ้ มแบบ .EXE

รูปที 2.9 ส่วนของหน่ วยความจําเมือบรรจุโปรแกรมภาษาเครือง
ก่อนบรรจุโปรแกรมบนหน่วยความจํา ดอสจะต้องรูข้ นาดของโปรแกรม เพือจะได้จดั สรรเนือทีให้พอกับ
ความต้องการ สําหรับแฟ้ มแบบ .COM ขนาดของแฟ้มทีเก็บโปรแกรม จะเป็ นขนาดของโปรแกรม ทีจะบรรจุใน
หน่ วยความจํา จากนันดอสจะจัดสรรบล็อกว่างขนาดใหญ่สุดให้กบั โปรแกรม ถ้าขนาดของบล็อกว่างน้อยกว่า
ขนาดของโปรแกรม บวกกับ 258 ไบต์ (256 ไบต์ สําหรับ PSP และ 2 ไบต์ สําหรับค่าเริมต้นบนกองซ้อน) จะ
รายงานความผิดพลาดให้ผใู้ ช้รวู้ า่ โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถวิงได้ มิฉะนัน จะสร้าง Program Segment Prefix
(PSP) ขนาด 100H (256) ไบต์แรก ไว้หน้าโปรแกรม แล้วบรรจุโปรแกรมจากแฟ้มแบบ .COM ไว้ทีไบต์ถดั ไป
ตามลําดับ ค่าในแฟ้มแบบ .COM และค่าในหน่ วยความจํา จะเป็ นค่าเดียวกันไบต์ต่อไบต์ จากนันกําหนดค่าให้
DS, ES และ SS ให้ชีไปที จุดเริมต้นของ PSP ถ้าขนาดของบล็อกว่างโตกว่าหรือเท่ากับ 64K ไบต์ ดอสจะ
กําหนดค่า SP ให้เท่ากับ 0000H แล้วกดค่าเริมต้น 0000H ไว้บนกองซ้อน ทําให้ค่า SP มีคา่ เท่ากับ FFFEH แต่
ถ้าบล็อกว่างมีขนาดน้อยกว่า 64K ไบต์ ดอสจะกําหนดค่า SP และกดค่าเริมต้น 0000H เพือให้ค่าเริมต้นอยูท่ ีคํา
สุดท้ายของบล็อก และค่า SP ชีไปทีค่าเริมต้นดังกล่าว จากนันกําหนดค่าให้ CS ชีไปที จุดเริมต้นของ PSP และ
กําหนดค่า IP ให้เท่ากับ 0100H เพือเป็ นจุดเริมต้นของการปฏิบตั ิการ โปรแกรมในแฟ้มแบบ .COM จึงมีขอ้ จํากัด
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ดังต่อไปนี ต้องเริมต้นปฏิบตั ิการทีออฟเซต 0100H เสมอ และมีขนาดสูงสุดได้แค่ 64K - 258 ไบต์ ตรงกับตัว
แบบหน่ วยความจําขนาดจิyว
สําหรับแฟ้ มแบบ .EXE ข้อมูลเกียวกับขนาดของโปรแกรม จะเก็บอยูบ่ ริเวณส่วนหน้าของแฟ้ม (file
header) มีคา่ ทีสําคัญสองค่าทีเก็บอยูใ่ นบริเวณนี คือ MINALLOC และ MAXALLOC ค่าทังสองมีหน่ วยเป็ นพารา
กราฟ (paragraph) แต่ละพารากราฟมีขนาด 16 ไบต์ ค่าแรกกําหนดขนาดน้อยทีสุดของหน่ วยความจําเพิมที
ต้องการ และค่าหลังกําหนดขนาดมากทีสุดของหน่ วยความจําเพิมทีต้องการ ดอสจะอ่านข้อมูลจากแฟ้ มแบบ .EXE
แล้วคํานวณขนาดของโปรแกรม จากนันดอสจะจัดสรรบล็อกขนาดใหญ่สุดให้กบั โปรแกรม
ถ้าขนาดของ
โปรแกรมบวกกับ 256 (ขนาดของ PSP) บวกกับ (MINALLOC*16) มีคา่ มากกว่าขนาดของบล็อก จะรายงาน
ข้อความผิดพลาด เพือบอกให้รวู้ า่ โปรแกรมโตเกินไป มิฉะนัน ดอสจะเปรียบเทียบขนาดของบล็อก กับ ขนาดของ
โปรแกรมบวกกับ 256 บวกกับ (MAXALLOC*16) ถ้าขนาดของบล็อกโตกว่า จะจัดสรรเนื อทีให้เท่าทีต้องการ
และคืนส่วนทีเหลือ มิฉะนัน จะจัดสรรทังบล็อกให้กบั โปรแกรม จากนันดอสจะสร้าง PSP ขนาด 256 ไบต์แรก
ไว้หน้าโปรแกรม แล้วบรรจุโปรแกรมจากแฟ้ มแบบ .EXE ไว้ทีไบต์ถดั ไป ขณะทีบรรจุโปรแกรม ดอสจะทําการ
ย้ายทีอยู่ (relocate) ให้สอดคล้องกับตําแหน่ งทีบรรจุในหน่ วยความจํา โดยใช้ตารางย้ายทีอยู่ (relocation table)
ซึงเก็บอยูบ่ ริเวณส่วนหน้าของแฟ้ มแบบ .EXE จากนันกําหนดให้ SS ชีไปทีจุดเริมต้นของเซกเมนต์ของข้อมูลใน
กองซ้อน และกําหนดให้ SP ชีไปทียอดกองซ้อน กําหนดให้ DS และ ES ชีไปทีจุดเริมต้นของ PSP สุดท้าย
กําหนดให้ CS และ IP ชีไปทีจุดเริมต้นของเซกเมนต์ และออฟเซต ทีจะเริมต้นกระทําการ

2.4 โครงสร้างของคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล
คอมไพเลอร์ภาษาปาสกาลทีสร้าง มีโครงสร้างตามแผนภาพในรูปที 2.10 ซึงอธิบายได้ดงั นี การทํางาน
ของโปรแกรมภาษาซีจะเริมทีฟั งก์ชนั main เสมอ ฟั งก์ชนั นี อยูใ่ นแฟ้ ม main.c จุดไข่ปลาในรูปหมายถึงมีฟังก์ชนั
อืนๆ ทีจะกล่าวถึงในภายหลัง ฟั งก์ชนั main จะเรียกใช้ฟังก์ชนั initialize ซึงอยูใ่ นแฟ้ ม symtab.c เป็ นฟั งก์ชนั ทีทํา
หน้าที สร้างตารางสัญลักษณ์ต่างๆ และกําหนดค่าเริมต้นทีจําเป็ น ถ้าต้องการตรวจสอบเฉพาะตัววิเคราะห์ศพั ท์
จะไปเรียกฟั งก์ชนั yylex ซึงอยูใ่ นแฟ้ ม scanner.c มิฉะนันจะเรียกฟั งก์ชนั llparse ซึงอยูใ่ นแฟ้ ม parser.c ฟั งก์ชนั
llparse ทําหน้าทีตรวจสอบวากยสัมพันธ์ โดยการเรียกใช้ฟังก์ชนั yylex เพืออ่านแฟ้ มต้นฉบับแล้วส่งรหัสและ
ลักษณะเฉพาะของโทเค็นกลับมาให้ จากนันจะตรวจสอบว่าโทเค็นทีได้มาเรียงถูกต้องตามไวยากรณ์หรือไม่ ถ้าไม่
ถูกต้องจะเรียกใช้ฟังก์ชนั ในแฟ้ ม error.c เพือรายงานความผิดพลาด ออกทางแฟ้ มรายงาน (listing file) ในกรณี
ของโทเค็นก็เช่นกัน ถ้ามีความผิดพลาด ฟั งก์ชนั yylex จะเรียกใช้ฟังก์ชนั ในแฟ้ ม error.c เพือรายงานความ
ผิดพลาด ไวยากรณ์นอกจากจะประกอบด้วยโทเค็นทีเรียงกันแล้ว ยังมีสญ
ั ลักษณ์ทีบ่งบอกการกระทํา เรียกว่า
สัญลักษณ์กระทํา (action symbol) จะกล่าวถึงรายละเอียดในบทที 6 สัญลักษณ์นีจะเป็ นตัวบอกให้รวู้ า่ จะต้องไป
เรียกฟั งก์ชนั llaction ซึงอยูใ่ นแฟ้ ม action1.c ฟั งก์ชนั llaction ทําหน้าทีสองอย่างพร้อมกัน คือ ตรวจสอบ
ความหมาย
และผลิตรหัสภาษาแอสเซมบลี โดยการเรียกใช้ฟังก์ชนั ในแฟ้ม symtab.c และเขียนคําสัง
ภาษาแอสเซมบลีลงบนแฟ้มเป้าหมาย (target file) ตามลําดับ กรณีทีผูใ้ ช้ตอ้ งการพิมพ์ตารางสัญลักษณ์ ฟั งก์ชนั
llaction จะไปเรียกฟั งก์ชนั ในแฟ้ ม tracesym.c เพือพิมพ์ตารางสัญลักษณ์ออกทางแฟ้มรายงาน
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source file
scanner.c
yylex()
…

main.c
main()
…
symtab.c
initialize()
search_symtab()
enter_symtab()
…
tracesym.c
…

parser.c
llparse()

error.c
…

listing file

action1-3.c
llaction()
…
target file

listing file
รูปที 2.10 โครงสร้างคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล
จะเห็นได้วา่ การทํางานข้างต้น ไม่ได้แยกทําทีละขันตอน ทุกๆ ขันตอนทําไปพร้อมๆ กัน โดยมีฟังก์ชนั
llparse เป็ นฟั งก์ชนั หลัก ฟั งก์ชนั นี จะใช้ไวยากรณ์ของภาษาปาสกาลเป็ นตัวตรวจสอบวากยสัมพันธ์ ถ้าสัญลักษณ์
ในไวยากรณ์เป็ นโทเค็น ฟั งก์ชนั นี จะไปเรียกฟั งก์ชนั yylex แล้วตรวจสอบว่าโทเค็นในไวยากรณ์ตรงกับโทเค็นทีได้
จากฟั งก์ชนั yylex หรือไม่ ก็จะรูไ้ ด้วา่ ผูเ้ ขียนเขียนโปรแกรมถูกต้องตามวากยสัมพันธ์ของภาษาปาสกาลหรือไม่ แต่
ถ้าสัญลักษณ์ในไวยากรณ์เป็ นสัญลักษณ์กระทํา ฟั งก์ชนั llparse จะไปเรียกฟั งก์ชนั llaction เพือตรวจสอบ
ความหมายและผลิตภาษาแอสเซมบลี ฟั งก์ชนั llparse จะทํางานซําๆ จนกว่า จะพบสัญลักษณ์สินสุดแฟ้มต้นฉบับ
จึงจะเลิกทํา หรือถ้าพบความผิดพลาดทีร้ายแรงและไม่สามารถทําต่อไปได้ ก็จะเลิกทําเช่นกัน

2.5 แฟ้มโปรแกรมต้นฉบับของคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล
แฟ้ มโปรแกรมต้นฉบับทังหมดของคอมไพเลอร์ภาษาพีเอสยูปาสกาลมีทงหมด
ั
16 แฟ้ ม ดังแสดงใน
ภาคผนวก จ แต่ละแฟ้ มมีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี
1 แฟ้ม : common.h (บรรทัด 00000-00058) ใช้กาํ หนดค่าทีเป็ นข้อจํากัดของภาษาพีเอสยูปาสกาล
และ ม.อ.ปาสกาล ดังนี
• ชือแฟ้ม ยาวได้มากทีสุด 65 อักขระ (บรรทัด 00000)
• ชือตัวระบุ มีความได้ไม่เกิน 255 อักขระ (บรรทัด 00001)
• ค่าคงทีจํานวนเต็มและจํานวนจริงยาวได้ไม่เกิน 255 อักขระ (บรรทัด 00002)
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• สายอักขระยาวได้ไม่เกิน 255 อักขระ (บรรทัด 00003)
• โทเค็นยาวได้มากทีสุด เท่ากับ ความยาวสูงสุดระหว่าง ชือตัวระบุ ค่าคงทีจํานวนเต็มและจํานวน
จริง และสายอักขระ คือ 255 อักขระ (บรรทัด 00004-00016)
• เลขจํานวนเต็มมีค่าสูงสุดเท่ากับ 32767 (บรรทัด 00017)
• เลขจํานวนจริงมีคา่ สูงสุด เท่ากับ 3.40E+38 (บรรทัด 00018)
• เลขจํานวนจริงมีคา่ ตําสุด เท่ากับ 1.18E-38 (บรรทัด 00019)
• ขนาดของเนื อทีทีใช้เก็บข้อมูลชนิ ดอักขระ มีค่าเท่ากับ 1 (บรรทัด 00021)
• ขนาดของเนื อทีทีใช้เก็บข้อมูลชนิ ดจํานวนเต็ม มีค่าเท่ากับ 2 (บรรทัด 00022)
• ขนาดของเนื อทีทีใช้เก็บข้อมูลชนิ ดตัวชี มีค่าเท่ากับ 2 (บรรทัด 00023)
• ขนาดของเนื อทีทีใช้เก็บข้อมูลชนิ ดจํานวนจริง มีคา่ เท่ากับ 4 (บรรทัด 00024)
• ขนาดของเนื อทีทีใช้เก็บข้อมูลชนิ ดเซต มีคา่ 32 ไบต์ ดังนันเซตมีสมาชิกได้ไม่เกิน 32 * 8 หรือ
256 ตัว (บรรทัด 00025)
• ขนาดของเนื อทีทีใช้เก็บข้อมูลชนิ ดแฟ้ ม มีค่าเท่ากับขนาดของข้อมูลของแฟ้ ม ซึงมีขนาดไม่เหมือนกัน
เช่น FILE OF CHAR มีขนาดของข้อมูลของแฟ้ ม เท่ากับขนาดของข้อมูลประเภทอักขระ บวกกับเนื อทีทีใช้เก็บ
ข้อมูลอืน ได้แก่ หมายเลขแฟ้ ม (handle) ตัวบ่งชีสินสุดแฟ้ ม (eof_flag) ตัวบ่งชีสินสุดบรรทัด (eoln _flag) ตัว
บ่งชีแฟ้มเปิ ด (open_flag) ตัวบ่งชีเทอร์มนิ อล (terminal_flag) และ ชือแฟ้ ม (fname) (บรรทัด 0003400035)
• ใช้เพือบอกขนาดของข้อมูล ทีจะส่งเป็ นพารามิเตอร์ตวั ทีสอง ของกระบวนงานมาตรฐาน INTR
(บรรทัด 00041)
• ใช้เพือบอกขนาดของข้อมูลในคลัง (บรรทัด 00043)
นอกจากนี ยงั ใช้กาํ หนดค่าอืนๆ ดังนี
• MAXUINT เป็ นค่าสูงสุดของเลขจํานวนเต็มไม่มเี ครืองหมาย เท่ากับ 65535 (บรรทัด 00045)
• กําหนดชนิ ด BOOLEAN ให้มคี ่าเป็ นค่าคงทีตรรกะ FALSE และ TRUE (บรรทัด 00047)
• กําหนดแมโคร END(v) เพือใช้บอกตําแหน่ งสุดท้ายของข้อมูล (บรรทัด 00049) มีประโยชน์ เช่น ใน
กรณีทีเก็บข้อมูลไว้ในตาราง แล้วต้องการรูต้ าํ แหน่ งสุดท้ายในตาราง จะได้ไม่ตอ้ งแก้ไขโปรแกรมทุกครังทีมีการ
เพิมข้อมูลในตาราง
• PRIVATE และ PUBLIC ใช้แทน static และ ว่าง ตามลําดับ (บรรทัด 00051-00052) โดยที
PRIVATE หมายถึง ส่วนตัว คือ ใช้ได้เฉพาะในแฟ้ม และ PUBLIC หมายถึง สาธารณะ สามารถใช้ได้จากนอกแฟ้ ม
ตัวแปรหรือฟั งก์ชนั ทีเป็ น PRIVATE จะนิ ยามและใช้ได้เฉพาะในแฟ้ มนันเท่านัน สําหรับตัวแปรหรือฟั งก์ชนั ทีเป็ น
PUBLIC บอกให้รวู้ า่ มีการนิ ยามและใช้ในแฟ้ มนี และอนุ ญาตให้ใช้ได้จากแฟ้ มอืนด้วย โดยทีแฟ้มนันต้องประกาศ
ตัวแปรหรือฟั งก์ชนั ดังกล่าวให้รู้ ด้วยคําว่า extern
• กําหนดแมโคร PARMS(x) เพือใช้เขียนพารามิเตอร์ของฟั งก์ชนั ภาษาซี ตามแบบมาตรฐาน
(standard) หรือตามแบบฉบับ (traditional) (บรรทัด 00054-00058) ภาษาซีตามแบบฉบับ คือ ภาษาซีที
สร้างเป็ นครังแรกโดย Brian W. Kernighan และ Dennis M. Ritchie ซึงสามารถประกาศฟั งก์ชนั โดยไม่ตอ้ งบอก
พารามิเตอร์ และภาษาซีตามแบบมาตรฐาน ซึงพยายามแก้ความผิดพลาดของผูเ้ ขียนโปรแกรม โดยให้เขียน ตัว
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ต้นแบบ (prototype) ของฟั งก์ชนั เพือใช้ตรวจสอบความถูกต้อง ของจํานวนและชนิ ดของพารามิเตอร์ ดังนัน
เพือให้โปรแกรมสามารถแปลได้กบั คอมไพเลอร์ภาษาซีทงสองแบบ
ั
จึงใช้แมโครนี เพือแก้ปัญหาดังกล่าว
2 แฟ้ม : token.h (บรรทัด 00100-00164) ใช้กาํ หนดรหัสของโทเค็นทังหมด (บรรทัด 0010400163) และค่าคงทีอืนๆ ซึงจะกล่าวถึงในขันตอนตรวจสอบวากยสัมพันธ์
3 แฟ้ม : scanner.h (บรรทัด 00200-00211) ใช้กาํ หนดชนิ ดของลักษณะเฉพาะของโทเค็น
(บรรทัด 00202-00209) และตัวต้นแบบของฟั งก์ชนั ในแฟ้ม scanner.c ทีเป็ นแบบ PUBLIC
4 แฟ้ม : symtab.h (บรรทัด 00300-00499) ใช้กาํ หนดชนิ ดและค่าคงทีต่างๆ ทีเกียวข้องกับ
ตารางสัญลักษณ์
โครงสร้างข้อมูลของตารางสัญลักษณ์ จะรวบรวมไว้ในแฟ้ มนี และกําหนดตัวต้นแบบของ
ฟั งก์ชนั ในแฟ้ม symtab.c ทีเป็ นแบบ PUBLIC
5 แฟ้ม : error.h (บรรทัด 00500-00636) ใช้กาํ หนดรหัสความผิดพลาดหรือคําเตือน เป็ นค่าคงที
สัญลักษณ์ เพือให้งา่ ยแก่การจดจํา ข้อความผิดพลาดหรือคําเตือน ทีตรงกับค่าคงทีเหล่านี จะเก็บอยูใ่ นแฟ้ ม
error.c และกําหนดตัวต้นแบบของฟั งก์ชนั ในแฟ้ ม error.c ทีเป็ นแบบ PUBLIC
6 แฟ้ม : action.h (บรรทัด 00700-00802) ใช้กาํ หนด ค่าคงที แมโคร ชนิ ด และตัวต้นแบบของ
ฟั งก์ชนั ทีเป็ นแบบ PUBLIC ซึงใช้ในแฟ้ม action1.c, action2.c, และ action3.c
7 แฟ้ม : tracesym.h (บรรทัด 00900-00902) ใช้กาํ หนด ตัวต้นแบบของฟั งก์ชนั ในแฟ้ม
tracesym.c ทีเป็ นแบบ PUBLIC
8 แฟ้ม : main.c (บรรทัด 01000-01184) บรรจุโปรแกรมหลัก จะกล่าวถึงในหัวข้อ 2.6
9 แฟ้ม : error.c (บรรทัด 01200-01503) บรรจุฟังก์ชนั ทีใช้ซ่อมแซม และรายงานความผิดพลาด
จะกล่าวถึงในหัวข้อ 2.7
10 แฟ้ม : scanner.c (บรรทัด 01600-01970) บรรจุตวั วิเคราะห์ศพั ท์ จะกล่าวถึงในบทที 3
11 แฟ้ม : parser.c (บรรทัด 02000-02646) บรรจุตวั วิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ จะกล่าวถึงในบท
ที 4
12 แฟ้ม : symtab.c (บรรทัด 02700-03115) บรรจุตารางสัญลักษณ์ จะกล่าวถึงในบทที 5
13 แฟ้ม : tracesym.c (บรรทัด 03200-03452) บรรจุฟังก์ชนั ทีใช้พิมพ์ตารางสัญลักษณ์ จะ
กล่าวถึงในบทที 5
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14 แฟ้ม : action1.c (บรรทัด 03500-05799) บรรจุตวั ตรวจสอบความหมายและผลิตรหัส
ภาษาแอสเซมบลีของส่วนหัวโปรแกรม, ส่วนบล็อก, และส่วนการประกาศ จะกล่าวถึงในบทที 6-8
15 แฟ้ม : action2.c (บรรทัด 05800-07709) บรรจุตวั ตรวจสอบความหมายและผลิตรหัส
ภาษาแอสเซมบลีของข้อความสัง จะกล่าวถึงในบทที 10
16 แฟ้ม : action3.c (บรรทัด 07710-08610) บรรจุตวั ตรวจสอบความหมายและผลิตรหัส
ภาษาแอสเซมบลีของนิพจน์ จะกล่าวถึงในบทที 9
โปรแกรมต้นฉบับในแฟ้ ม .c ทังหมด จะมีการจัดวางเค้าโครงไว้ดงั แสดงในรูปที 2.11
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#include ...
<--ใช้เพืออ่านแมโคร และตัวต้นแบบของฟั งก์ชนั ในแฟ้มต่างๆ
extern ...

/* definition in Y */ <--ใช้เพือบอกให้รวู้ า่ ข้อมูลหรือฟั งก์ชนั นี นิยามอยูใ่ นแฟ้ม Y

PUBLIC ...

<--ใช้เพือบอกให้รวู้ า่ ข้อมูลหรือฟั งก์ชนั ทีนิ ยามในแฟ้ มนี อนุ ญาตให้ใช้ได้ในแฟ้มอืน

PRIVATE ...

<--ใช้เพือบอกให้รวู้ า่ ข้อมูลหรือฟั งก์ชนั นี ใช้เฉพาะในแฟ้ มนีเท่านัน

functions definition ... <--ฟั งก์ชนั ทีนิ ยามในแฟ้ มนี
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รูปที 2.11 เค้าโครงของโปรแกรมต้นฉบับในแฟ้ ม .c

2.6 โปรแกรมหลัก
โปรแกรมหลักทําหน้าที แสดงชือโปรแกรม หมายเลขเวอร์ชนั และชือผูเ้ ขียน (บรรทัด 0107601078) จากนันตรวจสอบว่าผูใ้ ช้กาํ หนด ตัวเลือก ชือแฟ้มต้นฉบับ ชือแฟ้มเป้าหมาย และชือแฟ้มรายงาน
ตามลําดับ ผ่านทางคําสังหรือไม่ ถ้าผูใ้ ช้กาํ หนดตัวเลือก -l จะกําหนดค่า TRUE ให้กบั ตัวแปร trace_lexical
(บรรทัด 01081) ซึงใช้เป็ นสภาวะบอกให้รวู้ า่ ต้องการทําเฉพาะขันตอนตัววิเคราะห์ศัพท์ เพือดูการแยกโทเค็น
เท่านัน เริมต้นตัวแปร trace_ lexical จะมีค่าเป็ น FALSE (บรรทัด 01019) มิฉะนัน ถ้าผูใ้ ช้กาํ หนดตัวเลือก -s
จะกําหนดค่า TRUE ให้กบั ตัวแปร trace_symtab (บรรทัด 01086) ซึงใช้เป็ นสภาวะบอกให้รูว้ า่ ต้องการพิมพ์
ตารางสัญลักษณ์ เริมต้นตัวแปร trace_symtab จะมีค่าเป็ น FALSE (บรรทัด 01016) สําหรับชือแฟ้มทังสาม ถ้า
ผูใ้ ช้ไม่กาํ หนดแฟ้ มใดแฟ้ มหนึ ง จะเรียกใช้ฟังก์ชนั FileManage (บรรทัด 01090-01122) เพือให้ผใู้ ช้ใส่ชือแฟ้ม
ทีต้องการ (บรรทัด 01031-01068) แฟ้ มต้นฉบับจะถูกเปิ ดเพืออ่าน และเก็บหมายเลขแฟ้ มไว้ในตัวแปร
src_file ถ้าไม่สามารถเปิ ดแฟ้ มนี ได้ จะแสดงข้อความบอกให้ผใู้ ช้ทราบ แล้วเลิกการทํางาน สําหรับแฟ้ มเป้าหมาย
และแฟ้มรายงานจะถูกเปิ ดเพือเขียน และเก็บหมายเลขแฟ้มไว้ในตัวแปร obj_file และ lst_file ตามลําดับ การ
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อ่านหรือเขียนแฟ้ มเหล่านี จะใช้หมายเลขแฟ้ มเป็ นตัวอ้างถึง จากนันเรียกใช้ฟังก์ชนั initialize (บรรทัด 01123)
เพือสร้างตารางสัญลักษณ์ และกําหนดค่าเริมต้นทีจําเป็ น (ดูบทที 5) แสดงข้อความให้ผใู้ ช้ทราบว่ากําลังแปล
(บรรทัด 01124)
ในกรณีทีต้องการทําเฉพาะขันตอนตัววิเคราะห์ศพั ท์ (บรรทัด 01125-01175) จะเรียกใช้ฟังก์ชนั
yylex และพิมพ์โทเค็นแต่ละตัว เมือแปลเสร็จจะปิ ดแฟ้ มทังสาม (บรรทัด 01167-01169) แสดงข้อความบอก
ให้รวู้ า่ แปลทังหมดกีบรรทัด (บรรทัด 01170-01171) ถ้ามี ข้อความเตือน แสดงข้อความบอกให้ผใู้ ช้รู้
(บรรทัด 01172) ถ้ามี ข้อความผิดพลาด แสดงจํานวนข้อความผิดพลาดทังหมด (บรรทัด 01173) จากนันเลิก
ทําและการส่งรหัสกลับเป็ น 1 (บรรทัด 01174)
แต่ถา้ ต้องการให้ทาํ ทุกขันตอน จะเรียกใช้ฟังก์ชนั llparse (บรรทัด 01176) ซึงเป็ นฟั งก์ชนั หลักทีทํา
หน้าทีในการแปล ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น เมือแปลเสร็จจะปิ ดแฟ้มทังสาม (บรรทัด 01177-01179) แสดง
ข้อความบอกให้รวู้ า่ แปลทังหมดกีบรรทัด (บรรทัด 01180) ถ้ามีคาํ เตือนแสดงข้อความบอกให้ผใู้ ช้รู้ (บรรทัด
01181) ถ้ามีความผิดพลาด แสดงจํานวนข้อความผิดพลาดทังหมด (บรรทัด 01182) จากนันเลิกทําและส่งค่า
จํานวนความผิดพลาดกลับ (บรรทัด 01183)

2.7 การรายงานความผิดพลาด
เมือมีความผิดพลาดเกิดขึนในโปรแกรมต้นฉบับ คอมไพเลอร์ทีดีจะต้องรายงานความผิดพลาด ให้ตรง
หรือใกล้เคียงกับตําแหน่งผิดนัน และควรรายงานเป็ นข้อความ ไม่ควรใช้รหัสตัวเลข นอกจากนี จะต้องไม่หยุด
แปล เมือพบความผิดพลาดครังแรก จะต้องทําการกู ้ (recovery) แล้วแปลต่อไป วิธีการกูเ้ ป็ นหน้าทีของฟั งก์ชนั
llerror (บรรทัด 01482-01503) จะไม่กล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อนี แต่จะกล่าวโดยละเอียดอีกครังในบทที 4
ความผิดพลาดแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับเตือน ระดับผิดพลาด และระดับผิดพลาดร้ายแรง
ฟั งก์ชนั ทีเกียวข้องกับระดับเตือน ได้แก่ Warning (บรรทัด 01368-01375) และ Warning1 (บรรทัด
01377-01385) สองฟั งก์ชนั นี ต่างกันตรง จํานวนพารามิเตอร์ ฟั งก์ชนั แรกมีรหัสเตือน เป็ นพารามิเตอร์เพียง
ตัวเดียว ส่วนฟั งก์ชนั หลัง มีทงรหั
ั สเตือน และตัวชีไปทีข้อความทีต้องการแสดงต่อท้ายข้อความเตือน ทังสอง
ฟั งก์ชนั ทําหน้าทีเหมือนกัน คือ กําหนดค่า TRUE ให้กบั ตัวแปร no_warning แล้วแสดงข้อความเตือน ตัวแปร
no_warning ไม่ได้เก็บจํานวนข้อความเตือนทังหมด เก็บเฉพาะสภาวะเพือบ่งบอกว่ามีขอ้ ความเตือนอย่างน้อย
หนึ งครังหรือไม่ ตัวแปรนี กาํ หนดให้เป็ น PUBLIC (บรรทัด 01212) เนื องจากถูกนําไปใช้ในโปรแกรมหลัก
ตําแหน่ งทีจะเตือนในโปรแกรมต้นฉบับ จะอยูท่ ีบรรทัดและสดมภ์ ทีเก็บอยูใ่ นตัวแปร token_line และ
token_column (บรรทัด 01207) ตามลําดับ ทังสองตัวแปรนี นิยามอยูใ่ นแฟ้ ม scanner.c ซึงเก็บตัววิเคราะห์
ศัพท์ ทีทําหน้าทีอ่านโปรแกรมต้นฉบับทีละอักขระ แล้วแยกออกเป็ นโทเค็น ขณะเดียวกันจะมีการจดจําตําแหน่ ง
บรรทัดและสดมภ์ของโทเค็นดังกล่าว รหัสข้อความเตือนจะใช้รหัสสัญลักษณ์ เพือให้งา่ ยแก่การจดจํา รหัส
สัญลักษณ์ (บรรทัด 00596-00602) เก็บอยูใ่ นแฟ้ ม error.h ส่วนข้อความเตือนจะเก็บอยูใ่ นแฟ้ ม error.c ใน
ตาราง warnmsg[] (บรรทัด 01303-01310) รหัสสัญลักษณ์แต่ละตัว จะมีค่าตรงกับดรรชนี ทีชีไปยังข้อความ
เตือนทีตรงกับรหัสนันๆในตาราง warnmsg[] เช่น รหัสสัญลักษณ์ UNKNOWN_CHAR (บรรทัด 00597) ตรงกับ
ข้อความเตือน “unknown character assume blank” (บรรทัด 01304) เป็ นต้น โปรแกรมทีมีเฉพาะข้อความ
เตือน อาจจะนําไปใช้งานได้ ถ้าผูเ้ ขียนโปรแกรมเห็นว่าคําเตือนนัน ไม่มผี ลกับการทํางานของโปรแกรม
ฟั งก์ชนั ทีเกียวข้องกับระดับผิดพลาด ได้แก่ Error (บรรทัด 01343-01356) และ Error1 (บรรทัด
01358-01366) มีลกั ษณะคล้ายกับฟั งก์ชนั ระดับเตือน แต่จะนับจํานวนความผิดพลาด ไว้ทีตัวแปร no_error
(บรรทัด 01211) ฟั งก์ชนั ทีทําหน้าทีนับจํานวนความผิดพลาด คือ AccumulateError (บรรทัด 01332-
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01341) ถ้ามีความผิดพลาดเกินค่า MAX_ERROR (บรรทัด 00500) คอมไพเลอร์จะหยุดการทํางาน ข้อความ
ผิดพลาดทังหมดเก็บอยูใ่ นตาราง errmsg[] (บรรทัด 01216-01302) ในแฟ้ม error.c รหัสสัญลักษณ์ทีเป็ น
ดรรชนี ของข้อความผิดพลาด (บรรทัด 00503-00593) อยูใ่ นแฟ้ม error.h โปรแกรมทีมีขอ้ ความผิดพลาด ไม่
สามารถนําไปใช้งานได้
ฟั งก์ชนั ทีเกียวข้องกับระดับผิดพลาดร้ายแรง ได้แก่ FatalError (บรรทัด 01387-01394) เป็ นความ
ผิดพลาดเนื องจาก ทรัพยากรของคอมไพเลอร์มไี ม่พอใช้ เช่น ตารางสัญลักษณ์ลน้ เป็ นต้น คอมไพเลอร์จะ
รายงานข้อความผิดพลาด แล้วหยุดการทํางานทันที รหัสความผิดพลาดร้ายแรง (บรรทัด 00607-00629)
เก็บอยูใ่ นแฟ้ ม error.h และข้อความผิดพลาดร้ายแรง เก็บอยูใ่ นตาราง ftlmsg[] (บรรทัด 01311-013330) ใน
แฟ้ ม error.c

2.8 บทสรุป
โปรแกรมต้นฉบับเป็ นภาษาพีเอสยูปาสกาล และ ม.อ.ปาสกาล ซึงตรงกับภาษาปาสกาลตามมาตรฐาน
ISO 7185 ระดับ 0 ภาษาพีเอสยูปาสกาลและม.อ.ปาสกาล แตกต่างจากภาษาปาสกาล ตรงทีมีการเพิม
กระบวนงานมาตรฐานหรือฟั งก์ชนั มาตรฐานเท่านัน ไม่ได้ทาํ ให้ลกั ษณะของภาษาปาสกาลเดิมเปลียนไป ส่วน
ภาษาม.อ.ปาสกาล คือ ภาษาพีเอสยูปาสกาล ทีรับรูแ้ ละรายงานข้อความเป็ นอักขระภาษาไทยได้ สําหรับ
ภาษาเป้าหมายเป็ นภาษาแอสเซมบลี
8086/8088
เมือแปลเป็ นภาษาเครืองแล้ว
สามารถวิงบน
ระบบปฏิบตั ิการดอส ตังแต่รุ่นที 2.0 เป็ นต้นไป
สถาปั ตยกรรมของเครืองไอบีเอ็มพีซี และ ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.1 และ
2.2 ตามลําดับ ผูอ้ ่านควรทําความคุน้ เคยกับเรจิสเตอร์ต่างๆ ลักษณะของกองซ้อนและการเก็บข้อมูล และโหมด
เลขทีอยู่ ของสถาปั ตยกรรมทีใช้ซีพยี ู 8086/8088
คอมไพเลอร์ทีสร้างในหนังสือเล่มนี จะผลิตโปรแกรมเป้าหมายทีมีตวั แบบขนาดเล็ก ทําให้มีขนาดของ
ส่วนคําสังได้มากทีสุด 64K ไบต์ และมีขนาดของส่วนข้อมูลได้มากทีสุด 64K ไบต์ รวมกันทังสองส่วนมีขนาดได้
ไม่เกิน 128K ไบต์
โครงสร้างของคอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนี ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที 2.4 สําหรับโปรแกรมหลักและ การ
รายงานความผิดพลาด ไม่มอี ะไรซับซ้อน ตรงไปตรงมา จึงได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.6 และ 2.7 ตามลําดับ แฟ้มที
เก็บโปรแกรมต้นฉบับของคอมไพเลอร์ภาษาพีเอสยูทงหมด
ั
เก็บอยูใ่ นภาคผนวก จ รายละเอียดได้กล่าวไว้ใน
หัวข้อ 2.5
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บทที 3
ตัววิเคราะห์ศพั ท์
ตัววิเคราะห์ศพั ท์ทาํ หน้าทีอ่านอักขระทีละอักขระ จากโปรแกรมต้นฉบับ จดจําตําแหน่ง (บรรทัด และ
สดมภ์) ของอักขระนั'น เมืออักขระเหล่านั'น หนึ งตัว หรือมากกว่า ประกอบกันเป็ นโทเค็น จะส่งรหัส และ
ลักษณะเฉพาะของโทเค็น กลับไปให้ฟังก์ชนั ทีเรียกใช้ สําหรับช่องว่างและหมายเหตุ ไม่ถอื ว่าเป็ นโทเค็น ช่องว่าง
ได้แก่ อักขระว่าง (space), อักขระตั'งระยะ (tab), และอักขระบรรทัดใหม่ (newline) ใช้เป็ นตัวคัน ส่วนหมาย
เหตุ บางภาษาถือว่าเป็ นตัวคัน เหมือนช่องว่าง แต่บางภาษาไม่ถอื ว่าเป็ นตัวคัน แต่จะละทิ' ง เสมือนหนึ งไม่ได้
เขียนไว้ในโปรแกรมต้นฉบับ มีสญ
ั ลักษณ์พิเศษอีกตัวหนึ ง คือ สัญลักษณ์สิ'นสุดแฟ้ม ทีตัววิเคราะห์ศพั ท์ตอ้ ง
ตรวจจับให้ได้ เนื องจากเป็ นตัวบอกให้รวู้ า่ เป็ นการสิ' นสุดของแฟ้ มต้นฉบับ การเขียนโทเค็นผิด จะตรวจจับได้ใน
ขั'นตอนนี' เช่น เขียนอักขระทีไม่ได้อยูใ่ นเซตของอักขระของภาษาต้นฉบับ หรือ เขียนค่าคงทีจํานวนจริงโตหรือเล็ก
เกินไป เป็ นต้น ตัววิเคราะห์ศพั ท์อาจจะสร้างได้ โดยการใช้ตวั ผลิตตัววิเคราะห์ศพั ท์ เช่น Lex หรือ Flex เป็ นต้น
หรือ สร้างโดยเขียนฟั งก์ชนั ตัววิเคราะห์ศพั ท์ ขึ' นมาเอง แบบแรกเหมาะสําหรับกรณีทีต้องเปลียนนิ ยามของโทเค็น
บ่อยๆ ถ้าต้องเขียนตัววิเคราะห์ศพั ท์เอง จะต้องแก้ไขใหม่ทุกครั'ง ทําให้ยุง่ ยาก แต่ถา้ ใช้ตวั ผลิตตัววิเคราะห์ศพั ท์
เพียงแต่แก้ไขนิ ยามของโทเค็นใหม่ แล้วให้ตวั ผลิตตัววิเคราะห์ศพั ท์ ผลิตตัววิเคราะห์ศพั ท์ ตามนิ ยามใหม่ของโท
เค็น ซึงจะง่ายกว่าการแก้ไขโปรแกรม แต่มขี อ้ เสีย คือ ตัววิเคราะห์ศพั ท์ทีได้มกั จะทํางานช้ากว่าการเขียนตัว
วิเคราะห์ศพั ท์ขนมาเอง
ึ'
คอมไพเลอร์ทีจะสร้างในหนังสือเล่มนี' ได้เขียนฟั งก์ชนั ตัววิเคราะห์ศพั ท์ขนมาเอง
ึ'
เนื องจากนิ ยามของโทเค็นของภาษาปาสกาลเป็ นไปตามมาตรฐาน ไม่มีความจําเป็ นต้องเปลียนแปลงแก้ไขใน
ภายหลัง และผูเ้ ขียนมีความรูส้ ึกว่า ตัววิเคราะห์ศพั ท์ทีเขียนขึ' นมาเอง ทํางานได้เร็ว นอกจากนั'นไม่มีความ
จําเป็ นต้องหาโปรแกรมผลิตตัววิเคราะห์ศพั ท์มาใช้
ในบทนี' จะกล่าวถึง การเขียนตัววิเคราะห์ศพั ท์, ตัววิเคราะห์ศพั ท์ของคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล, การ
ตรวจสอบตัววิเคราะห์ศพั ท์ของคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล, และบทสรุป ตามลําดับ

3.1 การเขียนตัววิเคราะห์ศพั ท์
ก่อนทีจะกล่าวถึงการเขียนตัววิคราะห์ศพั ท์ของคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาลทีจะสร้าง จะขออธิบายถึง
วิธีการเขียนตัววิเคราะห์ศพั ท์โดยทัวๆ ไปก่อน เพือให้งา่ ยต่อการเข้าใจฟั งก์ชนั ตัววิเคราะห์ศพั ท์ของตัวแปลทีจะ
สร้างในภายหลัง
สมมุติวา่ ภาษาต้นฉบับ ประกอบด้วยโทเค็น ต่อไปนี'
• ตัวระบุ เขียนขึ' นต้นด้วยอักษรภาษาอังกฤษ (a-z หรือ A-Z) อย่างน้อยหนึ งตัว และอาจตามด้วย
อักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขฐานสิบ (0-9) ตั'งแต่ศนู ย์ตวั ขึ' นไป กําหนดให้มีรหัสเป็ น TK_ID
• คําหลัก สมมุติวา่ มีเฉพาะ IF, THEN และ ELSE กําหนดให้มีรหัสเป็ น TK_IF, TK_THEN และ
TK_ELSE ตามลําดับ และคําหลัก ให้ถอื ว่าเป็ นคําสงวน ไม่อนุ ญาตให้ตวั ระบุมีชือตรงกับคําหลัก
• ค่าคงทีจํานวนเต็มไม่มีเครืองหมาย ประกอบด้วยตัวเลขฐานสิบ ตั'งแต่หนึ งตัวขึ' นไป กําหนดให้มรี หัส
เป็ น TK_UINT
• ตัวดําเนิ นการเปรียบเทียบ <, <=, > และ >= กําหนดให้มีรหัสเป็ น TK_LT, TK_LE, TK_GT และ TK_GE
ตามลําดับ
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ระหว่างโทเค็นอนุ ญาตให้มชี ่องว่างกีตัวก็ได้ แต่ไม่มีหมายเหตุ สําหรับสัญลักษณ์สิ'นสุดแฟ้ ม กําหนดให้มี
รหัสเป็ น LL_EOF
การเขียนตัววิเคราะห์ศพั ท์ เริมต้นด้วยการเขียนแผนภาพ เพือแยกโทเค็นก่อน ดังรูปที 3.1
white space
start

letter or digit
letter

other

0

2 *return search_keyword

1
digit
digit

other

3

<

*

4

return TK_UINT

=
5

6
other

return TK_LE
*

7
>

=

8

9
other

EOF

return TK_LT

10

return TK_GE
*
return TK_GT

*
11

return LL_EOF

other
0

error unknown character
รูปที 3.1 แผนภาพการแยกโทเค็นของภาษาสมมุติ

แผนภาพประกอบด้วย ลูกศร ใช้แทน เส้นทาง วงกลม ใช้แทน สถานะชัวคราว และ วงกลมซ้อนกัน ใช้
แทนสถานะสิ' นสุด บนเส้นทางมีขอ้ ความบ่งบอกอักขระทีกําหนดเส้นทาง เส้นทางทีแยกออกจากสถานะเดียวกัน
ต้องมีอกั ขระกําหนดเส้นทางไม่ซ'าํ กัน สถานะทีมีเครืองหมาย “*” บ่งบอกให้รวู้ า่ อักขระทีอ่านมาไม่ได้เป็ นส่วน
หนึ งของโทเค็นทีกําลังวิเคราะห์ เนื องจากบางโทเค็น ต้องอ่านอักขระล่วงหน้าหนึ งตัว จึงจะสามารถแยกโทเค็นได้
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อักขระทีอ่านเกินมานั'นต้องนํากลับคืนไปยังแฟ้ มทีอ่านมา
หรืออาจจะเก็บไว้ในทีใดทีหนึ งในหน่ วยความจํา
ชัวคราว เมือมีการอ่านอักขระตัวถัดไป ก็เอาอักขระตัวทีเก็บไว้ให้ แทนทีจะต้องกลับไปอ่านใหม่จากแฟ้มข้อมูล ทํา
ให้ตวั วิเคราะห์ศพั ท์ทาํ งานได้เร็วขึ' น สําหรับเครืองหมาย “*” ทีสถานะ 11 มีไว้เพือป้องกัน ความผิดพลาด จาก
การอ่านผ่านการสิ' นสุดแฟ้ม มากกว่าหนึ งครั'ง
เมือมีการเรียกใช้ตวั วิเคราะห์ศพั ท์ การทํางานจะเริมทีตําแหน่ ง Start เสมอ ซึงจะชี' ไปทีสถานะเริมต้น
ในทีนี' คือ สถานะ 0 ซึงเป็ นสถานะชัวคราว ทีสถานะ 0 มีเส้นทาง 7 เส้นทางแยกออกไป ขึ' นอยูก่ บั อักขระทีอ่าน
เข้ามาจากโปรแกรมต้นฉบับ เส้นทางที 1 ถ้าเป็ นช่องว่าง จะกลับมาทีสถานะ 0 ใหม่ เส้นทางที 2 ถ้าเป็ นอักขระ
a-z หรือ A-Z (letter) จะไปทีสถานะ 1 เส้นทางที 3 ถ้าเป็ นตัวเลข 0-9 (digit) จะไปทีสถานะ 3 เส้นทางที 4
ถ้าเป็ น “<“ จะไปทีสถานะ 5 เส้นทางที 5 ถ้าเป็ น “>“ จะไปทีสถานะ 8 เส้นทางที 6 ถ้าปรากฎว่าเป็ นการสิ' นสุด
แฟ้ มข้อมูล จะไปทีสถานะ 11 เส้นทางที 7 จะตรวจจับได้ว่า อักขระทีอ่านเข้ามา ไม่อยูใ่ นเซตของอักขระของ
ภาษาทีกําลังวิเคราะห์ จึงรายงานข้อความผิดพลาด แล้วกลับไปยังสถานะ 0 ใหม่ สําหรับอักขระใดๆ ทีแตกต่าง
จากอักขระในเส้นทางอืน จะแทนด้วย other
การทํางานทีสถานะชัวคราวใดๆ จะมีลกั ษณะเดียวกัน คือ อ่านอักขระตัวถัดไป เปรียบเทียบกับอักขระ
บนเส้นทาง ถ้าตรงกัน ก็ไปทํางานต่อทีสถานะซึงกําหนดโดยเส้นทางนั'น จนกระทั'งถึงสถานะสิ' นสุด จึงจะส่งรหัส
และลักษณะเฉพาะ ของโทเค็นกลับไปยังฟั งก์ชนั ทีเรียกใช้ อย่าลืมว่าทีสถานะสิ' นสุดทีมีเครืองหมาย “*” ต้องมี
ทําการคืนหรือเก็บอักขระนั'นไว้ เพือใช้เป็ นอักขระตัวถัดไป ทีสถานะ 2 มีลกั ษณะต่างจากสถานะสิ' นสุดอืน เพราะ
มีการเรียกฟั งก์ชนั search_keyword ก่อนทีจะส่งรหัสกลับ เนื องจากคําหลัก มีนิยามตรงกับตัวระบุ จึงได้เขียน
รวมไว้ดว้ ยกัน ทีสถานะ 2 จึงจําเป็ นต้องนําชือไปค้นหาในตารางคําหลักก่อนว่าตรงกับคําหลัก หรือไม่ ถ้าตรง
จะส่งค่า TK_IF, TK_THEN หรือ TK_ELSE กลับ ตามคําหลักนั'นๆ ตามลําดับ มิฉะนั'น จะส่งค่า TK_ID กลับ
จากแผนภาพในรูปที 3.1 นํามาเขียนเป็ นฟั งก์ชนั ภาษาซีชือ yylex ได้ตามโปรแกรมที 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
เหตุผลทีตั'งชือฟั งก์ชนั ตัววิเคราะห์ศพั ท์เป็ น yylex เพราะต้องการให้ตรงกับ ชือของตัววิเคราะห์ศพั ท์ ทีได้
จากโปรแกรม Lex ดังนั'นผูท้ ีต้องการใช้โปรแกรม Lex ผลิตตัววิเคราะห์ศพั ท์ สามารถใช้ตวั วิเคราะห์ศพั ท์ทีได้จาก
โปรแกรม Lex แทนฟั งก์ชนั yylex ทีเขียนเองได้โดยตรง โดยไม่ตอ้ งแก้ไขส่วนอืนของโปรแกรม
นอกจากรหัสของโทเค็นแล้ว โทเค็นบางตัวมีลกั ษณะเฉพาะด้วย เช่น โทเค็นค่าคงทีจํานวนเต็มไม่มี
เครืองหมาย มีลกั ษณะเฉพาะ คือ ค่าของมัน หรือ โทเค็นตัวระบุ มีลกั ษณะเฉพาะ คือ ชือของมัน เป็ นต้น ฟั งก์ชนั
ตัววิเคราะห์ศพั ท์ตอ้ งส่งลักษณะเฉพาะของโทเค็นให้ผทู้ ีเรียกใช้ดว้ ย ในทีนี' ใช้วิธกี ารส่งค่าผ่านทางตัวแปร ชือ
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yylval โดยกําหนดให้มชี นิ ดเป็ น YYSTYPE ซึงเป็ นระเบียนข้อมูลร่วม เพือให้สอดคล้องกับชนิ ดของลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละโทเค็น เช่น ลักษณะเฉพาะของโทเค็นค่าคงทีจํานวนเต็มไม่มเี ครืองหมาย มีชนิดเป็ น int แต่
ลักษณะเฉพาะของโทเค็นตัวระบุ มีชนิ ดเป็ น char * เป็ นต้น ตัวแปร yylval ต้องกําหนดให้เป็ นตัวแปรทีสามารถ
เรียกใช้ได้โดยฟั งก์ชนั ทีอยูใ่ นแฟ้ มเดียวกัน หรือทีอยูใ่ นแฟ้ มอืน
นอกจากนี' เมือมีความผิดพลาดเกิดขึ' น การรายงานความผิดพลาดทีดี จะต้องบอกตําแหน่ งทีทําให้เกิด
ความผิดพลาดด้วย ตัววิเคราะห์ศพั ท์ จะต้องจดจําตําแหน่ งของโทเค็นและบอกให้ตวั ทีทําหน้าทีรายงานความ
ผิดพลาดทราบ ในทีนี' ใช้วธิ ีสร้างตัวแปรขึ' นมาสองตัว คือ token_line และ token_column เพือบอกตําแหน่ ง
บรรทัดและสดมภ์เริมต้นของโทเค็น ตัวแปรทั'งสองนี' ต้องกําหนดให้เป็ นตัวแปรทีสามารถเรียกใช้ได้โดยฟั งก์ชนั ที
อยูใ่ นแฟ้มเดียวกัน หรือทีอยูใ่ นแฟ้ มอืน
ในโปรแกรม 3.1 โทเค็นตัวระบุและคําหลัก ส่งรหัสและลักษณะเฉพาะ กลับไปยังฟั งก์ชนั ทีเรียกใช้ โดย
การส่งรหัสกลับทางฟั งก์ชนั yylex และส่งลักษณะเฉพาะ (ตัวชี' ไปยังชือหรือคําหลัก) ผ่านทางตัวแปร yylval.sval
ในกรณีนี'ลักษณะเฉพาะเป็ นเพียงตัวชี' ไปยังสายอักขระทีเก็บชือหรือคําหลัก
สายอักขระทีประกอบเป็ นชือหรือ
คําหลักจริงๆ เก็บอยูท่ ีตัวแปรชนิ ดแถวลําดับชือ buff ส่วนโทเค็นค่าคงทีจํานวนเต็มไม่มเี ครืองหมาย ส่ง
ลักษณะเฉพาะผ่านทาง yylval.ival และส่งรหัสกลับทางฟั งก์ชนั yylex สําหรับโทเค็นอืนๆ ส่งเฉพาะรหัสกลับทาง
ฟั งก์ชนั yylex
ฟั งก์ชนั search_keyword ใช้เพือแยกโทเค็นคําหลัก กับ โทเค็นตัวระบุ โดยใช้ตารางเก็บคําหลัก แล้วใช้
วิธีคน้ หาคําจากตาราง ในทีนี' ใช้วธิ ี การค้นหาเชิงเส้น (linear search)
ฟั งก์ชนั GetChar ใช้สาํ หรับอ่านอักขระทีละอักขระ จากโปรแกรมต้นฉบับ และจดจําตําแหน่ งของอักขระ
นั'นไว้ทีตัวแปร line และ column ส่วนฟั งก์ชนั Ungetc ทําในทางกลับกัน คือ นําอักขระครั'งสุดท้ายทีอ่านเข้ามา
ใส่กลับคืนไปยังแฟ้ มต้นฉบับ และทําการแก้ไขตําแหน่ งของอักขระ โดยใช้ตวั แปร keep_column จดจําตําแหน่ ง
สดมภ์ในบรรทัด เมือมีความจําเป็ นต้องแก้ไขตําแหน่ งสดมภ์ระหว่างบรรทัด ส่วนตําแหน่ งของโทเค็น ใช้เพือ
รายงานตําแหน่ งความผิดพลาด จะเก็บตําแหน่ งของอักขระตัวแรกของโทเค็น ไว้ทีตัวแปร token_line และ
token_column โปรแกรม 3.1 ไม่ได้จดั การกับตําแหน่ งสดมภ์ของอักขระตั'งระยะ และไม่ได้ตรวจสอบกรณีของ
ค่าคงทีจํานวนเต็มล้น เพียงแต่เรียกใช้ฟังก์ชนั atoi เพือเปลียนสายอักขระให้เป็ นค่าคงทีจํานวนเต็ม เท่านั'น ตัว
วิเคราะห์ศพั ท์ฉบับสมบูรณ์ของคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

3.2 ตัววิเคราะห์ศพั ท์ของคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล
การเขียนตัววิเคราะห์ศพั ท์ของคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล ก็ทาํ เช่นเดียวกันกับทีกล่าวมาแล้วในหัวข้อ
3.1 คือ เริมจากการเขียนแผนภาพเพือแยกโทเค็นของภาษาปาสกาลก่อน ดังแสดงในรูปที 3.2 แล้วจึงเขียน
ฟั งก์ชนั ตัววิเคราะห์ศพั ท์ ตามแผนภาพดังกล่าว โทเค็นทั'งหมดของภาษาปาสกาล เป็ นไปตามมาตรฐาน ISO
7185 ยกเว้นโทเค็นตัวระบุ ซึงอนุ ญาตให้มอี กั ขระ “_” (underscore) ทีไม่ใช่อกั ขระตัวแรก ปรากฏในตัวระบุได้
ภาษาปาสกาลประกอบด้วยโทเค็น ต่อไปนี'
• ตัวระบุ เขียนขึ' นต้นด้วยอักษรภาษาอังกฤษอย่างน้อยหนึ งตัว และอาจตามด้วยตัวเลขหรืออักษร
ภาษาอังกฤษ (หรือ “_” สําหรับภาษาพีเอสยูปาสกาลและม.อ.ปาสกาล) ได้ต'งั แต่ศนู ย์ตวั ขึ' นไป โดยทีอักษรตัว
เล็กกับอักษรตัวใหญ่ ไม่มคี วามแตกต่างกัน กําหนดให้มีรหัสเป็ น TK_ID
• คําหลัก เป็ นคําสงวน ประกอบด้วยคํา ทีอักษรตัวเล็กกับอักษรตัวใหญ่ ไม่มีความแตกต่างกัน และ
กําหนดให้มีรหัสต่างๆ ดังต่อไปนี'
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คําหลัก
AND
BEGIN
CONST
DO
ELSE
FILE
FUNCTION
IF
LABEL
NIL
OF
PACKED
PROGRAM
REPEAT
THEN
TYPE
VAR
WITH

กําหนดให้มีรหัสเป็ น
TK__AND
TK_BEGIN
TK_CONST
TK_DO
TK_ELSE
TK_FILE
TK_FUNCTION
TK_IF
TK_LABEL
TK_NIL
TK_OF
TK_PACKED
TK_PROGRAM
TK_REPEAT
TK_THEN
TK_TYPE
TK_VAR
TK_WITH

คําหลัก
ARRAY
CASE
DIV
DOWNTO
END
FOR
GOTO
IN
MOD
NOT
OR
PROCEDURE
RECORD
SET
TO
UNTIL
WHILE

กําหนดให้มีรหัสเป็ น
TK_ARRAY
TK_CASE
TK_DIV
TK_DOWNTO
TK_END
TK_FOR
TK_GOTO
TK_IN
TK_MOD
TK_NOT
TK_OR
TK_PROCEDURE
TK_RECORD
TK_SET
TK_TO
TK_UNTIL
TK_WHILE

• ค่าคงทีจํานวนเต็มไม่มเี ครืองหมาย ประกอบด้วยตัวเลขฐานสิบ ตั'งแต่หนึ งตัวขึ' นไป มีค่าสูงสุด
เท่ากับ 32767กําหนดให้มีรหัสเป็ น TK_UINT
• ค่าคงทีจํานวนจริงไม่มีเครืองหมาย อาจเขียนอยูใ่ นรูป “เลขจํานวนเต็มไม่มเี ครืองหมาย ตามด้วยส่วน
ยกกําลังสิบ” หรือ “เลขจํานวนเต็มไม่มีเครืองหมาย ตามด้วยจุดทศนิยม ตามด้วยเลขจํานวนเต็มไม่มี
เครืองหมาย” หรือ “เลขจํานวนเต็มไม่มเี ครืองหมาย ตามด้วยจุดทศนิ ยม ตามด้วยเลขจํานวนเต็มไม่มี
เครืองหมาย ตามด้วยส่วนยกกําลังสิบ” ส่วนยกกําลังสิบ เขียนอยูใ่ นรูป e หรือ E ตามด้วยเครืองหมาย “+” หรือ
“-” ซึงจะมีหรือไม่มีก็ได้ ตามด้วยเลขจํานวนเต็มไม่มีเครืองหมาย เช่น 3E1 หรือ 0.5 หรือ 1.25e-10 หรือ
10.0E+4 เป็ นต้น มีคา่ สูงสุดเท่ากับ 3.40E+38 และมีค่าตําสุดเท่ากับ 1.18E-38 กําหนดให้มรี หัสเป็ น
TK_UREAL
• สายอักขระ เขียนขึ' นต้นด้วยอักขระ “'” ตามด้วยอักขระใดๆ ทีไม่ใช่ “'” ตั'งแต่หนึงตัวขึ' นไป ตามด้วย
อักขระ “'” ถ้าต้องการให้อกั ขระ “'” ปรากฏอยูใ่ นสายอักขระ ต้องเขียนอักขระ “'” สองตัวติดกัน เพือแทนอักขระ
“'” หนึ งตัว กําหนดให้มีรหัสเป็ น TK_STRING
• ตัวดําเนิ นการเปรียบเทียบ กําหนดให้มีรหัส ดังต่อไปนี'
ตัวดําเนิ นการ กําหนดให้มีรหัสเป็ น
ตัวดําเนิ นการ กําหนดให้มีรหัสเป็ น
=
TK_EQ
<>
TK_NE
<
TK_LT
>
TK_GT
<=
TK_LE
>=
TK_GE
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• ตัวดําเนิ นการคํานวณ กําหนดให้มีรหัส ดังต่อไปนี'
ตัวดําเนิ นการ กําหนดให้มีรหัสเป็ น
+
TK_PLUS
TK_MINUS
*
TK_MULTIPLY
/
TK_DIVIDE
• ตัวดําเนิ นการกําหนดค่า := กําหนดให้มีรหัสเป็ น TK_ASSIGN
• โทเค็นอืนๆ กําหนดให้มรี หัส ดังต่อไปนี'
โทเค็น
กําหนดให้มีรหัสเป็ น
[
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
start

letter or digit or _
letter

other

0

2 *return search_keyword

1
digit
digit

digit
.

3

digit

4

e or E

5

8

other
12
other

e or E

8

**
6

return TK_UINT

digit

digit

+ or -

9

other

digit

other

other

*
7

return TK_UINT

'
other
'

13

'

14

newline or EOF

other

15

16

*
return TK_STRING

*
error, return TK_STRING

=
17

12

return TK_EQ

รูปที 3.2 แผนภาพการแยกโทเค็นของภาษาปาสกาล

*

return TK_UREAL

*
error, return TK_UREAL

10
other

11
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<

=
18

19

return TK_LE

20

return TK_NE

>

other

*
21

>

=

22

23
other

(

return TK_LT

*

25

24

return TK_GE
*
return TK_GT

other

EOF

0

*
error, invalid comment

26

}

0

skip comment

*

)
27
other

.

28

return TK_LBACK

29

* return TK_LPAREN

other

)
30

return TK_RPAREN

31

return TK_LBACK

[

รูปที 3.2 แผนภาพการแยกโทเค็นของภาษาปาสกาล (ต่อ)

skip comment
0
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]
32

return TK_RBACK

33

return TK_PLUS

34

return TK_MINUS

35

return TK_MULTIPLY

36

return TK_DIVIDE

+

-

*

/

:

37

=
38
other

.

39

return TK_ASSIGN
*
return TK_COLON

.
40

41

return TK_DOTDOT

42

return TK_RBACK

)

other

*
43

;

44

return TK_DOT

;
45
other

46

warning, return TK_SEMI
*
return TK_SEMI

รูปที 3.2 แผนภาพการแยกโทเค็นของภาษาปาสกาล (ต่อ)
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,
47

return TK_COMMA

48

return TK_CARAT

^ or @

{
26
} or _
0
EOF

error invalid token
*

30

return LL_EOF

0

warning unknown character

other

รูปที 3.2 แผนภาพการแยกโทเค็นของภาษาปาสกาล (ต่อ)
สําหรับสัญลักษณ์สิ'นสุดแฟ้ม กําหนดให้มีรหัสเป็ น LL_EOF ส่วนหมายเหตุ ไม่ถอื ว่าเป็ นโทเค็น เขียน
ขึ' นต้นด้วย “{” หรือ “(*” และ ปิ ดท้ายด้วย “}” หรือ “*)” ภายในหมายเหตุจะเขียนอักขระใดๆ ก็ได้รวมทั'ง
อักขระบรรทัดใหม่ โดยทีหมายเหตุ และ ช่องว่าง ถือว่าเป็ นตัวคัน
แผนภาพในรูปที 3.2 เริมทีสถานะ 0 จากนั'น พิจารณาอักขระทีกําหนดเส้นทางแยกออกไปจากสถานะ
0 ได้แก่ อักขระตัวแรก ของโทเค็นทั'งหมด ช่องว่าง และอักขระตัวแรกของหมายเหตุ อักขระอืนทีไม่อยูใ่ นกลุ่มนี'
จะกลายเป็ นอักขระตัวแรกทีไม่สามารถเขียนให้เป็ นโทเค็นใดโทเค็นหนึ งทีถูกต้อง หรือ อาจเป็ นอักขระทีไม่อยูใ่ น
เซตของอักขระของภาษาปาสกาล อักขระตัวแรกทีไม่สามารถเขียนให้เป็ นโทเค็นทีถูกต้องได้ ได้แก่ “}” หรือ “_”
จะรายงานความผิดพลาด ในกรณีนี' เป็ นการยากทีจะเดาว่า โทเค็นทีผูเ้ ขียนโปรแกรมต้องการคือโทเค็นใด
สําหรับอักขระอืนจะกลายเป็ น อักขระทีไม่อยูใ่ นเซตของอักขระของภาษาปาสกาล จะรายงานความผิดพลาดแค่
ระดับเตือน อักขระทีทําให้เกิดความผิดพลาดทั'งสองกรณี จะมีความหมายเหมือนช่องว่าง และถูกขจัดทิ' งไป โดย
การกลับไปทีสถานะ 0 ใหม่ ส่วนอักขระตัวแรกทีเขียนถูกต้อง อาจจะเป็ นไปได้ทีโทเค็นมากกว่าหนึ งโทเค็น เขียน
ขึ' นต้นด้วยอักขระตัวเดียวกัน เช่น โทเค็น “<”, “<=” และ “<>” เป็ นต้น ในกรณีนี'ต้องเขียนโทเค็นเหล่านั'นไว้
ด้วยกัน โดยใช้อกั ขระตัวแรกเป็ นตัวกําหนดเส้นทาง ไปยังสถานะอืน แล้วจึงใช้อกั ขระตัวถัดไป เพือกําหนด
เส้นทางจากสถานะนั'น เช่นนี' ไปเรือยๆ จนกว่าจะแยก โทเค็นออกได้ท'งั หมด เช่น ใช้อกั ขระ “<” เพือกําหนด
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เส้นทางจากสถานะ 0 ไปยังสถานะ 18 จากสถานะ 18 ใช้อกั ขระ “=” เพือแยกโทเค็น “<=”ทีสถานะ 19 และ
ใช้อกั ขระ “>” เพือแยกโทเค็น “<>” ทีสถานะ 20 และอักขระอืนๆ เพือแยกโทเค็น “<” ทีสถานะ 21 จะเห็นได้
ว่าอักขระนี' ไม่ได้เป็ นส่วนหนึ งของโทเค็น จําเป็ นต้องส่งกลับไปยังแฟ้ม จึงมีเครืองหมาย “*” ทีสถานะ 21 ฉะนั'น
ถ้าโปรแกรมต้นฉบับเขียนดังนี' <=<<> จะถูกแยกออกเป็ นโทเค็น “<=”, “<” และ “<>” ตามลําดับ สําหรับหมาย
เหตุ เขียนขึ' นต้นด้วย “{” หรือ “(*” กรณีทีเขียนขึ' นต้นด้วย “{” อักขระนี' ไม่เป็ นอักขระตัวแรกของโทเค็นอืน จึง
ใช้เป็ นตัวกําหนดทางไปยังสถานะที 49 เพือขจัดส่วนทีเป็ นหมายเหตุทิ'ง เสมือนหนึ งเป็ นช่องว่าง โดยการกลับไป
ยังสถานะ 0 ใหม่ อักขระในหมายเหตุสามารถเป็ นอักขระใดๆ ทีอาจจะไม่อยูใ่ นเซตของอักขระของภาษาปาสกาล
รวมทั'งอักขระบรรทัดใหม่ แต่ตอ้ งไม่ใช้ EOF ถ้าพบ EOF ก่อนทีจะสิ' นสุดหมายเหตุ จะรายงานความผิดพลาด
กรณีทีเขียนขึ' นต้นด้วย “(*” อักขระตัวแรก คือ “(” ซึงจะตรงกับอักขระตัวแรกของโทเค็น “(” และ “(.” จึงต้อง
ใช้ “(”กําหนดเส้นทางไปยังสถานะ 25 ก่อน จากนั'นจึงใช้อกั ขระตัวถัดไปเพือแยกโทเค็นเหล่านั'น หรือขจัดหมาย
เหตุทิ'ง
โทเค็นสายอักขระในภาษาปาสกาล ไม่อนุ ญาตให้เขียนสายอักขระว่าง คือ เขียนอยูใ่ นรูป '' (ต่างกับสาย
อักขระของอักขระว่างทีถูกต้องตามข้อกําหนดของภาษา ซึงเขียนอยูใ่ นรูป ' ') ถ้าดูตามแผนภาพจะเห็นได้วา่ จาก
สถานะ 0 ไปสถานะ 13 ไปสถานะ 14 และ สถานะ 16 ตามลําดับ ตรงตามนิ ยามของสายอักขระว่าง และไม่มี
ความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ' น ผูเ้ ขียนมีเหตุผลสองประการ คือ ประการแรกต้องการประหยัดจํานวนสถานะ ถ้าต้อง
เขียนให้ตรงตามข้อกําหนดทีต้องการ ต้องใช้สถานะมาก และเข้าใจยาก ประการทีสอง ต้องการแสดงให้เห็น
วิธีการตรวจจับความผิดพลาดในกรณีเช่นนี' หรือในกรณีทีคล้ายกัน ซึงทําได้โดยการนับจํานวนอักขระในสาย
อักขระ (อักขระระหว่าง “'” กับ “'”) ถ้าเป็ นอักขระ “'” สองตัวติดกัน จะนับเป็ นหนึ งอักขระ ดังนั'น ถ้าจํานวน
อักขระในสายอักขระเป็ นศูนย์ แสดงว่าเป็ นสายอักขระว่าง จะรายงานความผิดพลาด กรณีทีพบอักขระบรรทัดใหม่
หรือ EOF ก่อนทีจะสิ' นสุดสายอักขระ จะรายงานความผิดพลาดเช่นกัน แต่จะเดาว่าเป็ นโทเค็นสายอักขระ และส่ง
รหัส TK_STRING กลับ ไม่วา่ จะเดาผิดหรือถูก ถือว่าเขียนโปรแกรมต้นฉบับผิดพลาด ถ้าเดาถูกจะช่วยให้ความ
ผิดพลาดในภายหลังลดลง เป็ นลักษณะการกูค้ วามผิดพลาดอย่างหนึ งด้วยการเดา ทีสถานะสิ' นสุดอืนๆ เมือมี
ความผิดพลาด แต่ยงั ส่งรหัสโทเค็น กลับ ก็เป็ นลักษณะการเดาเช่นทีว่านี' การกูค้ วามผิดพลาดอีกวิธหี นึ งทีทําได้
คือ การลบโทเค็นทีผิดทิ' ง ด้วยการกลับไปทีสถานะ 0 ใหม่
สําหรับความผิดพลาดจากการเขียนค่าคงทีโตหรือเล็กเกินไป หรือเขียนโทเค็นยาวเกินไป ส่วนนี' ไม่ได้
ปรากฏในแผนภาพ แต่จะตรวจจับได้ในส่วนของฟั งก์ชนั ตัววิเคราะห์ศพั ท์ ซึงจะกล่าวถึงต่อไป
การเขียนโปรแกรมตัววิเคราะห์ศพั ท์เพือแยกโทเค็น จากแผนภาพในรูปที 3.2 มีลกั ษณะตรงไปตรงมา
ตามทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถอธิบายได้ ดังนี'
ฟั งก์ชนั ตัววิเคราะห์ศพั ท์ของตัวแปลภาษาปาสกาล มีชือ เป็ น yylex ดังเหตุผลทีกล่าวมาแล้วข้างต้น
ฟั งก์ชนั นี' จะส่งรหัสของโทเค็นกลับ ส่วนลักษณะเฉพาะของโทเค็นจะส่งผ่านทางตัวแปร yylval ซึงมีชนิ ดเป็ น
YYSTYPE (บรรทัด 01629) รหัสของโทเค็นทั'งหมดเป็ นรหัสสัญลักษณ์เก็บอยูใ่ นแฟ้ ม token.h (บรรทัด
00104-00163) ส่วนลักษณะเฉพาะมีหลายประเภท ขึ' นอยูก่ บั โทเค็น จึงกําหนดให้มีชนิ ดเป็ น YYSTYPE ซึง
เป็ นระเบียนข้อมูลร่วมอยูใ่ นแฟ้ม scanner.h (บรรทัด 00202-00209) ลักษณะเฉพาะของโทเค็นค่าคงที
จํานวนเต็มไม่มีเครืองหมาย จะส่งผ่านทาง yylval.ival ลักษณะเฉพาะของโทเค็นค่าคงทีจํานวนจริงไม่มี
เครืองหมาย จะส่งผ่านทาง yylval.rval และ ลักษณะเฉพาะของโทเค็น ตัวระบุ, คําหลัก, และสายอักขระ จะส่งผ่าน
ทาง yylval.sval ซึงเป็ นตัวชี' ไปยังอักขระตัวแรกในแถวลําดับ buff สําหรับโทเค็นอืน ไม่มลี กั ษณะเฉพาะ จะส่ง
เฉพาะรหัสของโทเค็นกลับเท่านั'น สําหรับระเบียนข้อมูลร่วมประเภท uval, symptr และ typeptr ไม่ได้ใช้ใน
ขั'นตอนนี' แต่จะใช้ในขั'นตอนตัววิเคราะห์ความหมายและผลิตภาษาแอสเซมบลี ซึงจะกล่าวถึงในภายหลัง
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ฟั งก์ชนั search_keyword (บรรทัด 01641-01699) ใช้สาํ หรับแยกโทเค็นคําหลักและตัวระบุ โดยการ
ใช้ตารางเก็บชือของคําหลัก เรียงตามลําดับของชือ และใช้วิธี การค้นหาแบบทวิภาค (binary search) ในการ
ค้นหาคําหลัก ไม่ได้ใช้วธิ ีการค้นหาเชิงเส้นตามโปรแกรมที 3.1 เนื องจากคําทีจะค้นในตารางคําหลักมีมากขึ' น
การค้นหาคําหลักจากตาราง มีขอ้ เสีย คือ การทํางานจะช้ากว่า การแยกโทเค็นคําหลัก และตัวระบุโดยตรง แต่มี
ข้อดี คือ สามารถแก้ไขเพิมเติม คําในตารางคําหลักได้งา่ ย โดยการใช้มหภาค END(x) ในแฟ้ม common.h ที
กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็ นตัวกําหนดตําแหน่ งสุดท้ายของข้อมูล การเพิมเติมคําหลัก จึงเพียงแต่ใส่คาํ หลัก และรหัส
ของคําหลักในตาราง เท่านั'น ไม่ตอ้ งแก้ไขส่วนอืนของโปรแกรม
ฟั งก์ชนั GetChar (บรรทัด 01701-01718) และ Ungetc (บรรทัด 01720-01733) ทําหน้าที
เหมือนกับทีกล่าวในโปรแกรม 3.1 แต่ต่างกันตรงที การคืนอักขระกลับไปยังแฟ้ มต้นฉบับ กับการจัดการกับ
ตําแหน่ งสดมภ์ของอักขระตั'งระยะ การคืนอักขระจะไม่ใช้ฟังก์ชนั ungetc ของภาษาซี แต่จะใช้กองซ้อนขนาด
พอทีจะเก็บอักขระสองตัว เป็ นทีพักชัวคราว เริมต้นกองซ้อนนี' จะว่าง เมือมีการอ่านอักขระจากแฟ้มต้นฉบับ
ฟั งก์ชนั GetChar จะตรวจสอบก้องซ้อนนี' ก่อนว่าว่างหรือไม่ ถ้าไม่วา่ ง จะผุดอักขระจากกองซ้อน แล้วส่งอักขระ
ดังกล่าวกลับ มิฉะนั'น (กองซ้อนว่าง) จะไปอ่านอักขระมาจากแฟ้ มต้นฉบับ แล้วส่งค่าอักขระนั'นกลับ ฟั งก์ชนั นี'
เก็บตําแหน่ งบรรทัดและสดมภ์ของอักขระไว้ทีตัวแปร line และ column ตามลําดับ ถ้าเป็ นอักขระตั'งระยะ ต้อง
เลือนตําแหน่ งของสดมภ์ไปทีตําแหน่ งทีหารด้วย 8 ลงตัว ถ้าต้องการเปลียนไปเป็ นอย่างอืน ให้แก้ทีมหภาค
TAB_SIZE (บรรทัด 01609) ส่วนฟั งก์ชนั Ungetc จะกดอักขระทีต้องการส่งคืน ไว้ในกองซ้อน แล้วแก้ไขตําแหน่ ง
ของอักขระให้ถกู ต้อง กองซ้อนมีขนาดพอทีจะเก็บอักขระได้สองตัว (บรรทัด 1610) เพราะการคืนอักขระจะทําได้
อย่างมากทีสุดแค่สองตัว คือ ทีสถานะ 6 ของแผนภาพในรูปที 3.2 ตัวอย่าง เช่น ส่วนหนึ งของโปรแกรมภาษา
ปาสกาล ต่อไปนี' VAR A: 1..10; จะถูกแยกออกเป็ น โทเค็น คําหลัก “VAR” โทเค็นตัวระบุ “A” โทเค็น “:”
โทเค็นค่าคงทีจํานวนเต็มไม่มีเครืองหมาย “1” โทเค็น “..” โทเค็นค่าคงทีจํานวนเต็มไม่มีเครืองหมาย “10”
และโทเค็น “;” ระหว่างโทเค็น “1” และ “..” ต้องมีการอ่านอักขระล่วงหน้าจากอักขระตัวเลข 1 ไปอีกอย่างน้อย
สองตัว คือ อักขระ “.” ตัวแรก และ อักขระ “.” ตัวทีสอง อักขระ “.” ตัวแรกบอกให้รวู้ า่ อาจจะเป็ นโทเค็นค่าคงที
จํานวนจริงไม่มีเครืองหมาย ต้องตรวจสอบอักขระตัวต่อไป อักขระ “.” ตัวทีสองเป็ นตัวบอกให้รวู้ า่ “1.” ไม่ใช่
ค่าคงทีจํานวนจริงไม่มีเครืองหมาย จําเป็ นต้องคืนอักขระ “.” ตัวทีสอง และ อักขระ “.” ตัวแรก เป็ นต้น ตัวแปร
input_stack[] (บรรทัด 01637) และ top_input_stack (บรรทัด 01638) ใช้เป็ นกองซ้อน และ ตัวชี' ไปยังยอด
กองซ้อน ตามลําดับ ส่วนการดําเนิ นการกับกองซ้อน ใช้ตวั ดําเนิ นการ INPUT_STACK_EMPTY(),
INPUT_STACK_FULL(), PUSH_INPUT_STACK(ch) และ POP_INPUT_STACK() ซึงเป็ นมหภาคทีนิ ยามไว้ที
บรรทัด 01611-01619 ตามลําดับ
ฟั งก์ชนั patoi (บรรทัด 01735-01756) ใช้สาํ หรับตรวจสอบค่าคงทีจํานวนเต็มว่า มีค่ามากกว่า
32767 หรือไม่ ถ้ามากกว่าจะรายงานความผิดพลาด และกําหนดให้มีคา่ เท่ากับ 32767 ซึงเป็ นค่าทีไม่ถกู ต้อง
มิฉะนั'นจะส่งค่าทีถูกต้องกลับ
ฟั งก์ชนั yylex (บรรทัด 01758-01970) เป็ นตัววิเคราะห์ศพั ท์ ทําหน้าทีแยกโทเค็น และส่งรหัสของ
โทเค็นกลับไปยังฟั งก์ชนั ทีเรียกใช้ ถ้าโทเค็นนั'นมีลกั ษณะเฉพาะ จะเก็บลักษณะเฉพาะของโทเค็นไว้ทีตัวแปร
yylval (ในหนึ งบรรทัดของโปรแกรมต้นฉบับ จะเขียนยาวเท่าใดก็ได้ แต่โทเค็นต่อไปนี' โทเค็นคําหลัก, โทเค็นตัว
ระบุ, โทเค็นค่าคงทีจํานวนเต็มไม่มีเครืองหมาย, โทเค็นค่าคงทีจํานวนจริงไม่มเี ครืองหมาย, และโทเค็นสาย
อักขระ กําหนดให้มคี วามยาวได้ไม่เกิน 255 ตัวอักขระ ถ้าต้องการเปลียนแปลงค่านี' ให้แก้ไขทีแฟ้ม common.h
บรรทัดที 00009-00011)
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ฟั งก์ชนั yylex จะใช้ตวั แปร buff (บรรทัด 01639) ซึงเป็ นแถวลําดับของอักขระ มีขนาดเท่ากับขนาด
ความยาวสูงสุดของโทเค็น (บรรทัด 00004-00016) เป็ นทีเก็บอักขระของโทเค็นเหล่านั'น ชือของโทเค็นตัวระบุ
(อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก จะถูกแปลงให้เป็ นอักษรตัวใหญ่) และคําหลัก จะเก็บอยูใ่ นตัวแปรนี' และ
ลักษณะเฉพาะของโทเค็นจะเก็บที yylval.sval ซึงเป็ นตัวชี' มายังอักขระตัวแรกของแถวลําดับนี' (บรรทัด 01781)
ส่วนโทเค็นค่าคงทีจํานวนเต็มไม่มเี ครืองหมายจะใช้ตวั แปร buff เก็บอักขระตัวเลขทีอ่านมาจาก
โปรแกรมต้นฉบับ แล้วเรียกใช้ฟังก์ชนั patoi เพือตรวจสอบค่าและแปลงค่าจากสายอักขระตัวเลขจํานวนเต็ม ให้
เป็ นค่าจํานวนเต็ม และเก็บค่าไว้ที yylval.ival (บรรทัด 01808) โทเค็นค่าคงทีจํานวนจริงไม่มเี ครืองหมายก็ทาํ
ในลักษณะเดียวกัน แต่เรียกใช้ฟังก์ชนั ภาษาซี atof (บรรทัด 01840) เพือแปลงค่าสายอักขระตัวเลขจํานวนจริง
ให้เป็ นค่าจํานวนจริง แล้วตรวจสอบค่าว่าอยูใ่ นช่วงทีต้องการ (ไม่โตหรือเล็กเกินไป) หรือไม่ (บรรทัด 0184101844) ถ้าไม่อยูใ่ นช่วงจะรายงานความผิดพลาด และกําหนดให้มีค่าเป็ น 1.0 ซึงเป็ นค่าทีไม่ถกู ต้อง มิฉะนั'นจะ
เป็ นค่าทีถูกต้อง แล้วเก็บค่าไว้ที yylval.rval (บรรทัด 01845)
สําหรับโทเค็นสายอักขระ จะเก็บอักขระในสายอักขระไว้ทีตัวแปร buff และกําหนดให้ yylval.sval ชี' มาที
อักขระตัวแรกทีเก็บใน buff (บรรทัด 01877)
การดําเนิ นการกับตัวแปร buff จึงมี 3 อย่าง คือ CLEAR_BUFF(), PUT_BUFF(x,y,z) และ END_BUFF()
ซึงเขียนเป็ นมหภาคไว้ที บรรทัด 01620-01622 ตามลําดับ
• มหภาค CLEAR_BUFF() ใช้สาํ หรับล้างแถวลําดับ buff โดยกําหนดให้ตวั แปร buffp มีคา่ เท่ากับ -1
และกําหนดให้สภาวะ buff_overflow เป็ น FALSE
• มหภาค PUT_BUFF(x,y,z) ใช้สาํ หรับ ใส่อกั ขระ y ใน buff ทีตําแหน่ งถัดไป (++buffp) ก่อนใส่จะ
ทดสอบการล้นของแถวลําดับ buff ก่อน โดยใช้ตาํ แหน่ ง buffp+1 เทียบกับ x ถ้าไม่ลน้ (buffp+1 < x) จึงจะใส่
อักขระ y ใน buff มิฉะนั'น จะทําคําสัง z ถ้าต้องการตรวจจับความผิดพลาดจากการล้นของ buff ให้กาํ หนด z เป็ น
คําสัง buff_overflow = TRUE มิฉะนั'น ให้กาํ หนดเป็ น buff_overflow = FALSE การตรวจจับการล้นทําได้โดยการ
ตรวจสอบสภาวะของ buff_overflow สําหรับคอมไพเลอร์ทีสร้างจะตรวจจับการล้นของ buff เสมอ จึงกําหนดให้ z
เป็ นคําสัง buff_overflow = TRUE ตัวอย่างในกรณีการกําหนดให้ buff_overflow = FALSE เช่น ภาษาทีกําหนดให้
ตัวระบุมีอกั ขระทีมีนัยสําคัญได้ไม่เกิน 30 อักขระ อักขระตัวที 31 เป็ นต้นไป จะถูกตัดทิ' ง และไม่ถือว่าเป็ นการ
ล้น เป็ นต้น
• มหภาค END_BUFF() ใช้สาํ หรับใส่อกั ขระ ‘\0’ หลังอักขระตัวสุดท้ายใน buff เพือเป็ นตัวกําหนดการ
สิ' นสุดของสายอักขระ ตามหลักเกณฑ์ของภาษาซี

3.3 การตรวจสอบตัววิเคราะห์ศพั ท์ของคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล
การตรวจสอบตัววิเคราะห์ศพั ท์ของคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาลทีสร้าง ทําได้โดยการใส่ตวั เลือก –l ตรง
คําสังของคอมไพเลอร์ ตามทีกล่าวแล้วในหัวข้อ 2.6 (ดูหวั ข้อ 4 ในภาคผนวก ก)
สําหรับโปรแกรมต้นฉบับทีใช้ตรวจสอบต้องมีโทเค็นครบทุกตัว
แต่ไม่ตอ้ งคํานึ งถึงความหมายของ
โปรแกรม โปรแกรมต้นฉบับภาษาปาสกาล ทีใช้ตรวจสอบและผลลัพธ์ทีได้ แสดงอยูใ่ นรูปที 3.3 และ 3.4
ตามลําดับ ในกรณีทีมีความผิดพลาดก็เช่นกัน ต้องตรวจสอบทุกๆ ข้อความผิดพลาด และข้อความเตือน ทีเป็ นไป
ได้ท'งั หมด ผูเ้ ขียนได้ทาํ การตรวจสอบความผิดพลาดทีเป็ นไปได้ท'งั หมดในขั'นตอนนี' แล้ว แต่ไม่ได้แสดงไว้ใน
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.
รูปที 3.3 โปรแกรมต้นฉบับภาษาปาสกาลทีใช้ตรวจสอบตัววิเคราะห์ศพั ท์
line : 2 column : 1 : keyword : PROGRAM
line : 2 column : 9 : identifier : TEST_YYLEX

58

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 : .
รูปที 3.4 ผลลัพธ์ทีได้จากโปรแกรมทีใช้ตรวจสอบตัววิเคราะห์ศพั ท์ ซึงมีโปรแกรมต้นฉบับในรูปที 3.3
ผลลัพธ์ในรูปที 3.4 จะใช้ [, ], และ ^ แทน (., .), และ @ ตามลําดับ นอกจากนั'น INPUT, OUTPUT,
REAL, BOOLEAN, CHAR, INTEGER, FORWARD, WRITELN, TRUE, และ FALSE เป็ นตัวระบุ ไม่ใช่คาํ หลักใน
ภาษาปาสกาล ผูเ้ ขียนโปรแกรมภาษาปาสกาลส่วนใหญ่มกั จะเข้าใจผิด ตัวระบุพวกนี' จริงๆ แล้วเป็ นตัวระบุที
นิ ยามไว้ก่อนแล้ว (ดูรายละเอียดในบทที 5 หัวข้อ 5.2) แต่ไม่ได้เป็ นคําสงวน สามารถใช้ต'งั เป็ นชือเหมือนตัวระบุ
อืนๆ เช่น ตั'งเป็ นชือของตัวแปร เป็ นต้น แต่ตอ้ งระมัดระวังด้วยว่า คุณสมบัติเดิมของตัวระบุน'ันจะเปลียนไป เช่น
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ตั'งชือตัวแปรเป็ น writeln แล้ว ในบล็อกนั'น จะไม่สามารถเรียกกระบวนงานมาตรฐาน writeln เดิม ทีใช้ในการ
แสดงผลลัพธ์ได้อกี เป็ นต้น

3.4 บทสรุป
บทนี' กล่าวถึงการเขียนตัววิเคราะห์ศพั ท์ ซึงทําได้สองวิธี คือ ใช้ตวั ผลิตตัววิเคราะห์ศพั ท์ หรือ เขียน
ขึ' นมาเองโดยตรง คอมไพเลอร์ทีสร้างในหนังสือเล่มนี' ใช้วธิ ีเขียนขึ' นมาเองโดยตรง สิงทีจะต้องพิจารณา คือ
ช่องว่าง, หมายเหตุ, โทเค็นของภาษาต้นฉบับ, และสัญลักษณ์พเิ ศษ คือ สัญลักษณ์สิ'นสุดแฟ้มทีใช้เพือบอกการ
สิ' นสุดของแฟ้มต้นฉบับ ตัววิเคราะห์ศพั ท์จะจดจําตําแหน่ งของอักขระทีอ่านมาจากโปรแกรมต้นฉบับ เพือให้
ขั'นตอนอืนสามารถนําไปใช้ได้ เช่น เพือใช้บอกตําแหน่ งเมือมีความผิดพลาด เป็ นต้น ตําแหน่ งดังกล่าว จะต้อง
คํานึ งถึง อักขระตั'งระยะและบรรทัดใหม่ ด้วย นอกจากนี' จะต้องคํานึ งถึง ความยาวของโทเค็น ว่ายาวได้มากทีสุด
เท่าใด นอกจากนี' ต้องคํานึ งถึงค่าของค่าคงทีจํานวนเต็มไม่มเี ครืองหมายและจํานวนจริงไม่มเี ครืองหมาย ว่าเล็ก
หรือโตได้มากทีสุดเท่าใด สุดท้ายต้องตรวจจับอักขระทีไม่อยูใ่ นเซตของอักขระของภาษาต้นฉบับ เมือมีความ
ผิดพลาดจากการเขียนโทเค็นผิด ต้องรายงานให้ผใู้ ช้ทราบ
การเขียนตัววิเคราะห์ศพั ท์ทาํ ได้โดยการนิ ยามโทเค็นทั'งหมดของภาษาทีจะแปล นํามาเขียนแผนภาพ
เพือแยกโทเค็น โดยให้เพิมส่วนทีเป็ น การขจัดช่องว่างและหมายเหตุทิ'ง, การตรวจจับสัญลักษณ์สนสุ
ิ' ดแฟ้ม, และ
การตรวจจับอักขระทีไม่ใช่อกั ขระในเซตของภาษาทีกําลังแปล ไว้ในแผนภาพด้วย จากแผนภาพ นําไปเขียนเป็ น
ฟั งก์ชนั ตัววิเคราะห์ศพั ท์ เพือแยกโทเค็น และส่งรหัสกับลักษณะเฉพาะของโทเค็น กลับไปให้ฟังก์ชนั ทีเรียกใช้
ฟั งก์ชนั ตัววิเคราะห์ศพั ท์ทีสร้างในหนังสือเล่มนี' มีชือ yylex เมือเรียกใช้จะส่งรหัสของโทเค็นกลับ ส่วน
ลักษณะเฉพาะของโทเค็นจะส่งกลับผ่านทางตัวแปร yylval ซึงสามารถอ้างถึงได้ ดังนี'
โทเค็น

ลักษณะเฉพาะ

ค่าคงทีจํานวนเต็มไม่มีเครืองหมาย
ค่าคงทีจํานวนจริงไม่มีเครืองหมาย
ตัวระบุ
คําหลัก
สายอักขระ

yylval.ival
yylval.rval
yylval.sval ซึงชี' ไปที buff
yylval.sval ซึงชี' ไปที buff
yylval.sval ซึงชี' ไปที buff

ตําแหน่ งบรรทัดและสดมภ์ของอักขระตัวแรกของโทเค็น
token_column ตามลําดับ

เก็บอยูท่ ีตัวแปร

token_line

และ
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บทที 4
ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์
ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ ทําหน้าทีตรวจสอบส่วนทีเป็ น วากยสัมพันธ์ของภาษา วากยสัมพันธ์ของ
ภาษาสามารถอธิบายได้ดว้ ย ไวยากรณ์ไม่พึงบริบท (context-free grammar) ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์จะใช้
ตารางตรวจสอบวากยสัมพันธ์ ซึงสร้างมาจากไวยากรณ์ไม่พงบริ
ึ บทเป็ นตัวตรวจสอบ ขั9นตอนวิธีการตรวจสอบมี
หลายวิธี ขึ9 นอยูก่ บั รูปแบบของไวยากรณ์ไม่พงบริ
ึ บท ไวยากรณ์ไม่พงบริ
ึ บททีนิยมใช้กนั อย่างแพร่หลาย ได้แก่
ไวยากรณ์ LL(1) และไวยากรณ์ LALR(1) เป็ นต้น ในกรณีทีไวยากรณ์มจี าํ นวนกฎมากมาย การสร้างตาราง
ตรวจสอบด้วยมือจะมีความยุง่ ยากและใช้เวลานาน
จึงได้มีการสร้างโปรแกรมเพือผลิตตัววิเคราะห์เชิง
วากยสัมพันธ์โดยอัตโนมัติขนมา
ึ9
ข้อมูลนําเข้าของโปรแกรมดังกล่าว คือ ไวยากรณ์ไม่พึงบริบท ส่วนข้อมูลออกที
ได้ คือ ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ ซึงมีท9งั ตารางตรวจสอบและขั9นตอนวิธรี วมอยูด่ ว้ ยกัน ตัวอย่างของโปรแกรม
ประเภทนี9 ได้แก่ โปรแกรม Yacc ซึงสามารถผลิตตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ จากไวยากรณ์ LALR(1) เป็ นต้น
สําหรับตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ของคอมไพเลอร์ทีจะสร้างในหนังสือเล่มนี9 ใช้โปรแกรมผลิตตัววิเคราะห์เชิง
วากยสัมพันธ์ ทีชือ PSULLGEN ซึงผูเ้ ขียนพัฒนาขึ9 นมาด้วยตัวเอง เป็ นตัวสร้างตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์โดย
อัตโนมัติ ทําให้ข9นั ตอนนี9 มีความยุง่ ยากลดลงอย่างมาก โปรแกรม PSULLGEN สามารถผลิตตัววิเคราะห์เชิง
วากยสัมพันธ์ จากไวยากรณ์ LL(1) ความยุง่ ยากของขั9นตอนนี9 จึงอยูท่ ีการเขียนไวยากรณ์ไม่พงบริ
ึ บทของภาษาที
จะแปล
แผนภาพวากยสัมพันธ์ (syntax diagram) และสัญกรณ์อีบีเอ็นเอฟ (EBNF - Extend Backus Norm
Form - Notation) ของภาษาปาสกาล ในภาคผนวก ข เป็ นวิธีการหนึ งทีจะอธิบายส่วนวากยสัมพันธ์ของภาษา
ปาสกาล ซึงมีความสามารถในการอธิบายได้เทียบเท่ากับไวยากรณ์ไม่พงบริ
ึ บท อย่างไรก็ตามไม่ใช่วา่ ทุกๆ
ไวยากรณ์ไม่พึงบริบท จะเป็ นไวยากรณ์ LL(1) หรือ ไวยากรณ์ LALR(1) จําเป็ นต้องแปลงแผนภาพ
วากยสัมพันธ์หรือสัญกรณ์อบี ีเอ็นเอฟ ให้อยูใ่ นรูปไวยากรณ์ LL(1) หรือ ไวยากรณ์ LALR(1) ก่อน แล้วใช้
โปรแกรม PSULLGEN หรือ Yacc ผลิตตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์โดยอัตโนมัติ ในหนังสือเล่มนี9 จะใช้โปรแกรม
PSULLGEN จึงได้แปลงแผนภาพวากยสัมพันธ์หรือสัญกรณ์อบี ีเอ็นเอฟของภาษาปาสกาล ในภาคผนวก ข ให้อยู่
ในรูปไวยากรณ์ LL(1) ซึงจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
ในบทนี9 จะกล่าวถึงไวยากรณ์ของภาษาปาสกาล ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ของไวยากรณ์ LL(1)
ความผิดพลาดในขั9นตอนตัววิเคราะห์วากยสัมพันธ์ ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ของคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล
และบทสรุป ตามลําดับ

4.1 ไวยากรณ์ของภาษาปาสกาล
คอมไพเลอร์ภาษาปาสกาลในหนังสือเล่มนี9 ตรวจสอบวากยสัมพันธ์ โดยใช้ไวยากรณ์ทีมีกฎทั9งหมด
219 กฎ ดังนี9
(1) <program> : <program_header> ";" <block> "." .
(2) <program_header> : "PROGRAM" "id" <opt_io> .
(3) <opt_io> : "(" <id1_list> ")"
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)

|@.
<id1_list> : "id" <id1_lists> .
<id1_lists> : "," "id" <id1_lists>
|@.
<block> : <decl_part> <compound_statement> .
<decl_part> : <label_decl_part> <const_def_part> <type_def_part> <var_decl_part
<routine_decl_part> .
<label_decl_part> : "LABEL" <label> ";"
|@.
<label> : "uinteger" <label_list> .
<label_list> : "," <label>
|@.
<const_def_part> : "CONST" <const_def>
|@.
<const_def> : "id" "=" <constant> ";" <const_def_list> .
<const_def_list> : <const_def>
|@.
<constant> : <sign> <unsigned_constant>
| "string" .
<unsigned_constant> : "uinteger"
| "ureal"
| "id" .
<type_def_part> : "TYPE" <type_def>
|@.
<type_def> : "id" "=" <type> ";" <type_def_list> .
<type_def_list> : <type_def>
|@.
<type> : <enumerated_type>
| <subrange_const> <subrange_max_const>
| <packed_or_empty> <unpacked_structured_type>
| "^" "id".
<enumerated_type> : "(" <id4_list> ")" .
<id4_list> : "id" <id4_lists> .
<id4_lists> : "," "id" <id4_lists>
|@.
<subrange_const> : <sign> <subrange_unsigned_const>
| "string" .
<subrange_unsigned_const> : "uinteger"
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(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)

| "id" .
<subrange_max_const> : ".." <subrange_const>
|@.
<packed_or_empty> : "PACKED"
|@.
<unpacked_structured_type> : "ARRAY" "[" <index_type> "]" "OF" <type>
| "RECORD" <field_list> "END”
| "SET" "OF" <type>
| "FILE" "OF" <type> .
<index_type> : <type> <index_type_list> .
<index_type_list> : "," <index_type>
|@.
<field_list> : <fixed_or_variant>
|@.
<fixed_or_variant> : <id5_list> ":" <type> <fixed_tail>
| "CASE" <tag_field> "OF" <variant> .
<id5_list> : "id" <id5_lists> .
<id5_lists> : "," "id" <id5_lists>
|@.
<fixed_tail> : ";" <opt_fixed_or_variant>
|@.
<opt_fixed_or_variant> : <fixed_or_variant>
|@.
<tag_field> : "id" <tag_type> .
<tag_type> : ":" "id"
|@.
<variant> : <vcase_label_list> ":" "(" <field_list> ")" <variant_tail> .
<variant_tail> : ";" <opt_variant>
|@.
<opt_variant> : <variant>
|@.
<vcase_label_list> : <vcase_constant> <vcase_constant_list> .
<vcase_constant_list> : "," <vcase_constant> <vcase_constant_list>
|@.
<vcase_constant> : <sign> <vcase_unsigned_const>
| “string” .
<vcase_unsigned_const> : “uinteger”
| “ureal”
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(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)
(99)
(100)
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)
(114)
(115)
(116)

| “id” .
<var_decl_part> : "VAR" <var_decl>
|@.
<var_decl> : <id2_list> ":" <type> ";" <var_decl_list> .
<id2_list> : "id" <id2_lists> .
<id2_lists> : "," "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> ";" <block_or_directive> .
<proc_or_func_header> : "PROCEDURE" "id" <formal_para_list>
| "FUNCTION" "id" <formal_para_list> <opt_functype> .
<opt_functype> : ":" "id"
|@.
<block_or_directive> : <block>
| "id" .
<formal_para_list> : "(" <formal_para_section> <formal_list> ")"
|@.
<formal_list> : ";" <formal_para_section> <formal_list>
|@.
<formal_para_section> : <para_group>
| "VAR" <para_group>
| <para_proc_or_func_header> .
<para_group> : <id3_list> ":" <type_id_or_conformant_array> .
<para_proc_or_func_header> : "PROCEDURE" "id" <formal_para_list>
| "FUNCTION" "id" <formal_para_list> <opt_functype> .
<type_id_or_conformant_array> : "id"
| <conformant_array_schema> .
<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> : "id" <id3_lists> .
<id3_lists> : "," "id" <id3_lists>
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(117)
(118)
(119)
(120)
(121)
(122)
(123)
(124)
(125)
(126)
(127)
(128)
(129)
(130)
(131)
(132)
(133)
(134)
(135)
(136)
(137)
(138)
(139)
(140)
(141)
(142)
(143)
(144)
(145)
(146)
(147)
(148)
(149)
(150)
(151)
(152)
(153)
(154)

|@.
<compound_statement> : "BEGIN" <statement_sequence> "END" .
<statement_sequence> : <statement> <statement_list> .
<statement_list> : ";" <statement_sequence>
|@.
<statement> : <opt_label> <simple_or_structured_statement> .
<opt_label> : #684 "uinteger" ":"
|@.
<simple_or_structured_statement> : "id" <assign_or_proc_call>
| "GOTO" "uinteger"
|@
| "WHILE" <expr> "DO" <statement>
| "REPEAT" <statement_sequence> "UNTIL" <expr>
| "FOR" "id" ":=" <expr> <to_or_downto> <expr> "DO" <statement>
| "IF" <expr> "THEN" <statement> <else_clause>
| "CASE" <expr> "OF" <caselimb> <caselimb_list> "END"
| "WITH" "id" <opt_variable_or_empty> <record_variable_list> "DO" <statement>
| <compound_statement> .
<assign_or_proc_call> : <opt_variable_or_empty> ":=" <expr>
| <routine_call>
|@.
<opt_variable_or_empty> : <opt_variable>
|@.
<routine_call> : "(" <actual_para> <actual_list> ")" .
<actual_para> : <expr> <format1> .
<format1> : ":" <expr> <format2>
|@.
<format2> : ":" <expr>
|@.
<actual_list> : "," <actual_para> <actual_list>
|@.
<to_or_downto> : "TO"
| "DOWNTO" .
<else_clause> : "ELSE" <statement>
|@.
<caselimb> : <case_label_list> ":" <statement>
|@.
<case_label_list> : <case_constant> <case_constant_list> .
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(155)
(156)
(157)
(158)
(159)
(160)
(161)
(162)
(163)
(164)
(165)
(166)
(167)
(168)
(169)
(170)
(171)
(172)
(173)
(174)
(175)
(176)
(177)
(178)
(179)
(180)
(181)
(182)
(183)
(184)
(185)
(186)
(187)
(188)
(189)
(190)
(191)
(192)

<case_constant_list> : "," <case_constant> <case_constant_list>
|@.
<case_constant> : <sign> <case_unsigned_constant>
| "string" .
<case_unsigned_constant> : "uinteger"
| "id" .
<caselimb_list> : ";" <caselimb> <caselimb_list>
|@.
<record_variable_list> : "," "id" <opt_variable_or_empty> <record_variable_list>
|@.
<expr> : <simple_expr> <opt_relational> .
<simple_expr> : <sign> <term> <term_list> .
<opt_relational> : <relation_op> <simple_expr>
|@.
<relation_op> : ">"
| "<"
| "="
| ">="
| "<="
| "<>"
| "IN" .
<term> : <factor> <factor_list> .
<term_list> : <adding_op> <term> <term_list>
|@.
<adding_op> : "+"
| "-"
| "OR" .
<factor_list> : <multiply_op> <factor> <factor_list>
|@.
<multiply_op> : "*"
| "/"
| "DIV"
| "MOD"
| "AND" .
<sign> : "+"
| "-"
|@.
<factor> : "NOT" <factor>
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(193)
(194)
(195)
(196)
(197)
(198)
(199)
(200)
(201)
(202)
(203)
(204)
(205)
(206)
(207)
(208)
(209)
(210)
(211)
(212)
(213)
(214)
(215)
(216)
(217)
(218)
(219)

| "(" <expr> ")"
| "uinteger"
| "ureal"
| "string"
| "id" <variable_or_func_call>
| NIL
| <set> .
<variable_or_func_call> : <opt_variable>
| <routine_call>
|@.
<opt_variable> : <index_field_pointer> <opt_variables> .
<index_field_pointer> : "[" <index_list> "]"
| "." "id"
| "^" .
<opt_variables> : <index_field_pointer> <opt_variables>
|@.
<index_list> : <expr> <expr_list> .
<expr_list> : "," <expr> <expr_list>
|@.
<set> : "[" <opt_element> "]" .
<opt_element> : <element> <element_list>
|@.
<element_list> : "," <element> <element_list>
|@.
<element> : <expr> <opt_eexpr> .
<opt_eexpr> : ".." <expr>
|@.

หมายเลขทีอยูใ่ นวงเล็บข้างหน้า ใช้เพืออ้างอิงหมายเลขของกฎเท่านั9น ส่วนกฎเขียนตามรูปแบบข้อมูล
นําเข้าของโปรแกรม PSULLGEN ซึงมีหลักเกณฑ์ ดังนี9 สัญลักษณ์ไม่สิ9นสุด (nonterminal symbol) เขียนอยู่
ภายในเครืองหมาย < > สัญลักษณ์ไม่สิ9นสุดตัวแรกของกฎแรก (ในทีนี9 คือ <program> ) เรียกว่า สัญลักษณ์
เริมต้น (start symbol) ส่วนสัญลักษณ์สิ9นสุด (terminal symbol) เขียนอยูภ่ ายในเครืองหมาย " " และกฎ จะ
เขียนโดยใช้เครืองหมาย “:” เป็ นตัวคันระหว่าง สัญลักษณ์ไม่สิ9นสุดทางซ้ายกับสายอักขระทางขวา และใช้ “.”
เป็ นตัวบอกการสิ9 นสุดของกฎ ถ้ามีกฎมากกว่าหนึ งกฎทีสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุดทางซ้ายเหมือนกัน จะรวมกฎเหล่านั9น
ไว้ดว้ ยกัน โดยใช้ “|” เป็ นตัวคันสายอักขระทางขวา สําหรับสายอักขระว่างจะแทนด้วย @ เช่น กฎที (6) และ
(7) เขียนได้ ดังนี9
<id1_lists> : "," "id" <id1_lists> | @ .
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ในทีนี9 สัญลักษณ์ไม่สิ9นสุดทางซ้าย คือ <id1_lists> สายอักขระทางขวา คือ "," "id" <id1_lists> | @ โดยมี “:”
เป็ นตัวคัน และ “.” เป็ นตัวบอกการสิ9 นสุดของกฎ มีสญ
ั ลักษณ์สิ9นสุดสองตัว คือ "," และ "id" เนื องจากมี “|” เป็ น
ตัวคันสายอักขระทางขวา หนึ งครั9ง แสดงว่าจริงๆ แล้วแทนด้วยกฎสองกฎทีมีสญ
ั ลักษณ์ไม่สิ9นสุดทางซ้าย
เหมือนกัน คือ
<id1_lists> : "," "id" <id1_lists> .
และ
<id1_lists> : @ .
เป็ นต้น
ไวยากรณ์ภาษาปาสกาลข้างต้น สามารถอธิบายคร่าวๆ ได้ ดังนี9 เริมทีกฎแรก
<program> : <program_header> ";" <block> "." .
หมายความว่า โปรแกรมภาษาปาสกาล (เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุด <program>) ต้องเขียน
ขึ9 นต้นด้วยส่วนหัวโปรแกรม (เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ไม่สนสุ
ิ9 ด <program_header>) ตามด้วยสัญลักษณ์สิ9นสุด
“;” ตามด้วยส่วนบล็อก (เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุด <block>) และจบด้วยสัญลักษณ์สนสุ
ิ9 ด “.”
ส่วนหัวโปรแกรมและส่วนบล็อกเขียนเป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุด แสดงว่าจําเป็ นต้องอธิบายหรือขยายความต่อว่า
หมายถึงอะไร แต่สญ
ั ลักษณ์สิ9นสุดไม่จาํ เป็ นต้องขยายความต่อ โดยทีสัญลักษณ์สิ9นสุดจะต้องตรงกับโทเค็นใด
โทเค็นหนึงของภาษาปาสกาลตามทีได้กล่าวมาแล้วในบทที 3 ในทีนี9 สัญลักษณ์สิ9นสุด “;” จะตรงกับโทเค็น “;”
ซึงมีรหัสเป็ น TK_SEMI เป็ นต้น
มาถึงจุดนี9 อาจจะมีคาํ ถามว่า โปรแกรม PSULLGEN รูไ้ ด้อย่างไรว่า สัญลักษณ์สนสุ
ิ9 ด “;” มีรหัสเป็ น
TK_SEMI คําตอบก็คือ จริงๆ แล้ว โปรแกรม PSULLGEN จะเป็ นตัวกําหนดรหัสให้กบั สัญลักษณ์ทุกตัว โดยเริมที
LL_EOF จะเท่ากับ 0 ใช้แทนสัญลักษณ์การสิ9 นสุดแฟ้ม จากนั9นจะกําหนดรหัสให้กบั สัญลักษณ์สิ9นสุดก่อน โดยเริม
จากรหัส 1 ให้กบั สัญลักษณ์สิ9นสุดตัวที 1 รหัส 2 ให้กบั สัญลักษณ์สิ9นสุดตัวที 2 ตามลําดับ จนครบ และจะ
กําหนดรหัส LL_TERMINAL_RANGE ให้ตรงกับรหัสของสัญลักษณ์สิ9นสุดตัวสุดท้าย จากนั9นจึงกําหนดรหัสถัดไป
ให้กบั สัญลักษณ์ไม่สิ9นสุดตัวแรก
ซึงจะเป็ นสัญลักษณ์เริมต้นด้วย
โดยทีสัญลักษณ์เริมต้นจะมีรหัสเป็ น
LL_START_SYM
เมือกําหนดรหัสให้กบั สัญลักษณ์ไม่สิ9นสุดครบแล้ว
จะกําหนดให้รหัส
LL_NONTERMINAL_RANGE มีคา่ เท่ากับรหัสของสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุดตัวสุดท้าย ดังนั9นผูใ้ ช้จะต้องกําหนดรหัสของ
โทเค็นในขั9นตอนวิเคราะห์ศพั ท์ให้ตรงกับรหัสของสัญลักษณ์สิ9นสุดทีโปรแกรม PSULLGEN กําหนดให้ โดยดูจาก
แฟ้ มรายงานของโปรแกรม PSULLGEN หรือ จะกําหนดสัญลักษณ์สิ9นสุดให้ตรงกับรหัสของโทเค็น ในส่วนสุดท้าย
ของข้อมูลนําเข้าของโปรแกรม PSULLGEN หลังกฎสุดท้าย โดยมี $ คัน เช่น ข้อมูลเข้าของโปรแกรม PSULLGEN
ทีใช้ในการสร้างตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ของภาษาปาสกาลในหนังสือเล่มนี9 ได้กาํ หนดสัญลักษณ์สิ9นสุดให้
ตรงกับรหัสของโทเค็น ดังนี9
ใส่กฎทั9งหมด (219 กฎ) ทีกล่าวมาข้างต้นไว้ตรงนี9
$
"AND"
TK_AND
"ARRAY"
TK_ARRAY
"BEGIN"
TK_BEGIN
"CASE"
TK_CASE
"CONST"
TK_CONST
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"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"
"id"
"uinteger"
"ureal"
"string"
">"
"<"
">="
"<="

TK_DIV
TK_DO
TK_DOWNTO
TK_ELSE
TK_END
TK_FILE
TK_FOR
TK_FUNCTION
TK_GOTO
TK_IF
TK_IN
TK_LABEL
TK_MOD
TK_NIL
TK_NOT
TK_OF
TK_OR
TK_PACKED
TK_PROCEDURE
TK_PROGRAM
TK_RECORD
TK_REPEAT
TK_SET
TK_THEN
TK_TO
TK_TYPE
TK_UNTIL
TK_VAR
TK_WHILE
TK_WITH
TK_ID
TK_UINT
TK_UREAL
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

ข้อแนะนําในการเขียนสัญลักษณ์สิ9นสุด คือ ควรเขียนสัญลักษณ์สิ9นสุดให้ตรงกับคําทีต้องเขียนใน
โปรแกรมของภาษาทีกําลังอธิบายให้มากทีสุด อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์สิ9นสุดบางตัวอาจจะไม่สามารถเขียนให้
ตรงกับคําทีต้องการได้ จําเป็ นต้องใช้คาํ อืนแทน เช่น “id”, “uinteger”, “ureal” และ “string” ซึงจะมีรหัสตรงกับ
โทเค็น ตัวระบุ ค่าคงทีจํานวนเต็มไม่มีเครืองหมาย ค่าคงทีจํานวนจริงไม่มเี ครืองหมาย และ สายอักขระ
ตามลําดับ
ส่วนหัวโปรแกรมเขียนเป็ นกฎ ดังนี9
<program_header> : "PROGRAM" "id" <opt_io> .
หมายความว่า ส่วนหัวโปรแกรม ต้องเขียนขึ9 นต้นด้วยคําว่า “PROGRAM” ตามด้วยตัวระบุ ตามด้วย
ส่วนทีจะต้องติดต่อกับภายนอก (เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุด <opt_io>)
ส่วนทีจะต้องติดต่อกับภายนอก เขียนเป็ นกฎ ดังนี9
<opt_io> : "(" <id1_list> ")" | @ .
หมายความว่า ส่วนนี9 จะเขียนหรือไม่ก็ได้ เนื องจาก <opt_io> อาจเป็ นสายอักขระว่าง ถ้าเขียนส่วนนี9
จะต้องเขียนขึ9 นต้นด้วย “(“ ตามด้วยส่วนรายชือตัวระบุ (เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุด <id1_list> )และปิ ด
ท้ายด้วย “)”
ส่วนรายชือตัวระบุ เขียนเป็ นกฎได้ ดังนี9
<id1_list> : "id" <id1_lists> .
<id1_lists> : "," "id" <id1_lists> | @ .
หมายความว่า รายชือตัวระบุ อาจเป็ นตัวระบุเพียงหนึ งตัว โดยการแทนที <id1_list> ด้วย “id”
<id1_lists> แล้วแทนที <id1_lists> ด้วย @ จะได้เป็ น “id” ตามลําดับ เขียนเป็ นขั9นตอนการแทนทีได้ดงั นี9
<id1_list> => “id” <id1_lists>
(แทน <id1_list> ด้วย “id” <id1_lists>)

75

=> “id”
(แทน <id1_lists> ด้วย @)
หรือ อาจมีตวั ระบุมากกว่าหนึ งตัว แต่ละตัวคันด้วย “,” เช่นกรณีสองตัว เขียนเป็ นขั9นตอนการแทนทีได้ดงั นี9
<id1_list> => “id” <id1_lists>
(แทน <id1_list> ด้วย “id” <id1_lists>)
=> “id” “,” “id” <id1_lists> (แทน <id1_lists> ด้วย “,” “id” <id1_lists>)
=> “id” “,” “id”
( แทน <id1_lists> ด้วย @)
สําหรับส่วนบล็อก จําเป็ นต้องอธิบายหรือขยายความต่อไป จนกว่าจะครอบคลุมส่วนวากยสัมพันธ์ของ
ภาษาปาสกาลทั9งหมด ฯลฯ
ไวยากรณ์ขา้ งต้นไม่เป็ นไวยากรณ์ LL(1) เพราะมีความขัดแย้งตรงกฎที (150) กับ (151) ซึงเกียวข้อง
กับข้อความสัง IF เนื องจากข้อความสัง IF อาจจะมีส่วน ELSE หรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตามในภาษาระดับสูง
โดยทัวไป รวมทั9งภาษาปาสกาลด้วย จะถือว่าส่วน ELSE คู่กบั ส่วน THEN ทีอยูต่ ิดกันเสมอ ในกรณีนี9จึงสามารถ
แก้ความขัดแย้งได้ โดยการเลือกกฎที (150) เมือพบโทเค็น ELSE ไวยากรณ์ขา้ งต้นจึงสามารถใช้ได้กบั ตัว
วิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ของไวยากรณ์ LL(1)

4.2 ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ของไวยากรณ์ LL(1)
ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ทีได้จากโปรแกรม PSULLGEN มีองค์ประกอบตามรูปที 4.1 และมีข9นั ตอน
วิธีของตัววิเคราะห์กระจาย LL(1) ตามรหัสเทียม (pseudo code) ในรูปที 4.2

โทเค็นทีได้จากตัววิเคราะห์ศพั ท์
กองซ้อน
ตัววิเคราะห์กระจาย LL(1)

ข่าวสารความผิดพลาด

ตารางวิเคราะห์กระจาย

รูปที 4.1 องค์ประกอบต่างๆ ของตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ของไวยากรณ์ LL(1)
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/* เริมต้นกองซ้อนว่าง */
กดสัญลักษณ์เริมต้นลงกองซ้อน;
a = yylex();
ทําซํ+า
X = สัญลักษณ์บนยอดกองซ้อน;
ถ้า (X เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุด) {
ถ้า (มีกฎทีมี X เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุดด้านซ้ายในตารางวิเคราะห์กระจาย) {
ผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนทิ9 ง
กดสัญลักษณ์ทางขวาของกฏลงกองซ้อน ลงกองซ้อน เรียงจากขวามาซ้าย ตามลําดับ;
} มิฉะนั+น แสดงข้อความผิดพลาด;
} มิฉะนั+น ถ้า (X เป็ นสัญลักษณ์สนสุ
ิ9 ด) {
ถ้า (X == a) {
ผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนทิ9 ง;
a = yylex();
} มิฉะนั+น แสดงข้อความผิดพลาด;
มิฉะนัน+ {
เรียกตัววิเคราะห์ความหมาย;
ผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนทิ9 ง;
}
จนกระทัง กองซ้อนว่าง;
ถ้า (a ไม่ใช่สญ
ั ลักษณ์สิ9นสุดแฟ้ม) แสดงข้อความผิดพลาด;
รูปที 4.2 ขั9นตอนวิธีของตัววิเคราะห์กระจาย LL(1)
ตัววิเคราะห์กระจาย LL(1) ทํางานอย่างไร สามารถอธิบายได้ดว้ ยตัวอย่างต่อไปนี9 สมมุติวา่ ไวยากรณ์ที
ใช้ตรวจสอบ คือ ไวยากรณ์ของภาษาปาสกาลตามทีกล่าวมาข้างต้น ต้องการตรวจสอบวากยสัมพันธ์ของ
โปรแกรมภาษาปาสกาลทีเขียนถูกต้อง และมีขนาดเล็กทีสุด ต่อไปนี9
PROGRAM TEST;
BEGIN
END .
ก่อนอืนขอกําหนดข้อตกลง ดังนี9 จะใช้สญ
ั ลักษณ์ไม่สนสุ
ิ9 ด แทนรหัสของสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุดนั9นๆ รหัสของ
สัญลักษณ์สิ9นสุดจะใช้รหัสของโทเค็นทีมีรหัสตรงกันแทนและบอกให้รวู้ า่ เท่ากับสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุดตัวใด ส่วนกอง
ซ้อนจะมียอดอยูด่ า้ นบนและก้นอยูด่ า้ นล่าง แทนด้วยชั9นของสีเหลียม กรณีทีมีการตรวจสอบว่ามีกฎในตาราง
วิเคราะห์กระจายหรือไม่ ในตัวอย่างนี9 จะหมายถึงใช่เสมอ เพราะเขียนถูกต้องตามวากยสัมพันธ์ ในกรณีทีเขียนผิด
จะกล่าวถึงในภายหลัง ในกรณีทีมีกฎมากกว่าหนึ งกฎทีมีสญ
ั ลักษณ์ไม่สิ9นสุดทางซ้ายเหมือนกัน ให้ถือว่าสามารถ
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เลือกกฎทีถูกต้องมาใช้ วิธีการเลือกกฎในตารางวิเคราะห์กระจายจะกล่าวถึงในภายหลัง
หมายเลขทีกล่าวถึงในไวยากรณ์ภาษาปาสกาลข้างต้น

การอ้างถึงกฎจะใช้

ขั9นตอนที 1: เริมต้นกองซ้อนว่าง กดสัญลักษณ์เริมต้นลงกองซ้อน
<program>
ขั9นตอนที 2: a = yylex();
ตัววิเคราะห์ศพั ท์ (yylex())จะส่งรหัสโทเค็น TK_PROGRAM มาให้ a
ขั9นตอนที 3: X = สัญลักษณ์บนยอดกองซ้อน คือ <program>
ทดสอบรหัสของ X ปรากฏว่า X เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุด
ตรวจสอบว่ามีกฎในตารางวิเคราะห์กระจาย หรือไม่ ในทีนี9 มี คือ กฎที (1)
ผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนทิ9 ง
กดสัญลักษณ์ทางขวาของกฏลงกองซ้อน เรียงจากขวามาซ้าย ตามลําดับ
<program_header>
TK_SEMI = “;”
<block>
TK_DOT = “.”

ใช้กฎ (1) แทนที <program>

หมายเหตุ การผุดและกดในทีนี9 เป็ นการแทนทีสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุดทีอยู่บนยอดกองซ้อน ด้วยสัญลักษณ์ทางขวา
ของกฎนันเอง
ขั9นตอนที 4: X = สัญลักษณ์บนยอดกองซ้อน คือ <program_header>
ทดสอบรหัสของ X ปรากฏว่า X เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุด
ตรวจสอบว่ามีกฎในตารางวิเคราะห์กระจาย หรือไม่ ในทีนี9 มี คือ กฎที (2)
ผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนทิ9 ง
กดสัญลักษณ์ทางขวาของกฏลงกองซ้อน เรียงจากขวามาซ้าย ตามลําดับ
TK_PROGRAM = “PROGRAM”
TK_ID = “id”
<opt_io>
TK_SEMI = “;”
<block>
TK_DOT = “.”

ใช้กฎ (2) แทนที <program_header>

ขั9นตอนที 5: X = สัญลักษณ์บนยอดกองซ้อน คือ TK_PROGRAM
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ทดสอบรหัสของ X ปรากฏว่า X เป็ นสัญลักษณ์สิ9นสุด
ตรวจสอบว่า X == a หรือไม่ ปรากฏว่าเท่ากัน
ผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนทิ9 ง

TK_ID = “id”
<opt_io>
TK_SEMI = “;”
<block>
TK_DOT = “.”
a = yylex();
ตัววิเคราะห์ศพั ท์ (yylex())จะส่งรหัสโทเค็น TK_ID มาให้ a
หมายเหตุ ลักษณะเฉพาะของโทเค็นจะเก็บอยูท่ ี yylval.sval ซึงเป็ นตัวชี9 ไปยังอักขระตัวแรกของสายอักขระ TEST
ทีเก็บอยูใ่ น buff
ขั9นตอนที 6: X = สัญลักษณ์บนยอดกองซ้อน คือ TK_ID
ทดสอบรหัสของ X ปรากฏว่า X เป็ นสัญลักษณ์สิ9นสุด
ตรวจสอบว่า X == a หรือไม่ ปรากฏว่าเท่ากัน
ผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนทิ9 ง
<opt_io>
TK_SEMI = “;”
<block>
TK_DOT = “.”
a = yylex();
ตัววิเคราะห์ศพั ท์ (yylex())จะส่งรหัสโทเค็น TK_SEMI มาให้ a
ขั9นตอนที 7: X = สัญลักษณ์บนยอดกองซ้อน คือ <opt_io>
ทดสอบรหัสของ X ปรากฏว่า X เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุด
ตรวจสอบว่ามีกฎในตารางวิเคราะห์กระจาย หรือไม่ ในทีนี9 มี คือ กฎที (4)
ผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนทิ9 ง
กดสัญลักษณ์ทางขวาของกฏลงกองซ้อน เรียงจากขวามาซ้าย ตามลําดับ
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TK_SEMI = “;”
<block>
TK_DOT = “.”
หมายเหตุ เนื องจากสัญลักษณ์ทางขวาของกฎที (4) เป็ นสายอักขระว่าง จึงไม่มีสญ
ั ลักษณ์ใดกดลงบนกองซ้อน
ขั9นตอนที 8: X = สัญลักษณ์บนยอดกองซ้อน คือ TK_SEMI
ทดสอบรหัสของ X ปรากฏว่า X เป็ นสัญลักษณ์สิ9นสุด
ตรวจสอบว่า X == a หรือไม่ ปรากฏว่าเท่ากัน
ผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนทิ9 ง
<block>
TK_DOT = “.”
ขั9นตอนที 9: X = สัญลักษณ์บนยอดกองซ้อน คือ <block>
ทดสอบรหัสของ X ปรากฏว่า X เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุด
ตรวจสอบว่ามีกฎในตารางวิเคราะห์กระจาย หรือไม่ ในทีนี9 มี คือ กฎที (8)
ผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนทิ9 ง
กดสัญลักษณ์ทางขวาของกฏลงกองซ้อน เรียงจากขวามาซ้าย ตามลําดับ
<decl_part>
<compound_statement>
TK_DOT = “.”

ใช้กฎที (8) แทนที <block>

ขั9นตอนที 10: X = สัญลักษณ์บนยอดกองซ้อน คือ <decl_part>
ทดสอบรหัสของ X ปรากฏว่า X เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุด
ตรวจสอบว่ามีกฎในตารางวิเคราะห์กระจาย หรือไม่ ในทีนี9 มี คือ กฎที (9)
ผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนทิ9 ง
กดสัญลักษณ์ทางขวาของกฏลงกองซ้อน เรียงจากขวามาซ้าย ตามลําดับ
<label_decl_part>
<const_def_part>
<type_def_part>
<var_decl_part>
<routine_decl_part>
<compound_statement>
TK_DOT = “.”

ใช้กฎที (9) แทน <decl_part>

80

ขั9นตอนที 11-16: เหมือนขั9นตอนที 7 แต่ใช้กฎที (11), (16), (26), (76), และ (84) ตามลําดับ
<compound_statement>
TK_DOT = “.”
ขั9นตอนที 17: X = สัญลักษณ์บนยอดกองซ้อน คือ <compound_statement>
ทดสอบรหัสของ X ปรากฏว่า X เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุด
ตรวจสอบว่ามีกฎในตารางวิเคราะห์กระจาย หรือไม่ ในทีนี9 มี คือ กฎที (113)
ผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนทิ9 ง
กดสัญลักษณ์ทางขวาของกฏลงกองซ้อน เรียงจากขวามาซ้าย ตามลําดับ

TK_BEGIN = “BEGIN”
<statement_sequence>
TK_END = “END”
TK_DOT = “.”

ขั9นตอนที 18: X = สัญลักษณ์บนยอดกองซ้อน คือ TK_BEGIN
ทดสอบรหัสของ X ปรากฏว่า X เป็ นสัญลักษณ์สิ9นสุด
ตรวจสอบว่า X == a หรือไม่ ปรากฏว่าเท่ากัน
ผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนทิ9 ง
<statement_sequence>
TK_END = “END”
TK_DOT = “.”
a = yylex();
ตัววิเคราะห์ศพั ท์ (yylex())จะส่งรหัสโทเค็น TK_END มาให้ a
ขั9นตอนที 19-23: เหมือนขั9นตอนอืนๆ ที X เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุด แต่ใช้กฎที (114), (117), (119),
(122), และ (116) ตามลําดับ
TK_END = “END”
TK_DOT = “.”
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ขั9นตอนที 24: X = สัญลักษณ์บนยอดกองซ้อน คือ TK_END
ทดสอบรหัสของ X ปรากฏว่า X เป็ นสัญลักษณ์สิ9นสุด
ตรวจสอบว่า X == a หรือไม่ ปรากฏว่าเท่ากัน
ผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนทิ9 ง
TK_DOT = “.”
a = yylex();
ตัววิเคราะห์ศพั ท์ (yylex())จะส่งรหัสโทเค็น TK_DOT มาให้ a
ขั9นตอนที 25: X = สัญลักษณ์บนยอดกองซ้อน คือ TK_DOT
ทดสอบรหัสของ X ปรากฏว่า X เป็ นสัญลักษณ์สิ9นสุด
ตรวจสอบว่า X == a หรือไม่ ปรากฏว่าเท่ากัน
ผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนทิ9 ง
a = yylex();
ตัววิเคราะห์ศพั ท์ (yylex())จะส่งรหัส LL_EOF มาให้ a
ขี9 นตอนที 26: กองซ้อนว่าง
ทดสอบว่า a ไม่ใช่สญ
ั ลักษณ์สิ9นสุดแฟ้มหรือไม่ ในทีนี9 เป็ นเท็จ
สิ9 นสุดการทํางาน
สรุปขั9นตอนการทํางานของตัววิเคราะห์กระจาย LL(1) เริมจากการกดสัญลักษณ์เริมต้นลงบนกองซ้อน
จากนั9นเรียกตัววิเคราะห์ศพั ท์ เพืออ่านอักขระจากแฟ้ มภาษาต้นฉบับ แล้วส่งรหัสโทเค็นตัวแรกกลับมาให้
จากนั9นจะมีการทําซํ9าๆ จนกว่ากองซ้อนจะว่าง ดังนี9
ตรวจสอบสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อน
- ถ้าเป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุด จะตรวจสอบว่ามีกฎมาแทนทีสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุดตัวนั9นหรือไม่ โดยการ
ตรวจในตารางวิเคราะห์กระจาย ถ้ามีจะนําสัญลักษณ์ทีอยู่ทางขวามือมาแทนที โดยการผุดสัญลักษณ์ตวั นั9นทิ9 ง
แล้วกดสัญลักษณ์ทางขวามือลงไปแทน แต่ถา้ ไม่มีกฎมาแทนที ก็จะแสดงข้อความผิดพลาดให้ทราบ
- ถ้าเป็ นสัญลักษณ์สิ9นสุด จะตรวจสอบว่าสัญลักษณ์สนสุ
ิ9 ดตัวนั9นตรงกับโทเค็นทีได้จากตัววิเคราะห์
ศัพท์หรือไม่ ถ้าตรงกันจะผุดสัญลักษณ์สิ9นสุดนั9นทิ9 ง แล้วเรียกตัววิเคราะห์ศพั ท์ เพืออ่านอักขระจากแฟ้ม
ภาษาต้นฉบับ แล้วส่งรหัสโทเค็นตัวต่อไปกลับมาให้ แต่ถา้ ไม่ตรงกัน จะแสดงข้อความผิดพลาดให้ทราบ
หลังจากกองซ้อนว่าง จึงตรวจสอบว่าโทเค็นตัวสุดท้ายตรงกับสัญลักษณ์สนสุ
ิ9 ดแฟ้มหรือไม่ ถ้าตรงกันก็
แสดงว่าถูกต้อง แต่ถา้ ไม่ตรงกัน จะแสดงข้อความผิดพลาดให้ทราบ
สําหรับขั9นตอนการตรวจสอบวากยสัมพันธ์ จะตรวจสอบสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนว่า เป็ นสัญลักษณ์ไม่
สิ9 นสุด หรือสัญลักษณ์สิ9นสุดเท่านั9น แต่ถา้ ดูข9นั ตอนในรูปที 4.2 กรณีทีไม่เป็ นทั9งสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุด และ
สัญลักษณ์สิ9นสุด จะหมายถึงสัญลักษณ์กระทํา (action symbol) ซึงเกียวข้องกับขัน9 ตอนวิเคราห์ความหมาย และ
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จะกล่าวถึงในบทที 6 ในกรณีทเป็
ี นสัญลักษณ์กระทํา จะมีการเรียกตัววิเคราะห์ความหมาย แล้วผุดสัญลักษณ์น9ัน
ทิ9 ง
สําหรับตารางวิเคราะห์กระจาย ของไวยากรณ์ภาษาปาสกาล มีขนาดใหญ่ เนื องจากมีจาํ นวนกฎมาก จึง
ไม่เหมาะสมทีจะนํามาอธิบายทั9งหมด ในทีนี9 จะใช้วธิ ีอธิบายโดยใช้ไวยากรณ์ทีมีจาํ นวนกฎไม่มากนักแทน เพราะ
มีหลักการเหมือนกัน สมมุติวา่ ไวยากรณ์ทีใช้ คือ
(1) <S> : “c” <C> .
(2) <S> : “b” <B> “d” .
(3) <B> : @ .
(4) <B> : “b” .
(5) <C> : “c” .
ถ้าจัดเก็บแบบตารางวิเคราะห์กระจายสองมิติ จะมีลกั ษณะดังนี9
“b”
“c”
“d”
<S>
<S> : ”b”<B>”d”. <S> : “c” <C> .
<B>
<B> : “b” .
<B> : @ .
<C>
<C> : “c” .

LL_EOF

วิธีสร้างตารางวิเคราะห์กระจายจะไม่กล่าวถึงในทีนี9 เนื องจากโปรแกรม PSULLGEN จะสร้างให้โดยอัตโนมัติอยู่
แล้ว จากตัวอย่างทีกล่าวมาแล้วข้างต้น หลังจากทดสอบว่า X เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุดแล้ว การตรวจสอบว่ามีกฎ
ในตารางวิเคราะห์กระจายหรือไม่ ทําได้โดยใช้ X กับ a เป็ นดรรชนี กาํ กับ เช่น X เท่ากับ <S> และ a เท่ากับ “c”
จะมีกฎในตาราง คือ <S> : “c” <C> . แต่ถา้ X เท่ากับ <S> แต่ a เท่ากับ “d” จะไม่มกี ฎในตาราง เป็ นต้น
การเก็บแบบตารางสองมิติ จะสิ9 นเปลืองเนื9 อที เพราะมีช่องว่างในตารางมาก โปรแกรม PSULLGEN จึง
เก็บตารางวิเคราะห์กระจายแบบย่อแถว ตัวอย่างการเก็บตารางแบบย่อแถวของตารางวิเคราะห์กระจายสองมิติ
ข้างต้น มีลกั ษณะดังนี9
ตาราง Row

<S>
1

<B>
3

<C>
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 ใช้เก็บดรรชนี ทีชี9 ไปยังตาราง V จํานวนดรรชนี จะเท่ากับจํานวนสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุดบวกหนึ ง
ส่วนตาราง V จะเก็บเฉพาะช่องทีมีกฎอยู่ โดยเก็บเป็ นคู่ลาํ ดับ (สัญลักษณ์สิ9นสุด, กฎ) กฎทีมีสญ
ั ลักษณ์ไม่สิ9นสุด
ทางซ้ายเหมือนกัน จะเก็บอยูต่ ิดกันเป็ นกลุ่ม โดยมีดรรชนี ในตาราง Row ชี9 ไปยังคู่ลาํ ดับแรกของกลุ่ม ฉะนั9นการ
ค้นหาว่ามีกฎอยูใ่ นตารางหรือไม่ จะเริมค้นหาจากตาราง Row โดยใช้ดรรชนี ทีตําแหน่ งของสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุด
ตัวทีต้องการค้นหา ชี9 ไปยังคูล่ ําดับแรกของกลุ่มทีต้องการค้นหาในตาราง V และ ดรรชนี ทีตําแหน่ งถัดไปทีอยู่
ติดกันลบหนึ ง ชี9 ไปยังคูล่ าํ ดับสุดท้ายของกลุ่มทีต้องการค้นหาในตาราง V เช่น X เท่ากับ <S> และ a เท่ากับ “c”
เริมค้นหาทีตาราง Row ตรงตําแหน่ ง <S> ได้ดรรชนี เป็ น 1 และทีตําแหน่ งถัดไปทีอยูต่ ิดกันลบหนึ ง ได้ดรรชนี
เป็ น 3 – 1 = 2 จากนั9นเริมค้นหาในตาราง V จากตําแหน่ ง 1 ถึง 2 ตามลําดับ โดยใช้ a เปรียบเทียบกับ
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ตําแหน่ งสัญลักษณ์สิ9นสุดในคู่ลําดับ ปรากฏว่าพบทีตําแหน่ ง 2 แสดงว่ามีกฎในตาราง คือ ตําแหน่ งกฎใน
คู่ลาํ ดับ ได้แก่ <S> : “c” <C> . เป็ นต้น
โปรแกรม PSULLGEN จะไม่ใช้ตาราง V เพียงตารางเดียวเพือเก็บคู่ลาํ ดับ แต่จะใช้แถวลําดับหนึ งมิติ คือ
Column_Table, Index_Table, Production_table, และ RHS_Table แทนตาราง V จากตัวอย่างข้างต้น โปรแกรม
PSULLGEN จะเก็บตารางวิเคราะห์กระจาย โดยใช้แถวลําดับหนึ งมิติจาํ นวน 5 แถวลําดับดังนี9
<S>
<A>
<B>
Row_Table
1
3
5
6

Column_Table

1
“b”

2
“c”

3
“b”

4
“d”

5
“c”

Index_Table

1
(2)

2
(1)

3
(4)

4
(3)

5
(5)

4

5

6

7

8

4
<B>

5
“d”

6
“b”

Production_Table 1

RHS_Table

1
3
1
“c”

2
6
2
<C>

3
6
3
“b”

6

7
“c”

8

สําหรับคูล่ าํ ดับในตาราง V จะใช้ Column_Table เก็บสัญลักษณ์สิ9นสุด และ Index_Table,
Production_Table, และ RHS_Table เก็บกฎ โดยใช้ Index_Table เก็บหมายเลขกฎ ซึงจะชี9 ไปยังตําแหน่ งของกฎ
ใน Production_Table ส่วน Production_Table เก็บดรรชนี ชี9ไปยัง RHS_Table ซึงเก็บสายอักขระทางขวาของกฎ
ตรงตําแหน่ งสัญลักษณ์ตวั แรก กรณีทีเป็ นสายอักขระว่าง เช่นกฎที (3) จะใช้ดรรชนี เดียวกันกับกฎถัดไปทีอยู่
ติดกัน และ RHS_Table จะเก็บสายอักขระทางขวาของกฎเรียงตามลําดับจากกฎแรกถึงกฎสุดท้าย

4.3 ความผิดพลาดในขั+นตอนตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์
จากตัวอย่างทีกล่าวมา ยังไม่ได้กล่าวถึงความผิดพลาดในกรณีทีโปรแกรมภาษาต้นฉบับ เขียนไม่ถกู ต้อง
ตามไวยากรณ์ ความผิดพลาดแบบนี9 เรียกว่า ผิดวากยสัมพันธ์ หรือ ผิดไวยากรณ์ (syntax error) จากขั9นตอนวิธี
ในรูปที 4.2 จะเกิดความผิดพลาดได้ สามที คือ
(ก) ไม่มกี ฎในตารางวิเคราะห์กระจายมาแทนทีสัญลักษณ์ไม่สิ9นสุด เช่น กรณีของโปรแกรมภาษาปาสกาลทีเล็ก
ทีสุดข้างต้น เขียนตกคําหลัก PROGRAM เป็ นต้น สําหรับคอมไพเลอร์ทีสร้าง จะแสดงด้วยข้อความผิดพลาด
“syntax error”
(ข) สัญลักษณ์สิ9นสุดมีรหัสไม่ตรงกับรหัสของโทเค็นทีได้มาจากตัววิเคราะห์ศพั ท์ เช่น กรณีของโปรแกรมภาษา
ปาสกาลทีเล็กทีสุดข้างต้น เขียนตกตัวระบุชือของโปรแกรม คือ TEST เป็ นต้น สําหรับคอมไพเลอร์ทีสร้าง
จะแสดงด้วยข้อความผิดพลาด “Expected t” เมือ t เป็ นสัญลักษณ์สนสุ
ิ9 ด เช่น “Expected id” เป็ นต้น
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(ค) หลังจากกองซ้อนว่างแล้ว รหัสสุดท้ายทีได้จากตัววิเคราะห์ศพั ท์ ไม่ใช่รหัสสิ9 นสุดแฟ้ม เช่น เขียนโทเค็นอืนๆ
ต่อท้ายโปรแกรมภาษาปาสกาลทีเล็กทีสุดข้างต้น เป็ นต้น สําหรับคอมไพเลอร์ทีสร้าง จะแสดงด้วยข้อความ
ผิดพลาด “can not recovery, compiler terminate”
สําหรับการกูค้ วามผิดพลาด คอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนี9 ใช้วธิ ีการทีเรียกว่า panic mode คือ ใช้สญ
ั ลักษณ์
ประสานเวลา (synchronize symbol) เป็ นตัวประสานเวลา (synchronization) ระหว่างสัญลักษณ์บนกองซ้อนกับ
โทเค็นทีได้จากตัววิเคราะห์ศพั ท์ เพือให้สามารถดําเนิ นการต่อไปได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องหยุดเมือพบความผิดพลาด
ครั9งแรก ลักษณะนี9 จึงเป็ นจุดเด่นอีกอย่างหนึ งของคอมไพเลอร์ ทีพยายามหาข้อผิดพลาดให้มากทีสุดทีจะเป็ นไป
ได้ ผูใ้ ช้จะได้แก้ทีเดียวพร้อมๆ กัน อย่างไรก็ตามอาจจะกลายเป็ นจุดด้อยได้ดว้ ย เนื องจากหลังการกูแ้ ล้ว อาจจะมี
ผลทําให้เกิดความผิดพลาดอืนๆ ตามมา ทั9งๆ ทีจริงๆแล้ว ถ้าผูใ้ ช้ได้แก้ไขความผิดพลาดครั9งแรกแล้ว ความ
ผิดพลาดทีตามมาอาจจะไม่เกิดขึ9 น เพือตัดปั ญหาทีอาจจะทําให้ผเู้ ขียนโปรแกรมสับสน คอมไพเลอร์บางตัวจึง
หยุดทํางานเมือพบความผิดพลาดครั9งแรก
คอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนี9 ใช้ “;” เป็ นสัญลักษณ์ประสานเวลา เมือพบว่าผิดวากยสัมพันธ์ จะแสดง
ข้อความผิดพลาดและทําการกู ้ ดังนี9
1. ถ้ารหัสทีได้จากตัววิเคราะห์ศพั ท์เป็ น TK_SEMI หรือ LL_EOF ให้ทาํ ข้อถัดไป มิฉะนั9น ทําซํ9าๆ โดยการ
เรียกตัววิเคราะห์ศพั ท์ จนกว่าจะได้รหัสเป็ น TK_SEMI หรือ LL_EOF
2. ถ้ากองซ้อนว่างเปล่าหรือสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนมีรหัสเป็ น TK_SEMI เลิกทํา มิฉะนั9นทําซํ9าๆ โดย
การผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนทิ9 ง จนกว่าสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนจะมีรหัสเป็ น TK_SEMI หรือ
กองซ้อนว่าง

4.4 ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ของคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล
ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ของคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล ได้จากโปรแกรม PSULLGEN เก็บอยูใ่ น
แฟ้ มข้อมูล parser.c อธิบายได้ ดังนี9
บรรทัด 02002 เป็ นการ #include “token.h” เพือกําหนดรหัสของโทเค็น (บรรทัด 0010400163), รหัสของสัญลักษณ์สิ9นสุดแฟ้ ม (บรรทัด 00103), รหัสของสัญลักษณ์เริมต้น (บรรทัด 00164),
LLTERMINAL_RANGE
(บรรทัด
00101)
ใช้ในการทดสอบว่าเป็ นสัญลักษณ์สิ9นสุดหรือไม่,
LLNONTERMINAL_RANGE (บรรทัด 00102) และ LLMAX_DEPTH (บรรทัด 00100) ใช้เป็ นตัวกําหนดขนาด
ของกองซ้อน
กองซ้อนมีโครงสร้างข้อมูลแบบแถวลําดับหนึ งมิติขนาด LLMAX_DEPTH + 1 ชือ llstack (บรรทัด
02014) มีดรรชนี กาํ กับตั9งแต่ 0 ถึง LLMAX_DEPTH แต่ดรรชนี กาํ กับ 0 จะไม่ใช้เก็บข้อมูล ใช้เพือกําหนดให้รวู้ า่
กองซ้อนว่าง โดยมี lltop (บรรทัด 02014) เป็ นดรรชนี กาํ กับทีบอกตําแหน่ งบนยอดกองซ้อน
ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์มชี ือว่า llparse (บรรทัด 02016) เป็ นฟั งก์ชนั ทีให้ค่าเป็ นเลขจํานวนเต็ม
1 ถ้ามีผิดวากยสัมพันธ์ และ 0 ถ้าไม่มีผิดวากยสัมพันธ์ ฟั งก์ชนั นี9 มีหลักการทํางานเหมือนกับทีกล่าวแล้วในหัวข้อ
4.2 ตารางวิเคราะห์กระจาย จะเก็บอยูใ่ น Row_Table (บรรทัด 02019-02032), Column_Table (บรรทัด
02034-02164), Index_Table (บรรทัด 02166-02296), Production_Table (บรรทัด 02298-02321),
และ RHS_Table (บรรทัด 02323-02546) ขั9นตอนวิธีจะเริมตั9งแต่บรรทัด 02548 ถึง 02645 เหมือนกับทีได้
กล่าวแล้วในรูปที 4.2 แต่ได้เพิมการตรวจสอบการล้นของกองซ้อน (บรรทัด 02548-02551 และ 0257702580) และการขาดของกองซ้อน (บรรทัด 02566-02569 และ 02603-02606) นอกจากนี9 เพือให้งา่ ยต่อ
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การแก้จุดบกพร่อง (debug) จึงได้เพิมส่วนทีสามารถตรวจดูข9นั ตอนการทํางานทีละขั9นตอนได้ (บรรทัด
02556-02558, 02571-02573, 02582-02584, 02589-02591, 02599-02601, 0260802610, 02614-02616, 02624-02626, และ 02637-02639) ถ้าผูใ้ ช้ตอ้ งการดูรายงานการทํางานทีละ
ขั9นตอน ให้นิยามสัญลักษณ์ LLDEBUG ในช่วงของการแปลโปรแกรมส่วนนี9 กรณีทีผิดวากยสัมพันธ์ตวั วิเคราะห์
เชิงวากยสัมพันธ์จะเรียก llerror (บรรทัด 02592, 02617, และ 02640) เพือทําการกู ้ ดังทีได้กล่าวมาแล้วใน
หัวข้อ 4.3 (ดู llerror ในแฟ้ม error.c) หลังจากทําการกูแ้ ล้ว ถ้าไม่นิยามสัญลักษณ์ LLRECOVER (บรรทัด
02593-02595, 02618-02620, และ 02641-02643) ฟั งก์ชนั llparse ส่งค่า 1 กลับ มิฉะนั9น จะส่งค่า
0 กลับ
ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์จะติดต่อกับตัววิเคราะห์ความหมาย โดยการตรวจสอบสัญลักษณ์ตวั ทีอยู่
บนยอดกองซ้อน (บรรทัด 02559, 02598, และ 02623) ถ้าเป็ นสัญลักษณ์กระทํา จะเรียก ตัววิเคราะห์
ความหมาย คือ llaction (บรรทัด 02627) ซึงจะกล่าวถึงในบทที 6

4.5 บทสรุป
ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ ทําหน้าทีตรวจสอบวากยสัมพันธ์ของภาษา โดยใช้ไวยากรณ์ไม่พงบริ
ึ บท
ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์จะเรียกตัววิเคราะห์ศพั ท์ เพือแยกอักขระในภาษาต้นฉบับ ออกเป็ นโทเค็น แล้ว
ตรวจสอบว่าโทเค็นนั9นเรียงลําดับถูกต้องตาม ไวยากรณ์หรือไม่ ถ้าพบผิดวากยสัมพันธ์ จะรายงานให้ผใู้ ช้ทราบ
และทําการกู ้ เพือให้สามารถดําเนิ นการตรวจสอบต่อไปได้ จะไม่หยุดเมือพบความผิดพลาดครั9งแรก คอมไพเลอร์
ในหนังสือเล่มนี9 ใช้ตวั วิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ของไวยากรณ์
LL(1)
ทีผลิตโดยอัตโนมัติดว้ ยโปรแกรม
PSULLGEN ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ติดต่อกับตัววิเคราะห์ความหมาย โดยใช้สญ
ั ลักษณ์กระทํา ซึงจะกล่าวถึง
ในบทที 6
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บทที 5
ตารางสัญลักษณ์
ก่อนทีจะกล่าวถึงขันตอนการตรวจสอบความหมายในบทถัดไป
จะขอกล่าวถึงตารางสัญลักษณ์กอ่ น
เพราะมีความจําเป็ นต้องใช้ในขันตอนดังกล่าว ถ้าย้อนกลับไปดูขนตอนการตรวจสอบวากยสั
ั
มพันธ์ จะเห็นได้วา่
ไวยากรณ์ทีใช้เป็ นไวยากรณ์ไม่พงบริ
ึ บท การตรวจสอบจึงทําได้เฉพาะการเรียงลําดับของโทเค็นเท่านัน ไม่ได้
สนใจว่าโทเค็นนันเขียนอยูต่ รงไหนและมีคา่ เป็ นอะไร สมมุติวา่ โปรแกรมต้นฉบับภาษาปาสกาล คือ
PROGRAM SyntaxCorrect1;
VAR X : REAL;
BEGIN
Y := X + 1.0
END .
โปรแกรมนี ถกู วากยสัมพันธ์ เพราะเขียนถูกต้องตามไวยากรณ์ทีกล่าวถึงในบทที 4 คือ มีโทเค็นเรียงตามลําดับ
ดังนี
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
แต่ถา้ พิจารณาในแง่ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของภาษาปาสกาลแล้ว จะเห็นได้วา่ ไม่ถกู ต้อง เพราะ Y
ไม่ได้มกี ารประกาศก่อนการใช้ นี เป็ นเหตุผลหนึ งทีจําเป็ นต้องมีตารางสัญลักษณ์ไว้ตรวจสอบ ความผิดพลาด
อืนๆ ทีสามารถตรวจจับได้โดยใช้ตารางสัญลักษณ์ 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 .
มีความผิดพลาดหลายแห่ง คือ
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ประกาศตัวแปร X และ Y ซํากัน
จํานวนพารามิเตอร์เมือมีการเรียก P มีไม่เท่ากับทีประกาศไว้
ชนิ ดของพารามิเตอร์เมือมีการเรียก Q ไม่สอดคล้องกัน
ประโยคคําสังกําหนดค่า J := Q(I) ไม่ถกู ต้องเพราะตัวแปรด้านซ้าย คือ J มีชนิ ดเป็ นจํานวนเต็ม
แต่ค่าของฟั งก์ชนั Q เป็ นชนิ ดจํานวนจริง

เป็ นต้น
ในบทนีจะกล่าวถึง
โครงสร้างข้อมูลของตารางสัญลักษณ์,
การจัดการกับตารางสัญลักษณ์,
ลักษณะเฉพาะของค่าคงที, การพิมพ์ตารางสัญลักษณ์, และบทสรุป ตามลําดับ

5.1 โครงสร้างข้อมูลของตารางสัญลักษณ์
ตารางสัญลักษณ์มโี ครงสร้างได้หลายรูปแบบ ตารางสัญลักษณ์ของคอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนี มี
โครงสร้างเป็ นต้นไม้แบบค้นทวิภาค (binary search tree) ทีมีชือตัวระบุเป็ นเขตข้อมูลหลัก (key field) ลักษณะ
ของต้นไม้แบบค้นทวิภาค จะมีคุณสมบัติดงั นี ค่าของเขตข้อมูลหลักของบัพ (node) ระดับลูกด้านซ้าย จะมีค่าน้อย
กว่า ค่าของเขตข้อมูลหลักของบัพระดับพ่อแม่ และ ค่าของเขตข้อมูลหลักของบัพระดับลูกด้านขวา จะมีคา่ มากกว่า
หรือเท่ากับ ค่าของเขตข้อมูลหลักของบัพระดับพ่อแม่ แต่ละบัพ มีโครงสร้างนิ ยามด้วยภาษาซี เรียกว่า
SYM_NODE (บรรทัด 00453-00463) ดังนี
/* Symbol table node */
typedef struct symtab_node {
struct symtab_node *left, *right;
struct symtab_node *next;
char
*name;
ID_KIND
use;
INFO_STRUCT
info;
TYPE_NODE_PTR
typep;
int
level;
int
label_index;
} SYM_NODE, *SYM_NODE_PTR;

/* ptrs to sub binary search trees */
/* for chaining nodes */
/* name of id */
/* kind of id */ ⇐ ดูหวั ข้อ 5.1.1
/* info for constant, routine etc. */ ⇐ ดูหวั ข้อ 5.1.2
/* ptr to type node */ ⇐ ดูหวั ข้อ 5.1.3
/* nesting level */
/* label index for id */

แต่ละเขตข้อมูล (field) มีความหมาย ดังนี
• left และ right เป็ นตัวชีไปยัง บัพระดับลูกด้านซ้าย และ ขวา ตามลําดับ
• next ใช้เพือเป็ นตัวชีไปยัง บัพทีโยงกันเป็ นลูกโซ่
• name เป็ นตัวชีไปยังสายอักขระทีเป็ นชือของตัวระบุ
• use ใช้ระบุประเภทของตัวระบุ ซึงมี 17 ประเภท มีชนิ ดเป็ น enum (บรรทัด 00306-00316)
จะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อ 5.1.1
• info ใช้เก็บลักษณะเฉพาะของตัวระบุ ซึงตัวระบุแต่ละตัวจะมีลกั ษณะเฉพาะไม่เหมือนกัน กําหนด
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ด้วยโครงสร้าง ในบรรทัด 00369-00397 และจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อ 5.1.2
• typep เป็ นตัวชีไปยัง บัพทีมีโครงสร้างข้อมูลของชนิ ด ดังแสดงในบรรทัด 00399-00439 จะ
กล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อ 5.1.3
• level เป็ นเลขจํานวนเต็ม ใช้เพือเก็บระดับของบล็อก จะกล่าวถึงในภายหลัง
• label_index เป็ นเลขจํานวนเต็ม ใช้เพือเก็บดรรชนี ป้ายของตัวระบุ จะกล่าวถึงในภายหลัง
คอมไพเลอร์ทีสร้างในหนังสือเล่มนี ได้เก็บหมายเลขป้ายทีประกาศในส่วน LABEL ไว้ในตาราง
สัญลักษณ์ดว้ ย โดยการเปลียนหมายเลขป้ายให้เป็ นสายอักขระเพือใช้เป็ นชือ และถือเสมือนหนึ งว่าเป็ นตัวระบุ
พิเศษประเภทหนึ ง เรียกว่า ตัวระบุป้าย ใช้เพืออ้างอิงถึงป้ายในคอมไพเลอร์เท่านัน ไม่มีตวั ระบุป้ายในภาษาปาส
กาล
ตารางสัญลักษณ์ทีสร้างตรงเขตข้อมูล name จะเป็ นตัวชีไปยังอักขระตัวแรกของชือ ซึงเก็บอยูใ่ นสาย
อักขระซึงเริมต้นทีตําแหน่ งซึงชีโดย str_tab (บรรทัด 02730) แต่ละชือจะปิ ดท้ายด้วยอักขระรหัส 0 ในทีนี จะใช้
\0 แทน ดังแสดงในตัวอย่างที 5.1 เพือไม่ให้ภาพทีใช้ประกอบการอธิบายดูสบั สนเกินไป ต่อไปจะเขียนสาย
อักขระของชือตรงเขตข้อมูล name โดยตรง ดังแสดงในตัวอย่างที 5.2

ตัวอย่าง 5.1 ตารางสัญลักษณ์ต่อไปนี แสดงให้เห็นลักษณะของต้นไม้แบบค้นทวิภาค แต่แสดงเฉพาะเขตข้อมูล
left, right และ name เท่านัน โดยที name เป็ นตัวชีไปยังอักขระตัวแรกของชือ ซึงเก็บอยูใ่ นสายอักขระซึงเริมต้นที
ตําแหน่ งซึงชีโดย str_tab
left right

left right

name

left right

name

name

left right

left right

name

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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ตัวอย่าง 5.2 ตารางสัญลักษณ์ต่อไปนี เขียนชือตรงเขตข้อมูล name โดยตรง
left right

left right

name
“A”

left right

name
“DOG”

name
“HE”
left right

left right

name
“R”

name
“W”

left right

5.1.1 ประเภทของตัวระบุ
ประเภทของตัวระบุ มีชนิ ดเป็ น enum ดังนี
/* 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;
แต่ละประเภทใช้เพือวัตถุประสงค์ ดังนี
• UNDEFINED ใช้เมือมีความผิดพลาดเกิดขึน และไม่รวู้ า่ เป็ นประเภทใด

name
“X”
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• LABEL_ID เป็ นตัวระบุป้าย (หมายเลขป้าย) เช่น
LEBEL 99, 777;
มีสองตัว คือ 99 และ 777
• CONST_ID เป็ นค่าคงที เช่น
CONST PI = 3.1415926;
มีหนึ งตัว คือ PI
ในภาษาปาสกาลมีตวั ระบุประเภทค่าคงทีทีนิ ยามไว้ก่อนแล้ว สามตัว คือ MAXINT, FALSE,
และ TRUE ซึงมีนิยาม ดังนี
CONST MAXINT = 32767;
TYPE BOOLEAN = (FALSE, TRUE);
• TYPE_ID เป็ นชนิ ด เช่น
TYPE DAYSOFWEEK = (SUN, MON, TUE, WED, THR, FRI, SAT)
มีหนึ งตัว คือ DAYSOFWEEK ส่วน SUN, MON, TUE, WED, THR, FRI, และ SAT เป็ นค่าคงที
ในภาษาปาสกาลมีตวั ระบุประเภทชนิ ดทีนิ ยามไว้ก่อนแล้ว ห้าตัว คือ INTEGER, REAL,
BOOLEAN, CHAR, และ TEXT ดูตวั อย่าง 5.7
• FORWARD_ID เป็ นตัวระบุประเภทชนิ ด ทีอ้างถึง แต่ยงั ไม่เคยประกาศหรือนิ ยามมาก่อน ใช้กบั
การประกาศชนิ ดตัวชี เช่น
TYPE P = ^PERSON;
มีหนึ งตัว คือ PERSON
• FIELD_ID เป็ นเขตข้อมูล เช่น
TYPE COMPLEX = RECORD
REALPART : REAL;
IMAGINARYPART : REAL
END;
มีสองตัว คือ REALPART และ IMAGINARYPART ส่วน COMPLEX เป็ นชนิ ด และ REAL เป็ นชนิ ดที
นิ ยามไว้ก่อนแล้ว
• TAG_ID เป็ นป้ายระบุ (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 งตัว คือ ORIGIN ส่วน PERSONKIND และ PERSON เป็ นชนิ ด
NAME, BIRTHPLACE, และ COUNTRY เป็ นเขตข้อมูล
CHAR เป็ นชนิ ดทีนิ ยามไว้ก่อนแล้ว
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• VAR_ID เป็ นตัวแปร เช่น
VAR I : INTEGER;
มีหนึ งตัว คือ I ส่วน INTEGER เป็ นชนิ ดทีนิ ยามไว้ก่อนแล้ว
ในภาษาปาสกาลมีตวั ระบุประเภทตัวแปรทีนิ ยามไว้ก่อนแล้ว สองตัว คือ INPUT และ OUTPUT
ซึงมีชนิ ดเป็ น TEXT
• VALPARM_ID เป็ นพารามิเตอร์แบบโดยค่า เช่น
FUNCTION SUM(X, Y : REAL) : REAL;
มีสองตัว คือ X และ Y ส่วน SUM เป็ นชือของฟั งก์ชนั และ REAL เป็ นชนิ ดทีนิ ยามไว้ก่อนแล้ว
• VARPARM_ID เป็ นพารามิเตอร์แบบโดยเลขทีอยู่ เช่น
PROCEDURE SWAP(VAR A, B : INTEGER);
มีสองตัว คือ A และ B ส่วน SWAP เป็ นชือของกระบวนงาน และ INTEGER
เป็ นชนิ ดทีนิ ยามไว้ก่อนแล้ว
• PROCPARM_ID เป็ นพารามิเตอร์แบบโดยกระบวนงาน เช่น
PROCEDURE WRITENODES(PROCEDURE TREEOPERATION(START: PTR));
มีหนึ งตัว คือ TREEOPERATION ส่วน WRITENODES เป็ นชือของกระบวนงาน
START เป็ นพารามิเตอร์แบบโดยค่า
PTR เป็ นชนิ ดทีประกาศไว้ก่อนหน้านี แล้ว
• FUNCPARM_ID เป็ นพารามิเตอร์แบบโดยฟั งก์ชนั เช่น
FUNCTION SIGMA(FUNCTION F(X:REAL));
มีหนึ งตัว คือ F ส่วน SIGMA เป็ นชือของฟั งก์ชนั
X เป็ นพารามิเตอร์แบบโดยค่า
REAL เป็ นชนิ ดทีนิ ยามไว้ก่อนแล้ว
• PROG_ID เป็ นชือโปรแกรม เช่น
PROGRAM TEST;
มีหนึ งตัว คือ TEST
• PROC_ID เป็ นชือกระบวนงาน เช่น
PROCEDURE MYWRITE;
มีหนึ งตัว คือ MYWRITE
• FUNC_ID เป็ นชือฟั งก์ชนั เช่น
FUNCTION YESNO : BOOLEAN;
มีหนึ งตัว คือ YESNO ส่วน BOOLEAN เป็ นชนิ ดทีนิ ยามไว้ก่อนแล้ว
• STDPROC_ID เป็ นชือกระบวนงานทีนิ ยามไว้กอ่ นแล้ว ในภาษาปาสกาล มีกระบวนงานทีนิ ยามไว้
ก่อนแล้ว มีชือ ดังนี DISPOSE, GET, NEW, PACK, PAGE, PUT, READ, READLN, RESET,
REWRITE, UNPACK, WRITE, และ WRITELN สําหรับ UNPACK ไม่มใี ช้ในคอมไพเลอร์ทีสร้างใน
หนังสือเล่มนี นอกจากนี ผเู้ ขียนได้เพิมเติมกระบวนงานทีนิ ยามไว้ก่อนแล้ว คือ ASSIGN, CLOSE,
DELAY, INTR, NOSOUND, OUTPORT, OUTPORTB, SOUND, SRAND, และ WRITEMEM
รายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวก ข และ ค
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• STDFUNC_ID เป็ นฟั งก์ชนั ทีนิ ยามไว้กอ่ นแล้ว ในภาษาปาสกาล มีฟังก์ชนั ทีนิ ยามไว้ก่อนแล้ว มี
ชือ ดังนี ABS, ARCTAN, CHR, COS, EOF, EOLN, EXP, LN, ODD, ORD, PRED, ROUND, SIN,
SQR, SQRT, SUCC, และ TRUNC นอกจากนี ผเู้ ขียนได้เพิมเติม ฟั งก์ชนั ทีนิ ยามไว้ก่อนแล้ว คือ
INPORT, INPORTB, OFS, RAND, SEG, และ READMEM รายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวก ข และ ค
5.1.2 ลักษณะเฉพาะของตัวระบุ
ลักษณะเฉพาะของตัวระบุอาจแบ่งได้เป็ นสามกลุ่มย่อย คือ constant, routine, และ data เนื องจากสาม
กลุ่มนี เกิดขึนไม่พร้อมกัน คือ ลักษณะเฉพาะของตัวระบุ จะจัดอยูใ่ นกลุ่มใดกลุ่มหนึ งเท่านัน จึงสามารถใช้เนื อที
เดียวกันในลักษณะ union ดังนี
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 ได้แก่ constant เก็บลักษณะเฉพาะของค่าคงที ประกอบด้วย
• value ใช้เก็บค่าซึงอาจจะเป็ น เลขจํานวนเต็ม, จํานวนจริง, อักขระ, หรือตัวชีไปยังสายอักขระ
อย่างใดอย่างหนึ ง จึงมีโครงสร้างแบบ union
• flag เป็ นตัวแปรชัวคราว ไม่ได้เกียวกับค่าคงทีใดๆ เลย ไว้ใช้ในขันตอนตรวจสอบความหมาย
กลุ่มทีสอง ได้แก่ routine เก็บลักษณะเฉพาะของกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั ประกอบด้วย
• key ใช้สาํ หรับกําหนดประเภทของ routine มีชนิ ดเป็ น enum (บรรทัด 00300-00304) ดังนี
typedef enum {
DECLARE_ROUTINE,
FORWARD_ROUTINE,
DEFINED_ROUTINE
} ROUTINE_KIND;
• parm_counts เก็บจํานวนพารามิเตอร์
• total_parm_sizes เก็บขนาดของพารามิเตอร์รวมกันทังหมด
• total_local_sizes เก็บขนาดของตัวแปรท้องถิน (local variable) รวมกันทังหมด
• parm_ptr เป็ นตัวชีไปยังพารามิเตอร์ตวั แรก
• local_ptr เป็ นตัวชีไปยังตัวแปรท้องถินตัวแรก
กลุ่มทีสาม ได้แก่ data เก็บลักษณะเฉพาะของ ระเบียนและเขตข้อมูล ประกอบด้วย
• offset เก็บระยะห่างจากจุดเริมต้นระเบียน
• record_idp เก็บตัวชีไปยังตัวระบุชนิ ดระเบียน
5.1.3 โครงสร้างข้อมูลของชนิด
คอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนี แบ่งชนิ ดออกเป็ น 9 รูปแบบ คือ SCALAR_FORM, ENUM_FORM,
SUBRANGE_FORM, ARRAY_FORM, RECORD_FORM, SET_FORM, FILE_FORM, TEXT_FORM (เป็ น FILE พิเศษ
ชนิ ดหนึ ง จึงมีโครงสร้างข้อมูลเหมือน FILE), และ POINTER_FORM มีโครงสร้างนิ ยามด้วยภาษาซี เรียกว่า
TYPE_NODE ดังนี
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;
ไม่วา่ ชนิ ดจะเป็ นรูปแบบใด จะต้องมีขอ้ มูลเหมือนกันอยูส่ ่วนหนึง คือ
• form ไว้สาํ หรับกําหนดรูปแบบ (บรรทัด 00318-00323) ดังนี
/* 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;
สําหรับ NO_FORM ใช้เมือมีความผิดพลาดเกิดขึนและไม่รรู้ ปู แบบ ส่วน SCALAR_FORM จะหมายถึง
ชนิ ดจํานวนเต็ม, ชนิ ดจํานวนจริง, และชนิ ดอักขระ
• size เก็บขนาดของชนิ ด
• type_idp เป็ นตัวชีไปยังตัวระบุชนิ ด
ส่วนทีต่างกันของแต่ละรูปแบบ จะมีโครงสร้างข้อมูลแตกต่างกันออกไป แต่สามารถใช้เนื อทีร่วมกันได้
จึงใช้โครงสร้างแบบ union โครงสร้างทีแตกต่างกัน แบ่งออกได้เป็ น 7 รูปแบบ คือ แจงนับ (enumeration), พิสยั
ย่อย (subrange), แถวลําดับ (array), ระเบียน (record), เซต (set), แฟ้ ม (file), และตัวชี (pointer) ดังนี
ก) แบบแจงนับ (ดูตวั อย่าง 5.3) ประกอบด้วย
• const_idp เป็ นตัวชีไปยังตัวระบุคา่ คงทีตัวแรก ซึงมีค่าเริมต้นด้วย 0
• max เป็ นค่าสุดท้าย
ข) แบบพิสยั ย่อย (ดูตวั อย่าง 5.4) ประกอบด้วย
• range_typep เป็ นตัวชีไปยังชนิ ดของพิสยั ย่อย
• min ค่าตําสุดของพิสยั ย่อย
• max ค่าสูงสุดของพิสยั ย่อย
ค) แบบแถวลําดับ (ดูตวั อย่าง 5.5) ประกอบด้วย
• index_typep เป็ นตัวชีไปยังชนิ ดของดรรชนี
• elmt_typep เป็ นตัวชีไปยังชนิ ดของสมาชิก
• min_index ค่าตําสุดของดรรชนี
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• max_index ค่าสูงสุดของดรรชนี
• elmt_counts จํานวนสมาชิกทังหมด
ง) แบบระเบียน (ดูตวั อย่าง 5.6) ประกอบด้วย
• field_symtab เป็ นตัวชีไปยังเขตข้อมูลตัวแรกของระเบียน
จ) แบบเซต (ดูตวั อย่าง 5.8) ประกอบด้วย
• host_typep เป็ นตัวชีไปยังชนิ ดของสมาชิกของเซต
ฉ) แบบแฟ้ ม ประกอบด้วย
• fcom_typep เป็ นตัวชีไปยังชนิ ดของข้อมูลในแฟ้ ม
ช) แบบตัวชี ประกอบด้วย
• pointer_idp เป็ นตัวชีไปยังตัวระบุชนิ ด

ตัวอย่าง 5.3 ตารางสัญลักษณ์แสดงเฉพาะส่วนทีจําเป็ น เมือมีการประกาศด้วยข้อความสัง
TYPE SIZE = (SMALL, MEDIUM, LARGE);
next

name
“SIZE”

use
TYPE_ID

typep

next

name
“SMALL”

use
CONST_ID

typep

next

name
use
“MEDIUM” CONST_ID

typep

next

name
“LARGE”

typep

use
CONST_ID

A

form
ENUM_FORM

type_idp

const_idp max
2
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ตัวอย่าง 5.4 ตารางสัญลักษณ์แสดงเฉพาะส่วนทีจําเป็ น เมือมีการประกาศด้วยข้อความสัง
TYPE BALL = SMALL .. LARGE;
next

name
“BALL”

B

use
TYPE_ID

typep

form
SUBRANGE_FORM

type_idp

range_type

A

min
0

max
2

ชีไปยังจุด A ในตัวอย่าง 5.3

ตัวอย่าง 5.5 ตารางสัญลักษณ์แสดงเฉพาะส่วนทีจําเป็ น เมือมีการประกาศด้วยข้อความสัง
TYPE BASKET = ARRAY [ 1 .. 10 ] OF BALL;
next

name
“BASKET”

use
TYPE_ID
form
ARRAY_FORM

typep

type_idp index_typep elmt_typep elmt_counts
10
B

form
SUBRANGE_FORM

type_idp

form
SCALAR_FORM

type_idp

range_type

ชีไปยังจุด B ในตัวอย่าง 5.4
min max
1
10

I ชีไปยังจุด I ในตัวอย่าง 5.7
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ตัวอย่าง 5.6 ตารางสัญลักษณ์แสดงเฉพาะส่วนทีจําเป็ น เมือมีการประกาศด้วยข้อความสัง
TYPE POINT = RECORD X, Y : REAL END;
next

name
“POINT”

use
TYPE_ID
form
RECORD_FORM

typep

type_idp field_symtab

next

name
“X”

use
FIELD_ID

typep

next

name
“Y”

use
FIELD_ID

typep

R ชีไปยังจุด R ในตัวอย่าง 5.7

5.1.4 นิยามแมโคร
เนื องจากโครงสร้างข้อมูลทีกล่าวมามีหลายชัน ทําให้การอ้างถึงเขตข้อมูลชันใน ต้องเขียนยาว จึงได้
นิ ยามแมโคร เพือให้เขียนสันลง (บรรทัด 00441-00451) ดังนี
#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 เขียน ICONST แทน info.tag.constant.value เป็ นต้น

5.2 การจัดการกับตารางสัญลักษณ์
ตารางสัญลักษณ์มกี ารจัดการสามอย่าง คือ การสร้างและกําหนดค่าเริมต้น, การปรับให้เป็ นปั จจุบนั
(update), และการค้น การปรับให้เป็ นปั จจุบนั อาจจะเป็ นการเพิม ลบ หรือ แก้ไข คอมไพเลอร์ทีสร้างในหนังสือ
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เล่มนี สร้างตารางสัญลักษณ์ไว้ในหน่ วยความจําบริเวณฮีป (heap) ซึงเป็ นการจัดสรรหน่ วยเก็บแบบพลวัต
(dynamic storage allocation) คือ จะเกิดขึนในช่วงกระทําการ ตัวแปรสามตัวทีใช้เป็ นตัวชีไปยังจุดเริมต้นของ
ตารางสัญลักษณ์ คือ sym_tab, type_tab, และ str_tab ซึงเป็ นตัวชีไปยัง SYM_NODE, TYPE_NODE, และ อักขระ
ตามลําดับ (บรรทัด 02728-02730) ตัวแปรทังสามนี ใช้เนื อทีแค่ขนาดของตัวชีเท่านัน และเกิดขึนในช่วงการ
แปล เนื องจากภาษาปาสกาลมีโครงสร้างแบบบล็อกซ้อนกัน การลบข้อมูลออกจากตารางสัญลักษณ์ เมือตอนออก
จากบล็อก มักจะทําพร้อมๆ กัน ทีละมากๆ ฟั งก์ชนั จัดสรรหน่ วยเก็บแบบพลวัต malloc และ free ของภาษาซีทีมี
ให้ใช้จึงอาจไม่เหมาะสม คอมไพเลอร์ทีสร้างในหนังสือเล่มนี จึงใช้วธิ ีเรียกฟั งก์ชนั calloc ทีมีให้ใช้ในภาษาซี เพือ
ขอใช้หน่ วยความจําในบริเวณฮีป ขนาดใหญ่มาจํานวนหนึง (บรรทัด 02978-02990) แล้วเขียนฟั งก์ชนั เพือ
จัดสรรหน่ วยย่อยขึนมาเอง จํานวนเนื อทีทีขอมามีสามส่วนดังรูปที 5.1 จํานวนหน่ วยย่อยทีร้องขอของ sym_tab,
type_tab, และ str_tab เท่ากับ 500, 500, และ 5000 ตามลําดับ (บรรทัด 02725-02727) หน่ วยย่อยของ
ส่วนทีชีโดย sym_tab จะมีขนาดเท่ากับ ขนาดของโครงสร้าง SYM_NODE หน่วยย่อยของส่วนทีชีโดย type_tab จะ
มีขนาดเท่ากับ ขนาดของโครงสร้าง TYPE_NODE และ หน่ วยย่อยของส่วนทีชีโดย str_tab จะมีขนาดเท่ากับขนาด
ของอักขระ
ส่วนทีชีโดย str_tab ใช้เก็บสายอักขระของชือตัวระบุ ดังแสดงใน ตัวอย่าง 5.1 ส่วนทีชีโดย type_tab ใช้
เก็บบัพทีมีโครงสร้าง TYPE_NODE แสดงด้วยกรอบหกเหลียมในตัวอย่าง 5.3–5.6 และส่วนทีชีโดย sym_tab ใช้
เก็บบัพทีมีโครงสร้าง SYM_NODE แสดงด้วยกรอบสีเหลียมในตัวอย่าง 5.1-5.6
ฟั งก์ชนั ทีใช้จดั สรรหน่วยย่อยของส่วนทีชีโดย sym_tab, type_tab, และ str_tab คือ get_symtab_node,
get_type_node, และ get_str ตามลําดับ (บรรทัด 02887-02908) วิธีการคือ ใช้ตวั แปรสามตัวชือ
end_sym_tab, end_type_tab, และ end_str_tab เป็ นตัวชีไปยังตําแหน่ งหลังสุดของหน่ วยย่อยสุดท้าย ของส่วนที
ชีโดย sym_tab, type_tab, และ str_tab ตามลําดับ ในขณะทีใช้ตวั แปรอีกสามตัวชือ top_sym_tab,
top_type_tab, และ top_str_tab เป็ นตัวชีไปยังตําแหน่ งแรกของหน่ วยย่อยทียังไม่ถกู ใช้ ของส่วนทีชีโดย sym_tab,
type_tab, และ str_tab ตามลําดับ เมือมีการเรียกใช้ฟังก์ชนั เหล่านี จะมีการตรวจสอบก่อนว่ามีหน่ วยย่อย
เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่พอจะแสดงข้อความผิดพลาดให้ผใู้ ช้ทราบ มิฉะนันจะจัดสรรหน่วยย่อยให้ สําหรับฟั งก์ชนั
get_symtab_node จะจัดสรรให้ทีละหน่ วยย่อย โดยการจัดสรรหน่ วยย่อยทีชีโดย top_sym_tab ให้ แล้วเลือนตัวชี
top_sym_tab ไปยังหน่ วยย่อยถัดไป ด้วยข้อความสัง top_sym_tab++ ฟั งก์ชนั get_type_node จัดสรรหน่ วยย่อย
เหมือนฟั งก์ชนั get_symtab_node ส่วนฟั งก์ชนั get_str จะจัดสรรให้เท่ากับจํานวนอักขระของสายอักขระทีส่งมา
ทางพารามิเตอร์บวกหนึ ง
เนื องจากภาษาปาสกาลมีโครงสร้างแบบบล็อกซ้อนกัน ดังแสดงในรูปที 5.2 ตารางสัญลักษณ์จงึ
สามารถแบ่งออกได้เป็ นบล็อกๆ แต่ละบล็อกซ้อนกันในลักษณะกองซ้อน ตารางสัญลักษณ์ของบล็อกจะเริมทีราก
ของบล็อกนัน คอมไพเลอร์ทีสร้างในหนังสือเล่มนี ใช้ตวั แปร display (บรรทัด 2713) เป็ นกองซ้อน และ
mark_heap (บรรทัด 2731-2735) ไว้ทาํ เครืองหมายฮีป
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0 บัพทีมีโครงสร้าง SYM_NODE
1
…

0 บัพทีมีโครงสร้าง TYPE_NODE
1
…

499

499
0 1

4999
…
เนื อทีบริเวณฮีป
เนื อทีบริเวณข้อมูลทีรูใ้ นช่วงการแปล

type_tab
sym_tab
str_tab
รูปที 5.1 ตารางสัญลักษณ์ในบริเวณฮีป
ตัวแปร display มีโครงสร้าง DISPLAY (บรรทัด 00482-00484) ดังนี
typedef struct {
SYM_NODE_PTR block_id, root;
} DISPLAY;
ตําแหน่ ง block_id จะชีไปยังชือของบล็อก ซึงอาจจะเป็ น ชือโปรแกรม, ชือกระบวนงาน, หรือ ชือฟั งก์ชนั ยกเว้น
บล็อกระดับ 0 ซึงไม่มชี ือ จะมีค่าเป็ น NULL ส่วน root จะชีไปยังรากของบล็อกนันๆ
ส่วนตัวแปร mark_heap มีโครงสร้าง (บรรทัด 02731-02735) ดังนี
PRIVATE struct {
SYM_NODE_PTR sym_tab;
TYPE_NODE_PTR type_tab;
char * str_tab;
} mark_heap[MAX_LEVEL-1];
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ใช้เพือทําเครืองหมายฮีปของบล็อกทีระดับต่างๆ ยกเว้นระดับ 0 ซึงรูแ้ ล้วว่าเริมทีจุดเริมต้นของเนื อทีทังสามส่วน
เนื องจากตารางสัญลักษณ์ใช้เนื อทีสามส่วน จึงต้องมีเขตข้อมูลทีเป็ นตัวชีสามตัว เพือชีไปยังส่วนต่างๆ โดยที
mark_heap[i] จะชีไปยังฮีปของบล็อกระดับ i+1 รูปที 5.3 (ก) แสดงให้เห็นตารางสัญลักษณ์ในแต่ละบล็อก ของ
โปรแกรมในรูปที 5.2 เมือแปลมาถึงสินสุดบล็อก M และ รูปที 5.3 (ข) แสดงให้เห็นตารางสัญลักษณ์ในแต่ละ
บล็อก ของโปรแกรมในรูปที 5.2 เมือแปลมาถึงสินสุดบล็อก 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;
ระดับ 3
ระดับ 2
BEGIN
END; { PROCEDURE M }
FUNCTION P;
VAR J : INTEGER;
BEGIN
บล็อก P
END; { FUNCTION P }
ระดับ 2
BEGIN
END .

บล็อก
NESTEDBLOCK
ระดับ 1

บล็อก
ระดับ 0

รูปที 5.2 ภาษาปาสกาลมีโครงสร้างแบบบล็อกซ้อนกัน
ในรูปที 5.3 แสดงเฉพาะฮีปในส่วนทีชีโดย sym_tab เท่านัน และ mark_heap ก็แสดงเฉพาะตัวชีของ
ส่วนนี เท่านัน นอกจากนี ชือของตัวระบุจะแสดงด้วยสายอักขระ ดังตัวอย่าง 5.2 และส่วนอืนๆ ทีไม่จาํ เป็ นต้อง
อธิบายก็ไม่ได้แสดงไว้ สําหรับบล็อกระดับ 0 มีไว้เก็บตัวระบุทีนิ ยามไว้ก่อนแล้ว ในรูปจะเห็นเฉพาะ “INTEGER”
ข้อทีน่ าสังเกต คือ รากของบล็อก จะชีไปยังพารามิเตอร์ตวั แรกของกระบวนงาน หรือฟั งก์ชนั แต่ถา้ กระบวนงาน
หรือฟั งก์ชนั นันไม่มพี ารามิเตอร์ รากของบล็อกจะชีไปยังตัวระบุตวั แรกทีประกาศในบล็อก เช่น บล็อก P ในรูปที
5.2 เป็ นต้น พารามิเตอร์และตัวระบุทังหมดทีประกาศในบล็อก จะเป็ นตัวระบุทอ้ งถิน ซึงต้องมีชือไม่เหมือนกัน
แต่สามารถมีชือซํากับตัวระบุในบล็อกอืนได้ ตัวระบุทอ้ งถินตัวแรกจึงเริมทีราก ตัวถัดไปจะเชือมโยงกันเป็ นลูกโซ่
โดยใช้เขตข้อมูล next ในโครงสร้าง SYM_NODE เป็ นตัวเชือมโยง ฉะนันการตรวจสอบว่าตัวระบุในบล็อกมีชือซํา
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กันหรือไม่ ทําได้โดยนําชือนันไปค้นหาในตารางสัญลักษณ์ของบล็อกนัน เริมจากราก ถ้าพบแสดงว่ามีชือซํากัน
แสดงข้อความผิดพลาดให้ผใู้ ช้ทราบ ถ้าไม่พบก็เพิมตัวระบุนันเข้าไปในตารางสัญลักษณ์ของบล็อกนัน

level block_id root
0

2

3

…
level block_id root
0

2

…

i mark_heap[i].sym_tab

“INTEGER”
…
“NESTEDBLOCK”
“X”
“P”
“C”
“M”
“A”
“Y”
“N”
“I”
…
(ก) เมือแปลมาถึงสินสุดบล็อก M

1

1

sym_tab

sym_tab

0
1
2
…

i mark_heap[i].sym_tab
“INTEGER”
0
…
“NESTEDBLOCK”
1
“X”
“P”
“C”
“M”
“A”
“J”
…
(ข) เมือแปลมาถึงสินสุดบล็อก P

…

รูปที 5.3 ตารางสัญลักษณ์ของโปรแกรมในรูปที 5.2
มีฟังก์ชนั สีฟั งก์ชนั ทีใช้จดั การกับตารางสัญลักษณ์ของแต่ละบล็อก คือ mark_scope (บรรทัด 0308703092), release_scope (บรรทัด 03094-03099), enter_block (บรรทัด 03101-03107), และ
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exit_block (บรรทัด 03109-03115) ฟั งก์ชนั enter_block และ exit_block ทําหน้าทีเหมือนการดําเนิ นการ
กด และ ผุด ของกองซ้อน ตามลําดับ โดยมี display เป็ นกองซ้อน
ฟั งก์ชนั enter_block ใช้เมือแปลมาถึง ชือโปรแกรม, ชือกระบวนงาน, หรือชือฟั งก์ชนั ฟั งก์ชนั นีมี
พารามิเตอร์สองตัว คือ block_id และ r พารามิเตอร์ตวั แรกจะชีไปยังบัพทีเป็ นตัวระบุชือของโปรแกรม,
กระบวนงาน, หรือฟั งก์ชนั เพือเป็ นชือของบล็อก ตัวทีสองชีไปยังรากของบล็อก ปรกติจะเป็ น NULL เนื องจากยัง
แปลไม่ถึงส่วนพารามิเตอร์ ยกเว้นกรณีทีเป็ น FORWARD PROCEDURE หรือ FUNCTION เช่น FUNCTION P ในรูป
ที 5.2 พารามิเตอร์ตวั ทีสอง จะชีไปยังบัพทีเก็บพารามิเตอร์ตวั แรกของ P ในทีนี คือ “C” เป็ นต้น ฟั งก์ชนั นี ทาํ
หน้าทีตรวจสอบว่าบล็อกซ้อนกันเกินค่าสูงสุดทีกําหนดไว้หรือไม่ คอมไพเลอร์ทีสร้างในหนังสือเล่มนี ไม่อนุ ญาต
ให้มบี ล็อกซ้อนกันเกินกว่า 20 ชัน (บรรทัด 02708 และ 02713) ถ้าเกินจะแสดงข้อความผิดพลาด มิฉะนันจะ
เพิมระดับของบล็อกอีกหนึ ง แล้วกําหนดให้ display[level].block_id ชีไปยังชือของบล็อกทีผ่านมาทางพารามิเตอร์
block_id และ display[level].root ชีไปยังรากของบล็อกทีผ่านมาทางพารามิเตอร์ r
ฟั งก์ชนั mark_scope ใช้เมือแปลมาถึงจุดเริมต้นบล็อก (บริเวณเริมต้นของกรอบสีเหลียมในรูปที 5.2)
ฟั งก์ชนั นี จะทําเครืองหมายบอกจุดเริมต้นของตัวระบุทีนิ ยามในส่วนประกาศของบล็อกนี
เก็บไว้ที
makr_heap[level-1] จุดเริมต้นดังกล่าว คือ ตําแหน่ งทีชีโดย top_sym_tab, top_type_tab, และ top_str_tab ซึง
เป็ นหน่ วยย่อยว่างทีมีให้ใช้ ดังทีกล่าวมาแล้วในตอนต้น ตัวระบุทงหมดที
ั
นิยามในส่วนประกาศของบล็อกนี จะใช้
หน่ วยย่อยถัดไปเรียงติดต่อกันในทังสามส่วน
ฟั งก์ชนั exit_block ใช้เมือแปลมาถึงจุดสินสุดบล็อก (บริเวณท้ายสุดของกรอบสีเหลียมในรูปที 5.2)
ฟั งก์ชนั นี จะเรียกใช้ฟังก์ชนั release_scope ทีจะกล่าวถึงถัดไป แล้วลดระดับของบล็อกลงหนึ ง
ฟั งก์ชนั
release_scope ทําหน้าทีลบตัวระบุทงหมดที
ั
ประกาศไว้ในบล็อก โดยการกําหนดให้
top_sym_tab, top_type_tab, และ top_str_tab ชีกลับไปยังตําแหน่ งเดิมทีจุดเริมต้นของบล็อก ซึงเก็บไว้ที
makr_heap[level-1]
การค้นในตารางสัญลักษณ์มีสองลักษณะ คือ การค้นภายในบล็อก และการค้นทังหมด (ค้นทังภายใน
บล็อกและบล็อกทีมีระดับตํากว่า ซึงคลุมบล็อกนันอยู)่ ฟั งก์ชนั ทีใช้คน้ ภายในบล็อก คือ search_symtab (บรรทัด
02912-02925) มีพารามิเตอร์สองตัว ตัวแรก (name) เป็ นตัวชีไปยังชือของตัวระบุทีต้องการค้นหา ตัวทีสอง
(root) เป็ นตัวชีไปยังรากของตารางสัญลักษณ์ของบล็อกทีต้องการค้น การค้นจะทําตามลักษณะของต้นไม้แบบ
ค้นทวิภาค ถ้าพบจะส่งตําแหน่ งของตัวระบุนันกลับไปให้ มิฉะนันจะส่ง NULL กลับ ส่วนฟั งก์ชนั ทีใช้คน้ ทังหมด
คือ search_display (บรรทัด 02929-02940) มีพารามิเตอร์ตวั เดียว คือ name เป็ นตัวชีไปยังชือของตัวระบุที
ต้องการค้น การค้นจะทําทีละบล็อก จึงสามารถเรียกใช้ฟังก์ชนั search_symtab โดยการส่ง name และ
display[i].root (รากของบล็อก) ไปให้ โดยที i มีคา่ ตังแต่ level แล้วลดลงทีละหนึ งจนถึงศูนย์ ถ้าพบทีระดับใด ก็
จะส่งตําแหน่ งของตัวระบุในระดับนันกลับไปให้ ถ้าค้นทุกระดับแล้วยังไม่พบจะส่ง NULL กลับ จะเห็นว่าการค้นจะ
เริมจากบล็อกทีระดับ level ซึงเป็ นบล็อกในสุดก่อน ถ้าไม่พบจึงไปค้นทีบล็อกระดับ level – 1, level – 2, …, 1,
0 ตามลําดับ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของภาษาปาสกาลทุกประการ เช่น สมมุติวา่ โปรแกรมในรูปที 5.2 มีการอ้าง
ถึงตัวแปร X ในบล็อก N การค้นหาตัวแปร X จะเริมทีบล็อก N (ระดับ 3) ไม่พบ ไปค้นหาทีบล็อก M (ระดับ 2)
ไม่พบ ไปค้นหาทีบล็อก NESTEDBLOCK (ระดับ 1) พบ เป็ นต้น ถ้าสมมุติวา่ มีการนิ ยามตัวแปร X ในบล็อก M
ด้วย การค้นจะพบทีบล็อก M ก่อน ตัวแปร X ทีพบจะหมายถึงตัวแปรในบล็อก M เป็ นต้น
การเพิมตัวระบุเข้าไปในตารางสัญลักษณ์จะใช้ฟังก์ชนั enter_symtab (บรรทัด 02944-02968) ซึงมี
พารามิเตอร์สองตัว ตัวแรก (name) เป็ นตัวชีไปยังชือของตัวระบุ ตัวทีสอง (rootp) เป็ นตัวชีไปยังตัวชีทีชีไปยัง
รากของบล็อกทีต้องการเพิม กรณีทีบล็อกนันยังไม่มีตวั ระบุใดๆ เลย รากของบล็อกนันจะเป็ น NULL กรณีนีตวั
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ระบุแรกทีเพิมเข้าไปจะเป็ นรากของบล็อกนัน แต่ถา้ รากของบล็อกไม่เป็ น NULL ตัวระบุทีเพิมเข้าไปจะไปอยูใ่ น
ตําแหน่ งตามคุณสมบัติของต้นไม้แบบค้นทวิภาค
การจัดการกับตารางสัญลักษณ์ในเรือง การลบ, การค้น, และการเพิม ได้กล่าวถึงฟั งก์ชนั ทีเกียวข้อง
มาแล้วข้างต้น สําหรับการแก้ไขจะกล่าวถึงในตัววิเคราะห์ความหมาย ซึงอยูใ่ นบทถัดไป เหลือเพียงอย่างเดียวทีจะ
กล่าวต่อไป คือ การสร้างและกําหนดค่าเริมต้น ฟั งก์ชนั ทีเกียวข้องกับเรืองนี คือ initialize (บรรทัด 0297203085) ฟั งก์ชนั นี ทาํ หน้าทีร้องขอหน่ วยความจําในบริเวณฮีปขนาดใหญ่มาจํานวนหนึ ง ตามทีกล่าวมาแล้วใน
ตอนต้น ถ้าไม่มีเนื อทีให้ตามทีร้องขอจะแสดงข้อความผิดพลาด มิฉะนันทําเครืองหมายฮีปทีบริเวณท้ายสุดของ
เนื อทีทังสามส่วนทีขอมา เก็บไว้ทีตัวแปร end_sym_tab, end_type_tab, และ end_str_tab เพือใช้ตรวจสอบว่า มี
หน่ วยย่อยเพียงพอหรือไม่เมือมีการร้องขอ จากนันจึงเรียกฟั งก์ชนั enter_symtab เพือใส่ตวั ระบุทีนิ ยามไว้ก่อน
แล้วและลักษณะเฉพาะของมัน ลงไปในตารางสัญลักษณ์ของบล็อกระดับ 0 เรียงตามลําดับ ดังนี
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
การใส่ตวั ระบุประเภทชือกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั ทีนิ ยามไว้กอ่ นแล้ว จะใช้วธิ ีสร้างตารางเพือเก็บชือ, รหัส (ใช้
ในตัววิเคราะห์ความหมาย), และ ประเภท ไว้ที stdtable (บรรทัด 02746-02791) ซึงมีโครงสร้างนิ ยามด้วย
STDTAB (บรรทัด 00363-00367) สําหรับรหัสจะเป็ นชนิ ด enum (บรรทัด 00325-00361) วิธีการใส่ จะใส่
ทีละชือเรียงตามลําดับชือในตาราง stdtable โดยการเรียกฟั งก์ชนั enter_symtab และส่งชือผ่านทางพารามิเตอร์
จนครบ แต่ละครังทีเรียก enter_symtab ฟั งก์ชนั ดังกล่าวจะส่งตัวชีชนิ ด SYM_NODE กลับมาให้ ทําให้สามารถใส่
ประเภทของตัวระบุ (เขตข้อมูล use), ลักษณะเฉพาะของกลุ่ม routine (ได้แก่ key, parm_counts, และ
parm_ptr), และ typep ซึงมีค่าเป็ น NULL ถ้าดูในโปรแกรมบรรทัด 03080 และ 03081 จะเห็นได้วา่
parm_counts มีคา่ เท่ากับ 0 และ parm_ptr มีคา่ เป็ น NULL ทีเป็ นเช่นนี เพราะในภาษาปาสกาล บาง
กระบวนงาน เช่น WRITE, WRITELN, READ, READLN ไม่สามารถทราบจํานวนพารามิเตอร์ หรือชนิ ดของ
พารามิเตอร์ เป็ นต้น หรือ บางฟั งก์ชนั เช่น ABS(X) พารามิเตอร์ X อาจจะเป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม หรือ จํานวนจริง
ก็ได้ และจะส่งค่าสัมบูรณ์กลับตามชนิ ดของพารามิเตอร์ เป็ นต้น เพือให้การจัดการกับกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั ที
นิ ยามไว้ก่อนแล้ว มีรปู แบบเดียวกัน ในตารางสัญลักษณ์จงึ กําหนดให้มจี าํ นวนพารามิเตอร์เป็ น 0 และไม่มีชนิ ด
ของฟั งก์ชนั การตรวจสอบในส่วนนี จะยกให้เป็ นหน้าทีของตัววิเคราะห์ความหมาย ซึงจะกล่าวถึงในบทถัดไป
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5.3 ลักษณะเฉพาะของค่าคงที
ตัวระบุ (มีรหัสโทเค็นเป็ น TK_ID) ซึงนิ ยามไว้ในส่วนประกาศ ด้วยข้อความสัง CONST หรือ ค่าคงทีแจง
นับ ทีนิ ยามด้วยข้อความสัง TYPE หรือตัวระบุประเภทค่าคงทีทีนิ ยามไว้กอ่ นแล้ว (MAXINT, FALSE, TRUE) จะ
เก็บไว้ในตารางสัญลักษณ์ แต่มคี ่าคงทีอีกประเภทหนึ ง ทีสามารถใช้ในโปรแกรมได้เลยโดยไม่ตอ้ งนิ ยาม ได้แก่
• ค่าคงทีจํานวนเต็ม (มีรหัสโทเค็นเป็ น TK_UINT) มีชนิ ดตรงกับตัวระบุประเภทชนิ ดทีนิ ยามไว้ก่อน
แล้ว คือ INTEGER เช่น 123 เป็ นต้น
• ค่าคงทีจํานวนจริง (มีรหัสโทเค็นเป็ น TK_UREAL) มีชนิ ดตรงกับตัวระบุประเภทชนิ ดทีนิ ยามไว้ก่อน
แล้ว คือ REAL เช่น 0.75 เป็ นต้น
• ค่าคงทีอักขระ (มีรหัสโทเค็นเป็ น TK_STRING) เป็ นค่าคงทีสายอักขระทีมีเพียงอักขระเดียว (หรือมี
ความยาวเท่ากับ 1) มีชนิ ดตรงกับตัวระบุประเภทชนิ ดทีนิ ยามไว้ก่อนแล้ว คือ CHAR เช่น ‘A’ เป็ นต้น
• ค่าคงทีสายอักขระ (มีรหัสโทเค็นเป็ น TK_STRING) เป็ นสายอักขระทีมีความยาวมากกว่า 1 มีชนิ ด
ตรงกับชนิ ด ARRAY[1..N] OF CHAR เมือ N เป็ นความยาวของสายอักขระ เช่น ‘Hello’ เป็ นต้น
• ค่าคงที NIL (มีรหัสโทเค็นเป็ น TK_NIL) เป็ นคําหลัก แทนด้วย 0 หมายถึงตัวชีทีไม่ได้ชีไปทีใดเลย
เป็ นชนิ ดทีมีรปู แบบ POINTER_FORM และมีขนาดเท่ากับขนาดของตัวชี
• ค่าคงทีเซต ซึงเขียนสมาชิกอยูภ่ ายในเครืองหมาย [ และ ] ถ้าไม่มีสมาชิก เรียกว่า เซตว่าง แทนด้วย
[ ] มีชนิ ดตรงกับชนิ ด SET OF T เมือ T เป็ นชนิ ดของสมาชิก เช่น [‘0’..’9’] หรือ [‘A’, ‘E’, ‘I’, ‘O’, ‘U’] มีสมาชิก
เป็ นชนิ ด CHAR เป็ นต้น
ค่าคงทีพวกนี ไม่ได้เป็ นตัวระบุ จึงไม่ได้เก็บไว้ในตารางสัญลักษณ์ อย่างไรก็ตามชนิ ดของค่าคงทีเหล่านี
เกียวข้องกับตารางสัญลักษณ์ จึงได้กล่าวไว้ดว้ ยกันในบทนี ลักษณะเฉพาะของค่าคงทีคือ ชนิ ดและค่า

5.3.1 ชนิดของค่าคงที
ชนิ ดของค่าคงที จํานวนเต็ม, จํานวนจริง, อักขระ, และสมาชิกของค่าคงทีเซต จะตรงกับชนิ ดทีได้มีการ
นิ ยามไว้ก่อนในตารางสัญลักษณ์ ส่วนชนิ ดของค่าคงทีสายอักขระไม่ได้มกี ารนิ ยามไว้กอ่ น จําเป็ นต้องสร้างชนิ ด
พิเศษเหล่านี ขนึ มาใหม่ ซึงจะกล่าวถึงต่อไป ส่วนชนิ ดของค่าคงที NIL จะสร้างไว้ในตารางสัญลักษณ์
เพือให้งา่ ยต่อการตรวจสอบว่าเป็ นชนิ ดเดียวกันหรือไม่ ชนิ ดทีนิ ยามไว้กอ่ นแล้ว คือ INTEGER, REAL,
BOOLEAN, CHAR, และ TEXT ควรเก็บไว้ทีเดียว คือ ในบล็อก 0 ของตารางสัญลักษณ์ และเพือให้งา่ ยต่อการอ้าง
ถึง จึงได้สร้างตัวแปร integer_typep (บรรทัด 02716 และ 02996), real_typep (บรรทัด 02716 และ
03009), boolean_typep (บรรทัด 02716 และ 03019), char_typep (บรรทัด 02716 และ 03038),
และ text_typep (บรรทัด 02718 และ 03046) เพือเป็ นตัวชีไปยังบัพทีมีโครงสร้างข้อมูลของชนิ ดทีนิ ยามไว้
ก่อนแล้วข้างต้น ตามลําดับ นอกจากนี ยังได้สร้างบัพทีมีโครงสร้างข้อมูลของชนิ ดของค่าคงที NIL ไว้ในบล็อก 0
ของตารางสัญลักษณ์ดว้ ย โดยมีตวั แปร nil_typep (บรรทัด 02718 และ 03054) เป็ นตัวชีไปยังบัพดังกล่าว
เนื องจากชนิดทังหมดนี เก็บไว้ในบล็อก 0 จึงไม่ถกู ลบทิง ตัวอย่าง 5.7 แสดงให้เห็นชนิ ดเหล่านีในตาราง
สัญลักษณ์
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ตัวอย่าง 5.7 ตารางสัญลักษณ์แสดงเฉพาะส่วนทีจําเป็ น ของชนิ ดทีนิ ยามไว้ก่อนแล้วและชนิ ดของค่าคงที NIL
name
“INTEGER”
I

use
TYPE_ID

typep

form
size
SCALAR_FORM 2

type_idp

integer_typep
name
“REAL”
R

use
TYPE_ID

typep

form
size type_idp
SCALAR_FORM 4

real_typep
name
“BOOLEAN”
next

next

name
“FALSE”

use
TYPE_ID
use
CONST_ID

typep

name
use
“TRUE ” CONST_ID

typep

boolean_typep

name
“CHAR”

char_typep

typep

use
TYPE_ID

form
ENUM_FORM

typep

form
size type_idp
SCALAR_FORM 1

type_idp

const_idp max
1
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name
“TEXT ”

use
TYPE_ID

typep
char_typep

form
TEXT_FORM

type_idp

fcom__typep

form
POINTER_FORM

type_idp

pointer_idp

text_typep

nil_typep

สําหรับชนิ ดของสมาชิกของเซตสามารถเป็ นได้สามชนิ ด คือ INTEGER, CHAR, และแจงนับ กรณีทีเขียน
เป็ นพิสยั ย่อย ต้องเป็ นพิสยั ย่อยของสามชนิ ดทีกล่าวมานี ชนิ ดของค่าคงทีเซตไม่สามารถเก็บไว้ทีบล็อก 0 ได้
เนื องจากผูใ้ ช้เป็ นผูป้ ระกาศชนิ ดแจงนับทีบล็อกไหนก็ได้ และเนื องจากค่าคงทีเซตไม่ได้เป็ นตัวระบุ จึงได้เก็บแยก
ออกไปต่างหาก แต่ยงั คงใช้หน่ วยความจําบริเวณฮีป (คนละส่วนกับทีใช้เก็บตารางสัญลักษณ์) และใช้ฟังก์ชนั
malloc ทีมีในภาษาซี เป็ นตัวจัดสรรเนื อทีแต่ละหน่ วยย่อย ชนิดของค่าคงทีเซตเก็บเป็ นรายการโยง ทีมี set_list
(บรรทัด 02720) ชีไปยังบัพแรกของรายการโยง บัพมีโครงสร้างข้อมูล SET_NODE (บรรทัด 00477-00480)
ดังนี
typedef struct set_node {
TYPE_NODE_PTR set_typep;
struct set_node *next;
} SET_NODE, *SET_NODE_PTR;
โดยที next เป็ นเขตข้อมูลใช้เชือมโยงไปยังบัพถัดไป ส่วน set_typep จะชีไปยังบัพ TYPE_NODE ซึงมีรปู แบบ SET
เพือเก็บชนิ ดของค่าคงทีเซต สําหรับเซตว่างจะแทนด้วย empty_set_typep (บรรทัด 02717 และ 03058) ซึงชี
ไปยังบัพในรายการเชือมโยงของค่าคงทีเซต เนื องจากไม่มีสมาชิกในเซตว่าง จึงกําหนดให้สมาชิกเป็ นชนิ ดใดก็ได้
ในทีนี กาํ หนดให้เป็ น INTEGER
ฟั งก์ชนั make_set_typep (บรรทัด 02863-02885) ทําหน้าทีสร้างชนิ ดของค่าคงทีเซตใหม่ขนึ มา
หลังจากสร้างเสร็จ จะเก็บไว้ในรายการโยง set_list แล้วส่งค่าชนิ ดนันกลับไปให้ ครังต่อไปถ้ามีการเรียกใช้
ฟั งก์ชนั นี อีก จะมีการตรวจสอบก่อนว่า ตรงกับชนิ ดทีเคยเก็บไว้หรือไม่ ถ้าตรงจะส่งค่าชนิ ดนันกลับ มิฉะนันจะ
สร้างชนิ ดใหม่ให้ และก่อนส่งค่าชนิ ดนันกลับไป จะเก็บชนิ ดนันไว้ในรายการโยง set_list เพือใช้ตรวจสอบในครัง
ต่อไป ตัวอย่าง 5.8 แสดงให้เห็นการเก็บชนิ ดของค่าคงทีเซต
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ตัวอย่าง 5.8 ตารางสัญลักษณ์และรายการโยงของค่าคงทีเซต แสดงเฉพาะส่วนทีจําเป็ น ของโปรแกรมต่อไปนี
PROGRAM TESTSET;
TYPE SIZE = (SMALL, MEDIUM, LARGE);
VAR T1, T2 : SET OF SIZE;
BEGIN
T1 := [SMALL];
T2 := [ ];
END .
empty_set_typep
set_typep next

ขันตอนตรวจสอบความหมายจะสร้างตัวชีมาทีนี
set_typep next

set_list
form
SET_FORM

type_idp

host_typep

form
SET_FORM

type_idp

host_typep

integer_typep

A
ชีไปยังจุด A ในตัวอย่าง 5.3

next

name
“T1”
next

name
“T2”

ฮีปในส่วนอืน
ฮีปในส่วนตารางสัญลักษณ์
use
typep
VAR_ID
use
VAR_ID

typep

ชีไปยังจุด A ในตัวอย่าง 5.3
A

form
SET_FORM

type_idp

host_typep

ในตัวอย่าง 5.8 เมือคอมไพเลอร์แปลมาถึงข้อความสัง T1 := [SMALL]; จะรูว้ า่ T1 มีชนิ ดเป็ นเซต (ชี
โดยเขตข้อมูล typep ของบัพตัวระบุ T1) และ ค่าคงทีเซต [SMALL] มีชนิ ดเป็ นเซต (ชีโดยเขตข้อมูล set_typep
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ของบัพใน set_list ซึงชีโดยตัวชีทีขันตอนตรวจสอบความหมายสร้างขึน) ในการตรวจสอบว่า สามารถกําหนดค่า
ให้แก่กนั ได้หรือไม่ รูว้ า่ มีรปู แบบเป็ น SET_FORM ทังคูอ่ ย่างเดียวไม่ได้ ต้องตรวจสอบชนิ ดของสมาชิกด้วย ในทีนี
มีชนิ ดตรงกันด้วย เพราะชีไปทีตําแหน่ งเดียวกัน (ดูทีเขตข้อมูล host_typep) จึงถูกต้อง ส่วนข้อความสัง T2 := [
]; กรณีเซตตัววิเคราะห์ความหมายจะตรวจสอบก่อนว่า ชนิ ดของนิ พจน์ทางขวาเป็ นเซตว่างหรือไม่ (บรรทัด
03907-03912) ซึงในทีนี เป็ นจึงถูกต้อง
ในทํานองเดียวกันกับชนิ ดของค่าคงทีเซต ฟั งก์ชนั make_string_typep (บรรทัด 02813-02845) ทํา
หน้าทีสร้างชนิ ดของค่าคงทีสายอักขระ และเก็บค่าของสายอักขระ ไว้ในรายการโยง string_list ซึงจะกล่าวถึงใน
หัวข้อ 5.3.2 ฟั งก์ชนั นี จะไม่มกี ารตรวจสอบว่าได้เคยมีการสร้างมาแล้วหรือยัง เพราะการตรวจสอบจะใช้เวลา
มากกว่าการตรวจสอบชนิ ดของค่าคงทีเซต สําหรับชนิ ดของค่าคงทีเซต สามารถตรวจสอบเฉพาะชนิ ดของสมาชิก
ในเซตว่าตรงกันหรือไม่
แต่ชนิ ดของค่าคงทีสายอักขระ
ต้องตรวจสอบทังความยาวและค่าของสายอักขระ
คอมไพเลอร์บางตัวมีตวั เลือกให้ผใู้ ช้เลือกว่าจะเก็บสายอักขระทีมีค่าเท่ากันไว้ทีเดียวกันหรือไม่ ผูอ้ า่ นทีต้องการทํา
เช่นนันต้องแก้ฟังก์ชนั นี ในหนังสือเล่มนี ใช้วธิ เี ก็บค่าคงทีสายอักขระทุกตัวไม่วา่ จะซํากันหรือไม่ ข้อดี คือ ทําให้
แปลได้เร็ว ข้อเสีย คือ ถ้ามีสายอักขระซํากันมากๆ จะเปลืองเนื อที ค่าคงทีสายอักขระจะมีชนิ ด ARRAY [1..N] OF
CHAR เมือ N เป็ นความยาวของสายอักขระ

5.3.2 ค่าของค่าคงที
ค่าคงทีจํานวนเต็มสามารถนําไปใส่ในคําสังภาษาแอสเซมบลีหรือภาษาเครืองได้โดยตรงเลย เช่น นิ พจน์
5 + 7 สามารถแปลเป็ นภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ได้ ดังนี
mov ax,5
mov bx,7
add
ax,bx
เป็ นต้น
ค่าคงทีอักขระก็เช่นเดียวกัน สามารถใส่ในคําสังได้โดยตรง ส่วนค่าของค่าคงทีเซตจะเก็บไว้บนกองซ้อน
ในช่วงกระทําการ จะกล่าวถึงในบทที 9
สําหรับค่าคงทีจํานวนจริง ไม่สามารถใส่ค่าในคําสังได้โดยตรง ต้องเก็บไว้ในส่วนข้อมูล คอมไพเลอร์ใน
หนังสือเล่มนี จะเก็บค่าไว้ในรายการโยง real_list (บรรทัด 02719) โดยทีบัพมีโครงสร้างข้อมูล REAL_NODE
(บรรทัด 00471-00475) ดังนี
typedef struct real_node {
int label_index;
float value;
struct real_node *next;
} REAL_NODE, *REAL_NODE_PTR;
โดยที next เป็ นเขตข้อมูลใช้เชือมโยงไปยังบัพถัดไป และ value ใช้เก็บค่า ส่วน label_index ใช้เก็บ
ดรรชนี ป้าย ไว้เพืออ้างอิงถึงค่าดังกล่าว เช่น นิ พจน์ 1.2 + 3.4 สามารถแปลเป็ นภาษาแอสเซมบลี
8086/8087/8088 ได้ ดังนี
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$F_5
$F_4

.8087
…
mov
mov
push
push
mov
mov
push
push
call
…
dd
dd
…

ax,WORD PTR $F_4
dx,WORD PTR $F_4+2
dx
ax
ax,WORD PTR $F_5
dx,WORD PTR $F_5+2
dx
ax
_float_add
3.400000e+00
1.200000e+00

เป็ นต้น ดรรชนี ป้ายในตัวอย่างข้างต้น เป็ นตัวเลขทีใช้ปะหลัง $F_ เลข 4 เป็ นดรรชนี ป้ายของค่าคงทีจํานวนจริง
1.2 และ 5 เป็ นดรรชนี ป้ายของค่าคงทีจํานวนจริง 3.4 สําหรับ _float_add ใช้ในการบวกเลขจํานวนจริง จะ
กล่าวถึงในบทที 9 หัวข้อ 9.1 ดรรชนี ป้ายได้จากการเรียกฟั งก์ชนั new_label_index (บรรทัด 03718-03723)
ฟั งก์ชนั นี จะกําหนดหมายเลขให้เรียงตามลําดับจาก 1 ถึง MAXINT ดรรชนี ป้ายจึงไม่มเี ลขซํากัน ดรรชนี ป้าย
หมายเลขสุดท้ายจะเก็บไว้ทีตัวแปร label_index (บรรทัด 02712) ดรรชนี ป้ายนอกจากจะใช้กบั ค่าคงทีจาํ นวน
จริงแล้ว ยังใช้กบั พารามิเตอร์ (ปะหลัง $N_), ตัวแปร (ปะหลัง $N_), ตัวระบุป้าย (ปะหลัง $N_), ค่าคงทีสาย
อักขระ (ปะหลัง $S_), ป้ายในภาษาแอสเซมบลี (ปะหลัง $L_) และอืนๆ ซึงจะกล่าวถึงอีกครัง เมือถึงเวลานัน
ค่าของค่าคงทีสายอักขระก็ไม่สามารถใส่ได้โดยตรงในคําสัง ต้องเก็บไว้ในส่วนข้อมูล คอมไพเลอร์ใน
หนังสือเล่มนี จะเก็บค่าไว้ในรายการโยง string_list (บรรทัด 02718) โดยทีบัพมีโครงสร้างข้อมูล
STRING_NODE (บรรทัด 00465-00469) ดังนี
typedef struct string_node {
int label_index;
char *stringp;
struct string_node *next;
} STRING_NODE, *STRING_NODE_PTR;
โดยที next เป็ นเขตข้อมูลใช้เชือมโยงไปยังบัพถัดไป label_index ใช้เก็บดรรชนีป้าย ส่วน stringp จะชีไป
ยังสายอักขระ เช่น ‘Hello’ แปลเป็ นภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ได้ ดังนี
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$S_6

db
db
db
db
db

72
101
108
108
111

;H
;e
;l
;l
;o

เป็ นต้น
สรุป ลักษณะเฉพาะของค่าคงทีมีสองส่วน คือ ชนิ ดและค่า ค่าคงทีจํานวนเต็มและค่าคงทีอักขระ ไม่
จําเป็ นต้องมีฟังก์ชนั เพิมเติม เพราะสามารถเก็บค่าในคําสังและมีชนิ ดเป็ น integer_typep และ char_typep
ตามลําดับ ค่าคงที NIL ไม่จาํ เป็ นต้องมีฟังก์ชนั เพิมเติม เพราะรูว้ า่ มีค่าเป็ น 0 และมีชนิ ด คือ nil_typep ค่าคงที
จํานวนจริง มีชนิ ดเป็ น real_typep แต่ตอ้ งมีฟังก์ชนั make_real_typep (บรรทัด 02847-02861) เพือไว้เก็บค่า
ใน real_list สําหรับค่าคงทีสายอักขระ จําเป็ นต้องมีฟังก์ชนั make_string_typep เพือสร้างชนิ ดและเก็บค่าไว้ใน
string_list และค่าคงทีเซต มีฟังก์ชนั make_set_typep ไว้เพือสร้างชนิ ด แต่ไม่จาํ เป็ นต้องเก็บค่า ชนิ ดทีสร้าง
ขึนมาและค่าทีเก็บไว้ในรายการโยง จะอยูใ่ นบริเวณฮีป แยกออกไปต่างหากจากตารางสัญลักษณ์ และจะไม่มกี าร
ลบทิง เพราะต้องจดจําค่าของมันไว้ตลอดช่วงการแปล

5.4 การพิมพ์ตารางสัญลักษณ์
ตัวระบุทงหมดในตารางสั
ั
ญลักษณ์สามารถพิมพ์ออกมาได้โดยใช้ฟังก์ชนั trace_id (บรรทัด 0341603452) ฟั งก์ชนั นี เรียกฟั งก์ชนั ทีเกียวข้องตามประเภทของตัวระบุ ฟั งก์ชนั ทังหมดทีเกียวข้องรวมอยูใ่ นแฟ้ม
tracesym.c ผูอ้ า่ นสามารถดูได้ดว้ ยตัวเอง จะไม่กล่าวถึงรายละเอียดในหนังสือเล่มนี ตัวอย่าง 5.9 แสดงให้เห็น
การพิมพ์ตารางสัญลักษณ์พอเป็ นสังเขป การพิมพ์หรือไม่พมิ พ์ตารางสัญลักษณ์สามารถควบคุมได้ โดยการ
กําหนดตัวเลือกเพือพิมพ์ตารางสัญลักษณ์ –s เมือต้องการแปล
ตัวอย่าง 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.

ตารางสัญลักษณ์ทีพิมพ์ออกมาจะมีลกั ษณะดังนี
==== 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
> --------------------->> --------------
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>> 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 กล่าวถึงตารางสัญลักษณ์ ซึงใช้เก็บตัวระบุและลักษณะเฉพาะของมัน ตารางสัญลักษณ์ของ
คอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนี มีโครงสร้างเป็ นต้นไม้แบบค้นทวิภาค และเก็บไว้ในบริเวณฮีป เนื องจากภาษาปาส
กาลมีโครงสร้างแบบบล็อกซ้อนกัน การลบข้อมูลออกจากตารางสัญลักษณ์ เมือตอนออกจากบล็อก มักจะทํา
พร้อมๆ กัน ทีละมากๆ ฟั งก์ชนั จัดสรรหน่ วยเก็บแบบพลวัต malloc และ free ของภาษาซีทีมีให้ใช้จึงอาจไม่
เหมาะสม คอมไพเลอร์ทีสร้างในหนังสือเล่มนี จึงใช้วธิ ีเรียกฟั งก์ชนั calloc ทีมีให้ใช้ในภาษาซี เพือขอใช้
หน่ วยความจําในบริเวณฮีป ขนาดใหญ่มาจํานวนหนึ ง แล้วเขียนฟั งก์ชนั เพือจัดสรรหน่วยย่อยขึนมาเอง
นอกจากตัวระบุแล้ว ค่าคงทีก็มีลกั ษณะเฉพาะ (ชนิ ดและค่า) เช่นกัน ชนิ ดของค่าคงทีมีโครงสร้างข้อมูล
แบบเดียวกันกับชนิ ดของตัวระบุ ชนิ ดของค่าคงที จํานวนเต็ม, จํานวนจริง, อักขระ, และสมาชิกของค่าคงทีเซต
จะตรงกับชนิ ดทีได้มีการนิ ยามไว้ก่อนในตารางสัญลักษณ์
ส่วนชนิ ดของค่าคงทีสายอักขระไม่จาํ เป็ นต้องมีการ
นิ ยามไว้ก่อน จําเป็ นต้องสร้างชนิ ดพิเศษเหล่านี ขนึ มาใหม่ ส่วนชนิ ดของค่าคงที NIL จะสร้างไว้ในตาราง
สัญลักษณ์ สําหรับค่าของค่าคงทีจํานวนเต็มและอักขระสามารถใส่ไว้ในคําสังภาษาแอสเซมบลีหรือภาษาเครือง
โดยตรง ค่าคงที NIL มีคา่ เป็ น 0 ค่าคงทีเซตจะเก็บไว้บนกองซ้อนในช่วงกระทําการ ค่าคงทีจํานวนจริงและสาย
อักขระ จะเก็บไว้ในรายการโยง แล้วนํามากําหนดค่าด้วยภาษาแอสเซมบลีหรือภาษาเครืองในภายหลัง
เนื อทีบริเวณฮีปและตัวแปรต่างๆ ทีเกียวข้อง แสดงอยูใ่ นรูปที 5.4
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เนื อทีบริเวณข้อมูล เนื อทีบริเวณฮีป
ทีรูใ้ นช่วงการแปล
(ตัวแปร)
label_index
real_list
12

string_list

value
7.5

next

label_index stringp
13

next

…

…
Hell o

empty_set_typep

ขอเนื อทีทีละหน่ วยย่อยโดยใช้ฟังก์ชนั
malloc และไม่มีการคืนเนือทีทีขอมา

set_typep next
set_list

…
…
0 1

…

4999

ฮีปในส่วนอืน
ฮีปในส่วนตารางสัญลักษณ์

str_tab
sym_tab

type_tab
integer_typep
(TYPE INTEGER)
real_typep
(TYPE REAL)
boolean_typep
(TYPE BOOLEAN)
char_typep
(TYPE CHAR)
text_typep
(TYPE TEXT)
nil_typep

name typep
0 บัพทีมีโครงสร้าง SYM_NODE
…

ขอเนื อทีทังหมดโดยใช้ฟังก์ชนั calloc
แล้วมาจัดสรรหน่ วยย่อยเอง
การคืนหน่ วยย่อยทังหมดในบล็อก
ใช้ตวั แปร mark_heap เป็ นตัวจัดการ
sym_tab มีโครงสร้างเป็ นกองซ้อน โดยการ
ใช้ตวั แปร display จัดการกับบล็อกซ้อนกัน

0 บัพทีมีโครงสร้าง TYPE_NODE

499

•••
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รูปที 5.4 แสดงเนื อทีบริเวณฮีปทีใช้เก็บตารางสัญลักษณ์ และตัวแปรต่างๆ ทีเกียวข้อง
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บทที 6
ตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิดภาษาแอสเซมบลี
ตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิ ดรหัสมักจะเขียนรวมเป็ นขันตอนเดียวกัน
และเกียวพัน
โดยตรงกับตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ ถ้าย้อนกลับไปดูบทที 4 ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ใช้ไวยากรณ์
ในการตรวจสอบวากยสัมพันธ์ของภาษาต้นฉบับ ขณะทีทําการวิเคราะห์กระจาย (parsing) จะใช้กฎต่างๆ
ของไวยากรณ์มาแทนทีสัญลักษณ์ไม่สินสุด กฎเหล่านี จะเป็ นตัวบอกให้เรารูว้ า่ การวิเคราะห์กระจายทํามาถึง
ส่วนใดในโปรแกรมต้นฉบับ เช่น ในการใช้กฎที (1) เพือนํามาแทนทีสัญลักษณ์ไม่สินสุด <program> ทําให้
เรารูว้ ่าตัววิเคราะห์กระจายกําลังตรวจสอบส่วน <program> และสิงทีจะตรวจสอบต่อไป คือ ส่วน
<program_header> ตามด้วยโทเค็น “;” ตามด้วยส่วน <block> และโทเค็น “.” ตามลําดับ เป็ นต้น เรา
สามารถเพิมสัญลักษณ์กระทําเข้าไปในกฎ ตรงตําแหน่ งทีเราต้องการให้ตวั วิเคราะห์กระจาย ติดต่อกับตัว
วิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิ ดรหัส วิธีการติดต่อได้แสดงไว้แล้วในขันตอนวิธีของตัววิเคราะห์กระจาย
LL(1) ในรูปที 4.2 ความยุง่ ยากในการเขียนขันตอนนี จึงอยูท่ ีการใส่สญ
ั ลักษณ์กระทําในกฎและการเขียน
ชุดคําสังเพือตรวจสอบความหมายและผลิตรหัส
ซึงคอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนี จะผลิตภาษาแอสเซมบลี
8086/8088 โดยไม่มีการสร้างรหัสชัวคราว ไวยากรณ์ทีเพิมสัญลักษณ์กระทําเข้าไปเรียกว่า ไวยากรณ์แปล
(translation grammar)
ตัววิเคราะห์ความหมาย จะใช้กองซ้อนความหมาย (semantic stack) เพือเก็บค่าชัวคราวต่างๆ
ในขณะทีแปล ขณะเดียวกันตัวก่อกําเนิ ดภาษาแอสเซมบลี จะต้องผลิตภาษาแอสเซมบลีให้ตรงกับความหมาย
ของข้อความสังทีกําลังแปล ในขันตอนนี ผูเ้ ขียนคอมไพเลอร์ตอ้ งคํานึ งถึง กองซ้อนในช่วงกระทําการ
(runtime stack) ด้วย (จะกล่าวถึงในบทที 7) เพราะต้องผลิตคําสังภาษาแอสเซมบลี เพือกดหรือผุดค่าต่างๆ
ของกองซ้อนดังกล่าว สําหรับกองซ้อนทีใช้ตรวจสอบวากยสัมพันธ์ ในบทที 4 เรียกว่า กองซ้อนวากยสัมพันธ์
(syntax stack)
ในบทนี จะกล่าวถึง ไวยากรณ์แปล, ไวยากรณ์แปลของคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล, ตัวก่อกําเนิ ด
ภาษาแอสเซมบลี, ความผิดพลาดทีเกียวข้องกับตัววิเคราะห์ความหมาย, ตามรอยการแปล, และบทสรุป
ตามลําดับ

6.1 ไวยากรณ์แปล
ก่อนทีจะกล่าวถึงวิธีการเขียนตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิ ดภาษาแอสเซมบลี
8086/8088 จะขอยกตัวอย่างไวยากรณ์แปลง่ายๆ เพือเรียนรูว้ ธิ ีการใส่สญ
ั ลักษณ์กระทํา รวมทังการเขียน
ตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิ ดภาษาแอสเซมบลี 8086/8088
สมมุติว่าภาษาต้นฉบับประกอบด้วยนิ พจน์ตงแต่
ั หนึ งนิ พจน์ขนึ ไป ถ้ามีมากกว่าหนึ งนิ พจน์ ระหว่าง
นิ พจน์ตอ้ งคันด้วย “;” นิ พจน์มีเฉพาะตัวดําเนิ นการ +, -, *, และ / ส่วนตัวถูกดําเนิ นการมีเฉพาะเลข
จํานวนเต็มไม่มีเครืองหมาย สามารถใส่วงเล็บเพือกําหนดลําดับการคํานวณก่อนหลังได้ ถ้าไม่มีวงเล็บจะมี
ลําดับการทํางานเหมือนภาษาปาสกาล เขียนเป็ นไวยากรณ์ LL(1) ตามรูปแบบข้อมูลนําเข้าของโปรแกรม
PSULLGEN ได้ ดังนี
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<program>
<expr_list>

<simple_expr>
<term_list>

<adding_op>

<term>
<factor_list>

<multiply_op>

<factor>

: <simple_expr> <expr_list>
.
: ";" <simple_expr> <expr_list>
|@
.
: <term> <term_list>
.
: <adding_op> <term> <term_list>
|@
.
: "+"
| "-"
.
: <factor> <factor_list>
.
: <multiply_op> <factor> <factor_list>
|@
.
: "*"
| "/"
.
: “(“ <simple_expr> “)”
| "uinteger"
.

สมมุติว่าภาษาเป้าหมาย คือ ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ทีคํานวณและแสดงค่าของทุกๆ
นิ พจน์ทีปรากฏในภาษาต้นฉบับ
โดยแสดงทีละบรรทัด
ตัวอย่างเช่น
ถ้าภาษาต้นฉบับ
คือ
(1+2)*(3+4);(5) แล้วภาษาเป้าหมายทีได้จากการแปลต้องแสดงผลลัพธ์เป็ น
21
5
เป็ นต้น
ในตัวอย่างนี ไม่ได้แสดงการเขียนตัววิเคราะห์ศพั ท์ เพราะมีวธิ ีการเขียนเช่นเดียวกับทีได้กล่าวแล้ว
ในบทที 3 โทเค็นทีเป็ นไปได้ จะตรงกับสัญลักษณ์สินสุด “;”, “+”, “-“, “*”, “/”, “(“, “)”, และ
“uinteger” มีรหัสเท่ากับ TK_SEMI, TK_PLUS, TK_MINUS, TK_MULTIPLY, TK_DIVIDE, TK_LPAREN,
TK_RPAREN, และ TK_UINT ตามลําดับ และสมมุติวา่ ค่าของ TK_UINT เก็บไว้ที yylval.ival การตรวจสอบ
วากยสัมพันธ์ จะใช้ไวยากรณ์ LL(1) ทีกล่าวมาข้างต้น สําหรับตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิ ด
ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ใช้วธิ ีใส่สญ
ั ลักษณ์กระทําและเขียนชุดคําสังของสัญลักษณ์กระทําแต่ละตัว
หลังจากใส่สญ
ั ลักษณ์กระทําในไวยากรณ์ LL(1) แล้ว จะได้ไวยากรณ์แปล ดังนี
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<program>
<expr_list>

<simple_expr>
<term_list>

<adding_op>

<term>
<factor_list>

<multiply_op>

<factor>

: #100 <simple_expr> #102 <expr_list> #104
.
: ";" <simple_expr> #102 <expr_list>
|@
.
: <term> <term_list>
.
: #1014 <adding_op> <term> #1066 <term_list>
|@
.
: "+"
| "-"
.
: <factor> <factor_list>
.
: #1014 <multiply_op> <factor> #1124 <factor_list>
|@
.
: "*"
| "/"
.
: “(“ <simple_expr> “)”
| #1230 "uinteger”
.

ไวยากรณ์แปลข้างต้น เขียนสัญลักษณ์กระทําตามรูปแบบทีโปรแกรม PSULLGEN กําหนด คือ เขียน
ขึนต้นด้วย # แล้วตามด้วยเลขหมาย ซึงเป็ นเลขจํานวนเต็มไม่มีเครืองหมาย ผูใ้ ช้ตอ้ งกําหนดเลขหมายเองซึง
จะเป็ นอะไรก็ได้ ปั ญหาคือ จะใส่สญ
ั ลักษณ์กระทําทีตําแหน่ งใดในกฎ ก่อนอืนต้องวิเคราะห์ก่อนว่า
ภาษาเป้าหมายทีได้มีหน้าตาเป็ นอย่างไร สมมุติว่าเราต้องการให้ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 เป็ นตัว
แบบขนาดเล็ก สามารถกําหนดเป็ นกรอบได้ ดังนี
prologue
body
epilogue
ส่วน prologue ในภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ใช้สาํ หรับกําหนดลําดับของ segment และกําหนดค่า
เริมต้น สําหรับแอสเซมเบลอร์รุ่น 3 ขึนไป สามารถกําหนดส่วน prologue ได้ดงั นี
_TEXT segment
_TEXT ends
_DATA segment

word public 'CODE'
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 ข้างต้นกําหนดการเรียงตัวของ segment ในช่วงการเชือมโยง เป็ น _TEXT, _DATA และ STACK
ตามลําดับ ในการแสดงค่าของนิ พจน์จะเรียกใช้ชุดคําสังย่อย _writeint ซึงได้เขียนแยกไว้ในแฟ้ มอืน จึงได้ใช้
คําสัง extrn เพือบอกให้แอสเซมเบลอร์ทราบ แล้วกําหนดจุดเริมต้นการทํางานให้อยูท่ ี _starthere จากนันจึง
กําหนดค่าเริมต้นของเรจิสเตอร์ต่างๆ ให้ตรงกับตัวแบบขนาดเล็ก เป็ นอันสินสุดส่วนนี จากนันจึงเป็ นส่วน
body ซึงได้จากการแปล แล้วปิ ดท้ายด้วยส่วน epilogue เพือหยุดการทํางาน ดังนี
; exit
mov
mov
int
_TEXT ends
end

ax,0
ah,4ch
21h
_starthere

หลังจากวิเคราะห์แล้ว จึงได้ใส่สญ
ั ลักษณ์กระทํา #100 ไว้เป็ นตัวแรกในกฎแรกของสายอักขระ
ทางขวา เพือผลิตส่วน prologue และใส่สญ
ั ลักษณ์กระทํา #104 ไว้เป็ นตัวสุดท้ายในกฎแรกของสายอักขระ
ทางขวา เพือผลิตส่วน epilogue
คราวนี ลองมาวิเคราะห์นิพจน์ดบู า้ ง เริมจากง่ายๆ คือ หลังจากคํานวณแล้วต้องรูค้ ่าสุดท้ายของ
นิ พจน์ ค่านี จะเก็บอยูท่ ีไหนขึนอยูก่ บั การออกแบบคอมไพเลอร์ ในทีนี หลังการคํานวณค่าสุดท้ายจะเก็บในเรจิ
สเตอร์ ax จึงได้ใส่สญ
ั ลักษณ์กระทํา #102 ไว้หลังสัญลักษณ์ไม่สินสุด <simple_expr> ตรงตําแหน่ งทีต้องการ
แสดงค่าของนิ พจน์ ได้แก่กฎทีมี <program> และ <expr_list> เป็ นสัญลักษณ์ไม่สินสุดทางซ้าย ส่วนกฎทีมี
<factor> เป็ นสัญลักษณ์ไม่สินสุดทางซ้าย ไม่จาํ เป็ นต้องใส่สญ
ั ลักษณ์กระทํา #102 ไว้หลังสัญลักษณ์ไม่
สินสุด <simple_expr> เพราะยังอยูใ่ นช่วงการคํานวณค่า ไม่ใช่ค่าสุดท้ายทีต้องการแสดง ข้อความสังทีใช้ใน
การผลิตคําสังภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 เพือแสดงค่าของนิ พจน์ซึงเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ ax เขียนได้ดงั นี
printf(“\tcall\t_writeint\n”);
ซึงจะผลิตคําสังภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ดังนี

บทที 6 ตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิดภาษาแอสเซมบลี 127
call

_writeint

_writeint เป็ นรูทีนภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ทีใช้แสดงค่าของเลขจํานวนเต็ม ทีเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ ax
ถ้าเป็ นเลขลบจะแสดงเครืองหมายลบไว้ขา้ งหน้าด้วย การส่งค่าผ่านทางพารามิเตอร์ในภาษาแอสเซมบลี ที
นิ ยมใช้กนั มีสามรูปแบบ คือ ส่งผ่านทางเรจิสเตอร์, ส่งผ่านทางกองซ้อนในช่วงกระทําการ, และแบบผสมผ่าน
ทังทางเรจิสเตอร์และกองซ้อนในช่วงกระทําการ การส่งผ่านทางเรจิสเตอร์จะทําได้เร็วกว่า แต่มีขอ้ จํากัดตรง
จํานวนเรจิสเตอร์ทีมีให้ใช้มีจาํ นวนจํากัด ในตัวอย่างนี ใช้วธิ ีการส่งค่าผ่านทางเรจิสเตอร์ ax
รูทีน _writeint สามารถเขียนเป็ นภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 เก็บไว้ในแฟ้ มแยกออกไป
ต่างหากจากแฟ้ มภาษาเป้าหมาย หรือเก็บไว้ในคลัง ดังนี
_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
cmp
je
jmp

bx
ax,0h
$L4
$L2

mov

cx,bx

pop
mov
int
loop
ret

dx
ah,02h
21h
$L5

$L4:
$L5:

_writeint
_TEXT ends
end

endp

การแสดงผลออกทางอุปกรณ์ส่งออก จะต้องติดต่อกับระบบปฏิบตั ิการ การติดต่อกับระบบปฏิบตั ิการดอส ทํา
ได้โดยการเรียกใช้ int 21h ในทีนี ใช้ฟังก์ชนั 02h เพือให้ดอสแสดงอักขระออกทางจอภาพ
ในการคํานวณค่าของนิ พจน์ ให้เริมพิจารณาจากเลขจํานวนเต็มแต่ละตัวในนิ พจน์ เลขจํานวนเต็ม
ดังกล่าวจะตรงกับสัญลักษณ์ไม่สินสุด “uinteger” หรือโทเค็น TK_UINT และค่าของโทเค็นจะเก็บอยูท่ ี
yylval.ival จึงใส่สญ
ั ลักษณ์กระทํา #1230 ไว้หน้าสัญลักษณ์ไม่สินสุด “uinteger” และเขียนข้อความสังเพือ
ผลิตคําสังภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 เพือนําค่านี ใส่ในเรจิสเตอร์ ax ดังนี
printf(“\tmov\tax,%d\n”, yylval.ival);
เช่น ถ้าตัวเลขจํานวนเต็ม คือ 3 ตัวแปร yylval.ival จะมีค่าเท่ากับ 3 และคําสังภาษาแอสเซมบลีทีได้ คือ
mov

ax,3

เป็ นต้น เหตุผลทีใส่สญ
ั ลักษณ์กระทํา #1230 ไว้หน้าสัญลักษณ์ไม่สินสุด “uinteger” เพราะในขณะที
<factor> เป็ นสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนวากยสัมพันธ์ โทเค็นในขณะนัน คือ TK_UINT เมือเราใส่ #1230 ไว้
หน้า “uinteger” หลังจากแทนที <factor> ด้วย การกด “uinteger” และ #1230 ลงกองซ้อนวากยสัมพันธ์
ตามลําดับแล้ว ในรอบการทําซําถัดไป #1230 จะกลายเป็ นสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนวากยสัมพันธ์ ค่าของ
yylval.ival ขณะนันจึงถูกต้อง แต่ถา้ ใส่ #1230 ไว้หลัง “uinteger” ในรอบการทําซําถัดไป สัญลักษณ์สินสุด
“uinteger” จะกลายเป็ นสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนวากยสัมพันธ์ ทําให้มีการผุดสัญลักษณ์สินสุด “uinteger”
ทิงและเรียกตัววิเคราะห์ศพั ท์ ทําให้ค่าของ yylval.ival เดิมหายไปและกลายเป็ นค่าของโทเค็นตัวต่อไป เมือวน
กลับมาทําซําในรอบถัดไป #1230 จะกลายเป็ นสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนวากยสัมพันธ์ แต่ค่าของ
yylval.ival ไม่ใช่ค่าของโทเค็นทีต้องการ
ในกรณีทีนิ พจน์ประกอบด้วยหลายเทอม เช่น (1+2)*(3+4) ดังทีกล่าวมาแล้ว การใส่เฉพาะ
สัญลักษณ์กระทํา #1230 อย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะผลสุดท้ายค่าของ ax จะเป็ น 4 ซึงไม่ถูกต้อง
จําเป็ นต้องพิจารณาเมือมีตวั ดําเนิ นการ +, -, * หรือ / เนื องจากตัวดําเนิ นการทังหมดในทีนี ใช้ตวั ถูก
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ดําเนิ นการสองตัวเสมอ ดังนันเมือแปลมาถึงตัวดําเนิ นการ เราจะเก็บค่าของตัวถูกดําเนิ นการตัวแรก ไว้บน
กองซ้อนในช่วงกระทําการก่อน
และจดจําว่าเป็ นตัวดําเนิ นการตัวใด
โดยการเก็บรหัสโทเค็นของตัว
ดําเนิ นการนัน ไว้บนกองซ้อนความหมาย จึงได้ใส่สญ
ั ลักษณ์กระทํา #1014 ไว้หน้า <adding_op> และ
<multiply_op> แล้วเขียนข้อความสังเพือจดจําตัวดําเนิ นการไว้บนกองซ้อนความหมาย
และผลิตคําสัง
ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 เพือเก็บค่าของตัวถูกดําเนิ นการตัวแรก ไว้บนกองซ้อนในช่วงกระทําการ
ดังนี
printf(“\tpush\tax\n”);
IncSemTop(1);
sem[sem_top].ival = *token;
ข้อความสังแรกใช้ผลิตคําสังภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 เพือเก็บค่าของตัวถูกดําเนิ นการตัวแรก ซึงเก็บ
อยูใ่ นเรจิสเตอร์ ax ไว้บนกองซ้อนในช่วงกระทําการ ด้วยคําสัง push ax ส่วนข้อความสังทีสองและสาม เป็ น
การกดรหัสของโทเค็นในขณะนัน ซึงก็คือรหัสโทเค็นของตัวดําเนิ นการนันเอง ลงกองซ้อนความหมาย
รายละเอียดในเรืองนี จะกล่าวอีกครังหนึ งในตอนหลัง
เมือรูค้ ่าตัวถูกดําเนิ นการตัวแรกและรูว้ ่าเป็ นตัวดําเนิ นการใดแล้ว
เมือใดจึงจะรูค้ ่าของตัวถูก
ดําเนิ นการตัวทีสอง ต้องพิจารณาจากกฎ คือ
<term_list> : <adding_op> <term> <term_list> .
และ <factor_list> : <multiply_op> <factor> <factor_list> .
ถ้าเป็ นตัวดําเนิ นการ + หรือ – ตัวถูกดําเนิ นการตัวทีสองจะรูค้ ่า เมือสินสุดการวิเคราะห์กระจาย
สัญลักษณ์ไม่สินสุด <term> จึงได้ใส่สญ
ั ลักษณ์กระทํา #1066 ไว้หลังสัญลักษณ์ไม่สินสุด <term> แล้วเขียน
ข้อความสังเพือผลิตภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ดังนี
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);
ในกรณีนีมีตวั ดําเนิ นการทีเป็ นไปได้สองตัว คือ + หรือ – สามารถตรวจสอบได้จากรหัสบนยอดกองซ้อน
ความหมาย ถ้าเป็ นตัวดําเนิ นการ + มีรหัสเท่ากับ TK_PLUS จะผลิตภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 เพือ
การบวก ด้วยคําสัง pop dx เนื องจากค่าของตัวถูกดําเนิ นการตัวแรก เก็บอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทํา
การ คําสังดังกล่าวจะผุดค่าบนยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ แล้วนํามาบรรจุในเรจิสเตอร์ dx แล้วใช้คาํ สัง
add ax,dx เพือบวกค่าของตัวดําเนิ นการตัวแรก กับค่าของตัวถูกดําเนิ นการตัวทีสอง ซึงเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์
ax เสมอ แล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ในเรจิสเตอร์ ax จะเห็นได้ว่าหลังการคํานวณแล้ว ผลลัพธ์จะต้องเก็บไว้ในเรจิ
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สเตอร์ ax เสมอ ถ้าผลลัพธ์นีเป็ นผลลัพธ์สุดท้ายของนิ พจน์ ก็จะตรงกับข้อตกลงทีกล่าวมาข้างต้น แต่ถา้ ยัง
ไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้าย ในการคํานวณครังต่อไป ก็อาจจะกลายเป็ นตัวถูกดําเนิ นการตัวแรกหรือตัวทีสอง ไม่วา่
จะเป็ นตัวถูกดําเนิ นการตัวใด ค่าทีเก็บในเรจิสเตอร์ ax จะถูกต้องและสอดคล้องกับทีกล่าวมาแล้วข้างต้น
เพราะถ้าเป็ นตัวถูกดําเนิ นการตัวแรก ค่านี จะถูกกดลงกองซ้อนในช่วงกระทําการ ด้วยสัญลักษณ์กระทํา
#1014 หลังจากคํานวณเสร็จต้องไม่ลืมผุดรหัสตัวดําเนิ นการทีอยูบ่ นกองซ้อนความหมายทิง ในทีนี ใช้
ข้อความสัง DecSemTop(1);
รายละเอียดในเรืองนี จะกล่าวอีกครังหนึ งในตอนหลัง
ในกรณีทีเป็ นตัวดําเนิ นการ – จะมีหลักการเหมือนกัน แต่แตกต่างกันตรงที ตัวตังและตัวลบมี
ความสําคัญ จะสลับกันไม่ได้ จึงจําเป็ นต้องบรรจุคา่ ของตัวถูกดําเนิ นการตัวแรกไว้ในเรจิสเตอร์ dx ก่อน แล้ว
ใช้คาํ สัง sub dx,ax เพือให้ตวั ถูกดําเนิ นการตัวแรกเป็ นตัวตัง แต่คาํ สังนี เก็บผลลัพธ์ไว้ในเรจิสเตอร์ dx จึง
จําเป็ นต้องใช้คาํ สัง mov ax,dx เพือให้ผลลัพธ์เก็บในเรจิสเตอร์ ax
สําหรับตัวดําเนิ นการ * และ / ตัวถูกดําเนิ นการตัวทีสองจะรูค้ ่า เมือสินสุดการวิเคราะห์กระจาย
สัญลักษณ์ไม่สินสุด <factor> จึงได้ใส่สญ
ั ลักษณ์กระทํา #1124 ไว้หลังสัญลักษณ์ไม่สินสุด <factor> แล้ว
เขียนข้อความสังเพือผลิตภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ดังนี
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);
การคูณและหาร ของสถาปั ตยกรรมอินเทล 8086/8088 ต้องใช้เรจิสเตอร์คู่ ax และ dx
ตัวอย่าง 6.1 แสดงให้เห็นภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ทีได้จากการคํานวณนิ พจน์ ด้วยวิธีการ
ทีกล่าวมาทังหมด

ตัวอย่าง 6.1 ถ้าภาษาต้นฉบับ คือ (1+2)*(3+4) ลําดับคําสังภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ทีใช้คาํ นวณ
นิ พจน์ จะเป็ นดังนี
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

จากการวิเคราะห์มาทังหมด
สามารถเขียนเป็ นขันตอนวิเคราะห์ความหมายและผลิต
ภาษาแอสเซมบลี 8086/8066 ชือฟั งก์ชนั llaction ได้ ดังนี
#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;
}
ตัววิเคราะห์ความหมายทีถูกเรียก โดยตัววิเคราะห์วากยสัมพันธ์ ซึงได้จากโปรแกรม PSULLGEN ที
กล่าวถึงในบทที 4 จะต้องมีชือ llaction และมีพารามิเตอร์สองตัว ตัวแรกเป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม เก็บหมายเลข
สัญลักษณ์กระทํา และตัวทีสองเป็ นชนิ ดตัวชีไปยังชนิ ดจํานวนเต็ม เก็บรหัสของโทเค็น ในขณะทีแปล เมือมี
ความจําเป็ นต้องจดจําบางสิงบางอย่าง ตัววิเคราะห์ความหมายจะใช้กองซ้อนความหมาย เป็ นทีเก็บค่า
ชัวคราว โครงสร้างข้อมูลของกองซ้อนทีเหมาะสม ควรเป็ นแถวลําดับหนึ งมิติ (ในทีนี ชือ sem) โดยมีตวั แปร
ตัวหนึ ง (ในทีนี ชือ sem_top) เป็ นทีเก็บดรรชนี กาํ กับซึงชีไปยังตําแหน่ งบนยอดกองซ้อน การกดและผุด
สามารถทําได้โดยการบวกลบค่าของตัวแปรตัวนี
ในการจดจําค่าอาจจําเป็ นต้องใช้สมาชิกของแถวลําดับ
มากกว่าหนึ งตัว การบวกลบจึงไม่จาํ เป็ นต้องทําทีละ 1 จึงได้เขียนเป็ นสองแมโคร คือ IncSemTop(value)
และ DecSemTop(value) เมือ value คือ ค่าทีต้องการบวกลบ ก่อนการบวกลบ ต้องมีการตรวจสอบการล้น
หรือขาดก่อนเสมอ ถ้ามีการล้นหรือขาดจะเรียกฟั งก์ชนั FatalError (ดูหวั ข้อ 2.7) เพือรายงานความผิดพลาด
ให้ผใู้ ช้ทราบ
ค่าทีจดจําในกองซ้อนความหมาย ของคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล อาจจะไม่ใช่ชนิ ดจํานวนเต็มอย่าง
เดียว อาจจะเป็ นอย่างอืน คือ เป็ นชนิ ดจํานวนเต็มมีหรือไม่มีเครืองหมาย, ชนิ ดจํานวนจริง, ตัวชีไปยังอักขระ,
ตัวชีไปยังจุดแตกกิงทีมีโครงสร้าง SYM_NODE, หรือ ตัวชีไปยังจุดแตกกิงทีมีโครงสร้าง TYPE_NODE จึงได้
ออกแบบโครงสร้างของกองซ้อนความหมายให้เป็ นแถวลําดับชนิ ด YYSTYPE ซึงเป็ นชนิ ดเดียวกันกับชนิ ดของ
ลักษณะเฉพาะของโทเค็น ซึงมีนิยาม ดังนี (บรรทัด 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;
การเขียนขันตอนตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิ ดภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ของ
คอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล มีความซับซ้อนกว่าภาษาง่ายๆ ทีกล่าวถึงในหัวข้อนี แต่หลักการทังหมดจะ
เหมือนกัน ให้ผอู้ ่านเริมต้นจาก โปรแกรมหลัก (หัวข้อ 2.6) ซึงจะกําหนดค่าเริมต้นต่างๆ แล้วเรียกฟั งก์ชนั
llparse
ซึงเป็ นตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์
ทําหน้าทีตรวจสอบวากยสัมพันธ์ตามไวยากรณ์ของ
ภาษาต้นฉบับ ฟั งก์ชนั นี ผลิตได้โดยใช้โปรแกรม PSULLGEN จากนันฟั งก์ชนั llparse จะเป็ นตัวขับเคลือน
ขบวนการแปลทังหมด (ดูขนตอนวิ
ั
ธีในรูปที 4.2) ฟั งก์ชนั นี จะเรียกฟั งก์ชนั yylex ซึงเป็ นตัววิเคราะห์ศพั ท์
เมือต้องการโทเค็นจากโปรแกรมต้นฉบับ แล้วใช้กองซ้อนวากยสัมพันธ์ เพือวิเคราะห์กระจายตามไวยากรณ์
แปลทีกําหนด ถ้าพบสัญลักษณ์กระทําบนกองซ้อนวากยสัมพันธ์ จะเรียกฟั งก์ชนั llaction ซึงทําหน้าทีเป็ นตัว
วิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิ ดภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 โดยการส่งหมายเลขกระทํา และตัวชี
ไปยังรหัสโทเค็นในขณะนันไปให้ ตัววิเคราะห์ความหมายจะใช้กองซ้อนความหมาย เพือจดจําค่าบางค่า
ในช่วงการแปล ในขณะเดียวกันจะต้องผลิตภาษาแอสเซมบลีออกไปพร้อมๆ กันด้วย ผูเ้ ขียนคอมไพเลอร์ จึง
ต้องระลึกเสมอว่า ภาษาแอสเซมบลีทีผลิตได้ เมือนําไปวิงแล้ว ในช่วงกระทําการ ได้ใช้กองซ้อนในช่วงกระทํา
การหรือไม่ ถ้าใช้ตอ้ งผลิตคําสังภาษาแอสเซมบลี ให้สอดคล้องกับทีต้องการด้วย ผูอ้ า่ นต้องไม่สบั สนระหว่าง
กองซ้อนวากยสัมพันธ์, กองซ้อนความหมาย, และกองซ้อนในช่วงกระทําการ
การแปลภาษาต้นฉบับ จะเริมแปลจากต้นแฟ้ มจนสินสุดแฟ้ มเพียงครังเดียว ไม่ได้มีการย้อนกลับไป
ยังต้นแฟ้ มอีกเลย

6.2 ไวยากรณ์แปลของคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล
ไวยากรณ์แปลของคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล เขียนตามลักษณะข้อมูลนําเข้าของโปรแกรม
PSULLGEN ได้ ดังนี
/* 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

บทที 6 ตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิดภาษาแอสเซมบลี 146
"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

หมายเหตุ สําหรับโปรแกรม PSULLGEN การใส่สญ
ั ลักษณ์กระทําในกฎทีทางขวาเป็ นสายอักขระว่าง ให้แทน
@ ด้วยสัญลักษณ์กระทําดังกล่าว เช่น กฎ <type_def_list> : @ . แทนด้วย <type_def_list> : #262 . เป็ นต้น
วิธีการใส่สญ
ั ลักษณ์กระทํา หมายเลขใด ทีตําแหน่ งใด มีหลักการเช่นเดียวกับทีกล่าวมาแล้ว ใน
หัวข้อ 6.1 แต่ละหมายเลขใช้ทาํ อะไร จะกล่าวถึงตามลําดับความเกียวข้องเป็ นสําคัญ ไม่ได้เรียงตาม
หมายเลข และเพือไม่ให้เนื อหาของบทนี ยาวเกินไป จึงได้กล่าวถึงบางหมายเลขในบทนี และทีเหลือจะ
กล่าวถึงในบทที 7-10

6.3 ตัวก่อกําเนิดภาษาแอสเซมบลี
ในหัวข้อ 6.1 การผลิตภาษาแอสเซมบลีใช้ขอ้ ความสัง printf แต่คอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล ใน
หนังสือเล่มนี จะสร้างแมโครขึนมาสีตัว คือ gen0(x), gen1(x,y), gen2(x,y,z), และ gen3(x,y,z,w) (บรรทัด
00783-00790) คําสังภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ทีผลิตได้ จะถูกนําไปเก็บในบัฟเฟอร์ ชือ asm_buff
(บรรทัด 03581) ก่อน ด้วยข้อความสัง sprintf จากนันจึงเรียกฟั งก์ชนั assembler (บรรทัด 0368203687) โดยการส่งพารามิเตอร์ซึงเป็ นตัวชีไปยังตําแหน่ งแรกของบัฟเฟอร์ดงั กล่าวไปให้ ฟั งก์ชนั assembler
ทําหน้าทีแค่พิมพ์คาํ สังภาษาแอสเซมบลีทีเก็บอยูใ่ นบัฟเฟอร์ ออกไปยังแฟ้ มภาษาเป้าหมาย แล้วขึนบรรทัด
ใหม่ เท่านัน ผูอ้ ่านทีต้องการเขียนแอสเซมเบลอร์ เพือแปลให้เป็ นภาษาเครืองโดยตรง สามารถเขียนเพิมเติม
ได้ในส่วนนี
gen0(x) ใช้เพือผลิตคําสังภาษาแอสเซมบลีทีไม่ขนึ อยูก่ บั ค่าใด เช่น ต้องการผลิตคําสัง push ax
สามารถเรียกด้วยแมโคร gen0(“\tpush\tax”) เป็ นต้น
gen1(x,y) ใช้เพือผลิตคําสังภาษาแอสเซมบลีทีขึนอยูค่ ่าหนึ งค่า เช่น ต้องการผลิตคําสัง mov ax,3
โดยที 3 เป็ นค่าทีเก็บอยูใ่ น yylval.ival สามารถเรียกด้วยแมโคร gen1(“\tmov\tax,%d”, yylval.ival) เป็ นต้น
gen2(x,y,z), และ gen3(x,y,z,w) ก็เช่นเดียวกัน ใช้เพือผลิตคําสังภาษาแอสเซมบลีทีขึนอยูค่ ่าสอง
ค่า และสามค่า ตามลําดับ 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);
เป็ นต้น
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ข้อสังเกต จะเรียกแมโครตัวใด ให้ดจู าํ นวน % ทีใช้ควบคุมค่าทีจะพิมพ์ ว่ามีจาํ นวนเท่าใด ก็จะทราบ
ว่าขึนอยูก่ บั ค่ากีค่า จากนันเรียกแมโคร gen ทีตามด้วยหมายเลขนัน

6.4 ความผิดพลาดทีเกียวข้องกับขั:นตอนวิเคราะห์ความหมาย
ความผิดพลาดนอกเหนื อจาก ความผิดพลาดในขันตอนวิเคราะห์ศพั ท์ และขันตอนวิเคราะห์เชิง
วากยสัมพันธ์ จะเป็ นความผิดพลาดในขันตอนวิเคราะห์ความหมาย เช่น ความผิดพลาดจากการใช้ตวั แปรที
ไม่ได้นิยามไว้ก่อน หรือความผิดพลาดจากการผสมผิดชนิ ด (type mismatch) เป็ นต้น ส่วนใหญ่ความ
ผิดพลาดในขันตอนนี สามารถตรวจสอบได้จากตารางสัญลักษณ์ เมือพบความผิดพลาดความหมาย จะ
รายงานความผิดพลาดให้ผใู้ ช้ทราบ โดยการเรียกฟั งก์ชนั Error รายละเอียดในเรืองนี จะกล่าวถึงในส่วนของ
การอธิบายสัญลักษณ์กระทําแต่ละตัว
เมือมีความผิดพลาดวากยสัมพันธ์ จะมีผลกับค่าทีจดจําในกองซ้อนความหมายด้วย เนื องจากตัว
วิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ เป็ นตัวขับเคลือนขบวนการแปลทังหมด ถ้าไม่มีการลบค่าทีไม่จาํ เป็ นออกจากกอง
ซ้อนความหมาย อาจทําให้กองซ้อนความหมายล้น หรือมีค่าทีไม่ถูกต้อง ดังนันเมือมีความผิดพลาด
วากยสัมพันธ์ ค่าบางค่าทีจดจําไว้บนกองซ้อนความหมาย ต้องถูกทิงไป จึงจําเป็ นต้องมี ตัวแปรทีใช้สาํ หรับจํา
ตําแหน่ งทีจะกูบ้ นกองซ้อนความหมาย ตัวแปรทีใช้เพือการนี ชือ sem_save (บรรทัด 03553) วิธีการก็คือ
กําหนดให้ sem_save = sem_top (บรรทัด 04158) ข้อกําหนดนี ใช้สญ
ั ลักษณ์กระทํา #99 เป็ นตัวกระทํา
หลังจากนันค่าของ sem_top จะเพิมขึนเมือมีการกดค่าลงกองซ้อนความหมาย จนกระทังพบความผิดพลาด
วากยสัมพันธ์ หลังจากรายงานความผิดพลาดแล้ว จะกําหนดให้ sem_top = sem_save (บรรทัด 01501)
เพือกลับมายังตําแหน่ งทีต้องการกู ้ ข้อกําหนดนี ได้ใส่ไว้ในฟั งก์ชนั llerror
สัญลักษณ์กระทํา #99 (บรรทัด 04157-04159) ใช้เพือจําตําแหน่ งทีจะกูบ้ นกองซ้อน
ความหมาย สัญลักษณ์นีได้ใส่ไว้ทีตําแหน่ งต่างๆ ในกฎของไวยากรณ์แปล โดยพิจารณาจาก “;” เป็ นหลัก
เนื องจากการกูค้ วามผิดพลาดวากยสัมพันธ์ ใช้ “;” เป็ นสัญลักษณ์ประสานเวลา ไวยากรณ์แปลของตัว
แปลภาษาปาสกาลทีใช้ในหนังสือเล่มนี มีสญ
ั ลักษณ์กระทํา #99 อยู่ 10 ที คือ
1) <program> : #99 #100 <program_header> #102 “;” <block> “.” . อันนี ชดั เจนว่า
ตําแหน่ งทียังไม่มีค่าใดกดลงกองซ้อนความหมาย เมือเริมต้นแปลส่วนของโปรแกรม ควรเป็ น
ตําแหน่ งทีจะใช้กไู ้ ด้ ส่วนทีจะพิจารณาต่อไป คือ <block> แต่เนื องจาก <block> ประกอบด้วย
ส่วน <decl_part> และ <compound_statement> จึงพิจารณาทังสองส่วนนันแทน ส่วน
<decl_part> ประกอบด้วยหลายส่วน คือ <label_decl_part>, <const_def_part>
<type_def_part>, <var_decl_part>, และ <routine_decl_part> เนื องจากส่วน
<label_decl_part> ไม่มีการจดจําค่าบนกองซ้อนความหมาย (พิจารณาจากสัญลักษณ์กระทํา
#176) จึงไม่จาํ เป็ นต้องจําตําแหน่ งทีจะกู ้
2) <const_def> : #99 #198 “id” “=” <constant> #204 “;” <const_def_list> . ส่วน
<const_def_part> ประกอบด้วย “CONST” และ <const_def> จึงได้ใส่ #99 ไว้ในส่วน
<const_def> เป็ นสัญลักษณ์ตวั แรกของสายอักขระขวามือ ถ้าเกิดความผิดพลาดวากยสัมพันธ์
ก่อน “;” ฟั งก์ชนั llerror จะรายงานความผิดพลาด และทําการกูโ้ ดยการผุดสัญลักษณ์บนกอง
ซ้อนวากยสัมพันธ์ทีไม่ใช่ “;” ทิง จนกว่าจะพบ “;” หรือกองซ้อนว่างเปล่า แล้วกําหนดให้
sem_top = sem_save เพือลบค่าทีไม่จาํ เป็ นบนกองซ้อนความหมายทิง ซึงค่านี จะเกียวข้องกับ
#198 “id” “=” <constant> #204
3) <type_def> : #99 #246 “id” “=” <type> #252 “;” <type_def_list> . เหมือนข้อ 2)
4) <fixed_or_variant> : #99 <id5_list> “:” <type> #400 <fixed_tail> . เนื องจากชนิ ดระเบียน
ใช้ “;” คันระหว่างเขตข้อมูล จึงได้ใส่ #99 ไว้ตอนต้นของเขตข้อมูล ถ้าดูส่วน <fixed_tail> จะ
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เห็นว่ามี “;” และ <opt_fixed_or_variant> กรณีมีเขตข้อมูลตัวถัดไป ส่วน
<opt_fixed_or_variant> จะเรียกซําส่วน <fixed_or_variant>
5) <variant> : #99 <vcase_label_list> “:” “(“ <field_list> #457 “)” <variant_tail> . มี
ลักษณะเช่นเดียวกันกับข้อ 4) แต่ใช้กบั เขตข้อมูลแบบ variant
6) <var_decl> : #99 <id2_list> “:” <type> #526 “;” <var_decl_list> . เหมือนข้อ 2)
7) <formal_para_list> : #99 “(“ #602 <formal_para_section> <formal_list> #606 “)” . ข้อ
นี สืบเนื องมาจากส่วน <routine_decl_part> : <proc_or_func_decl> “;” <routine_decl_part> .
เนื องจากมีส่วน <proc_or_func_decl> อยูห่ น้า “;” จึงพิจารณาส่วนนี แทน ส่วน
<proc_or_func_decl> : <proc_or_func_header> #102 “;” <block_or_directive> . มีส่วน
<proc_or_func_header> อยูห่ น้า “;” จึงพิจารณาส่วนนี แทน ทําเช่นนี จนกระทังถึง
<formal_para_list> ดังกล่าวข้างต้น
8) <formal_list> : #99 “;” <formal_para_section> <formal_list> . สืบเนื องมาจากข้อ 5) ซึงใช้
กูเ้ มือพารามิเตอร์ตวั แรกเขียนผิดวากยสัมพันธ์ ในข้อนี ใช้เพือกูใ้ นกรณีพารามิเตอร์ตวั ต่อไป
เขียนผิดวากยสัมพันธ์
9) <statement_sequence> : #99 #88 <statement> <statement_list> . เนื องจากข้อความสัง
ในภาษาปาสกาลใช้ “;” เป็ นตัวคัน จึงใส่ #99 ไว้หน้าส่วน <statement> ถ้ามีขอ้ ความสังถัดไป
ส่วน <statement_list> จะถูกแทนทีด้วยส่วน <statement_sequence> อีกครังหนึ ง
10) <caselimb> : #99 #952 <case_label_list> “:” #66 <statement> #77 #958 . มี
ลักษณะเช่นเดียวกันกับข้อ 4) แต่ใช้กบั กรณีของข้อความสัง CASE
มี “;” ในส่วนของพารามิเตอร์แบบแถวลําดับขนาดไม่คงที ( conformant array) อีกแห่งหนึ ง (ดูในกฎทีมี
<conformant_array_schema> และ <index_type_spec_lists>) แต่ไม่มี #99 เนื องจากคอมไพเลอร์ในหนังสือ
เล่มนี เป็ นแค่ระดับ 0 จึงไม่อนุ ญาตให้ใช้พารามิเตอร์แบบแถวลําดับขนาดไม่คงที

6.5 ตามรอยการแปล
เพือให้ง่ายต่อการแก้จุดบกพร่องของคอมไพเลอร์ จึงได้พิมพ์หมายเลขบรรทัดของโปรแกรมต้นฉบับ
ทีเกียวข้องกับชุดคําสังทีได้จากการแปล ไว้เป็ นหมายเหตุในภาษาแอสเซมบลีดว้ ย โดยใช้สญ
ั ลักษณ์กระทํา
#88 (บรรทัด 04154-04156) หมายเลขบรรทัดของโปรแกรมต้นฉบับ ทีจะพิมพ์เป็ นหมายเลขบรรทัด
ของโทเค็น ซึงเก็บอยูใ่ นตัวแปร token_line โดยทีตัววิเคราะห์ศพั ท์จะเป็ นตัวบันทึกหมายเลขบรรทัดของ
โทเค็นดังกล่าว
ไวยากรณ์แปลของคอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนี มีสญ
ั ลักษณ์กระทํา #88 อยูส่ องแห่ง คือ <block> :
<decl_part> #88 #154 <compound_statement> #156 . และ <statement_sequence> : #99 #88
<statement> <statement_list> . เนื องจากมีความสนใจเฉพาะหมายเลขบรรทัด ทีเป็ นจุดเริมต้นของข้อความ
สังเท่านัน ในส่วนประกาศจะไม่มีการผลิตภาษาแอสเซมบลี จึงไม่จาํ เป็ นต้องมีสญ
ั ลักษณ์กระทํา #88 ถ้า
ผูอ้ ่านต้องการรายละเอียดมากกว่านี สามารถใส่สญ
ั ลักษณ์กระทํา #88 ทีตําแหน่ งใดก็ได้ จะไม่มีผลกับการ
แปลใดๆ ทังสิน แต่อาจจะได้ภาษาแอสเซมบลี ทีมีหมายเหตุมากเกินความจําเป็ น
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6.6 บทสรุป
ตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิ ดรหัส มักจะเขียนรวมเป็ นขันตอนเดียวกัน คอมไพเลอร์ใน
หนังสือเล่มนี ใช้วธิ ีใส่สญ
ั ลักษณ์กระทํา เข้าไปในไวยากรณ์ และเรียกไวยากรณ์นันว่า ไวยากรณ์แปล ตัว
วิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์จะเป็ นตัวขับเคลือนขบวนการแปลทังหมด เมือพบสัญลักษณ์กระทําอยูบ่ นยอดกอง
ซ้อนวากยสัมพันธ์ จะเรียกตัววิเคราะห์ความหมายและผลิตภาษาแอสเซมบลี 8086/8088
ตัววิเคราะห์ความหมาย ใช้กองซ้อนความหมาย เพือเก็บค่าชัวคราวต่างๆ ในขณะทีแปล
ขณะเดียวกันตัวก่อกําเนิ ดภาษาแอสเซมบลี จะผลิตภาษาแอสเซมบลีให้ตรงกับความหมายของข้อความสังที
กําลังแปล และต้องคํานึ งถึง กองซ้อนในช่วงกระทําการด้วย สําหรับกองซ้อนทีใช้ตรวจสอบวากยสัมพันธ์
เรียกว่า กองซ้อนวากยสัมพันธ์ ผูอ้ ่านไม่ควรสับสนระหว่าง กองซ้อนวากยสัมพันธ์, กองซ้อนความหมาย,
และกองซ้อนในช่วงกระทําการ
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บทที 7
การจัดระบบหน่วยเก็บในช่วงกระทําการ
ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ทีได้จากการแปล มีตวั แบบขนาดเล็ก และมีการจัดระบบหน่ วยเก็บ
ในช่วงกระทําการ ดังรูปที 7.1
SS : FFFF
SS : FFFE

กองซ้อนในช่วงกระทําการ

ไม่เกิน 64K
ฮีป
@START_HEAP
ข้อมูล
DS, SS, ES : 0000
คําสัง

ไม่เกิน 64K

CS : 0000
Program Segment Prefix (PSP)

256 ไบต์

รูปที 7.1 การจัดระบบหน่ วยเก็บในช่วงกระทําการของโปรแกรมทีได้จากการแปล
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ทีได้ เมือแปลเป็ นภาษาเครือง และเชือมโยงกับรูทีนจาก
คลังแล้วเก็บไว้ในแฟ้ ม
.EXE
จะมีเฉพาะคําสังและข้อมูล
เมือนํามากระทําการหรือวิงโปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิการดอสจะสร้าง PSP ขนาด 256 ไบต์ ทีต้นโปรแกรม เพือเก็บข้อมูลบางอย่าง ซึงจะไม่กล่าวถึง
ในทีนีY เพราะไม่มีความจําเป็ นต้องใช้ จากนัYนจะบรรจุส่วนคําสังและส่วนข้อมูล ตามลําดับ แล้วกําหนดค่าเรจิ
สเตอร์ต่างๆ ดังแสดงในรูปที 2.9 รายละเอียดทัYงหมดได้เคยกล่าวไว้แล้วในบทที 2 หัวข้อ 2.3 จะเห็นได้วา่
ค่าของเรจิสเตอร์ทีดอสกําหนดให้ ไม่ตรงกับทีเราต้องการ เราต้องการให้ DS : 0000 , SS : 0000, และ
ES : 0000 ชีY ไปทีตําแหน่ งเริมต้นของข้อมูล แต่ดอสกําหนดให้ DS : 0000, และ ES : 0000 ชีY ไปที
จุดเริมต้นของ PSP ส่วน SS : 0000 ชีY ไปทีจุดเริมต้นของกองซ้อนในช่วงกระทําการ และ SS : SP ชีY ไปทียอด
กองซ้อนในช่วงกระทําการ ส่วนทีตรงกับความต้องการแล้ว คือ CS : 0000 ชีY ไปยังจุดเริมต้นของส่วนคําสัง
และ CS : IP ชีY ไปยังตําแหน่ งของคําสังแรกทีจะกระทําการ การปรับค่าให้ตรงกับทีต้องการ สามารถทําได้โดย
การ กําหนดให้ส่วนข้อมูล (รวมฮีปด้วย) และกองซ้อนในช่วงกระทําการ รวมเป็ นกรุ๊ฟเดียวกัน และเรียง
ตามลําดับดังแสดงในรูปที 7.1 ซึงเขียนเป็ นกรอบตอนเริมต้นของโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 8086/8088
ดังนีY
_TEXT segment
_TEXT ends
_DATA segment

word public 'CODE'
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
จากนัYนจึงกําหนดให้เรจิสเตอร์มคี ่าตามทีเราต้องการ ดังนีY
_TEXT segment
_isopascal:
mov ax,DGROUP
mov ds,ax
mov es,ax
mov ss,ax
mov sp,0
…
…
_TEXT ends
end
_isopascal
เรากําหนดให้ SP มีค่าเป็ น 0 เพราะการกดค่าลงบนกองซ้อนครัYงแรก ค่า SP จะเท่ากับ FFFE และข้อมูลจะ
อยูท่ ี SS : FFFE กับ SS : FFFF ถ้าดูตามรูปที 7.1 ข้อมูลในกองซ้อนจะเก็บจากบนลงล่าง อย่างไรก็ตามยังมี
อีกสิงหนึ งทีจะต้องพิจารณา คือ ขนาดของกองซ้อนในช่วงกระทําการ ซึงมีค่าเท่ากับ 64K – ขนาดของเนืY อที
ในส่วนข้อมูล เมือทราบขนาด สมมุติว่าเป็ น 256 ไบต์ สามารถเขียนเป็ นภาษาแอสเซมบลี 8086/8088
เพิมเติมได้ดงั นีY
STACK segment
para stack 'STACK'
db
256 dup (?)
STACK ends
สําหรับขนาดของเนืY อทีในส่วนข้อมูล แบ่งออกได้เป็ นสองส่วน คือ ส่วนทีอยูใ่ นคลัง (ดูบทที 11) กับ
ส่วนทีอยูใ่ นโปรแกรมทีได้จากการแปล ส่วนแรกมีขนาดคงทีเท่ากับ LIB_DATA_SIZE (บรรทัด 00043) ส่วน
ทีสองมีขนาดไม่คงทีขึY นอยูก่ บั แต่ละโปรแกรม
สําหรับการจัดการในบริเวณฮีป จะใช้ตาํ แหน่ งทีชีY โดย @START_HEAP เป็ นจุดเริมต้นของฮีป
รายละเอียดทัYงหมดจะกล่าวถึงในบทที 11 ส่วนกองซ้อนในช่วงกระทําการ จะกล่าวถึงในหัวข้อ 7.2
ในบทนีY จะกล่าวถึง สัญลักษณ์กระทําทีเกียวข้องกับส่วนหัวโปรแกรม, กองซ้อนในช่วงกระทําการ,
และสัญลักษณ์กระทําทีเกียวข้องกับส่วนบล็อก ตามลําดับ
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7.1 ส่วนหัวโปรแกม
ในบทที 6 ได้กล่าวถึงสัญลักษณ์กระทําสองตัว คือ #88 กับ #99 ในหัวข้อนีY จะกล่าวถึงสัญลักษณ์
กระทํา ทีอยูบ่ ริเวณส่วนหัวของโปรแกรม (รวมถึงส่วนหัวของ FUNCTION และ PROCEDURE) กฎของ
ไวยากรณ์แปลทีเกียวข้องได้แก่
<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>
|@
.
ตามข้อตกลงของ ISO 7185 Pascal Standard พารามิเตอร์ในส่วนของโปรแกรม ( <opt_io> ) จะ
มีหรือไม่ก็ได้ ถ้ามี ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของคอมไพเลอร์นYันๆ ปกติจะใช้ติดต่อกับอุปกรณ์นําข้อมูลเข้า/
ออกจากภายนอก สําหรับคอมไพเลอร์ทีสร้าง อนุ ญาตให้เขียนหรือไม่เขียนส่วนนีY ก็ได้ ถ้าเขียนก็ไม่มี
ความหมายใดๆ ชือของพารามิเตอร์ก็ไม่ได้เก็บไว้ในตารางสัญลักษณ์ จึงสามารถตัYงชือตัวระบุอืนซํYากับชือ
เหล่านีY ได้ ส่วนทีเกียวข้องกับ <opt_io> จึงไม่ตอ้ งมีสญ
ั ลักษณ์กระทํา
สัญลักษณ์กระทํา #100 (บรรทัด 04182-04221) ใช้เพือผลิตคําสังภาษาแอสเซมบลี
8086/8088 ในส่วน prologue ตามทีกล่าวแล้วในบทที 6 หัวข้อ 6.1 แต่ชุดคําสังทีผลิต จะไม่เหมือนกับ
ส่วน prologue ในบทที 6 ชุดคําสังภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ทีผลิตโดยสัญลักษณ์กระทํา #100 มี
ลักษณะดังนีY (ดูตวั อย่าง 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
คําสัง .8087 ใช้เพือบอกให้แอสเซมเบลอร์แปลและเก็บเลขจํานวนจริงในรูปแบบของซีพียรู ่วม
8087 โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีทีได้จากการแปล จะเชือมโยงกับรูทีนจากคลังสองตัว คือ _init และ _exit รู
ทีนแรกใช้เพือตรวจสอบว่ามีซีพียรู ่วม 8087 หรือไม่ และกําหนดตําแหน่ งเริมต้นของฮีป (@START_HEAP)
ส่วนรูทีนหลังใช้เพือหยุดกระทําการ และกลับไปสู่ดอส การเขียนรูทีนทัYงสองนีY จะกล่าวถึงในบทที 11 สําหรับ
คําสังอืนๆ ได้กล่าวถึงแล้วในตอนต้น เหลือสีคําสังสุดท้าย คือ คําสัง call _main รูทีน _main จะเกิดขึY นเมือ
แปลถึงส่วน BEGIN ของโปรแกรม (ดูสญ
ั ลักษณ์กระทํา #154 ในหัวข้อ 7.3) รูทีนนีY จะเป็ นรูทีนแรก ของ
โปรแกรมภาษาปาสกาลทีจะเริมกระทําการ หลังจากสิY นสุดการทํางานของรูทีน _main แล้ว ก็เป็ นอันสิY นสุด
การทํางานของโปรแกรม จึงเรียกใช้กระบวนงาน _exit โดยผ่านพารามิเตอร์ ทีมีคา่ 0 ทางกองซ้อนในช่วง
กระทําการ ค่านีY จะส่งกลับไปให้ดอส ข้อความสังภาษาซีทีใช้ผลิตชุดคําสังนีY ทัYงหมดอยูใ่ นบรรทัด 0418404211 สําหรับบรรทัดที 04212-04214 เกียวข้องกับป้าย จะกล่าวถึงในบทที 10 หัวข้อ 10.1 สุดท้าย
ตรวจสอบว่ามีความต้องการพิมพ์ตารางสัญลักษณ์ในบล็อกระดับ 0 ซึงประกอบด้วยตัวระบุทีนิ ยามไว้ก่อน
แล้ว หรือไม่ ถ้าต้องการและไม่มีความผิดพลาดเกิดขึY น จะพิมพ์ตารางสัญลักษณ์ดงั กล่าวให้ (บรรทัด
04216-04220)
สัญลักษณ์กระทํา #102 (บรรทัด 04222-04224) ใช้เพือเรียกฟั งก์ชนั mark_scope เนื องจาก
แปลมาถึงจุดเริมต้นของบล็อก ดังทีได้กล่าวแล้วในบทที 5 หัวข้อ 5.2
สัญลักษณ์กระทํา #110 (บรรทัด 04225-04240) ใช้เมือแปลมาถึงชือโปรแกรม นําชือ
โปรแกรมไปใส่ในตารางสัญลักษณ์ และกําหนดประเภทให้เป็ น PROG_ID ลักษณะเฉพาะของโปรแกรมจะมีค่า
ต่างๆ ดังนีY จํานวนพารามิเตอร์เป็ น 0, ขนาดของพารามิเตอร์รวมกันทัYงหมดเป็ น 0, ตัวชีY ไปยังพารามิเตอร์
ตัวแรกเป็ น NULL, ขนาดของตัวแปรท้องถินรวมกันทัYงหมดยังไม่ทราบ เริมต้นกําหนดให้เป็ น 0, ตัวชีY ไปยังตัว
แปรท้องถินตัวแรกกําหนดให้เป็ น NULL เนื องจากยังไม่ทราบ, และชนิ ดของโปรแกรมไม่มี กําหนดให้เป็ น
dummy_type ซึงใช้ในกรณีทีไม่ทราบชนิ ด จากนัYนกําหนดดรรชนี ป้ายตัวถัดไปให้กบั ชือโปรแกรม แล้วเรียก
ฟั งก์ชนั enter_block เพือเพิมระดับบล็อกอีกหนึ ง ตอนนีY level จะเท่ากับ 1 และ display[level].block_id จะชีY
ไปยังชือของโปรแกรมในตารางสัญลักษณ์ ส่วน display[level].root เป็ น NULL เพราะตารางสัญลักษณ์ของ
บล็อกใหม่นีYยังไม่มี
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7.2 กองซ้อนในช่วงกระทําการ
กองซ้อนในช่วงกระทําการใช้เก็บค่าชัวคราวในขณะทีคํานวณนิ พจน์ ดังทีกล่าวแล้วในบทที 6
นอกจากนีY กองซ้อนในช่วงกระทําการ ยังใช้เก็บค่าต่างๆ เมือมีการเรียกใช้กระบวนงานหรือฟั งก์ชนั บริเวณที
เก็บค่าเหล่านีY เรียกว่า กรอบกองซ้อน (stack frame)
กรอบกองซ้อนแบ่งออกเป็ นสองส่วน ส่วนแรกเกิดขึY นจากผูเ้ รียกใช้ ผูเ้ รียกจะดําเนิ นการต่อไปนีY (ดู
ตัวอย่าง 7.1 ตรงจุด E ประกอบ)
• กรณีทีกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั มีพารามิเตอร์ การผ่านพารามิเตอร์ทาํ โดยการกด ค่า, เลขทีอยู,่
หรือเลขทีอยูแ่ ละค่าโยงสถิต (static link) ขึY นอยูก่ บั ว่าเป็ นการส่งพารามิเตอร์โดย ค่า, เลขทีอยู,่ หรือ
กระบวนงานหรือฟั งก์ชนั ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการตามลําดับ จากตัวแรกถึงตัวสุดท้าย โดยทีตัว
สุดท้ายจะอยูบ่ นสุด
• กดค่าโยงสถิต ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ ค่าโยงสถิตใช้สาํ หรับค้นหาเลขทีอยูข่ องตัวแปร
ท้องถินทีอยูน่ อกบล็อก ซึงจะกล่าวถึงในบทที 9 หัวข้อ 9.4
• เรียกกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั ทีต้องการ ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 มีคาํ สัง call ซึงทํา
หน้าทีนีY โดยตรง คําสัง call จะกดเลขทีอยูก่ ลับ (return address) ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ แล้ว
กระโดดไปทํางานทีกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั ทีต้องการ (สถาปั ตยกรรมบางแบบไม่มีคาํ สัง call โดยตรง ใน
กรณีนีYต้องกดเลขทีอยูก่ ลับมาทํางานต่อ ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ แล้วใช้คาํ สังกระโดด เพือไปทํางาน
ทีกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั ทีต้องการเอง)
ส่วนทีสองเกิดขึY นจากผูถ้ ูกเรียก ถ้าผูถ้ ูกเรียกเป็ นกระบวนงาน มีการดําเนิ นการ ดังต่อไปนีY (ดู
ตัวอย่าง 7.1 ตรงจุด B ประกอบ)
• กดค่าโยงพลวัต (dynamic link) ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ ค่าโยงพลวัตใช้สาํ หรับเชือมโยง
กรอบกองซ้อน ทําให้กระบวนงานหรือฟั งก์ชนั สามารถเรียกซํYาตัวเองได้ ซึงจะกล่าวถึงในบทที 9 หัวข้อ 9.4
• กําหนดให้ bp ชีY ไปทีตําแหน่ งซึงเก็บค่าโยงพลวัต
• จองเนืY อทีให้กบั ตัวแปรท้องถินบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ
• ถ้ามีตวั แปรท้องถินอย่างน้อยหนึ งตัวมีชนิ ดเป็ นแฟ้ ม จะกําหนดค่าเริมต้นทีเก็บในเนืY อทีทีจอง
ให้กบั ตัวแปรท้องถินทัYงหมด มีค่าเป็ น 0 มิฉะนัYน จะไม่กาํ หนดค่าใดๆ (ค่าทีเก็บในเนืY อทีดังกล่าวจะเป็ นขยะ)
การทีคอมไพเลอร์ทีสร้างในหนังสือเล่มนีY ทําเช่นนีY เพราะต้องการกําหนดค่าเริมต้นของแฟ้ มตรงเขตข้อมูล
open_flag (ดูหวั ข้อ 7.3) ให้เป็ น 0 ซึงมีความหมายว่า แฟ้ มดังกล่าวยังไม่ได้เปิ ด เหตุผลทีต้องกําหนดค่าให้
เป็ น 0 ทัYงหมด เพราะไม่ตอ้ งเสียเวลาตรวจสอบว่า จะกําหนดให้ทีตําแหน่ งใดบ้าง
• จองเนืY อทีให้กบั เลขทีอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความสัง WITH บนกองซ้อนในช่วงกระทําการ
เลขทีอยูน่ ีY เกียวข้องกับข้อความสัง with จะกล่าวถึงรายละเอียดในบทที 10 หัวข้อ 10.8
เขียนเป็ นคําสังภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ได้ ดังนีY
$N_label_index proc
push
mov

bp
bp,sp

near
; กดค่าโยงพลวัต
; กําหนดให้ bp ชีY ไปทีตําแหน่ งซึงเก็บค่าโยงพลวัต
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sub
add
mov
sar
mov
$L_loop_label:
push
loop
sub

sp,_total_local_sizes ; จองเนืY อทีให้กบั ตัวแปรท้องถิน
sp,_total_local_sizes ; ถ้ามีตวั แปรท้องถินอย่างน้อยหนึ งตัวมีชนิ ดเป็ นแฟ้ ม
cx,_total_local_sizes ; จะกําหนดค่าเริมต้นทีเก็บในเนืY อทีทีจองให้กบั ตัวแปร
cx,1
; ท้องถินทัYงหมด
ax,0
; มีค่าเป็ น 0
ax
$L_loop_label
sp,$W_label_index ; จองเนืY อทีให้กบั เลขทีอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความสัง WITH

เมือ total_local_sizes เป็ นเลขจํานวนเต็ม แทนขนาดของตัวแปรท้องถินรวมกันทัYงหมด และ label_index
เป็ นเลขจํานวนเต็ม ตรงกับดรรชนี ป้ายของชือบล็อก โดยที $N_label_index เป็ นชือของกระบวนงานทีได้จาก
การแปล และ $W_label_index เป็ นชือทีใช้แทนขนาดของเลขทีอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความสัง WITH
รวมกันทัYงหมด ซึงยังไม่รขู้ นาดในตอนนีY กรอบกองซ้อนเมือมีการเรียกกระบวนงาน จะมีลกั ษณะดังแสดงใน
รูปที 7.2

bp + 6
bp + 4
bp + 2
bp
bp - 2
bp - 4

พารามิเตอร์ 1
พารามิเตอร์ 2
…
พารามิเตอร์ n
ค่าโยงสถิต
เลขทีอยูก่ ลับ
ค่าโยงพลวัต
ตัวแปรท้องถิน 1
ตัวแปรท้องถิน 2
…
ตัวแปรท้องถิน n
เลขทีอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความสัง WITH 1
เลขทีอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความสัง WITH 2
…
เลขทีอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความสัง WITH n
รูปที 7.2 กรอบกองซ้อนเมือมีการเรียกกระบวนงาน

แต่ถา้ ผูถ้ ูกเรียกเป็ นฟั งก์ชนั จะมีการดําเนิ นการ ดังต่อไปนีY
• กดค่าโยงพลวัต ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ
• กําหนดให้ bp ชีY ไปทีตําแหน่ งซึงเก็บค่าโยงพลวัต
• จองทีสําหรับค่าทีจะส่งกลับบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ
• จองเนืY อทีให้กบั ตัวแปรท้องถินบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ

จัดการโดยผูเ้ รียก

จัดการโดยผูถ้ ูกเรียก
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• ถ้ามีตวั แปรท้องถินอย่างน้อยหนึ งตัวมีชนิ ดเป็ นแฟ้ ม จะกําหนดค่าเริมต้นทีเก็บในเนืY อทีทีจอง
ให้กบั ตัวแปรท้องถินทัYงหมด มีค่าเป็ น 0 มิฉะนัYน จะไม่กาํ หนดค่าใดๆ (ค่าทีเก็บในเนืY อทีดังกล่าวจะเป็ นขยะ)
• จองเนืY อทีให้กบั เลขทีอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความสัง WITH บนกองซ้อนในช่วงกระทําการ
เขียนเป็ นคําสังภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ได้ ดังนีY
$N_label_index proc near
push bp
mov bp,sp
sub
sub
add
mov
sar
mov
$L_loop_label:
push
loop
sub

; กดค่าโยงพลวัต
; กําหนดให้ bp ชีY ไปทีตําแหน่ งซึงเก็บค่าโยงพลวัต

sp,4
; จองทีสําหรับค่าทีจะส่งกลับ
sp,_total_local_sizes ; จองเนืY อทีให้กบั ตัวแปรท้องถิน
sp,_total_local_sizes ; ถ้ามีตวั แปรท้องถินอย่างน้อยหนึ งตัวมีชนิ ดเป็ นแฟ้ ม
cx,_total_local_sizes ; จะกําหนดค่าเริมต้นทีเก็บในเนืY อทีทีจองให้กบั ตัวแปร
cx,1
; ท้องถินทัYงหมด
ax,0
; มีค่าเป็ น 0
ax
$L_loop_label
sp,$W_label_index ; จองเนืY อทีให้กบั เลขทีอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความสัง WITH

กรอบกองซ้อนเมือมีการเรียกฟั งก์ชนั จะมีลกั ษณะดังแสดงในรูปที 7.3

bp + 6
bp + 4
bp + 2
bp
bp - 2
bp -4
bp - 6
bp - 8

พารามิเตอร์ 1
พารามิเตอร์ 2
…
พารามิเตอร์ n
ค่าโยงสถิต
เลขทีอยูก่ ลับ
ค่าโยงพลวัต
ค่าทีจะส่งกลับเลขทีอยูต่ าํ
ค่าทีจะส่งกลับเลขทีอยูส่ งู
ตัวแปรท้องถิน 1
ตัวแปรท้องถิน 2
…
ตัวแปรท้องถิน n
เลขทีอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความสัง WITH 1
เลขทีอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความสัง WITH 2
…
เลขทีอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความสัง WITH n

จัดการโดยผูเ้ รียก

จัดการโดยผูถ้ ูกเรียก
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รูปที 7.3 กรอบกองซ้อนเมือมีการเรียกฟั งก์ชนั
เมือผูถ้ ูกเรียกทํางานเสร็จ จะต้องลบกรอบกองซ้อนทิY ง กรณีผถู้ กู เรียกเป็ นฟั งก์ชนั ก่อนลบ
จะบรรจุค่าทีจะส่งกลับตรงตําแหน่ ง [bp-4] ไว้ในเรจิสเตอร์ ax และ ตรงตําแหน่ ง [bp-2] ไว้ในเรจิสเตอร์ dx
วิธีการลบทําได้ง่ายๆ โดยการใช้คาํ สัง ต่อไปนีY (ดูตวั อย่าง 7.1 ตรงจุด C ประกอบ)
mov
pop
ret
_name endp

sp,bp
bp
total_parm_sizes+2

เมือ total_parm_sizes เป็ นเลขจํานวนเต็ม มีค่าเท่ากับขนาดของพารามิเตอร์รวมกันทัYงหมด คําสังแรกเลือน
sp ให้ชีYไปยังตําแหน่ งทีเก็บค่าโยงพลวัต (ตําแหน่ งทีชีY โดย bp) คําสังทีสองบรรจุคา่ โยงพลวัตไว้ใน bp เพือให้
ชีY ไปยังค่าโยงพลวัตของกรอบกองซ้อนของตัวเรียกก่อนหน้านีY แต่ sp ยังชีY อยูท่ ีตําแหน่ งซึงเก็บเลขทีอยูก่ ลับ
ของกรอบกองซ้อนทีกําลังลบอยู่ และคําสังทีสามบรรจุเลขทีอยูก่ ลับ (ซึงชีY โดย sp) ให้กบั IP และบวกค่า sp
ด้วยขนาดของพารามิเตอร์รวมกันทัYงหมด + 2 เหตุทีต้องบวกด้วยสองเนื องจากมีการเก็บค่าโยงสถิตด้วย เป็ น
อันสิY นสุดการทํางานของผูถ้ ูกเรียก ตอนนีY CS : IP ชีY อยูท่ ีคําสังต่อไปทีจะกระทําการของผูเ้ รียก และ bp กับ
sp ก็กลับมาชีY ในกรอบกองซ้อนของผูเ้ รียกอย่างถูกต้องตามเดิม ชุดคําสังเหล่านีY จะตรงกับส่วน epilogue ใน
บทที 6
มีขอ้ สังเกตอันหนึ ง คือ สถาปั ตยกรรมของอินเทล 8086/8088 สามารถกดค่าลงบนกองซ้อน
กระทําการได้ทีละคําหรือขนาดสองไบต์ ฉะนัYนข้อมูลทีเก็บในกรอบกองซ้อน จะต้องใช้จาํ นวนเนืY อที (คิดเป็ น
หน่ วยไบต์) ทีหารด้วยสองลงตัว กรณีทีข้อมูลมีชนิ ดเป็ นอักขระ ซึงใช้เนืY อทีหนึ งไบต์ หรือครึงคํา จะต้องใช้
เนืY อทีทัYงคํา เพือเก็บค่าดังกล่าว ทําให้เสียเนืY อทีครึงคํา การทําเช่นนีY เรียกว่าเป็ นการทํา alignment ขนาดของ
พารามิเตอร์ และขนาดของตัวแปรท้องถิน ทีกล่าวถึงข้างต้น จะหมายถึงขนาดทีมีการทํา alignment แล้ว
คอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนีY ไม่ได้เก็บตัวแปรท้องถินของโปรแกรม ไว้บนกรอบกองซ้อน
แต่จะเก็บไว้ในส่วนข้อมูล และไม่มีการส่งพารามิเตอร์ให้กบั โปรแกรม นอกจากนีY ไม่จาํ เป็ นต้องมีค่าโยงสถิต
และเลขทีอยูก่ ลับ เนื องจากไม่ได้ถูกเรียกใช้โดยผูใ้ ด กรอบกองซ้อนของโปรแกรม จึงมีแต่เฉพาะค่าโยงพลวัต
กับเลขทีอยูเ่ ขต ตอนเริมต้นของโปรแกรม จึงประกอบด้วยคําสัง ต่อไปนีY (ดูตวั อย่าง 7.1 ตรงจุด D ประกอบ)
_main proc
push
mov
sub

near
bp
bp,sp
sp,$W_label_index

และตอนสุดท้ายประกอบด้วยคําสัง ต่อไปนีY (ดูตวั อย่าง 7.1 ตรงจุด F ประกอบ)
mov
pop
ret
_main endp

sp,bp
bp
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โปรแกรมต้นฉบับภาษาปาสกาลและโปรแกรมเป้าหมายภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ทีได้จาก
การผลิต ในตัวอย่างที 7.1 แสดงให้เห็นส่วนของคําสังทีทําให้เกิดกรอบกองซ้อน ในช่วงกระทําการ
ตัวอย่าง 7.1 คอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนีY จะแปลโปรแกรมต้นฉบับ 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.
ให้เป็ นภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ดังนีY
----------------------------------------------.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
A
_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 ดูบทที 8
$N_8 EQU [bp+6] ;X
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$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
B
sub
sp,4
sub
sp,$W_6
----------------------------------------------; source line 7
; ผลิตโดย #88
----------------------------------------------mov sp,bp
; ผลิตโดย #156
pop
bp
C
ret
8
$N_6 endp ;TEST
$W_6 EQU 0
----------------------------------------------; source line 8
; ผลิตโดย #88
----------------------------------------------_main proc near
; ผลิตโดย #154
push bp
D
mov bp,sp
sub
sp,$W_3
lea
ax,_main_data_end
push ax
call
_init
----------------------------------------------; source line 9
; ผลิตโดย #88
----------------------------------------------lea
bx,$N_4 ;J
; ดูบทที 10 หัวข้อ 10.2.2
mov ax,WORD PTR [bx]
push ax
lea
bx,$N_5 ;A
mov ax,WORD PTR [bx]
E
mov dx,WORD PTR [bx+2]
push dx
push ax
push bp
;static link
call
$N_6 ;TEST
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----------------------------------------------mov sp,bp
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

; ผลิตโดย #156
F

7.3 ส่วนบล็อก
ในหัวข้อนีY จะกล่าวถึงสัญลักษณ์กระทํา ทีอยูบ่ ริเวณส่วนบล็อก กฎของไวยากรณ์แปลทีเกียวข้อง
ได้แก่
<block>
: <decl_part> #88 #154 <compound_statement> #156
.
บล็อกปรากฏในสายอักขระขวามือของกฎสองกฎ คือ
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และ

<program> : #99 #100 <program_header> #102 “;” <block> “.” .
<block_or_directive> : #592 <block> .

กฎแรกหมายถึงบล็อกของโปรแกรม กฎหลังหมายถึงบล็อกของกระบวนงาน หรือ ฟั งก์ชนั ไม่ว่าจะ
หมายถึงบล็อกใด บล็อกประกอบด้วยส่วนสําคัญสองส่วน คือ ส่วนประกาศ (<decl_part>) และข้อความสัง
ประกอบ (<compound_statement>)
สัญลักษณ์กระทํา #154 (บรรทัด 04248-04310) กระทําหลังจากแปลส่วนประกาศเสร็จแล้ว
ตารางสัญลักษณ์ของบล็อกนีY มีรากอยูท่ ี display[level].root และมีชือบล็อกอยูท่ ี display[level].block_id สิง
แรกทีต้องตรวจสอบ คือ display[level].block_id เป็ น NULL หรือไม่ (บรรทัด 04249) ถ้าเป็ นแสดงว่ามี
ความผิดพลาดมาก่อนหน้านีY จึงไม่สามารถทําอะไรต่อไปได้ มิฉะนัYนจะตรวจสอบกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั ที
มีการประกาศล่วงหน้า ด้วยคําหลัก FORWARD ว่าได้มีการนิ ยามในภายหลังหรือไม่ (การนิ ยามต้องมีส่วน
บล็อกของกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั นัYน) ด้วยการเรียกฟั งก์ชนั check_forward_routine (บรรทัด 04250)
เช่น โปรแกรมภาษาปาสกาล ต่อไปนีY
PROGRAM FORWARDERR;
PROCEDURE Q; FORWARD;
BEGIN
END.

ประกาศล่วงหน้า

ผิดพลาดความหมาย เพราะประกาศ PROCEDURE Q ไว้ล่วงหน้า แต่ไม่ได้นิยาม PROCEDURE Q ในตอนหลัง
เป็ นต้น ฟั งก์ชนั check_forward_routine (บรรทัด 04133-04143) จะตรวจสอบความผิดพลาดในกรณีนีY
โดยการทํา inorder tree traversal คือ ตรวจสอบตัวระบุทุกตัวในตารางสัญลักษณ์ของบล็อกทีต้องการ ด้วย
การตรวจสอบ บัพของลูกทางซ้าย, บัพของพ่อแม่, และบัพของลูกทางขวา ตามลําดับ ในลักษณะการเรียก
ตัวเองซํYาๆ จนกว่าจะครบหมดทุกตัว ตัวระบุทีจะตรวจสอบ คือ ตัวระบุประเภท PROC_ID และ FUNC_ID ถ้า
ตัวระบุดงั กล่าว มีลกั ษณะเฉพาะ key ของ routine เป็ น FORWARD_ROUTINE แสดงว่ามีการประกาศล่วงหน้า
แต่ไม่มีการนิ ยามในภายหลัง แสดงข้อความผิดพลาดให้ผใู้ ช้ทราบ ถ้าย้อนกลับไปดูบทที 5 หัวข้อ 5.1.2
ลักษณะเฉพาะ key ของ routine เป็ นไปได้ 3 ค่า คือ DECLARE_ROUTINE, FORWARD_ROUTINE, และ
DEFINE_ROUTINE จะเป็ นค่าแรกเมือแปลมาถึงชือของ PROCEDURE หรือ FUNCTION จะเป็ นค่าทีสองเมือใช้
คําหลัก FORWARD แทนบล็อก เพือบอกให้รวู้ ่าเป็ นการประกาศล่วงหน้า และจะเป็ นค่าสุดท้ายเมือแปลถึง
ส่วนบล็อก
จากนัYนจึงตรวจสอบว่าเป็ นบล็อกของโปรแกรมหรือไม่ (บรรทัด 04251) ถ้าเป็ นบล็อกของ
โปรแกรม จะผลิตคําสังภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ต่อไปนีY (บรรทัด 04252-04258)
_main proc
push
mov
sub
lea
push
call

near
bp
bp,sp
sp,_total_with_address_sizes
ax,_main_data_end
ax
_init
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สีคําสังแรกได้กล่าวก่อนหน้านีY แล้วในหัวข้อ 7.2 สามคําสังหลังใช้เพือเรียกรูทีน _init ซึงต้องการพารามิเตอร์
หนึ งตัว คือ ตําแหน่ งสุดท้ายของข้อมูล คอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนีY จะกําหนดตําแหน่ งสุดท้ายของข้อมูล ให้
อยูท่ ี _main_data_end เพือทีกระบวนงาน _init จะได้นําไปกําหนดตําแหน่ งเริมต้นของฮีป
แต่ถา้ เป็ นบล็อกของกระบวนงาน หรือฟั งก์ชนั จะผลิตคําสังภาษาแอสเซมบลี 8086/8088
ต่อไปนีY (บรรทัด 04261-04273)
_name proc
push
mov
sub
sub
add
mov
sar
mov
$L_loop_label:
push
loop
sub

near
bp
bp,sp
sp,4
ถ้าเป็ นฟั งก์ชนั จึงจะผลิตคําสังนีY
sp,_total_local_sizes
sp,_total_local_sizes ; ถ้ามีตวั แปรท้องถินอย่างน้อยหนึ งตัวมีชนิ ดเป็ นแฟ้ ม
cx,_total_local_sizes ; จะกําหนดค่าเริมต้นทีเก็บในเนืY อทีทีจองให้กบั ตัวแปร
cx,1
; ท้องถินทัYงหมด
ax,0
; มีค่าเป็ น 0
ax
$L_loop_label
sp,_total_with_address_sizes

โดยที _name มีรปู แบบดังนีY $N_ ต่อด้วยหมายเลขป้ายของตัวระบุ ซึงเป็ นชือของกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั
คําสังทัYงหมดได้กล่าวถึงก่อนหน้านีY แล้วในหัวข้อ 7.2
ในตอนเริมต้นของบล็อก จะกําหนดให้กองซ้อนทีเกียวข้องกับข้อความสัง for (ดูบทที 10 หัวข้อ
10.5) และ with (ดูบทที 10 หัวข้อ 10.8) ว่าง โดยการกําหนดค่าเริมต้นให้กบั ตัวแปรทีเกียวข้อง (บรรทัด
04297-04300) สุดท้ายตรวจสอบว่า มีความต้องการพิมพ์ตารางสัญลักษณ์ในบล็อกนีY หรือไม่ ถ้าต้องการ
และไม่มีขอ้ ผิดพลาด ก็จะพิมพ์ให้ (บรรทัด 04301-04309)
สัญลักษณ์กระทํา #156 (บรรทัด 04311-04449) กระทําหลังจากแปลส่วนบล็อกเสร็จแล้ว
เช่นเดียวกันกับสัญลักษณ์กระทํา #154 ตารางสัญลักษณ์ของบล็อกนีY มีรากอยูท่ ี display[level].root และมีชือ
บล็อกอยูท่ ี display[level].block_id สิงแรกทีต้องตรวจสอบ คือ display[level].block_id เป็ น NULL หรือไม่
(บรรทัด 04318) ถ้าเป็ นแสดงว่ามีความผิดพลาดมาก่อนหน้านีY จึงไม่สามารถทําอะไรต่อไปได้ มิฉะนัYน จะ
ตรวจสอบว่าทุกป้ายทีประกาศในบล็อกได้มีการนิ ยามป้ายนัYนในบล็อกหรือไม่ (บรรทัด 04320-04330)
ซึงจะกล่าวถึงในบทที 10 หัวข้อ 10.1
ถ้าเป็ นการสิY นสุดของบล็อกทีเป็ นฟั งก์ชนั (บรรทัด 04431-04448) จะมีการผลิตคําสัง (บรรทัด
04433)
mov

ax,WORD PTR [bp-4]

เพือผ่านค่าทีจะส่งกลับซึงเก็บอยูท่ ีตําแหน่ ง WORD PTR [bp-4] ทางเรจิสเตอร์ ax และถ้าค่าทีจะ
ส่งกลับเป็ นชนิ ดจํานวนจริง จะผลิตคําสัง (บรรทัด 04435)
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mov

dx,WORD PTR [bp-2]

เพือผ่านค่าทีอยูต่ รงตําแหน่ งไบต์สงู ทางเรจิสเตอร์ dx จากนัYน จะผลิตคําสังเหมือนการสิY นสุดของบล็อกทีเป็ น
กระบวนงาน ซึงจะกล่าวถึงต่อไป
ถ้าเป็ นการสิY นสุดของบล็อกทีเป็ นกระบวนงาน (บรรทัด 04438-04448) จะผลิตคําสัง ตามที
กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ 7.2 ดังนีY (บรรทัด 04438-04443)
mov sp,bp
pop
bp
ret
total_parm_sizes+2
_name endp
และเมือแปลมาถึงตําแหน่ งสิY นสุดบล็อก
ทําให้ทราบขนาดของเลขทีอยูข่ องตัวแปรระเบียนหของ
ข้อความสัง WITH ทัYงหมด จึงผลิตคําสัง ต่อไปนีY (บรรทัด 04444-04445)
$W_label_index EQU _total_with_address_sizes
เมือ _total_with_address_sizes เป็ นเลขจํานวนเต็ม แทนขนาดของเลขทีอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความ
สัง WITH ทัYงหมด จากนัYนผลิตคําสังเพือเรียกฟั งก์ชนั exit_block (บรรทัด 04447) ดังทีได้กล่าวถึงแล้วใน
บทที 5 หัวข้อ 5.2
ถ้าเป็ นการสิY นสุดของบล็อกทีเป็ นโปรแกรม (บรรทัด 04331-04430) จะมีการตรวจสอบว่า มี
การอ้างถึงป้ายโดยไม่มีการนิ ยามป้ายดังกล่าวหรือไม่ (บรรทัด 04333-04341) ซึงจะกล่าวถึงในบทที 10
หัวข้อ 10.1 จากนัYนจะผลิตส่วนทีเป็ นตอนสุดท้ายของบล็อก _main ตามทีกล่าวถึงแล้วในหัวข้อ 7.2
(บรรทัด 04343-04346) และเมือแปลมาถึงตําแหน่ งสิY นสุดบล็อก ทําให้ทราบขนาดของเลขทีอยูข่ องตัว
แปรระเบียนของข้อความสัง WITH ทัYงหมด จึงผลิตคําสัง ต่อไปนีY (บรรทัด 04347-04348)
$W_label_index EQU _total_with_address_sizes
จากนัYนผลิตคําสัง _TEXT ends เพือบอกการสิY นสุดของส่วนคําสัง (บรรทัด 04349) ถ้ามีการเรียกใช้รทู ี
นจากคลัง จะผลิตคําสัง extern _name:near เมือ _name คือ ชือของรูทีน เพือบอกให้รวู้ ่าเป็ นรูทีนทีอยูข่ า้ ง
นอก (บรรทัด 04350) ฟั งก์ชนั ทีทําหน้าทีนีY คือ gen_extrn_call (บรรทัด 03705-03716) เราจะรูว้ า่ รู
ทีนไหนถูกเรียกใช้ ด้วยการทําเครืองหมายไว้ในตาราง extrn_call (บรรทัด 03615-03680) ตรงเขตข้อมูล
flag เริมต้นกําหนดให้ค่าตรงเขตข้อมูลนีY เป็ น FALSE เมือมีการเรียกรูทีนใด จะกําหนดให้คา่ ตรงเขตข้อมูลนีY
เป็ น TRUE จากนัYนจะผลิตคําสังเพือกําหนดเนืY อที ให้กบั ตัวแปรท้องถินทัYงหมดในบล็อกของโปรแกรม และค่า
ของค่าคงทีต่างๆ ทีใช้ในโปรแกรม (บรรทัด 04351-04421) เริมจากผลิตคําสัง _DATA segment (บรรทัด
04351) เพือบอกจุดเริมต้นของส่วนข้อมูล ตามด้วยข้อมูล ข้อมูลทีเป็ นตัวแปรจะขึY นต้นด้วย $N_ ตามด้วย
ดรรชนี ป้ายของตัวแปรนัYนๆ และในภาษาแอสเซมบลีจะมีหมายเหตุแสดงชือของตัวแปรดังกล่าวให้ดว้ ยเสมอ
แต่จะแสดงไม่เกิน 50 อักขระ (ตัวระบุอืนๆ ทีจะกล่าวถึงต่อไป ถ้ามีหมายเหตุเพือแสดงชือของตัวระบุ
เหล่านัYน จะแสดงไม่เกิน 50 อักขระเช่นกัน) ส่วนค่าคงทีชนิ ดจํานวนจริง และค่าคงทีสายอักขระ จะมีชือ
ขึY นต้นด้วย $F_ และ $S_ ตามด้วยดรรชนี ป้าย ทีปรากฏใน real_list และ string_list ตามลําดับ (ดูบทที 5
หัวข้อ 5.3.2) ขนาดของเนืY อทีจะใช้คาํ สัง db, dw, และ dd เพือกําหนดเนืY อทีขนาดไบต์, คํา, และสองเท่าของ
คํา ตามลําดับ ถ้ามีขนาดโตกว่านีY จะกําหนดขนาดเป็ นหน่ วยไบต์ ด้วยคําสัง db s dup(0) เมือ s เป็ นขนาด
ทีต้องการ
ค่าเริมต้นของข้อมูลทีเป็ นตัวแปรในภาษาปาสกาล เป็ นอะไรก็ได้ แต่คอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนีY จะ
กําหนดให้เป็ น 0 ส่วนข้อมูลของค่าคงทีจํานวนจริงจะกําหนดให้มีค่าตามค่านัYนๆ สําหรับค่าคงทีสายอักขระ
จะกําหนดค่าให้ทีละไบต์เท่ากับรหัสแอสกีของอักขระนัYนๆ เช่น กําหนดเนืY อทีและค่าให้กบั สายอักขระ ‘Hello’
ดังนีY
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$S_4 db
db
db
db
db

72
101
108
108
111

;H
;e
;l
;l
;o

เป็ นต้น ค่าคงทีสายอักขระมีชนิ ดเป็ นแบบเดียวกับ ARRAY[1..n] OF CHAR จึงกินเนืY อทีเท่ากับ n และไม่มี
อักขระ ‘\0’ ปิ ดท้ายเหมือนในภาษาซี
มีตวั แปรมาตรฐานอยูส่ องตัวทีใช้เพือนําข้อมูลเข้าและนําข้อมูลออก คือ INPUT และ OUTPUT
ตามลําดับ จะกําหนดเนืY อทีให้อยูใ่ นส่วนนีY ด้วย (บรรทัด 04257-04375) โดยทีตัวแปร INPUT จะมีดรรชนี
ป้ายเท่ากับ 1 (บรรทัด 03065) และตัวแปร OUTPUT จะมีดรรชนี ป้ายเท่ากับ 2 (บรรทัด 03072) เนืY อที
ของตัวแปรทัYงสองนีY จะมีขนาดเท่ากับชนิ ด TEXT หรือ FILE OF CHAR โดยทีคอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนีY จะ
กําหนดเนืY อทีให้กบั ตัวแปรชนิ ด FILE ดังนีY
buffer

file_handle eof_flag eoln_flag open_flag terminal_flag file_name

เมือ
- buffer เป็ นทีเก็บของข้อมูลนําเข้าหรือออก มีขนาดขึY นอยูก่ บั ชนิ ดของแฟ้ ม เช่น FILE OF CHAR
มีขนาด 1 ไบต์ และ FILE OF INTEGER มีขนาด 2 ไบต์ เป็ นต้น
- file_handle เป็ นทีเก็บหมายเลขแฟ้ ม ใช้เนืY อที 2 ไบต์
- eof_flag ใช้เป็ นเครืองหมายบอกให้รวู้ า่ สิY นสุดแฟ้ มหรือไม่ (0 หมายถึง ไม่ และ 1 หมายถึงใช่)
กินเนืY อที 1 ไบต์
- eoln_flag ใช้เป็ นเครืองหมายบอกให้รวู้ า่ สิY นสุดบรรทัดหรือไม่ (0 หมายถึง ไม่ และ 1 หมายถึง
ใช่) กินเนืY อที 1 ไบต์
- open_flag ใช้เป็ นเครืองหมายบอกให้รวู้ า่ ได้เปิ ดแฟ้ มนีY แล้วหรือยัง (0 หมายถึง ไม่ นอกนัYน
หมายถึงใช่) กินเนืY อที 1 ไบต์
- terminal _flag ใช้เป็ นเครืองหมายบอกให้รวู้ า่ อุปกรณ์นําข้อมูลเข้าหรือออก เป็ นเทอร์มินอล
หรือไม่ (0 หมายถึง ไม่ และ 1 หมายถึงใช่) กินเนืY อที 1 ไบต์ สําหรับระบบปฏิบตั ิการดอส
แฟ้ มทีชือ CON จะหมายถึงแฟ้ มประเภทนีY
- file_name เก็บชือแฟ้ ม เป็ นสายอักขระทีปิ ดท้ายด้วย ‘\0’
สําหรับระบบปฏิบตั ิการดอส จะกําหนดให้ file_handle สําหรับแฟ้ มข้อมูลเข้ามาตรฐานเป็ น 0 และ
แฟ้ มข้อมูลออกมาตรฐานเป็ น 1 แฟ้ มทัYงสองนีY จะเปิ ดโดยอัตโนมัติ และไม่จาํ เป็ นต้องปิ ด สําหรับภาษาปาส
กาล เริมต้นจะกําหนดให้ eof_flag และ eoln_flag ของแฟ้ มข้อมูลเข้า เป็ น 0 ส่วนแฟ้ มข้อมูลออก จะ
กําหนดให้ eof_flag เป็ น 1 และ eoln_flag เป็ น 0
ในขณะทีกําหนดเนืY อทีในส่วนข้อมูล จะต้องตรวจสอบไม่ให้ขนาดของข้อมูลเกิน 65535 ไบต์ ถ้า
เกินต้องรายงานความผิดพลาด ในการตรวจสอบจะใช้ตวั แปร global_data_size (บรรทัด 04316) เป็ น
ตัวนับขนาดของข้อมูล เริมต้นจะกําหนดให้ตวั แปรนีY จะมีค่าเท่ากับ LIB_DATA_SIZE (บรรทัด 04352) ซึงมี
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ค่าเท่ากับขนาดของข้อมูลทัYงหมดทีอยูใ่ นคลัง (บรรทัด 00043) เมือต้องการกําหนดเนืY อทีเพิมขนาด y ไบต์
จะตรวจสอบด้วยข้อความสัง ภาษาซี ดังนีY
if(global_data_size >= MAXUINT-y) Error(DATA_TOO_BIG);
else global_data_size += y;
เมือ MAXUINT มีค่าเท่ากับ 65535U (บรรทัด 00045) เช่น ต้องการกําหนดเนืY อทีให้กบั ตัวแปรมาตรฐาน
INPUT และ OUTPUT ขนาด 22 ไบต์ สามารถเขียนได้ตามบรรทัด 04353-04354 เป็ นต้น
สุดท้ายในส่วนบล็อกของโปรแกรม จะผลิตคําสัง ต่อไปนีY (บรรทัด 04422-04429)
_main_data_end db
0
_DATA ends
STACK segment para stack 'STACK'
db
%u dup(?)
STACK ends
end
_isopascal
คําสังแรก กําหนดตําแหน่ งสุดท้ายของข้อมูล ทีได้จากการแปลทัYงหมด คําสังทีสอง บอกการสิY นสุดของ
_DATA segment คําสังทีสามถึงห้าบอกขนาดของกองซ้อนในช่วงกระทําการ โดยที %u มีค่าเท่ากับ
MAXUINT-global_data_size (บรรทัด 04427) เป็ นขนาดของกองซ้อนในช่วงกระทําการมีหน่ วยเป็ นไบต์
ตัวเลขนีY มีค่าเปลียนไปตามขนาดของข้อมูลทีใช้ในโปรแกรม ส่วนคําสังสุดท้ายบอกการสิY นสุดของโปรแกรม
และตําแหน่ งเริมต้นของการทํางาน เป็ นอันสิY นสุดกระบวนการแปลทัYงหมด

7.4 บทสรุป
บทนีY กล่าวถึงการจัดหน่ วยเก็บในช่วงกระทําการ ซึงประกอบด้วย ส่วน คําสัง, ข้อมูล, ฮีป, และกอง
ซ้อนในช่วงกระทําการ และกล่าวถึงกรอบกองซ้อนทีเกิดขึY นเมือมีการเรียกกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั กรอบกอง
ซ้อนจะอยูใ่ นบริเวณกองซ้อนในช่วงกระทําการ ข้อมูลในกรอบกองซ้อนประกอบด้วย ค่าของพารามิเตอร์, ค่า
โยงสถิต, เลขทีอยูก่ ลับ, ค่าโยงพลวัต, ค่าของตัวแปรท้องถินทัYงหมด, และค่าอืนๆ เช่น ค่าเลขทีอยูข่ องตัวแปร
ระเบียนของข้อความสัง WITH เป็ นต้น จากนัYนจึงกล่าวถึงสัญลักษณ์กระทําทีเกียวข้องกับส่วนหัวโปรแกรม
และส่วนบล็อก เพือให้เห็นภาพรวมของการแปลทัYงหมดก่อน รายละเอียดในส่วนย่อยอืนๆ จะกล่าวถึงในบทที
8-10
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บทที 8
ส่วนประกาศ
บทนี จะกล่าวถึงส่วนประกาศทังหมด ซึงประกอบด้วย การประกาศป้าย, การประกาศค่าคงทีสัญลักษณ์,
การประกาศชนิ ด, การประกาศตัวแปร, และการประกาศกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั ตามลําดับ กฎของไวยากรณ์
แปลทีเกียวข้องกับส่วนประกาศ ได้แก่
<decl_part>
: <label_decl_part> <const_def_part> <type_def_part>
<var_decl_part> #162 <routine_decl_part>
.
สัญลักษณ์กระทํา #162 (บรรทัด 04458-04476) ผลิตภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 เพือ
กําหนดตําแหน่ งในกรอบกองซ้อน ของพารามิเตอร์และตัวแปรท้องถิน ของบล็อกนี ทังหมด โดยใช้คาํ สัง EQU
ตําแหน่ งดังกล่าวจะสัมพัทธ์กบั เรจิสเตอร์ bp (ดูตวั อย่าง 7.1 ในบทที 7 ประกอบ) ข้อสังเกต สัญลักษณ์ไม่สินสุด
<routine_decl_part> หลังสัญลักษณ์ #162 เป็ นตัวกําหนดบล็อกใหม่ ฉะนันบล็อกแรกจะเป็ นบล็อกของโปรแกรม
และส่วนประกาศของโปรแกรมทังหมด จากนันบล็อกถัดไปจะเป็ นกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั และส่วนประกาศของ
บล็อกนัน ซึงสามารถกําหนดให้มีได้หลายๆ ครัง ในลักษณะบล็อกซ้อนกัน ตามโครงสร้างของภาษาปาสกาล
เริมต้นจะตรวจสอบว่า display[level].block_id เป็ น NULL หรือไม่ (บรรทัด 04459) เพือป้องกันกรณีทีมีความ
ผิดพลาดความหมายเกิดขึนก่อนหน้านี ถ้าเป็ น NULL จะไม่ทาํ อะไร มิฉะนัน จะตรวจสอบว่าเป็ นบล็อกของ
โปรแกรมหรือไม่ (บรรทัด 04460) ถ้าเป็ นแสดงว่าไม่มีพารามิเตอร์ และตัวแปรท้องถินไม่ได้เก็บอยูใ่ นกรอบ
กองซ้อน จึงไม่ตอ้ งทําอะไร มิฉะนัน จะกําหนดตําแหน่ งให้พารามิเตอร์ โดยที display[level].block_id>IROUTINE.parm_ptr จะชีไปทีพารามิเตอร์ตวั แรก ถ้าตัวชีนีเป็ น NULL แสดงว่าไม่มพี ารามิเตอร์ ถ้ามีพารามิเตอร์
มากกว่าหนึ งตัว พารามิเตอร์ตวั ต่อไปจะอยูท่ ีบัพทีชีโดยเขตข้อมูล next ถ้าตัวชีนี เป็ น NULL แสดงว่าไม่มี
พารามิเตอร์ตวั ต่อไป พารามิเตอร์แต่ละตัวจะมีค่าออฟเซตซึงสัมพัทธ์กบั เรจิสเตอร์ bp (จะกล่าวถึงค่านี และการ
เชือมโยงพารามิเตอร์ในหัวข้อ 8.5) สรุปแล้ว พารามิเตอร์แต่ละตัวจะมีดรรชนี ป้าย และค่าออฟเซต จึงสามารถ
ผลิตคําสังเพือกําหนดตําแหน่ งของพารามิเตอร์ แต่ละตัวได้ (บรรทัด 04461-04467) ชือของพารามิเตอร์จะ
ขึนต้นด้วย $N_ ตามด้วยดรรชนี ป้าย ส่วนตัวแปรท้องถิน มีลักษณะเช่นเดียวกันกับพารามิเตอร์ คือ ถ้ามีตวั แปร
ท้องถินของบล็อกนี ตัวแรกจะอยูท่ ี display[level].block_id->IROUTINE.local_ptr (ค่าออฟเซตและการเชือมโยง
ตัวแปรท้องถิน จะกล่าวถึงในหัวข้อ 8.4) ตัวแปรท้องถินแต่ละตัวจะมีดรรชนี ป้าย และค่าออฟเซต จึงสามารถผลิต
คําสังเพือกําหนดตําแหน่ งของมันได้ (บรรทัด 04468-04474) ชือของตัวแปรท้องถินขึนต้นด้วย $N_ ตามด้วย
ดรรชนี ป้าย

8.1 การประกาศป้าย
กฎของไวยากรณ์แปลทีเกียวข้องกับการประกาศป้าย ได้แก่
<label_decl_part>
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: "LABEL" <label> ";"
|@
.
<label>
: #176 "uinteger" <label_list>
.
<label_list>
: "," <label>
|@
.

ตัวอย่าง 8.1
LABEL 5, 10;

สัญลักษณ์กระทํา #176 (บรรทัด 04492-04505) จะตรวจสอบหมายเลขป้ายว่ามีค่ามากกว่า
9999 หรือไม่ ตามมาตรฐาน ISO 7185 ไม่อนุ ญาตให้หมายเลขป้ายมีค่ามากกว่าค่านี กรณีทีมีค่ามากกว่า
คอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนี จะเตือนให้ทราบเท่านัน จากนันจะเปลียนหมายเลขป้าย ซึงเป็ นเลขจํานวนเต็มให้
เป็ นสายอักขระของตัวเลข โดยใช้ฟังก์ชนั utoa ทีมีให้ใช้ในภาษาซี แล้วเรียกฟั งก์ชนั search_symtab เพือ
ตรวจสอบว่ามีการประกาศป้ายหมายเลขนี ซาในบล็
ํ
อกหรือไม่
ถ้าซําจะรายงานความผิดพลาดความหมายให้
ทราบ มิฉะนันจะใส่หมายเลขป้ายนี ในตารางสัญลักษณ์ โดยกําหนดประเภทให้เป็ น LABEL_ID และกําหนด
ดรรชนี ป้ายตัวต่อไปให้

8.2 การประกาศค่าคงทีสัญลักษณ์
กฎของไวยากรณ์แปลทีเกียวข้องกับการประกาศค่าคงทีสัญลักษณ์ ได้แก่
<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"
.

ตัวอย่าง 8.2
ค่าคงทีสัญลักษณ์
CONST N = 10;
MN = -N;
PI = 3.1415;
GRADE = ‘A’;
COLOR = ‘RED’;
T = TRUE;

การจัดการกับส่วนนี จําเป็ นต้องใช้กองซ้อนความหมายเก็บค่าสองค่า ค่าแรกใช้เก็บตัวชีไปยังตัวระบุที
เป็ นค่าคงทีสัญลักษณ์หรือตัวระบุทีกําลังประกาศ และค่าทีสองเก็บรหัสโทเค็นของเครืองหมายของค่าคงที ค่าแรก
จะอยูท่ ีดรรชนี กาํ กับ sem_top–1 สามารถอ้างถึงได้ดว้ ย sem[sem_top – 1].symptr และค่าทีสองจะอยูท่ ีดรรชนี
กํากับ sem_top สามารถอ้างถึงได้ดว้ ย sem[sem_top].ival นอกจากนี ยงั ได้สร้างแมโคร เพือให้งา่ ยต่อการจดจํา
และทดสอบค่า ดังนี
- CONST_IDP (บรรทัด 04530) แทน sem[sem_top–1].symptr ซึงเป็ นตัวชีไปยังตัวระบุทีกําลัง
ประกาศ
- CONST_TYPEP (บรรทัด 04531) แทน CONST_IDP->typep หรือ sem[sem_top–1].symptr>typep ซึงเป็ นตัวชีไปยังชนิ ดของตัวระบุทีกําลังประกาศ
- CONST_VALUE (บรรทัด 04532) แทน CONST_IDP->ICONST หรือ sem[sem_top–1].symptr>info.tag.constant.value ซึงเป็ นเขตข้อมูลทีใช้เก็บค่าคงทีของตัวระบุทีกําลังประกาศ ซึงอาจจะเป็ น
จํานวนเต็ม, จํานวนจริง, อักขระ, หรือสายอักขระ (ในกรณีนีจะเก็บเฉพาะตัวชีไปยังสายอักขระ)
ฉะนันจะต้องอ้างถึง CONST_VALUE.integer, CONST_VALUE.real, CONST_VALUE.character, หรือ
CONST_VALUE.stringp ตามลําดับ
- ID_VALUE (บรรทัด 04533) แทน idp->ICONST หรือ idp-> info.tag.constant.value ซึงเป็ นเขต
ข้อมูลทีเก็บค่าคงทีของตัวระบุประเภทค่าคงที ทีนิ ยามหรือประกาศไว้ก่อนหน้านี แล้ว และต้องอ้าง
ถึง ID_VALUE.integer, ID_VALUE.real, ID_VALUE.character, หรือ ID_VALUE.stringp เมือค่าคงที
นันเป็ น จํานวนเต็ม, จํานวนจริง, อักขระ, หรือสายอักขระ ตามลําดับ
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- CONST_SIGN (บรรทัด 04534) แทน sem[sem_top].ival ซึงเก็บรหัสโทเค็นของเครืองหมายของ
ค่าคงที
- CONST_CHECK_SIGN() (บรรทัด 04535) แทน if(CONST_SIGN == TK_PLUS || CONST_SIGN
== TK_MINUS) Error(INVALID_CONSTANT) ใช้เพือตรวจสอบว่ามีการเขียนเครืองหมาย "+" หรือ
"–" ไว้หน้าค่าคงทีหรือไม่ ถ้ามีจะรายงานความผิดพลาด
สัญลักษณ์กระทํา #198 (บรรทัด 04539-04543) ใช้เมือแปลมาถึงตัวระบุทีกําลังประกาศ ทําหน้าที
จองเนื อทีบนกองซ้อนความหมาย
เพือเก็บค่าสองค่า
ดังทีกล่าวข้างต้น
จากนันจะเรียกแมคโคร
search_and_enter_local_symtab (บรรทัด 00710-00717) โดยการส่งพารามิเตอร์ CONST_IDP ไปให้ แมค
โครดังกล่าว จะกําหนดค่านี ให้ชไี ปยังตัวระบุ ทีสร้างไว้ในตารางสัญลักษณ์ ชือของตัวระบุจะอยู่ที yylval.sval และ
บัพของตัวระบุนี จะถูกสร้างอยูใ่ นตารางสัญลักษณ์ของบล็อกซึงกําหนดโดย display[level].root เพือป้องกันความ
ผิดพลาดในกรณีทีตัวระบุดงั กล่าว อาจมีชือซํากับตัวระบุอนๆ
ื
ในตารางสัญลักษณ์ของบล็อก จึงเรียกฟั งก์ชนั
enter_symtab(yylval.sval,display[level].root) ก่อน ถ้าค่าทีส่งกลับมาเป็ น NULL แสดงว่าชือไม่ซาํ จึงเรียก
ฟั งก์ชนั enter_symtab(yylval.sval,&display[level].root) เพือสร้างบัพของตัวระบุดังกล่าว ในตารางสัญลักษณ์ของ
บล็อก ในกรณีทีมีชือซํา จะรายงานความผิดพลาด และจะใช้วิธีการทําการกู ้ โดยการกําหนดชือใหม่ให้กบั ตัวระบุ
ดังกล่าว ก่อนทีจะบรรจุเข้าไปในตารางสัญลักษณ์ของบล็อก ชือใหม่ทีกําหนด จะไม่ให้ซากั
ํ น ด้วยการสร้างตัวแปร
ชือ dummy_no (บรรทัด 03607) เก็บเลขจํานวนเต็ม เริมต้นมีค่าเป็ น 0 และจะถูกบวกทีละหนึ งเมือต้องการชือ
ใหม่ ค่านี จะถูกแปลงให้เป็ นสายอักขระด้วยฟั งก์ชนั utoa ซึงมีให้ใช้ในภาษาซี แล้วนําไปต่อท้าย $ ในตัวแปร
dummy_name (บรรทัด 00715 และ 03608) เนื องจากตัวระบุทีกําลังประกาศเป็ นประเภท CONST_ID จึง
กําหนดให้ CONST_IDP->use = CONST_ID (บรรทัด 04542)
สัญลักษณ์กระทํา #204 (บรรทัด 04544-04546) ใช้เมือแปลมาถึงจุดทีได้กาํ หนดค่าคงทีให้กบั ตัว
ระบุทีกําลังประกาศเรียบร้อยแล้ว จึงลบค่าสองค่าทีอยูบ่ นกองซ้อนความหมาย ซึงสร้างโดย #198 ทิง
สัญลักษณ์กระทํา #216 (บรรทัด 04547-04549) ใช้เมือแปลมาถึงเครืองหมายของค่าคงที ซึง
อาจจะเป็ น "+" หรือ "–" หรือไม่มีเครืองหมาย (ในไวยากรณ์แทนด้วย @) ทําหน้าทีเก็บรหัสโทเค็นขณะนัน (ซึง
อาจเป็ น TK_PLUS หรือ TK_MINUS หรือ อืนๆ ในกรณีไม่มเี ครืองหมาย) ไว้บนกองซ้อนความหมาย ตามทีกล่าว
แล้วข้างต้น เพือไว้ตรวจสอบในภายหลัง
สัญลักษณ์กระทํา #222 (บรรทัด 04550-04565) ใช้เมือแปลมาถึงค่าคงทีอักขระหรือสายอักขระ
ก่อนอืนจะตรวจสอบว่ามีเครืองหมาย + หรือ – อยูข่ า้ งหน้าหรือไม่ โดยการเรียกแมโคร CONST_CHECK_SIGN()
ถ้ามีแสดงข้อความผิดพลาด แล้วใช้ความยาวของ yylval.sval ตรวจสอบว่าเป็ นอักขระหรือสายอักขระ ถ้ามีความ
ยาวเป็ นหนึ ง
แสดงว่าเป็ นอักขระ
จะกําหนดค่าและชนิด
ให้กบั ตัวระบุทีกําลังประกาศ
ดังนี
CONST_VALUE.character = yylval.sval[0] และ CONST_TYPEP = char_typep มิฉะนันจะเป็ นสายอักขระ โดยที
ค่าซึงเก็บอยูใ่ น yylval.stringp จะเป็ นตัวชีไปยัง buff ซึงเก็บสายอักขระ ตามทีกล่าวแล้วในตัววิเคราะห์ศพั ท์ ใน
กรณีนีจาํ เป็ นต้องสร้างชนิ ดและค่า ของค่าคงทีสายอักขระ ตามทีกล่าวในหัวข้อ 5.3.1 และ 5.3.2 ตามลําดับ
แล้วกําหนดค่าและชนิ ดนี ให้กบั ตัวระบุทีกําลังประกาศ (บรรทัด 04559-04563)
สัญลักษณ์กระทํา #226 (บรรทัด 04566-04570) ใช้เมือแปลมาถึงค่าคงทีจํานวนเต็ม ตรวจสอบว่า
มีเครืองหมาย "–" อยูข่ า้ งหน้าหรือไม่ ถ้ามีจะกําหนดให้มีคา่ เป็ นลบ แล้วกําหนดค่าและชนิ ด integer_typep
ให้กบั ตัวระบุทีกําลังประกาศ
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สัญลักษณ์กระทํา #230 (บรรทัด 04571-04579) ใช้เมือแปลมาถึงค่าคงทีจํานวนจริง ตรวจสอบว่า
มีเครืองหมาย "–" อยูข่ า้ งหน้าหรือไม่ ถ้ามีจะกําหนดให้มีคา่ เป็ นลบ แล้วกําหนดค่าและชนิ ด real_typep ให้กบั ตัว
ระบุทีกําลังประกาศ ค่านี จะต้องเก็บไว้ใน real_list ตามทีกล่าวในหัวข้อ 5.3.2 ด้วย
สัญลักษณ์กระทํา #234 (บรรทัด 04580-04609) ใช้เมือแปลมาถึงตัวระบุ ซึงจะต้องเป็ นตัวระบุ
ประเภทค่าคงทีทีนิ ยาม หรือประกาศมาก่อนหน้านี แล้ว สามารถตรวจสอบได้โดยการค้นหาในตารางสัญลักษณ์
ทังหมด เริมจากค้นในบล็อกทีกําลังแปลอยู่ ถ้าไม่พบจะไปค้นในบล็อกระดับตํากว่าทีคลุมบล็อกนี อยู่ เช่นนี
จนกว่าจะพบ หรือไม่พบ ด้วยการเรียกฟั งก์ชนั search_all_symtab ถ้าไม่พบแสดงว่าผิดความหมาย มิฉะนันจะ
ตรวจสอบว่าตัวระบุทีค้นพบ เป็ นประเภทค่าคงทีหรือไม่ ถ้าไม่เป็ นแสดงว่าผิดความหมายเช่นกัน มิฉะนันแสดงว่า
พบและเป็ นตัวระบุประเภทค่าคงที ค่าและชนิ ดของตัวระบุ สามารถอ้างได้ดว้ ย ID_VALUE และ idp->type
ตามลําดับ จากนันจะดําเนิ นการตามชนิ ดของตัวระบุ ซึงอาจะเป็ น จํานวนเต็ม, จํานวนจริง, อักขระ ซึงสามารถ
ตรวจสอบได้วา่ idp->type มีคา่ เท่ากับ integer_typep, real_typep, char_typep หรือไม่ ตามลําดับ สําหรับ
ค่าคงทีแบบแจงนับ และค่าคงทีสายอักขระ ต้องตรวจสอบรูปแบบ idp->type->form ว่าเป็ น ENUM_FORM หรือ
ARRAY_FORM หรือไม่ ตามลําดับ ถ้าเป็ นชนิ ดจํานวนเต็มหรือจํานวนจริงและมีเครืองหมายลบ จะทําค่านันให้มี
เครืองหมายกลับกัน แต่ถา้ เป็ นชนิ ดอืน จะรายงานความผิดพลาด แล้วกําหนดค่าและชนิ ดให้กบั ตัวระบุทีกําลัง
ประกาศ สําหรับดรรชนี ป้าย มีค่าคงทีชนิ ดจํานวนจริงและค่าคงทีสายอักขระเท่านัน ทีจําเป็ นต้องใช้เป็ นส่วนหนึ ง
ของชือ เพือกําหนดตําแหน่ งข้อมูล ค่าคงทีจํานวนจริงทีมีเครืองหมาย "–" ข้างหน้า อาจทําให้เกิดค่าคงทีจํานวน
จริงค่าใหม่ เช่น เดิมเป็ น 9.0 ค่าใหม่จะเป็ น –9.0 เป็ นต้น จึงจําเป็ นต้องเก็บค่าใหม่นีไว้ใน real_list ด้วยการส่ง
ค่านี ไปให้ฟังกชัน make_real_typep และรับดรรชนี ป้ายของค่าใหม่นีกลับมา เพือใช้เป็ นดรรชนี ป้ายของตัวระบุที
กําลังประกาศ ส่วนค่าของสายอักขระไม่เปลียนแปลง จึงใช้ดรรชนี ป้ายเดิม เป็ นดรรชนี ป้ายของตัวระบุทีกําลัง
ประกาศ

8.3 การประกาศชนิด
การประกาศชนิ ด เขียนขึนต้นด้วย TYPE เพียงหนึ งครัง แล้วตามด้วย id = <type> ; กีครังก็ได้ เขียน
เป็ นไวยากรณ์แปล ได้ดงั นี
<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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สัญลักษณ์กระทํา #246 (บรรทัด 04625-04631) ใช้เมือแปลมาถึงตัวระบุ ทีต้องการประกาศให้
เป็ นชนิ ด จะเรียกฟั งก์ชนั type_search_and_enter_local_symtab (บรรทัด 00718-00725) เพือตรวจสอบว่า
ตัวระบุนีมชี ือซํากับตัวระบุอืนในบล็อกหรือไม่
ด้วยการเรียกฟั งก์ชนั
search_symtab(yylval.sval,display[level].root) ถ้าฟั งก์ชนั นี ส่งค่ากลับเป็ น NULL แสดงว่าไม่ซากั
ํ น จะใส่ตวั ระบุ
ดังกล่าวในตารางสัญลักษณ์ของบล็อก ด้วยการเรียกฟั งก์ชนั enter_symtab(yylval.sval,&display[level].root) แต่
ถ้าซํากัน ต้องตรวจสอบว่าตัวระบุในตารางสัญลักษณ์ ทีมีชอซํ
ื า มีประเภทเป็ น FORWARD_ID หรือไม่ ถ้าเป็ น
แสดงว่าไม่ผิดพลาด มิฉะนันรายงานความผิดพลาด และทําการกูด้ ว้ ยการใส่ชอใหม่
ื
ทีไม่ซากั
ํ บใครเข้าไปแทน
เหมือนทีกล่าวในสัญลักษณ์กระทํา #198 ตัวอย่างเช่น
TYPE p = ^point;
point = record x, y : integer end;
ตัวระบุ point จะเก็บอยูใ่ นตารางสัญลักษณ์ก่อน แต่จะกําหนดประเภทให้เป็ น FORWARD_ID เพราะมีการประกาศ
ในภายหลัง (ดูหวั ข้อ 8.3.5) เมือแปลมาถึงตัวระบุ point ในบรรทัดถัดไป จะพบว่ามีชือซํา แต่เป็ นประเภท
FORWARD_ID จะรายงานความผิดพลาดไม่ได้ เป็ นต้น
จากนันจะกําหนดให้ตวั ระบุดงั กล่าว มีประเภทเป็ น UNDEFINED (บรรทัด 04627) เพือป้องกันการ
ประกาศ ในลักษณะทีไม่ถกู ต้อง ต่อไปนี TYPE t = t; เพราะถ้ากําหนดให้ตวั ระบุดงั กล่าว (t ตัวแรก) เป็ นประเภท
TYPE_ID เลย เมือแปลมาถึง <type> (t ตัวหลัง) ซึงเป็ นตัวระบุเดียวกัน และมีประเภทเป็ น TYPE_ID จะไม่
สามารถตรวจพบความผิดพลาดในกรณีนีได้ สรุปแล้วตัวระบุทีต้องการประกาศชนิ ดจะกําหนดให้มีประเภทเป็ น
UNDEFINED ก่อน (หมายเหตุ ถ้าก่อนหน้านี ตวั ระบุดงั กล่าวมีประเภทเป็ น FORWARD_ID ก็จะถูกเปลียนเป็ น
UNDEFINED ด้วย) เมือแปลส่วน <type> เรียบร้อยแล้ว และถูกต้องจึงจะกําหนดให้มีประเภทเป็ น TYPE_ID (ดู
สัญลักษณ์กระทํา #252) การทําเช่นนี จะใช้ได้กบั การประกาศทีถูกต้องในลักษณะ ต่อไปนี TYPE t = ^t;
ตัวระบุดงั กล่าวจําเป็ นต้องใช้ในภายหลัง จึงได้เก็บตัวชีของตัวระบุนีไว้บนกองซ้อนความหมาย (บรรทัด
04628-04629) เนื องจาก <type> ใช้ทังในส่วนประกาศชนิ ดและส่วนประกาศตัวแปร (ดูหวั ข้อ 8.4) ซึงมี
ความสําคัญในการตรวจสอบการซํากันของชือตัวระบุ จําเป็ นต้องรูว้ า่ กําลังแปลในส่วนไหน คอมไพเลอร์ใน
หนังสือเล่มนี จะกําหนดให้ตวั แปร type_def_flag มีคา่ เป็ น TRUE (บรรทัด 04630) เพือบอกให้ทราบว่ากําลัง
แปลอยูใ่ นส่วนการประกาศชนิ ด และกําหนดให้เป็ น FALSE เมือแปลส่วนประกาศชนิ ดเสร็จ (ดูสญ
ั ลักษณ์กระทํา
#262)
สัญลักษณ์กระทํา #252 (บรรทัด 04632-04638) ใช้เมือแปลมาถึงตําแหน่ งทีรูช้ นิ ดของตัวระบุที
กําลังประกาศแล้ว เมือแปล <type> เสร็จ ซึงจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป ค่าทีอยูบ่ นสุดของกองซ้อนความหมายจะ
เป็ นตัวชีไปยังบัพของชนิ ด ในขณะนี ค่าทีเกียวข้องซึงอยูบ่ นกองซ้อนความหมายมีสองค่า คือ ตัวชีไปยังบัพของ
ชนิ ด
และตัวชีไปยังบัพของตัวระบุทีกําลังประกาศ
ค่าแรกอยูบ่ นสุดของกองซ้อน
สามารถอ้างได้ดว้ ย
sem[sem_top].typeptr ส่วนค่าทีสองอยูต่ ิดกันถัดลงมาข้างล่าง สามารถอ้างได้ดว้ ย sem[sem_top-1].symptr
เมือรูช้ นิ ดของตัวระบุแล้ว จึงกําหนดประเภทของตัวระบุ (เขตข้อมูล use) ให้เป็ น TYPE_ID (บรรทัด 04633)
และกําหนดชนิ ด (เขตข้อมูล typep) ให้ชีไปยังบัพของชนิ ด (บรรทัด 04634) ถ้าชนิ ดดังกล่าวไม่เคยมีการ
ประกาศมาก่อน (เขตข้อมูล type_idp ในบัพของชนิ ดจะเป็ น NULL) จะกําหนดให้ เขตข้อมูล type_idp ในบัพของ
ชนิ ด ชีไปยังบัพของตัวระบุ (บรรทัด 04635-04636) ดูตวั อย่าง 5.3-5.6 ประกอบ เมือทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ค่าทังสองบนกองซ้อนความหมายอีก จึงลบทิง (บรรทัด 04637)
สัญลักษณ์กระทํา #262 (บรรทัด 04639-04642) ใช้เมือแปลส่วนประกาศชนิ ดหมดแล้ว จะ
ตรวจสอบตัวระบุประเภท FORWARD_ID ว่ายังมีหลงเหลืออยูห่ รือไม่ (บรรทัด 04640) เพราะถ้ามีแสดงว่าเป็ น
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ชนิ ดทีไม่มีประกาศในภายหลัง จะต้องรายงานความผิดพลาด ฟั งก์ชนั check_forward_type (บรรทัด 0412204130) ทําหน้าทีนี การทํางานจะเหมือนกับฟั งก์ชนั check_definition_label และ check_forward_routine ที
กล่าวถึงในหัวข้อ 7.3 จากนันจะกําหนดให้ type_def_flag มีคา่ เป็ น FALSE (บรรทัด 04641) ตามทีกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น

8.3.1 ชนิด
ตามคู่มอื ISO 7185 Pascal Standard ได้แบ่งชนิ ดออกเป็ นสามกลุ่ม คือ ชนิ ดธรรมดา (Simple
Types) , ชนิ ดโครงสร้าง (Structured Types), และชนิ ดตัวชี (Pointer Types) ดังแสดงในรูปที 8.1
Types
Simple Types

Pointer Types
Structured Types

รูปที 8.1 กลุ่มของชนิ ด
ชนิ ดธรรมดา ยังแบ่งออกเป็ นสองกลุ่มย่อย คือ จํานวนจริง (Real) และ ชนิ ดลําดับ (Ordinal Types) แล้วแบ่ง
ชนิ ดลําดับออกเป็ นสามกลุ่มย่อย คือ ชนิ ดแจงนับ (Enumerated Types), ชนิดลําดับทีนิ ยามไว้ก่อนแล้ว
(Predefined Ordinal Types), และ ชนิ ดพิสยั ย่อย (Subrange Types) ชนิ ดลําดับทีนิ ยามไว้ก่อนแล้วมีสามชนิด
คือ แบบบูล (Boolean), จํานวนเต็ม (Integer), และ อักขระ (Char) ดังแสดงในรูป 8.2
Simple Types
Real

Ordinal Types
Enumerated
Types
Boolean

Predefined Ordinal
Types
Integer

Subrange
Types
Char

รูปที 8.2 ชนิ ดธรรมดา
ชนิ ดโครงสร้างแบ่งออกเป็ นสีกลุ่มย่อย คือ ชนิ ดแถวลําดับ (Array Types), ชนิ ดแฟ้ ม (File Types), ชนิ ดเซต
(Set Types), และชนิ ดระเบียน (Record Types) ดังแสดงในรูป 8.3
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Structured Types
Array Types
File Types

Record Types
Set Types

รูปที 8.3 ชนิ ดโครงสร้าง
ในการเขียนไวยากรณ์ไม่พึงบริบท เพือตรวจสอบชนิด ไม่สามารถเขียนแบบตรงไปตรงมา ตามทีกล่าว
ในคูม่ ือ เพราะจะทําให้ไวยากรณ์ดงั กล่าว ไม่เป็ นไวยากรณ์ LL(1) และไม่สามารถใช้ตวั วิเคราะห์กระจายตามที
กล่าวในบทที 4 เพือให้สามารถใช้กบั ตัววิเคราะห์กระจายตามทีกล่าวในบทที 4 ได้ ไวยากรณ์แปลทีเกียวข้องกับ
ชนิ ด จึงมีลกั ษณะ ดังนี
<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"
.
หรือเขียนแยกออกเป็ นแต่ละกฎได้ดงั นี
<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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ไวยากรณ์ดงั กล่าว ยังคงแบ่งชนิ ดออกเป็ นสามกลุ่มใหญ่ๆ ตามคู่มอื แต่ชนิ ดธรรมดาจะแบ่งออกเป็ นสองกลุ่มย่อย
คือ ชนิ ดแจงนับกับชนิ ดพิสยั ย่อย โดยทีชนิ ดพิสยั ย่อยจะเขียนคลุม ชนิ ดทีประกาศหรือนิ ยามไว้ก่อนแล้วด้วย
เพือให้เข้าใจว่าทําไมต้องเขียนแบบนี จะขอยกตัวอย่าง การประกาศชนิ ดต่อไปนี
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;
ให้ดเู ฉพาะส่วนชนิดทีอยูห่ ลังเครืองหมาย “=” ซึงแทนด้วยสัญลักษณ์ไม่สินสุด <type> ถ้าโทเค็นตัวแรกเป็ น
คําหลัก PACKED, ARRAY, RECORD, SET, FILE, หรือ TEXT เรารูว้ า่ เป็ นชนิ ดแบบมีโครงสร้าง จึงเขียนเป็ นกฎ
ดังนี
<type>
: <packed_or_empty> <unpacked_structured_type>
.
โดยที <packed_or_empty> และ <unpacked_structured_type> จะต้องมีกฎเพืออธิบายต่อในภายหลัง ชนิ ดแบบมี
โครงสร้าง แบ่งออกได้เป็ นสีกลุ่มย่อย คือ แถวลําดับ, ระเบียน, เซต, และ แฟ้ ม ซึงจะกล่าวถึงในหัวข้อ 8.3.48.3.7 ตามลําดับ
ถ้าโทเค็นตัวแรกเป็ น “^” เรารูว้ า่ เป็ นชนิ ดตัวชี จึงเขียนเป็ นกฎ ดังนี
<type>
: "^" #508 "id"
.
สัญลักษณ์กระทําทีเกียวข้อง จะกล่าวในหัวข้อ 8.3.8
แต่ถา้ โทเค็นตัวแรกเป็ น “(“ เรารูว้ า่ เป็ นชนิ ดแจงนับ จึงเขียนเป็ นกฎ ดังนี
<type>
: #276 <enumerated_type>
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.
โดยที <enumerated_type> จะต้องมีกฎเพืออธิบายต่อในภายหลัง สัญลักษณ์กระทําทีเกียวข้อง จะกล่าวในหัวข้อ
8.3.2
แต่ถา้ โทเค็นตัวแรกเป็ นตัวระบุ เช่น VEC, SMALL, SYEAR, หรือ INTEGER ดังในตัวอย่าง เป็ นต้น
โทเค็นเพียงตัวแรกตัวเดียวจึงบอกไม่ได้วา่ เป็ นชนิ ดพิสยั ย่อย (เช่น SMALL..LARGE หรือ SYEAR..10) หรือชนิ ดที
ประกาศหรือนิ ยามไว้ก่อนแล้ว (เช่น VEC หรือ INTEGER) จําเป็ นต้องเขียนไวยากรณ์ให้คลุมทังหมด จะเห็นได้วา่
ชนิ ดพิสยั ย่อยประกอบด้วยโทเค็นมากทีสุด ซึงใช้แทน ค่าเริมต้นของพิสยั ย่อย ตามด้วย “..” และตามด้วยค่า
สุดท้ายของพิสยั ย่อย เขียนเป็ นกฎ ดังนี
<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
|@
.
สัญลักษณ์ไม่สินสุด <subrange_const> ใช้แทนทังค่าเริมต้นของพิสยั ย่อยและค่าสุดท้ายของพิสยั ย่อย
ส่วน <subrange_max_const> อาจจะแทนด้วยสายอักขระว่าง (ในกรณีนี <subrange_const> จะไม่ใช่ค่าเริมต้น
ของพิสยั ย่อย แต่จะเป็ นชนิ ดทีประกาศหรือนิ ยามไว้กอ่ นแล้ว) หรือ แทนด้วย “..” ตามด้วย ค่าสุดท้ายของพิสยั
ย่อย จากนันจะใช้สญ
ั ลักษณ์กระทําต่างๆ เพือตรวจสอบความถูกต้องอีกครังหนึง จะกล่าวถึงในหัวข้อ 8.3.3

8.3.2 ชนิดแจงนับ
ไวยากรณ์แปลทีเกียวข้องกับชนิ ดแจงนับ 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
.
สัญลักษณ์กระทํา #276 (บรรทัด 04664-04673) เมือแปลมาถึงจุดนี แสดงว่าเป็ นชนิ ดแจงนับ
จําเป็ นต้องใช้คา่ สามค่าบนกองซ้อนความหมาย (บรรทัด 04665) เพือเก็บ ตัวชีไปยังบัพตัวระบุ, ค่าคงทีทีใช้
แทนตัวระบุ, และ ตัวชีไปยังบัพของชนิ ดนี เพือให้งา่ ยต่อการอ้างถึงค่าทังสามนี จึงได้สร้างแมโครสามตัว คือ
LAST_IDP, ENUM_VALUE, และ ENUM_TP (บรรทัด 04660-04662) เพืออ้างถึงค่าทังสามตามลําดับ จากนัน
จะสร้างบัพของชนิ ดนี ขนึ มา (บรรทัด 04666) กําหนดให้มีรปู แบบเป็ น ENUM_FORM (บรรทัด 04667) มี
ขนาดเท่ากับขนาดของเลขจํานวนเต็ม (บรรทัด 04668) และกําหนดให้เขตข้อมูล type_idp เป็ น NULL (บรรทัด
04669) แล้วกําหนดให้ ENUM_TP ชีไปยังบัพดังกล่าว (บรรทัด 04670) และกําหนดค่าคงทีเริมต้นให้เป็ น –1
(บรรทัด 04671) ค่านี จะถูกบวกทีละหนึ ง ตัวระบุตวั แรกจะมีค่าเท่ากับ 0 ตัวต่อไปจะมีค่าเป็ น 1 ตามลําดับ
เนื องจากยังแปลไม่ถึงตัวระบุตวั แรก จึงกําหนดให้ LAST_IDP เป็ น NULL (บรรทัด 04672)
สัญลักษณ์กระทํา #294 (บรรทัด 04674-04682) ใช้เมือแปลมาถึงตัวระบุชนิ ดแจงนับ ชือของตัว
ระบุตอ้ งไม่ซากั
ํ บตัวระบุอืนๆ ในบล็อก ถ้าซําจะรายงานความผิดพลาด มิฉะนันจะใส่ตวั ระบุนีเข้าไปในตาราง
สัญลักษณ์ แมโครทีทําหน้าทีนี คือ search_and_enter_local_symtab จากนันกําหนดให้ตวั ระบุนีมีประเภทเป็ น
CONST_ID และมีค่าเท่ากับ ++ENUM_VALUE ซึงเป็ นค่าถัดไปจากค่าทีเก็บใน ENUM_VALUE ตามทีกล่าวใน
สัญลักษณ์กระทํา #276 ตัวระบุนีมชี นิ ดตามทีสร้างในสัญลักษณ์กระทํา #276 ซึงเก็บอยูท่ ี ENUM_TP ถ้าตัวระบุ
นี เป็ นตัวระบุตัวแรก จะกําหนดให้เขตข้อมูล TENUMERATION.const_idp ชีมาทีตัวระบุนี มิฉะนันจะกําหนดเขต
ข้อมูล next ของตัวระบุกอ่ นหน้านี ให้ชีมายังตัวระบุนี เพือเชือมโยงระหว่างตัวระบุทีเป็ นค่าคงทีแจงนับนี ดู
ตัวอย่าง 5.3 ประกอบ แล้วกําหนดให้ LAST_IDP ชีมายังตัวระบุนี เพือทีจะใช้เป็ นตัวเชือมโยงกับตัวระบุถดั ไป
สัญลักษณ์กระทํา #308 (บรรทัด 04683-04686) ใช้เมือแปลมาถึงสินสุดชนิ ดแจงนับ ตอนนี จะรู้
ค่าคงทีมากทีสุด ซึงเก็บอยูใ่ น ENUM_VALUE จึงกําหนดค่านี ให้กบั เขตข้อมูล TENUMERATION.max แล้วลบค่า
สองค่าบนกองซ้อนความหมายทิง เพราะไม่จาํ เป็ นต้องใช้อีกต่อไป แต่ยงั คงเหลือค่าทีสามไว้ เพราะเก็บตัวชีไปยัง
บัพของชนิ ดนี ซึงจะถูกนําไปใช้ต่อไป (ดูสญ
ั ลักษณ์กระทํา #252)

8.3.3 ชนิดพิสยั ย่อยและชนิดทีประกาศหรือนิยามไว้ก่อนแล้ว
ไวยากรณ์แปลทีเกียวข้องกับชนิ ดพิสยั ย่อยและชนิ ดทีประกาศหรือนิ ยามไว้ก่อนแล้ว 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 จะใช้คา่ สามค่าซึงเก็บบนกองซ้อนความหมาย จึงได้สร้างแมโคร
ขึนมา เพือให้งา่ ยต่อการอ้างถึงค่าทังสามดังกล่าว คือ SUBRANGE_TP, SUBRANGE_FLAG, และ
SUBRANGE_SIGN (บรรทัด 04706-04708) ค่าแรกเก็บตัวชีไปยังบัพของชนิ ดทีมีรปู แบบพิสยั ย่อยหรือที
ประกาศหรือนิ ยามไว้ก่อนแล้ว, ค่าทีสองเก็บตัวบ่งชี, และค่าทีสามเก็บเครืองหมาย ตามลําดับ ตัวบ่งชีเป็ นได้สาม
ค่า คือ MIN_CONST, MAX_CONST, และ NOT_SUBRANGE (บรรทัด 04709-04711) สองค่าแรกใช้เพือบอก
ให้รวู้ า่ กําลังแปลอยูใ่ นส่วนค่าเริมต้นของพิสยั และส่วนค่าสุดท้ายของพิสยั ตามลําดับ ส่วนค่าทีสามบอกให้รวู้ า่
ไม่ใช่ชนิ ดพิสยั ย่อย (ดูสญ
ั ลักษณ์กระทํา #324) และท้ายสุดได้สร้างแมโคร SUBRANGE_TYPE() (บรรทัด
04712-04715) เพือสร้างบัพของชนิ ดทีมีรปู แบบพิสยั ย่อย
สัญลักษณ์กระทํา #280 (บรรทัด 04717-04720) ใช้กาํ หนดทีบนกองซ้อนความหมาย (บรรทัด
04718) เพือเก็บค่าสามค่า ดังทีกล่าวข้างต้น จากนันกําหนดค่าบ่งชีให้เป็ น MIN_CONST (บรรทัด 04719)
สัญลักษณ์กระทํา #284 (บรรทัด 04721-04723) ใช้เมือแปลมาถึงจุดสินสุดของชนิ ดนี ค่าสองค่า
บนกองซ้อนความหมายไม่จาํ เป็ นต้องใช้อีกต่อไป แต่ยงั คงเหลือค่าทีสามไว้ เพราะเก็บตัวชีไปยังบัพของชนิ ดนี ซึง
จะถูกนําไปใช้ต่อไป (ดูสญ
ั ลักษณ์กระทํา #252)
สัญลักษณ์กระทํา #310 (บรรทัด 04724-04726) ใช้เมือแปลมาถึงเครืองหมาย ซึงจะมีหรือไม่ก็ได้
ถ้ามีจะเป็ น “+” หรือ “-” จะเก็บรหัสโทเค็นของเครืองหมาย หรือรหัสโทเค็นอืนถ้าไม่มีเครืองหมาย ไว้ที
SUBRANGE_SIGN
สัญลักษณ์กระทํา #316 (บรรทัด 04727-04750) ใช้เมือแปลมาถึงโทเค็นสายอักขระ ซึงอาจจะอยู่
ในส่วนค่าเริมต้นของพิสยั หรือส่วนค่าสุดท้ายของพิสยั สามารถตรวจสอบได้ดว้ ยตัวบ่งชี SUBRANGE_FLAG ถ้า
SUBRANGE_FLAG มีคา่ เท่ากับ MIN_CONST แสดงว่าเป็ นค่าเริมต้นของพิสยั จะสร้างบัพของชนิ ดทีมีรปู แบบพิสยั
ย่อย ด้วยการเรียกแมโคร SUBRANGE_TYPE() แล้วกําหนดให้ชนิ ดของพิสยั ย่อยเป็ น char_typep (บรรทัด
04730) จากนันจะตรวจสอบว่ามีเครืองหมายนําหน้า หรือสายอักขระมีความยาวไม่เท่ากับ 1 หรือไม่ ถ้าจริง
แสดงข้อความผิดพลาด และทําการกูโ้ ดยการกําหนดค่าเริมต้นของพิสยั ให้มีค่าเท่ากับ –MAXINT (บรรทัด
04731-04734) มิฉะนันแสดงว่าเขียนค่าเริมต้นของพิสยั ได้ถกู ต้อง กําหนดค่าเริมต้นของพิสยั ให้มคี ่าเท่ากับค่า
ของอักขระ ซึงเก็บอยูท่ ี yylval.sval[0] (บรรทัด 04736) แต่ถา้ SUBRANGE_FLAG มีคา่ เท่ากับ MAX_CONST จะ
ตรวจสอบว่ามีเครืองหมายนําหน้า หรือสายอักขระมีความยาวไม่เท่ากับ 1 หรือไม่ ถ้าจริงแสดงข้อความผิดพลาด
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และทําการกูโ้ ดยการกําหนดค่าสุดท้ายของพิสยั ให้มคี ่าเท่ากับ MAXINT (บรรทัด 04739-04743) มิฉะนัน
แสดงว่าเขียนค่าสุดท้ายของพิสยั ได้ถกู ต้อง แต่อาจจะเป็ นไปได้ทีค่าเริมต้นของพิสยั อาจจะไม่ใช่ชนิ ดอักขระ จึง
ต้องตรวจสอบ ถ้าค่าเริมต้นของพิสยั ไม่มีชนิ ดเป็ นอักขระ จะรายงานความผิดพลาด และทําการกูโ้ ดยการ
กําหนดค่าสุดท้ายของพิสยั ให้มีคา่ เท่ากับ MAXINT (บรรทัด 04744-04747) มิฉะนันแสดงว่าเขียนค่าสุดท้าย
ของพิสยั ได้ถกู ต้อง กําหนดค่าสุดท้ายของพิสยั ให้มคี ่าเท่ากับค่าของอักขระ ซึงเก็บอยูท่ ี yylval.sval[0] (บรรทัด
04748)
ถ้า SUBRANGE_FLAG ไม่ใช่ MIN_CONST หรือ MAX_CONST แสดงว่าเขียนชนิ ดประเภทนีผิด รายงาน
ความผิดพลาด (บรรทัด 04749)
ในการตรวจสอบว่า ค่าเริมต้นของพิสยั น้อยกว่าหรือเท่ากับ ค่าสุดท้ายของพิสยั หรือไม่ จะตรวจสอบ
ด้วยสัญลักษณ์กระทํา #332 จะกล่าวถึงในภายหลัง
สัญลักษณ์กระทํา #320 (บรรทัด 04751-04765) มีการทําในลักษณะเดียวกันกับสัญลักษณ์กระทํา
#316 แต่แทนทีจะเป็ นชนิ ดอักขระ ก็เป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม ในกรณีนีอนุญาตให้มเี ครืองหมายได้ ถ้ามีเครืองหมาย
จะกําหนดค่าให้ตรงตามเครืองหมายนันๆ
สัญลักษณ์กระทํา #324 (บรรทัด 04766-04840) ใช้เมือแปลมาถึงโทเค็นตัวระบุ จะค้นหาว่าตัวระบุ
นี อยูใ่ นตารางสัญลักษณ์หรือไม่ ด้วยการเรียกแมโคร search_all_symtab(idp) ถ้าไม่อยู่ในตารางสัญลักษณ์ idp
จะมีค่าเป็ น NULL ถ้าอยู่ idp จะชีไปยังบัพของตัวระบุนัน
กรณีที SUBRANGE_FLAG มีคา่ เท่ากับ MIN_CONST แสดงว่าอยูใ่ นส่วนค่าเริมต้นของพิสยั ย่อย ถ้า idp มี
ค่าเป็ น NULL จะรายงานความผิดพลาด และทําการกูด้ ว้ ยการกําหนดให้มีชนิ ดเป็ น dummy_type และถือว่าเป็ น
ชนิ ดทีประกาศหรือนิ ยามไว้กอ่ นแล้ว ด้วยการกําหนดให้ SUBRANGE_FLAG เป็ น NOT_SUBRANGE แต่ถา้ idp ไม่
เป็ น NULL ต้องตรวจสอบว่าตัวระบุนันเป็ นประเภทใด ประเภททีถูกต้องเป็ นได้สองกรณี คือ ประเภท TYPE_ID
แสดงว่าเป็ นชนิ ดทีประกาศหรือนิ ยามไว้ก่อนแล้ว หรือเป็ น CONST_ID แสดงว่าเป็ นค่าเริมต้นของพิสยั ถ้าเป็ น
ประเภทอืน รายงานความผิดพลาด (บรรทัด 04802-04806) ถ้าเป็ นประเภทแรก จะกําหนดให้
SUBRANGE_TP มีคา่ เท่ากับชนิ ดของตัวระบุ และ SUBRANGE_FLAG เท่ากับ NOT_SUBRANGE (บรรทัด
04774-04777) แต่ถา้ เป็ นประเภทหลัง จะเรียกแมโคร SUBRANGE_TYPE เพือสร้างบัพของชนิ ดทีมีรปู แบบ
พิสยั ย่อย (บรรทัด 04779) และกําหนดให้ชนิ ดของพิสยั ย่อยเป็ นชนิ ดเดียวกันกับชนิ ดของตัวระบุ (บรรทัด
04780) ชนิ ดของพิสยั ย่อยทีเป็ นไปได้ คือ จํานวนเต็ม, อักขระ, และแจงนั บ ถ้าเป็ นชนิ ดอืน รายงานความ
ผิดพลาด และทําการกูด้ ว้ ยการกําหนดให้ค่าเริมต้นของพิสยั ย่อยเท่ากับ -MAXINT (บรรทัด 04797-04800)
ชนิ ดจํานวนเต็มอนุ ญาตให้มีเครืองหมายได้ และจะกําหนดให้มคี า่ ตามเครืองหมาย ส่วนชนิ ดอักขระและชนิ ดแจง
นับ ไม่อนุ ญาตให้มีเครืองหมายนําหน้า ถ้ามีรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 04781-04796)
กรณีที SUBRANGE_FLAG มีคา่ เท่ากับ MAX_CONST (บรรทัด 04807) แสดงว่าอยูใ่ นส่วนค่าสุดท้าย
ของพิสยั ย่อย ถ้า idp มีคา่ เป็ น NULL จะรายงานความผิดพลาด และทําการกูด้ ว้ ยการกําหนดให้ค่าสุดท้ายของ
พิสยั ย่อยเท่ากับ MAXINT (บรรทัด 04808-04811) แต่ถา้ idp ไม่เป็ น NULL ตัวระบุตอ้ งเป็ นประเภท
CONST_ID เท่านัน ถ้าเป็ นประเภทอืน รายงานความผิดพลาด และทําการกูด้ ว้ ยการกําหนดให้ค่าสุดท้ายของพิสยั
ย่อยเท่ากับ MAXINT (บรรทัด 04712-04815) กรณีทีเป็ นตัวระบุประเภท CONST_ID ถูกต้องแล้ว ต้อง
ตรวจสอบอีกว่า ชนิ ดของพิสยั ย่อยของค่าสุดท้ายของพิสยั ย่อย ตรงกับชนิ ดของพิสยั ย่อยของค่าเริมต้นของพิสยั
ย่อยหรือไม่ ถ้าไม่ตรง รายงานความผิดพลาด และทําการกูด้ ว้ ยการกําหนดให้ค่าสุดท้ายของพิสยั ย่อยเท่ากับ
MAXINT (บรรทัด 04816-04819) ชนิ ดของพิสยั ย่อยทีเป็ นไปได้ คือ จํานวนเต็ม, อักขระ, และแจงนับ ถ้าเป็ น
ชนิ ดอืน รายงานความผิดพลาด และทําการกูด้ ว้ ยการกําหนดให้คา่ สุดท้ายของพิสยั ย่อยเท่ากับ MAXINT (บรรทัด
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04836-04839) ชนิดจํานวนเต็มอนุ ญาตให้มีเครืองหมายได้ และจะกําหนดให้มีคา่ ตามเครืองหมาย ส่วนชนิ ด
อักขระและชนิ ดแจงนับ ไม่อนุ ญาตให้มเี ครืองหมายนําหน้า ถ้ามีรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 0482004835)
สัญลักษณ์กระทํา #328 (บรรทัด 04841-04843) ใช้เมือแปลมาถึงโทเค็น “..” แสดงว่ากําลังจะ
แปลส่วนค่าสุดท้ายของพิสยั ย่อย จะตรวจสอบว่า ก่อนหน้านี SUBRANGE_FLAG เป็ น MIN_CONST หรือไม่ ถ้า
เป็ น จะเปลียนให้เป็ น MAX_CONST แทน มิฉะนันไม่ตอ้ งทําอะไร เพราะถ้าไม่มีส่วน #280 <subrange_const>
มาก่อน ย่อมผิดวากยสัมพันธ์อยูแ่ ล้ว และถ้าในส่วนของค่าเริมต้นของพิสยั ย่อย เป็ นชนิ ดทีประกาศหรือนิ ยามไว้
ก่อนแล้ว ก่อนหน้านี ค่า SUBRANGE_FLAG จะกลายเป็ น NOT_SUBRANGE ในกรณีนีไม่ตอ้ งรายงานความ
ผิดพลาด
เพราะไม่วา่ จะเป็ นส่วนของค่าเริมต้นหรือค่าสุดท้ายของพิสยั ย่อย
จะมีการตรวจสอบว่า
SUBRANGE_FLAG เป็ น MIN_CONST หรือ MAX_CONST หรือไม่ ถ้าไม่เป็ นจะรายงานความผิดพลาดอยูแ่ ล้ว
สัญลักษณ์กระทํา #332 (บรรทัด 04844-04851) ใช้เมือแปลส่วนค่าสุดท้ายของพิสยั ย่อยสินสุดแล้ว
ถ้าค่า SUBRANGE_FLAG เป็ น MAX_CONST จึงจะตรวจสอบค่าเริมต้นของพิสยั ย่อยกับค่าสุดท้ายของพิสยั ย่อย
โดยทีค่าแรกต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าทีสอง ถ้าไม่เป็ นเช่นนี รายงานความผิดพลาด (บรรทัด 0484504847) จะไม่สนใจในกรณีที SUBRANGE_FLAG เป็ น NOT_SUBRANGE เพราะถ้าไม่มีความผิดพลาดในส่วนค่า
เริมต้นและค่าสุดท้ายของพิสยั ย่อยแล้ว ค่าของ SUBRANGE_FLAG ต้องเป็ น MAX_CONST จากนันจะกําหนดขนาด
ของชนิ ด ให้เท่ากับขนาดของชนิ ดของพิสยั ย่อยของค่าเริมต้นและค่าสุดท้าย (บรรทัด 04848-04849)

8.3.4 ชนิดแถวลําดับ
ไวยากรณ์แปลทีเกียวข้องกับชนิ ดแถวลําดับ คือ
<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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สัญลักษณ์กระทําทีเกียวข้องมีสีตัว ได้จดั วางไว้ทีจุดต่างๆ ดังนี
- #364 วางไว้ทีจุดเริมต้นของชนิ ดนี
- #366 วางไว้ทีจุดเริมต้นของดรรชนี
- #380 วางไว้ทีจุดซึงรูช้ นิ ดของดรรชนี
- #376 วางไว้ทีจุดซึงรูช้ นิ ดของสมาชิกของแถวลําดับ
โครงสร้างข้อมูลของบัพชนิ ดแถวลําดับ ตามทีกล่าวในบทที 5 หัวข้อ 5.1.3 มีลกั ษณะดังนี
form size type_idp index_typep elmt_typep min_index max_index elmt_counts

สัญลักษณ์กระทํา #364 จองเนือทีบนกองซ้อนความหมายหนึ งที เพือใช้เป็ นตัวชีไปยังบัพของชนิ ดนี ค่า
นี เริมต้นกําหนดให้เป็ น NULL เหตุผลจะกล่าวในภายหลัง สัญลักษณ์กระทํา #366 เป็ นตัวบอกให้รวู้ า่ เป็ นชนิ ด
แถวลําดับ เพราะดรรชนี สามารถมีได้หลายตัว แต่ละตัวคันด้วย “,” เช่น ARRAY [1..5 , 1..10] OF INTEGER มี
ความหมายเหมือน ARRAY [1..5] OF ARRAY [1..10] OF INTEGER เป็ นต้น เมือแปลถึงจุดนี ตอ้ งสร้างบัพของ
ชนิ ดแถวลําดับ และกําหนดเขตข้อมูล form ให้มคี ่าเท่ากับ ARRAY_FORM แล้วจองเนื อทีบนกองซ้อนความหมาย
หนึ งที เพือเก็บตัวชีไปยังบัพดังกล่าว สัญลักษณ์กระทํา #380 ใช้เมือรูช้ นิ ดของดรรชนี เช่น 1..5 และ 1..10 มี
ชนิ ดเป็ นพิสยั ย่อย เป็ นต้น ตอนนี คา่ บนสุดของกองซ้อนจะเป็ นตัวชีไปยังบัพของชนิ ดของดรรชนี ส่วนค่าทีสอง
รองลงมาจะเป็ นตัวชีไปยังบัพของชนิ ดแถวลําดับ ทีเกิดขึนจากสัญลักษณ์กระทํา #366 ตอนนี เราสามารถใส่ค่าที
เขตข้อมูล index_typep, min_index, max_index, และ elmt_counts ได้ ชนิ ดของดรรชนี ไม่จาํ เป็ นต้องใช้อีกต่อไป
จึงลบทิงออกจากกองซ้อนความหมาย ค่าบนสุดของกองซ้อนความหมาย จึงเป็ นตัวชีไปยังบัพของชนิ ดแถวลําดับ
เหลือเฉพาะเขตข้อมูล elmt_typep และ size ทียังไม่ทราบ จะทราบก็ต่อเมือแปลมาถึงสัญลักษณ์กระทํา #376
เมือแปลมาถึงสัญลักษณ์กระทํา #376 ค่าบนกองซ้อนความหมายจะมีลกั ษณะ ดังนี

182

ยอดกองซ้อนความหมาย
ตัวชีไปยังบัพของชนิ ดของสมาชิกในแถวลําดับ

ตัวชีไปยังบัพของชนิ ดแถวลําดับ

ARRAY_FORM

…

ตัวชีไปยังบัพของชนิ ดแถวลําดับ

ARRAY_FORM

NULL

ค่าบนสุดของกองซ้อนความหมาย จะเป็ นตัวชีไปยังบัพของชนิ ดของสมาชิกในแถวลําดับตัวสุดท้าย ส่วนค่าข้างล่าง
ถัดลงมา จะเป็ นตัวชีไปยังบัพของชนิ ดแถวลําดับ ซึงมีจาํ นวนเท่ากับจํานวนดรรชนี จากนันสัญลักษณ์กระทํา
#376 จะกําหนดค่าเขตข้อมูล elmt_typep และ size ให้กบั แถวลําดับตัวสุดท้าย แล้วลบค่าทีอยูบ่ นสุดของกอง
ซ้อนความหมายทิง ตอนนี คา่ บนสุดของกองซ้อนเดิมเป็ นตัวชีไปยังบัพของชนิ ดแถวลําดับ จะกลายเป็ นตัวชีไปยัง
บัพของชนิ ดของสมาชิกในแถวลําดับตัวก่อนตัวสุดท้าย จากนันจะกําหนดค่าเขตข้อมูล elmt_typep และ size
ให้กบั แถวลําดับตัวก่อนตัวสุดท้าย แล้วลบค่าทีอยูบ่ นสุดของกองซ้อนความหมายทิง ทําเช่นนี จนกว่าตัวชีไปยังบัพ
ของชนิ ดแถวลําดับจะเป็ น NULL จะได้วา่ ค่าบนสุดของกองซ้อนความหมาย จะเป็ นตัวชีไปยังบัพของชนิ ดแถว
ลําดับทีต้องการ และค่าทีสองรองลงมาเป็ น NULL ต้องลบค่า NULL ออกจากกองซ้อนความหมายเพราะไม่
จําเป็ นต้องใช้อกี แล้ว เหลือไว้เฉพาะตัวชีไปยังบัพของชนิ ดแถวลําดับทีต้องการ ซึงเป็ นค่าบนสุดของกองซ้อน
ความหมาย ดูตวั อย่าง 8.2 ประกอบ
ตัวอย่าง 8.2 แสดงขันตอนการแปลชนิ ด ARRAY[CHAR,BOOLEAN] OF INTEGER ด้วยสัญลักษณ์กระทําที
เกียวข้อง ถ้าใส่สญ
ั ลักษณ์กระทําทีเกียวข้อง จะได้ดงั นี #364 ARRAY #366 [CHAR #380 #366 ,BOOLEAN
#380 ] OF INTEGER #376
ขันตอนที 1: สัญลักษณ์กระทํา #364
กองซ้อนความหมาย
NULL
ขันตอนที 2: สัญลักษณ์กระทํา #366

183

กองซ้อนความหมาย

NULL
form
size type_idp index_typep elmt_typep min_index max_index elmt_counts
ARRAY_FORM 0
ขันตอนที 3: ก่อนทําสัญลักษณ์กระทํา #380
กองซ้อนความหมาย
char_typep

NULL
form
size type_idp index_typep elmt_typep min_index max_index elmt_counts
ARRAY_FORM 0
หลังทําสัญลักษณ์กระทํา #380
กองซ้อนความหมาย

NULL
form
size type_idp index_typep elmt_typep min_index max_index elmt_counts
ARRAY_FORM 0
0
255
256
char_typep
ขันตอนที 4: สัญลักษณ์กระทํา #366
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กองซ้อนความหมาย

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

ขันตอนที 5: ก่อนทําสัญลักษณ์กระทํา #380
กองซ้อนความหมาย
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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หลังทําสัญลักษณ์กระทํา #380
กองซ้อนความหมาย

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
ขันตอนที 6: ก่อนทําสัญลักษณ์กระทํา #376
กองซ้อนความหมาย
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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ถ้าค่าทีสองรองจากค่าบนสุดของกองซ้อนความหมาย ไม่เป็ น NULL กําหนดค่าให้เขตข้อมูล elmt_typep
และ size (เท่ากับจํานวนสมาชิกคูณกับขนาดของชนิ ดของสมาชิก = 2*2 = 4) แล้วลบค่าบนสุดของกองซ้อน
ความหมายทิง ดังนี

กองซ้อนความหมาย

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
ทําซําถ้าค่าทีสองรองจากค่าบนสุดของกองซ้อนความหมาย ไม่เป็ น NULL กําหนดค่าให้เขตข้อมูล
elmt_typep และ size (= 256*4 = 1024) แล้วลบค่าบนสุดของกองซ้อนความหมายทิง ดังนี
กองซ้อนความหมาย

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 คา่ ทีสองรองจากค่าบนสุดของกองซ้อนความหมายเป็ น NULL ลบค่า NULL ทิง เหลือไว้เฉพาะตัวชี
ไปยังบัพของชนิ ดแถวลําดับ ทีต้องการ ซึงอยูบ่ นสุดของกองซ้อน ดังนี

กองซ้อนความหมาย

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

รายละเอียดต่างๆ ของสัญลักษณ์กระทําทีเกียวข้องมีดงั นี
สัญลักษณ์กระทํา #364 (บรรทัด 04873-04876) จองเนื อทีบนกองซ้อนความหมายหนึ งที แล้ว
กําหนดให้มีคา่ เป็ น NULL
สัญลักษณ์กระทํา #366 (บรรทัด 04877-04884) สร้างบัพของชนิ ดแถวลําดับ กําหนดให้มีรปู แบบ
เป็ น ARRAY_FORM เขตข้อมูล size และ type_idp ยังไม่ทราบ กําหนดให้เป็ น 0 และ NULL ตามลําดับ จองเนื อที
บนกองซ้อนหนึ งที แล้วกําหนดให้มีค่าเป็ นตัวชีไปยังบัพดังกล่าว
สัญลักษณ์กระทํา #376 (บรรทัด 04888-04905) จําเป็ นต้องคํานวณค่าให้กบั เขตข้อมูล size จึงได้
สร้างแมโครสามตัว เพือให้สะดวกต่อการเรียกใช้ คือ ELEMENT_SIZE, ELEMENT_COUNT, และ ARRAY_SIZE
(บรรทัด 04885-04887) ซึงอ้างถึงขนาดของชนิ ดของสมาชิก, จํานวนสมาชิก, และขนาดของชนิ ดแถวลําดับ
ตามลําดับ คอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนี ไม่อนุ ญาตให้ขนาดของแถวลําดับโตกว่า MAXUINT หรือ 65535
เนื องจากขนาดเซกเมนต์ของสถาปั ตยกรรมอินเทล 8086/8088 มีขนาดโตได้ไม่เกิน 64K ถ้าต้องการให้มีขนาด
โต กว่านี คอมไพเลอร์ทีสร้าง จะมีความซับซ้อนมากกว่านี ไม่เหมาะทีจะใช้เพือการศึกษา เพราะแม้แต่
คอมไพเลอร์ทางการค้า ทีมีตวั แบบขนาดจิ’ว, เล็ก, กลาง, และใหญ่ ก็มขี ดี จํากัดอยูท่ ี 64K ยกเว้นตัวแบบขนาด
มหึมา ซึงอาจจะมีขนาดใหญ่กว่านี ได้ การกําหนดค่าให้เขตข้อมูล elmt_typep และ size จะกระทําซําๆ จนกว่า
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ค่าทีสองรองจากค่าบนสุดของกองซ้อนความหมายเป็ น NULL ตามทีกล่าวมาแล้วข้างต้น แล้วลบค่า NULL ทิง
เหลือไว้เฉพาะตัวชีไปยังบัพของชนิ ดแถวลําดับ ทีต้องการ ซึงอยูบ่ นสุดของกองซ้อน
สัญลักษณ์กระทํา #380 (บรรทัด 04906-04945) จะตรวจสอบชนิ ดของดรรชนี ชนิ ดของดรรชนี ที
ถูกต้องตามหลักภาษาปาสกาล คือ ชนิ ดลําดับ ได้แก่ ชนิ ดจํานวนเต็ม, ชนิ ดอักขระ, ชนิ ดแจงนับ (ชนิ ดแบบบูล
จัดเป็ นชนิ ดแจงนับด้วย), และ ชนิ ดพิสยั ย่อย คอมไพเลอร์ทีสร้างในหนังสือเล่มนี ไม่อนุ ญาตให้ดรรชนี มชี นิ ด
เป็ นจํานวนเต็ม เพราะจะทําให้แถวลําดับมีขนาดโตเกินไป เมือรวมกับข้อมูลอืน จะทําให้ขนาดของเซกเมนต์ขอ้ มูล
เกิน 64K เมือรูช้ นิ ดของดรรชนีก็สามารถกําหนดค่าให้กบั เขตข้อมูล index_typep, min_index, max_index, และ
elmt_counts ได้ ชนิ ดของดรรชนี ไม่จาํ เป็ นต้องใช้อีกต่อไป จึงลบทิงออกจากกองซ้อนความหมาย

8.3.5 ชนิดระเบียน
ไวยากรณ์แปลทีเกียวข้องกับชนิ ดระเบียน 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 ระเบียนตายตัว (fixed record) กับ ระเบียนผันแปร (variant record)
ตัวอย่างเช่น
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 เป็ นระเบียนตายตัว ส่วน PERSON เป็ นระเบียนผันแปร โดยมีขอ้ ความสัง CASE กําหนดส่วนผันแปร รูปที
8.4 แสดงข้อมูลตัวอย่างของระเบียนผันแปร PERSON ของคนสามคนทีมีสถานะแตกต่างกัน
ออฟเซต
0

40

80

82

84 86

88

S

90

FIRST

LAST

SEX

ABC

DEF

MALE

DDATE
COUNTS
DAY MONTH YEAR
DIVORCED 1
JAN 1995 1

SEX

S

ก. คนทีมีสถานะหย่า
FIRST
GHI

LAST
JKL

FEMALE

MWDATE
DAY MONTH YEAR
MARRIED 31
DEC 1972

ข. คนทีมีสถานะแต่งงาน
FIRST

LAST

SEX

S

MNO

PQR

MALE

SINGLE
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ค. คนทีมีสถานะโสด
รูปที 8.4 ตัวอย่างข้อมูลของระเบียนผันแปร PERSON
แม้วา่ ความหมายของระเบียนผันแปร จะใช้เนื อทีไม่เท่ากัน แต่ในทางปฏิบตั ิระเบียนผันแปรจะใช้เนื อทีทีมากทีสุด
เพือให้คลุมทุกกรณี เช่น ตัวอย่างข้างต้นระเบียนผันแปร PERSON จะมีขนาดเท่ากับเนื อทีทีใช้เก็บคนทีมีสถานะ
หย่า เป็ นต้น ในตัวอย่างข้างต้น ถ้าไม่ตอ้ งการเขตข้อมูล S สามารถเขียนแทน CASE S : STATUS OF ด้วย CASE
STATUS OF เขตข้อมูล S เรียกว่า เขตข้อมูลป้ายระบุ (tag field) และชนิ ดของเขตข้อมูลป้ายระบุ เช่น STATUS ใน
ตัวอย่างข้างต้น เรียกว่า ชนิ ดป้ายระบุ (tag type) ตามมาตรฐาน ISO 7185 Pascal Standard ในข้อความสัง
CASE ต้องเขียนค่าคงทีของชนิ ดป้ายระบุทุกตัว เช่น ตัวอย่างข้างต้นมีชนิ ดป้ายระบุเป็ น STATUS ดังนัน ใน
ข้อความสัง CASE ต้องมีกรณีของค่าคงที MARRIED, WIDOWED, DIVORCED, และ SINGLE เป็ นต้น สําหรับ
คอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนี การตรวจสอบว่ามีการเขียนค่าคงทีของชนิ ดป้ายระบุทุกตัวหรือไม่ จะตรวจสอบ
เฉพาะกรณีทีชนิ ดป้ายระบุเป็ นชนิดแจกแจงเท่านัน และถ้าเขียนค่าคงทีไม่ครบ จะรายงานข้อความเตือนเท่านัน
กรณีทีชนิ ดป้ายระบุเป็ น อักขระ, จํานวนเต็ม, หรือพิสยั ย่อย จะรายงานข้อความเตือนบอกให้รวู้ า่ ไม่มีการ
ตรวจสอบค่าคงทีของชนิ ดป้ายระบุ
ในการแปลสิงทีจะต้องจดจําบนกองซ้อนความหมาย คือ ตัวชีไปยังบัพของชนิ ดระเบียนทีกําลังประกาศ,
รายการโยงของตัวระบุทีเป็ นเขตข้อมูลในระเบียน, และระยะห่างจากต้นระเบียนหรือออฟเซตของเขตข้อมูลแต่ละ
ตัว ในกรณีของระเบียนผันแปร จะต้องจดจํา ตัวชีไปยังบัพของชนิดของชนิ ดป้ายระบุ, ออฟเซตเริมต้นของส่วนผัน
แปร, และเครืองหมายของค่าคงที (ถ้ามี) เพือให้งา่ ยต่อการอ้างถึงค่าเหล่านี จึงได้สร้างแมโคร (บรรทัด
05019-05028) ต่อไปนี
#define CASE_DEPTH
#define CASE_SIGN
#define ORIGIN_OFFSET
#define TAG_TYPEP
#define RECORD_SUB_LAST
#define RECORD_SUB_FIRST
#define RECORD_ALL_LAST
#define RECORD_ALL_FIRST
#define RECORD_OFFSET
#define RECORD_TP

sem[sem_top].ival
sem[sem_top-1].ival
sem[sem_top-2].uval
sem[sem_top-3].typeptr
sem[sem_top - 1 - CASE_DEPTH].symptr
sem[sem_top - 2 - CASE_DEPTH].symptr
sem[sem_top - 3 - CASE_DEPTH].symptr
sem[sem_top - 4 - CASE_DEPTH].symptr
sem[sem_top - 5 - CASE_DEPTH].uval
sem[sem_top - 6 - CASE_DEPTH].typeptr

RECORD_TP ใช้เพืออ้างถึงตัวชีไปยังบัพของชนิ ดระเบียนทีกําลังประกาศ RECORD_OFFSET ใช้เพืออ้าง
ถึงออฟเซตของเขตข้อมูล เริมต้นจะมีคา่ เป็ น 0 จากนันจะบวกด้วยขนาดของเขตข้อมูล ตามลําดับทีประกาศ
สําหรับรายการโยงของตัวระบุทีประกาศเป็ นเขตข้อมูล แยกออกเป็ นสองรายการโยง คือ รายการโยงย่อยของตัว
ระบุทีประกาศเป็ นเขตข้อมูล แต่ยงั ไม่รปู้ ระเภท เช่น ตัวอย่างข้างต้น เมือแปลถึงตัวระบุ FIRST และ LAST ตัวระบุ
ทังสองนี อยูใ่ นรายการโยงเดียวกัน โดยมี RECORD_SUB_FIRST ชีไปยังตัวระบุ FIRST และ RECORD_SUB_LAST
ชีไปยังตัวระบุ LAST ตัวระบุ FIRST โยงกับตัวระบุ LAST ด้วยการกําหนดให้ next ของบัพ FIRST ชีไปยังบัพ LAST
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เป็ นต้น ส่วน RECORD_ALL_FIRST และ RECORD_ALL_LAST ใช้เป็ นรายการโยงของตัวระบุทีประกาศเป็ นเขต
ข้อมูลทังหมดในระเบียน โดยมี RECORD_ALL_FIRST ชีไปยังตัวระบุทีประกาศเป็ นเขตข้อมูลตัวแรก และ
RECORD_ALL_LAST ชีไปยังตัวระบุทีประกาศเป็ นเขตข้อมูลตัวสุดท้าย และใช้ next เป็ นตัวเชือมโยงระหว่างบัพ
TAG_TYPEP, ORIGIN_OFFSET, และ CASE_SIGN ใช้เพืออ้างถึง ตัวชีไปยังบัพของชนิ ดของชนิ ดป้ายระบุ,
ออฟเซตเริมต้นของส่วนผันแปร, และเครืองหมายของค่าคงที ตามลําดับ ในการแปลนัน ถ้าไม่มีส่วนผันแปร ค่า
ทังสามนีก็ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ แต่ถา้ มีสว่ นผันแปรค่าทังสามนี จาํ เป็ นต้องใช้ และถ้าส่วนผันแปรมีการซ้อนกัน ค่าทัง
สามนี ตอ้ งมีเท่ากับจํานวนส่วนผันแปรทีซ้อนกัน จึงได้ออกแบบกองซ้อนความหมายให้มี CASE_DEPTH เป็ นค่า
บนสุดกองซ้อน เพือบอกจํานวนค่าทังสาม ทีใช้เมือมีสว่ นผันแปร ถ้าไม่มีสว่ นผันแปร ค่านี จะเป็ น 0 ถ้ามีส่วนผัน
แปร หรือมีการซ้อนกันของส่วนผันแปร ค่านี จะเพิมทีละ 3 และเมือสินสุดส่วนผันแปร ค่านี จะถูกลบทีละ 3 และ
ค่าทังสามของส่วนผันแปรนันจะถูกลบทิง ดังนัน การอ้างถึง RECORD_SUB_LAST, RECORD_SUB_FIRST,
RECORD_ALL_LAST, RECORD_ALL_FIRST, RECORD_OFFSET, และ RECORD_TP จะมีตาํ แหน่ งบนกองซ้อน
ความหมายสัมพันธ์กบั ค่า CASE_DEPTH เช่น RECORD_TP จะอยูท่ ี sem[sem_top - 6 - CASE_DEPTH].typeptr
เป็ นต้น
ถ้ามีส่วนผันแปร ก่อนแปลส่วนนี จะมีการกําหนดให้ ORIGIN_OFFSET มีคา่ เท่ากับ RECORD_OFFSET
และในแต่ละกรณี ตามทีระบุดว้ ยค่าคงที ตัวระบุทงหมดที
ั
ประกาศเป็ นเขตข้อมูลในกรณีนี ซึงอยูภ่ ายในวงเล็บ จะ
มีคา่ ออฟเซตสัมพันธ์กบั RECORD_OFFSET เมือแปลส่วนทีประกาศเป็ นเขตข้อมูลในวงเล็บหรือกรณีนันเสร็จ ค่า
RECORD_OFFSET จะถูกกําหนดให้กลับไปเท่ากับ ORIGIN_OFFSET เดิม เพือแปลในกรณีต่อไป (ถ้ามี) ดังนัน ค่า
ออฟเซตของแต่ละกรณี จะมีจดุ เริมต้นเดียวกันเสมอ และเพือให้ระเบียนใช้เนื อทีสูงสุด ตามกรณีทีใช้เนื อทีมาก
ทีสุด จะเก็บค่า RECORD_OFFSET ทีมีค่าสูงสุดเท่านันไว้เป็ นขนาดของระเบียน
สัญลักษณ์กระทําต่างๆ ทีเกียวข้องมีดงั นี
สัญลักษณ์กระทํา #374 (บรรทัด 05030-05041) ใช้เมือแปลมาถึงจุดเริมต้นของระเบียน จองเนื อที
บนกองซ้อนความหมายเพือเก็บค่า 7 ค่า คือ CASE_DEPTH, RECORD_SUB_LAST, RECORD_SUB_FIRST,
RECORD_ALL_LAST, RECORD_ALL_FIRST, RECORD_OFFSET, และ RECORD_TP กําหนดให้ CASE_DEPTH มี
ค่าเท่ากับ 0 แล้วสร้างบัพของชนิ ด กําหนดให้มีรปู แบบเป็ นระเบียน ด้วยการกําหนดเขตข้อมูล form ให้มคี ่าเป็ น
RECORD_FORM ส่วนค่าในเขตข้อมูล type_idp, และ TRECORD.field_symtab กําหนดให้เป็ น NULL เก็บค่าตัวชี
ไปยังบัพนี ไว้ที RECORD_TP กําหนดขนาดของระเบียนและค่าเริมต้นของออฟเซตให้เป็ น 0 ส่วนตัวชีไปยัง
รายการโยงทังหมด ได้แก่ RECORD_SUB_FIRST, RECORD_SUB_LAST, RECORD_ALL_FIRST, และ
RECORD_ALL_LAST กําหนดให้มีค่าเป็ น NULL
สัญลักษณ์กระทํา #378 (บรรทัด 05042-05045) ใช้เมือแปลมาถึงจุดสุดท้ายของระเบียน
กําหนดให้เขตข้อมูล TRECORD.field_symtab มีคา่ เท่ากับ RECORD_ALL_FIRST ซึงเป็ นตัวชีไปยังบัพของตัวระบุ
ประเภทเขตข้อมูลตัวแรกในระเบียน ลบค่าทัง 6 ทีอยูบ่ นกองซ้อนความหมายทิง เพราะไม่จาํ เป็ นต้องใช้อีกต่อไป
เหลือค่าที 7 ซึงเป็ นตัวชีไปยังบัพของชนิ ดนี ไว้เป็ นค่าบนสุดของกองซ้อนความหมาย
สัญลักษณ์กระทํา #400 (บรรทัด 05046-05071) ใช้เมือรูช้ นิ ดของเขตข้อมูล หรือแปล <type> เสร็จ
ตามทีเคยกล่าวมาแล้วว่า ค่าทีอยูบ่ นสุดของกองซ้อนความหมาย จะเป็ นตัวชีไปทีบัพของชนิ ดดังกล่าว ค่านี
จําเป็ นต้องใช้ในสัญลักษณ์กระทํานี แต่คา่ บนสุดของกองซ้อนความหมายไม่จาํ เป็ นต้องมี เพราะจะทําให้ตาํ แหน่ ง
บนกองซ้อนความหมายทีกําหนดด้วยแมโครก่อนหน้านี ผิดไป จึงกําหนดให้ตวั แปรชัวคราว tp ชีไปยังบัพของชนิ ด
ดังกล่าวแทน (บรรทัด 05049) แล้วลบค่าบนสุดของกองซ้อนความหมายทิง (บรรทัด 05050) ตัวระบุประเภท
เขตข้อมูลทีมีชนิ ดนี ถูกแปลมาก่อนหน้านี และโยงกันเป็ นลูกโซ่ ด้วยสัญลักษณ์กระทํา #404 ซึงจะกล่าวถึงถัดไป
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โดยทีตัวระบุประเภทเขตข้อมูลตัวแรกในรายการโยง อยูท่ ีบัพซึงชีโดย RECORD_SUB_FIRST และตัวระบุประเภท
เขตข้อมูลตัวสุดท้ายในรายการโยง อยูท่ ีบัพซึงชีโดย RECORD_SUB_LAST จากนัน ทุกตัวระบุในรายการโยง จะ
กําหนดค่าต่างๆ ให้ ดังนี เขตข้อมูล typep ชีไปยังบัพของชนิ ด (บรรทัด 05053), ค่าออฟเซตเท่ากับ
RECORD_OFFSET (บรรทัด 05054), บวกค่า RECORD_OFFSET ด้วยขนาดของชนิ ด (บรรทัด 05055) และ
ผลิตคําสังภาษาแอสเซมบลี ดังนี $N_label_index EQU offset เมือ label_index เป็ นดรรชนี ป้ายของ
ตัวระบุ และ offset เป็ นค่าออฟเซตของตัวระบุ เมือทําครบทุกตัวระบุแล้ว ถ้าค่า RECORD_OFFSET มีคา่ มากกว่า
ขนาดของระเบียน กําหนดให้ขนาดของระเบียน เท่ากับค่า RECORD_OFFSET (บรรทัด 05059-05060)
จากนันนํารายการโยงย่อยนี ไปโยงกับรายการโยงของทังระเบียน แล้วกําหนดให้รายการโยงย่อยเป็ น NULL
(บรรทัด 05062-05069)
สัญลักษณ์กระทํา #404 (บรรทัด 05072-05090) ใช้เมือแปลมาถึงตัวระบุทีต้องการประกาศให้
เป็ นเขตข้อมูลในระเบียน ตัวระบุนีตอ้ งไม่มีชือซํากับตัวระบุอืนๆ ทีเคยประกาศในระเบียนนี แต่สามารถมีชือซํา
กับตัวระบุนอกระเบียนได้ ในการตรวจสอบจะเรียกแมโคร search_end_enter_this_symtab(idp, RECORD_TP>TRECORD.field_symtab) (บรรทัด 00741-00748) ซึงจะเรียกฟั งก์ชนั search_symtab เพือนําชือซึงมีตวั ชี
เก็บอยูท่ ี
yylval.sval
ไปค้นในต้นไม้แบบค้นทวิภาคของระเบียน
ทีมีรากอยูท่ ี
RECORD_TP>TRECORD.field_symtab ถ้าค้นไม่พบจะเพิมตัวระบุดงั กล่าวเข้าไปในต้นไม้แบบค้นทวิภาคของระเบียน และ
กําหนดให้ idp ชีไปยังบัพของตัวระบุดงั กล่าว แต่ถา้ ค้นพบ แสดงว่ามีชือซํา จะรายงานความผิดพลาด และทําการ
กูด้ ว้ ยการใช้ชอใหม่
ื
ทีไม่ซากั
ํ บใครลงไปแทน จากนันกําหนดให้ตวั ระบุดังกล่าวมีประเภทเป็ น FIELD_ID และ
กําหนดดรรชนี ป้ายใหม่ให้กบั ตัวระบุ แล้วนําบัพของตัวระบุ ไปโยงในรายการโยงย่อย (หมายเหตุ การทดสอบว่า
RECORD_ALL_FIRST == NULL (บรรทัด 05076) ถ้าเป็ นจริงกําหนดให้ RECORD_ALL_FIRST = idp (บรรทัด
05077) ไม่ได้เป็ นการโยงตัวระบุนีเข้ากับรายการโยงทังระเบียน แต่เป็ นตัวบอกให้รวู้ า่ มีรายการโยงย่อยเกิดขึน
แล้ว และก่อนทีจะมีการแปลส่วน <type> จะกําหนดให้ type_def_flag เป็ น FALSE เพราะการประกาศในระเบียน
มีความหมายเหมือนการประกาศในส่วนการประกาศตัวแปร)
สัญลักษณ์กระทํา #434, #442, และ #446 ใช้ตรงเขตข้อมูลป้ายระบุและชนิ ดป้ายระบุ เนื องจาก
เขตข้อมูลป้ายระบุจะมีหรือไม่ก็ได้ แต่ชนิ ดป้ายระบุตอ้ งมี เมือแปลมาถึงตัวระบุตวั แรกหลังคําหลัก CASE ยังบอก
ไม่ได้วา่ เป็ นตัวระบุทีเป็ นเขตข้อมูลป้ายระบุหรือชนิ ดป้ายระบุ แต่รวู้ า่ เข้าสู่ส่วนผันแปรแล้ว จึงใส่สญ
ั ลักษณ์กระทํา
#434 ไว้ตรงนี เพือจองเนื อทีบนกองซ้อนความหมาย สําหรับส่วนผันแปร และจดจําชือของตัวระบุนี พร้อมทัง
ตําแหน่ งแถวกับสดมภ์ของโทเค็นตัวระบุดังกล่าวด้วย ในกรณีมีความผิดพลาด จะได้ใช้ตาํ แหน่ งดังกล่าวรายงาน
ความผิดพลาด ถ้าโทเค็นตัวต่อไปเป็ น “:” แล้วตามด้วยโทเค็นตัวระบุ แสดงว่าตัวระบุทีจดจําไว้ก่อนหน้านี เป็ น
เขตข้อมูลป้ายระบุ และตัวระบุหลัง “:” เป็ นชนิ ดป้ายระบุ จึงใส่สญ
ั ลักษณ์กระทํา #442 ไว้หลัง “:” แต่ก่อนตัว
ระบุ เพือจัดการกับตัวระบุทงสอง
ั
ซึงจะกล่าวถึงต่อไป แต่ถา้ มีเฉพาะตัวระบุตวั แรกหลังคําหลัก CASE เพียงตัว
เดียว ไม่มี “:” และตัวระบุตามหลัง ได้ใส่สญ
ั ลักษณ์กระทํา #446 ไว้ เพือจัดการกับตัวระบุดังกล่าว ซึงได้จดจํา
ชือไว้แล้วด้วยสัญลักษณ์กระทํา #434 รายละเอียดของสัญลักษณ์กระทําทังสามนี มีดงั นี
สัญลักษณ์กระทํา #434 (บรรทัด 05091-05097) ใช้เมือแปลมาถึงตัวระบุตวั แรกหลังคําหลัก CASE
บอกให้รวู้ า่ เป็ นจุดเริมต้นของส่วนผันแปร จองเนื อทีบนกองซ้อนความหมาย เพือเก็บค่าสามค่า ทีใช้ในส่วนผัน
แปร ตามทีกล่าวมาแล้วข้างต้น (บรรทัด 05092) จากนันบวกค่า CASE_DEPTH ด้วย 3 และกําหนดให้เป็ นค่าที
อยูบ่ นสุดของกองซ้อน (บรรทัด 05093) จดจําชือของตัวระบุไว้ทีตัวแปร tag_name (บรรทัด 05094) จดจํา
ตําแหน่ งแถวของโทเค็นตัวระบุไว้ทีตัวแปร tag_line (บรรทัด 05095) จดจําตําแหน่ งสดมภ์ของโทเค็นตัวระบุไว้
ทีตัวแปร tag_column (บรรทัด 05096)
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สัญลักษณ์กระทํา #442 (บรรทัด 05098-05169) ใช้เมือแปลมาถึงตัวระบุทีเป็ นชนิ ดป้ายระบุ แสดง
ว่าตัวระบุทีมีชือเก็บอยูท่ ี tag_name เป็ นตัวระบุทีเป็ นเขตข้อมูลป้ายระบุ ฉะนันจําเป็ นต้องดําเนิ นการกับตัวระบุที
เป็ นเขตข้อมูลป้ายระบุก่อน ตอนนี การแปลมาอยูท่ ีตัวระบุทีเป็ นชนิ ดป้ายระบุ ตัวแปร token_line และ
token_column จะเก็บตําแหน่ งแถวและสดมภ์ของโทเค็นทีเป็ นชนิ ดป้ายระบุ ไม่ใช่ทีเป็ นเขตข้อมูลป้ายระบุ
จําเป็ นต้องเปลียนให้ตวั แปร token_line และ token_column กลับมาเก็บตําแหน่ งแถวและสดมภ์ของโทเค็นทีเป็ น
เขตข้อมูลป้ายระบุกอ่ น แต่ตอ้ งจําตําแหน่ งแถวและสดมภ์ของโทเค็นทีเป็ นชนิ ดป้ายระบุ ไว้ทีตัวแปร save_line
และ save_column (บรรทัด 05099) ก่อนเพราะต้องนํากลับมาใช้ใหม่ จากนันกําหนดให้ token_line เท่ากับ
tag_line (บรรทัด 05102) และ token_column เท่ากับ tag_column (บรรทัด 05103) ตัวระบุทีเป็ นเขตข้อมูล
ป้ายระบุตอ้ งมีชือไม่ตรงกับเขตข้อมูลอืนๆ ในระเบียนทีกําลังประกาศ จึงต้องมีการตรวจสอบและเพิมเข้าไปใน
ต้นไม้แบบค้นทวิภาคของระเบียน เหมือนตัวระบุทีเป็ นเขตข้อมูลอืนๆ ตามทีกล่าวแล้วในสัญลักษณ์กระทํา #404
แต่ไม่ได้เรียกแมโคร search_and_enter_this_symtab เพราะชือไม่ได้เก็บอยูท่ ี yylval.sval แต่เก็บอยูท่ ี tag_name
ผูเ้ ขียนไม่ได้สร้างแมโครนี ให้มีการผ่านชือด้วย เพราะเห็นว่าชือมักจะเก็บอยูท่ ี yylval.sval อยูแ่ ล้ว แต่กรณีนีเป็ น
กรณีพเิ ศษ จึงต้องขยายแมโครเองด้วยมือ แล้วเปลียน yylval.sval ให้เป็ น tag_name (บรรทัด 05104-05112)
จากนันกําหนดให้ตวั ระบุดงั กล่าวเป็ นประเภท TAG_ID (บรรทัด 05113) และกําหนดดรรชนี ป้ายใหม่ให้กบั ตัว
ระบุ (บรรทัด 05114) แล้วเพิมตัวระบุนีเข้าไปในรายการโยงของระเบียนทังหมด (บรรทัด 05115-05122)
เมือจัดการกับตัวระบุทีเป็ นเขตข้อมูลป้ายระบุเสร็จ กลับมาสูต่ าํ แหน่ งแถวและสดมภ์เดิม ด้วยการ
กําหนดให้ token_line เท่ากับ save_line (บรรทัด 05123) และ token_column เท่ากับ save_column (บรรทัด
05124) ตรงกับโทเค็นตัวระบุทีเป็ นชนิ ดป้ายระบุ (บรรทัด 05125) และมีชือเก็บอยูท่ ี yylval.sval เนื องจาก
กําลังแปลอยูใ่ นส่วนระเบียน จึงกําหนดให้ type_def_flag เท่ากับ FALSE จากนันจะตรวจดูวา่ ตัวระบุดงั กล่าว เคย
ประกาศหรือนิ ยาม และเป็ นประเภท TYPE_ID หรือไม่ ถ้าไม่ รายงานความผิดพลาด และทําการกูด้ ว้ ยการ
กําหนดให้มีชนิ ดเป็ น dummy_type (บรรทัด 05126-05134) และกําหนดให้ TAG_TYPEP ชีไปที
dummy_typep (บรรทัด 05129 และ 05133) ถ้าทุกอย่างถูกต้อง จะกําหนดให้ TAG_TYPEP ชีไปยังบัพของ
ชนิ ดทีเป็ นชนิดป้ายระบุ (บรรทัด 05136) แล้วตรวจสอบต่อไปว่าเป็ นชนิ ด จํานวนเต็ม, อักขระ, แจกแจง, หรือ
พิสยั ย่อยหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ รายงานความผิดพลาด ถ้าเป็ นชนิ ดแจกแจงจะกําหนดเขตข้อมูล IFLAG ของตัวระบุที
เป็ นค่าคงทีของชนิ ดนี ให้เป็ น 0 เพือไว้ตรวจสอบว่า มีการใช้ค่าคงทีเหล่านันทุกตัว เป็ นค่าคงทีในส่วนผันแปร
หรือไม่ ถ้าไม่จะเตือนให้ผใู้ ช้ทราบ จะกล่าวถึงในสัญลักษณ์ #469 กรณีทเป็
ี นชนิ ดอืน จะไม่มีการตรวจสอบการ
ใช้ค่าคงทีเหล่านัน แต่จะเตือนให้ผใู้ ช้ทราบ (บรรทัด 05137-05156) จากนันกําหนดให้เขตข้อมูล typep ของ
ตัวระบุเขตข้อมูลมีคา่ เท่ากับ TAG_TYPEP (บรรทัด 05159) เพือชีไปยังชนิ ดป้ายระบุ กําหนดขนาดให้เท่ากับ
ขนาดของชนิ ดป้ายระบุ (บรรทัด 05160) กําหนดออฟเซตให้เท่ากับ RECORD_OFFSET (บรรทัด 05161) ผลิต
คําสัง ภาษาแอสเซมบลี $N_label_index EQU offset เหมือนกับทีกล่าวในสัญลักษณ์กระทํา #400 แล้วบวกค่า
RECORD_OFFSET ด้วยขนาดของชนิ ดป้ายระบุ (บรรทัด 05164) ถ้าค่า RECORD_OFFSET มีคา่ มากกว่าขนาด
ของระเบียน กําหนดให้ขนาดของระเบียน เท่ากับค่า RECORD_OFFSET (บรรทัด 05165-05166) แล้ว
กําหนดให้ ORIGIN_OFFSET มีคา่ เท่ากับ RECORD_OFFSET (บรรทัด 05167)
สัญลักษณ์กระทํา #446 (บรรทัด 05170-05205) ใช้เมือแปลมาถึงจุดทีรูว้ า่ มีเฉพาะตัวระบุทีเป็ น
ชนิ ดป้ายระบุเพียงตัวเดียว ซึงเก็บชือไว้ที tag_name จะตรวจดูวา่ ตัวระบุดงั กล่าว เคยประกาศหรือนิยาม และ
เป็ นประเภท TYPE_ID หรือไม่ ถ้าไม่ รายงานความผิดพลาด และทําการกูด้ ว้ ยการกําหนดให้มีชนิ ดเป็ น
dummy_type (บรรทัด 05171-05179) และกําหนดให้ TAG_TYPEP ชีไปที dummy_typep (บรรทัด 05174
และ 05178) ถ้าทุกอย่างถูกต้อง จะกําหนดให้ TAG_TYPEP ชีไปยังบัพของชนิ ดทีเป็ นชนิ ดป้ายระบุ (บรรทัด
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05181) แล้วตรวจสอบต่อไปว่าเป็ นชนิ ด จํานวนเต็ม, อักขระ, แจกแจง, หรือพิสยั ย่อยหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ รายงาน
ความผิดพลาด ถ้าเป็ นชนิ ดแจกแจงจะกําหนดเขตข้อมูล IFLAG ของตัวระบุทีเป็ นค่าคงทีของชนิ ดนี ให้เป็ น 0 เพือ
ไว้ตรวจสอบว่า มีการใช้ค่าคงทีเหล่านันทุกตัว เป็ นค่าคงทีในส่วนผันแปรหรือไม่ ถ้าไม่จะเตือนให้ผใู้ ช้ทราบ จะ
กล่าวถึงในสัญลักษณ์ #469 กรณีทีเป็ นชนิ ดอืน จะไม่มีการตรวจสอบการใช้ค่าคงทีเหล่านัน แต่จะเตือนให้ผใู้ ช้
ทราบ (บรรทัด 05182-05201) จากนันกําหนด ORIGIN_OFFSET มีคา่ เท่ากับ RECORD_OFFSET (บรรทัด
05204) (หมายเหตุ ในกรณีนี ไม่มีเขตข้อมูลป้ายระบุ จึงไม่มีเนื อทีในส่วนของเขตข้อมูลป้ายระบุ)
สัญลักษณ์กระทํา #457 (บรรทัด 05206-05208) ใช้เมือแปลส่วนผันแปร ทีประกาศเป็ นเขตข้อมูล
ในแต่ละกรณีเสร็จ ค่า RECORD_OFFSET จะถูกกําหนดให้กลับไปเท่ากับ ORIGIN_OFFSET เดิม เพือแปลในกรณี
ต่อไป (ถ้ามี)
สัญลักษณ์กระทํา #469 (บรรทัด 05209-05224) ใช้เมือแปลมาถึงจุดสินสุดส่วนผันแปร ถ้าชนิ ด
ป้ายระบุเป็ นชนิ ดแจกแจง จะตรวจสอบว่ามีการใช้ค่าคงทีของชนิ ดนี ทุกค่าหรือไม่ ถ้าไม่ จะเตือนให้ผใู้ ช้ทราบ การ
ตรวจสอบจะทําเมือไม่มีความผิดพลาดเกิดขึนก่อนหน้านี (no_error เป็ น 0) เพือป้องกันการวนซําไม่สนิ สุดของ
ข้อความสัง while (บรรทัด 05214) การตรวจสอบจะใช้เขตข้อมูล IFLAG เป็ นตัวทดสอบ เริมต้นเขตข้อมูลนี จะ
ถูกกําหนดให้มคี ่าเป็ น 0 ด้วยสัญลักษณ์กระทํา #442 หรือ #446 และทุกครังทีมีการใช้ค่าคงทีนี ไม่ว่าในกรณี
ใด จะถูกกําหนดให้เป็ น 1 ด้วยสัญลักษณ์กระทํา #491 ซึงจะกล่าวต่อไป ฉะนันเราจะรูว้ า่ ค่าคงทีใดทีมี IFLAG
เป็ น 0 แสดงว่าไม่ถกู ใช้ เตือนให้ผใู้ ช้ทราบ (บรรทัด 05215-05216) จากนันลบค่าสามค่าทีเกียวกับส่วนผัน
แปรซึงไม่ตอ้ งใช้อีกต่อไปทิง พร้อมกับลบค่า CASE_DEPTH ด้วย 3 และให้ CASE_DEPTH เป็ นค่าบนสุดของกอง
ซ้อนความหมาย
สัญลักษณ์กระทํา #472 (บรรทัด 05225-05227) ใช้เมือแปลมาถึงเครืองหมายของค่าคงที ทีใช้เป็ น
กรณีในส่วนผันแปร จดจําเครืองหมายโดยเก็บรหัสโทเค็นไว้ที CASE_SIGN
สัญลักษณ์กระทํา #475 (บรรทัด 05228-05231) ใช้เมือแปลมาถึงค่าคงทีอักขระ ทีใช้เป็ นกรณีใน
ส่วนผันแปร เนื องจากเป็ นโทเค็นสายอักขระ ต้องตรวจสอบว่าสายอักขระดังกล่าวมีความยาวเป็ น 1 หรือไม่ ถ้าไม่
แสดงข้อความผิดพลาด นอกจากนี ตอ้ งตรวจสอบด้วยว่าชนิ ดฐาน (base type) ของชนิ ดป้ายระบุ เป็ นชนิ ดอักขระ
หรือไม่ ถ้าไม่เป็ นแสดงข้อความผิดพลาด มิฉะนันแสดงว่าถูกต้อง สําหรับชนิ ดฐาน จะหมายถึง ชนิ ดของพิสยั ย่อย
มีฟังก์ชนั base_type (บรรทัด 03877-03881) ซึงมีพารามิเตอร์หนึ งตัว คือ ตัวชีไปยังบัพของชนิ ด ถ้ารูปแบบ
ของชนิ ดทีรับมา เป็ นชนิดพิสยั ย่อย จะส่งตัวชีไปยังบัพของชนื ดของพิสยั ย่อยกลับ มิฉะนันจะส่งตัวชีทีรับมากลับ
สัญลักษณ์กระทํา #481 (บรรทัด 05232-05234) ใช้เมือแปลมาถึงค่าคงทีจํานวนเต็ม ทีใช้เป็ นกรณี
ในส่วนผันแปร จะตรวจสอบชนิ ดฐานของชนิ ดป้ายระบุ ว่าเป็ นชนิ ดจํานวนเต็มหรือไม่ ถ้าไม่เป็ นแสดงข้อความ
ผิดพลาด (หมายเหตุ เครืองหมายข้างหน้า ไม่มีความสําคัญ)
สัญลักษณ์กระทํา #484 (บรรทัด 05235-05237) ใช้เมือแปลมาถึงค่าคงทีจํานวนจริง ทีใช้เป็ นกรณี
ในส่วนผันแปร ในกรณีนีจะแสดงข้อความผิดพลาด
สัญลักษณ์กระทํา #491 (บรรทัด 05238-05287) ใช้เมือแปลมาถึงตัวระบุ ทีใช้เป็ นกรณีในส่วนผัน
แปร ต้องมีการตรวจสอบว่าตัวระบุดงั กล่าวเป็ นประเภท CONST_ID ด้วยการเรียกแมโคร search_all_symtab เพือ
ค้นหาว่าตัวระบุดงั กล่าว อยูใ่ นตารางสัญลักษณ์หรือไม่ ถ้าไม่อยู่ จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนันจะตรวจสอบ
ว่าเป็ นประเภท CONST_ID หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ รายงานความผิดพลาด มิฉะนัน จะตรวจสอบว่าตัวระบุดงั กล่าว มี
ชนิ ดเป็ น จํานวนเต็ม, อักขระ, หรือแจกแจง หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ แสดงข้อความผิดพลาด นอกจากนี ตอ้ งตรวจสอบ
ด้วยว่า ชนิ ดฐานของชนิ ดป้ายระบุ ตรงกับชนิ ดของตัวระบุดว้ ย ถ้าไม่ตรง แสดงข้อความผิดพลาด สําหรับชนิ ด
อักขระและแจกแจง ไม่อนุ ญาตให้มเี ครืองหมายข้างหน้า ถ้ามีแสดงข้อความผิดพลาด กรณีทเป็
ี นชนิดแจกแจง จะ
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ตรวจสอบด้วยว่ามีการใช้ค่าคงทีซําหรือไม่ ถ้าซําจะรายงานข้อความเตือน มิฉะนันจะกําหนดให้เขตข้อมูล IFLAG
ของค่าคงทีตัวนัน มีค่าเป็ น 1 เพือแสดงว่ามีการใช้คา่ คงทีนี แล้ว

8.3.6 ชนิดเซต
ไวยากรณ์แปลทีเกียวข้องกับชนิ ดเซต คือ
<type>
: <packed_or_empty> <unpacked_structured_type>
.
<packed_or_empty>
: "PACKED"
|@
.
<unpacked_structured_type>
: "SET" "OF" <type> #496
.
สัญลักษณ์กระทํา #496 (บรรทัด 05306-05330) หลังจากแปลชนิ ดของสมาชิกของเซตแล้ว ค่า
บนสุดของกองซ้อนความหมาย จะเป็ นตัวชีไปยังบัพของชนิ ดของสมาชิกของเซต เพือให้งา่ ยต่อการอ้างถึง จึงสร้าง
แมโคร SET_TP (บรรทัด 05303) เพืออ้างถึงค่านี คอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนี ไม่อนุ ญาตให้มีจาํ นวนสมาชิกใน
เซตมากกว่า 256 ตัว จึงสร้างแมโคร SET_MAXVAL (บรรทัด 05304) ไว้เพือตรวจสอบ ตามกฎของภาษาปาส
กาลชนิ ดของสมาชิกของเซตต้องเป็ นชนิดลําดับ ได้แก่ แจกแจง, แบบบูล, จํานวนเต็ม, อักขระ, หรือพิสยั ย่อย การ
ตรวจสอบว่าชนิ ดของสมาชิกของเซต เป็ นชนิดใด สามารถตรวจสอบค่าในเขตข้อมูล form (บรรทัด 05308)
ชนิ ดแจกแจงและแบบบูลจะมีรปู แบบ ENUM_FORM ชนิ ดพิสยั ย่อยจะมีรปู แบบ SUBRANGE_FORM และชนิ ด
จํานวนเต็มกับอักขระจะมีรปู แบบ SCALAR_FORM เนื องจากชนิ ดจํานวนเต็มมีจาํ นวนสมาชิกมากกว่าทีกําหนด
คอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนี จึงไม่อนุญาตให้ชนิ ดของสมาชิกของเซตเป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม ในกรณีรปู แบบ
SCALAR_FORM จึงตรวจสอบเฉพาะว่าเป็ นชนิ ดอักขระหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาด จากนันจะสร้าง
บัพของชนิ ด และกําหนดให้มรี ปู แบบเป็ น SET_FORM ส่วนเขตข้อมูล size จะกําหนดให้มีขนาดเท่ากับ SET_SIZE
(บรรทัด 00025) ซึงมีขนาด 32 ไบต์ หรือ 256 บิต กําหนดให้เขตข้อมูล type_idp เป็ น NULL และ host_typep
เป็ นตัวชีไปยังบัพของชนิ ดของสมาชิก ซึงเก็บอยูท่ ีค่าบนสุดของกองซ้อนความหมาย จากนันเปลียนค่าบนสุดของ
กองซ้อนความหมาย ให้เป็ นตัวชีไปยังบัพของชนิ ดเซตนี

8.3.7 ชนิดแฟ้ม
ไวยากรณ์แปลทีเกียวข้องกับชนิ ดแฟ้ ม คือ
<type>
: <packed_or_empty> <unpacked_structured_type>
.
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<packed_or_empty>
: "PACKED"
|@
.
<unpacked_structured_type>
: "FILE" "OF" <type> #504
.
สัญลักษณ์กระทํา #504 (บรรทัด 05347-05360) หลังจากแปลชนิ ดของข้อมูลในแฟ้ม ค่าบนสุดของ
กองซ้อนความหมาย จะเป็ นตัวชีไปยังบัพของชนิ ดดังกล่าว เพือให้งา่ ยต่อการอ้างถึง จึงสร้างแมโคร FILE_TP
(บรรทัด 05345) เพืออ้างถึงค่านี ชนิ ดของข้อมูลในแฟ้มไม่อนุ ญาตให้เป็ นชนิ ดแฟ้ม ถ้าเป็ นจะรายงานความ
ผิดพลาด และทําการกูด้ ว้ ยการกําหนดให้เป็ น dummy_type แทน (บรรทัด 05348-05351) จากนันจะสร้าง
บัพของชนิ ด (บรรทัด 05353) และกําหนดให้มรี ปู แบบเป็ น FILE_FORM (บรรทัด 05354) ส่วนเขตข้อมูล size
จะกําหนดให้มีขนาดเท่ากับขนาดของชนิ ดของข้อมูลในแฟ้ ม (บรรทัด 05355) กําหนดให้เขตข้อมูล type_idp
เป็ น NULL และ fcom_typep เป็ นตัวชีไปยังบัพของชนิ ดของข้อมูลในแฟ้ม ซึงเก็บอยูท่ ีค่าบนสุดของกองซ้อน
ความหมาย จากนันเปลียนค่าบนสุดของกองซ้อนความหมาย ให้เป็ นตัวชีไปยังบัพของชนิ ดแฟ้ มนี

8.3.8 ชนิดตัวชี7
ไวยากรณ์แปลทีเกียวข้องกับชนิ ดตัวชี คือ
<type>
: "^" #508 "id"
.
สัญลักษณ์กระทํา #508 (บรรทัด 05377-05402) ใช้เมือแปลมาถึงตัวระบุหลังเครืองหมาย “^”
จองเนื อทีบนกองซ้อนความหมายหนึ งที เพือเก็บตัวชีไปยังบัพของชนิ ดนี (บรรทัด 05378) จากนันนําตัวระบุ
ดังกล่าวไปค้นหาในตารางสัญลักษณ์ (บรรทัด 05379) ถ้าไม่พบจะรายงานความผิดพลาดไม่ได้ ต้องตรวจสอบ
ก่อนว่า ชนิ ดตัวชีทีกําลังแปลอยูใ่ นส่วนการประกาศชนิ ดหรือการประกาศตัวแปร เช่น
กําลังแปลในส่วนประกาศชนิ ด
TYPE Z = ^COMPLEX ;
COMPLEX = RECORD RE, IM : REAL END;
VAR Y : ^COMPLEX ;
กําลังแปลในส่วนประกาศตัวแปร
เป็ นต้น สามารถตรวจสอบได้จากค่าของ type_def_flag ซึงกําหนดโดยสัญลักษณ์กระทํา #246, #262, #404,
และ #442 ถ้ากําลังแปลในส่วนประกาศชนิ ด ค่า type_def_flag เป็ น TRUE แสดงว่าเป็ นตัวระบุประเภทชนิ ดทีจะ
ประกาศในภายหลัง ต้องใส่ตวั ระบุดงั กล่าวในตารางสัญลักษณ์ และกําหนดให้มีประเภทเป็ น FORWARD_ID
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(บรรทัด 05381-05384) มิฉะนันแสดงความผิดพลาด แต่ถา้ ค้นในตารางแล้วพบตัวระบุดงั กล่าว ถ้ากําลังแปล
ในส่วนประกาศชนิ ด ตัวระบุนีอาจเป็ นประเภท TYPE_ID หรือ FORWARD_ID หรือ UNDEFINED ได้ ประเภท
UNDEFINED ใช้เพือไม่ให้มีการรายงานความผิดพลาดซําซ้อน แต่ถา้ กําลังแปลในส่วนประกาศตัวแปร ตัวระบุ
ดังกล่าวต้องเป็ นประเภท TYPE_ID จึงจะถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็ นประเภท FORWARD_ID หรือ UNDEFINED
เราก็ไม่จาํ เป็ นต้องรายงานความผิดพลาดอีก เพราะจะซํากับความผิดพลาดมาก่อนหน้านี แล้ว สองส่วนนี จงึ
สามารถตรวจสอบตัวระบุวา่ เป็ นประเภท TYPE_ID หรือ FORWARD_ID หรือ UNDEFINED หรือไม่ ถ้าไม่เป็ น
รายงานความผิดพลาด (บรรทัด 05390-05395) จากนันจะสร้างบัพของชนิ ด (บรรทัด 05396) และ
กําหนดให้มีรปู แบบเป็ น POINTER_FORM (บรรทัด 05397) ส่วนเขตข้อมูล size จะกําหนดให้มีขนาดเท่ากับ
POINTER_SIZE (บรรทัด 05398) กําหนดให้เขตข้อมูล type_idp เป็ น NULL และ pointer_idp ชีไปยังบัพของตัว
ระบุ จากนันกําหนดค่าบนสุดของกองซ้อนความหมาย ให้เป็ นตัวชีไปยังบัพของชนิ ดตัวชีนี

8.4 การประกาศตัวแปร
กฎของไวยากรณ์แปลทีเกียวข้องกับการประกาศตัวแปร ได้แก่
<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>
|@
.
การประกาศตัวแปรมีลกั ษณะคล้ายกับ
การประกาศเขตข้อมูลในระเบียน
ทีกล่าวมาก่อนหน้านี
จําเป็ นต้องมีรายการโยงย่อย เพือโยงตัวระบุทีประกาศให้เป็ นตัวแปรพร้อมๆ กันหลายตัว แล้วตามด้วย “:” และ
ชนิ ด ไว้ดว้ ยกัน เช่น VAR X, Y, Z : REAL; เป็ นต้น ในตัวอย่างนี X, Y, และ Z จะอยูใ่ นรายการโยงย่อยเดียวกัน
จนกว่าจะแปลถึง REAL หรือ เมือรูช้ นิ ด จึงจะสามารถกําหนดชนิ ด, ออฟเซต, และขนาดให้กบั ตัวระบุในรายการ
โยงย่อยได้ จากนันรายการโยงย่อยนี จะถูกนําไปโยงกับรายการโยงทังหมดในส่วนการประกาศตัวแปร และต้อง
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นับขนาดของเนื อทีของตัวแปรในส่วนประกาศทังหมด ซึงเป็ นเนื อทีทังหมดของตัวแปรท้องถิน ทีจะต้องใช้ในกรอบ
กองซ้อน ในการแปลจําเป็ นต้องจดจําค่าเหล่านี ไว้บนกองซ้อนความหมาย จึงสร้างแมโครเพือให้งา่ ยต่อการอ้างถึง
ค่าเหล่านี (บรรทัด 05425-05430) ดังนี
#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 กับ LOCAL_SUB_LAST ใช้กบั รายการโยงย่อย และ LOCAL_ALL_FIRST กับ
LOCAL_ALL_LAST ใช้กบั รายการโยงทังหมด ส่วน LOCAL_OFFSET ใช้จาํ ค่าออฟเซตของตัวแปรแต่ละตัว และ
LOCAL_TOTAL_SIZE ใช้นับจํานวนเนื อทีทีใช้ทงหมดของตั
ั
วแปรท้องถิน
สัญลักษณ์กระทํา #514 (บรรทัด 05432-05442) ใช้เมือแปลมาถึงจุดเริมต้นของการประกาศตัว
แปร จองเนื อทีบนกองซ้อนความหมาย 6 ที เพือเก็บค่าทีกล่าวมาข้างต้น จากนันกําหนดให้ LOCAL_TOTAL_SIZE
เป็ น 0 เพือเป็ นค่าเริมต้น ในกรณีทีเป็ นตัวแปรท้องถินของฟั งก์ชนั ค่าออฟเซตเริมต้นของตัวแปรตัวแรก ซึงเป็ น
ระยะห่างจาก bp จะเป็ น –4 (ดูรปู 7.3 ประกอบ) ค่านี จะแทนด้วย FUNC_LOCAL_STACK_FRAME_OFFSET
(บรรทัด 05437 และ 00706) นอกนันจะเป็ น 0
(ดูรปู 7.2 ประกอบ) ซึงแทนด้วย
PROC_LOCAL_STACK_FRAME_OFFSET (บรรทัด 05439 และ 00705) ค่า LOCAL_OFFSET จะถูกกําหนดให้มี
ค่าเริมต้นเป็ น –4 หรือ 0 ขึนอยูก่ บั ทีกล่าวมาข้างต้น จากนันกําหนดให้ LOCAL_SUB_FIRST,
LOCAL_SUB_LAST, LOCAL_ALL_FIRST, และ LOCAL_ALL_LAST เป็ น NULL
สัญลักษณ์กระทํา #516 (บรรทัด 05443-05451) ใช้เมือแปลมาถึงจุดสินสุดของการประกาศตัว
แปร กําหนดให้ display[level].block_id->IROUTINE.local_ptr ซึงเป็ นตัวชีไปยังตัวแปรท้องถินตัวแรกของบล็อก
เท่ากับ LOCAL_ALL_FIRST และกําหนดให้ display[level].block_id->IROUTINE.total_local_sizes ซึงเก็บขนาด
ของตัวแปรท้องถินรวมกันทังหมด เท่ากับ LOCAL_TOTAL_SIZE ลบค่าทังหกบนกองซ้อนความหมายทิง เพราะไม่
จําเป็ นต้องใช้อกี ต่อไป
สัญลักษณ์กระทํา #526 (บรรทัด 05452-05476) ใช้เมือแปลมาถึงจุดทีรูช้ นิ ดของตัวแปรแล้ว ค่าที
อยูบ่ นสุดของกองซ้อนความหมาย จะเป็ นตัวชีไปยังบัพของชนิ ดดังกล่าว ใช้ตวั แปรชัวคราว tp ให้ชีไปทีบัพ
ดังกล่าว แล้วลบค่าบนสุดของกองซ้อนความหมายทิง เพราะจะทําให้ตาํ แหน่ งบนกองซ้อนความหมายของแมโคร
ไม่ถกู ต้อง ตอนนี รขู้ นาดของชนิ ดทีจะกําหนดให้กบั ตัวแปรแต่ละตัวในรายการโยงย่อย จําเป็ นต้องทํา alignment
เพือให้คา่ ออฟเซตหารด้วยสองลงตัว เพราะการกดหรือผุดบนกองซ้อนในช่วงกระทําการของสถาปั ตยกรรมอิน
เทล 8086/8088 ต้องทําทีละคํา (2 ไบต์) จากนันกําหนด ชนิ ดและค่าออฟเซต ให้กบั ตัวแปรในรายการโยง
ย่อยแต่ละตัว ในการทําแต่ละครัง ค่าออฟเซตซึงเก็บอยูท่ ี LOCAL_OFFSET จะถูกลบด้วยขนาดของชนิ ดทีทํา
alignment แล้ว (ดูรปู 7.2 และ 7.3 ประกอบ) ขณะเดียวกัน LOCAL_TOTAL_SIZE จะถูกบวกด้วยขนาดของชนิ ด
ทีทํา alignment แล้วเช่นกัน จากนันนํารายการโยงย่อยไปโยงกับรายการโยงทังหมด แล้วกําหนดให้รายการโยง
ย่อยเป็ น NULL
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สัญลักษณ์กระทํา #532 (บรรทัด 05477-05484) ใช้เมือแปลมาถึงตัวระบุตัวแรกของรายการย่อย
ทีประกาศให้เป็ นตัวแปร สําหรับตัวระบุตวั ต่อไปในรายการย่อยถ้ามี จะดําเนิ นการด้วยสัญลักษณ์กระทํา #540
ซึงจะกล่าวถึงต่อไป ก่อนอืนต้องตรวจสอบว่าตัวระบุนี มีชือซํากับตัวระบุอนในบล็
ื
อกหรือไม่ ด้วยการเรียกแมโคร
search_and_enter_local_symtab (บรรทัด 00710-00717) ซึงจะทําหน้าทีค้นหาเฉพาะในตารางสัญลักษณ์
ของบล็อกเท่านัน ถ้าไม่พบ จะใส่ตวั ระบุดังกล่าวในตารางสัญลักษณ์ของบล็อก แต่ถา้ ค้นพบ แสดงว่ามีชือซํา จะ
รายงานความผิดพลาด และทําการกูด้ ว้ ยการใส่ตวั ระบุทีมีชือไม่ซาํ เข้าไปในตารางสัญลักษณ์ของบล็อกแทน
จากนันกําหนดให้ตวั ระบุดงั กล่าวมีประเภทเป็ น VAR_ID และกําหนดดรรชนี ป้ายใหม่ให้ แล้วนําตัวระบุนีโยงใน
รายการโยงย่อย และจะกําหนดให้ type_def_flag เป็ น FALSE เพราะก่อนทีจะแปล <type> ในตอนหลัง จะได้รวู้ า่
ไม่ได้อยูใ่ นส่วนการประกาศชนิ ด
สัญลักษณ์กระทํา #540 (บรรทัด 05485-05495) ใช้เมือแปลมาถึงตัวระบุตวั ต่อไปของรายการย่อย
ทีประกาศให้เป็ นตัวแปร การทํางานเหมือนสัญลักษณ์กระทํา #532 ต่างกันตรงวิธีการโยงเข้าไปในรายการโยง
ย่อย และไม่จาํ เป็ นต้องกําหนดให้ type_def_flag เป็ น FALSE อีกแล้ว

8.5 การประกาศกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั
กฎของไวยากรณ์แปลทีเกียวข้องกับการประกาศกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั ได้แก่
<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 จําเป็ นต้องจํารายการโยงย่อยและรายการโยงทังหมดของพารามิเตอร์ พร้อมทัง
ประเภทของพารามิเตอร์วา่ เป็ นแบบโดยค่า, โดยเลขทีอยู,่ โดยกระบวนงาน, หรือโดยฟั งก์ชนั และจํานวน
พารามิเตอร์ทงหมด
ั
จึงสร้างแมโครเพืออ้างถึงค่าเหล่านี (บรรทัด 05564-05569) ดังนี
#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 กับ PARA_SUB_LAST ใช้กบั รายการโยงย่อย และ PARA_ALL_FIRST กับ
PARA_ALL_LAST ใช้กบั รายการโยงทังหมด ส่วน PARA_VALVAR ใช้จาํ ประเภทของพารามิเตอร์ ถ้าเป็ นแบบโดย
ค่า, โดยเลขทีอยู,่ โดยกระบวนงาน, หรือโดยฟั งก์ชนั จะมีค่าเป็ น VALPARM_ID, VARPARM_ID, PROCPARM_ID,
หรือ FUNCPARM_ID ตามลําดับ และ PARA_COUNT เป็ นตัวนับจํานวนพารามิเตอร์ คอมไพเลอร์ทีสร้างใน
หนังสือเล่มนี ตรงตาม ISO 7185 Pascal Standard ระดับ 0 จึงไม่อนุ ญาตให้มพี ารามิเตอร์ทีเป็ นแถวลําดับไม่
คงที ในไวยากรณ์แปลได้เขียนส่วนนี ไว้ดว้ ย แต่ได้ใส่สญ
ั ลักษณ์กระทํา #1636 (บรรทัด 05671-05673) เพือ
รายงานความผิดพลาดให้ทราบ
สัญลักษณ์กระทํา #102 ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ 7.1
สัญลักษณ์กระทํา #574 (บรรทัด 05571-05592)
ใช้เมือแปลมาถึงตัวระบุทีเป็ นชือของ
กระบวนงาน นําชือของตัวระบุไปค้นในตารางสัญลักษณ์ของบล็อกทีกําลังแปลอยู่ ถ้าไม่พบ ใส่ตวั ระบุดังกล่าวใน
ตารางสัญลักษณ์ของบล็อก กําหนดให้ตวั ระบุดงั กล่าว มีประเภทเป็ น PROC_ID แล้วกําหนดให้เขตข้อมูล
IROUTINE.key,
IROUTINE.parm_counts,
IROUTINE.total_parm_sizes,
IROUTINE.parm_ptr,
IROUTINE.total_local_sizes, IROUTINE.local_ptr, typep, และ label_index มีคา่ เป็ น DECLARE_ROUTINE, 0, 0,
NULL, 0, NULL, NULL, และดรรชนี ป้ายใหม่ ตามลําดับ แต่ถา้ ค้นแล้วพบ แสดงว่ามีชอซํ
ื า ต้องตรวจสอบว่าตัว
ระบุนัน เป็ นประเภท PROC_ID ทีมีการประกาศมาก่อนด้วยคําหลัก FORWARD หรือไม่ ซึงสามารถตรวจสอบได้
จากเขตข้อมูล IROUTINE.key ว่าเป็ น FORWARD_ROUTINE หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ประเภท PROC_ID หรือ ไม่ใช่
FORWARD_ROUTINE จะรายงานความผิดพลาด จากนันจะเรียกฟั งก์ชนั enter_block ด้วยการส่งค่าผ่านทาง
พารามิเตอร์ไปให้สองค่า ค่าแรกเป็ นตัวชีไปยังบัพของตัวระบุทีเป็ นชือของกระบวนงาน และค่าทีสองเป็ นตัวชีไปยัง
บัพของตัวระบุทีเป็ นพารามิเตอร์ตวั แรกของกระบวนงาน ถ้ายังไม่เคยประกาศมาก่อนค่านี จะเป็ น NULL แต่ถา้ เคย
มีการประกาศมาก่อนด้วยคําหลัก
FORWARD
ค่านี จะชีไปทีบัพของตัวระบุทีเป็ นพารามิเตอร์ตวั แรกของ
กระบวนงานทีเคยประกาศไว้แล้ว ฟั งก์ชนั
enter_block จะเพิมระดับบล็อกขึนอีกหนึ ง และกําหนดให้
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display[level].block_id ชีไปทีจุกแตกกิงซึงเก็บชือของกระบวนงาน ส่วน display[level].root จะชีไปทีบัพของตัว
ระบุทีเป็ นพารามิเตอร์ตวั แรกของกระบวนงาน
ซึงเป็ นรากของต้นไม้แบบค้นทวิภาคของตารางสัญลักษณ์ของ
บล็อกใหม่นี
สัญลักษณ์กระทํา #582 (บรรทัด 05593-05614) ใช้เมือแปลมาถึงตัวระบุทีเป็ นชือของฟั งก์ชนั
การทํางานเหมือนกับสัญลักษณ์กระทํา #574
สัญลักษณ์กระทํา #588 (บรรทัด 05674-05692) ใช้เมือแปลมาถึงตัวระบุทีใช้เป็ นชนิ ดของฟั งก์ชนั
ต้องตรวจสอบว่าเคยมีการประกาศหรือนิ ยามมาก่อนหรือไม่ ด้วยการเรียกแมโคร search_and_find_all_symtab
(บรรทัด 00732-00738) ถ้าไม่พบรายงานความผิดพลาด และทําการกูด้ ว้ ยการกําหนดให้มชี ือไม่ซากั
ํ บใคร
แล้วใส่เข้าไปในตารางสัญลักษณ์ จากนันจะตรวจสอบว่าฟั งก์ชนั นี เป็ น FORWARD_ROUTINE หรือไม่ ถ้าเป็ น
รายงานความผิดพลาด เพราะถ้าเคยมีการประกาศมาแล้ว จะไม่อนุ ญาตให้มีการประกาศชนิ ดของฟั งก์ชนั ใหม่อีก
แม้วา่ จะมีชนิ ดเดียวกันกับทีเคยประกาศมาแล้วก็ตาม
มิฉะนันจะตรวจสอบว่าตัวระบุดังกล่าวเป็ นประเภท
TYPE_ID หรือไม่ ถ้าไม่ใช่จะรายงานความผิดพลาด และทําการกูด้ ว้ ยการกําหนดให้ฟังก์ชนั มีชนิ ดเป็ น
dummy_type ในกรณีทีฟั งก์ชนั เป็ น FORWARD_ROUTINE แต่ตวั ระบุทีประกาศเป็ นชนิ ดของฟั งก์ชนั ไม่เป็ น
ประเภท TYPE_ID จะรายงานความผิดพลาด แต่ไม่ตอ้ งทําการกูเ้ พราะจะใช้ชนิ ดของฟั งก์ชนั ตามทีเคยประกาศ
มาแล้ว ถ้าฟั งก์ชนั ไม่เป็ น FORWARD_ROUTINE และตัวระบุทีประกาศเป็ นชนิ ดของฟั งก์ชนั เป็ นประเภท TYPE_ID
ต้องตรวจสอบอีกว่ามีชนิ ดเป็ นอะไร ชนิ ดของฟั งก์ชนั ทีเป็ นไปได้ ต้องมีรปู แบบเป็ น
SCALAR_FORM,
ENUM_FORM, SUBRANGE_FORM และ POINTER_FORM ถ้าไม่เป็ นไปตามนี รายงานความผิดพลาด
สัญลักษณ์กระทํา #590 (บรรทัด 05693-05697) ใช้เมือแปลมาถึงตําแหน่ งทีจะต้องกําหนดชนิ ด
ของฟั งก์ชนั แต่ไม่มี จะตรวจสอบว่าฟั งก์ชนั นี เคยมีการประกาศมาก่อนหน้านี หรือไม่ ถ้าไม่เคย จะรายงานความ
ผิดพลาด
สัญลักษณ์กระทํา #592 (บรรทัด 05698-05701) ใช้เมือแปลมาถึงส่วนบล็อกของกระบวนงานหรือ
ฟั งก์ชนั จะกําหนดให้ display[level].block_id->IROUTINE.key มีคา่ เท่ากับ DEFINE_ROUTINE เพือบอกให้รวู้ า่
กระบวนงานหรือฟั งก์ชนั นี ได้มกี ารนิยามแล้ว การนิ ยามในทีนี หมายถึง มีส่วนบล็อกของกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั
เกิดขึนแล้ว ถ้ายังไม่นิยาม ส่วนบล็อกสามารถแทนได้ดว้ ย คําหลัก FORWARD ซึงจะกล่าวถึงในสัญลักษณ์กระทํา
#596
สัญลักษณ์กระทํา #596 (บรรทัด 05702-05709) ใช้เมือแปลมาถึงตัวระบุทีใช้แทนส่วนบล็อกของ
กระบวนงานหรือฟั งก์ชนั ปั จจุบนั ในภาษาปาสกาลมีตวั เดียวทีเป็ นไปได้ คือ คําหลัก FORWARD ซึงใช้เพือบอกให้
รูว้ า่ กระบวนงานหรือฟั งก์ชนั นี จะมีการนิ ยามในภายหลัง เมือมีการนิ ยามกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั นี ในภายหลัง
ส่วนหัวของกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั ให้เขียนเฉพาะชือ ไม่ตอ้ งมีพารามิเตอร์และชนิ ดของฟั งก์ชนั อีกแล้ว จะมี
การตรวจสอบในเรืองนี ด้วยสัญลักษณ์กระทํา #588 และ #606 สําหรับสัญลักษณ์กระทํานี เพียงแต่ตรวจสอบ
ว่าตัวระบุดงั กล่าวมีชอตรงกั
ื
บคําหลัก FORWARD หรือไม่ ถ้าไม่ตรง จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนันจะ
ตรวจสอบว่า เคยมีการใช้คาํ หลัก FORWARD กับกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั นี มาก่อนหน้าหรือไม่ ถ้าเคย รายงาน
ความผิดพลาด มิฉะนัน กําหนดให้กระบวนงานหรือฟั งก์ชนั นี เป็ น FORWARD_ROUTINE และลดระดับบล็อกลง
หนึ ง เพราะเคยเพิมระดับบล็อกด้วยหนึ งมาก่อนหน้านี (ดูสญ
ั ลักษณ์กระทํา #574 และ #582) ตอนนี มสี ภาพ
เหมือนสินสุดบล็อก จึงต้องลดระดับบล็อกลงหนึ ง (หมายเหตุ ในกรณีทีนิ ยามแล้ว และมาประกาศหรือนิ ยามซํา
อีก จะตรวจจับความผิดพลาดได้ดว้ ยสัญลักษณ์กระทํา #574 หรือ #582)
สัญลักษณ์กระทํา #602 (บรรทัด 05710-05716) ใช้เมือแปลมาถึงจุดเริมต้นของพารามิเตอร์ จอง
เนื อทีบนกองซ้อนความหมาย 6 ทีเพือเก็บค่าตามทีกล่าวมาข้างต้น กําหนดให้ PARA_COUNT เป็ น 0 และ
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รายการโยงย่อยกับรายการโยงทังหมด คือ PARA_SUB_FIRST, PARA_SUB_LAST, PARA_ALL_FIRST, และ
PARA_ALL_LAST เป็ น NULL
สัญลักษณ์กระทํา #606 (บรรทัด 05717-05746) ใช้เมือแปลมาถึงจุดสุดท้ายของพารามิเตอร์ จะ
ตรวจสอบว่า กระบวนงานหรือฟั งก์ชนั นี เคยประกาศให้เป็ น FORWARD_ROUTINE มาก่อนหรือไม่ ถ้าเคย จะ
รายงานความผิดพลาด เพราะไม่อนุญาตให้มีการประกาศพารามิเตอร์ซาอี
ํ ก ตามข้อตกลงของภาษาปาสกาล การ
ผ่านพารามิเตอร์ทางกองซ้อนในช่วงกระทําการ จะทําจากซ้ายไปขวา แต่ออฟเซตหรือระยะห่างจาก bp (ดูรปู 7.2
และ 7.3 ประกอบ) จะสลับกันกัน คือพารามิเตอร์ตวั ขวามือสุด หรือตัวทีกดลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ
หลังสุด จะมีค่าออฟเซตน้อยทีสุด หรือเป็ นค่าออฟเซตแรก เนื องจากต้องเก็บค่าโยงสถิตและ เลขทีอยูก่ ลับด้วย ค่า
ออฟเซตแรกหรือเริมต้นของพารามิเตอร์จงึ เป็ น 6 ซึงแทนด้วย PARAMETER_STACK_FLAME_OFFSET (บรรทัด
05742 และ 00707) การกําหนดค่าออฟเซตให้กบั พารามิเตอร์ จึงต้องมีการเรียงพารามิเตอร์สลับย้อนหลัง
ก่อน ด้วยการเรียกแมโคร reverse_list (บรรทัด 03861-03875) แล้วจึงกําหนดค่าออฟเซตให้ตามประเภท
ของพารามิเตอร์ โดยทีพารามิเตอร์ตวั แรกอยู่ทีออฟเซต PARAMETER_STACK_FLAME_OFFSET และออฟเซตของ
ตัวทีสอง จะมีค่าดังนี ถ้าตัวแรกเป็ นพารามิเตอร์แบบโดยค่า ค่าออฟเซตของตัวทีสองจะเท่ากับ ค่าออฟเซตของ
พารามิเตอร์ตวั แรก บวกกับขนาดของชนิ ดของพารามิเตอร์ตวั แรก แล้วทํา alignment ถ้าตัวแรกเป็ นพารามิเตอร์
แบบโดยเลขทีอยู่ ค่าออฟเซตของตัวทีสองจะเท่ากับ ค่าออฟเซตของพารามิเตอร์ตวั แรก บวกกับขนาดของตัวชี
แล้วทํา alignment แต่ถา้ ตัวแรกเป็ นพารามิเตอร์แบบโดยกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั ค่าออฟเซตของตัวทีสองจะ
เท่ากับ ค่าออฟเซตของพารามิเตอร์ตวั แรก บวกกับขนาดของตัวชี บวกกับขนาดของค่าโยงสถิต แล้วทํา alignment
พารามิเตอร์ตวั ถัดไปก็ทาํ เช่นนี จนครบทุกตัว จากนันเรียกแมโคร reverse_list เพือเรียงพารามิเตอร์กลับไปอยู่
ในตําแหน่ งเดิม แล้วกําหนดให้ display[level].blocl_id->IROUTINE.parm_counts เท่ากับ PARA_COUNT
กําหนดให้ display[level].blocl_id->IROUTINE.total_parm_sizes เท่ากับ เนื อทีของพารามิเตอร์ทงหมดรวมกั
ั
น
และ กําหนดให้ display[level].blocl_id->IROUTINE.parm_ptr ชีไปยังบัพของพารามิเตอร์ตวั แรก จากนันลบค่าทัง
หกบนกองซ้อนความหมายทิง เพราะไม่จาํ เป็ นต้องใช้อีกแล้ว
สัญลักษณ์กระทํา #622 (บรรทัด 05747-05749) ใช้เมือรูว้ า่ เป็ นการผ่านพารามิเตอร์แบบโดยค่า
กําหนดให้ PARA_VALVAR เป็ น VALPARM_ID
สัญลักษณ์กระทํา #626 (บรรทัด 05750-05752) ใช้เมือรูว้ า่ เป็ นการผ่านพารามิเตอร์แบบโดยเลขที
อยู่ กําหนดให้ PARA_VALVAR เป็ น VARPARM_ID
สัญลักษณ์กระทํา #640 (บรรทัด 05776-05783) ใช้เมือแปลมาถึงตัวระบุตวั แรกทีเป็ นพารามิเตอร์
แบบโดยค่าหรือโดยเลขทีอยู่ เรียกแมโคร search_and_enter_local_symtab เพือตรวจสอบว่ามีชอซํ
ื ากับตัวระบุ
อืนๆ ในบล็อกหรือไม่ ถ้าไม่ซาํ จะเพิมตัวระบุดงั กล่าวเข้าไปในตารางสัญลักษณ์ของบล็อก แต่ถา้ ซํา จะรายงาน
ความผิดพลาด และทําการกูด้ ว้ ยการเพิมตัวระบุทีมีชอไม่
ื ซากั
ํ บใครเข้าไปแทน จากนันกําหนดให้ตวั ระบุดงั กล่าวมี
ประเภทตามทีได้จดจําไว้ใน PARA_VALVAR และกําหนดเลขทีป้ายตัวใหม่ให้ จากนันบวกค่า PARA_COUNT อีก
หนึ ง แล้วนําตัวระบุดงั กล่าวโยงเข้ากับรายการโยงย่อย
สัญลักษณ์กระทํา #648 (บรรทัด 05784-05795) ใช้เมือแปลมาถึงตัวระบุตวั ทีสองเป็ นต้นไปทีเป็ น
พารามิเตอร์แบบโดยค่าหรือโดยเลขทีอยู่ ทํางานเหมือนสัญลักษณ์กระทํา #640 ซึงเป็ นพารามิเตอร์ตวั แรกใน
รายการโยงย่อย แตกต่างกันตรงวิธีการโยงตัวระบุเข้าไปในรายการโยงย่อย
สัญลักษณ์กระทํา #636 (บรรทัด 05756-05775) ใช้เมือแปลมาถึงจุดทีรูช้ นิ ดของพารามิเตอร์แบบ
โดยค่าหรือโดยเลขทีอยู่ กรณีทีชนิ ดเป็ นแถวลําดับขนาดไม่คงที ซึงจะเขียนขึนต้นด้วยคําหลัก PACKED หรือ
ARRAY จะแทนด้วย <conformant_array_schema> จะรายงานความผิดพลาดให้ทราบด้วยสัญลักษณ์กระทํา
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#1636 เพราะคอมไพเลอร์ทีสร้างเป็ นระดับ 0 ไม่ใช่ระดับ 1 แต่กรณีทีชนิ ดเป็ นตัวระบุ จะต้องค้นหาในตาราง
สัญลักษณ์ดว้ ยการเรียกแมโคร search_and_find_all_symtab ถ้าไม่พบ จะรายงานความผิดพลาด และทําการกู ้
ด้วยการเพิมตัวระบุดงั กล่าวเข้าไปในตารางสัญลักษณ์ แต่ให้มีชนิ ดเป็ น dummy_type ถ้าพบจะตรวจสอบว่าตัว
ระบุดงั กล่าวเป็ นประเภท TYPE_ID หรือไม่ ถ้าไม่เป็ น จะรายงานความผิดพลาด และทําการกูด้ ว้ ยการกําหนดให้มี
ชนิ ดเป็ น dummy_type ถ้าเป็ น จะกําหนดชนิ ดให้กบั พารามิเตอร์ในรายการโยงย่อยทุกตัว แล้วนํารายการโยงย่อย
ไปโยงกับรายการโยงทังหมด แล้วกําหนดให้รายการโยงย่อยเป็ น NULL
สัญลักษณ์กระทํา #1574 (บรรทัด 05615-05642) ใช้เมือแปลมาถึงพารามิเตอร์แบบโดย
กระบวนงาน มีการทํางานเหมือนสัญลักษณ์กระทํา #574 ต่างกันตรงทีประเภทของตัวระบุ จะเป็ น
PROCPARM_ID นอกจากนี จะมีการบวก PARA_COUNT และโยงตัวระบุนีเข้ากับรายการโยงทังหมดของ
พารามิเตอร์
สัญลักษณ์กระทํา #1582 (บรรทัด 05643-05670) ใช้เมือแปลมาถึงพารามิเตอร์แบบโดยฟั งก์ชนั มี
การทํางานเหมือนสัญลักษณ์กระทํา #582 ต่างกันตรงทีประเภทของตัวระบุ จะเป็ น FUNCPARM_ID นอกจากนี
จะมีการบวก PARA_COUNT และโยงตัวระบุนีเข้ากับรายการโยงทังหมดของพารามิเตอร์
สัญลักษณ์กระทํา #634 (บรรทัด 05753-05755) ใช้เมือแปลมาถึงจุดสุดท้ายของพารามิเตอร์แบบ
โดยกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั ลดระดับของบล็อกลงหนึ ง เพราะก่อนหน้านี มกี ารเพิมระดับบล็อกหนึ ง ด้วย
สัญลักษณ์กระทํา #1574 หรือ #1582 (หมายเหตุ พารามิเตอร์แบบโดยกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั จะเขียน
เฉพาะส่วนหัวของกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั เท่านัน)

8.6 บทสรุป
บทนี กล่าวถึงสัญลักษณ์กระทําทีเกียวข้องกับส่วนประกาศทังหมด ซึงประกอบด้วย การประกาศป้าย,
การประกาศค่าคงทีสัญลักษณ์, การประกาศชนิ ด, การประกาศตัวแปร, และการประกาศกระบวนงานหรือ
ฟั งก์ชนั ตามลําดับ
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บทที 9
นิพจน์
ไวยากรณ์แปลในส่วนของนิ พจน์มกี ฎต่างๆ ดังนี
<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
.
นิ พจน์ประกอบด้วยตัวดําเนิ นการและตัวถูกดําเนิ นการ ตัวถูกดําเนิ นการได้แก่ค่าต่างๆ ซึdงอาจจะเป็ น
ค่าคงทีd หรือค่าทีdเก็บในตัวแปร หรือค่าทีdสง่ กลับจากการเรียกฟั งก์ชนั (ดูสญ
ั ลักษณ์ไม่สนิ สุด <factor> ประกอบ)
ค่าคงทีdทีdเป็ นไปได้ ได้แก่ ค่าคงทีdจาํ นวนเต็ม, ค่าคงทีdจาํ นวนจริง, ค่าคงทีdสายอักขระ, ค่าคงทีdอกั ขระ (เป็ นสาย
อักขระทีdมคี วามยาวหนึd ง ได้เขียนกฎรวมกับค่าคงทีdสายอักขระ), ค่าคงทีdสญ
ั ลักษณ์, NIL, หรือค่าคงทีdเซต
เนืd องจากค่าคงทีdสญ
ั ลักษณ์, การอ้างถึงตัวแปร, และการเรียกฟั งก์ชนั เขียนขึนต้นด้วยโทเค็นตัวระบุเหมือนกัน
แล้วอาจจะตามด้วย “(” ในกรณีทีdเป็ นการเรียกฟั งก์ชนั หรืออาจจะตามด้วย “^” ในกรณีทีdเป็ นตัวแปรชนิ ดตัวชี
หรือแฟ้ม หรืออาจจะตามด้วย “[“ ในกรณีทีdเป็ นตัวแปรชนิ ดแถวลําดับ หรืออาจจะตามด้วย “.” ในกรณีทเีd ป็ นตัว
แปรชนิ ดระเบียน หรืออาจจะตามด้วยสายอักขระว่าง เช่น ในกรณีของค่าคงทีdสญ
ั ลักษณ์ เป็ นต้น ในการเขียน
ไวยากรณ์จะใช้สญ
ั ลักษณ์ไม่สินสุด <variable_or_func_call> เขียนตามหลังโทเค็นตัวระบุ แล้วจึงไปเขียนกฎของ
สัญลักษณ์ไม่สินสุดดังกล่าว เพืdอแยกกรณีต่างๆ ดังทีdกล่าวมาข้างต้น ในกรณีของการเรียกฟั งก์ชนั จะมีส่วนของ
พารามิเตอร์ซึdงเขียนอยูภ่ ายใน “(” กับ “)” เหมือนกับส่วนพารามิเตอร์ของการเรียกกระบวนงานทุกประการ
ส่วนนี จะแทนด้วยสัญลักษณ์ไม่สินสุด <routine_call> ซึdงจะกล่าวถึงในบททีd 10 หัวข้อ 10.2.2
สําหรับตัวดําเนิ นการ ได้เขียนกฎแยกตามการทําก่อน (precedence) และสาระ (associative) คือ จะ
คํานวณตัวดําเนิ นการทีdมีระดับการทําก่อนสูง ก่อนตัวดําเนิ นการทีdมรี ะดับการทําก่อนตําd เช่น 1+2*3 ถ้า “*” มี
ระดับการทําก่อนมากกว่า “+” จะทํา 2*3 ก่อนแล้วนํามาบวกกับ 1 หรือเท่ากับ 1+(2*3) เป็ นต้น ในกรณีทีdมี
ระดับการทําก่อนเท่ากัน เช่น 1+2-3 ในกรณีนี “+” กับ “-” มีระดับการทําก่อนเท่ากัน ถ้าทําจากซ้ายไปขวา
คือ (1+2)-3 เรียกว่ามีสาระซ้าย (left associative) แต่ถา้ ทําจากขวามาซ้าย คือ 1+(2-3) เรียกว่ามีสาระขวา
(right associative) เป็ นต้น จะเห็นได้วา่ ตัวดําเนิ นการแบบมีสาระสามารถเขียนในลักษณะ “ตัวถูกดําเนิ นการ
ตัวดําเนิ นการ ตัวถูกดําเนิ นการ … ” ได้ มีตวั ดําเนิ นการอีกแบบหนึd งทีdไม่สามารถเขียนในลักษณะดังกล่าวได้ เช่น
ในภาษาปาสกาล ไม่สามารถเขียน X < Y < Z เป็ นต้น เรียกว่า ไม่มีสาระ (nonassociative) ในภาษาปาสกาล
ตัวดําเนิ นการต่างๆ มีระดับการทําก่อนและสาระ ดังนี
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ตัวดําเนิ นการ
NOT
*, /, DIV, MOD, AND
+, –, OR
>, <, =, >=, <=, <>, IN

ระดับการทําก่อน

สาระ

สูง

ซ้าย
ซ้าย
ซ้าย
ไม่มี

ตําd

กรณีทีdตอ้ งการเปลีdยนลําดับการการคํานวณก่อนหลัง สามารถใช้วงเล็บได้ ถ้ามีวงเล็บการคํานวณจะ
ทําในวงเล็บก่อน ถ้ามีวงเล็บซ้อนกัน จะทําวงเล็บในสุดก่อน ตัวถูกดําเนิ นการหรือนิ พจน์ อาจจะมีเครืdองหมาย
“+” หรือ “-” นําหน้าได้ เครืdองหมายนี ไม่สามารถเขียนติดกัน หรือเขียนติดกับตัวดําเนินการอืนd เช่น ไม่
สามารถเขียน -–2 หรือ 2*-3 เป็ นต้น หากมีความจําเป็ นต้องเขียน ให้ใช้วงเล็บคันd เช่น –(-2) หรือ 2*(-3)
เป็ นต้น จากกฎเกณฑ์ทีdกล่าวมาข้างต้น นํามาเขียนเป็ นกฎ ตามแนวทางต่อไปนี
ให้เริdมทีdตวั ถูกดําเนิ นการก่อน ซึdงแทนด้วย <factor> ดังนี
<factor>
: "NOT" <factor>
| "(" <expr> ")"
| "uinteger"
| "ureal"
| "string"
| "id" <variable_or_func_call>
| NIL
| <set>
.
สําหรับ “(” <expr> “)” ถือว่าเป็ น <factor> ด้วย เนืd องจากนิ พจน์สามารถใส่วงเล็บได้และต้องมีการ
ดําเนินการในวงเล็บก่อน ในทํานองเดียวกัน “NOT” <factor> ก็เป็ น <factor> ด้วย เพราะสามารถวางตัว
ดําเนินการ “NOT” ไว้หน้าตัวถูกดําเนิ นการได้และมีระดับการทําก่อนสูงสุด แต่เครืdองหมาย “+” หรือ “-” แม้จะ
อยูห่ น้าตัวถูกดําเนิ นการได้ เหมือน “NOT” แต่ไม่สามารถใส่ไว้ในกฎของ <factor> เพราะจะทําให้เครืdองหมายนี
สามารถเขียนติดกันได้ หรือเขียนติดกับตัวดําเนิ นการอืนd ซึdงไม่ถกู ต้อง
จากนันให้เขียนกฎของตัวดําเนิ นการทีdมีระดับการทําก่อนต่อจาก “NOT” ตามลําดับ หรือจะเริdมจากตัว
ดําเนินการทีdมีลาํ ดับการทําก่อนตําd สุดไปสูงสุดก็ได้ ดังนี
ตัวดําเนิ นการสัมพันธ์ (relational operator) มีระดับการทําก่อนตําd สุด จึงเขียนเป็ นกฎแรกของนิ พจน์
ซึdงแทนด้วยสัญลักษณ์ไม่สินสุด <expr> ดังนี
<expr> : <simple_expr> <opt_relational> .
โดยทีd <simple_expr> เป็ นตัวถูกดําเนิ นการตัวแรก ส่วนตัวดําเนิ นการสัมพันธ์กบั ตัวถูกดําเนิ นการตัวทีdสอง
แทนด้วย <opt_relational> อย่างไรก็ตามนิ พจน์ไม่จาํ เป็ นต้องมีตวั ดําเนิ นการสัมพันธ์เสมอไป <opt_relational>
จึงอาจจะเป็ นสายอักขระว่างได้ กฎของ <opt_relational> จึงเขียนได้เป็ น
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<opt_relational> : <relation_op> <simple_expr>
|@.
โดยทีd <relation_op> แทนตัวดําเนิ นการสัมพันธ์ และ <simple_expr> แทนตัวถูกดําเนิ นการตัวทีdสอง จากนัน
เขียนกฎของ <simple_expr> เพืdอดําเนิ นการกับตัวดําเนิ นการทีdมีระดับการทําก่อนสูงกว่า คือ “+”,“-”, และ
“OR”
การเขียนกฎของ <simple_expr> มีลกั ษณะคล้ายกับการเขียนกฎของ <expr> ซึdงใช้กบั ตัวดําเนิ นการ
สัมพันธ์ คือ ประกอบด้วยตัวถูกดําเนิ นการตัวแรก ซึdงแทนด้วย <term> ตามด้วย <term_list> เพืdอแทนส่วนตัว
ดําเนินการ (“+”,“- ”, หรือ “OR”) กับตัวถูกดําเนิ นการตัวทีdสอง หรืออาจเป็ นสายอักขระว่าง ผลลัพธ์ของตัว
ดําเนินการบวกหรือลบ (และคูณหรือหารซึdงจะกล่าวต่อไป รวมถึง <factor> ทีdกล่าวมาก่อนหน้านี ) สามารถใส่
เครืdองหมายข้างหน้าได้ กฎของ <simple_expr> จึงสามารถเขียนได้ ดังนี
<simple_expr> : <sign> <term> <term_list> .
ส่วน <term_list> เขียนเป็ นกฎได้ ดังนี
<term_list> : <adding_op> <term> <term_list>
|@.
การทีเd ราใส่ <term_list> เพิdมเข้าไปเป็ นตัวสุดท้าย ต่อจาก <term> เพืdอให้สามารถเขียนซําในลักษณะ
“ ตัวถูกดําเนิ นการ ตัวดําเนิ นการ ตัวถูกดําเนิ นการ … ”
และมีการคํานวณจากซ้ายไปขวา เนืdองจากตัวดําเนิ นการเหล่านี มีสาระซ้าย
<term_list> เป็ นสายอักขระว่างเมืdอต้องการหยุดการเขียนซํา
สุดท้ายเขียนกฎของ <term> เพือd ดําเนิ นการกับตัวดําเนิ นการทีมd ีระดับการทําก่อนสูงกว่า คือ “*”, “/”,
“DIV”, “MOD”, และ “AND” ดังนี
<term> : <factor> <factor_list> .
กฎนี ไม่ตอ้ งมีเครือd งหมายนําหน้า เพราะหน้า <term> ในกฎ <simple_expr> มีเครือd งหมายนําหน้าได้อยูแ่ ล้ว จึง
ไม่ตอ้ งใส่ <sign> ไว้หน้า <factor> อีก ความผิดพลาดในกรณีทีdเครืdองหมายอยูห่ น้าค่าทีdไม่ถกู ต้อง เช่น อยูห่ น้า
ค่าทีdมีชนิ ดแบบบูล เป็ นต้น จะตรวจสอบได้ดว้ ยสัญลักษณ์กระทําในขันตอนตรวจสอบความหมาย ไม่ใช่ดว้ ย
ไวยากรณ์ในขันตอนตรวจสอบเชิงวากยสัมพันธ์ สําหรับกฎของ <factor_list> สามารถเขียนในลักษณะเดียวกันกับ
<term_list> ทุกประการ
ในการคํานวณนิ พจน์ อาจมีความจําเป็ นต้องใช้ทีdเก็บชัวd คราว เช่น นิ พจน์ (1+2)*(3+4) อาจจะใช้ตวั
แปรชัวd คราวสองตัว คือ t1 กับ t2 เพืdอเก็บค่า (1+2) กับ (3+4) ตามลําดับ จากนันจึงนํา t1 มาคูณกับ t2 เป็ น
ต้น ทีdเก็บชัวd คราวอาจจะเก็บอยูใ่ น ส่วนข้อมูล เรจิสเตอร์ กองซ้อนในช่วงกระทําการ หรืออาจจะผสมกัน ตัว
วิเคราะห์ความหมายจะต้องผลิตคําสังd ให้สอดคล้องกับทีdเก็บชัวd คราวนันๆ คอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนี จะใช้กอง
ซ้อนในช่วงกระทําการเป็ นทีdเก็บชัวd คราว และใช้เรจิสเตอร์ ax เก็บค่าสุดท้ายของนิ พจน์ทีdมขี นาดหนึd งคํา กรณีเป็ น
ค่าจํานวนจริงซึdงมีขนาดสองคํา จะใช้เรจิสเตอร์คู่ dx:ax เก็บค่าสุดท้ายของนิ พจน์ เช่น คอมไพเลอร์ในหนังสือเล่ม
นี จะแปลนิพจน์ (1+2)*(3+4) และผลิตชุดคําสังd ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ต่อไปนี
mov
push
mov
pop

ax,1
ax
ax,2
dx

; เก็บตัวถูกดําเนิ นการตัวแรก คือ 1 ใน ax
; กดค่าใน ax ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ เพือd เป็ นทีdเก็บชัวd คราว
; เก็บตัวถูกดําเนิ นการตัวทีdสอง คือ 2 ใน ax
; ผุดค่าบนยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ คือ 1 บรรจุไว้ใน dx
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add
push
mov
push
mov
pop
add
pop
imul

ax,dx
ax
ax,3
ax
ax,4
dx
ax,dx
dx
dx

; ดําเนิ นการ 1+2 เก็บผลลัพธ์ใน ax
; กดค่า 1+2 ใน ax ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ เพือd เป็ นทีdเก็บชัวd คราว
; คํานวณ 3+4 เหมือน 1+2

; ดําเนิ นการ 3+4 เก็บผลลัพธ์ใน ax
; ผุดค่าบนยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ คือ 1+2 บรรจุไว้ใน dx
; ดําเนิ นการ (1+2)*(3+4) เก็บผลลัพธ์ใน ax

เป็ นต้น การคูณเลขจํานวนเต็มในคําสังd สุดท้าย จะใช้คา่ ในเรจิสเตอร์ ax คูณกับค่าในเรจิสเตอร์ dx ผลลัพธ์เก็บ
ในเรจิสเตอร์คู่ dx:ax ดังนันผลลัพธ์อาจจะมีขนาดโตกว่าขนาดสองคํา ในกรณีนีเรียกว่ามีการล้น ผูเ้ ขียนโปรแกรม
ต้องระมัดระวังเอง คอมไพเลอร์จะไม่มกี ารดําเนินการใดเป็ นกรณีพิเศษ แต่จะใช้เฉพาะค่าทีdเก็บในเรจิสเตอร์ ax
เป็ นทีdเก็บของผลลัพธ์ชนิ ดจํานวนเต็มเสมอ
ในการอธิบายสัญลักษณ์กระทําทีdเกีdยวข้อง จะแยกอธิบายตามสัญลักษณ์ไม่สนิ สุด <expr>, <factor>,
<opt_variable>, และ <set> ตามลําดับ ซึdงจะกล่าวถึงในหัวข้อทีd 9.6-9.9 ตามลําดับ ก่อนอืdนจะขอกล่าวถึง การ
ดําเนินการกับข้อมูลชนิ ดจํานวนจริง, การดําเนิ นการกับข้อมูลชนิ ดเซต, การดําเนิ นการกับค่าคงทีd, ค่าโยงสถิต
และค่าโยงพลวัต, การดําเนิ นการกับตัวแปร, และการดําเนิ นการกับฟั งก์ชนั ในหัวข้อทีd 9.1-9.5 ตามลําดับก่อน

9.1 การดําเนินการกับข้อมูลชนิดจํานวนจริง
การดําเนิ นการกับข้อมูลชนิ ดจํานวนจริง จะกระทําในซีพยี รู ่วม 8087 จึงได้เขียนรูทีนเก็บไว้ในคลัง ชืdอ
_float_negate, _float_add, _float_subtract, _float_multiply, _float_divide, และ _float_compare เพืdอ
ดําเนินการกับตัวดําเนิ นการ นิเสธ, บวก, ลบ, คูณ, หาร, และเปรียบเทียบ ตามลําดับ รูทนี เหล่านี ตอ้ งมีการ
เรียกใช้ดว้ ยคําสังd call และถ้ามีพารามิเตอร์ ต้องมีการส่งผ่านพารามิเตอร์ดว้ ย เพือd ให้เข้าใจง่ายขึน ในการอธิบาย
จะเขียนรูทีนเหล่านีดว้ ยฟั งก์ชนั ภาษาซี ดังนี
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) { … }
สําหรับการดําเนิ นการนิเสธ จะนําค่าของตัวถูกดําเนิ นการ (y) ทีdเป็ นพารามิเตอร์สง่ ผ่านมาทางกอง
ซ้อนในช่วงกระทําการ บรรจุลงในกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม 8087 (ดูภาคผนวก ง หัวข้อ 2.1) ด้วยคําสังd
fld แล้วใช้คาํ สังd fchs เพืdอทํานิเสธกับค่าดังกล่าว (-y) จากนันจะนําผลลัพธ์มาเก็บในกองซ้อนในช่วงกระทําการ
ซึdงเป็ นทีdเก็บชัวd คราว (result) ด้วยคําสังd fstp จากนันจึงนําคําทีdมีเลขทีdอยูส่ งู ของผลลัพธ์บรรจุบนเรจิสเตอร์ dx
และคําทีdมเี ลขทีdอยูต่ าํ d ของผลลัพธ์บรรจุบนเรจิสเตอร์ ax ตามลําดับ ก็จะได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ส่วนการ
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ดําเนินการ บวก, ลบ, คูณ, และหาร จะใช้คาํ สังd fld สองครังเพืdอนําค่าของตัวถูกดําเนิ นการทังสอง (x กับ y)
บรรจุลงในกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม 8087 แล้วใช้คาํ สังd fadd, fsub, fmul, และ fdivrp เพืdอ บวก, ลบ, คูณ
, และหาร ตามลําดับ การดําเนิ นการเหล่านี จะมีการตรวจสอบการล้นและการขาดของผลลัพธ์ดว้ ย ถ้ามีการล้น
และการขาดจะรายงานให้ผใู้ ช้ทราบและหยุดกระทําการ ซึdงจะต่างกับการดําเนิ นการกับข้อมูลชนิ ดจํานวนเต็ม ถ้า
มีการล้นหรือการขาดของผลลัพธ์ ยกเว้นการหารด้วยศูนย์ จะไม่หยุดกระทําการ แต่ค่าของผลลัพธ์จะผิดไป
ผูเ้ ขียนโปรแกรมต้องระมัดระวังเอง อันนี ไม่ใช่ขอ้ บกพร่องของคอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนี แต่เป็ นลักษณะทัวd ไป
ของคอมไพเลอร์
สําหรับตัวดําเนิ นการเปรียบเทียบจะใช้คาํ สังd fcompp เพืdอเปรียบเทียบ และจะต่างจากตัวดําเนิ นการอืdน
คือ จะให้ผลลัพธ์เป็ น –1 ถ้าตัวถูกดําเนิ นการตัวแรก (x) มีคา่ มากกว่าตัวถูกดําเนิ นการตัวทีdสอง (y) หรือเป็ น 0
ถ้าเท่ากัน หรือเป็ น +1 ถ้าน้อยกว่า ผลลัพธ์นีจะบรรจุในเรจิสเตอร์ ax
คําสังd ของซีพยี รู ่วม 8087 จะขึนต้นด้วย f เสมอ และข้อมูลจํานวนจริงทีdดาํ เนิ นการด้วยซีพียรู ่วม 8087
จะต้องมีรปู แบบตามข้อตกลงของซีพยี รู ่วม 8087 ด้วย ถ้าต้องการให้คา่ คงทีdจาํ นวนจริงใน ภาษาแอสเซมบลี
8086/8088/8087 มีรปู แบบตามข้อตกลงของซีพยี รู ่วม 8087 (ดูภาคผนวก ง หัวข้อ 2.4) จะต้องใส่คาํ สังd
.8087 ด้วยเสมอ เช่น

.8087
…
$F_4 dd
1.250000e+00
$F_5 dd
3.4
…
เป็ นต้น ในภาษาปาสกาลตัวดําเนิ นการบางตัว สามารถดําเนิ นการผสมระหว่างข้อมูลชนิ ดจํานวนเต็มกับข้อมูล
ชนิ ดจํานวนจริงได้ ก่อนการดําเนิ นการ จะต้องเปลีdยนข้อมูลชนิ ดจํานวนเต็มให้เป็ นข้อมูลชนิ ดจํานวนจริงก่อน จึง
ได้สร้างรูทีนขึนมาอีกตัวหนึd งชือd _float_convert เพืdอทําหน้าทีdนี ซึdงเขียนเป็ นฟั งก์ชนั ภาษาซี ดังนี
long _float_convert(int i) { long result; … }
รูทีนนี ใช้คาํ สังd fild เพืdอบรรจุขอ้ มูลชนิ ดจํานวนเต็มลงบนกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม 8087 ข้อมูลดังกล่าว
จะถูกเปลีdยนให้เป็ นข้อมูลชนิ ดจํานวนจริงตามรูปแบบของซีพียรู ่วม 8087 แล้วนําค่านันมาเก็บในกองซ้อนในช่วง
กระทําการซึงd เป็ นทีdเก็บชัวd คราว (result) ด้วยคําสังd fstp จากนันจึงนําคําทีdมเี ลขทีdอยูส่ งู ของผลลัพธ์บรรจุบนเรจิ
สเตอร์ dx และคําทีdมเี ลขทีdอยู่ตาํ d ของผลลัพธ์บรรจุบนเรจิสเตอร์ ax ตามลําดับ ก็จะได้ผลลัพธ์ตามต้องการ รูทีน
ทังหมดทีdกล่าวในหัวข้อนี จะกล่าวถึงในบททีd 11 หัวข้อ 11.3.1
กรณีทีdขอ้ มูลเป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม และการดําเนิ นการต้องใช้ตวั ถูกดําเนิ นการสองตัว จะเก็บตัวถูก
ดําเนินการตัวแรกไว้บนกองซ้อนในช่วงกระทําการ และเก็บตัวถูกดําเนิ นการตัวทีdสองไว้ในเรจิสเตอร์ ax แต่การ
ดําเนินการกับชนิ ดจํานวนจริง ทีdตอ้ งใช้ตวั ถูกดําเนิ นการสองตัว ตัวถูกดําเนิ นการทังสองต้องเก็บไว้บนกองซ้อน
ในช่วงกระทําการทังคู่ ก่อนทีdจะเรียกรูทีนทีdกล่าวมาข้างต้น การกดค่าของตัวถูกดําเนิ นการลงบนกองซ้อนในช่วง
กระทําการ เพืdอใช้เป็ นทีdเก็บชัวd คราว จะใช้ฟังก์ชนั gen_push_value (บรรทัด 04007-04029) ฟั งก์ชนั นี
ต้องการพารามิเตอร์หนึd งตัวเพือd บอกชนิด และผลิตคําสังd ดังนี
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• ถ้าเป็ นชนิ ดจํานวนจริง จะผลิตชุดคําสังd ต่อไปนี
push dx
push ax
• ถ้าเป็ นชนิ ดเซต (จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป) จะผลิตชุดคําสังd ต่อไปนี
sub
sp,32
call
_push_sx
• ถ้าเป็ นชนิ ดอืdนๆ จะผลิตชุดคําสังd ต่อไปนี
push ax
อย่างไรก็ตามค่าของตัวถูกดําเนินการทังสองทีdกดลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ
อาจจะไม่ใช่ชนิ ด
จํานวนจริงทังคู่ เนืd องจากอาจจะเป็ นการผสมระหว่างชนิดจํานวนเต็มกับชนิ ดจํานวนจริง ดังนันหลังจากเรียก
ฟั งก์ชนั gen_push_value เพืdอกดค่าของตัวถูกดําเนิ นการตัวทีdสองลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการแล้ว ต้องเรียก
ฟั งก์ชนั gen_change_to_real (บรรทัด 04082-04107) เพืdอเปลีdยนค่าชนิ ดจํานวนเต็มให้เป็ นชนิ ดจํานวนจริง
ก่อน ฟั งก์ชนั นี ตอ้ งการพารามิเตอร์สองตัว เพือd บอกชนิ ดของตัวถูกดําเนิ นการตัวแรกและตัวทีdสอง ตามลําดับ
เริdมต้นจะตรวจสอบชนิ ดของตัวถูกดําเนิ นการตัวทีdสองก่อน ถ้าเป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม จะผลิตชุดคําสังd ต่อไปนี

call

_float_convert

push
push

dx
ax

; ผุดค่าบนยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการเปลีdยนให้เป็ นจํานวนจริง
; เก็บไว้ในเรจิสเตอร์คู่ dx:ax
; กดค่าในเรจิสเตอร์ dx ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ
; กดค่าในเรจิสเตอร์ ax ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ

จากนันจึงจะไปตรวจสอบชนิ ดของตัวถูกดําเนิ นการตัวแรก ถ้าเป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม จะผลิตชุดคําสังd ต่อไปนี
pop
pop
pop
push
push
push
call

ax
dx
bx
dx
ax
bx
_float_convert

pop
pop
push
push
push

bx
cx
dx
ax
cx

; ผุดค่าเดิมของ ax ซึdงเป็ นตัวถูกดําเนิ นการตัวทีdสอง
; ผุดค่าเดิมของ dx ซึdงเป็ นตัวถูกดําเนิ นการตัวทีdสอง
; ผุดค่าของตัวถูกดําเนิ นการตัวแรกชนิ ดจํานวนเต็ม เก็บใน bx
; กดตัวถูกดําเนิ นการตัวทีdสองก่อน
; เพืdอให้ตวั ถูกดําเนิ นการตัวทีdสองอยูข่ า้ งล่าง
; แล้วกดตัวถูกดําเนิ นการตัวแรกให้อยูข่ า้ งบน
; ผุดตัวถูกดําเนิ นการตัวแรกแล้วเปลีdยนให้เป็ นจํานวนจริง
; เก็บไว้ในเรจิสเตอร์คู่ dx:ax
; ผุดตัวถูกดําเนิ นการตัวทีdสอง
; เก็บไว้ในเรจิสเตอร์คู่ bx:cx
; กดตัวถูกดําเนิ นการตัวแรก (เป็ นจํานวนจริงแล้ว)
; กดตัวถูกดําเนิ นการตัวทีdสอง (เป็ นจํานวนจริงแล้ว)
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push

bx

การทําเช่นนี จะครอบคลุมทุกกรณี คือ ทังกรณีทีdตวั ถูกดําเนิ นการทังคูเ่ ป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม หรือตัวถูกดําเนิ นการ
ทังคูเ่ ป็ นชนิ ดจํานวนจริง หรือตัวถูกดําเนินการตัวหนึd งเป็ นชนิ ดจํานวนเต็มและตัวถูกดําเนิ นการอีกตัวหนึd งเป็ น
ชนิ ดจํานวนจริง

9.2 การดําเนินการกับข้อมูลชนิดเซต
ค่าของตัวถูกดําเนิ นการทีdมีขนาดหนึd งคํา จะบรรจุในเรจิสเตอร์ ax และค่าของตัวถูกดําเนิ นการทีdมีขนาด
สองคํา จะบรรจุในเรจิสเตอร์คู่ dx:ax ได้ แต่ค่าชนิ ดเซตซึdงมีขนาด 32 ไบต์ ไม่สามารถใช้เรจิสเตอร์เก็บได้
จําเป็ นต้องเก็บในหน่ วยความจําบริเวณข้อมูลหรือกองซ้อนในช่วงกระทําการ เพืdอให้การคํานวณนิ พจน์เป็ นไปใน
ลักษณะเดียวกัน ผูเ้ ขียนจึงสร้างเรจิสเตอร์เทียมสําหรับชนิ ดเซตขึนมาสองตัว เรจิสเตอร์เทียมนี ไม่ใช่เรจิสเตอร์
ของสถาปั ตยกรรมอินเทล 8086/8088 แต่เป็ นตัวแปรชืdอ @_SX กับ @_TSX ซึdงอยูใ่ นหน่วยความจําบริเวณ
ข้อมูลในคลัง (ดูบททีd 11 หัวข้อ 11.3.2) ตัวแปรทังสองนี แต่ละตัวมีขนาด 32 ไบต์ เขียนเป็ นภาษาแอสเซมบลี
8086/8088 ดังนี
@SET_SIZE
@_SX db
@_TSX db

EQU 32
@SET_SIZE dup (0)
@SET_SIZE dup (0)

ต่อไปจะเรียกเรจิสเตอร์เทียมทังสองนี วา่ sx และ tsx ตามลําดับ จากนันเขียนรูทีนเก็บไว้ในคลัง เพือd ดําเนิ นการ
กับเรจิสเตอร์เทียมและข้อมูลชนิ ดเซต รูทีนเหล่านี ตอ้ งมีการเรียกใช้ดว้ ยคําสังd call และถ้ามีพารามิเตอร์ ต้องมี
การส่งผ่านพารามิเตอร์ดว้ ย เพือd ให้เข้าใจง่ายขึน ในการอธิบายจะเขียนรูทีนเหล่านี ดว้ ยฟั งก์ชนั ภาษาซี ดังนี
#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);
รูทีน _copy_sx ต้องการพารามิเตอร์หนึd งตัว ซึงd เป็ นเลขทีdอยูข่ องหน่ วยความจําปลายทาง ทําหน้าทีd
สําเนาข้อมูลจากเรจิสเตอร์เทียม sx ไปยังหน่ วยความจําปลายทาง
รูทีน _push_sx ทําหน้าทีdกดค่าทีdเก็บอยูใ่ น sx ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ ก่อนทีdจะเรียกใช้รทู ีนนี
ต้องจองเนื อทีdขนาดเท่ากับขนาดของชนิ ดเซตบนกองซ้อนในช่วงกระทําการก่อน ด้วยคําสังd sub sp,set_size เมืdอ
set_size เป็ นขนาดดังกล่าว แล้วจึงเรียกรูทีนนีดว้ ยคําสังd call _push_sx
รูทีน _load_sx ต้องการพารามิเตอร์หนึd งตัว ซึงd เป็ นเลขทีdอยูข่ องหน่ วยความจําต้นทาง ทําหน้าทีdสาํ เนา
ข้อมูลจากหน่ วยความจําต้นทาง ไปยังเรจิสเตอร์เทียม sx
รูทีน _clear_sx ทําหน้าทีdกาํ หนดให้ทุกบิตของ sx มีคา่ เป็ น 0
รูทีน _add_range_element ต้องการพารามิเตอร์สองตัว ตัวแรกบอกตําแหน่ งเริdมต้นของสมาชิก และตัว
ทีdสองบอกตําแหน่ งสุดท้ายของสมาชิก ทําหน้าทีdกาํ หนดให้คา่ ของบิตทีdตาํ แหน่ งเริdมต้นถึงตําแหน่ งสุดท้ายของ sx
ให้มคี ่าเป็ น 1
รูทีน _add_element ต้องการพารามิเตอร์หนึd งตัว ซึงd เป็ นตําแหน่ ง ทําหน้าทีdกาํ หนดให้ค่าของบิตทีd
ตําแหน่ งดังกล่าวของ sx ให้มคี ่าเป็ น 1
รูทีน _set_intersection ทําหน้าทีdของตัวดําเนิ นการ “*” หรือ อินเตอร์เซกชันของเซต ระหว่างค่าของ
เซตทีdอยูใ่ น sx กับค่าของเซตทีdอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ ผลลัพธ์ทีdได้จะเก็บใน sx แล้วผุดค่าของเซตทีd
อยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการทิง
รูทีน _set_union ทําหน้าทีdของตัวดําเนิ นการ “+” หรือ ยูเนี ยนของเซต ระหว่างค่าของเซตทีdอยูใ่ น sx
กับค่าของเซตทีdอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ ผลลัพธ์ทีdได้จะเก็บใน sx แล้วผุดค่าของเซตทีdอยูบ่ นยอดกอง
ซ้อนในช่วงกระทําการทิง
รูทีน _set_difference ทําหน้าทีdของตัวดําเนิ นการ “-” หรือ ผลต่างของเซต ระหว่างค่าของเซตทีdอยูใ่ น
sx กับค่าของเซตทีdอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ ผลลัพธ์ทีdได้จะเก็บใน sx แล้วผุดค่าของเซตทีdอยูบ่ นยอด
กองซ้อนในช่วงกระทําการทิง
รูทีน _set_le ทําหน้าทีdของตัวดําเนิ นการ “<=” หรือ เซตย่อย ระหว่างค่าของเซตทีdอยูใ่ น sx กับค่าของ
เซตทีdอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ ผลลัพธ์ทไีd ด้จะเป็ นค่าชนิ ดแบบบูล เก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ ax แล้วผุดค่า
ของเซตทีdอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการทิง
รูทีน _set_eq ทําหน้าทีdของตัวดําเนิ นการ “=” หรือ การเท่ากันของเซต ระหว่างค่าของเซตทีdอยูใ่ น sx
กับค่าของเซตทีdอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ ผลลัพธ์ทีdได้จะเป็ นค่าชนิ ดแบบบูล เก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ ax
แล้วผุดค่าของเซตทีdอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการทิง
รูทีน _set_ne ทําหน้าทีdของตัวดําเนิ นการ “<>” หรือ การไม่เท่ากันของเซต ระหว่างค่าของเซตทีdอยูใ่ น
sx กับค่าของเซตทีdอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ ผลลัพธ์ทีdได้จะเป็ นค่าชนิ ดแบบบูล เก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์
ax แล้วผุดค่าของเซตทีdอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการทิง
รูทีน _set_ge ทําหน้าทีdของตัวดําเนิ นการ “>=” หรือ include ของเซต ระหว่างค่าของเซตทีdอยูใ่ น sx กับ
ค่าของเซตทีdอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ ผลลัพธ์ทีdได้จะเป็ นค่าชนิดแบบบูล เก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ ax แล้ว
ผุดค่าของเซตทีdอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการทิง
รูทีน _set_in ต้องการพารามิเตอร์หนึd งตัว ซึงd เป็ นตําแหน่ ง ทําหน้าทีdของตัวดําเนิ นการ IN จะตรวจสอบ
ว่าค่าของบิตทีdตาํ แหน่ งดังกล่าวใน sx เป็ นหนึd งหรือไม่ ผลลัพธ์ทีdได้จะเป็ นค่าชนิ ดแบบบูล เก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ ax
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เรจิสเตอร์เทียม sx ทํางานในลักษณะเดียวกันกับเรจิสเตอร์ ax คือ บรรจุคา่ ของตัวถูกดําเนิ นการตัวแรก
ของชนิ ดเซต และเมืdอแปลมาถึงตัวถูกดําเนิ นการตัวทีdสองของชนิ ดเซต จะกดค่าใน sx ซึdงเป็ นตัวดําเนิ นการตัว
แรกลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการก่อน เพือd เป็ นทีdเก็บชัวd คราว จากนันจึงบรรจุ sx ด้วยตัวถูกดําเนิ นการตัวทีd
สอง แล้วจึงดําเนิ นการตามตัวดําเนิ นการนันๆ ผลลัพธ์ทีdได้จะเก็บในเรจิสเตอร์ sx (กรณีเป็ นชนิ ดเซต) หรือ ax
(กรณีเป็ นชนิ ดแบบบูล) เช่น คอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนี จะแปลนิ พจน์ ([‘A’]+[‘B’])*([‘C’]+[‘D’]) และผลิต
ชุดคําสังd ต่อไปนี
call
mov
push
call
sub
call
call
mov
push
call
call
sub
call

_clear_sx
ax,65
ax
_add_element
sp,32
_push_sx
_clear_sx
ax,66
ax
_add_element
_set_union
sp,32
_push_sx

; ตัวถูกดําเนิ นการตัวแรก เริdมต้นให้ sx เป็ นเซตว่าง
; ‘A’ มีรหัส เป็ น 65
; ส่งเป็ นพารามิเตอร์เพืdอบอกตําแหน่ งในเซต
; กําหนดให้ ‘A’ เป็ นสมาชิกในเซต
; จองเนื อทีdบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ
; กดค่าใน sx ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ เพือd เป็ นทีdเก็บชัวd คราว
; ตัวถูกดําเนิ นการตัวทีdสอง เริdมต้นให้ sx เป็ นเซตว่าง
; ‘B’ มีรหัส เป็ น 66
; ส่งเป็ นพารามิเตอร์เพืdอบอกตําแหน่ งในเซต
; กําหนดให้ ‘B’ เป็ นสมาชิกในเซต
; ดําเนิ นการ [‘A’]+[‘B’] ผลลัพธ์เก็บใน sx
; จองเนื อทีdบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ
; กดค่า [‘A’]+[‘B’] ใน sx ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ
; เพืdอเป็ นทีdเก็บชัวd คราว
; ทํา [‘C’]+[‘D’] ในลักษณะเดียวกันกับ [‘A’]+[‘B’]

call
mov
push
call
sub
call
call
mov
push
call
call
call

_clear_sx
ax,67
ax
_add_element
sp,32
_push_sx
_clear_sx
ax,68
ax
_add_element
_set_union
; ดําเนิ นการ [‘C’]+[‘D’] ผลลัพธ์เก็บใน sx
_set_intersection ; ดําเนิ นการ ([‘A’]+[‘B’])*([‘C’]+[‘D’]) ผลลัพธ์เก็บใน sx

เป็ นต้น สําหรับเรจิสเตอร์เทียม tsx ใช้เฉพาะในรูทีนจากคลัง เท่านัน (ดูบททีd 11 หัวข้อ 11.3.2)
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9.3 การดําเนินการกับค่าคงที
ดังทีdได้กล่าวมาแล้วว่า ค่าคงทีdทีdเป็ นตัวถูกดําเนิ นการได้ ได้แก่ ค่าคงทีdจาํ นวนเต็ม, ค่าคงทีdจาํ นวนจริง,
ค่าคงทีdอกั ขระ, ค่าคงทีdสายอักขระ, ค่าคงทีdสญ
ั ลักษณ์, NIL, หรือค่าคงทีdเซต ในกรณีของค่าคงทีdจาํ นวนเต็ม
สามารถบรรจุคา่ ในเรจิสเตอร์ ax ได้โดยตรง ด้วยคําสังd mov ax,n เมืdอ n คือ ค่าทีdเก็บใน yylval.ival (บรรทัด
08204) ในทํานองเดียวกันค่าคงทีdอกั ขระ ก็สามารถบรรจุคา่ ในเรจิสเตอร์ ax ได้โดยตรง ด้วยคําสังd mov ax,c
เมืdอ c คือ ค่าของอักขระทีdเก็บใน yylval.sval[0] (บรรทัด 08224) ส่วนค่าคงทีdจาํ นวนจริง ได้เก็บไว้ในรายการ
โยง real_list ตามทีdได้กล่าวแล้วในบททีd 5 หัวข้อ 5.3.2 ค่าคงทีdจาํ นวนจริงเหล่านี เก็บอยูใ่ นส่วนข้อมูล มีชืdอเป็ น
$F_label_index เมืdอ label_index เป็ นดรรชนี ป้ายของค่าคงทีdจาํ นวนจริงนัน ในกรณีนีจะผลิตสองคําสังd คือ mov
ax,WORD PTR $F_label_index และ mov dx,WORD PTR $F_label_index+2 ตามลําดับ (บรรทัด 0821408215) สําหรับค่าคงทีdสายอักขระ ได้เก็บไว้ในรายการโยง string_list ตามทีdได้กล่าวในหัวข้อ 5.3.2 เช่นกัน
และมีการเก็บค่าในส่วนข้อมูล แต่มชี ืdอเป็ น $S_label_index การดําเนิ นการกับค่าคงทีdสายอักขระ จะแตกต่างจาก
ค่าคงทีdอืdนๆ เพราะไม่มีการบรรจุค่าลงในเรจิสเตอร์ แต่จะใช้เลขทีdอยูข่ องอักขระตัวแรกของค่าคงทีdสายอักขระ
เป็ นตัวถูกดําเนิ นการ และใช้กองซ้อนในช่วงกระทําการเป็ นทีdเก็บชัวd คราวเสมอ จึงผลิตคําสังd สองคําสังd คือ lea
ax,$_label_index และ push ax ตามลําดับ (บรรทัด 08234-08235) อย่างไรก็ตามไม่มีการเขียนรูทีนจากคลัง
เพืdอดําเนิ นการกับสายอักขระ เหมือนกับทีdเคยทํากับชนิ ดจํานวนจริงหรือเซต แต่จะผลิตชุดคําสังd ภาษาแอสเซมบลี
โดยตรง เนืd องจากตัวดําเนิ นการทีdเป็ นไปได้สาํ หรับสายอักขระ คือ ตัวดําเนิ นการสัมพันธ์ “<”, “<=”, “=”, “<>”,
“>”, หรือ “>=” เท่านัน จึงสามารถผลิตชุดคําสังd ได้โดยตรง (บรรทัด 07978-08025) ดังนี
pop
pop
mov
mov
cld
mov
repe
mov
jump
sub

di
si
ax,ds
es,ax
cx,length
cmpsb
ax,1
$L_ddd
ax,ax

; ผุดเลขทีdอยูข่ องตัวถูกดําเนิ นการสายอักขระตัวแรก เก็บใน di
; ผุดเลขทีdอยูข่ องตัวถูกดําเนิ นการสายอักขระตัวทีdสอง เก็บใน si
; ใช้ es เป็ นเซกเมนต์เรจิสเตอร์
; ดําเนิ นการจากเลขทีdอยูต่ าํ d ไปสูง
; โดยทีd length เป็ นความยาวของสายอักขระ
; เปรียบเทียบสายอักขระทังสอง
; ax = 1 เป็ นจริง
; jump = jl, jle, je, jne, jge, หรือ jg
; ax = 0 เป็ นเท็จ

$L_ddd:
เมืdอ jump อาจเป็ น jl, jle, je, jne, jge, หรือ jg ขึนอยูก่ บั ตัวดําเนิ นการ “<”, “<=”, “=”, “<>”, “>”, หรือ “>=”
ตามลําดับ
สําหรับค่าคงทีdสญ
ั ลักษณ์ เป็ นไปได้ 5 ชนิ ด คือ จํานวนเต็ม, จํานวนจริง, อักขระ, สายอักขระ, และแจง
นับ ชนิ ดแจงนั บกับชนิ ดจํานวนเต็ม ผลิตคําสังd เหมือนกัน เนืd องจากค่าคงทีdชนิ ดแจงนับเก็บค่าเป็ นเลขจํานวนเต็ม
ดังนันสามารถแยกตัวถูกดําเนินการค่าคงทีdสญ
ั ลักษณ์ ออกเป็ น จํานวนเต็ม (รวมชนิ ดแจงนับ), จํานวนจริง,
อักขระ, และสายอักขระ คําสังd ทีdผลิตจะเหมือนกับทีdกล่าวมาข้างต้น แตกต่างกันตรงทีdค่าชนิ ดจํานวนเต็ม (และ
แจกนับ) จะอยูท่ ีdเขตข้อมูล ICONST.integer (บรรทัด 08298) ของบัพทีdชีโดยตัวระบุค่าคงทีdสัญลักษณ์นัน (ไม่ใช่
yylval.ival) และค่าชนิ ดอักขระ จะอยูท่ ีdเขตข้อมูล ICONST.character (บรรทัด 08301) ของบัพทีdชีโดยตัวระบุ
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ค่าคงทีdสญ
ั ลักษณ์นัน (ไม่ใช่ yylval.sval[0]) สําหรับชนิ ดจํานวนจริงและสายอักขระ จะใช้ดรรชนี ป้ายทีdเขตข้อมูล
label_index ของบัพทีdชีโดยตัวระบุค่าคงทีdสญ
ั ลักษณ์นัน (บรรทัด 08304-08305 และ บรรทัด 0830808309 ตามลําดับ) ซึdงจะตรงกับดรรชนี ป้ายในรายการโยง real_list และ string_list ตามลําดับ
สําหรับค่าคงทีd NIL จะผลิตคําสังd mov ax,0 ส่วนค่าคงทีเd ซต จะผลิตคําสังd call _clear_sx เพืdอเริdมต้นให้
เรจิสเตอร์เทียม sx เป็ นเซตว่างก่อน ถ้ามีสมาชิก กรณีทีdเขียนสมาชิกแต่ละตัว เช่น [‘A’, ‘B’, ‘C’] เป็ นต้น สําหรับ
สมาชิกแต่ละตัว จะผลิตชุดคําสังd
mov
sub

ax,position
ax,origin

push
call

ax
_add_element

; เมืdอ position เป็ นตําแหน่ งของสมาชิกในเซต
; ถ้า origin เป็ น 0 จะไม่ผลิตคําสังd นี
; เมืdอ origin เป็ นตําแหน่ งของสมาชิกตัวแรกในเซต

กรณีทีdเขียนสมาชิกเป็ นช่วง เช่น [‘A’..’C’] เป็ นต้น จะผลิตชุดคําสังd
mov
sub
push
mov
sub
push
call

ax,position1
; เมืdอ position1 เป็ นตําแหน่ งของสมาชิกเริdมต้นของช่วง
ax,origin
ax
ax,position2
; เมืdอ position2 เป็ นตําแหน่ งของสมาชิกสุดท้ายของช่วง
ax,origin
ax
_add_range_element

ค่าคงทีdเซตจะเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์เทียม sx ตามต้องการ

9.4 ค่าโยงสถิตและค่าโยงพลวัต
ค่าโยงสถิตและค่าโยงพลวัต ทีdกล่าวถึงในบททีd 7 หัวข้อ 7.2 จะเกิดขึนเมืdอมีการเรียกกระบวนงานหรือ
ฟั งก์ชนั แต่ใช้เพือd จุดประสงค์แตกต่างกัน ค่าโยงพลวัต ใช้เพือd จดจําค่า bp ของกรอบกองซ้อนของตัวทีdเรียก
เนืd องจากค่าใน bp จะต้องเปลีdยนไปตามกรอบกองซ้อนใหม่ของตัวทีdถกู เรียก เมือd ตัวทีdถกู เรียกทํางานเสร็จ จะต้อง
เปลีdยนค่า bp ให้กลับไปเท่ากับค่าเดิมของกรอบกองซ้อนของตัวทีdเรียก แต่ค่าโยงสถิต ใช้เพือd คํานวณเลขทีdอยูข่ อง
ตัวแปรทีdไม่เป็ นตัวแปรท้องถิdนในบล็อก หรือ ไม่เป็ นตัวแปรทีdอยูใ่ นโปรแกรม (บล็อกทีd 1) เหตุผลทีdเรียกว่า ค่า
โยงสถิต เพราะสามารถรูไ้ ด้ในช่วงการแปลว่า ตัวทีdเรียกกับตัวทีdถกู เรียก มีระดับบล็อกต่างกันเท่าใด (ดูจากค่า
ผลต่างระหว่างระดับบล็อกทีdกาํ ลังแปลกับระดับบล็อกของตัวแปร) ซึdงจะทําให้รวู้ า่ จะต้องเปลีdยนค่า bp ตามค่าโยง
สถิตกีdครัง จึงจะไปถึงกรอบกองซ้อนทีdตวั แปรดังกล่าวอยู่ 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.
เมืdอมีการเรียกฟั งก์ชนั FACT(4) ฟั งก์ชนั FACT จะเรียกตัวเองอีก 3 ครัง กรอบกองซ้อน จะมีลกั ษณะดัง
รูปทีd 9.1 ในรูปจะเห็นความแตกต่างระหว่าง ค่าโยงสถิตและค่าโยงพลวัต อย่างชัดเจน ในกรอบกองซ้อนของ
โปรแกรมจะมีเฉพาะค่าโยงพลวัต โดยทีเd ริdมต้นค่าโยงพลวัตจะเป็ นอะไรก็ได้ไม่สาํ คัญ เมืdอโปรแกรมเรียกฟั งก์ชนั
FACT(4) จะเกิดกรอบกองซ้อนของ FACT ดังนี โปรแกรมจะส่งค่า 4 ไปเป็ นพารามิเตอร์ให้กบั N ในฟั งก์ชนั FACT
ด้วยการกดค่า 4 ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ และก่อนทีdจะเรียกฟั งก์ชนั FACT จะกดค่าโยงสถิต (ในทีdนี คือ
ค่าใน bp ของกรอบกองซ้อนของโปรแกรม) ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ จากนันจะใช้คาํ สังd call เพืdอเรียก
ฟั งก์ชนั FACT คําสังd นี จะกดเลขทีdอยูก่ ลับ ลงบนกองซ้อนกระทําการก่อนทีdจะกระโดดไปทํางานทีdฟังก์ชนั FACT ทีd
ฟั งก์ชนั FACT จะเริdมกระทําการด้วยการกดค่าโยงพลวัต คือ ค่าใน bp ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ จากนันจึง
กําหนดให้ค่าใน bp มีคา่ เท่ากับค่าใน sp จะเห็นได้วา่ ตอนนีคา่ ใน bp ชีมาทีdกรอบกองซ้อนของ FACT จากนันจะ
ลบค่า sp ด้วย 4 เพืdอจองเนื อทีdให้ค่าทีdจะส่งกลับ แล้วลบค่า sp ด้วยขนาดของเนื อทีdทีdจะใช้เก็บตัวแปรท้องถินd ทีd
ประกาศในฟั งก์ชนั FACT ซึdงมีตวั เดียวคือ P และลบค่า sp ด้วยขนาดของเนื อทีdทีdจะใช้เก็บตัวแปรระเบียนของ
ข้อความสังd WITH ทังหมด ซึdงในทีdนีไม่มี กรอบกองซ้อนของ FACT เมืdอ N = 4 จึงเกิดขึน จากนันจะเริdมกระทําการ
กับข้อความสังd ใน FACT หลังจากทําข้อความสังd แรกค่า P จะเท่ากับ 3 หลังจากทําข้อความสังd ทีdสองค่า M จะ
เท่ากับ 1 (อยูใ่ นส่วนข้อมูล ไม่ได้แสดงในรูปทีd 9.1) ข้อความสังd ทีdสาม จะไปทําตรง ELSE ซึdงจะมีการเรียก
ตัวเองซํา ด้วยการส่งค่าใน P ไปเป็ นพารามิเตอร์ กรอบกองซ้อนของ FACT เมืdอ N = 3 จึงเกิดขึน กรอบกองซ้อน
ของ FACT เมืdอ N = 2 และเมือd N = 1 ก็เกิดขึนในลักษณะเดียวกัน
ถ้าสังเกตดูจากตัวอย่างโปรแกรมข้างต้น ค่าโยงพลวัตของตัวทีdถกู เรียกจะชีไปยังตําแหน่ งค่าโยงพลวัตใน
กรอบกองซ้อนของตัวทีdเรียกเสมอ แต่ค่าโยงสถิตของตัวทีdถกู เรียกจะชีไปยังตําแหน่ งค่าโยงพลวัตในกรอบกองซ้อน
ของบล็อกทีdเป็ นพ่อแม่ หรือบล็อกทีdมีระดับตําd กว่าอยูห่ นึd ง
ในตัวอย่างข้างต้นบล็อกทีdเป็ นพ่อแม่ของฟั งก์ชนั FACT (บล็อกระดับ 2) คือ โปรแกรม (บล็อกทีd 1)
นันd เอง ดังนันไม่วา่ FACT จะเรียกตัวเองกีdครัง ค่าโยงสถิตจะยังคงชีไปทีdตาํ แหน่ งค่าโยงพลวัตในกรอบกองซ้อนของ
โปรแกรมเสมอ คอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนี ได้สร้างฟั งก์ชนั static_link (บรรทัด 03725-03744) เพืdอผลิต
คําสังd หาค่าโยงสถิตและกดค่านี ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ การหาค่าโยงสถิต สามารถทําได้ ดังนี
• ถ้าระดับบล็อกของตัวทีdถกู เรียก มีคา่ มากกว่า ระดับบล็อกของตัวทีdเรียก อยูห่ นึd ง แสดงว่าตัวทีdถกู เรียก
เป็ นพ่อแม่ของตัวทีdเรียก ค่าใน bp จะเป็ นตัวชีไปยังตําแหน่ งค่าโยงพลวัตในกรอบกองซ้อนของพ่อแม่อยูแ่ ล้ว เช่น
กรณีโปรแกรมเรียกฟั งก์ชนั FACT เป็ นต้น ในกรณีนีจะผลิตคําสังd
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push

bp
ก้นกองซ้อนในช่วงกระทําการ

bp

ค่าโยงพลวัต
N=4
ค่าโยงสถิต
เลขทีdอยูก่ ลับ
ค่าโยงพลวัต
ค่าทีdจะส่งกลับ
P=3
N=3
ค่าโยงสถิต
เลขทีdอยูก่ ลับ
ค่าโยงพลวัต
ค่าทีdจะส่งกลับ
P=2
N=2
ค่าโยงสถิต
เลขทีdอยูก่ ลับ
ค่าโยงพลวัต
ค่าทีdจะส่งกลับ
P=1
N=1
ค่าโยงสถิต
เลขทีdอยูก่ ลับ
ค่าโยงพลวัต
ค่าทีdจะส่งกลับ
P=0

กรอบกองซ้อนของโปรแกรม

กรอบกองซ้อนของ FACT เมืdอ N = 4

กรอบกองซ้อนของ FACT เมืdอ N = 3

กรอบกองซ้อนของ FACT เมืdอ N = 2

กรอบกองซ้อนของ FACT เมืdอ N = 1

รูปทีd 9.1 กรอบกองซ้อนเมือd มีการเรียก FACT(4)
• ถ้าระดับบล็อกของตัวทีdถกู เรียก มีคา่ เท่ากับ ระดับบล็อกของตัวทีdเรียก แสดงว่าตัวทีdถกู เรียกและตัวทีd
เรียกมีพ่อแม่เดียวกัน ค่าโยงสถิตของตัวทีdถกู เรียก จะเท่ากับค่าโยงสถิตของตัวทีdเรียก เช่น การเรียกตัวเองของ
ฟั งก์ชนั FACT ในตัวอย่างข้างต้น หรือในรูปทีd 5.2 บล็อก P เรียกบล็อก M เป็ นต้น ในกรณีนีจะผลิตคําสังd
push
[bp+4]
; กดค่าโยงสถิต
• ถ้าไม่เป็ นไปตามสองกรณีขา้ งต้น ระดับบล็อกของตัวทีdถกู เรียกจะมีค่าน้อยกว่าระดับบล็อกของตัวทีd
เรียกเสมอ เช่น ในรูปทีd 5.2 สมมุติวา่ มีการประกาศบล็อก Q ในบล็อก N บล็อก Q จะมีระดับเป็ น 4 แล้วบล็อก Q
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เรียกบล็อก M หรือบล็อก P เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ตามข้อตกลงของภาษาปาสกาล จะต้องมีการเรียกบล็อกทีd
คลุมอยูข่ า้ งนอกก่อนเสมอ จึงจะสามารถเรียกใช้บล็อกข้างในทีdประกาศไว้ได้ เช่น จะต้องมีการเรียกบล็อก M ก่อน
จากนันบล็อก M เรียกบล็อก N แล้วบล็อก N เรียกบล็อก Q ตามลําดับ จากนันบล็อก Q อาจจะย้อนกลับไปเรียก
บล็อก M หรือบล็อก P เป็ นต้น จะเห็นได้วา่ กรอบกองซ้อนของบล็อกพ่อแม่ จะต้องเกิดก่อนเสมอ ถ้ามีการซ้อน
กันหลายๆ ชัน จะต้องหาบล็อกพ่อแม่ของตัวทีdถกู เรียกใช้ให้ได้ เพืdอใช้เป็ นค่าโยงสถิต เช่น กรณีทีdบล็อก Q เรียก
บล็อก M เริdมต้นโปรแกรมเรียก บล็อก M เกิดกรอบกองซ้อนของบล็อก M ค่าโยงสถิตในกรอบกองซ้อนของบล็อก
M จะชีไปยังกรอบกองซ้อนของโปรแกรมซึdงเป็ นบล็อกพ่อแม่ (ตรงกับกรณีแรก) จากนันบล็อก M เรียกบล็อก N
เกิดกรอบกองซ้อนของบล็อก N ค่าโยงสถิตในกรอบกองซ้อนของบล็อก N จะชีไปยังกรอบกองซ้อนของบล็อก M
ซึdงเป็ นบล็อกพ่อแม่ (ตรงกับกรณีแรก) จากนันบล็อก N เรียกบล็อก Q เกิดกรอบกองซ้อนของบล็อก Q ค่าโยง
สถิตในกรอบกองซ้อนของบล็อก Q จะชีไปยังกรอบกองซ้อนของบล็อก N ซึdงเป็ นบล็อกพ่อแม่ (ตรงกับกรณีแรก)
เมืdอบล็อก Q เรียกบล็อก M จะเกิดกรอบกองซ้อนของบล็อก M อีกครังหนึd ง ค่าโยงสถิตในกรอบกองซ้อนของ
บล็อก M จะต้องชีไปยังกรอบกองซ้อนของโปรแกรมซึงd เป็ นบล็อกพ่อแม่ แต่การหาค่าโยงสถิตจะใช้อย่างกรณีแรก
ไม่ได้อกี แล้ว เพราะระดับบล็อกของตัวทีdเรียก คือ Q เป็ น 4 แต่ระดับบล็อกของตัวทีdถกู เรียก คือ M เป็ น 2 ความ
แตกต่างมีมากกว่าหนึdง การหาค่าโยงสถิตในกรณีนี สามารถทําได้โดยการย้อนรอยค่าโยงสถิตกลับไปยังบล็อกพ่อ
แม่ของตัวทีdถกู เรียก ในกรณีนี ค่าโยงสถิตของ Q ชีไปยังกรอบกองซ้อนของ N ซึdงยังไม่ใช่บล็อกพ่อแม่ของ M
จากนันใช้คา่ โยงสถิตในกรอบกองซ้อนของ N ชีไปยังกรอบกองซ้อนของ M ซึdงก็ยงั ไม่ใช่บล็อกพ่อแม่ของ M ต้องใช้
ค่าโยงสถิตในบล็อกของ M จึงจะเป็ นตัวชีไปยังกรอบกองซ้อนของพ่อแม่ของบล็อก M ตามทีdตอ้ งการ จะเห็นได้วา่
มีการย้อนรอยตามค่าโยงสถิตกลับไป 3 ครัง หรือเท่ากับ (4 – 2) + 1 สามารถเขียนเป็ นสูตรทัวd ไป ได้เป็ น
จํานวนครัง (n) = (ระดับบล็อกของตัวทีdเรียก – ระดับบล็อกของตัวทีdถกู เรียก) + 1
จึงผลิตชุดคําสังd เพืdอหาค่าโยงสถิต ดังนี
mov
mov
…
mov
push
mov

bx,bp
bp,[bp+4]

; จดจําค่าใน bp ไว้ใน bx
ผลิตจํานวน n ครัง ; ย้อนรอยค่าโยงสถิต

bp,[bp+4]
bp
bp,bx

; กดค่าโยงสถิต
; เปลีdยนค่าใน bp ให้กลับไปยังค่าเดิม

9.5 การดําเนินการกับตัวแปร
ตัวถูกดําเนิ นการทีเd ป็ นค่าคงทีd ยกเว้นค่าคงทีdสายอักขระ สามารถบรรจุค่าลงในเรจิสเตอร์หรือเรจิสเตอร์
เทียม (sx) ได้โดยตรง แต่ตวั ถูกดําเนิ นการทีdเป็ นตัวแปร ต้องอ้างถึงเลขทีdอยูข่ องตัวแปรนันก่อน แล้วจึงนําค่าทีd
เก็บอยูต่ รงเลขทีdอยูด่ งั กล่าวมาบรรจุลงในเรจิสเตอร์ การอ้างถึงและคํานวณเลขทีdอยูข่ องตัวแปรเป็ นไปได้หลาย
กรณี ในระหว่างการคํานวณจะเก็บเลขทีdอยูช่ วั d คราวไว้บนกองซ้อนในช่วงกระทําการ เหมือนกับการเก็บเลขทีdอยู่
ของสายอักขระทีdกล่าวมาแล้วข้างต้น ทีdทาํ เช่นนี เพราะบางครัง ต้องการรูแ้ ค่เลขทีdอยูเ่ ท่านัน ยังไม่มีความ
จําเป็ นต้องใช้คา่ ของมัน เช่น ต้องการรูแ้ ค่เลขทีdอยูข่ องตัวแปรทีdอยูท่ างด้านซ้าย ในข้อความสังd กําหนดค่า เพือd ใช้
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เป็ นทีdเก็บผลลัพธ์ หรือในการเรียกกระบวนงาน ตัวแปรทีdเป็ นพารามิเตอร์แบบโดยตําแหน่ ง จะมีการส่งเลขทีdอยู่
ไม่ใช่คา่ เป็ นต้น นอกจากนี การอ้างถึงตัวแปรชนิ ดมีโครงสร้าง อาจจะมีความสลับซับซ้อนตามโครงสร้างของมัน
เช่น PERSON[I].NEXT^ ในกรณีนีตอ้ งหาเลขทีdอยูเ่ ริdมต้นของโครงสร้างก่อน ในทีdนี คือ เลขทีdอยูข่ อง PERSON เป็ น
ต้น จากนันกดเลขทีdอยูด่ งั กล่าวลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ เมืdอแปลมาถึงดรรชนี กาํ กับ, เขตข้อมูล, หรือตัว
ชี การหาเลขทีdอยูจ่ ะดําเนินการ ดังนี
• ในกรณีของแถวลําดับ เมืdอแปลนิ พจน์ทีdเป็ นดรรชนี กาํ กับตัวแรกเสร็จ เช่น [I] เป็ นต้น เราจะได้คา่ ของ
นิ พจน์ทีdเป็ นดรรชนีกาํ กับเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ ax ในการคํานวณเลขทีdอยูข่ องดรรชนี กาํ กับตัวแรก จะผลิตชุดคําสังd
ต่อไปนี
sub
mov
imul
pop
add
push

ax,min
dx,size
dx
dx
dx,ax
dx

; เมืdอ min เป็ นดรรชนี กาํ กับตําd สุด ของดรรชนี กาํ กับตัวแรก
; เมืdอ size = ดรรชนี กาํ กับสูงสุด – ดรรชนี กาํ กับตําd สุด ของดรรชนี กาํ กับตัวแรก
; หลังการคูณ ax เก็บค่าออฟเซต
; ผุดเลขทีdอยูเ่ ริdมต้น เก็บใน dx
; dx = เลขทีdอยูเ่ ริdมต้น + ออฟเซต
; กดเลขทีdอยูท่ ีdคาํ นวณแล้ว ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ

ถ้ามีการเขียนดรรชนี กาํ กับตัวต่อไป ชุดคําสังd ทีdใช้คาํ นวณเลขทีdอยู่ จะเหมือนกับทีdใช้คาํ นวณเลขทีdอยูข่ องดรรชนี
กํากับตัวแรกทุกประการ ต่างกันตรงค่า min และ size
• ในกรณีของระเบียน เมืdอแปลถึงเขตข้อมูลในระเบียน เช่น .NEXT เป็ นต้น จะผลิตชุดคําสังd เพือd คํานวณ
เลขทีdอยูข่ องเขตข้อมูลนัน ดังนี
pop
add
push

ax
ax,$N_label_index
ax

; ผุดเลขทีdอยูข่ องระเบียน เก็บใน ax
; ax = เลขทีdอยูข่ องระเบียน + ออฟเซต
; กดเลขทีdอยูท่ ีdคาํ นวณแล้ว ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ

เมืdอ $N_label_index เป็ นค่าออฟเซตของเขตข้อมูล ดูสญ
ั ลักษณ์กระทํา #400 ในหัวข้อ 8.3.5
• ในกรณีของตัวชี แยกออกได้เป็ นสองกรณี คือ ถ้าเป็ นตัวชีของแฟ้มทีdชีไปยังบัฟเฟอร์ของแฟ้ม ไม่ตอ้ ง
ผลิตคําสังd จะปล่อยให้เลขทีdอยูค่ า้ งอยูบ่ นกองซ้อนในช่วงกระทําการ มิฉะนันจะผลิตชุดคําสังd เพือd คํานวณเลขทีdอยูท่ ีd
ตัวชีนันชีอยู่ ดังนี
pop
mov
push

bx
ax,WORD PTR [bx]
ax

; ผุดเลขทีdอยูข่ องตัวชี เก็บใน bx
; บรรจุเลขทีdอยูท่ ีdตวั ชีนันชีอยู่ ไว้ใน ax
; กดเลขทีdอยูท่ ีdคาํ นวณแล้ว ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ

คอมไพเลอร์ทีdสร้างในหนังสือเล่มนี มีความแตกต่างระหว่างตัวชีของแฟ้มทีdชีไปยังบัฟเฟอร์ของแฟ้ม กับตัวชีอนืd ๆ
คือ เลขทีdอยูข่ องตัวแปรแฟ้มและเลขทีdอยูท่ ีdตวั แปรแฟ้มชีเป็ นเลขทีdอยูเ่ ดียวกัน ได้แก่เลขทีdอยูต่ รงบัฟเฟอร์ของแฟ้ ม
ดังนี
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F
F^
buffer file_handle eof_flag eoln_flag open_flag terminal_flag file_name

เมืdอ F มีชนิ ดเป็ นแฟ้ ม รายละเอียดของแต่ละเขตข้อมูล ดูในบททีd 7 หัวข้อ 7.3
ส่วนตัวชีอนืd ๆ จะมีลกั ษณะดังนี
P

P^

เมืdอ P มีชนิ ดเป็ นตัวชี
จะเห็นได้วา่ การคํานวณเลขทีdอยูถ่ ดั ไป ทําได้โดยการผุดเลขทีdอยูท่ ีdอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ
มาคํานวณ แล้วกดผลลัพธ์ทีdได้จากการคํานวณลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการแทน เป็ นเช่นนี ไปเรืdอย จนกระทังd
แปลถึงโทเค็นตัวสุดท้ายทีdใช้อา้ งถึงตัวแปรดังกล่าว ก็จะได้เลขทีdอยูท่ ีdตอ้ งการอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ
ถ้าต้องการใช้เฉพาะเลขทีdอยู่ ก็นําเลขทีdอยูน่ ันไปใช้ แต่ถา้ ต้องการใช้คา่ ทีdเลขทีdอยูน่ ัน มาเป็ นค่าของตัวถูก
ดําเนินการ จะผลิตคําสังd pop bx เพืdอผุดเลขทีdอยูด่ งั กล่าวมาเก็บใน bx แล้วเรียกฟั งก์ชนั gen_load_value
(บรรทัด 03986-04005) เพืdอผลิตชุดคําสังd ในการนําค่าทีเd ก็บอยูต่ รงเลขทีdอยูด่ งั กล่าวมาบรรจุลงในเรจิสเตอร์
ฟั งก์ชนั นี ตอ้ งการพารามิเตอร์หนึd งตัวเพือd บอกชนิ ด และผลิตชุดคําสังd ดังนี
• ถ้าเป็ นชนิ ดอักขระ จะผลิตชุดคําสังd ต่อไปนี
sub
ax,ax
mov al,BYTE PTR [bx]
ข้อมูลชนิ ดอักขระขนาดหนึd งไบต์ ซึdงเก็บอยูท่ ีdเลขทีdอยูซ่ งึd กําหนดโดย bx ถูกนํามาบรรจุลงในเรจิสเตอร์ al ส่วนค่า
ในเรจิสเตอร์ ah จะเป็ น 0
• ถ้าเป็ นชนิ ดเซต จะผลิตชุดคําสังd ต่อไปนี
push bx
call
_load_sx
เนืd องจากไม่มีคาํ สังd บรรจุค่าในเรจิสเตอร์เทียม sx โดยตรง ต้องส่งพารามิเตอร์ซึdงเป็ นเลขทีdอยูต่ น้ ทาง แล้วเรียกรู
ทีน _load_sx
• ถ้าเป็ นชนิ ดจํานวนจริง จะผลิตชุดคําสังd ต่อไปนี
mov ax,WORD PTR [bx]
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mov dx,WORD PTR [bx+2]
• ถ้าเป็ นชนิ ดอืdนๆ จะผลิตชุดคําสังd ต่อไปนี
mov ax,WORD PTR [bx]
ในกรณีทีdมีความจําเป็ นต้องกดค่าในเรจิสเตอร์ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ เพือd ใช้เป็ นทีdเก็บชัวd คราว
จะใช้ฟังก์ชนั gen_push_value ดังทีdกล่าวมาแล้วในหัวข้อ 9.1
สรุปแล้วการดําเนิ นการกับตัวแปร ต้องหาเลขทีdอยูเ่ ริมd ต้นของตัวแปรนันให้ได้กอ่ น ซึdงมีความยุง่ ยาก
พอสมควร เพราะภาษาปาสกาลมีโครงสร้างแบบบล็อกซ้อนกัน ตัวแปรทีdอยูค่ นละบล็อกสามารถมีชืdอซํากันได้ ตัว
แปรบางตัวเป็ นตัวแปรท้องถิdนภายในบล็อก บางตัวเป็ นตัวแปรท้องถินd อยูน่ อกบล็อก บางตัวเก็บอยูใ่ นบริเวณ
ข้อมูล บางตัวเก็บอยูใ่ นกรอบกองซ้อน นอกจากนี ในภาษาปาสกาลยังมีขอ้ ความสังd WITH ทีdใช้เพือd อ้างถึงตัวแปร
ชนิ ดระเบียน โดยทีdภายในข้อความสังd WITH สามารถอ้างถึงเขตข้อมูลในระเบียนดังกล่าวได้เลย คอมไพเลอร์ใน
หนังสือเล่มนี จึงได้สร้างฟั งก์ชนั gen_push_address (บรรทัด 04031-04080) ขึนมาเพืdอดําเนิ นการในส่วนนี
โดยเฉพาะ ฟั งก์ชนั นี ตอ้ งการพารามิเตอร์สองตัว คือ idp กับ with_index ตัวแรกเป็ นตัวชีไปยังบัพของตัวแปรใน
ตารางสัญลักษณ์ และตัวทีdสองเป็ นดรรชนี ทีdเกีdยวกับข้อความสังd WITH (ดูบททีd 10 หัวข้อ 10.8) ถ้า with_index
มีคา่ มากกว่าหรือเท่ากับ 0 แสดงว่าได้มีการคํานวณเลขทีdอยูข่ องตัวแปรระเบียนหลัง WITH เก็บไว้ในกรอบกอง
ซ้อนในช่วงกระทําการ ด้วยข้อความสังd WITH มาก่อนแล้ว มิฉะนัน with_index จะมีค่าเป็ น –1
ในการอธิบายฟั งก์ชนั gen_push_address จะแยกอธิบายออกเป็ นสองส่วน ข้อ ก. จะกล่าวถึงกรณีทีdไม่
เกีdยวข้องกับข้อความสังd WITH และข้อ ข. กรณีทีdมีการคํานวณเลขทีdอยูต่ รงข้อความสังd WITH มาก่อน
ก. บริเวณทีdเก็บตัวแปรมีสองแห่ง คือ ในส่วนข้อมูล และในกรอบกองซ้อน ตัวแปรทังหมดทีdประกาศใน
ส่วนโปรแกรม (บล็อกระดับ 1) จะเก็บอยูใ่ นส่วนข้อมูล แต่พารามิเตอร์และตัวแปรท้องถิdนทีdประกาศใน
กระบวนงานหรือฟั งก์ชนั จะเก็บอยูใ่ นกรอบกองซ้อนในช่วงกระทําการ ไม่วา่ จะอยูใ่ นบริเวณใด ชืdอทีdใช้แทนตัว
แปรมีลกั ษณะเหมือนกัน คือ ขึนต้นด้วย $N_ ตามด้วยดรรชนี ป้าย เช่น $N_4 เป็ นต้น แม้ชืdอของตัวแปรในภาษา
ปาสกาลจะซํากันได้ (ถ้าอยูค่ นละบล็อก) แต่ดรรชนี ป้ายทีdใช้แทนชืdอของตัวแปรจะไม่มที างซํากัน ดังนันเมืdอแปล
เป็ นภาษาแอสเซมบลีแล้ว ปั ญหาการซํากันของชืdอจะหมดไป เหลือแต่ปัญหาว่ากรณีทีdมีชอืd ซํากัน จะหมายถึงชืdอ
ของตัวแปรตัวใด ตามทีdได้กล่าวมาแล้วในบททีd 5 ว่า แต่ละบล็อกจะมีตารางสัญลักษณ์ของตัวเอง ถ้ามีการซ้อน
กันของบล็อก โครงสร้างของตารางสัญลักษณ์ก็จะซ้อนกัน การค้นหาตัวระบุในตารางสัญลักษณ์ จะค้นจากบล็อก
ในสุดก่อน ดังนันชืdอของตัวระบุทีdพบก่อนในบล็อกใด ก็จะหมายถึงชืdอของตัวแปรในบล็อกนัน ปั ญหาต่อไปก็คอื
พารามิเตอร์และตัวแปรท้องถิdนทีdเก็บอยูใ่ นกรอบกองซ้อนในช่วงกระทําการ มีเลขทีdอยูไ่ ม่แน่ นอนและไม่สามารถรู้
ในช่วงการแปล แต่ตวั แปรทีdประกาศในส่วนโปรแกรมซึdงเก็บอยู่ในส่วนข้อมูล สามารถรูเ้ ลขทีdอยูไ่ ด้ในช่วงการแปล
การประกาศตัวแปรในภาษาแอสเซมบลีทีdได้จากการแปล จึงมีความแตกต่างกัน คําสังd ภาษาแอสเซมบลีทีdใช้
ประกาศตัวแปรในส่วนข้อมูล คือ ชือd ตัวแปร ($N_label_index) ตามด้วยคําสังd db, dw, หรือ dd แล้วแต่ชนิ ดของ
ข้อมูล ตามด้วยค่าเริdมต้น ซึdงจะกําหนดให้เป็ นศูนย์ ตามทีdได้กล่าวแล้วในสัญลักษณ์กระทํา #156 ในบททีd 7
หัวข้อ 7.3 แต่คาํ สังd ภาษาแอสเซมบลีทีdใช้ประกาศตัวแปรในกรอบกองซ้อนในช่วงกระทําการ คือ $N_label_index
EQU [bp+n] สําหรับพารามิเตอร์ และ $N_label_index EQU [bp-n] สําหรับตัวแปรท้องถิdน เมืdอ n เป็ นเลขจํานวน
เต็ม (ดูรปู ทีd 7.2 และ 7.3 ในบททีd 7 และสัญลักษณ์กระทํา #162 ในบททีd 8) กรณีนี เลขทีdอยูข่ องตัวแปรจะ
สัมพัทธ์กบั bp โดยทีdค่าใน bp จะเกิดขึนในช่วงกระทําการ
เมืdอมีการอ้างถึงตัวแปร จะผลิตชุดคําสังd เพือd กดเลขทีdอยูเ่ ริdมต้นของตัวแปรลงบนกองซ้อนในช่วงกระทํา
การ ซึdงแบ่งออกได้เป็ น 3 กรณี คือ
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• ถ้าเป็ นตัวแปรทีdประกาศในโปรแกรม (ตัวแปรมีระดับบล็อกเป็ น 1) จะผลิตชุดคําสังd
lea
ax,WORD PTR $N_label_index
push ax
• ถ้าเป็ นตัวแปรท้องถิdน หรือพารามิเตอร์ทอ้ งถิdน คือ ระดับบล็อกของตัวแปรเท่ากับระดับบล็อกทีdกาํ ลัง
แปล กรณีเป็ นพารามิเตอร์แบบโดยเลขทีdอยู่ จะผลิตชุดคําสังd
mov
ax,WORD PTR $N_label_index
push ax
มิฉะนัน จะผลิตชุดคําสังd เหมือนในกรณีแรก
• ถ้าไม่ใช่สองกรณีขา้ งต้น แสดงว่าไม่ใช่ ตัวแปรท้องถิdนหรือพารามิเตอร์ทอ้ งถิdนทีdอยูใ่ นบล็อก จะต้อง
ย้อนรอยตามค่าโยงสถิตไปยังบล็อกทีdตวั แปรนันอยู่ ด้วยการจดจําค่าใน bp แล้วเปลีdยนค่าใน bp ให้ตรงกับค่าของ
bp ทีdควรจะเป็ นของบล็อกนันๆ จากนันจึงสามารถใช้ชืdอของตัวแปรแทนเลขทีdอยูข่ องตัวแปรนันได้ และต้องไม่ลืม
เปลีdยนค่าใน bp ให้กลับไปยังค่าเดิมทีdจดจําไว้ การเปลีdยนค่าใน bp จะใช้คา่ โยงสถิต ซึdงเก็บอยูท่ ีd [bp+4] ของ
กรอบกองซ้อน (ดูรปู 7.2 และ 7.3) กรณีทีdตวั แปรดังกล่าวเป็ นพารามิเตอร์แบบโดยเลขทีdอยู่ จะผลิตชุดคําสังd
mov
mov
…
mov
mov
mov
push

bx,bp
bp,[bp+4]

; จดจําค่าใน bp ไว้ใน bx
ผลิตจํานวน n ครัง ; เปลีdยนค่า bp

bp,[bp+4]
ax,WORD PTR $N_label_index
bp,bx
ax

; บรรจุเลขทีdอยูใ่ น ax
; เปลีdยนค่าใน bp ให้กลับไปยังค่าเดิม
; กดเลขทีdอยูท่ ีdคาํ นวณได้ลงบนกองซ้อน

เมืdอ n = ระดับบล็อกทีdกาํ ลังแปล – ระดับบล็อกของตัวแปร
การบรรจุเลขทีdอยูใ่ น ax ใช้คาํ สังd mov เนืd องจากค่าทีdเก็บในตัวแปรทีdเป็ นพารามิเตอร์โดยเลขทีdอยู่ เป็ น
เลขทีdอยูท่ ีdตอ้ งการอยูแ่ ล้ว แต่ในกรณีทีdตวั แปรดังกล่าวไม่เป็ นพารามิเตอร์แบบโดยเลขทีdอยู่ จะผลิตชุดคําสังd
mov
mov
…
mov
lea
mov
push

bx,bp
bp,[bp+4]

; จดจําค่าใน bp ไว้ใน bx
ผลิตจํานวน n ครัง ; เปลีdยนค่า bp

bp,[bp+4]
ax,WORD PTR $N_label_index
bp,bx
ax

; บรรจุเลขทีdอยูใ่ น ax
; เปลีdยนค่าใน bp ให้กลับไปยังค่าเดิม
; กดเลขทีdอยูท่ ีdคาํ นวณได้ลงบนกองซ้อน

ในกรณีนี การบรรจุเลขทีdอยูใ่ น ax ต้องใช้คาํ สังd lea ไม่ใช่ mov เพราะถ้าใช้คาํ สังd mov จะหมายถึง การ
นําค่าทีdเก็บอยูท่ ีdตวั แปรดังกล่าว (ไม่ใช่เลขทีdอยูข่ องตัวแปร) มาเก็บใน ax
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ข. ในกรณีทีdมีขอ้ ความสังd WITH หลังคําหลัก WITH จะเป็ นรายการระเบียนทีdตอ้ งการอ้างถึง เช่น WITH
MYREC, MYREC.BIRTH DO เป็ นต้น การอ้างถึงเขตข้อมูลของระเบียนดังกล่าวในข้อความสังd WITH ไม่จาํ เป็ นต้อง
เขียนชืdอของระเบียนนันซําอีก สามารถเขียนเฉพาะชืdอของเขตข้อมูลดังกล่าวได้เลย เนืd องจากเขตข้อมูลทีdอยูค่ นละ
ระเบียนสามารถมีชอืd ซํากันได้ และสามารถซํากับชืdอตัวแปรอืdนทีdอยูน่ อกระเบียน นอกจากนี ขอ้ ความสังd WITH
สามารถซ้อนกันได้ และการเขียนระเบียนหลังคําหลัก WITH มากกว่าหนึd งตัวจะมีความหมายเหมือนการเขียน
ซ้อนกัน เช่น ตัวอย่างก่อนหน้านี จะมีความหมายเหมือนกับ WITH MYREC DO WITH MYREC.BIRTH DO หรือ
WITH MYREC DO WITH BIRTH DO เป็ นต้น เมืdอแปลมาถึงภายในข้อความสังd WITH การค้นหาตัวแปรจะต้อง
กระทําในระเบียนของ WITH ในสุดก่อน ถ้าไม่พบจึงจะไปค้นหาในระเบียนของ WITH อันนอก ตามลําดับ ถ้าไม่
พบจึงจะไปค้นหาในบล็อกตามปกติ การค้นหาในบล็อกจะใช้บพั ทีdเป็ นรากของบล็อกนันเป็ นจุดเริdมต้น แต่การ
ค้นหาในระเบียนจะใช้บพั ทีdชีโดย field_symtab เป็ นจุดเริdมต้น ไม่วา่ จะใช้บพั ใดเป็ นจุดเริdมต้น ฟั งก์ชนั ทีdใช้ในการ
ค้นหา จะเป็ นฟั งก์ชนั เดียวกัน เนืd องจากเป็ นการค้นหาในต้นไม้ยอ่ ยทีdมีโครงสร้างเหมือนกัน ดังนันต้องมีการเก็บ
ตัวชีไปยังบัพทีdเป็ นจุดเริdมต้นของระเบียน ในลักษณะของกองซ้อน ตามลักษณะการซ้อนกันของข้อความสังd WITH
โดยทีdตวั ชีไปยังบัพทีdเป็ นจุดเริdมต้นของระเบียน ทีdอยูใ่ นสุดจะอยูบ่ นสุดของกองซ้อน เพราะการค้นหาจะเริdมจาก
บนสุดของกองซ้อนก่อน คอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนี ได้สร้างแถวลําดับ ws (บรรทัด 03582-03585) ขึนมา
เพืdอใช้เป็ นกองซ้อนนี การคํานวณเลขทีdอยูข่ องระเบียนตรงข้อความสังd WITH จะมีหลักการคํานวณเหมือนเลขทีdอยู่
ของตัวแปรอืนd ๆ แต่จะมีการนําเลขทีdอยูเ่ หล่านี ไปเก็บไว้ในกรอบกองซ้อน (ดูหวั ข้อ 7.2) เพืdอใช้คาํ นวณเขตข้อมูล
ของระเบียนในข้อความสังd WITH (รายละเอียดจะกล่าวถึงในบททีd 10 หัวข้อ 10.8) เลขทีdอยูด่ งั กล่าวจะมีดรรชนี
กํากับเป็ นตัวบอกตําแหน่ งในกรอบกองซ้อน ซึdงตําแหน่ งนี จะสัมพัทธ์กบั bp โดยมีสตู รในการคํานวณ ดังนี เลขทีd
อยูต่ รงดรรชนี กาํ กับ i จะอยูท่ ีd [bp-(i+1)*2], [bp-n-(i+1)*2], หรือ [bp-(n+4)-(i+1)*2] ถ้าบล็อกทีdกาํ ลัง
แปลอยูน่ ันเป็ น โปรแกรมหลัก, กระบวนงาน, หรือฟั งก์ชนั ตามลําดับ เมืdอ n เป็ นขนาดของตัวแปรท้องถิdนของ
บล็อกนันรวมกันทังหมด โดยทีd i มีคา่ ตังแต่ 0 เป็ นต้นไป
ดังนัน ถ้า with_index ของตัวแปร มีคา่ มากกว่าหรือเท่ากับ 0 ฟั งก์ชนั gen_push_address จะผลิต
ชุดคําสังd ขึนอยูก่ บั แต่ละกรณี ดังนี
• ถ้าบล็อกทีdกาํ ลังแปลอยูน่ ันเป็ นโปรแกรม จะผลิตชุดคําสังd
mov ax,WORD PTR[bp-(with_index+1)*2]
push ax
• ถ้าบล็อกทีdกาํ ลังแปลอยูน่ ันเป็ นกระบวนงาน จะผลิตชุดคําสังd
mov ax,WORD PTR[bp-n-(with_index+1)*2]
push ax
• ถ้าบล็อกทีdกาํ ลังแปลอยูน่ ันเป็ นฟั งก์ชนั จะผลิตชุดคําสังd
mov ax,WORD PTR[bp-(n+4)- (with_index+1)*2]
push ax
สรุปการดําเนิ นการกับตัวแปร ซึdงอาจจะมีโครงสร้างซับซ้อน เช่น X.Y[I,J].Z^.M เมืdอแปลมาถึงโทเค็นตัว
แรก (X) ซึdงเป็ นตัวระบุ จะนําชือd ของตัวระบุไปค้นในกองซ้อน ws ก่อน ถ้าพบจะได้คา่ with_index มีคา่ มากกว่า
หรือเท่ากับ 0 และตัวชีไปยังบัพของตัวระบุนัน แต่ถา้ ไม่พบ ค่า with_index จะเป็ น –1 และการค้นหาจะไปค้นใน
บล็อกตามปกติซึdงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะได้ตวั ชีไปยังบัพของตัวระบุนัน จากนันเรียกฟั งก์ชนั gen_push_address
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เพืdอกดเลขทีdอยูล่ งบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ จากนันแปลต่อ ถ้าพบเขตข้อมูล (.Y) จะคํานวณเลขทีdอยู่ของเขต
ข้อมูลนัน ถ้าแปลมาถึงดรรชนี กาํ กับ ([I,J]) จะคํานวณเลขทีdอยูข่ องดรรชนี กาํ กับนัน เช่นนีไปเรืdอยๆ ตามทีdกล่าว
มาแล้วในตอนต้น สุดท้ายจะได้เลขทีdอยู่ X.Y[I,J].Z^.M ตามทีdตอ้ งการอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ ถ้า
ต้องการค่าตรงเลขทีdอยูด่ งั กล่าว ให้ผลิตคําสังd pop bx และเรียกฟั งก์ชนั gen_load_value ตามลําดับ เป็ นต้น

9.6 <expr>
ไวยากรณ์แปลทีdเกียd วข้อง ได้แก่
<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>
: "+" | "-" | @
.
แนวความคิดในการแปลนิ พจน์ คือ เริdมจากการพิจารณาดูวา่ มีการใช้นิพจน์ตรงไหนบ้าง โดยดูจาก
ไวยากรณ์ของภาษาปาสกาลในหัวข้อ 4.1 จะเห็นไดว่ามีการใช้ทีdกฎต่างๆ ดังต่อไปนี
กฎทีd (128) ใช้เพือd ทดสอบการวนซํา ของข้อความสังd WHILE
กฎทีd (129) ใช้เพือd ทดสอบการวนซํา ของข้อความสังd REPEAT
กฎทีd (130) ใช้ควบคุมค่าเริdมต้นและค่าสุดท้ายในการวนซําของข้อความสังd FOR
กฎทีd (131) ใช้เพือd กําหนดสภาวะของข้อความสังd IF
กฎทีd (132) ใช้เพือd กําหนดทางเลือกของข้อความสังd CASE
กฎทีd (135) ใช้กบั ข้อความสังd กําหนดค่า
กฎทีd (141) ใช้เป็ นพารามิเตอร์จริงเมืdอมีการเรียกฟั งก์ชนั หรือกระบวนงาน
กฎทีd (142) ใช้เพือd กําหนดความกว้างทีdจะแสดงผลของกระบวนงานมาตรฐาน WRITE หรือ WRITELN
กฎทีd (144) ใช้เพือd กําหนดความกว้างหลังจุดทศนิ ยมทีdจะแสดงผลของกระบวนงานมาตรฐาน WRITE หรือ
WRITELN
กฎทีd (209) และ (210) ใช้เป็ นดรรชนี กาํ กับของตัวแปรชนิ ดแถวลําดับ
กฎทีd (217) และ (218) ใช้เพือd กําหนดสมาชิกในเซต
ถ้าพิจารณาจากกฎต่างๆ ทีdกล่าวมา ส่วนใหญ่ตอ้ งการใช้ค่าของนิ พจน์ แต่มอี ยูก่ ฎหนึd ง คือ กฎทีd (141)
ซึdงใช้นิพจน์เป็ นพารามิเตอร์จริงเมืdอมีการเรียกฟั งก์ชนั หรือกระบวนงาน กรณีของกระบวนงานมาตรฐาน READ
หรือ READLN พารามิเตอร์จริงต้องเป็ นตัวแปรไม่ใช่คา่ ของนิ พจน์ ในทํานองเดียวกันพารามิเตอร์ของฟั งก์ชนั หรือ
กระบวนงานทีdมกี ารผ่านพารามิเตอร์แบบ โดยเลขทีdอยู่ โดยฟั งก์ชนั หรือโดยกระบวนงาน เมืdอมีการเรียกใช้
พารามิเตอร์จริงตรงตําแหน่ งดังกล่าวต้องเป็ น ตัวแปร ชืdอของฟั งก์ชนั หรือชืdอของกระบวนงาน ตามลําดับ ไม่ใช่
ค่าของนิ พจน์ เมืdอเป็ นเช่นนี ทําไมไม่เขียนกฎแยกออกจากกันให้ชดั เจนว่าตรงไหนต้องการ ตัวแปร ชืdอของ
ฟั งก์ชนั ชืdอของกระบวนงาน หรือค่าของนิ พจน์ คําตอบคือ ทําไม่ได้ เนืd องจากผูเ้ ขียนโปรแกรมเป็ นคนกําหนด
รูปแบบของพารามิเตอร์ จึงไม่สามารถกําหนดตายตัวได้วา่ ตรงตําแหน่ งไหนเป็ นพารามิเตอร์แบบใด วิธีการทีdจะ
แก้ปัญหานีคือ เขียนกฎในขันตอนตรวจสอบวากยสัมพันธ์ ให้มีพารามิเตอร์จริงเป็ นนิ พจน์ แล้วใช้สญ
ั ลักษณ์
กระทําในขันตอนตรวจสอบความหมาย ทําหน้าทีdตรวจสอบความถูกต้องอีกครังหนึd ง
คอมไพเลอร์ทีdสร้างในหนังสือเล่มนี กําหนดให้นิพจน์มีสองรูปแบบ คือ VALUE กับ VARIABLE (บรรทัด
03596) หรือ รูปแบบค่า กับ รูปแบบตัวแปร นิ พจน์จะมีรปู แบบตัวแปร ถ้านิ พจน์นันเขียนเฉพาะตัวแปร และ
นิ พจน์จะมีรปู แบบค่า ถ้านิ พจน์มี ค่าคงทีd ฟั งก์ชนั ใส่วงเล็บ หรือมีการดําเนิ นการกับตัวดําเนิ นการตัวใดตัวหนึd ง
นิ พจน์ตรงพารามิเตอร์จริงทีdมีการผ่านพารามิเตอร์โดยเลขทีdอยูต่ อ้ งมีรปู แบบตัวแปรเท่านัน เนืd องจากในภาษา
ปาสกาลมีการผ่านพารามิเตอร์โดยฟั งก์ชนั กับกระบวนงานได้
พารามิเตอร์จริงจึงอาจเป็ นฟั งก์ชนั หรือ
กระบวนงานได้ จึงไม่แปลกทีdนิพจน์อาจจะมีชืdอของกระบวนงาน ในกรณีทีdนิพจน์มีชืdอฟั งก์ชนั หรือกระบวนงาน จะ
กําหนดให้นิพจน์มรี ปู แบบค่า ตามข้อตกลงของภาษาปาสกาล พารามิเตอร์จริงแบบโดยฟั งก์ชนั กับแบบโดย
กระบวนงาน ต้องเป็ นชืdอของฟั งก์ชนั หรือกระบวนงานเท่านัน ไม่อนุ ญาตให้มพี ารามิเตอร์จริงของฟั งก์ชนั หรือ
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กระบวนงานนันตามหลังได้อกี
ในขันตอนตรวจสอบความหมาย จะมีการตรวจสอบในเรืdองนี ดว้ ย โดยใช้
สัญลักษณ์กระทําซึdงจะกล่าวถึงต่อไป
นอกจากรูปแบบของนิ พจน์แล้ว จําเป็ นต้องรูช้ นิ ดของนิ พจน์ดว้ ย เช่น นิ พจน์ทีdกาํ หนดสภาวะของ
ข้อความสังd IF ต้องมีชนิ ดแบบบูล เป็ นต้น กรณีทีdนิพจน์มรี ปู แบบตัวแปร ต้องรูต้ วั ชีทีdชีไปยังบัพของตัวแปรดังกล่าว
ในตารางสัญลักษณ์ดว้ ย และกรณีทีdเป็ นตัวแปรแบบมีโครงสร้างชนิ ดระเบียน สามารถใช้ขอ้ ความสังd WITH กับตัว
แปรเหล่านัน (ดูบททีd 10 หัวข้อ 10.8) ในกรณีนีตอ้ งรูด้ รรชนีกาํ กับเพือd นําไปใช้คาํ นวณเลขทีdอยูข่ องตัวแปร
ระเบียนของข้อความสังd WITH ในกรอบกองซ้อนด้วย ดังนันหลังจากสินสุดการแปลนิ พจน์แล้ว จะต้องมีขอ้ มูลสีdตัว
ทีdเกีdยวข้องกับนิ พจน์ปรากฏบนกองซ้อนความหมายด้วยทุกครัง คือ
sem[sem_top].typeptr เป็ นตัวชีไปยังบัพของชนิ ด
sem[sem_top-1].ival
เป็ นรูปแบบ (VALUE = เป็ นแบบค่า และ VARIABLE = เป็ นแบบตัวแปร)
sem[sem_top-2].symptr เป็ นตัวชีไปยังบัพของตัวแปรในตารางสัญลักษณ์
sem[sem_top-3].ival
เป็ นดรรชนี กาํ กับเพือd นําไปใช้คาํ นวณเลขทีdอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความสังd
WITH
อย่างไรก็ตาม ไม่จาํ เป็ นทีdนิพจน์ทุกตัวต้องมีขอ้ มูลทังสีdครบเสมอ เช่น ในกรณีทีdนิพจน์เป็ นค่าคงทีd ก็ไม่
จําเป็ นต้องมีขอ้ มูลทีdเป็ นตัวชีไปยังบัพของตัวแปรในตารางสัญลักษณ์ และข้อมูลทีdเป็ นดรรชนี กาํ กับเพืdอนําไปใช้
คํานวณเลขทีdอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความสังd WITH เป็ นต้น แม้จะไม่มีขอ้ มูลครบทุกตัว แต่จะมีการจองเนื อ
ทีdทงสี
ั dบนกองซ้อนความหมายสําหรับนิ พจน์เสมอ
ถ้านิ พจน์มีตวั ถูกดําเนิ นการสองตัว ตัวถูกดําเนิ นการตัวแรกจะถูกแปลก่อนและมีการเก็บข้อมูลทังสีdทีd
เกีdยวข้องบนกองซ้อนความหมาย จากนันแปลถึงตัวดําเนิ นการและมีการเก็บรหัสของตัวดําเนิ นการนันบนกอง
ซ้อนความหมาย และเมืdอแปลถึงตัวถูกดําเนิ นการตัวทีdสอง จะมีการเก็บข้อมูลทังสีdทีdเกีdยวข้องบนกองซ้อน
ความหมาย ตามลําดับ ข้อมูลทังหมดทีdเกีdยวข้องอยู่บนกองซ้อนความหมาย ดังนี
sem[sem_top].typeptr
sem[sem_top-1].ival
sem[sem_top-2].symptr ข้อมูลทังสีขd องตัวถูกดําเนิ นการตัวทีdสองอยู่ขา้ งบน
sem[sem_top-3].ival
sem[sem_top-4].ival
รหัสโทเค็นของตัวดําเนิ นการ
sem[sem_top]-5.typeptr
sem[sem_top-6].ival
sem[sem_top-7].symptr ข้อมูลทังสีขd องตัวถูกดําเนิ นการตัวทีdหนึd งอยูข่ า้ งล่าง
sem[sem_top-8].ival
เพืdอให้งา่ ยแก่การจดจํา จึงได้กาํ หนดชืdอให้กบั แต่ละตําแหน่ ง (บรรทัด 07877-07885) ดังนี
#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
กรณีทีdมีตวั ถูกดําเนิ นการเพียงตัวเดียว ข้อมูลทังสีdของตัวถูกดําเนินการจะอยูข่ า้ งบนเพียงชุดเดียว ดังนี
#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
จะเห็นได้วา่ ไม่มคี วามจําเป็ นต้องตังชืdอให้กบั ตําแหน่ งเหล่านี ใหม่
สามารถใช้ชืdอทีdเคยตังไว้ในกรณีทีdมีตวั ถูก
ดําเนินการสองตัวได้เลย เพียงแต่อาจจะสับสนกับชืdอนิ ดหน่ อย คือ มีชืdอเป็ น OPERAND2, KIND2, VAR_IDP2,
และ VAR_WITH2_INDEX แทนทีdจะเป็ น OPERAND1, KIND1, VAR_IDP1, และ VAR_WITH1_INDEX ตามลําดับ
ขอให้ผอู้ ่านเข้าใจตามนี ดว้ ย
ในกรณีทีdนิพจน์เป็ นการเรียกฟั งก์ชนั เมือd แปลถึงชืdอฟั งก์ชนั จะมีการจองเนื อทีdบนกองซ้อนความหมาย
เพียงสองทีdกอ่ น (ดูสญ
ั ลักษณ์กระทํา #1242) สําหรับเก็บข้อมูลสองตัวแรกจากทังหมดสีdตวั คือ เก็บตัวชีไปยัง
บัพของชืdอฟั งก์ชนั ในตารางสัญลักษณ์
และดรรชนี กาํ กับเพืdอนําไปใช้คาํ นวณเลขทีdอยูข่ องตัวแปรระเบียนของ
ข้อความสังd WITH ซึdงไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้ในทีdนี ฟั งก์ชนั อาจจะมีพารามิเตอร์หรือไม่ก็ได้ ในกรณีไม่มี
พารามิเตอร์ จะขอเนื อทีdบนกองซ้อนความหมายเพิdมอีกสองทีd เพือd เก็บข้อมูลสองตัวทีdเหลือ (ดูสญ
ั ลักษณ์กระทํา
#1264) ในกรณีทีdมีพารามิเตอร์เมือd แปลถึงวงเล็บเปิ ด จะจองเนื อทีdบนกองซ้อนความหมายเพิมd อีกสองทีd เพืdอ
เก็บตําแหน่ งของพารามิเตอร์และตัวชีไปยังพารามิเตอร์หุ่น สรุปแล้วมีเนื อทีdสีdทีdบนกองซ้อนความหมายเหมือนกัน
แต่จะเรียกชืdอตําแหน่ งต่างๆ ทีdอยูบ่ นกองซ้อนความหมายสามทีd (บรรทัด 07873-07875) ดังนี
#define PARAMETER_COUNT sem[sem_top].ival
; จํานวนพารามิเตอร์
#define PARM_PTR
sem[sem_top-1].symptr ; ตัวชีไปยังพารามิเตอร์หุ่น
#define RTN_PTR
sem[sem_top-2].symptr ; ตัวชีไปยังชืdอของฟั งก์ชนั
สําหรับ #define VAR_WITH2_INDEX sem[sem_top-3].symptr ไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้ในกรณีนี จึงไม่ตอ้ งตังชืdอ
ใหม่ เมืdอแปลถึงพารามิเตอร์จริงตัวแรกซึdงเป็ นนิ พจน์ จะมีขอ้ มูลสีdตวั ทีdเกียd วข้องบนกองซ้อนความหมาย ในกรณีนี
ต้องกําหนดตัวแปรท้องถิdนเพือd เก็บข้อมูลตัวทีdมีความจําเป็ นต้องใช้ แล้วลบข้อมูลทังสีdทีdเกียd วข้องกับพารามิเตอร์
จริงตัวแรกบนกองซ้อนความหมายทิง เพือd ให้ตาํ แหน่ งของ PARAMETER_COUNT, PARM_PTR และ RTN_PTR อยู่
บริเวณยอดกองซ้อนความหมาย เมืdอแปลถึงพารามิเตอร์จริงตัวแรก PARAMETER_COUNT จะมีค่าเท่ากับ 1 และ
PARM_PTR จะชีไปยังพารามิเตอร์หุ่นตัวแรก เมืdอแปลถึงพารามิเตอร์จริงตัวทีdสอง PARAMETER_COUNT จะ
เท่ากับ 2 และ PARM_PTR จะชีไปยังพารามิเตอร์หนุ่ ตัวทีdสอง ตามลําดับ การตรวจจํานวนพารามิเตอร์และชนิ ด
ของพารามิเตอร์จึงสามารถทําได้ จาก PARAMETER_COUNT และ PARM_PTR (ดูหวั ข้อ 10.2.2) เมืdอแปล
พารามิเตอร์จริงครบทุกตัว ข้อมูลสองตัวบนยอดกองซ้อน คือ PARAMETER_COUNT และ PARM_PTR ไม่มคี วาม
จําเป็ นต้องใช้อกี ต่อไป แต่จะถูกเปลีdยนไปเป็ น ตัวชีไปยังบัพของชนิ ดของฟั งก์ชนั และรูปแบบของนิ พจน์เป็ นแบบ
ค่า ตามลําดับ นันd คือ หลังจากแปลฟั งก์ชนั ซึdงก็คือนิ พจน์เสร็จก็จะมีขอ้ มูลสีdตวั บนกองซ้อนความหมายตาม
ต้องการ
เนืd องจากพารามิเตอร์จริงอาจเป็ นการเรียกกระบวนงานได้ การจัดการกับข้อมูลบนกองซ้อนความหมาย
ของการเรียกกระบวนงาน จะทําเหมือนกับการเรียกฟั งก์ชนั
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อย่างไรก็ตาม ในขณะทีdแปลนิ พจน์ และพบว่านิ พจน์นันเป็ นชือd ของกระบวนงาน ถ้านิ พจน์นันไม่ได้ใช้
ตรงพารามิเตอร์จริงแบบโดยกระบวนงาน ต้องรายงานความผิดพลาดให้ทราบ หรือในกรณีของตัวแปร เช่น ตัว
แปรแถวลําดับ A[I] เป็ นนิ พจน์ ในขณะเดียวกันดรรชนี กาํ กับ I ก็เป็ นนิ พจน์ แม้ I จะเป็ นตัวแปร แต่อยูใ่ นตําแหน่ ง
ดรรชนี กาํ กับ คําสังd ภาษาแอสเซมบลีทีdผลิตตรงตําแหน่ งดรรชนี กาํ กับ จึงควรเป็ นค่าของ I ไม่ใช่เลขทีdอยูข่ อง I
เป็ นต้น ดังนันต้องรูต้ าํ แหน่ งของนิ พจน์ดว้ ย คอมไพเลอร์ทีdสร้างได้กาํ หนดตําแหน่ งไว้ 4 ตําแหน่ ง คือ
EXPR_USE, TARGET_USE, VARPARM_USE, และ ROUTINE_USE (บรรทัด 03600) ใช้เพือd จุดประสงค์ เมือd
ต้องการ ค่าของนิ พจน์ เลขทีdอยูข่ องตัวแปร เป็ นพารามิเตอร์จริงแบบโดยเลขทีdอยู่ และเป็ นพารามิเตอร์จริงโดย
ฟั งก์ชนั หรือกระบวนงาน ตามลําดับ
ฉะนันในการแปลนิ พจน์จะต้องมีการผลิตชุดคําสังd ภาษาแอสเซมบลีให้
สอดคล้องกับตําแหน่ งของนิพจน์ดว้ ย ตําแหน่ งของนิ พจน์จะถูกกําหนดโดยสัญลักษณ์กระทําทีdจะกล่าวถึงต่อไป
สําหรับ TARGET_USE นันd ได้นําไปใช้กบั ตัวแปรทีdอยูด่ า้ นซ้ายของข้อความสังd กําหนดค่า และตัวแปรระเบียนของ
ข้อความสังd WITH ด้วย
จากแนวความคิดทังหมด นํามาเขียนเป็ นสัญลักษณ์กระทําต่างๆ ดังนี
สัญลักษณ์กระทํา #1006 (บรรทัด 07887-07890) ใช้เมืdอแปลมาถึงจุดทีdเป็ นเครืdองหมาย “+” หรือ
“-” หรือไม่มีเครืdองหมาย ทําการจองเนื อทีdบนกองซ้อนความหมายหนึd งทีd แล้วกําหนดให้คา่ บนสุดของกองซ้อน
ความหมายมีคา่ เท่ากับรหัสของโทเค็น ถ้าเป็ นเครืdองหมาย “+” หรือ “-” จะมีรหัสเท่ากับ TK_PLUS และ
TK_MINUS ตามลําดับ แต่ถา้ ไม่มีเครืdองหมาย จะมีค่าเท่ากับรหัสของโทเค็นขณะนัน
สัญลักษณ์กระทํา #1010 (บรรทัด 07891-07913) ใช้เมืdอแปลมาถึงจุดของการคํานวณทีdสามารถมี
เครืdองหมาย “+” หรือ “-” อยูข่ า้ งหน้าได้ จะตรวจสอบเครืdองหมายทีdอยูบ่ นกองซ้อนความหมาย ซึงd สัญลักษณ์
กระทํา #1006 ได้เก็บไว้ ถ้าไม่มีเครืdองหมาย จะลบรหัสของโทเค็นทีdสญ
ั ลักษณ์กระทํา #1006 ได้เก็บไว้ทิง แต่
รหัสดังกล่าวไม่ได้อยูบ่ นยอดกองซ้อนความหมาย สีคd ่าแรกทีdอยูบ่ นยอดกองซ้อนความหมาย เป็ นค่าของนิ พจน์ทีd
ได้จาก <term> ส่วนรหัสดังกล่าวจะอยูเ่ ป็ นตัวทีd 5 นับจากบนสุด การลบจึงต้องเลืdอนค่าทังสีdทีdอยูบ่ นสุดให้ขยับลง
ไปแทนทีdตวั ทีd 5 จากนันจึงเรียก DecSemTop(1) เพืdอลบค่าบนสุดทีdไม่ตอ้ งใช้ทิง (บรรทัด 07908-07912) ถ้า
มีเครืdองหมาย จะกําหนดให้นิพจน์เป็ นแบบ VALUE แล้วทดสอบว่าชนิดของนิ พจน์ทีdมีเครืdองหมายนําหน้าเป็ น
จํานวนเต็มหรือจํานวนจริงหรือไม่ ถ้าไม่จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนัน ถ้าเป็ นชนิ ดจํานวนเต็มและมี
เครืdองหมาย “-” นําหน้า จะผลิตคําสังd ภาษาแอสเซมบลี neg ax แต่ถา้ เป็ นชนิ ดจํานวนจริงและมีเครืdองหมาย
“-” นําหน้า จะเรียกฟั งก์ชนั gen_push_value เพืdอกดค่านันลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการก่อน แล้วจึงผลิต
คําสังd call
_float_negate จากนันจึงลบเครืdองหมายบนกองซ้อนความหมายทิงแบบเดียวกับในกรณีไม่มี
เครืdองหมาย
สัญลักษณ์กระทํา #1014 (บรรทัด 07914-07918) ใช้เมืdอแปลมาถึงตัวดําเนิ นการ เรียกฟั งก์ชนั
gen_push_value เพืdอกดค่าของตัวดําเนินการตัวแรกลงบนกองซ้อนความหมาย เพือd เป็ นทีdเก็บชัวd คราว จากนัน
จองเนื อทีdบนกองซ้อนความหมายหนึd งทีd แล้วกําหนดให้ค่าบนยอดกองซ้อนความหมาย เท่ากับรหัสของโทเค็น
เพืdอบอกให้รวู้ า่ เป็ นตัวดําเนิ นการตัวใด
สัญลักษณ์กระทํา #1018 (บรรทัด 07919-08031) ใช้เมืdอแปลมาถึงจุดทีdรตู้ วั ดําเนิ นการสัมพันธ์
และตัวถูกดําเนิ นการทังสองแล้ว เรียกฟั งก์ชนั check_rel_op_types (บรรทัด 03960-03984) พารามิเตอร์
สามตัวทีdส่งไปให้ คือ ตัวดําเนิ นการ และชนิ ดฐานของตัวถูกดําเนิ นการทังสอง ฟั งก์ชนั นี จะตรวจสอบชนิ ดของตัว
ถูกดําเนิ นการทังสองว่าดําเนินการกันได้หรือไม่ ดังนี
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• กรณีเป็ นตัวดําเนินการ IN ชนิ ดของตัวถูกดําเนิ นการตัวทีdสองต้องเป็ นชนิ ดเซต และชนิ ดของตัวถูก
ดําเนินการตัวแรกต้องเท่ากับชนิ ดฐานของสมาชิกของเซต
• กรณีไม่ใช่ตวั ดําเนิ นการ IN แยกออกเป็ นหลายกรณีตามรูปแบบ ถ้ามีรปู แบบเป็ น SCALAR_FORM,
ENUM_FORM, POINTER_FORM, หรือ SET_FORM ชนิ ดของตัวถูกดําเนิ นการทังสองต้องเท่ากัน ยกเว้นชนิ ด
จํานวนเต็มกับชนิ ดจํานวนจริงทีdสามารถดําเนิ นการร่วมกันได้
แม้จะมีชนิ ดไม่เท่ากัน
ถ้ามีรปู แบบเป็ น
ARRAY_FORM ตัวถูกดําเนิ นการทังสองต้องมีรปู แบบเป็ น ARRAY_FORM และมีชนิ ดของสมาชิกเป็ นอักขะและมี
จํานวนสมาชิกเท่ากัน ถ้ามีรปู แบบเป็ น SET_FORM ตัวถูกดําเนิ นการทังสองต้องมีรปู แบบเป็ น SET_FORM และ มี
ชนิ ดฐานของสมาชิกเท่ากันหรือตัวถูกดําเนิ นการตัวใดตัวหนึd งหรือทังคูเ่ ป็ นเซตว่าง การตรวจสอบตรงนี ได้สร้างไว้
เป็ นแมโคร set_operands (บรรทัด 00771-00776) และถ้ามีรปู แบบเป็ น POINTER_FORM ตัวถูกดําเนิ นการ
ทังสองต้องมีรปู แบบเป็ น POINTER_FORM และ มีตวั ชีไปยังตัวระบุชนิ ดเดียวกันหรือตัวถูกดําเนิ นการตัวใดตัวหนึd ง
หรือทังคู่มชี นิ ดเป็ น nil_typep การตรวจสอบตรงนีได้สร้างไว้เป็ นแมโคร pointer_operands (บรรทัด 0077700782)
ถ้าไม่เป็ นไปตามทีdกล่าวข้างต้น จะรายงานความผิดพลาด จากนันจะผลิตคําสังd ภาษาแอสเซมบลีตามตัว
ดําเนินการ และชนิ ดของตัวถูกดําเนิ นการ ดังนี
• กรณีทีdตวั ถูกดําเนิ นการตัวแรกเป็ นชนิ ดเซตและแน่ นอนว่าตัวถูกดําเนิ นการตัวทีdสองต้องเป็ นชนิ ดเซต
ด้วยแน่ นอน เพราะได้ตรวจสอบความถูกต้องมาก่อนหน้านี แล้ว ตัวดําเนิ นการทีdถกู ต้อง คือ “<=”, “=”, “<>”,
และ “>=” คําสังd ทีdผลิต คือ call _set_le, call _set_eq, call _set_ne, และ call _set_ge ตามลําดับ แต่ถา้ เป็ นตัว
ดําเนินการ “<”, และ “>” จะรายงานความผิดพลาด
• กรณีทีdตวั ถูกดําเนิ นการตัวแรกไม่เป็ นชนิ ดเซต แต่ตวั ถูกดําเนิ นการตัวทีdสองเป็ นชนิ ดเซต แสดงว่าตัว
ดําเนินการ คือ IN จะผลิตคําสังd call _set_in
• กรณีทีdตวั ถูกดําเนิ นการทังคูเ่ ป็ นชนิ ด จํานวนเต็ม, อักขระ, ตัวชี หรือ แจงนับ จะผลิตชุดคําสังd
pop
dx
cmp
dx,ax
เพืdอบรรจุค่าของตัวถูกดําเนิ นการตัวแรกทีdเก็บไว้บนกองซ้อนในช่วงกระทําการ ไว้ในเรจิสเตอร์ dx แล้ว
เปรียบเทียบกับค่าของตัวถูกดําเนิ นการตัวทีdสองซึdงเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ ax
• กรณีทีdตวั ถูกดําเนิ นการเป็ นชนิ ดจํานวนจริงทังคู่ หรือตัวหนึd งเป็ นชนิ ดจํานวนจริงแต่อีกตัวหนึd งเป็ น
ชนิ ดจํานวนเต็ม จะเรียกฟั งก์ชนั gen_push_value เพืdอกดค่าของตัวถูกดําเนิ นการตัวทีdสองลงบนกองซ้อนในช่วง
กระทําการ แล้วเรียกฟั งก์ชนั gen_change_to_real เพืdอเปลีdยนค่าของตัวถูกดําเนิ นการทีdเป็ นชนิ ดจํานวนเต็มให้
เป็ นค่าทีdเท่ากันแต่มีชนิ ดเป็ นจํานวนจริง แล้วผลิตชุดคําสังd
call
_float_compare
cmp
ax,0
• กรณีทีdตวั ถูกดําเนิ นการทังคู่เป็ นสายอักขระ เลขทีdอยูข่ องสายอักขระทังสองจะอยูบ่ นกองซ้อนในช่วง
กระทําการ จะผลิตชุดคําสังd
pop
di
; ผุดเลขทีdอยูข่ องตัวถูกดําเนิ นการสายอักขระตัวแรก เก็บใน di
pop
si
; ผุดเลขทีdอยูข่ องตัวถูกดําเนิ นการสายอักขระตัวทีdสอง เก็บใน si
mov
ax,ds
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mov
cld
mov
repe

es,ax

; ใช้ es เป็ นเซกเมนต์เรจิสเตอร์
; ดําเนิ นการจากเลขทีdอยูต่ าํ d ไปสูง
cx,length; โดยทีd length เป็ นความยาวของสายอักขระ
cmpsb
; เปรียบเทียบสายอักขระทังสอง

จากนันจึงผลิตชุดคําสังd ต่อ ดังนี
mov
jump
sub

ax,1
$L_ddd
ax,ax

; ax = 1 เป็ นจริง
; ax = 0 เป็ นเท็จ

$L_ddd:
เมืdอ jump อาจจะเป็ น jl, jle, je, jne, jge, หรือ jg ขึนอยูก่ บั ตัวดําเนิ นการ “<”, “<=”, “=”, “<>”, “>” หรือ “>=”
ตามลําดับ สําหรับตัวถูกดําเนิ นการชนิ ดตัวชี มีการดําเนิ นการได้สองอย่าง คือ “=” และ “<>” ถ้าเป็ นตัว
ดําเนินการอืนd จะรายงานความผิดพลาด
จากนันกําหนดให้นิพจน์มีชนิ ดเป็ นแบบบูล และเป็ นแบบค่า ตัวชีไปยังตัวแปรจึงเป็ น NULL ค่าทังห้าทีd
อยูบ่ นกองซ้อนความหมายไม่จาํ เป็ นต้องใช้อกี ต่อไป จึงลบทิง
สัญลักษณ์กระทํา #1066 (บรรทัด 08032-08093) ใช้เมืdอแปลมาถึงจุดทีdรูว้ า่ เป็ นตัวดําเนิ นการ
“+”, “-”, หรือ “OR” และรูต้ วั ถูกดําเนิ นการทังสองแล้ว แบ่งเป็ นกรณีต่างๆ ดังนี
• กรณีทีdตวั ถูกดําเนิ นการทังคูเ่ ป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม ตัวดําเนิ นการทีdถกู ต้อง คือ “+” และ “-”
สําหรับตัวดําเนิ นการ “+” จะผลิตชุดคําสังd
pop
dx
add
ax,dx
สําหรับตัวดําเนิ นการ “-” จะผลิตชุดคําสังd
pop
dx
sub
dx,ax
mov
ax,dx
• กรณีทีdตวั ถูกดําเนิ นการทังคูเ่ ป็ นชนิ ดจํานวนจริง หรือตัวหนึd งเป็ นชนิ ดจํานวนจริงแต่อีกตัวหนึd งเป็ น
ชนิ ดจํานวนเต็ม ตัวดําเนิ นการทีdถกู ต้อง คือ “+” และ “-” จะเรียกฟั งก์ชนั gen_push_value เพืdอกดค่าของตัวถูก
ดําเนินการตัวทีdสองลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ แล้วเรียกฟั งก์ชนั gen_change_to_real เพืdอเปลีdยนค่าของตัว
ถูกดําเนิ นการทีdเป็ นชนิดจํานวนเต็มให้เป็ นค่าทีdเท่ากันแต่มีชนิ ดเป็ นจํานวนจริง
สําหรับตัวดําเนิ นการ “+” จะผลิตคําสังd
call
_float_add
สําหรับตัวดําเนิ นการ “-” จะผลิตคําสังd
call
_float_sub
• กรณีทีdตวั ถูกดําเนิ นการทังคูเ่ ป็ นชนิ ดเซต ตัวดําเนิ นการทีdถกู ต้อง คือ “+” และ “-”
สําหรับตัวดําเนิ นการ “+” จะผลิตคําสังd
call
_set_union
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สําหรับตัวดําเนิ นการ “-” จะผลิตคําสังd
call
_set_difference
• กรณีทีdตวั ถูกดําเนิ นการทังคูเ่ ป็ นชนิ ดแบบบูล ตัวดําเนิ นการทีdถกู ต้อง คือ “OR” จะผลิตชุดคําสังd
pop
dx
or
ax,dx
ถ้าชนิ ดของตัวถูกดําเนิ นการและตัวดําเนินการ ไม่เป็ นไปตามกรณีขา้ งต้น จะรายงานความผิดพลาด
จากนันกําหนดให้นิพจน์มีชนิ ดตามชนิ ดของผลลัพธ์ และเป็ นแบบค่า ตัวชีไปยังตัวแปรจึงเป็ น NULL ค่าทังห้าทีdอยู่
บนกองซ้อนความหมายไม่จาํ เป็ นต้องใช้อีกต่อไป จึงลบทิง
สัญลักษณ์กระทํา #1124 (บรรทัด 08094-08165) ใช้เมืdอแปลมาถึงจุดทีdรูว้ า่ เป็ นตัวดําเนิ นการ
“*”, “/”, “DIV”, “MOD” หรือ “AND” และรูต้ วั ถูกดําเนิ นการทังสองแล้ว แบ่งเป็ นกรณีต่างๆ ดังนี
• กรณีทีdตวั ถูกดําเนิ นการทังคูเ่ ป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม ตัวดําเนิ นการทีdถกู ต้อง คือ “*”, “/”, “DIV” และ
“MOD”
สําหรับตัวดําเนิ นการ “/” ค่าของตัวถูกดําเนิ นการทังคู่จะถูกเปลีdยนให้มีชนิ ดเป็ นจํานวนจริง จะกล่าวถึง
ในกรณีทีdตวั ถูกดําเนิ นการทังคู่เป็ นชนิ ดจํานวนจริง
สําหรับตัวดําเนิ นการ “*” จะผลิตชุดคําสังd
pop
dx
imul
dx
สําหรับตัวดําเนิ นการ “DIV” จะผลิตชุดคําสังd
mov
cx,ax
pop
ax
cwd
idiv
cx
สําหรับตัวดําเนิ นการ “MOD” จะผลิตชุดคําสังd
mov
cx,ax
pop
ax
cwd
idiv
cx
mov
ax,dx
• กรณีทีdตวั ถูกดําเนิ นการทังคูเ่ ป็ นชนิ ดจํานวนจริง หรือตัวหนึd งเป็ นชนิ ดจํานวนจริงแต่อีกตัวหนึd งเป็ น
ชนิ ดจํานวนเต็ม ตัวดําเนิ นการทีdถกู ต้อง คือ “*” และ “/” จะเรียกฟั งก์ชนั gen_push_value เพืdอกดค่าของตัวถูก
ดําเนินการตัวทีdสองลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ แล้วเรียกฟั งก์ชนั gen_change_to_real เพืdอเปลีdยนค่าของตัว
ถูกดําเนิ นการทีdเป็ นชนิดจํานวนเต็มให้เป็ นค่าทีdเท่ากันแต่มีชนิ ดเป็ นจํานวนจริง
สําหรับตัวดําเนิ นการ “*“ จะผลิตคําสังd
call
_float_multiply
สําหรับตัวดําเนิ นการ “/“ จะผลิตคําสังd
call
_float_divide
• กรณีทีdตวั ถูกดําเนิ นการทังคูเ่ ป็ นชนิ ดเซต ตัวดําเนิ นการทีdถกู ต้อง คือ “*” จะผลิตคําสังd
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call
_set_intersection
• กรณีทีdตวั ถูกดําเนิ นการทังคูเ่ ป็ นชนิ ดแบบบูล ตัวดําเนิ นการทีdถกู ต้อง คือ “AND” จะผลิตชุดคําสังd
pop
dx
and
ax,dx
ถ้าชนิ ดของตัวถูกดําเนิ นการและตัวดําเนินการ ไม่เป็ นไปตามกรณีขา้ งต้น จะรายงานความผิดพลาด
จากนันกําหนดให้นิพจน์มีชนิ ดตามชนิ ดของผลลัพธ์ และเป็ นแบบค่า ตัวชีไปยังตัวแปรจึงเป็ น NULL ค่าทังห้าทีdอยู่
บนกองซ้อนความหมายไม่จาํ เป็ นต้องใช้อีกต่อไป จึงลบทิง

9.7 <factor>
ไวยากรณ์แปลทีdเกียd วข้อง ได้แก่
<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> จะเรียกชืdอตรงตําแหน่ งข้อมูลทังสีdทีdเกีdยวข้องกับนิ พจน์ใหม่ เพืdอให้งา่ ยแก่การ
จดจํา ดังนี (บรรทัด 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> เป็ นค่าคงทีd สามารถจองเนื อทีdบนกองซ้อนความหมายทังสีd และกําหนดค่าให้กบั ข้อมูลทังสีdได้
เลย แต่ในกรณีทีd <factor> เป็ นตัวระบุ จะมีการจองเนื อทีdบนกองซ้อนความหมายจํานวนสองทีdก่อน เพืdอเก็บตัวชี
ไปยังบัพของตัวระบุ และดรรชนีกาํ กับเพืdอนําไปใช้คาํ นวนเลขทีdอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความสังd WITH และ
เรียกชืdอตรงตําแหน่งข้อมูลทังสอง ดังนี (บรรทัด 08185-08186)
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#define FACTOR_IDP
sem[sem_top].symptr
#define FACTORWITH_INDEX
sem[sem_top-1].ival
เมืdอรูว้ า่ ตัวระบุมชี นิ ดและรูปแบบใดแล้ว จึงจะจองเนื อทีเd พิมd อีกสองทีd เพือd เก็บข้อมูลดังกล่าว ดังนันเมืdอแปล
<factor> เสร็จจะมีขอ้ มูลสีdตวั ทีdเกีdยวข้องกับนิพจน์ตามต้องการ ผูอ้ า่ นจึงไม่ควรสับสนว่าทําไมข้อมูลทีdอยูบ่ นยอด
กองซ้อนจึงมีชืdอและค่าแตกต่างกัน ความแตกต่างดังกล่าวขึนอยูก่ บั ว่าขณะนันแปลถึงจุดใด กองซ้อนความหมาย
จะเพิdมขึนและลดลงตามความต้องการของผูเ้ ขียนคอมไพเลอร์
สัญลักษณ์กระทํา #1216 (บรรทัด 08192-08194) ใช้เพืdอผลิตคําสังd ดําเนินการตรรกะ “NOT”ก่อน
อืdนจะต้องตรวจสอบก่อนว่าชนิ ดของตัวถูกดําเนิ นการเป็ นชนิ ดตรรกะหรือไม่ ถ้าไม่ใช่จะแสดงข้อความผิดพลาด
คําสังd ภาษาแอสเซมบลีทีdใช้ผลิตคําสังd ดําเนิ นการตรรกะ “NOT” คือ xor ax,1h แล้วกําหนดให้นิพจน์เป็ นแบบค่า
สัญลักษณ์กระทํา #1224 (บรรทัด 08195-08197) ใช้เพือd กําหนดให้นิพจน์เป็ นแบบค่า
สัญลักษณ์กระทํา #1230 (บรรทัด 08198-08205) บอกให้รวู้ า่ ตัวถูกดําเนิ นการเป็ นเลขจํานวนเต็ม
ไม่มเี ครืdองหมาย ทําการจองเนื อทีdบนกองซ้อนความหมายจํานวน 4 ทีd เพืdอกําหนดให้นิพจน์มีชนิ ดเป็ นแบบ
จํานวนเต็มและเป็ นแบบค่า ตัวชีไปยังตัวแปรจึงเป็ น NULL และไม่เกีdยวข้องกับระเบียน จากนันจึงผลิตคําสังd เพือd
บรรจุค่าซึdงเก็บอยูท่ ีd yylval.ival ไว้ในเรจิสเตอร์ ax ด้วยคําสังd mov ax,yylval.ival
สัญลักษณ์กระทํา #1234 (บรรทัด 08206-08217) เหมือน #1230 แต่เป็ นตัวถูกดําเนิ นการชนิ ด
เลขจํานวนจริงไม่มเี ครืdองหมาย ค่าคงทีdดงั กล่าวเก็บอยูท่ ีd yylval.rval ซึdงไม่สามารถบรรจุในเรจิสเตอร์คู่ dx:ax ได้
โดยตรง ต้องใช้วธิ ีเก็บค่าคงทีdดังกล่าวไว้ใน real_list ด้วยฟั งก์ชนั make_real_typep ดังทีdได้กล่าวแล้วในบททีd 5
หัวข้อ 5.3.2 ค่าคงทีdจาํ นวนจริงทังหลายทีdเก็บใน real_list จะเก็บในหน่วยความจําทีdตาํ แหน่ ง $F_label เมืdอ label
เป็ นดรรชนี ป้ายของค่าคงทีdนัน (ดูสญ
ั ลักษณ์กระทํา #156 ในบททีd 7 หัวข้อ 7.3 ประกอบ) ฉะนันคําสังd ทีdผลิต
เพืdอบรรจุค่าคงทีdดงั กล่าวในเริสเตอร์คู่ dx:ax คือ
mov ax,WORD PTR $F_label
mov dx,WORD PTR $F_label+2
สัญลักษณ์กระทํา #1238 (บรรทัด 08218-08240) เหมือน #1230 และ #1234 แต่เป็ นตัวถูก
ดําเนินการชนิ ดอักขระหรือสายอักขระ การตรวจสอบว่าเป็ นค่าคงทีdอกั ขระหรือไม่ จะดูความยาวของสายอักขระทีd
yylval.sval ชีอยู่ ถ้ามีความยาวเป็ นหนึd งแสดงว่าเป็ นชนิ ดอักขระ ในกรณีนีสามารถผลิตคําสังd เพือd บรรจุคา่ ใน ax ได้
เลย (ดูบรรทัด 08224) แต่ถา้ มีความยาวมากกว่าหนึd งแสดงว่าเป็ นชนิ ดสายอักขระ จะทําสําเนาสายอักขระทีd
yylval.sval ชีอยูข่ ณะนั น ไปเก็บไว้ในบริเวณฮีป จากนันใช้ฟังก์ชนั make_string_typep เพืdอเก็บค่าดังกล่าวไว้ใน
string_list ดังทีdได้กล่าวแล้วในหัวข้อ 5.3.2 ค่าคงทีdสายอักขระทังหลายทีdเก็บใน string_list จะเก็บใน
หน่ วยความจําทีdตาํ แหน่ ง $S_label เมืdอ label เป็ นดรรชนี ป้ายของค่าคงทีdนัน (ดูสญ
ั ลักษณ์กระทํา #156 ใน
หัวข้อ 7.3 ประกอบ) สําหรับสายอักขระไม่สามารถบรรจุคา่ ในเรจิสเตอร์ได้ แต่จะใช้วธิ ีผ่านเลขทีdอยูข่ องสาย
อักขระดังกล่าวทางกองซ้อนในช่วงกระทําการแทน ดังนี
lea
ax,$S_label
push ax
สัญลักษณ์กระทํา #1242 (บรรทัด 08241-08257) บอกให้รวู้ า่ ตัวถูกดําเนิ นการเป็ นตัวระบุ
จําเป็ นต้องตรวจสอบว่าตัวระบุดังกล่าว ได้มีการประกาศไว้ก่อนหรือไม่ ในการค้นหานัน ถ้ามีการใช้ขอ้ ความสังd
WITH มาก่อนหน้านี (อาจมีการใช้ขอ้ ความ WITH ซ้อนกันหลายๆ ชัน) ต้องค้นหาในระเบียนของข้อความสังd
WITH จากชันในสุดก่อนชันนอกตามลําดับ (บรรทัด 08247) ระเบียนเหล่านี จะเก็บอยูใ่ นกองซ้อน ws โดยมี
with_stack_top เป็ นดรรชนี กาํ กับยอดของกองซ้อนซึงd เก็บระเบียนชันในสุด และดรรชนี กาํ กับ 0 จะเป็ นก้นของ
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กองซ้อนซึงd เก็บระเบียนชันนอกสุด รากของระเบียนชัน i จะอยูท่ ีd ws[i].with_stack ซึdงเป็ นตัวชีไปยังตาราง
สัญลักษณ์ของตําแหน่งรากดังกล่าว ถ้าค้นพบจะจดจําดรรชนี กาํ กับของระเบียนชันดังกล่าวไว้เพือd ใช้ต่อไป แต่ถา้
ไม่พบจะไปค้นหาในตารางสัญลักษณ์เริdมจากบล็อกชันในสุดจนถึงบล็อกชันนอกสุด (บรรทัด 08252) ถ้าไม่พบ
จะรายงานความผิดพลาด ถ้าพบจะจดจําตําแหน่ งของตัวระบุดงั กล่าวไว้ทีdตวั แปร idp สัญลักษณ์กระทํานี จองเนื อทีd
บนกองซ้อนความหมายไว้แค่ 2 ทีd (บรรทัด 08266) แทนทีdจะเป็ น 4 ทีd เพราะรูแ้ ค่ดรรชนี กาํ กับของระเบียน
และตําแหน่ งของตัวระบุ ยังไม่รวู้ า่ นิ พจน์มีชนิ ดและแบบใด สัญลักษณ์ไม่สินสุด <variable_or_func_call> จะจอง
เนื อทีdบนกองซ้อนความหมาย เพิมd ให้อีก 2 ทีd เพือd เก็บชนิ ดและแบบของนิ พจน์ (ดูสญ
ั ลักษณ์กระทํา #882,
#1250, #1254, และ #1264)
สัญลักษณ์ไม่สินสุด <variable_or_func_call> ใช้เพืdอตรวจสอบโทเค็นตัวทีdอยูห่ ลังตัวระบุ ถ้าเป็ น
• “[”, “.”, หรือ “^” แสดงว่าตัวระบุขา้ งหน้าเป็ นตัวแปรชนิ ด แถวลําดับ, ระเบียน, ตัวชีหรือแฟ้ม
ตามลําดับ สัญลักษณ์ไม่สินสุด <opt_variable> และสัญลักษณ์กระทําทีdเกียd วข้อง จะเป็ นตัวตรวจสอบ
วากยสัมพันธ์และความหมายของตัวแปรดังกล่าว จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
• “(“ แสดงว่าตัวระบุขา้ งหน้าเป็ นชือd ของฟั งก์ชนั สัญลักษณ์ไม่สนิ สุด <routine_call> และสัญลักษณ์
กระทําทีdเกีdยวข้อง จะเป็ นตัวตรวจสอบวากยสัมพันธ์และความหมายของฟั งก์ชนั ดังกล่าว
• อืdนๆ แสดงว่าตัวระบุขา้ งหน้าอาจจะเป็ น ค่าคงทีdสญ
ั ลักษณ์, ฟั งก์ชนั ทีdไม่มีพารามิเตอร์, เขตข้อมูล,
ป้ายระบุ, ตัวแปรเดีdยว, หรือพารามิเตอร์ สัญลักษณ์กระทํา #1264 จะเป็ นตัวตรวจสอบความหมายในเรืdองนี
สัญลักษณ์กระทํา #1248 (บรรทัด 08258-08264) บอกให้รวู้ า่ ตัวถูกดําเนิ นการเป็ น NIL ทําการ
จองเนื อทีdบนกองซ้อนความหมายจํานวน 4 ทีd เพืdอกําหนดให้นิพจน์มีชนิ ดเป็ นแบบ nil_typep และเป็ นแบบค่า ตัว
ชีไปยังตัวแปรจึงเป็ น NULL และไม่เกีdยวข้องกับระเบียน จากนันจึงผลิตคําสังd เพือd บรรจุค่า 0 ไว้ในเรจิสเตอร์ ax
ด้วยคําสังd mov ax,0
สัญลักษณ์กระทํา #1250 (บรรทัด 08265-08281) บอกให้รวู้ า่ เป็ นการเรียกฟั งก์ชนั ทีdมีการผ่าน
พารามิเตอร์จริง ใช้เมือd แปลถึงเครืdองหมาย “(“ ซึdงเป็ นจุดเริdมต้นของพารามิเตอร์จริง จองเนื อทีdบนกองซ้อน
ความหมายสองทีdเพืdอเก็บตําแหน่ งของพารามิเตอร์และตัวชีไปยังพารามิเตอร์หุ่น (บรรทัด 08266) เริdมต้น
กําหนดให้ตาํ แหน่ งของพารามิเตอร์และตัวชีไปยังพารามิเตอร์หนุ่ เป็ น 0 และ NULL ตามลําดับ (บรรทัด
08267-08268) จากนันตรวจสอบตัวระบุทีdอยูห่ น้าวงเล็บเปิ ดว่าเป็ น ชืdอฟั งก์ชนั ชือd ฟั งก์ชนั มาตรฐาน ชือd
กระบวนงาน ชือd กระบวนงานมาตรฐาน ชืdอฟั งก์ชนั ทีdเป็ นพารามิเตอร์หนุ่ หรือชืdอกระบวนงานทีdเป็ นพารามิเตอร์
หุ่น หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ รายงานความผิดพลาด (บรรทัด 08269-08272) ถ้าใช่ จะนําตัวชีไปยังพารามิเตอร์หนุ่ ตัว
แรกของฟั งก์ชนั ใส่ใน PARM_PTR (บรรทัด 08274) จากนันตรวจสอบว่าใช้ตรงพารามิเตอร์จริงทีdมีการผ่าน
พารามิเตอร์แบบโดยฟั งก์ชนั หรือกระบวนงานหรือไม่ ถ้าใช่รายงานความผิดพลาด (บรรทัด 08275-08276)
เนืd องจากไม่อนุญาตให้พารามิเตอร์จริงแบบโดยฟั งก์ชนั หรือกระบวนงานผ่านพารามิเตอร์จริงของมันอีก ถ้าไม่ใช่
แสดงว่าไม่ได้ใช้ตรงพารามิเตอร์จริงทีdมีการผ่านพารามิเตอร์แบบโดยฟั งก์ชนั หรือกระบวนงาน ในกรณีนีนิพจน์จะ
เป็ นกระบวนงานไม่ได้ ต้องตรวจสอบ ถ้าเป็ นจะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 08277-08279)
สัญลักษณ์กระทํา #1254 (บรรทัด 08282-08287) ใช้เมืdอแปลการเรียกฟั งก์ชนั ทีdมีการผ่าน
พารามิเตอร์จริงเสร็จ เพิมd เนื อทีdบนกองซ้อนความหมายอีกสองทีd (บรรทัด 08283) เพืdอใช้เก็บชนิดและรูปแบบ
ของนิ พจน์ เนืdองจากก่อนหน้านีสญ
ั ลักษณ์กระทํา #1242 ได้จองเนื อทีdแค่สองทีdเท่านันเพืdอเก็บตัวชีไปยังบัพของ
ชืdอฟั งก์ชนั และดรรชนี กาํ กับเพือd นําไปใช้คาํ นวณเลขทีdอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความสังd WITH ในกรณีนีชนิ ด
ของนิ พจน์จะเท่ากับชนิดของฟั งก์ชนั (บรรทัด 08284) รูปแบบของนิ พจน์เป็ นแบบค่า (บรรทัด 08285) และ
ตัวชีไปยังชืdอฟั งก์ชนั ไม่ตอ้ งใช้อีกต่อไปจึงกําหนดให้เป็ น NULL (บรรทัด 08286)
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สัญลักษณ์กระทํา #1264 (บรรทัด 08288-08429) บอกให้รวู้ า่ <factor> ประกอบด้วยตัวระบุอย่าง
เดียว ก่อนหน้านี สญ
ั ลักษณ์กระทํา #1242 ได้จองเนื อทีdแค่สองทีdเท่านันเพือd เก็บตัวชีไปยังบัพของตัวระบุและ
ดรรชนี กาํ กับเพืdอนําไปใช้คาํ นวณเลขทีdอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความสังd WITH จดจําตัวชีไปยังบัพของตัวระบุ
ไว้ทีd idp (บรรทัด 08289) และชนิ ดของตัวระบุไว้ทีd tp (บรรทัด 08290) จองเนือทีdบนกองซ้อนความหมายเพิมd
อีกสอง (บรรทัด 08291) เพืdอเก็บชนิ ดและรูปแบบของนิ พจน์ โดยทีdชนิ ดของนิพจน์จะเท่ากับชนิ ดของตัวระบุ
(บรรทัด 08292) ส่วนรูปแบบยังไม่ทราบ จึงสมมุติให้เป็ นแบบค่าก่อน (บรรทัด 08293-08294) เมืdอ
ตรวจสอบแล้วว่าตัวระบุดังกล่าวเป็ นนิ พจน์รปู แบบใด จึงจะเปลีdยนรูปแบบตามนัน การตรวจสอบทําได้โดยดูทีdเขต
ข้อมูล use ของตัวระบุวา่ เป็ นอะไร (บรรทัด 08295)
• กรณีทเีd ป็ นค่าคงทีd ไม่ตอ้ งเปลีdยนรูปแบบของนิ พจน์
- ถ้าตัวระบุมชี นิ ดเป็ นจํานวนเต็มหรือแจงนับ จะผลิตคําสังd (บรรทัด 08298)
mov ax,const
เมืdอ const เป็ นค่าทีdเก็บอยูใ่ นเขตข้อมูล ICONST.integer
- ถ้าตัวระบุมชี นิ ดเป็ นอักขระ จะผลิตคําสังd (บรรทัด 08301)
mov ax,const
เมืdอ const เป็ นค่าทีdเก็บอยูใ่ นเขตข้อมูล ICONST.character
- ถ้าตัวระบุมชี นิ ดเป็ นจํานวนจริง จะผลิตคําสังd (บรรทัด 08304-08305)
mov ax,WORD PTR $F_label_index
mov dx,WORD PTR $F_label_index+2
เมืdอ label_index เป็ นดรรชนี ป้ายของตัวระบุค่าคงทีdนัน
• กรณีทีdเป็ นฟั งก์ชนั หรือฟั งก์ชนั ทีdเป็ นพารามิเตอร์หุ่น ถ้าตัวระบุนีใช้ตรงพารามิเตอร์ทีdมกี ารผ่าน
พารามิเตอร์โดยฟั งก์ชนั หรือกระบวนงาน จําเป็ นต้องนําชือd ของตัวระบุหรือฟั งก์ชนั ไปใช้ในภายหลัง จึงเก็บชือd
ฟั งก์ชนั ไว้ทีd FACTOR_VAR (บรรทัด 08315) ในกรณีนีจะไม่มกี ารตรวจสอบจํานวนพารามิเตอร์และผลิต
ชุดคําสังd เพืdอเรียกฟั งก์ชนั ดังกล่าว จะมีการตรวจสอบจํานวนพารามิเตอร์และผลิตชุดคําสังd โดยสัญลักษณ์กระทํา
#492 (ดูบททีd 10 หัวข้อ 10.1.2) มิฉะนันตรวจสอบว่าฟั งก์ชนั ดังกล่าวมีพารามิเตอร์หรือไม่ ถ้ามีแสดงว่า
เรียกใช้ผิด รายงานความผิดพลาด (บรรทัด 08317) ถ้าไม่มีจะผลิตชุดคําสังd เพืdอเรียกใช้ฟังก์ชนั ดังกล่าว ซึdง
เขียนรวมกันไว้ใน routine_call (บรรทัด 08319) และจะกล่าวถึงรายละเอียดในบททีd 10 หัวข้อ 10.1.2
• กรณีทีdเป็ นฟั งก์ชนั มาตรฐาน จะตรวจสอบว่ามีการเรียกฟั งก์ชนั มาตรฐานตรงพารามิเตอร์ทีdมกี ารผ่าน
พารามิเตอร์โดยฟั งก์ชนั หรือกระบวนงานหรือไม่ ถ้าใช่ รายงานความผิดพลาด (บรรทัด 08322) มิฉะนัน
ตรวจสอบว่ามีฟังก์ชนั มาตรฐานใดบ้างทีdสามารถเรียกใช้ได้ โดยดูจากฟั งก์ชนั มาตรฐานทีdไม่มพี ารามิเตอร์ ซึdง
ได้แก่ EOF, EOLN, และ RAND เท่านัน ถ้าเป็ นการเรียกใช้ฟังก์ชนั เหล่านี แสดงว่าถูกต้อง ผลิตคําสังd เพือd เรียกใช้
ฟั งก์ชนั ดังกล่าว และกําหนดชนิ ดของนิ พจน์ให้ตรงกับชนิ ดของฟั งก์ชนั นันๆ มิฉะนันรายงานความผิดพลาด
• กรณีทเีd ป็ นเขตข้อมูลหรือป้ายระบุ แสดงว่ามีการใช้ขอ้ ความสังd WITH เพืdอกําหนดระเบียนข้อมูลมา
ก่อนหน้านี เช่น
…
var point = record int x,y end;
…
with point do
begin
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…
write( x, y);
…
end;
สัญลักษณ์กระทํานี จะเกีdยวข้องกับนิ พจน์ซึdงเป็ นตัวระบุชนิ ดเขตข้อมูล x กับ y ในข้อความสังd write ในกรณีนี
ต้องการแสดงค่าของมัน แต่ยงั ไม่รเู้ ลขทีdอยูข่ อง x และ y เพราะมีออฟเซตห่างจากระเบียนข้อมูล point ต้องหา
เลขทีdอยูข่ อง point ให้ได้กอ่ นแล้วเอาออฟเซตของ x หรือ y บวกเข้าไป จึงจะได้เลขทีdอยูข่ อง x หรือ y ตามลําดับ
เลขทีdอยูข่ อง point หาได้จากดรรชนี กาํ กับใน FACTOR_WITH_INDEX การหาเลขทีdอยูข่ อง x หรือ y สามารถทําได้
โดยการเรียกฟั งก์ชนั gen_push_address(idp,FACTOR_WITH_INDEX) เมืdอ idp ชีไปยังบัพของ x หรือ y (บรรทัด
08357) เพืdอกดเลขทีdอยูด่ งั กล่าวบนยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ ถ้าไม่ตอ้ งการค่าทีdเลขทีdอยูด่ งั กล่าวก็ไม่ตอ้ ง
ทําอะไรอีก แต่ถา้ ต้องการค่าทีเd ลขทีdอยูด่ งั กล่าว อย่างกรณีนีตอ้ งการค่าของ x หรือ y ให้บรรจุเลขทีdอยูด่ งั กล่าว
ในเรจิสเตอร์ bx ด้วยคําสังd pop bx (บรรทัด 08363) แล้วเรียกฟั งก์ชนั gen_load_value (บรรทัด 08364)
ตามลําดับ ในกรณีทีdไม่ตอ้ งการค่า แต่ตอ้ งการเลขทีdอยูไ่ ด้แก่ กรณีทีdนิพจน์อยูต่ รง พารามิเตอร์จริงโดยเลขทีdอยู่ มี
ชนิ ดเป็ นแถวลําดับ ระเบียน หรือแฟ้ม (บรรทัด 08358-08362)
• กรณีทเีd ป็ นตัวแปร หรือพารามิเตอร์หนุ่ ทังแบบโดยค่าหรือโดยเลขทีdอยู่ รวมทังกรณีทีdไม่รวู้ า่ เป็ นอะไร
เนืd องจากมีความผิดพลาดมาก่อนหน้านี ถ้านิ พจน์นีถกู ใช้ตรง พารามิเตอร์จริงโดยเลขทีdอยู่ หรือตัวระบุมีชนิ ดเป็ น
แถวลําดับ ระเบียน หรือแฟ้ ม จะผลิตคําสังd เพืdอกดเลขทีdอยูข่ อง ตัวแปร หรือพารามิเตอร์หนุ่ ดังกล่าว ลงบนยอด
กองซ้อนในช่วงกระทําการ ด้วยการเรียกฟั งก์ชนั gen_push_address (บรรทัด 08373-08379) มิฉะนันจะ
ผลิตคําสังd เพือd หาค่าของ ตัวแปร หรือพารามิเตอร์หนุ่ ดังกล่าว ก่อนอืนd ต้องหาเลขทีdอยูก่ ่อน แล้วบรรจุลงเรจิสเตอร์
bx จากนันจึงเรียกฟั งก์ชนั gen_load_value เพืdอหาค่าดังกล่าว การหาเลขทีdอยูแ่ บ่งได้เป็ นสามกรณี คือ
- กรณีทเีd ป็ นพารามิเตอร์หุ่น เลขทีdอยูจ่ ะอยูใ่ นกรอบกองซ้อนตรงตําแหน่ งทีdแทนด้วย
$N_label_index เมืdอ label_index เป็ นดรรชนี ป้ายของพารามิเตอร์หนุ่ ตัวนัน จึงผลิตคําสังd เพืdอบรรจุเลขทีdอยู่
บนเรจิสเตอร์ bx ดังนี (บรรทัด 08385-08386)
mov bx,WORD PTR $N_label_index
- กรณีทเีd ป็ นตัวแปรท้องถิdนทีdประกาศในบล็อก เลขทีdอยูข่ องตัวแปร คือ เลขทีdอยูอ่ ยูย่ งั ผลของตัว
แปรนัน ตัวแปรดังกล่าวแทนด้วย $N_label_index เมืdอ label_index เป็ นดรรชนี ป้ายของตัวแปร จึงผลิตคําสังd เพืdอ
บรรจุเลขทีdอยูบ่ นเรจิสเตอร์ bx ดังนี (บรรทัด 08391-08392)
lea
bx,WORD PTR $N_label_index
- กรณีทเีd ป็ นตัวแปรทีdประกาศอยูใ่ นบล็อกนอก จะต้องหาค่าของ bp ทีdชไี ปยังกรอบกองซ้อนของ
บล็อกทีdตวั แปรนันอยูก่ ่อน โดยการใช้ค่าโยงสถิต ตามทีdกล่าวแล้วในหัวข้อ 9.4 เนืd องจากต้องเปลีdยนค่าใน bp
ดังนันต้องจดจําค่าของ bp ก่อน ในทีdนีจะจดจําไว้ใน si เมืdอเปลีdยนค่าใน bp แล้วบรรจุเลขทีdอยูข่ องตัวแปรใน bx
และเรียกใช้ฟังก์ชนั gen_load_value เพืdอหาค่าแล้ว ต้องเปลีdยนค่า bp ให้เท่ากับ si เพืdอให้ bp ชีกลับมาทีdกรอบ
กองซ้อนเดิม เลขทีdอยูข่ องตัวแปรดังกล่าว คือ เลขทีdอยูย่ งั ผลของตัวแปรนัน ตัวแปรดังกล่าวแทนด้วย
$N_label_index เมืdอ label_index เป็ นดรรชนี ป้ายของตัวแปร ลําดับคําสังd ทีdผลิตจึงเป็ น ดังนี (บรรทัด 0839608404)
mov si,bp
; จําค่าใน bp ไว้ทีd si
mov bp,WORD PTR [bp+4]
; เลืdอน bp ไปยังกรอบกองซ้อนของตัวแปร
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; ผ่านทางค่าโยงสถิต
…
mov bp,WORD PTR [bp+4]
; จน bp ชีไปยังกรอบกองซ้อนทีdตวั แปรอยู่
lea
bx,$N_label_index
; บรรจุเลขทีdอยูข่ องตัวแปรบนเรจิสเตอร์ bx
… คําสังd ทีdได้จากการเรียกฟั งก์ชนั gen_load_value อยูต่ รงนี …
mov bp,si
; เปลีdยนค่า bp ให้เท่ากับ si เพือd ให้ bp
; ชีกลับมาทีdกรอบกองซ้อนเดิม
จากนันกําหนดให้นิพจน์มรี ปู แบบตัวแปรและจดจําตัวชีไปยังบัพของตัวแปรดังกล่าว (บรรทัด 0840708408)
•
กรณีทเีd ป็ นกระบวนงานหรือกระบวนงานทีdเป็ นพารามิเตอร์หุ่น
สามารถใช้ตรงตําแหน่ งของ
พารามิเตอร์จริงเท่านัน โดยการตรวจสอบว่า variable_use มีคา่ เท่ากับ ROUTINE_USE หรือไม่ ถ้าใช่แสดงว่า
ถูกต้อง จดจําตัวชีไปยังบัพของชืdอกระบวนงานดังกล่าว เพือd ใช้ในภายหลัง (บรรทัด 08413) มิฉะนัน รายงาน
ความผิดพลาด (บรรทัด 08415) เนืd องจากกระบวนงานไม่มีชนิ ด จึงกําหนดให้มีชนิ ดเป็ น dummy_type
(บรรทัด 08416)
• กรณีทีdเป็ นกระบวนงานมาตรฐาน ไม่สามารถใช้ตรงตําแหน่ งของพารามิเตอร์จริงและทีdตาํ แหน่ งใดๆ
ตรงนิ พจน์ได้ จึงรายงานความผิดพลาด และกําหนดให้มชี นิ ดเป็ น dummy_type (บรรทัด 08419-08426)
• กรณีอืdนๆ รายงานความผิดพลาด และกําหนดให้มชี นิ ดเป็ น dummy_type (บรรทัด 0842608427)

9.8 <opt_variable>
ไวยากรณ์แปลทีdเกียd วข้อง ได้แก่
<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>
|@
.
สัญลักษณ์ไม่สินสุด <opt_variable> ใช้สญ
ั ลักษณ์ไม่สินสุด <index_field_pointer> เป็ นตัวแยกว่าเป็ นชนิ ด แถว
ลําดับ, ระเบียน, ตัวชีหรือแฟ้ม
- กรณีเป็ นชนิ ดแถวลําดับ ส่วนทีdตามหลังจะต้องเป็ นดรรชนี กาํ กับ ซึdงเขียนขึนต้นด้วย “[“ ตามด้วย
รายการดรรชนี กาํ กับ โดยทีdดรรชนี กาํ กับแต่ละตัว คือ นิ พจน์ นันd เอง ถ้ารายการดรรชนี กาํ กับประกอบด้วย
ดรรชนี กาํ กับมากกว่าหนึd งตัว แต่ละตัวต้องเขียนคันd ด้วยเครืdองหมาย “,” และลงท้ายด้วย “]” เขียนเป็ นกฎได้ดงั นี
<index_field_pointer> : “[“ <index_list> “]” .
<index_list> : <expr> <expr_list> .
<expr_list> : ","<expr> #896 <expr_list> | @ .
อย่าลืมว่าในการเขียนกฎนันd จะคํานึ งถึงวากยสัมพันธ์ก่อน สําหรับส่วนความหมายจะใส่สญ
ั ลักษณ์กระทําลงไปใน
กฎ จะเห็นได้วา่ กฎทีdเขียนนันมีจาํ นวนดรรชนี กาํ กับเท่าไหร่กไ็ ด้ตงแต่
ั หนึd งตัวขึนไป และตัวกํากับจะเป็ นนิ พจน์
ชนิ ดใดก็ได้ ในส่วนความหมายการตรวจสอบชนิ ดและจํานวนดรรชนี กาํ กับ จะใช้สญ
ั ลักษณ์กระทํา #896
- กรณีเป็ นชนิ ดระเบียน ส่วนทีdตามหลังจะต้องเป็ น “.” และตัวระบุ ซึdงเป็ นเขตข้อมูลหรือป้ายระบุ เขียน
เป็ นกฎได้ดงั นี
<index_field_pointer> : "." "id" .
การตรวจสอบว่าตัวระบุเป็ นเขตข้อมูลหรือป้ายระบุ หรือไม่ จะใช้สญ
ั ลักษณ์กระทํา #884
- กรณีเป็ นชนิ ดตัวชีหรือแฟ้ ม ส่วนทีdตามหลังจะต้องเป็ น “^” เขียนเป็ นกฎได้ดงั นี
<index_field_pointer> : "^".
สําหรับสัญลักษณ์กระทํา #886 ใช้เพือd ตรวจสอบว่าตัวระบุขา้ งหน้าเป็ นชนิ ดตัวชีหรือแฟ้ ม
สัญลักษณ์ไม่สินสุด <opt_variable> นอกจากจะใช้สญ
ั ลักษณ์ไม่สินสุด <index_field_pointer> เพืdอแยก
การตรวจสอบระหว่างชนิ ดของตัวระบุแล้ว ยังมีสญ
ั ลักษณ์ไม่สินสุด <opt_variables> ตามหลัง เพืdอใช้เรียกซํา
เขียนเป็ นกฎ ดังนี
<opt_variable> : <index_field_pointer> <opt_variables> .
<opt_variables> : <index_field_pointer> <opt_variables>
|@.
ตัวอย่างเช่น ส่วนของโปรแกรมภาษาปาสกาล ต่อไปนี
type person = array[1..5,1..10] of record
name : array[1..40] of char;
next : ^person;
end;
var a : person;
การอ้างถึงตัวแปร a อาจจะเป็ น a[1,1].name[5] หรือ a[2,7].next^ เป็ นต้น หลัง a เป็ นรายการดรรชนี กาํ กับ ซึงd
มีดรรชนีกาํ กับสองตัว และเนืdองจาก a เป็ นแถวลําดับของระเบียน ฉะนันหลังรายการดรรชนี กาํ กับของ a จึง
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สามารถอ้างถึงเขตข้อมูลได้ ในตัวอย่างข้างต้น คือ เขตข้อมูล name หรือ next ถ้าอ้างถึงเขตข้อมูล name สามารถ
ตามด้วยรายการดรรชนี กาํ กับของ name ซึdงมีดรรชนี กาํ กับเพียงตัวเดียว แต่ถา้ อ้างถึงเขตข้อมูล next สามารถ
ตามได้ดว้ ย ‘^’ เนืd องจาก next มีชนิ ดเป็ นตัวชี ต้นไม้วเิ คราะห์กระจายของ a[1,1].name[5] แสดงได้ ดังนี
<factor>
“id”

<variable_or_func_call>
<opt_variable>
<index_field_pointer>

“[”

<opt_variables>

<index_list>

“]” <index_field_pointer>

<expr> <expr_list>

“.”

“,” <expr> <expr_list>

<opt_variables>

“id” <index_field_pointer> <opt_variables>
“[”

@

<index_list>

“]” @

<expr> <expr_list>
@

a [

1

,

1

]

.

name [

5

]

ฉะนันไม่วา่ ข้อมูลจะมีโครงสร้างซับซ้อนเพียงใด หลักการอ้างถึงข้อมูลในโครงสร้างดังกล่าว ก็จะเหมือนกับ
ตัวอย่างทีdได้กล่าวมาข้างต้น
ในขณะทีdแปล <opt_variable> จะเรียกชืdอตรงตําแหน่ งข้อมูลทังสีdทีdเกีdยวข้องกับนิ พจน์ใหม่ เหมือนกับทีd
เคยกระทํากับ <factor> เพืdอให้งา่ ยแก่การจดจํา ดังนี (บรรทัด 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
สัญลักษณ์กระทํา #882 (บรรทัด 08458-08476) บอกให้รวู้ า่ หลังตัวระบุมี “[“, “.”, หรือ “^”
ตามหลัง ตอนทีdแปลถึงตัวระบุสญ
ั ลักษณ์กระทํา #1242 จองเนื อทีdบนกองซ้อนความหมายแค่สองทีd เมือd แปลถึง
“[”, “.”, หรือ “^” จะจองเนือทีdบนกองซ้อนความหมายเพิมd อีกสองทีd (บรรทัด 08459) จากนันจะตรวจสอบว่า
ตัวระบุหน้า “[”, “.”, หรือ “^” เป็ น ตัวแปร พารามิเตอร์หุ่น เขตข้อมูล ป้ายระบุ หรือ ไม่รู้ (เนืd องจากมีความ
ผิดพลาดมาก่อนหน้านี) หรือไม่ ถ้าใช่จะเก็บตัวชีไปยังชนิ ดของตัวระบุดังกล่าวไว้ใน VAR_TP มิฉะนันรายงาน
ความผิดพลาด และกําหนดให้ VAR_TP ชีไปยัง dummy_type (บรรทัด 08460-08471) จากนันจะเก็บค่า
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variable_use ไว้ใน VAR_USE แล้วเปลีdยน variable_use ให้เป็ น EXPR_USE (บรรทัด 08473-08474)
เนืd องจากต้องการค่าของนิ พจน์ตรงดรรชนีกาํ กับของแถวลําดับ จากนันจึงเรียกฟั งก์ชนั
gen_push_address
(บรรทัด 08475) เพืdอผลิตคําสังd กดเลขทีdอยูข่ องตัวระบุลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ
สัญลักษณ์กระทํา #888 (บรรทัด 08506-08514) ใช้เมือd แปลโครงสร้างทีdซบั ซ้อนของตัวแปรหมด
จะรูช้ นิ ดของตัวแปรทีdเก็บใน VAR_TP ประกอบกับรูว้ า่ ตัวแปรนี ซึdงเป็ นนิ พจน์ ใช้ตรงตําแหน่งใด จากค่าทีเd ก็บใน
VAR_USE (ดูสญ
ั ลักษณ์กระทํา #882) จึงบอกได้วา่ จะผลิตคําสังd เพืdอหาค่า หรือปล่อยให้เลขทีdอยูอ่ ยูบ่ นกองซ้อน
ในช่วงกระทําการ ถ้า VAR_USE เท่ากับ TARGET_USE หรือ VARPARM_USE หรือ VAR_TP เท่ากับ ARRAY_FORM
หรือ RECORD_FORM หรือ FILE_FORM หรือ TEXT_FORM แสดงว่าไม่ตอ้ งการค่า ปล่อยให้เลขทีdอยูอ่ ยูบ่ นกอง
ซ้อนในช่วงกระทําการ มิฉะนันต้องการค่า จะผลิตคําสังd pop bx เพืdอผุดเลขทีdอยูบ่ นกองซ้อนในช่วงกระทําการ
มาเก็บใน bx แล้วเรียกฟั งก์ชนั gen_load_value เพืdอหาค่า ตามลําดับ ค่าใน VAR_USE ไม่จาํ เป็ นต้องใช้อีกต่อไป
จึงเปลีdยนให้เป็ นรูปแบบของนิ พจน์ คือ มีรปู แบบตัวแปร
สัญลักษณ์กระทํา #884 (บรรทัด 08477-08490) ใช้เมืdอหลังตัวระบุเป็ น “.” แล้วตามด้วยตัวระบุ
ต้องตรวจสอบว่า ตัวระบุหน้า “.” เป็ นชนิ ดระเบียนหรือไม่ และตัวระบุหลัง “.” ต้องเป็ นเขตข้องมูลในระเบียน
ดังกล่าวด้วย การตรวจสอบว่า ตัวระบุหน้า “.” เป็ นชนิ ดระเบียน ทําได้โดยการตรวจสอบว่า VAR_TP->form
เท่ากับ RECORD_FORM หรือไม่ (บรรทัด 08478) ถ้าไม่ใช่ รายงานความผิดพลาด และกําหนดให้ VAR_TP ชีไป
ยัง dummy_type (บรรทัด 08488-08489) ถ้าใช่แสดงว่าเป็ นระเบียน จะค้นหาว่า ตัวระบุหลัง “.” อยูใ่ น
ระเบียนดังกล่าวหรือไม่ ด้วยการเรียกฟั งก์ชนั search_this_symtab (บรรทัด 08479) ถ้าค้นพบ จะผลิตคําสังd
เพืdอคํานวณเลขทีdอยูข่ องเขตข้อมูล เก็บไว้บนกองซ้อนในช่วงกระทําการ (บรรทัด 08481-08483) ตามทีdกล่าว
แล้วในหัวข้อ 9.5 และกําหนดให้ VAR__TP ชีไปยังชนิ ดของเขตข้อมูลดังกล่าว (บรรทัด 08484) แต่ถา้ ค้นไม่พบ
รายงานความผิดพลาด และกําหนดให้ VAR_TP ชีไปยัง dummy_type (บรรทัด 08488-08489)
สัญลักษณ์กระทํา #886 (บรรทัด 08491-08505) ใช้เมืdอหลังตัวระบุเป็ น “^” ต้องตรวจสอบว่า ตัว
ระบุหน้า “^” เป็ นชนิ ดตัวชีหรือแฟ้ มหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ รายงานความผิดพลาด (บรรทัด 08504) ถ้าใช่ แบ่ง
ออกเป็ นสองกรณี กรณีทีdเป็ นชนิ ดตัวชี จะผลิตคําสังd เพือd กดเลขทีdอยูท่ ีdตวั ชีนันชีอยู่ ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทํา
การ (บรรทัด 08494-08496) ตามทีdกล่าวแล้วในหัวข้อ 9.5 และกําหนดให้ VAR__TP ชีไปยังชนิ ดทีdตวั ชีนันชี
อยู่ (บรรทัด 08606) กรณีทีdเป็ นชนิ ดแฟ้ ม ไม่มีความจําเป็ นต้องผลิตคําสังd ใดๆ ตามทีdกล่าวแล้วในหัวข้อ 9.5
สัญลักษณ์กระทํา #894 (บรรทัด 08515-08517) ใช้เมืdอแปลถึงนิ พจน์ทีdเป็ นดรรชนี กาํ กับของแถว
ลําดับ จะตรวจสอบว่ามีการเขียนดรรชนี กาํ กับเกินหรือไม่ โดยดูจากชนิดทีdเก็บใน VAR_TP ถ้า VAR_TP->form
ไม่เท่ากับ ARRAY_FORM แสดงว่าเขียนดรรชนี กาํ กับเกิน ในกรณีนี รายงานความผิดพลาด ถ้าไม่เกิน จะปล่อยให้
เป็ นหน้าทีdของสัญลักษณ์กระทํา #896 คํานวณเลขทีdอยูข่ องดรรชนี กาํ กับ
สัญลักษณ์กระทํา #896 (บรรทัด 08518-08542) ใช้เพืdอคํานวณเลขทีdอยูข่ องดรรชนี กาํ กับ (บรรทัด
08531-08539) ตามทีdกล่าวแล้วในหัวข้อ 9.5 อย่างไรก็ตามต้องตรวจสอบความถูกต้องอืdนๆ ก่อน หลังจาก
แปลนิ พจน์ทีdใช้เป็ นดรรชนีกาํ กับเสร็จ ข้อมูลทังสีdทีdเกียd วข้องกับนิ พจน์ ไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้อีกต่อไป ยกเว้น
ชนิ ดของนิ พจน์ จึงเก็บชนิ ดของนิ พจน์ไว้ทีd expr_tp (บรรทัด 08523) แล้วลบข้อมูลทังสีdทิง (บรรทัด 08524)
กรณีทีd VAR_TP->form ไม่เท่ากับ ARRAY_FORM ได้แสดงความผิดพลาดแล้วด้วยสัญลักษณ์กระทํา #894 ไม่
จําเป็ นต้องรายงานความผิดพลาดซํา (บรรทัด 08525) ถ้า VAR_TP->form เท่ากับ ARRAY_FORM ต้อง
ตรวจสอบต่อไปว่าชนิ ดของนิ พจน์สอดคล้องกับชนิ ดของดรรชนี กาํ กับของแถวลําดับหรือไม่ (บรรทัด 08526) ถ้า
ไม่ใช่ รายงานความผิดพลาด ถ้าใช่ จะผลิตคําสังd เพืdอคํานวณเลขทีdอยูข่ องดรรชนี กาํ กับดังทีdกล่าวข้างต้น และ
กําหนดให้ VAR_TP ชีไปยังชนิ ดของสมาชิกของดรรชนี กาํ กับนัน (บรรทัด 08540)

245

9.9 <set>
ไวยากรณ์แปลทีdเกียd วข้อง ได้แก่
<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
.
สัญลักษณ์กระทํา #900 (บรรทัด 08566-08574) ทําหน้าทีdกาํ หนดค่าเริdมต้นให้เป็ นเซตว่าง ด้วย
การเรียก _clear_sx ซึdงเป็ นรูทีนจากคลัง (บรรทัด 08571) จองเนื อทีdบนกองซ้อนความหมายสีทd ีd (บรรทัด
08567) เพืdอเก็บข้อมูลทีdเกีdยวกับนิ พจน์ เนืd องจากตอนนี เป็ นเซตว่างจึงกําหนดให้ FACTOR_TYPE เท่ากับ
empty_set_type (บรรทัด 08568) กําหนดให้ FACTOR_KIND เท่ากับ VALUE และ FACTOR_VAR เป็ น NULL(
บรรทัด 08569-08570) เนืd องจากนิ พจน์เป็ นค่าคงทีdเซต นิ พจน์ทีdเขียนภายใน “[“ และ “]” ต้องการค่า จึง
กําหนดให้ variable_use เท่ากับ EXPR_USE (บรรทัด 08573)
สัญลักษณ์กระทํา #904 (บรรทัด 08575-08578) ใช้เมืdอแปลค่าคงทีdเซตเสร็จ จะรูช้ นิ ดของสมาชิก
ของเซตทีdใช้เป็ นค่าคงทีd ถ้าเป็ นเซตว่างจะกําหนดให้เท่ากับ empty_set_typep ตามสัญลักษณ์กระทํา #900 แต่
ถ้ามีสมาชิกจะมีการตรวจสอบชนิ ดของสมาชิกทุกตัวว่าเหมือนกันหรือไม่ดว้ ยสัญลักษณ์กระทํา #930 และจะ
กําหนดให้นิพจน์มชี นิ ดเป็ นเซตทีdมีชนิ ดของสมาชิกตามนัน ด้วยการเรียกฟั งก์ชนั make_set_typep ตามทีdได้กล่าว
แล้วในบททีd 5 หัวข้อ 5.3.1
สัญลักษณ์กระทํา #930 (บรรทัด 08579-08595) ใช้เมืdอแปลนิ พจน์ทีdเป็ นสมาชิกในค่าคงทีdเซตเสร็จ
สมาชิกอาจเขียนได้ในสองลักษณะ คือ แบบทีdไม่เป็ นช่วงกับแบบทีdเป็ นช่วง เช่น [15,1..5] สัญลักษณ์กระทํานี จะ
ถูกเรียกใช้หลังจากแปลนิ พจน์ 15, 1, และ 5 เสร็จ เป็ นต้น ถ้าเขียนแบบไม่เป็ นช่วง สมาชิกนี จะเพิdมเข้าไปในเซต
โดยสัญลักษณ์กระทํา #938 แต่ถา้ เป็ นแบบช่วงสมาชิกดังกล่าวจะเพิdมเข้าไปในเซตโดยสัญลักษณ์กระทํา #934
และ #936 สัญลักษณ์กระทํานี จึงมีหน้าทีdตรวจสอบว่าสมาชิกเป็ นชนิ ดเดียวกันหรือไม่เท่านัน โดยใช้ชนิ ดฐาน
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เป็ นตัวตรวจสอบ เมืdอแปลนิ พจน์ทีdเป็ นสมาชิกเสร็จ มีความจําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลทีdเป็ นชนิ ดของนิ พจน์เท่านัน จึง
กําหนดให้ expr_tp เท่ากับชนิดฐานของนิ พจน์ (บรรทัด 08582) จากนันลบข้อมูลทังสีทd ีdเกีdยวกับนิพจน์ทิง
(บรรทัด 08583) จะเหลือข้อมูลทังสีทd ีdจองโดยสัญลักษณ์กระทํา #900 บนกองซ้อนความหมาย จากนัน
ตรวจสอบทีdตาํ แหน่ ง FACTOR_TYPE ว่าเป็ น empty_set_typep หรือไม่ ถ้าใช่แสดงว่าเป็ นสมาชิกตัวแรก จะ
ตรวจสอบว่าชนิ ดฐานของสมาชิกตัวแรกเป็ น อักขระ จํานวนเต็ม หรือแจกแจง หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ รายงานความ
ผิดพลาด ถ้าใช่ จะกําหนดให้ชนิ ดของสมาชิกตัวแรก เป็ นชนิ ดของสมาชิกในค่าคงทีdเซต (บรรทัด 0858908593) แต่ถา้ ไม่ใช่สมาชิกตัวแรก จะตรวจสอบว่ามีชนิ ดฐานตรงกับชนิ ดฐานของสมาชิกตัวแรกหรือไม่ ถ้าไม่
ตรง รายงานความผิดพลาด (บรรทัด 08585-08586)
สัญลักษณ์กระทํา #934 (บรรทัด 08596-08598) ใช้เมืdอรูว้ า่ สมาชิกในเซตเขียนเป็ นช่วง และรูค้ ่า
แรกของช่วงแล้ว ผลิตคําสังd push ax เพืdอกดค่าดังกล่าวลงกองซ้อนในช่วงดําเนิ นการ
สัญลักษณ์กระทํา #936 (บรรทัด 08599-08603) ใช้เมืdอรูว้ า่ สมาชิกในเซตเขียนเป็ นช่วง และรูค้ ่า
สุดท้ายของช่วงแล้ว ผลิตคําสังd push ax เพืdอกดค่าดังกล่าวลงกองซ้อนในช่วงกระทําการ และเรียก
_add_range_element ซึdงเป็ นรูทีนจากคลัง เพือd เพิdมสมาชิกทีdเป็ นช่วงเข้าไปในเซต (ดูหวั ข้อ 9.2)
สัญลักษณ์กระทํา #938 (บรรทัด 08604-08608) ใช้เมืdอรูว้ า่ สมาชิกในเซตเขียนไม่เป็ นช่วง และรูค้ า่
ของสมาชิกแล้ว ผลิตคําสังd push ax เพืdอกดค่าดังกล่าวลงกองซ้อนในช่วงดําเนิ นการ และเรียก _add_element ซึdง
เป็ นรูทีนจากคลัง เพืdอเพิมd สมาชิกเข้าไปในเซต (ดูหวั ข้อ 9.2)

9.10 บทสรุป
นิ พจน์ประกอบด้วย ตัวดําเนิ นการและตัวถูกดําเนิ นการ ตัวดําเนิ นการจะมีระดับการทําก่อนและสาระ
เพืdอกําหนดการดําเนิ นการก่อนหลัง การเขียนไวยากรณ์ของนิ พจน์ เพืdอใช้ตรวจสอบวากยสัมพันธ์ จะใช้การทํา
ก่อนและสาระเป็ นเกณฑ์ในการเขียนกฎ ในส่วนของความหมายและผลิตคําสังd เพืdอคํานวณนิ พจน์ จะใช้สญ
ั ลักษณ์
กระทํา ใส่เข้าไปในกฎ หลังจากแปลนิ พจน์เสร็จ จะมีทีdสีdทีdปรากฏบนกองซ้อนความหมาย เสมอ ทีdทงสี
ั dสาํ รองไว้
เพืdอใช้เก็บข้อมูลสีdตวั คือ ชนิ ด, รูปแบบ (เป็ นแบบค่าหรือแบบตัวแปร), ตัวชีไปยังบัพของตัวแปรในตาราง
สัญลักษณ์, และดรรชนี กาํ กับเพือd นําไปใช้คาํ นวณเลขทีdอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความสังd WITH เรียงจากยอด
กองซ้อนความหมายลงมาตามลําดับ อย่างไรก็ตามไม่จาํ เป็ นทีdนิพจน์ทุกตัว จะต้องมีขอ้ มูลครบทังสีตd ัว แต่
หลังจากแปลนิ พจน์เสร็จ จะมีเนื อทีdทงสี
ั dบนกองซ้อนความหมายเกิดขึนเสมอ นิ พจน์จะถูกนําไปใช้ในข้อความสังd
ต่างๆ คอมไพเลอร์ทีdสร้างในหนังสือเล่มนี ได้กาํ หนดตําแหน่ งไว้สีdตาํ แหน่ ง คือ EXPR_USE, TARGET_USE,
VARPARM_USE, และ ROUTINE_USE ใช้เพือd จุดประสงค์เมืdอต้องการ ค่าของนิ พจน์, เลขทีdอยู,่ เป็ นพารามิเตอร์
จริงแบบโดยเลขทีdอยู,่ และเป็ นพารามิเตอร์จริงโดยฟั งก์ชนั หรือกระบวนงาน ตามลําดับ กรณีทีdเป็ นตําแหน่ ง
TARGET_USE และ VARPARM_USE คําสังd ทีdผลิตเมืdอแปลนิ พจน์ จะค้างเลขทีdอยูข่ องนิ พจน์ไว้บนยอดกองซ้อน
ในช่วงกระทําการ กรณีทีdเป็ นตําแหน่ ง EXPR_USE คําสังd ทีdผลิตเมืdอแปลนิ พจน์ ถ้าเป็ นชนิ ดจํานวนจริง จะบรรจุค่า
ในเรจิสเตอร์คู่ dx:ax แต่ถา้ เป็ นชนิ ดเซต จะบรรจุคา่ ในเรจิสเตอร์เทียม sx และชนิ ดอืนd ๆ ทีdไม่ใช่ แฟ้ม, แถวลําดับ
, และระเบียน จะบรรจุค่าในเรจิสเตอร์ ax อย่างไรก็ตาม แม้ตําแหน่ งของนิ พจน์จะเป็ น EXPR_USE แต่ถา้ นิ พจน์
เป็ นชนิ ด แฟ้ ม, แถวลําดับ, หรือระเบียน คําสังd ทีdผลิตเมืdอแปลนิ พจน์ จะค้างเลขทีdอยูข่ องนิ พจน์ไว้บนยอดกองซ้อน
ในช่วงกระทําการ สําหรับตําแหน่ ง ROUTINE_USE ใช้เพืdอตรวจสอบการผ่านพารามิเตอร์โดยฟั งก์ชนั หรือ
กระบวนงาน
ในช่วงการแปล การค้นหาตัวแปรทีdอา้ งถึงในนิ พจน์ จะเริdมในระเบียนของข้อความสังd WITH (ถ้ามี) จาก
ด้านในสุดออกมาด้านนอก ถ้าไม่พบจึงจะไปค้นหาในบล็อก ตังแต่บล็อกทีdกาํ ลังแปล ถึงบล็อกนอกสุด ส่วนในช่วง
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กระทําการ ถ้าไม่ใช่ตวั แปรท้องถินd ในบล็อก คําสังd ทีdผลิตเพืdอหาเลขทีdอยูข่ องตัวแปร จะใช้ค่าโยงสถิต เพือd ค้นหา
บล็อกทีdตวั แปรนันอยูก่ ่อน แล้วจึงหาเลขทีdอยูใ่ นระเบียนของข้อความสังd WITH (ถ้ามี)
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บทที 10
ข้อความสัง
ตามกฎที (8) ในบทที 4 บล็อกในภาษาปาสกาลประกอบด้วย ส่วนประกาศ ตามด้วย ข้อความสัง
ประกอบ สําหรับสัญลักษณ์กระทําทีเกียวกับส่วนประกาศ ได้กล่าวแล้วในบทที 8 ในบทนี, จะกล่าวถึงสัญลักษณ์
กระทํา ทีเกียวข้องกับข้อความสัง ก่อนหน้านี, ในบทที 9 ได้กล่าวถึงสัญลักษณ์กระทําทีเกียวกับนิ พจน์ เพราะ
จําเป็ นต้องนํามาใช้ในบทนี, ไวยากรณ์แปลในส่วนของข้อความสังมีกฎต่างๆ ดังนี,
<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>
|@
.
ข้อความสังประกอบ (<compound_statement>) ในภาษาปาสกาลเขียนขึ, นต้นด้วยคําหลัก “BEGIN”
ตามด้วยลําดับข้อความสัง (<statement_sequence>) และปิ ดท้ายด้วยคําหลัก “END” สําหรับลําดับข้อความสัง
จะใช้ “;” เป็ นตัวคันข้อความสังสองข้อความสังทีอยูต่ ิดกัน (ไม่เหมือนในภาษาซี ทีใช้ “;” เป็ นตัวบอกการสิ, นสุด
ของข้อความสัง) ข้อความสังจะมีป้ายอยูข่ า้ งหน้าหรือไม่ก็ได้ (<opt_label>) ข้อความสังในภาษาปาสกาล มีสอง
แบบ คือ แบบง่ายกับแบบมีโครงสร้าง ข้อความสังแบบง่าย ได้แก่ ข้อความสังเรียกกระบวนงาน, ข้อความสัง
กําหนดค่า, ข้อความสัง goto, และข้อความสังว่าง ส่วนข้อความสังแบบมีโครงสร้าง ได้แก่ ข้อความสัง while,
ข้อความสัง repeat, ข้อความสัง for, ข้อความสัง if, ข้อความสัง case, ข้อความสัง with, และข้อความสังประกอบ
เพือให้งา่ ยต่อการอ่านและเข้าใจ จะแยกอธิบายออกเป็ นกลุ่ม ดังนี,
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• ข้อความสัง goto และป้ายหน้าข้อความสัง จะกล่าวถึงในหัวข้อ 10.1
• ข้อความสังกําหนดค่า และข้อความสังเรียกกระบวนงาน จะกล่าวถึงในหัวข้อ 10.2
• ข้อความสัง while ซึงจะกล่าวถึงในหัวข้อ 10.3
• ข้อความสัง repeat ซึงจะกล่าวถึงในหัวข้อ 10.4
• ข้อความสัง for ซึงจะกล่าวถึงในหัวข้อ 10.5
• ข้อความสัง if ซึงจะกล่าวถึงในหัวข้อ 10.6
• ข้อความสัง case ซึงจะกล่าวถึงในหัวข้อ 10.7
• ข้อความสัง with ซึงจะกล่าวถึงในหัวข้อ 10.8
การเขียนกฎไวยากรณ์ไม่พงบริ
ึ บท ทีเกียวข้องกับข้อความสังแบบมีโครงสร้าง และข้อความสังแบบง่าย
goto ให้เป็ นไวยากรณ์ LL(1) สามารถทําได้โดยการแยกเขียนกฎของแต่ละข้อความสัง เพราะคําหลักตัวแรกของ
ข้อความสัง สามารถใช้แยกว่าเป็ นข้อความสังใดได้เลย แต่กฎทีเกียวกับข้อความสังแบบง่ายระหว่าง ข้อความสัง
กําหนดค่า กับข้อความสังเรียกกระบวนงาน ไม่สามารถแยกเขียนออกเป็ นสองกฎได้ เพราะโทเค็นตัวแรก คือ ตัว
ระบุ (“id”) เหมือนกัน ต้องเขียนเป็ นกฎเดียวกันก่อน คือ
<simple_or_structured_statement> : “id” <assign_or_proc_call> .
จากนั,นจึงเขียนกฎของ <assign_or_proc_call> เพือแยกว่าเป็ นข้อความสังกําหนดค่า หรือข้อความสังเรียก
กระบวนงาน ดังนี,
<assign_or_proc_call> : <opt_variable_or_empty> “:=” <expr>
| <routine_call>
|@.
<opt_variable_or_empty> : <opt_variable>
|@.
- ถ้าโทเค็นทีตามหลังตัวระบุเป็ น “(“ แสดงว่าเป็ นข้อความสังเรียกกระบวนงาน ซึงจะตรงกับกฎ
<assign_or_proc_call> : <routine_call> .
เช่น ข้อความสัง sort(x) เมือ sort เป็ นชือของกระบวนงาน เป็ นต้น
- ถ้าโทเค็นทีตามหลังตัวระบุเป็ น “:=” แสดงว่าเป็ นข้อความสังกําหนดค่า ซึงจะตรงกับกฎ
<assign_or_proc_call : <opt_variable_or_empty> “:=” <expr> .
และ <opt_variable_or_empty> : @ .
เช่น y := 5 เป็ นต้น
- ถ้าโทเค็นทีตามหลังตัวระบุเป็ น “ [“, “.”, หรือ “^” (ดูหวั ข้อ 9.8 ประกอบ) แสดงว่าเป็ น
ข้อความสังกําหนดค่า ซึงจะตรงกับกฎ
<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 เป็ นต้น
กฎของไวยากรณ์ไม่พึงบริบททีกล่าวมาข้างต้น ใช้เพือตรวจสอบวากยสัมพันธ์เท่านั,น ไม่สามารถตรวจสอบด้าน
ความหมาย เช่น ข้อความสัง sort(x) ต้องมีการตรวจสอบตัวระบุ sort ว่าเป็ นชือของกระบวนงานหรือไม่ เป็ น
ต้น การตรวจสอบความหมายจะใช้วธิ ีใส่สญ
ั ลักษณ์กระทําเข้าไปในกฎตามทีกล่าวมาแล้วในบทที 6
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สัญลักษณ์กระทํา #99 และ #88 ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 6.4 และ 6.5 ตามลําดับ
10.1 ข้อความสัง goto และป้ายหน้าข้อความสัง
การประกาศและการอ้างถึงป้าย จะมีลกั ษณะคล้ายกับการประกาศและอ้างถึงตัวระบุ คือ ต้องมีการ
ประกาศก่อนการอ้างถึง แต่ทีแตกต่าง คือ ต้องนิ ยามป้ายด้วย จึงจะอ้างถึงได้ อย่างไรก็ตามการอ้างถึงป้าย
สามารถทําได้ก่อนการนิ ยามป้าย ลักษณะของ การประกาศ นิ ยาม และอ้างถึง ป้าย แสดงอยูใ่ นตัวอย่าง 10.1

ตัวอย่าง 10.1
Program label101;
label 99;
ประกาศ
begin
…
goto 99;
อ้างถึง
…
99: … นิ ยาม
end.
ป้ายทีจะอ้างถึงได้ตอ้ งประกาศและนิ ยามในบล็อกนั,นหรือบล็อกนอกทีคลุมบล็อกนั,นอยู่ ป้ายทีอยูใ่ น
บล็อกเดียวกันต้องไม่มีหมายเลขซํ,ากัน แต่ป้ายทีอยูค่ นละบล็อก สามารถมีหมายเลขซํ,ากันได้ การอ้างถึงป้ายทีมี
หมายเลขซํ,ากันจะหมายถึงป้ายทีประกาศในบล็อกทีกําลังอ้างถึงก่อน แต่ถา้ ป้ายดังกล่าวไม่ได้ประกาศไว้ในบล็อก
ทีกําลังอ้างถึง จะหมายถึงป้ายทีประกาศในบล็อกนอกทีอยูใ่ กล้กบั บล็อกทีกําลังอ้างถึงมากทีสุด ข้อควรระวัง คือ
ไม่สามารถอ้างถึงป้ายทีประกาศในบล็อกทีซ้อนอยูด่ า้ นใน การจัดเก็บป้ายทีประกาศในแต่ละบล็อกจึงมีลกั ษณะ
เดียวกันกับการจัดเก็บตัวระบุ คือ เก็บในตารางสัญลักษณ์ (ดูหวั ข้อ 5.1) โดยใช้หมายเลขป้ายเป็ นชือ ส่วน
ประเภท (เขตข้อมูล use) นั,น กําหนดให้เป็ น LABEL_ID สําหรับเขตข้อมูล info และ typep ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ ส่วน
เขตข้อมูล level และ label_index ใช้เหมือนกับตัวระบุอืนๆ คือ เก็บระดับบล็อกและดรรชนี ป้ายของป้ายที
ประกาศในบล็อกนั,นๆ โครงสร้างข้อมูลยังคงเป็ นต้นไม้แบบค้นทวิภาค มีเขตข้อมูล left และ right เป็ นตัวชี, ไปยัง
บัพลูกซ้ายและขวา ตามลําดับ ทีแตกต่างจากตัวระบุ คือ ตัวระบุใช้เขตข้อมูล next เป็ นลูกโซ่เชือมต่อตัวระบุ แต่
ป้ายใช้เขตข้อมูล next เป็ นตัวกําหนดว่ามีการนิ ยามป้ายหรือยัง กรณีทียังไม่ได้มกี ารนิ ยาม เขตข้อมูล next จะเป็ น
NULL เมือมีการนิ ยามป้ายใด จะกําหนดให้เขตข้อมูล next ชี, มาทีบัพของป้ายนั,น (ชี, มาทีบัพของตัวเอง)
สัญลักษณ์กระทําทีเกียวข้องกับป้ายในส่วนการประกาศ ได้แก่สญ
ั ลักษณ์กระทํา #176 ได้กล่าวถึงแล้ว
ในหัวข้อ 8.1 ในทีนี, จะกล่าวถึงสัญลักษณ์กระทําทีเกียวข้องกับ การนิ ยามและอ้างถึงป้าย ซึงอยู่ในส่วนข้อความสัง
คือ #100, #156, #684, #899, #66, และ #77
ในการตรวจสอบป้ายว่าได้มกี าร นิ ยาม และอ้างถึง อย่างถูกต้องหรือไม่ จะใช้กองซ้อน LABEL_STACK
ช่วย โดยที LABEL_STACK มีโครงสร้างในภาษาซี ดังนี, (บรรทัด 03591-03593)

254

struct {
LABEL_NODE_PTR ref, def;
} LABEL_STACK[STRUCT_DEPTH – 1];
กองซ้อนดังกล่าวแทนด้วยแถวลําดับขนาดเท่ากับ STRUCT_DEPTH ซึงกําหนดค่าไว้เท่ากับ 50 (บรรทัด
00701) สมาชิกในแถวลําดับเป็ นระเบียนประกอบด้วยเขตข้อมูลสองตัว คือ ref และ def ซึงมีชนิ ดเป็ น
LABEL_NODE_PTR ทีมีโครงสร้าง ดังนี, (บรรทัด 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 เป็ นตัวชี, ไปยังบัพ label_node ทีเป็ นระเบียน ประกอบด้วยเขตข้อมูล llink, line,
column, labelp, และ rlink โดยที llink กับ rlink ใช้เป็ นตัวเชือมโยงระหว่างบัพ label_node ในลักษณะรายการโยง
คู่เพือให้งา่ ยและเร็วเมือต้องการลบบัพ สําหรับ line, column, และ labelp ใช้เพือเก็บ บรรทัด, สดมภ์, และตัวชี,
ไปยังตารางสัญลักษณ์ ของป้าย ตามลําดับ เมือมีความผิดพลาดเกิดขึ, น จะได้บอกบรรทัด, สดมภ์, และป้าย ทีทํา
ให้เกิดความผิดพลาดได้ถกู
ตําแหน่ งยอดกองซ้อน จะเก็บอยูท่ ีตัวแปร TOP_LABEL_STACK (บรรทัด 03594) ถ้ากองซ้อนว่างจะมี
ค่าเป็ น –1 มิฉะนั,นจะมีคา่ ตั,งแต่ 0 ถึง STRUCT_DEPTH – 1 การตรวจสอบว่ากองซ้อนว่างหรือไม่ จะใช้แมโคร
LABELSTACK_EMPTY (บรรทัด 00753) การกดจะใช้แมโคร ALLOCATE_LABEL_STACK (บรรทัด 0074900750) และการผุดจะใช้แมโคร RELEASE_LABEL_STACK (บรรทัด 00751-00752) การกดและผุดจะมีการ
ตรวจสอบการล้นและขาดของก้องซ้อนด้วยเสมอ
จุดประสงค์หลักของกองซ้อน LABEL_STACK ก็เพือใช้ตรวจสอบความผิดพลาด เมือมีการกระโดดจาก
ภายนอกเข้าไปยังป้ายทีนิยามไว้ภายในโครงสร้างของข้อความสังแบบมีโครงสร้าง 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,นยังใช้เพือตรวจสอบป้ายทีมีการอ้างถึง แต่ไม่ได้นิยามไว้ เช่น
Program P;
label 99;
procedure Q;
begin …
goto 99
end;
begin …
end .
ฉะนั,นต้องมีการเตรียมทีไว้สาํ หรับจัดเก็บป้ายทีนิ ยามและอ้างถึงนอกโครงสร้างของข้อความสังแบบมีโครงสร้าง
และเมือแปลมาถึงโครงสร้างของข้อความสังแบบมีโครงสร้าง จําเป็ นต้องมีทีไว้สาํ หรับจัดเก็บและตรวจสอบป้ายที
นิ ยามและอ้างถึงในโครงสร้างของข้อความสังแบบมีโครงสร้างนั,น และเมือออกจากโครงสร้างของข้อความสังแบบ
มีโครงสร้างนั,น ต้องมีการเคลือนย้ายป้าย และลบทีทีใช้จดั เก็บป้ายของโครงสร้างของข้อความสังแบบมีโครงสร้าง
ดังกล่าวทิ, ง เนื องจากโครงสร้างของข้อความสังแบบมีโครงสร้างสามารถซ้อนกันได้ การเข้าออกมีลกั ษณะเป็ นแบบ
กองซ้อน จึงได้ใช้กองซ้อน LABEL_STACK ดังทีกล่าวมา และท้ายสุดเมือแปลจนถึงท้ายโปรแกรม ต้องมีการ
ตรวจสอบป้ายทีมีการประกาศแต่ไม่ได้นิยาม และป้ายทีมีการอ้างถึงแต่ไม่ได้นิยามในส่วนทีอยูน่ อกโครงสร้าง
ของข้อความสังแบบมีโครงสร้าง
เพือให้เห็นแนวความคิดทั,งหมด จะแยกอธิบายออกเป็ นสองข้อ พร้อมตัวอย่าง
ก. ความผิดทีสามารถตรวจสอบได้โดยใช้ตารางสัญลักษณ์
ตัวอย่างความผิดพลาดในข้อนี, แสดงอยูใ่ นตัวอย่าง 10.2
ตัวอย่าง 10.2
Program main;
label 10, 11;
Procedure P;
label 20, 21;
Procedure Q;
label 30, 31;
begin { Q }
1
20: …
30: …
2
end; { Q }
begin { P }
21: …
3
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goto 30;
…
end ; { P }
begin { main }
10 : …
5
10 : …
…
6
end .

4

• หมายเลข 1 ผิดเพราะ มีการนิ ยามป้าย 20 ในบล็อก Q แต่ป้าย 20 ไม่ได้ประกาศไว้ในบล็อก Q
วิธีการตรวจสอบ คือ เมือมีการนิ ยามป้าย นําป้ายดังกล่าวไปค้นหาในตารางสัญลักษณ์ของบล็อกนั,นก่อน ถ้า
ค้นหาแล้วไม่พบ แสดงว่าไม่ได้มีการประกาศป้ายดังกล่าวไว้ในบล็อกนั,น (ดู #684)
• หมายเลข 2, 4, และ 6 ผิดเพราะป้าย 31, 20, และ 11 ได้ประกาศไว้ในบล็อก แต่ไม่ได้มกี ารนิ ยาม
ในบล็อกนั,น วิธีการตรวจสอบ คือ เมือแปลมาถึงท้ายบล็อก จะใช้เขตข้อมูล next ของบัพว่าชี, มาทีตัวเองหรือไม่
ถ้าไม่ แสดงว่ายังไม่มีการนิ ยาม
• หมายเลข 3 ผิดเพราะ อ้างถึงป้าย 30 แต่ป้าย 30 ไม่ได้ประกาศไว้ในบล็อก P หรือ main วิธีการ
ตรวจสอบ คือ นําป้ายทีอ้างถึงไปค้นในตารางสัญลักษณ์ของบล็อก P และ main ตามลําดับ ถ้าค้นหาแล้วไม่พบ
แสดงว่าไม่ได้มกี ารประกาศป้ายดังกล่าวไว้ในบล็อกนั,นและบล็อกทีคลุมบล็อกนั,น (ดู #899) ในกรณีนี,แม้จะมี
ป้าย 30 ในบล็อก Q แต่ไม่สามารถอ้างถึงได้ เพราะเป็ นบล็อกทีซ้อนอยูข่ า้ งใน
• หมายเลข 5 ผิดเพราะ มีการนิ ยามป้าย 10 ในบล็อก main ซํ,า วิธีการตรวจสอบคล้ายหมายเลข 1
หรือตรวจสอบต่อจากหมายเลข 1 คือ เมือมีการนิ ยามป้าย นําป้ายดังกล่าวไปค้นหาในตารางสัญลักษณ์ของ
บล็อกนั,นก่อน ถ้าค้นหาแล้วไม่พบ แสดงว่าไม่ได้มีการประกาศป้ายดังกล่าวไว้ในบล็อกนั,น ผิดตามตัวอย่าง
หมายเลข 1 แต่ถา้ ค้นพบ ต้องตรวจสอบว่ามีการนิ ยามมาแล้วหรือไม่ โดยการตรวจสอบว่าเขตข้อมูล next ของ
บัพชี, มาทีตัวเองหรือไม่ ถ้าใช่แสดงว่าเป็ นการนิ ยามซํ,า แต่ถา้ ไม่ใช่แสดงว่าเป็ นการนิ ยามครั,งแรก จะไม่มีความ
ผิดพลาด และหลังจากการนิ ยามครั,งแรกแล้ว เขตข้อมูล next จะกําหนดให้ชี,มาทีตัวเอง เพือใช้ในการตรวจสอบ
การนิ ยามซํ,าต่อไป (ดู #684)
ข. ความผิดทีต้องใช้กองซ้อน LABEL_STACK ช่วยในการตรวจสอบ
ข้อมูลเกียวกับการนิ ยามป้ายและอ้างถึงป้ายบนกองซ้อน LABEL_STACK แบ่งออกได้เป็ นสองกลุ่ม คือ
กลุ่มทีอยูภ่ ายในโครงสร้างของข้อความสังแบบมีโครงสร้าง และกลุ่มทีอยูภ่ ายนอกโครงสร้างของข้อความสังแบบ
มีโครงสร้าง กลุ่มทีอยูภ่ ายนอกสามารถมีได้กลุ่มเดียว และจะอยูบ่ ริเวณก้นกองซ้อน LABEL_STACK ส่วนกลุ่มทีอยู่
ภายใน สามารถมีได้หลายกลุ่ม และซ้อนกันบนกองซ้อน LABEL_STACK ตามจํานวนทีมีการซ้อนกันของ
โครงสร้างของข้อความสังแบบมีโครงสร้าง โดยทีกลุ่มข้อมูลทีอยูภ่ ายในโครงสร้างของข้อความสังแบบมีโครงสร้าง
ด้านในสุด จะอยู่บริเวณยอดกองซ้อน โครงสร้างของข้อความสังแบบมีโครงสร้าง จะเริมทีสัญลักษณ์กระทํา #66
และสิ, นสุดทีสัญลักษณ์กระทํา #77 สําหรับข้อความสังประกอบทีเป็ นบล็อก ไม่ตอ้ งมี #66 และ #77 เพราะถือ
ว่าเป็ นกลุ่มทีอยูภ่ ายนอกโครงสร้างของข้อความสังแบบมีโครงสร้าง และไม่ได้ใส่ #66 และ #77 กับ
<compound_statement> ใน <simple_or_structured_statement> เพราะการซ้อนกันของข้อความสังประกอบ จะ
ไม่ถือว่าเป็ นการกระโดดเข้าไปในโครงสร้างภายใน เช่น
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…
begin
goto 99;
begin
99: …
end
end;
…
เป็ นต้น ในข้อ ก. สามารถตรวจจับความผิดพลาดได้สีกรณี คือ หนึ งมีการนิ ยามแต่ไม่ได้ประกาศ (ตรวจจับได้โดย
สัญลักษณ์กระทํา #684) สองมีการประกาศแต่ไม่ได้นิยาม (ตรวจจับได้โดยสัญลักษณ์กระทํา #156) สามมี
การอ้างถึงแต่ไม่ได้ประกาศ (ตรวจจับได้โดยสัญลักษณ์กระทํา #899) และสีมีการนิ ยามซํ,า (ตรวจจับได้โดย
สัญลักษณ์กระทํา #684) ในข้อ ข. จะแสดงให้เห็นการตรวจจับความผิดพลาดทีเหลืออีกสองกรณี คือ ห้ามีการ
กระโดดจากข้างนอกเข้าไปในโครงสร้างของข้อความสังแบบมีโครงสร้าง (ตรวจจับได้ตอนนิ ยามด้วยสัญลักษณ์
กระทํา #684 และ ตอนอ้างถึงด้วยสัญลักษณ์กระทํา #899) และหกมีการอ้างแต่ไม่มกี ารนิ ยาม (ตรวจจับได้
โดยสัญลักษณ์กระทํา #103) ในตัวอย่าง 10.3 แสดงให้เห็นความผิดพลาดในข้อ ข. แนวความคิดทั,งหมดใน
การตรวจจับ คือ
• ตอนเริมโปรแกรม (#100)
- จองทีบนกองซ้อน LABEL_STACK (ALLOCATE_LABEL_STACK) สําหรับเก็บป้ายทีมีการนิ ยามและ
อ้างถึง ในกลุ่มทีอยูภ่ ายนอกโครงสร้างของข้อความสังแบบมีโครงสร้าง
- กําหนดให้เขตข้อมูล ref และ def เป็ น NULL
• ตอนเข้าโครงสร้างของข้อความสังแบบมีโครงสร้าง (#66)
- จองทีบนกองซ้อน LABEL_STACK สําหรับเก็บป้ายของกลุ่มทีอยูภ่ ายในโครงสร้างของข้อความสัง
แบบมีโครงสร้างนี,
- กําหนดให้เขตข้อมูล ref และ def เป็ น NULL
• เมือมีการนิ ยามป้าย (#684)
- นําป้ายไปค้นหาในตารางสัญลักษณ์ของบล็อกทีกําลังแปล โดยการเรียกฟั งก์ชนั search_symtab
ถ้าไม่พบแสดงว่าผิดในกรณีทีหนึ ง ถ้าพบ ต้องตรวจสอบว่ามีการนิ ยามซํา, หรือไม่ โดยใช้เขตข้อมูล
next เป็ นตัวตรวจสอบ ถ้ามีการนิ ยามซํ,า แสดงว่าผิดในกรณีทีสี
- นําป้ายดังกล่าวไปเก็บในรายการโยงคู่ทีชี, โดย def
- ตรวจสอบในโครงสร้างเดียวกัน โดยการตรวจในรายการโยงคู่ทีชี, โดย ref ทียอดกองซ้อน
LABEL_STACK ว่ามีป้ายดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าเป็ นการอ้างทีถูกต้องแล้ว ลบป้ายดังกล่าวใน
รายการโยงคู่ทีชี, โดย ref ทิ, ง เนื องจากไม่จาํ เป็ นต้องพิจารณาอีกต่อไป
- ตรวจสอบว่ามีการอ้างถึงป้ายนั,นมาจากข้างนอกโครงสร้างของข้อความสังแบบมีโครงสร้างหรือไม่
โดยการตรวจในรายการโยงคู่ทีชี, โดย ref ตั,งแต่กน้ ถึงก่อนยอดกองซ้อน LABEL_STACK ว่ามีป้าย
ดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าผิดในกรณีทีห้า และลบป้ายดังกล่าวในรายการโยงคู่ทีชี, โดย ref ทิ, ง
• เมือมีการอ้างถึงป้าย (#899)
- นําป้ายไปค้นหาในตารางสัญลักษณ์ต,งั แต่บล็อกทีกําลังแปลถึงบล็อกนอกสุด โดยการเรียกฟั งก์ชนั
search_display ถ้าไม่พบแสดงว่าผิดในกรณีทีสาม แล้วไม่ตอ้ งพิจารณาอีก
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- ถ้าพบ ตรวจสอบว่ามีการอ้างถึงป้ายทีประกาศในบล็อกเดียวกัน หรือป้ายทีประกาศในบล็อกข้าง
นอก โดยการใช้ ระดับบล็อกของป้ายทีค้นพบ (ค่าในเขตข้อมูล level ของป้ายทีค้นพบ)
เปรียบเทียบกับ ระดับบล็อกทีกําลังแปล (ค่าทีเก็บอยูใ่ นตัวแปร level) ถ้ามีค่าน้อยกว่า แสดงว่า
เป็ นการอ้างถึงป้ายในบล็อกนอก ถ้าเท่ากัน แสดงว่าเป็ นการอ้างถึงป้ายในบล็อกเดียวกัน และ
เป็ นไปไม่ได้ทจะมี
ี คา่ น้อยกว่า เพราะหมายถึงการอ้างถึงป้ายทีประกาศในบล็อกข้างใน ซึงจะไม่พบ
เมือมีการค้นหา
- กรณีทีเป็ นการอ้างถึงป้ายทีประกาศในบล็อกข้างนอก ซึงแปลยังไม่ถงึ แสดงว่ายังไม่มีการนิยาม
ป้ายดังกล่าว นําป้ายทีอ้างถึงไปเก็บในรายการโยงคูท่ ีชี, โดย ref
- กรณีทีเป็ นการอ้างถึงป้ายในบล็อกเดียวกัน ต้องตรวจสอบในกรณีทีห้า คือ ตรวจสอบว่ามีการ
กระโดดเข้าไปข้างในโครงสร้างของข้อความสังแบบมีโครงสร้างหรือไม่
การตรวจสอบแบบ
ตรงไปตรงมาโดยดูวา่ ป้ายนั,นนิ ยามอยูข่ า้ งในโครงสร้างของข้อความสังแบบมีโครงสร้างหรือไม่
กระทําไม่ได้ เพราะทุกครั,งทีออกจากโครงสร้างของข้อความสังแบบมีโครงสร้าง บริเวณทีใช้เก็บป้าย
ทีนิ ยามในโครงสร้างด้านในจะถูกลบทิ, ง การตรวจสอบจึงทําได้โดยทางอ้อม คือ ตรวจสอบก่อนว่ามี
การนิ ยามป้ายนั,นแล้วหรือยัง โดยใช้เขตข้อมูล next ตามทีกล่าวมาแล้วข้างต้น ถ้ายังไม่มกี ารนิยาม
แน่ นอนย่อมไม่มีการกระโดดเข้าไปในโครงสร้างด้านใน นําป้ายทีอ้างถึงไปเก็บในรายการโยงคู่ทีชี,
โดย ref แต่ถา้ มีการนิ ยามแล้ว จะตรวจสอบว่าป้ายนั,นมีการนิ ยามในโครงสร้างเดียวกันหรือจาก
โครงสร้างด้านนอกหรือไม่ โดยการนําป้ายนั,นไปค้นหาในรายการโยงคู่ทีชี, โดย def ตั,งแต่กน้ ถึงยอด
กองซ้อน LABEL_STACK ว่ามีป้ายดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่า เป็ นการกระโดดภายในโครงสร้าง
เดียวกันหรือออกไปข้างนอก แสดงว่าถูกต้อง มิฉะนั,นแสดงว่าผิดในกรณีทีห้า
• ตอนออกจากโครงสร้างของข้อความสังแบบมีโครงสร้าง (#77)
- ย้ายป้ายทั,งหมดในรายการโยงคู่ทีชี, โดย ref ของโครงสร้างนี, ไปไว้ในรายการโยงคูท่ ีชี, โดย ref ของ
โครงสร้างทีอยูด่ า้ นนอกถัดไป
- ลบบริเวณทีใช้เก็บป้ายในโครงสร้างนี, ทิ, ง (RELEASE_LABEL_STACK)
• ตอนสิ, นสุดบล็อก (#165)
- ตรวจสอบป้ายทีมีการประกาศ แต่ไม่ได้นิยาม ถ้ามีผิดกรณีทีสอง
- ลบป้ายทีนิ ยามในบล็อกนี, ทิ, ง (ลบป้ายทีอยูใ่ นรายการโยงคูท่ ีชี, โดย def ทิ, งทั,งหมด)
• ตอนสิ, นสุดโปรแกรม (#165)
- ตรวจสอบป้ายทีมีการอ้างถึง แต่ไม่ได้นิยาม ถ้ามีป้ายเหลืออยูใ่ นรายการโยงคูท่ ีชี, โดย ref แสดงว่า
ป้ายเหล่านั,นผิดกรณีทีหก
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ตัวอย่าง 10.3
Program label_stack;
1
label 10,11;
Procedure P;
label 20;
Procedure Q;
label 30,31,32,33;
var x : integer;
begin { Q }
2
30: …; goto 31; …
if x > 0 then begin
31: …
3
goto 20;
end
else begin
32: …
repeat
33: …
goto 10;
until …
end;
goto 33;
9
end; { Q }
begin { P }
1
20: … ;
goto 11;
1
end; { P }
begin { label_stack }
10 : …
1
end . { label_stack }

4
5

6
7
8

หมายเลขในวงกลมเป็ นตําแหน่ งทีใช้เพืออธิบายข้อมูลในกองซ้อน LABEL_STACK ในการอธิบายจะใช้
กล่องสีเหลียมซ้อนกันแทนกองซ้อน LABEL_STACK กล่องบนสุดจะอยูท่ ียอดและกล่องล่างสุดจะอยูท่ ีก้น โดยที
กล่องแต่ละชั,นจะมีสองช่อง ช่องด้านซ้ายใช้แทนรายการโยงคูท่ ีชี, โดย def และช่องด้านขวาใช้แทนรายการโยงคู่ทีชี,
โดย ref ในช่องจะแสดงเฉพาะป้าย ถ้ามีมากกว่าหนึ งป้ายจะคันด้วย “,” ป้ายหนึ งๆ จะแทนบัพทีเก็บป้ายดังกล่าว
ในกรณีทีรายการโยงคู่วา่ ง จะแทนด้วยช่องว่าง
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ตําแหน่ งที 1
คําอธิบาย
• เริมต้นโปรแกรม
- จองทีบนกองซ้อน LABEL_STACK
- กําหนดให้ ref และ def เป็ น NULL
กองซ้อน LABEL_STACK

ตําแหน่ งที 2
คําอธิบาย
• มีการนิ ยามป้าย 30
- นําป้าย 30 ไปค้นในตารางสัญลักษณ์เฉพาะในบล็อก พบป้ายดังกล่าว และไม่มีการนิ ยามซํ,า
กําหนดให้เขตข้อมูล next ชี, มาทีบัพของตัวเอง เพือแสดงให้รวู้ า่ มีการนิ ยามแล้ว
- นําป้าย 30 ไปใส่ในช่องด้านซ้าย
- ตรวจสอบช่องด้านขวาว่ามีการอ้างถึงป้าย 30 หรือไม่ ในกรณีนี,ไม่มี (ถ้ามีตอ้ งลบป้าย 30 ในช่อง
ด้านด้านขวาทิ, ง เพราะกระโดดมายังตําแหน่ งทีมีการนิ ยามถูกต้องแล้ว)
- ตรวจสอบว่ามีการอ้างถึงป้าย 30 จากข้างนอกโครงสร้างหรือไม่ ในกรณีนี,ไม่มี (ถ้ามีแสดงว่าผิดใน
กรณีทีห้า ลบป้าย 30 ในช่องด้านขวาทิ, ง)
• มีการอ้างถึงป้าย 31
- นําป้าย 31 ไปค้นในตารางสัญลักษณ์ต,งั แต่บล็อกทีกําลังแปลถึงบล็อกนอกสุด พบป้ายดังกล่าว
- ตรวจสอบว่าเป็ นการอ้างถึงป้ายทีประกาศในบล็อกเดียวกัน หรือบล็อกข้างนอก
- เป็ นการอ้างถึงป้ายทีประกาศในบล็อกเดียวกัน ตรวจสอบทางอ้อม โดยดูว่ามีการนิ ยามป้าย 31 มา
ก่อนหน้านี, หรือยัง ในกรณีนี,ยังไม่มี นําป้าย 31 ใส่ในช่องด้านขวา
กองซ้อน LABEL_STACK
30

31

ตําแหน่ งที 3
คําอธิบาย
• เข้าสู่โครงสร้างของคําสัง if หลัง then
- จองทีบนกองซ้อน LABEL_STACK
- กําหนดให้ ref และ def เป็ น NULL
• มีการนิ ยามป้าย 31
- นําป้าย 31 ไปค้นในตารางสัญลักษณ์เฉพาะในบล็อก พบป้ายดังกล่าว และไม่มีการนิ ยามซํ,า
กําหนดให้เขตข้อมูล next ชี, มาทีบัพของตัวเอง เพือแสดงให้รวู้ า่ มีการนิ ยามแล้ว
- นําป้าย 31 ไปใส่ในช่องด้านซ้าย
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- ตรวจสอบช่องด้านขวาว่ามีการอ้างถึงป้าย 31 หรือไม่ ในกรณีนี,ไม่มี
- ตรวจสอบว่ามีการอ้างถึงป้าย 31 จากข้างนอกโครงสร้างหรือไม่ ดูชอ่ งทางขวาตั,งแต่กน้ ถึงก่อนยอด
ในกรณีนี,มี ผิดกรณีทีห้า แสดงข้อความผิดพลาดและลบป้าย 31 ในช่องทางขวาทีพบทิ, ง
• มีการอ้างถึงป้าย 20
- นําป้าย 20 ไปค้นในตารางสัญลักษณ์ต,งั แต่บล็อกทีกําลังแปลถึงบล็อกนอกสุด พบป้ายดังกล่าว
- ตรวจสอบว่าเป็ นการอ้างถึงป้ายทีประกาศในบล็อกเดียวกัน หรือบล็อกข้างนอก
- เป็ นการอ้างถึงป้ายทีประกาศในบล็อกนอก นําป้าย 20 ไปใส่ในช่องด้านขวา
กองซ้อน LABEL_STACK
31
20
30
ตําแหน่ งที 4
คําอธิบาย
• ออกจากโครงสร้างของข้อความสัง if หลัง then
- ย้ายป้ายทั,งหมดในช่องทางขวาของโครงสร้างนี, คือ 20 ไปไว้ในช่องทางขวาของโครงสร้างทีอยูข่ า้ ง
นอกถัดไป
- ลบบริเวณทีใช้เก็บป้ายของโครงสร้างนี, ทิ, ง
กองซ้อน LABEL_STACK
30
20
ตําแหน่ งที 5
คําอธิบาย
• เข้าสู่โครงสร้างของคําสัง if หลัง else
- จองทีบนกองซ้อน LABEL_STACK
- กําหนดให้ ref และ def เป็ น NULL
• มีการนิ ยามป้าย 32
- นําป้าย 32 ไปค้นในตารางสัญลักษณ์เฉพาะในบล็อก พบป้ายดังกล่าว และไม่มีการนิ ยามซํ,า
กําหนดให้เขตข้อมูล next ชี, มาทีบัพของตัวเอง เพือแสดงให้รวู้ า่ มีการนิ ยามแล้ว
- นําป้าย 32 ไปใส่ในช่องด้านซ้าย
- ตรวจสอบช่องด้านขวาว่ามีการอ้างถึงป้าย 32 หรือไม่ ในกรณีนี,ไม่มี
- ตรวจสอบว่ามีการอ้างถึงป้าย 32 จากข้างนอกโครงสร้างหรือไม่ ดูชอ่ งทางขวาตั,งแต่กน้ ถึงก่อนยอด
ในกรณีนี,ไม่มี
กองซ้อน LABEL_STACK
32
30
20

ตําแหน่ งที 6
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คําอธิบาย
• เข้าสู่โครงสร้างของคําสัง repeat
- จองทีบนกองซ้อน LABEL_STACK
- กําหนดให้ ref และ def เป็ น NULL
• มีการนิ ยามป้าย 33
- นําป้าย 33 ไปค้นในตารางสัญลักษณ์เฉพาะในบล็อก พบป้ายดังกล่าว และไม่มีการนิ ยามซํ,า
กําหนดให้เขตข้อมูล next ชี, มาทีบัพของตัวเอง เพือแสดงให้รวู้ า่ มีการนิ ยามแล้ว
- นําป้าย 33 ไปใส่ในช่องด้านซ้าย
- ตรวจสอบช่องด้านขวาว่ามีการอ้างถึงป้าย 33 หรือไม่ ในกรณีนี,ไม่มี
- ตรวจสอบว่ามีการอ้างถึงป้าย 33 จากข้างนอกโครงสร้างหรือไม่ ดูชอ่ งทางขวาตั,งแต่กน้ ถึงก่อนยอด
ในกรณีนี,ไม่มี
• มีการอ้างถึงป้าย 10
- นําป้าย 10 ไปค้นในตารางสัญลักษณ์ต,งั แต่บล็อกทีกําลังแปลถึงบล็อกนอกสุด พบป้ายดังกล่าว
- ตรวจสอบว่าเป็ นการอ้างถึงป้ายทีประกาศในบล็อกเดียวกัน หรือบล็อกข้างนอก
- เป็ นการอ้างถึงป้ายทีประกาศในบล็อกนอก นําป้าย 10 ไปใส่ในช่องด้านขวา
กองซ้อน LABEL_STACK
33
32
30

10
20

ตําแหน่ งที 7
คําอธิบาย
• ออกจากโครงสร้างของข้อความสัง repeat
- ย้ายป้ายทั,งหมดในช่องทางขวาของโครงสร้างนี, คือ 10 ไปไว้ในช่องทางขวาของโครงสร้างทีอยูข่ า้ ง
นอกถัดไป
- ลบบริเวณทีใช้เก็บป้ายของโครงสร้างนี, ทิ, ง
กองซ้อน LABEL_STACK
32
10
30
20
ตําแหน่ งที 8
คําอธิบาย
• ออกจากโครงสร้างของข้อความสัง if หลัง else
- ย้ายป้ายทั,งหมดในช่องทางขวาของโครงสร้างนี, คือ 10 ไปไว้ในช่องทางขวาของโครงสร้างทีอยูข่ า้ ง
นอกถัดไป
- ลบบริเวณทีใช้เก็บป้ายของโครงสร้างนี, ทิ, ง
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กองซ้อน LABEL_STACK
30

10, 20

ตําแหน่ งที 9
คําอธิบาย
• มีการอ้างถึงป้าย 33
- นําป้าย 33 ไปค้นในตารางสัญลักษณ์ต,งั แต่บล็อกทีกําลังแปลถึงบล็อกนอกสุด พบป้ายดังกล่าว
- ตรวจสอบว่าเป็ นการอ้างถึงป้ายทีประกาศในบล็อกเดียวกัน หรือบล็อกข้างนอก
- เป็ นการอ้างถึงป้ายทีประกาศในบล็อกเดียวกัน ตรวจสอบทางอ้อม โดยดูว่ามีการนิ ยามป้าย 33 มา
ก่อนหน้านี, หรือยัง ในกรณีนี,มี นําป้าย 33 ไปค้นในช่องด้านขวาตั,งแต่กน้ ถึงยอด ไม่พบ แสดงว่าผิด
กรณีทีห้า รายงานความผิดพลาด
• สิ, นสุดบล็อก Q
- ตรวจสอบป้ายทีมีการประกาศ คือ 30, 31, 32, และ 33 ทุกป้ายมีการนิ ยามแล้ว
- ลบป้าย 30 ทีอยูใ่ นช่องทางซ้ายทิ, ง
กองซ้อน LABEL_STACK
10, 20
ตําแหน่ งที 10
คําอธิบาย
• เข้าสู่บล็อก P
• มีการนิ ยามป้าย 20
- นําป้าย 20 ไปค้นในตารางสัญลักษณ์เฉพาะในบล็อก พบป้ายดังกล่าว และไม่มีการนิ ยามซํ,า
กําหนดให้เขตข้อมูล next ชี, มาทีบัพของตัวเอง เพือแสดงให้รวู้ า่ มีการนิ ยามแล้ว
- นําป้าย 20 ไปใส่ในช่องด้านซ้าย
- ตรวจสอบช่องด้านขวาว่ามีการอ้างถึงป้าย 20 หรือไม่ ในกรณีนี,มี ลบป้าย 20 ในช่องด้านขวาทิ, ง
- ตรวจสอบว่ามีการอ้างถึงป้าย 20 จากข้างนอกโครงสร้างหรือไม่ ดูชอ่ งทางขวาตั,งแต่กน้ ถึงก่อนยอด
ในกรณีนี,ไม่มี
กองซ้อน LABEL_STACK
20
10
ตําแหน่ งที 11
คําอธิบาย
• มีการอ้างถึงป้าย 11
- นําป้าย 11 ไปค้นในตารางสัญลักษณ์ต,งั แต่บล็อกทีกําลังแปลถึงบล็อกนอกสุด พบป้ายดังกล่าว
- ตรวจสอบว่าเป็ นการอ้างถึงป้ายทีประกาศในบล็อกเดียวกัน หรือบล็อกข้างนอก
- เป็ นการอ้างถึงป้ายทีประกาศในบล็อกข้างนอก นําป้าย 11 ไปใส่ในช่องทางขวา
• สิ, นสุดบล็อก P
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- ตรวจสอบป้ายทีมีการประกาศ คือ 20 ทุกป้ายมีการนิ ยามแล้ว
- ลบป้าย 20 ทีอยูใ่ นช่องทางซ้ายทิ, ง
กองซ้อน LABEL_STACK
10 , 11
ตําแหน่ งที 12
คําอธิบาย
• เข้าสู่บล็อกโปรแกรม
• มีการนิ ยามป้าย 10
- นําป้าย 10 ไปค้นในตารางสัญลักษณ์เฉพาะในบล็อก พบป้ายดังกล่าว และไม่มีการนิ ยามซํ,า
กําหนดให้เขตข้อมูล next ชี, มาทีบัพของตัวเอง เพือแสดงให้รวู้ า่ มีการนิ ยามแล้ว
- นําป้าย 10 ไปใส่ในช่องด้านซ้าย
- ตรวจสอบช่องด้านขวาว่ามีการอ้างถึงป้าย 10 หรือไม่ ในกรณีนี,มี ลบป้าย 10 ในช่องด้านขวาทิ, ง
- ตรวจสอบว่ามีการอ้างถึงป้าย 10 จากข้างนอกโครงสร้างหรือไม่ ดูชอ่ งทางขวาตั,งแต่กน้ ถึงก่อนยอด
ในกรณีนี,ไม่มี
กองซ้อน LABEL_STACK
10
11
• สิ, นสุดบล็อก(โปรแกรม)
- ตรวจสอบป้ายทีมีการประกาศ คือ 10 และ 11 ป้ายที 11 ไม่มกี ารนิ ยาม ผิดกรณีทีสอง รายงาน
ความผิดพลาด
- ลบป้าย 10 ทีอยูใ่ นช่องทางซ้ายทิ, ง
กองซ้อน LABEL_STACK
11
• สิ, นสุดโปรแกรม
- มีป้ายในช่องขวามือเหลืออยู่ ผิดกรณีทีหก รายงานความผิดพลาด
จากแนวคิดทั,งหมดทีกล่าวมา นํามาเขียนรวมกันไว้ในสัญลักษณ์กระทําต่างๆ ดังนี,
สัญลักษณ์กระทํา #100 ได้กล่าวถึงในหัวข้อ 7.1 (บรรทัด 04182-04221) ใช้สาํ หรับจองทีบนกอง
ซ้อน LABEL_STACK เพือเก็บป้ายทีนิ ยามและอ้างถึง ซึงอยู่ภายนอกโครงสร้างของข้อความสังแบบมีโครงสร้าง มี
การกระทําเหมือนสัญลักษณ์กระทํา #66
สัญลักษณ์กระทํา #66 (บรรทัด 07295-07299) ใช้ตอนเริมเข้าโครงสร้างของข้อความสังแบบมี
โครงสร้าง โดยจะเรียกแมโคร ALLOCATE_LABEL_STACK (บรรทัด 07296) เพือเตรียมทีบน LABEL_STACK ไว้
สําหรับจัดเก็บป้ายทีนิ ยามและอ้างถึงในโครงสร้างของข้อความสังแบบมีโครงสร้างนี, เนื องจากเป็ นจุดเริมต้นยังไม่
มีการอ้างถึงป้าย จึงกําหนดให้เขตข้อมูล ref มีคา่ เป็ น NULL (บรรทัด 07297) และยังไม่มีการนิ ยามป้าย จึง
กําหนดให้เขตข้อมูล def มีคา่ เป็ น NULL (บรรทัด 07298)
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สัญลักษณ์กระทํา #77 (บรรทัด 07300-07326) ใช้ตอนออกจากโครงสร้างของข้อความสังแบบมี
โครงสร้าง ป้ายทีนิ ยามในข้อความสังแบบมีโครงสร้างนี, ไม่มีผลใดๆ อีกแล้ว จึงคืนบัพทั,งหมดทีอยูใ่ นรายการโยงคู่
ทีชี, โดย def ทีใช้เก็บป้ายดังกล่าวทั,งหมดให้แก่ระบบ (บรรทัด 07303-07310) ส่วนป้ายทีอ้างถึงในข้อความสัง
แบบมีโครงสร้างนี, ทั,งหมดทีเก็บอยูใ่ นรายการโยงคูซ่ ึงชี, โดย ref แต่ยงั ไม่ได้ถูกนิ ยาม จะย้ายไปไว้ในโครงสร้างข้าง
นอกทีอยูต่ ิดกัน (บรรทัด 07311-07324) เพราะป้ายดังกล่าวอาจจะนิ ยามไว้ขา้ งนอก เนื, อทีบน
LABEL_STACK ของข้อความสังแบบมีโครงสร้างนี, ไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้อีกต่อไป จึงลบทิ, ง (บรรทัด 07313)
สัญลักษณ์กระทํา #156 ได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ 7.3 ใช้เมือแปลถึงจุดสิ, นสุดบล็อก ในส่วนทีเกียวกับ
ป้าย ได้ใช้ฟังก์ชนั check_definition_label (บรรทัด 03849-03859) เพือตรวจสอบป้ายทีมีการประกาศแต่
ไม่ได้นิยาม ลบป้ายทีนิ ยามในบล็อกทิ, ง และถ้าบล็อกนั,นเป็ นบล็อกของโปรแกรม จะตรวจสอบป้ายทีมีการอ้างถึง
แต่ไม่ได้นิยามไว้ (บรรทัด 04333-04341)
สัญลักษณ์กระทํา #684 (บรรทัด 05947-05994) ใช้เมือมีการนิ ยามป้าย สิงแรกทีต้องตรวจสอบ
คือ ป้ายดังกล่าวได้มกี ารประกาศไว้ในบล็อกหรือไม่ โดยการแปลงเลขป้ายให้เป็ นสายอักขระ (บรรทัด 05952)
แล้วเรียกฟั งก์ชนั search_symtab (บรรทัด 05953) เพือนําป้ายนั,นไปค้นหาในตารางสัญลักษณ์ของบล็อก
ดังกล่าว ถ้าไม่มกี ารประกาศไว้ การค้นหาจะไม่พบ ในกรณีนี,แสดงข้อความผิดพลาดให้ผใู้ ช้ทราบ ถ้าค้นพบแสดง
ว่าได้มกี ารประกาศไว้แล้ว จะต้องตรวจสอบว่ามีการนิ ยามซํ,าหรือไม่ โดยการตรวจสอบเขตข้อมูล next ว่าได้ชมาที
ี,
บัพของตัวเองหรือไม่ (บรรทัด 05959) ถ้าชี, มายังบัพของตัวเอง แสดงว่ามีการนิ ยามซํ,า แสดงข้อความผิดพลาด
ให้ผใู้ ช้ทราบ มิฉะนั,นแสดงว่าไม่มีการนิ ยามซํ,า ในกรณีนี,จะกําหนดให้เขตข้อมูล next ชี, มายังบัพของตัวเอง เพือ
บ่งบอกให้รวู้ า่ มีการนิ ยามแล้ว (บรรทัด 05961) แล้วผลิตคําสัง $L_label_index: (บรรทัด 05962) เมือ
label_index เป็ นดรรชนี ป้ายของป้ายดังกล่าว เพือกําหนดตําแหน่ งของป้าย ในบรรทัดที 05964 มีการตรวจสอบ
ว่า LABEL_STACK ว่างหรือไม่ เพือป้องกันการอ้างถึงเขตข้อมูลต่างๆ บน LABEL_STACK เนื องจากความผิดพลาด
จากการเขียนโปรแกรม อาจมีผลทําให้ LABEL_STACK ว่างได้ ถ้า LABEL_STACK ว่างก็ไม่จาํ เป็ นต้องตรวจสอบอีก
ต่อไป มิฉะนั,น นําป้ายทีนิ ยามไปใส่ในรายการโยงคูท่ ีชี, โดย def ด้วยการสร้างบัพเพือเก็บ ตัวชี, ไปยังตาราง
สัญลักษณ์ หมายเลขบรรทัดและสดมภ์ของป้ายทีนิ ยาม ในเขตข้อมูล labelp, line, และ column ตามลําดับ แล้ว
นําบัพนี, ไปใส่ในรายการโยงคูซ่ ึงชี, โดยเขตข้อมูล def (บรรทัด 05965-05974) จากนั,นลบป้ายในรายการโยงคู่
ซึงชี, โดยเขตข้อมูล ref ทีมีการอ้างถึงป้ายนี, เพราะการอ้างถึงดังกล่าวมีความถูกต้องแล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องนํามา
พิจารณาอีก (บรรทัด 05976-05980) และท้ายทีสุดจะตรวจสอบความผิดพลาด ทีเกิดจากการอ้างถึงป้ายนี,
มาจากข้างนอก (บรรทัด 05982-05992)
สัญลักษณ์กระทํา #899 (บรรทัด 07222-07294) ใช้เมือมีการอ้างถึงป้าย สิงแรกทีต้องตรวจสอบ
คือ ป้ายดังกล่าวได้มกี ารประกาศไว้ในบล็อกดังกล่าวหรือบล็อกทีคลุมอยูข่ า้ งนอกหรือไม่ โดยการแปลงเลขป้าย
ให้เป็ นสายอักขระ (บรรทัด 07228) แล้วเรียกฟั งก์ชนั search_display (บรรทัด 07229) ถ้าไม่มีการประกาศ
ไว้ การค้นหาจะไม่พบ ในกรณีนี,แสดงข้อความผิดพลาดให้ผใู้ ช้ทราบ ถ้าค้นพบแสดงว่าได้มกี ารประกาศไว้แล้ว
ต้องตรวจสอบว่ามีการประกาศไว้ในบล็อกใด โดยการตรวจสอบเขตข้อมูล level ของป้าย กับตัวแปร level ซึงเก็บ
ระดับปั จจุบนั ทีกําลังแปล ในกรณีทีค้นพบป้าย แสดงว่า ค่าในเขตข้อมูล level ของป้าย ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ค่าในตัวแปร level เป็ นไปไม่ได้ทีจะมากกว่า ถ้าน้อยกว่าแสดงว่าเป็ นการกระโดดไปยังบล็อกนอกทีคลุมอยู่ แต่ถา้
เท่ากันแสดงว่ากระโดดภายในบล็อก
กรณีกระโดดไปยังบล็อกนอก จะผลิตคําสังเพือกระโดดไปยังบล็อกดังกล่าว ดังนี,
• ผลิตคําสังเพือลบกรอบกองซ้อนของบล็อกทีข้ามไป โดยการเลือน sp ไปยัง bp ของกรอบกองซ้อนที
ต้องการกระโดดไป ผ่านทางค่าโยงสถิต (บรรทัด 07238-07246)
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mov bp,WORD PTR [bp_4] ; static link
…
=ระดับบล็อกปั จจุบนั - ระดับบล็อกของป้ายทีอ้างถึง
mov bp,WORD PTR [bp_4] ; static link
mov sp,bp
ดูตวั อย่างที 10.4, รูปที 10.1, และรูปที 10.2 ประกอบ
ตัวอย่าง 10.4 โปรแกรมต่อไปนี, แสดงให้เห็นการกระโดดจากบล็อก GFACT ออกไปยังบล็อก 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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ก้นกองซ้อนในช่วงกระทําการ

bp

sp

sp, bp

ค่าโยงพลวัต
กรอบกองซ้อนของโปรแกรม
I=4
ค่าโยงสถิต
เลขทีอยูก่ ลับ
กรอบกองซ้อนของ OUTERBLOCK
ค่าโยงพลวัต
J=9
N=4
ค่าโยงสถิต
เลขทีอยูก่ ลับ
กรอบกองซ้อนของ GFACT เมือ N = 4
ค่าโยงพลวัต
ค่าทีจะส่งกลับ
P=3
N=3
ค่าโยงสถิต
เลขทีอยูก่ ลับ
กรอบกองซ้อนของ GFACT เมือ N = 3
ค่าโยงพลวัต
ค่าทีจะส่งกลับ
P=2
…
รูปที 10.1 กรอบกองซ้อนก่อนทีจะมีการกระโดดด้วยข้อความสัง GOTO 77
ก้นกองซ้อนในช่วงกระทําการ
ค่าโยงพลวัต
I=4
ค่าโยงสถิต
เลขทีอยูก่ ลับ
ค่าโยงพลวัต
J=9

กรอบกองซ้อนของโปรแกรม

กรอบกองซ้อนของ OUTERBLOCK

รูปที 10.2 กรอบกองซ้อนหลังจากมีการเลือน sp ไปยัง bp ของกรอบกองซ้อน
ทีต้องการกระโดดไป ผ่านทางค่าโยงสถิต
หมายเหตุ ในรูปที 10.2 การเลือน sp ไปยัง bp ของกรอบกองซ้อนทีต้องการกระโดดไป ผ่านทางค่าโยงสถิต
ใช้คาํ สัง mov bp,WORD PTR [bp_4] ; static link เพียงครั,งเดียว เพราะระดับบล็อกของ
GFACT มีคา่ มากกว่าระดับบล็อกของ OUTERBLOCK เพียงหนึ ง
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• ผลิตคําสังเพือเลือน sp เหมือนตอนทีเข้าสู่บล็อกทีกระโดดไป (บรรทัด 07247-07257)
sub
sub
sub

sp,4
ถ้าเป็ นฟั งก์ชนั จะผลิตคําสังนี, แต่ถา้ เป็ นกระบวนงานไม่ตอ้ งมี
sp,_total_local_size
sp,_total_with_address_sizes

ดูตวั อย่างที 10.4 และรูปที 10.3 ประกอบ
หมายเหตุ ดูหวั ข้อ 7.2 และ 7.3 ไม่ตอ้ งมีคาํ สัง push bp และ mov bp,sp อีกเพราะค่าโยงพลวัตอยูบ่ นกองซ้อน
ในช่วงกระทําการอยูแ่ ล้ว
ก้นกองซ้อนในช่วงกระทําการ

bp

ค่าโยงพลวัต
I=4
ค่าโยงสถิต
เลขทีอยูก่ ลับ
ค่าโยงพลวัต
J=9

กรอบกองซ้อนของโปรแกรม

กรอบกองซ้อนของ OUTERBLOCK

sp
รูปที 10.3 กรอบกองซ้อนหลังจากมีการเลือน sp เหมือนตอนทีเข้าสู่ OUTERBLOCK
• ผลิตคําสังเพือกระโดดไปยังป้ายในบล็อกดังกล่าว (บรรทัด 07292)
jmp
$L_label_index
จากนั,นนําป้ายดังกล่าวไปใส่ในรายการโยงคู่ทีชี, โดย ref (บรรทัด 07280-07291)
กรณีกระโดดภายในบล็อก จะตรวจสอบว่ามีการนิ ยามป้ายหรือยัง (บรรทัด 07262) ถ้ายัง จะถือว่า
เป็ นการอ้างถึงป้ายดังกล่าวในบล็อกเดียวกัน แต่ป้ายนั,นยังไม่ได้นิยาม ในกรณีนี, จะนําป้ายดังกล่าวไปใส่ใน
รายการโยงคู่ทีชี, โดย ref (บรรทัด 07280-07291) และผลิตชุดคําสังเพือกระโดดไปยังป้ายดังกล่าว (บรรทัด
07292) แต่ถา้ มีการนิ ยามป้ายนั,นแล้ว จะตรวจสอบว่ามีการกระโดดเข้าไปในโครงสร้างของข้อความสังแบบมี
โครงสร้างหรือไม่ ในกรณีนี,จะทําโดยอ้อม คือ นําป้ายดังกล่าวไปค้นหาในรายการโยงคู่ทีชี, โดย def ตั,งแต่กน้ ถึง
ยอดกองซ้อน LABEL_STACK (บรรทัด 07264-07275) ถ้าพบแสดงว่าเป็ นการกระโดดในโครงสร้างเดียวกัน
หรือออกนอกโครงสร้าง แสดงว่าถูกต้อง จะผลิตชุดคําสังเพือกระโดดไปยังป้ายดังกล่าว (บรรทัด 07276)
มิฉะนั,น เป็ นการกระโดดเข้าไปภายในโครงสร้างข้างใน ในกรณีนี,จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 07277)
10.2 ข้อความสังกําหนดค่า และข้อความสังเรียกกระบวนงาน
ดังทีได้กล่าวแล้วว่า ไวยากรณ์ LL(1) ของข้อความสังกําหนดค่าและข้อความสังเรียกกระบวนงาน ไม่
สามารถแยกเขียนออกเป็ นสองกฎ เพราะขึ, นต้นด้วยตัวระบุเหมือนกัน ต้องใช้โทเค็นหลังตัวระบุเป็ นตัวกําหนด

269

เพิม ว่าจะหมายถึงข้อความสังกําหนดค่าหรือข้อความสังเรียกกระบวนงาน ถ้าโทเค็นทีตามหลังตัวระบุเป็ น “(“
จะตรงกับข้อความสังเรียกกระบวนงาน และจะมีวากยสัมพันธ์ตรงกับการเรียกฟั งก์ชนั ถ้าโทเค็นทีตามหลังตัวระบุ
เป็ น “:=”, “[“, “.”, หรือ “^” แสดงว่าเป็ นข้อความสังกําหนดค่า ในหัวข้อนี, จะแยกอธิบายออกเป็ นสองหัวข้อ
ย่อย คือ ข้อความสังกําหนดค่า และข้อความสังเรียกกระบวนงาน
10.2.1 ข้อความสังกําหนดค่า
ไวยากรณ์แปลทีเกียวข้องกับข้อความสังกําหนดค่า มีกฎต่างๆ ดังนี,
<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
.
ส่วนทีอยูท่ างขวาของเครืองหมาย “:=” เป็ นนิ พจน์ การแปลส่วนนิ พจน์ได้กล่าวถึงแล้วในบทที 9 และ
ก่อนการแปลนิ พจน์ได้ใช้สญ
ั ลักษณ์กระทํา #704 (บรรทัด 06044-06046) เพือกําหนดให้ variable_use เป็ น
EXPR_USE ฉะนั,นคําสังทีผลิตได้ จะเป็ นการหาค่าของนิ พจน์ เก็บไว้ในเรจิสเตอร์ ax หรือ dx:ax ยกเว้นในกรณีที
นิ พจน์น,ันมีชนิ ดเป็ น แถวลําดับ ระเบียน และแฟ้ม จะไม่มีการเรียกฟั งก์ชนั gen_load_value เพือหาค่า แต่จะ
ปล่อยให้เลขทีของ แถวลําดับ ระเบียน หรือแฟ้ม ค้างบนยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ
ส่วนทีอยูท่ างซ้ายของเครืองหมาย “:=” อาจเป็ นตัวแปรหรือชือของฟั งก์ชนั กรณีทีเป็ นชือของฟั งก์ชนั
และฟั งก์ชนั นั,นมีพารามิเตอร์ จะไม่อนุ ญาตให้มีการผ่านพารามิเตอร์ เพราะเป็ นการส่งค่ากลับผ่านทางชือของ
ฟั งก์ชนั ในกรณีทีเป็ นตัวแปร อาจเป็ นตัวแปรเดียวหรือมีโครงสร้าง หรือถ้าดูตามกฎ อาจจะเป็ น “id” เฉยๆ หรือ
อาจเป็ น “id” แล้วตามด้วย <opt_variable> ในกรณีแรกจะตรงกับกรณีทีเป็ นชือของฟั งก์ชนั ด้วย การตรวจสอบว่า
เป็ นตัวแปรหรือชือของฟั งก์ชนั ต้องใช้สญ
ั ลักษณ์กระทํา #710 เป็ นตัวตรวจสอบและผลิตคําสังให้สอดคล้อง
ตามนั,น ในกรณีหลังจะเหมือนกับตัวแปรทีอยูใ่ นกฎ <factor> และ <opt_vaiable> ทีกล่าวถึงในบทที 9 หัวข้อ 9.8
และ 9.9 ตามลําดับ เนื องจากวากยสัมพันธ์ของตัวแปรใน <factor> และตัวแปรทีอยูท่ างซ้ายของเครืองหมาย
“:=” เหมือนกัน คือ เริมด้วยโทเค็น “id” และตามด้วย <opt_variable> แต่ในกรณีของข้อความสังกําหนดค่า
ต้องการหาเลขทีอยูข่ องตัวแปรทางซ้ายของเครืองหมาย “:=” จึงได้วางสัญลักษณ์กระทํา #700 ไว้หน้าตัวแปรที
อยูท่ างซ้าย เพือกําหนดให้ตวั แปร variable_use เป็ น TARGET_USE
ในการแปลข้อความสังกําหนดค่าจะใช้ขอ้ มูลแปดตัวบนกองซ้อนความหมาย โดยแบ่งออกเป็ นสองส่วน
คือ ข้อมูลสีตัวทีเกียวข้องกับนิ พจน์ทีอยูท่ างขวาของเครืองหมาย “:=” และข้อมูลสีตัวทีเกียวข้องกับตัวแปรหรือชือ
ของฟั งก์ชนั ทีอยูท่ างซ้ายของเครืองหมาย “:=” ข้อมูลทั,งแปดได้กาํ หนดให้มชี ือดังนี, (บรรทัด 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
ข้อมูลทั,งสีทีเกียวกับตัวแปรหรือชือของฟั งก์ชนั จะมีชือขึ, นต้นด้วย
A
และอยูด่ า้ นล่างเนื องจากถูกแปลก่อน
ส่วนข้อมูลทั,งสีทีเกียวกับนิ พจน์ จะมีชือขึ, นต้นด้วย E และอยูด่ า้ นบนเนืองจากถูกแปลทีหลัง ข้อมูลแต่ละตัวจะใช้
เพือจุดประสงค์เดียวกันกับทีกล่าวถึงนิ พจน์ในบทที 9 อย่างไรก็ตามจะกําหนดชืออีกสองชือเพือให้งา่ ยแก่การ
จดจํา คือ (บรรทัด 06030-06031)
#define APIDP
sem[sem_top].symptr
#define APWITH_INDEX sem[sem_top-1].ival
เนื องจากสัญลักษณ์กระทํา #1242 จะจองเนื, อทีบนกองซ้อนความหมายแค่เพียงสองทีก่อน ตามทีกล่าวแล้วใน
หัวข้อ 9.8 จึงได้เรียกตําแหน่ งทั,งสองด้วยชือดังกล่าว และจะมีการจองเนื, อทีเพิมอีกสองทีจนครบสีทีในภายหลัง
ในขณะทีแปลข้อความสังกําหนดค่า จะผลิตคําสังเพือหาเลขทีอยูข่ องตัวแปรทีอยูท่ างซ้าย และคําสังเพือ
หาค่าหรือเลขทีอยูข่ องนิ พจน์ทีอยูท่ างขวา หลังจากแปลมาถึงท้ายข้อความสังกําหนดค่า จะได้ขอ้ มูลทั,งแปดตัวบน
กองซ้อนความหมาย แต่จะใช้ขอ้ มูลทีสําคัญเพียงสองตัว คือ ชนิดของตัวแปรทางซ้าย (AVAR_TP) กับชนิ ดของ
นิ พจน์ทางขวา (EXPR_TP) เพือนําไปตรวจสอบว่าสามารถกําหนดค่าให้กนั ได้หรือไม่ เช่น จะกําหนดให้ตวั แปร
ชนิ ดจํานวนเต็ม เท่ากับค่าของนิ พจน์ชนิ ดจํานวนจริงไม่ได้ เป็ นต้น ถ้าสามารถกําหนดค่าให้แก่กนั ได้ จะผลิต
คําสังเพือกําหนดค่าดังกล่าว คอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนี, ใช้ฟังก์ชนั assignment (บรรทัด 03914-03958)
เพือทําหน้าทีนี, โดยทีฟั งก์ชนั นี, จะเรียกฟั งก์ชนั check_assign_types (บรรทัด 03883-03912) ซึงทําหน้าที
ตรวจสอบชนิ ดว่าสามารถกําหนดค่าให้แก่กนั ได้หรือไม่กอ่ น
ฟั งก์ชนั check_assign_types จะตรวจสอบดังนี, กําหนดให้ tp1 และ tp2 เท่ากับชนิ ดฐานของชนิ ดตรง
ตําแหน่ ง AVAR_TP และ EXPR_TP ตามลําดับ ถ้า tp1 เท่ากับ tp2 และไม่เป็ นชนิ ดแฟ้ ม สามารถกําหนดค่าให้แก่
กันได้ แต่ถา้ tp1 เท่ากับ tp2 แต่เป็ นชนิ ดแฟ้ ม ไม่สามารถกําหนดค่าให้แก่กนั ในกรณีที tp1 ไม่เท่ากับ tp2 จะ
กําหนดค่าได้ในสีกรณี คือ
• tp1 เป็ นชนิ ดจํานวนจริง และ tp2 เป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม
• กรณีของสายอักขระ ทั,ง tp1 และ tp2 ต้องเป็ นชนิ ดแถวลําดับขนาดหนึ งมิติของอักขระ และมีจาํ นวน
สมาชิกเท่ากัน
• กรณีของตังชี, tp1 เป็ นชนิ ดตัวชี, และ tp2 เท่ากับ nil_typep
• กรณีของเซต tp1 เป็ นชนิ ดเซต และ tp2 เท่ากับ empty_set_typep
ถ้าสามารถกําหนดค่าให้แก่กนั ได้ ฟั งก์ชนั assignment จะผลิตคําสังในแต่ละกรณีดงั นี,
• ชนิ ดอักขระ เลขทีอยูข่ องตัวแปรทางซ้ายอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ และค่าของนิ พจน์ทีอยู่
ทางขวาเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ al จึงผลิตคําสัง pop bx เพือผุดเลขทีอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการใส่ในเรจิ
สเตอร์ bx จากนั,นนําค่าในเรจิสเตอร์ al ไปใส่ทีเลขทีดังกล่าวด้วยคําสัง mov BYTE PTR [bx],al (บรรทัด
03923-03924)
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• ชนิ ดจํานวนจริง เลขทีอยูข่ องตัวแปรทางซ้ายอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ แต่ค่าของนิ พจน์ที
อยูท่ างขวาอาจเป็ นได้สองชนิด คือ ชนิดจํานวนเต็ม หรือชนิ ดจํานวนจริง กรณีทีเป็ นชนิ ดจํานวนเต็มค่าของนิ พจน์
จะเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ ax ในกรณีนี,จะผลิตคําสัง push ax เพือกดค่าในเรจิสเตอร์ ax ลงบนยอดกองซ้อนในช่วง
กระทําการ แล้วเรียกรูทีนจากคลัง _float_convert เพือเปลียนให้เป็ นค่าชนิ ดจํานวนจริง เก็บไว้ในเรจิสเตอร์คู่
dx:ax และลบค่าเดิมบนยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการทิ, ง ตามทีกล่าวแล้วในบทที 9 หัวข้อ 9.1 และในบทที 11
แต่ถา้ เป็ นชนิ ดจํานวนจริงค่าของนิ พจน์จะเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์คู่ dx:ax อยูแ่ ล้ว จากนั,นผลิตคําสัง pop bx เพือผุด
เลขทีอยูข่ องตัวแปรทางซ้ายทีอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการใส่ในเรจิสเตอร์ bx แล้วนําค่าในเรจิสเตอร์คู่
dx:ax ไปใส่ทีเลขทีดังกล่าวด้วยคําสัง mov BYTE PTR [bx],ax และ mov BYTE PTR [bx+2],dx ตามลําดับ(บรรทัด
03929-03935)
• ชนิ ดแถวลําดับหรือชนิ ดระเบียน จะมีการสําเนาข้อมูลทีละไบต์จากเลขทีอยูข่ องตัวแปร (นิ พจน์)
ทางขวา ไปยังเลขทีอยูข่ องตัวแปรทางซ้าย เท่ากับจํานวนเนื, อทีทั,งหมดของแถวลําดับหรือระเบียน เลขทีอยูข่ อง
ตัวแปรทางขวาจะอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ และเลขทีอยูข่ องตัวแปรทางซ้ายจะอยูข่ า้ งล่างติดกันกับ
ยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ คําสังทีใช้ในการทําสําเนา คือ rep movsb ซึงมีขอ้ กําหนดว่า เรจิสเตอร์ cx เก็บ
จํานวนไบต์ทีต้องการทําสําเนา เรจิสเตอร์คู่ ds:si เก็บเลขทีอยูข่ องไบต์แรกทีเป็ นต้นทาง เรจิสเตอร์คู่ es:di เก็บ
เลขทีอยูข่ องไบต์แรกทีเป็ นปลายทาง และใช้คาํ สัง cld เพือบอกทิศทางการทําสําเนาจากไบต์เลขทีอยู่ตาไปยั
ํ งไบต์
เลขทีอยูส่ งู ตามลําดับ สรุปคําสังทีผลิต คือ (บรรทัด 03940-03946)
pop
si
pop
di
mov ax,ds ; ข้อมูลมีระยะห่างจาก ds ใช้ ax เป็ นทีเก็บชัวคราว
mov es,ax ; กําหนดให้ es เท่ากับ ds ผ่าน ax ไม่สามารถเขียนคําสัง mov es,ds โดยตรง
mov cx,size
cld
rep
movsb
• ชนิ ดเซต เลขทีอยูข่ องตัวแปรทางซ้ายอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ และค่าของนิ พจน์ทีอยู่
ทางขวาเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์เทียม sx การกําหนดค่าทําได้โดยการผลิตคําสัง call _copy_sx โดยที _copy_sx เป็ น
รูทีนจากคลัง ตามทีกล่าวแล้วในบทที 9 หัวข้อ 9.2 และในบทที 11 (บรรทัด 03950-03951)
• กรณีอืนๆ เช่น ชนิ ดจํานวนเต็ม หรือชนิ ดตัวชี, เป็ นต้น เลขทีอยูข่ องตัวแปรทางซ้ายอยูบ่ นยอดกอง
ซ้อนในช่วงกระทําการ และค่าของนิ พจน์ทีอยูท่ างขวาเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ ax จึงผลิตคําสัง pop bx เพือผุดเลขที
อยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการใส่ในเรจิสเตอร์ bx จากนั,นนําค่าในเรจิสเตอร์ ax ไปใส่ทีเลขทีดังกล่าวด้วย
คําสัง mov BYTE PTR [bx],ax (บรรทัด 03954-03955)
จากทีกล่าวมาทั,งหมด นํามาเขียนในสัญลักษณ์กระทําต่างๆ ดังนี,
สัญลักษณ์กระทํา #700 (บรรทัด 06041-06043) กําหนดให้ variable_use เท่ากับ TARGET_USE
เพราะต้องการเลขทีอยูข่ องตัวแปรทีอยูท่ างซ้าย
สัญลักษณ์กระทํา #704 (บรรทัด 06044-06046) กําหนดให้ variable_use เท่ากับ EXPR_USE
เพราะต้องการค่าของนิพจน์
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สัญลักษณ์กระทํา #706 (บรรทัด 06047-06050) ใช้เมือแปลถึงท้ายข้อความสังกําหนดค่า เรียก
ฟั งก์ชนั assignment เพือตรวจสอบชนิ ดและผลิตคําสัง ตามทีกล่าวมาแล้วข้างต้น ข้อมูลทั,งแปดบนกองซ้อน
ความหมายไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้อีกต่อไปจึงลบทิ, ง (บรรทัด 06049)
สัญลักษณ์กระทํา #710 (บรรทัด 06123-06167) ใช้เมือรูว้ า่ มีเพียงตัวระบุตวั เดียวเท่านั,นทีอยูห่ น้า
“:=” แสดงว่าตัวระบุดังกล่าวอาจเป็ นตัวแปรหรือชือของฟั งก์ชนั ก่อนอืนต้องจองเนื, อทีบนกองซ้อนความหมาย
เพิมอีกสองที (บรรทัด 06126) เนื องจากสัญลักษณ์กระทํา #1242 ได้จองไว้เพียงสองที จากนั,นกําหนดให้
ข้อมูลทีตําแหน่ ง EXPR_TP และ EKIND เท่ากับชนิ ดของตัวระบุ และมีรปู แบบเป็ นตัวแปร ตามลําดับ (บรรทัด
06127-06128) จากนั,นกําหนดให้ตวั แปรชัวคราว lev เท่ากับระดับบล็อกของตัวระบุ (บรรทัด 06129)
จากนั,นแบ่งการพิจารณาตามการใช้ตวั ระบุออกเป็ นสองกรณี
• กรณีเป็ นชือฟั งก์ชนั ถ้าระดับบล็อกของตัวระบุเท่ากับระดับบล็อกทีกําลังแปลอยู่ รายงานความ
ผิดพลาด ดังตัวอย่างโปรแกรมต่อไปนี,
program errorreturn;
function x; { x ประกาศในโปรแกรมจึงมีระดับบล็อกเท่ากับ 1 }
function y; { y ประกาศในบล็อก x จึงมีระดับบล็อกเท่ากับ 2 }
begin { บล็อก y มีระดับบล็อกเท่ากับ 3 }
x:=10; { ถูกต้อง เพราะ y รูจ้ กั x และสามารถกําหนดค่าให้กบั x ได้ }
y := 30
end;
begin { บล็อก x มีระดับบล็อกเท่ากับ 2 }
y := 20; { ผิดเนื องจากระดับบล็อกของ y มีคา่ เท่ากับระดับบล็อกทีกําลังแปล }
x := 50
end;
begin { โปรแกรมมีระดับบล็อกเท่ากับ 1 }
writeln(x)
end .

ถ้าระดับบล็อกของตัวระบุมีค่าน้อยกว่าระดับบล็อกทีกําลังแปลอยูห่ นึ ง เช่น ในกรณี y:=30 และ x := 50 ใน
ตัวอย่างข้างต้น เป็ นต้น แสดงว่าเลขทีอยูท่ เก็
ี บค่าทีจะส่งกลับอยูใ่ นกรอบกองซ้อนทีตําแหน่ ง bp-4 จึงผลิตคําสัง
เพือกดเลขทีดังกล่าวลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการดังนี, (บรรทัด 06147 และ 06149)
lea ax,[bp-4]
push ax
แต่ถา้ ระดับบล็อกของตัวระบุมคี ่าน้อยกว่าระดับบล็อกทีกําลังแปลอยูม่ ากกว่าหนึ ง เช่น ในกรณี x := 10 ใน
ตัวอย่างข้างต้น เป็ นต้น ต้องตามรอยค่าโยงสถิตจนกว่าจะพบกรอบกองซ้อนทีเก็บเลขทีอยูข่ องค่าทีจะส่งกลับแล้ว
ผลิตคําสัง เพือกดเลขทีดังกล่าวลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการดังนี, (บรรทัด 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
ส่วนกรณีทีระดับบล็อกของตัวระบุมีค่ามากกว่าระดับบล็อกทีกําลังแปลอยู่ จะไม่มที างเกิดขึ, น เพราะในกรณี
ดังกล่าวจะเกิดความผิดพลาดเนื องจากค้นหาตัวระบุดงั กล่าวไม่พบ
• กรณีเป็ น เขตข้อมูลป้ายระบุ, พารามิเตอร์หุ่นทั,งแบบโดยค่าและโดยเลขทีอยู,่ หรือไม่รเู้ นื องจากความ
ผิดพลาดก่อนหน้านี, จะเรียกฟั งก์ชนั gen_push_address (บรรทัด 06156) เพือกดเลขทีอยู่ลงบนกองซ้อน
ในช่วงกระทําการ
• กรณีเป็ นตัวแปรท้องถินทีประกาศในบล็อก ตัวแปรในกรณีนี,สามารถใช้ตรงตัวแปรควบคุมของ
ข้อความสัง for ได้ (ดูหวั ข้อ 10.5) จึงเรียกฟั งก์ชนั check_for_id (บรรทัด 06159) เพือตรวจสอบว่าตัวแปร
ดังกล่าวมีผลทําให้ค่าเปลียนไปด้วยข้อความสังกําหนดค่าหรือไม่ ถ้ามีจะรายงานความผิดพลาด จากนั,นจะเรียก
ฟั งก์ชนั gen_push_address (บรรทัด 06160) เพือกดเลขทีอยูล่ งบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ
• กรณีอืนๆ รายงานความผิดพลาด และกําหนดให้ EXPR_TP ชี, ไปยัง dummy_type (บรรทัด 0616306164)
10.2.2 ข้อความสังเรียกกระบวนงาน
ไวยากรณ์แปลทีเกียวข้องกับข้อความสังเรียกกระบวนงาน มีกฎต่างๆ ดังนี,
<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 (และฟั งก์ชนั ) แบ่งออกได้เป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่มทีผูใ้ ช้กาํ หนด กับกลุ่มทีนิ ยามไว้กอ่ นแล้ว
ต่อไปจะเรียกกลุ่มทีนิ ยามไว้ก่อนแล้วว่า กระบวนงานมาตรฐาน (และฟั งก์ชนั มาตรฐาน) การเรียกกระบวนงาน
ทําได้โดยการอ้างถึงตัวระบุทีเป็ นชือของกระบวนงาน ถ้ากระบวนงานนั,นมีพารามิเตอร์หรืออาร์กวิ เมนต์ ต้องใส่
พารามิเตอร์ให้มี จํานวน ชนิ ด และรูปแบบการผ่านพารามิเตอร์ เหมือนกับทีได้ประกาศไว้ (ดูบทที 8 หัวข้อ
8.5) หรือตามข้อตกลงของกระบวนงานมาตรฐานนั,นๆ ตอนทีเรียกใช้พารามิเตอร์ทีส่งไปเรียกว่า พารามิเตอร์
จริง หรือ อาร์กิวเมนต์จริง ส่วนพารามิเตอร์ทีประกาศไว้เรียกว่า พารามิเตอร์ห่นุ หรือ อาร์กิวเมนต์ห่นุ ในการ
เขียนกฎด้วยไวยากรณ์ไม่พงบริ
ึ บท เพือตรวจสอบจํานวน ชนิ ด และรูปแบบการผ่านพารามิเตอร์ ไม่สามารถ
กระทําได้โดยตรง นอกจากนี, ในภาษาปาสกาลยังมีกระบวนงานมาตรฐาน write กับ writeln ทีไม่ตอ้ งมีการ
ประกาศในโปรแกรม และมีรปู แบบของพารามิเตอร์แตกต่างจากกระบวนงานโดยทัวไป คือ มีจาํ นวนพารามิเตอร์
และชนิ ดไม่แน่ นอน นอกจากนั,นพารามิเตอร์อาจมีส่วนทีใช้กาํ หนดความกว้างตามหลัง เช่น write(I : 5, X :
10:2) เป็ นต้น ในการเขียนกฎจึงต้องครอบคลุมทุกกรณี โดยใช้กระบวนงานมาตรฐาน write กับ writeln เป็ น
หลัก กฎของ <routine_call> จึงมีจาํ นวนพารามิเตอร์กีตัวก็ได้ และพารามิเตอร์แต่ละตัว อาจจะตามด้วย “:”
<expr> ได้อย่างมากทีสุดสองครั,ง เพือกําหนดความกว้าง หรือไม่มีเลยก็ได้
ในกฎของไวยากรณ์แปล สัญลักษณ์ไม่สนสุ
ิ, ด <routine_call> ใช้ร่วมกันทั,งการเรียกฟั งก์ชนั ทีกล่าวในบท
ที 9 หัวข้อ 9.6 และการเรียกกระบวนงานในหัวข้อนี, คือ ใช้เป็ นส่วนของพารามิเตอร์จริงทีเขียนอยูภ่ ายใน
เครืองหมาย “(” กับ “)” จึงข้อกล่าวถึงสัญลักษณ์กระทําทีเกียวข้องกับพารามิเตอร์จริง ทั,งการเรียกฟั งก์ชนั และ
กระบวนงานไว้ดว้ ยกันในหัวข้อนี,
แนวความคิดในการตรวจสอบ จํานวน ชนิ ด และรูปแบบ ของพารามิเตอร์ คือ จองเนื, อทีบนกองซ้อน
ความหมายสองที เพือเก็บตําแหน่ งของพารามิเตอร์ และตัวชี, ไปยังพารามิเตอร์หนุ่ ทีอยูต่ รงพารามิเตอร์จริงที
กําลังพิจารณา เนืองจากก่อนหน้านี, สัญลักษณ์กระทํา #1242 ได้จองเนื, อทีไว้แล้วสองที หลังจากจองเนื, อทีเพิม
อีกสองที จะมีเนื, อทีบนกองซ้อนสีที เพือให้งา่ ยแก่การจดจํา จะกําหนดชือทีตําแหน่ งต่างๆ ดังนี, (บรรทัด
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 ใช้เก็บตัวชี, ไปยังชือของฟั งก์ชนั หรือกระบวนงานทีเรียกใช้ PARM_PTR ใช้เก็บตัวชี, ไปยัง
พารามิเตอร์หุ่นทีจะพิจารณา (ถ้ามี) ในกรณีของฟั งก์ชนั มาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐาน เช่น กระบวนงาน
มาตรฐาน read, readln, write หรือ writeln เป็ นต้น ไม่สามารถทราบจํานวนและชนิ ดของพารามิเตอร์หุ่น
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ล่วงหน้าจนกว่าจะมีการเรียกใช้ และในการเรียกใช้แต่ละครั,ง ไม่จาํ เป็ นต้องมีจาํ นวนและชนิ ดของพารามิเตอร์จริง
เหมือนเดิมทุกครั,ง หรือในบางกรณี พารามิเตอร์ทีตําแหน่ งเดียวกัน อาจมีชนิ ดได้มากกว่าหนึ งชนิ ด เช่น ฟั งก์ชนั
มาตรฐาน abs ซึงมีพารามิเตอร์เพียงตัวเดียว แต่อาจเป็ นชนิ ดเลขจํานวนเต็มหรือเลขจํานวนจริงก็ได้ และชนิ ด
ของฟั งก์ชนั จะมีชนิ ดเดียวกันกับชนิ ดของพารามิเตอร์ เป็ นต้น จึงไม่สามารถกําหนด จํานวนและชนิ ดของ
พารามิเตอร์หุ่น ให้กบั ฟั งก์ชนั มาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐานเหล่านี, ได้ ดังนั,นฟั งก์ชนั มาตรฐานหรือ
กระบวนงานมาตรฐานทั,งหมด จะกําหนดให้ PARM_PTR เป็ น NULL (บรรทัด 03081) ส่วน
PARAMETER_COUNT ใช้เก็บจํานวนพารามิเตอร์ ในกรณีของฟั งก์ชนั มาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐาน
PARAMETER_COUNT จะเท่ากับ 0 (บรรทัด 03080) เสมอ สําหรับ RTNWITH_INDEX ไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้
แต่มีไว้เพือให้เนื, อทีบนกองซ้อนความหมายมีจาํ นวนสีทีเท่ากับของนิ พจน์
กรณีทีเป็ นฟั งก์ชนั หรือกระบวนงานทีผูใ้ ช้กาํ หนด เมือมีการเรียกใช้ จะมีวธิ ีการตรวจสอบเหมือนกัน คือ
ใช้พารามิเตอร์หุ่นทีชี, โดย PARM_PTR เปรียบเทียบตัวต่อตัวกับพารามิเตอร์จริง เริมต้นค่าของ PARM_PTR จะชี, ไป
ยังพารามิเตอร์หุ่นตัวแรก
เมือแปลถึงพารามิเตอร์จริงตัวแรก
จะเปรียบเทียบชนิ ดและรูปแบบการผ่าน
พารามิเตอร์ ของพารามิเตอร์จริงตัวแรก กับพารามิเตอร์หนุ่ ทีชี, โดย PARM_PTR จากนั,นเปลียนค่าใน PARM_PTR
ให้ชี,ไปยังพารามิเตอร์หนุ่ ตัวถัดไป
ถ้ามีพารามิเตอร์จริงตัวทีสอง
เปรียบเทียบชนิ ดและรูปแบบการผ่าน
พารามิเตอร์ ของพารามิเตอร์จริงตัวทีสอง กับพารามิเตอร์หนุ่ ทีชี, โดย PARM_PTR จากนั,นเปลียนค่าใน
PARM_PTR ให้ชี,ไปยังพารามิเตอร์หนุ่ ตัวถัดไป ทําเช่นนี, ไปเรือยๆ กับพารามิเตอร์จริงทีเหลืออยู่ ในขณะที
เปรียบเทียบ ถ้าชนิ ดและรูปแบบการผ่านพารามิเตอร์ไม่ถกู ต้อง จะรายงานความผิดพลาดให้ทราบ สําหรับกรณีที
จํานวนพารามิเตอร์ไม่เท่ากัน สามารถตรวจสอบได้จาก PARM_PTR คือ ถ้ายังมีพารามิเตอร์จริงเหลืออยู่ แต่
PARM_PTR เป็ น NULL แสดงว่า จํานวนพารามิเตอร์จริงมีมากกว่าจํานวนพารามิเตอร์หุ่น ในทางกลับกัน ถ้าไม่มี
พารามิเตอร์จริงเหลืออยู่ แต่ PARM_PTR มีคา่ ไม่เท่ากับ NULL แสดงว่า จํานวนพารามิเตอร์หนุ่ มีมากกว่าจํานวน
พารามิเตอร์จริง ทั,งสองกรณีนี,ผิด ต้องรายงานความผิดพลาดให้ทราบ จะถูกต้องก็ต่อเมือ ไม่มีพารามิเตอร์จริง
เหลืออยูแ่ ละ PARM_PTR มีคา่ เท่ากับ NULL
กรณีทีเป็ นฟั งก์ชนั มาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐาน จะแยกตรวจสอบตามชือของฟั งก์ชนั มาตรฐาน
หรือกระบวนงานมาตรฐานนั,นๆ ในกรณีนี,จะใช้ PARAMETER_COUNT บอกตําแหน่ งของพารามิเตอร์ เริมต้นค่า
นี, จะเป็ น 0 เมือแปลมาถึงพารามิเตอร์จริง ค่านี, จะบวกทีละหนึ ง เพือใช้เป็ นตําแหน่ งของพารามิเตอร์ตวั นั,น
ฟั งก์ชนั มาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐานจะใช่ตาํ แหน่ งนี, เป็ นตัวตรวจสอบว่าพารามิเตอร์จริงตรงตําแหน่ ง
ดังกล่าวมีชนิ ดและรูปแบบของพารามิเตอร์ถกู ต้องหรือไม่ และยังใช้เป็ นตัวตรวจสอบจํานวนพารามิเตอร์ ว่ามี
จํานวนถูกต้องหรือไม่
จากนั,นจะผลิตคําสังเพือเรียกใช้ฟังก์ชนั หรือกระบวนงานดังกล่าว
ในกรณีของฟั งก์ชนั มาตรฐานหรือ
กระบวนงานมาตรฐาน จะมีการเรียกใช้และการส่งผ่านพารามิเตอร์ แตกต่างกันขึ, นอยูก่ บั แต่ละฟั งก์ชนั มาตรฐาน
หรือกระบวนงานมาตรฐานนั,นๆ
ซึงจะกล่าวถึงในสัญลักษณ์กระทําทีเกียวข้อง
ในกรณีทีเป็ นฟั งก์ชนั หรือ
กระบวนงานทีผูใ้ ช้กาํ หนด จะสร้างฟั งก์ชนั routine_call (บรรทัด 03784-03798) เพือผลิตคําสังในการเรียกใช้
ฟั งก์ชนั หรือกระบวนงานเหล่านั,น ฟั งก์ชนั routine_call จะผลิตคําสังแตกต่างกัน ระหว่างฟั งก์ชนั หรือกระบวนงาน
ทีอยูต่ รงพารามิเตอร์หุ่นทีมีการผ่านพารามิเตอร์แบบโดยฟั งก์ชนั หรือกระบวนงาน กับฟั งก์ชนั หรือกระบวนงานที
อยูต่ รงส่วนประกาศ กรณีแรกเลขทีอยูแ่ ละค่าโยงสถิตของฟั งก์ชนั หรือกระบวนงาน จะส่งผ่านมาทางพารามิเตอร์
จริง (ดูบทที 7 หัวข้อ 7.2) คําสังทีผลิตเพือกดค่าโยงสถิตลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ และเรียกใช้จึงเป็ น
ดังนี, (บรรทัด 03789-03792)
push WORD PTR $N_label_index+2
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call
WORD PTR $N_label_index
เมือ label_index เป็ นดรรชนี ป้ายของชือฟั งก์ชนั หรือกระบวนงานทีถูกเรียกใช้
ในกรณีหลัง จะเรียกฟั งก์ชนั static_link (ดูบทที 9 หัวข้อ 9.4) ก่อน เพือผลิตคําสังในการหาค่าโยงสถิตและกด
ค่าโยงสถิตลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ แล้วจึงผลิตคําสัง call $N_labal_index (บรรทัด 03795-03796)
อธิบายได้ดว้ ยตัวอย่างโปรแกรมต่อไปนี,
program parartn;
procedure p (procedure q);
begin
q
2
end;
procedure r ;
begin
writeln('Hello')
end;
begin
p(r)
1
end.
ทีหมายเลข 1 โปรแกรมเรียกกระบวนงาน p โดยส่งกระบวนงาน r เป็ นพารามิเตอร์จริง ไปให้ q ซึงเป็ น
พารามิเตอร์หุ่นทีอยูต่ รงตําแหน่ งเดียวกัน (ดูสญ
ั ลักษณ์กระทํา #492 ซึงจะกล่าวถึงในภายหลัง) เนื องจาก p
เป็ นกระบวนงานในส่วนการประกาศ สามารถหาค่าโยงสถิตได้ในช่วงการแปล ในช่วงการแปลจะมีการเรียก
ฟั งก์ชนั static_link เพือผลิตคําสังในการหาค่าโยงสถิตและกดค่าโยงสถิตลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ แล้ว
ผลิตคําสังเพือเรียกใช้กระบวนงาน p คือ call $N_label_index เมือ label_index เป็ นดรรชนี ป้ายของ p ดังนั,น
ในช่วงกระทําการหลังจากกระทําการตามคําสังเหล่านั,นแล้ว กรอบกองซ้อนในช่วงกระทําการจะมีลกั ษณะดังนี,

q+2
q

ค่าโยงพลวัต
ค่าโยงสถิตชี, ไปยังกรอบกองซ้อนพ่อแม่ของ r
เลขทีอยูข่ องกระบวนงาน r
ค่าโยงสถิตชี, ไปยังกรอบกองซ้อนพ่อแม่ของ p
เลขทีอยูก่ ลับหลังเรียก p(r)
ค่าโยงพลวัต

พารามิเตอร์จริง
ดําเนิ นการโดยโปรแกรม

ดําเนิ นการโดยกระบวนงาน p

ทีหมายเลข 2 มีการเรียกกระบวนงาน q เนื องจาก q เป็ นพารามิเตอร์หุ่น กระบวนงานทีจะเรียกใช้จริงๆ คือ
กระบวนงานทีส่งผ่านมาทางพารามิเตอร์จริง ในทีนี, คือ กระบวนงาน r ในการเรียกใช้กระบวนงาน q ก็คอื การ
เรียกใช้กระบวนงาน r นันเอง ถ้ากระบวนงาน q มีพารามิเตอร์ จะมีการกดพารามิเตอร์จริงทีจะผ่านไปยัง
กระบวนงาน q (ดูสญ
ั ลักษณ์กระทํา #492 ซึงจะกล่าวถึงในภายหลัง) ในกรณีนี,กระบวนงาน q ไม่มพี ารามิเตอร์
จึงไม่มกี ารกดพารามิเตอร์ใดๆ จากนั,นจะต้องกดค่าโยงสถิตและเรียกใช้ตามลําดับ(ดูบทที 7 หัวข้อ 7.2) ในกรณี
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ของการเรียกฟั งก์ชนั หรือกระบวนงานทีเป็ นพารามิเตอร์หนุ่ ค่าโยงสถิตของฟั งก์ชนั หรือกระบวนงานทีส่งผ่านมา
ทางพารามิเตอร์จริง ไม่สามารถรูไ้ ด้ในช่วงการแปล เพราะในช่วงกระทําการสามารถส่งฟั งก์ชนั หรือกระบวนงาน
ใดมาก็ได้ จึงต้องส่งค่าโยงสถิตดังกล่าวผ่านมาทางพารามิเตอร์จริงพร้อมกับเลขทีอยูข่ องฟั งก์ชนั หรือกระบวนงาน
นั,นด้วยเสมอ ในตัวอย่างนี, เลขทีอยูข่ องกระบวนงาน r ทีจะเรียกใช้ อยูท่ ีตําแหน่ ง q ในภาพ ตําแหน่ งนี, จะแทน
ด้วย $N_label_index เมือ label_index เป็ นดรรชนี ป้ายของ q และค่าโยงสถิตจะอยูท่ ีตําแหน่ ง q+2 ในภาพ
ตําแหน่ งนี, จะแทนด้วย $N_label_index+2 การกดค่าโยงสถิตลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ ทําได้ดว้ ยคําสัง
push WORD PTR $N_label_index+2
ส่วนการเรียกใช้กระบวนงาน ทําได้ดว้ ยคําสัง
call
WORD PTR $N_label_index
หลังจากเรียกใช้กระบวนงาน q ซึงก็คอื r นันเอง กรอบกองซ้อนในช่วงกระทําการจะมีลกั ษณะดังนี,
ค่าโยงพลวัต
ค่าโยงสถิตชี, ไปยังกรอบกองซ้อนพ่อแม่ของ r
เลขทีอยูข่ องกระบวนงาน r
ค่าโยงสถิตชี, ไปยังกรอบกองซ้อนพ่อแม่ของ p
เลขทีอยูก่ ลับหลังเรียก p(r)
ค่าโยงพลวัต
ค่าโยงสถิตชี, ไปยังกรอบกองซ้อนพ่อแม่ของ r
เลขทีอยูก่ ลับหลังเรียก q
ค่าโยงพลวัต

ดําเนิ นการโดยโปรแกรม

ดําเนินการโดยกระบวนงาน p
ดําเนินการโดยกระบวนงาน r

ในกรณีทีมีการเขียนนิ พจน์เพือกําหนดความกว้างหลังพารามิเตอร์จริง จะมีการตรวจสอบว่าใช้กบั การ
เรียกกระบวนงานมาตรฐาน write หรือ writeln หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาดให้ทราบ ในขณะทีแปล
นิ พจน์ทีกําหนดความกว้าง จะมีเนื, อทีบนกองซ้อนความหมายเพิมขึ, นอีกสีที เพือเก็บข้อมูลเกียวกับนิ พจน์น,ัน เมือ
รวมกับเนื, อทีสีทีก่อนหน้านี, จะมีขอ้ มูลทีเกียวข้องในขณะทีแปลนิ พจน์ทีกําหนดความกว้าง จํานวนแปดตัว เพือให้
ง่ายแก่การจดจํา จะเรียกตําแหน่งของข้อมูลเหล่านั,น ดังนี, (บรรทัด 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 */
จะเห็นได้วา่ มีเพียง RTN_IDP เท่านั,นทีนํามาใช้เพือตรวจสอบว่าชือของกระบวนงาน คือ write หรือ writeln หรือไม่
ตรงส่วนทีมีการกําหนดความกว้าง ของกระบวนงานมาตรฐาน write หรือ writeln ถ้าผูใ้ ช้ไม่กาํ หนด คอมไพเลอร์
จะกําหนดให้ ดังนี, (บรรทัด 07089-07093)
#define DEFAULT_CHAR_W 1
/* ชนิ ดอักขระกว้าง 1 */
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#define DEFAULT_INTEGER_W 7 /* ชนิ ดจํานวนเต็มกว้าง 7 */
#define DEFAULT_BOOLEAN_W 1 /* ชนิ ดแบบบูลกว้าง 1 */
#define DEFAULT_REAL_W 13
/* ชนิ ดจํานวนจริงกว้าง 13 */
#define DEFAULT_REAL_F 0
/* ชนิ ดจํานวนจริงหลังจุดทศนิยมกว้าง 0 หรือแสดงในรูปยกกําลัง */
สําหรับชนิ ดสายอักขระ ถ้าผูใ้ ช้ไม่กาํ หนด คอมไพเลอร์จะกําหนดให้เท่ากับความยาวของสายอักขระ
หลังจากแปลส่วนทีกําหนดความกว้างแล้ว เนื, อทีทั,งสีทีอยูบ่ ริเวณยอดกองซ้อนความหมายไม่มีความ
จําเป็ นต้องใช้อกี ต่อไป จะถูกลบทิ, ง ถ้ามีการกําหนดความกว้างครั,งทีสองอีก จะมีเนื, อทีกลับไปเหมือนกับทีกําหนด
ความกว้างครั,งแรก และเมือแปลส่วนทีกําหนดความกว้างครั,งทีสองแล้ว เนื, อทีทั,งสีนั,นจะถูกลบทิ, ง หลังจากนั,น
ชือทีตําแหน่ งต่างๆ จะกลับไปเหมือนเดิมก่อนหน้านี, และหลังจากแปลพารามิเตอร์จริงทั,งหมดเสร็จ เนื, อทีบนยอด
กองซ้อนความหมายสองที คือ PARAMETER_COUNT กับ PARM_PTR จะถูกลบทิ, ง และเมือแปลถึงท้ายการเรียกใช้
ฟั งก์ชนั หรือกระบวนงาน จะใช้สญ
ั ลักษณ์กระทํา #1254 สําหรับฟั งก์ชนั และสัญลักษณ์ #424 สําหรับ
กระบวนงาน สําหรับกระบวนงานไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลทีเหลือบนยอดกองซ้อนทั,งสอง คือ RTN_PTR กับ
RTNWITH_INDEX อีกต่อไปจึงลบทิ, ง แต่ฟังก์ชนั ต้องใช้เนื, อทีทั,งสองดังกล่าวต่อไปอีก เนื องจากการเรียกฟั งก์ชนั
เป็ นนิ พจน์ จึงต้องจองเนื, อทีบนกองซ้อนความหมายเพิมอีกสองที เพือเก็บข้อมูลชนิ ดและรูปแบบของนิ พจน์
จากแนวความคิดดังกล่าว นํามาเขียนในสัญลักษณ์กระทําต่างๆ ดังนี,
สัญลักษณ์กระทํา #708 (บรรทัด 06051-06122) บอกให้รวู้ า่ เป็ นการเรียกกระบวนงานทีไม่มี
พารามิเตอร์ ต้องตรวจสอบตัวระบุวา่ เป็ นกระบวนงานหรือไม่ ตัวชี, ไปยังตัวระบุดงั กล่าวเก็บอยูต่ รงตําแหน่ ง APIDP
ซึงกระทําโดยสัญลักษณ์กระทํา #1242 กรณีไม่เป็ นกระบวนงานจะรายงานความผิดพลาด กรณีทีเป็ น
กระบวนงาน ถ้าเป็ นกระบวนงานทีผูใ้ ช้กาํ หนด ทั,งในส่วนของการประกาศและตรงพารามิเตอร์หุ่นแบบโดย
กระบวนงาน จะมีการตรวจสอบว่ากระบวนงานดังกล่าวมีพารามิเตอร์หรือไม่ ถ้ามีจะรายงานความผิดพลาด
มิฉะนั,นจะเรียกฟั งก์ชนั routine_call เพือผลิตคําสังเรียกใช้กระบวนงานดังกล่าว (บรรทัด 06055-06056) แต่
ถ้าเป็ นกระบวนงานมาตรฐาน
ต้องตรวจสอบว่าเป็ นกระบวนงานมาตรฐานทีไม่มีพารามิเตอร์ซึงมีท,งั หมดหก
กระบวนงานมาตรฐานทีเป็ นไปได้ คือ writeln, page, readln, get, put, และ nosound กรณีทีเป็ น writeln, page,
readln, get, หรือ put จะมีความหมายเหมือน writeln(output), page(output), readln(input), get(input), หรือ
put(output) ตามลําดับ คําสังทีผลิตเพือเรียกกระบวนงานมาตรฐานเหล่านี, คือ
• กระบวนงานมาตรฐาน writeln (บรรทัด 06065-06069)
lea
ax,$N_label_index
push ax
call
_writeln
เมือ label_index เป็ นดรรชนี ป้ายของแฟ้ มข้อมูลออกมาตรฐาน output
• กระบวนงานมาตรฐาน page (บรรทัด 06072-06076)
lea
ax,$N_label_index
push ax
call
_page
เมือ label_index เป็ นดรรชนี ป้ายของแฟ้ มข้อมูลออกมาตรฐาน output
• กระบวนงานมาตรฐาน readln (บรรทัด 06079-06083)
lea
ax,$N_label_index
push ax
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call
_readln
เมือ label_index เป็ นดรรชนี ป้ายของแฟ้ มข้อมูลเข้ามาตรฐาน input
• กระบวนงานมาตรฐาน put (บรรทัด 06086-06093) ดูสญ
ั ลักษณ์กระทํา #492 ประกอบ
lea
ax,$N_label_index
push ax
mov ax,1
push ax
call
_put
pop
ax
เมือ label_index เป็ นดรรชนี ป้ายของแฟ้ มข้อมูลออกมาตรฐาน output
• กระบวนงานมาตรฐาน get (บรรทัด 06096-06104) ดูสญ
ั ลักษณ์กระทํา #492 ประกอบ
lea
ax,$N_label_index
push ax
mov ax,1
push ax
push ax
call
_get
pop
ax
เมือ label_index เป็ นดรรชนี ป้ายของแฟ้ มข้อมูลเข้ามาตรฐาน input
• กระบวนงานมาตรฐาน nosound (บรรทัด 06107-06108)
call
_nosound
เนื, อทีสองทีบนกองซ้อนความหมายทีใช้เก็บจํานวนพารามิเตอร์และตัวชี, ไปพารามิเตอร์ไม่มีความจําเป็ นต้องใช้อกี
ต่อไปจึงลบทิ, ง (บรรทัด 06121)
สัญลักษณ์กระทํา #488 (บรรทัด 06181-06191) คล้ายกับสัญลักษณ์กระทํา #1250 ในบทที 9
หัวข้อ 9.2 คือ ใช้เมือแปลถึงเครืองหมาย “(” ซึงเป็ นจุดเริมต้นของพารามิเตอร์จริง จองเนื, อทีบนกองซ้อน
ความหมายสองทีเพือเก็บตําแหน่ งของพารามิเตอร์และตัวชี, ไปยังพารามิเตอร์หุ่น เริมต้นกําหนดให้ตาํ แหน่ งของ
พารามิเตอร์และตัวชี, ไปยังพารามิเตอร์หุ่นเป็ น 0 และ NULL ตามลําดับ (บรรทัด 06183-06184) แต่แตกต่าง
กันตรงทีสัญลักษณ์กระทํา #1250 ใช้กบั การเรียกฟั งก์ชนั ส่วนสัญลักษณ์นี,ใช้กบั การเรียกกระบวนงาน จึงต้อง
ตรวจสอบตัวระบุหน้า “(” ว่า เป็ นกระบวนงานทีผูใ้ ช้กาํ หนดตรง ส่วนประกาศ (PROC_ID), ตรงส่วนพารามิเตอร์
หุ่น (PROCPARM_ID), หรือกระบวนงานมาตรฐาน (STDPROC_ID) หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาด
(บรรทัด 06185-06187) จากนั,นกําหนดให้ PARM_PTR ชี, ไปยังพารามิเตอร์หุ่นตัวแรกของกระบวนงาน
ดังกล่าว (บรรทัด 06190) ในกรณีทีตัวระบุเป็ นฟั งก์ชนั จะมีการรายงานความผิดพลาด และกําหนดให้
PARM_PTR ชี, ไปยังพารามิเตอร์หนุ่ ตัวแรกของฟั งก์ชนั ดังกล่าวด้วย เพือให้การตรวจสอบพารามิเตอร์ดาํ เนิ นการ
ต่อไป
สัญลักษณ์กระทํา #422 (บรรทัด 06174-06177) ใช้ร่วมกันทั,งฟั งก์ชนั และกระบวนงาน เมือแปล
พารามิเตอร์จริงทั,งหมดเสร็จ จะเรียกฟั งก์ชนั routine_call (บรรทัด 06176) เพือผลิตคําสังในการเรียกฟั งก์ชนั
หรือกระบวนงานดังกล่าว
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สัญลักษณ์กระทํา #424 (บรรทัด 06178-06180) คล้ายกับสัญลักษณ์กระทํา #1254 ในบทที 9
หัวข้อ 9.2 คือ ใช้เมือแปลมาถึงท้ายข้อความสังเรียกกระบวนงาน ต่างกันตรงทีหลังจากเรียกฟั งก์ชนั เสร็จ ต้อง
เพิมเนื, อทีบนกองซ้อนความหมายอีกสองที เพือใช้เก็บชนิ ดและรูปแบบของนิ พจน์ เนื องจากก่อนหน้านี, สัญลักษณ์
กระทํา #1242 ได้จองเนื, อทีแค่สองทีเท่านั,น แต่ในกรณีของกระบวนงานไม่มีความจําเป็ นต้องเพิมเนื, อทีและไม่มี
ความจําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลทั,งสองทีสัญลักษณ์กระทํา #1242 จองไว้สองทีอีกต่อไป จึงลบเนื, อทีทั,งสองทีสัญลักษณ์
กระทํา #1242 จองไว้ทิ,ง (บรรทัด 06179)
สัญลักษณ์กระทํา #490 (บรรทัด 06192-06216) วางไว้หน้านิ พจน์ทีใช้เป็ นพารามิเตอร์จริง เพือ
บอกตําแหน่ งของนิ พจน์ กรณีทีเป็ นการเรียกกระบวนงานมาตรฐานหรือฟั งก์ชนั มาตรฐาน read, readln, new,
dispose, ofs, หรือ seg จะกําหนดให้ตาํ แหน่ งของนิ พจน์เป็ น VARPARM_USE (บรรทัด 06196-06202)
เพราะพารามิเตอร์เหล่านี, มีการผ่านพารามิเตอร์แบบโดยเลขทีอยู่ แต่ถา้ เป็ นการเรียกกระบวนงานมาตรฐานหรือ
ฟั งก์ชนั มาตรฐานอืน จะกําหนดให้ตาํ แหน่งของนิ พจน์เป็ น EXPR_USE (บรรทัด 06205) เพราะพารามิเตอร์
เหล่านี, มีการผ่านพารามิเตอร์แบบโดยค่า ยกเว้นพารามิเตอร์ชนิ ด แฟ้ ม แถวลําดับ หรือระเบียน สําหรับ
พารามิเตอร์ขนิ ดแฟ้ ม ซึงใช้ในกระบวนงานมาตรฐาน assign, close, get, write, writeln, page, put, reset,
ฟั งก์ชนั มาตรฐาน eof, eoln หรือชนิ ดแถวลําดับทีใช้ในกระบวนงานมาตรฐาน assign หรือชนิ ดระเบียนทีใช้ใน
กระบวนงานมาตรฐาน intr แม้จะกําหนดให้ตาํ แหน่ งของนิ พจน์เป็ น EXPR_USE แต่นิพจน์ไม่ได้ผลิตคําสังเพือหา
ค่าของมัน แต่จะปล่อยให้เลขทีอยูข่ องมันค้างอยูบ่ นกองซ้อนในช่วงกระทําการอยูแ่ ล้ว การกําหนดตําแหน่ งของ
นิ พจน์เป็ น EXPR_USE (หรือ VARPARM_USE) จึงไม่มผี ลใดๆ ในกรณีของฟั งก์ชนั หรือกระบวนงานทีผูใ้ ช้กาํ หนด
ขึ, น จะตรวจสอบว่ามีพารามิเตอร์หุ่นทีตําแหน่ งดังกล่าวหรือไม่ โดยดูจาก PARM_PTR ถ้าเป็ น NULL แสดงว่า
พารามิเตอร์จริงมีจาํ นวนมากกว่าพารามิเตอร์หุ่น จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 06215) มิฉะนั,น จะ
กําหนดตําแหน่ งของนิ พจน์ ดังนี, ถ้าพารามิเตอร์หุ่นตรงตําแหน่ งนั,นเป็ นการผ่านพารามิเตอร์โดยฟั งก์ชนั หรือ
กระบวนงาน จะกําหนดให้ตาํ แหน่ งของนิ พจน์เป็ น ROUTINE_USE (บรรทัด 06210-06211) และถ้าเป็ นการ
ผ่านค่าโดยเลขทีอยู่ จะกําหนดให้ตาํ แหน่ งของนิพจน์เป็ น VARPARM_USE (บรรทัด 06212) มิฉะนั,น จะ
กําหนดให้ตาํ แหน่ งของนิ พจน์เป็ น EXPR_USE (บรรทัด 06213)
สัญลักษณ์กระทํา #492 (บรรทัด 06217-07036) ใช้เมือแปลนิ พจน์ทีเป็ นพารามิเตอร์จริงเสร็จ
ข้อมูลทั,งสีบนกองซ้อนความหมายทีเกียวกับนิ พจน์มีความจําเป็ นต้องใช้ แต่ถา้ ไม่ลบทิ, ง ตําแหน่ งต่างๆ ทีเราตั,งชือ
ไว้ คือ PARAMETER_COUNT, PARM_PTR, และ RTN_PTR จะคลาดเคลือน เช่น เราตั,งชือ PARAMETER_COUNT
ให้อยูท่ ียอดกองซ้อน
แต่ขณะนี, ทียอดกองซ้อนเป็ นชนิ ดของนิ พจน์
เป็ นต้น
เพือให้สามารถใช้ชือ
PARAMETER_COUNT, PARM_PTR, และ RTN_PTR ได้ จําเป็ นต้องเก็บข้อมูลของนิ พจน์สามตัวทีจําเป็ นต้องใช้ คือ
ชนิ ด, รูปแบบ, และตัวชี, ไปยังตัวแปร ไว้ทีตัวแปรชัวคราว expr_tp, kind, และ var_ptr ตามลําดับ (บรรทัด
06224-06226) แล้วเลือนยอดกองซ้อนความหมายให้ตาลงมาอี
ํ
กสีตําแหน่ ง (บรรทัด 06228) การเลือนทํา
เช่นเดียวกับการลบทิ, ง แต่ขอ้ มูลทีอยูบ่ นกองซ้อนความหมายไม่ได้ถกู ลบทิ, งไปด้วย ข้อมูลเหล่านั,นยังคงอยู่บนกอง
ซ้อนความหมาย หลังจากการตรวจสอบเสร็จแล้วเรามีความจําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลของนิ พจน์ดงั กล่าวอีก ก็เพียงแต่
เลือนยอดกองซ้อนความหมายให้ขนไปอี
ึ,
กสีตําแหน่ ง เหมือนกับการจองเนื, อทีเพิมอีกสีที การตรวจสอบความ
ถูกต้องของพารามิเตอร์จริง แยกอธิบายออกได้เป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่มของฟั งก์ชนั หรือกระบวนงานทีผูใ้ ช้กาํ หนด
กับกลุ่มของฟั งก์ชนั มาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐาน
กลุ่มหลังนี, จะเริมตรวจสอบทีเลขทีป้าย
standard_routine: (บรรทัด 06295) โดยได้แบ่งการตรวจสอบออกเป็ นกลุ่มย่อยตามลักษณะทีเหมือนกันของ
พารามิเตอร์ เช่น ฟั งก์ชนั มาตรฐาน arctan, cos, exp, ln, sin, และ sqrt รวมเป็ นกลุ่มย่อยเดียวกัน (บรรทัด
06730-06774) เป็ นต้น ทุกๆกลุ่มเมือตรวจสอบเสร็จแล้วจะกระโดดไปทํางานต่อทีเลขทีป้าย break_492:
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(บรรทัด 07032) เพือเลือนยอดกองซ้อนความหมายให้ขนไปอี
ึ,
กสีตําแหน่ ง (บรรทัด 07033) ก็จะได้ขอ้ มูลเดิม
ทีเกียวกับนิ พจน์กลับคืนมา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทีเกียวกับชนิ ดของนิ พจน์เท่านั,นทีต้องนําไปใช้ต่อ และเพือให้
แน่ ใจว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เปลียนไป จึงกําหนดให้ชนิ ดของนิ พจน์มีคา่ เท่ากับ expr_tp ซึงเป็ นค่าเดิมทีเก็บไว้
(บรรทัด 07034)
• การตรวจสอบพารามิเตอร์จริงของฟั งก์ชนั หรือกระบวนงานทีผูใ้ ช้กาํ หนด เริมจากการตรวจสอบว่ามี
พารามิเตอร์หุ่นตรงตําแหน่ งพารามิเตอร์จริงนี, หรือไม่ โดยการตรวจสอบว่า PARM_PTR เป็ น NULL หรือไม่ ถ้า
เป็ น NULL แสดงว่าจํานวนพารามิเตอร์จริงมีมากกว่าจํานวนพารามิเตอร์หุ่น ในกรณีนี,จะซํ,ากับทีเคยตรวจสอบ
แล้วด้วยสัญลักษณ์กระทํา #490 จึงไม่มคี วามจําเป็ นต้องรายงานความผิดพลาดซํ,า และไม่มคี วามจําเป็ นต้อง
ตรวจสอบอีกต่อไป จึงกระโดดไปที break_492: แต่ถา้ ไม่เป็ น NULL จะมีการตรวจสอบระหว่างพารามิเตอร์จริง
กับพารามิเตอร์หนุ่ ทีตําแหน่ งเดียวกัน
โดยใช้รปู แบบการผ่านพารามิเตอร์ของพารามิเตอร์หนุ่ ทีผูใ้ ช้เป็ นคน
กําหนดเป็ นหลัก ซึงแบ่งได้เป็ นสามกรณี คือ
- การผ่านพารามิเตอร์โดยฟั งก์ชนั หรือกระบวนงาน ถ้าพารามิเตอร์จริงและพารามิเตอร์หุ่นไม่เป็ น
ฟั งก์ชนั ทั,งคู่ หรือไม่เป็ นกระบวนงานทั,งคู่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 06233-06241) มิฉะนั,น จะ
ตรวจสอบความถูกต้อง ระหว่างพารามิเตอร์หนุ่ ของฟั งก์ชนั หรือกระบวนงานตรงพารามิเตอร์หนุ่ กับพารามิเตอร์
หุ่นของฟั งก์ชนั หรือกระบวนงานตรงพารามิเตอร์จริง ซํ,าเช่นนี, จนกว่าจะครบหรือพบความผิดพลาด คอมไพเลอร์
ในหนังสือเล่มนี, ใช้ฟังก์ชนั check_parameter_congruent (บรรทัด 03746-03782) เป็ นตัวตรวจสอบ ก่อน
เรียกฟั งก์ชนั นี, ต้องกําหนดตัวบ่งชี, และกําหนดให้มคี ่าเป็ นเท็จ ในการเรียกใช้ตอ้ งส่งพารามิเตอร์สามตัวไปให้ คือ
ตัวชี, ไปยังรายการโยงของพารามิเตอร์ท,งั สองทีต้องการตรวจสอบและทีอยูข่ องตัวบ่งชี, (บรรทัด 06243-06245)
ฟั งก์ชนั นี, เป็ นฟั งก์ชนั เรียกซํ,า จะเลิกทําเมือ พบความผิดพลาด หลังจากรายงานความผิดพลาดแล้ว จะกําหนดให้
ตัวบ่งชี, เป็ นจริง (บรรทัด 03781) และการทําซํ,าครั,งต่อไปจะไม่เกิดขึ, น เพราะจะมีการตรวจสอบก่อนว่าตัวบ่งชี,
เป็ นจริงหรือไม่ ถ้าใช่ จะเลิกทํา (บรรทัด 03750) หรือในกรณีทีสิ, นสุดการตรวจสอบ แสดงว่าไม่มีความ
ผิดพลาด (บรรทัด 03778) ในการตรวจสอบถ้าเป็ นการผ่านพารามิเตอร์โดยค่าหรือโดยเลขทีอยู่ ชนิ ดของ
พารามิเตอร์ตอ้ งตรงกัน (บรรทัด 03756-03760) ถ้าเป็ นการผ่านพารามิเตอร์โดยกระบวนงาน จะเรียกตัวเอง
ซํ,า (บรรทัด 03761-03764) ถ้าเป็ นการผ่านพารามิเตอร์โดยฟั งก์ชนั จะเรียกตัวเองซํ,า และฟั งก์ชนั ต้องมีชนิ ด
ตรงกัน (บรรทัด 03765-03770)
เช่น โปรแกรมต่อไปนี, (แสดงเฉพาะการผ่านพารามิเตอร์โดย
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.
เมือแปลถึงข้อความสัง w(t) พารามิเตอร์หุ่นของกระบวนงาน t คือ procedure z กับพารามิเตอร์หนุ่ ของ
กระบวนงาน x คือ procedure y จะถูกนํามาเปรียบเทียบกันด้วยฟั งก์ชนั check_parameter_congruent เป็ นต้น
หลังจากตรวจสอบเสร็จ จะต้องผลิตคําสังเพือผ่านพารามิเตอร์จริงไปให้ฟังก์ชนั หรือกระบวนงานทีถูก
เรียกใช้ เนื องจากเป็ นการผ่านพารามิเตอร์โดยฟั งก์ชนั หรือกระบวนงาน จึงต้องหาค่าโยงสถิตของฟั งก์ชนั หรือ
กระบวนงานทีส่งไปและกดค่าโยงสถิตนั,นลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ โดยการเรียกฟั งก์ชนั
static_link
(บรรทัด 06246) และกดเลขทีอยูข่ องฟั งก์ชนั หรือกระบวนงานทีส่งไปลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ (บรรทัด
06247-06249) ตามลําดับ
- การผ่านพารามิเตอร์โดยเลขทีอยู่ พารามิเตอร์จริงต้องเป็ นนิ พจน์รปู แบบตัวแปร ทีไม่ได้ใช้เป็ น ป้าย
ระบุ และไม่ได้ใช้ตรงตัวแปรควบคุมของข้อความสัง for (ดูหวั ข้อ 10.5) ถ้าไม่เป็ นไปตามนี, จะรายงานความ
ผิดพลาด (บรรทัด 06252-06259) เนื องจากนิ พจน์รปู แบบตัวแปรมีเลขทีอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทํา
การอยูแ่ ล้ว จึงไม่ตอ้ งผลิตคําสังเพือผ่านเลขทีอยูอ่ ีก
- การผ่านพารามิเตอร์โดยค่า จะมีการตรวจสอบว่าสามารถผ่านค่าได้หรือไม่ โดยเรียกฟั งก์ชนั
check_assign_types
เหมือนกับทีตรวจสอบว่านิ พจน์ทางขวาสามารถกําหนดค่าให้กบั ตัวแปรทางซ้ายของ
ข้อความสังกําหนดค่าทีกล่าวมาแล้วในหัวข้อ 10.2.1 ถ้ากําหนดค่าให้ไม่ได้ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด
06261) มิฉะนั,น จะต้องส่งค่าผ่านทางกรอบกองซ้อนในช่วงกระทําการ คําสังทีผลิตจึงไม่เหมือนกับในฟั งก์ชนั
assignment ของข้อความสังกําหนดค่า ในกรณีทีชนิ ดฐานของพารามิเตอร์หุ่นเป็ นชนิ ดจํานวนจริงและชนิ ดฐาน
ของพารามิเตอร์จริงเป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม จะผลิตคําสัง push ax เพือกดค่าจํานวนเต็มลงบนกองซ้อนในช่วงกระทํา
การ แล้วเรียกรูทีนจากคลัง _float_convert เพือเปลียนให้เป็ นค่าจํานวนจริงและผุดค่าดังกล่าว เก็บในเรจิสเตอร์คู่
dx:ax จากนั,นกดค่าในเรจิสเตอร์ dx และ ax ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการตามลําดับ (บรรทัด 0626606271) (หมายเหตุ ตรงจุดนี, จะเสียเวลาผุดและกดค่าในเรจิสเตอร์ dx กับ ax ถ้าไม่ตอ้ งการให้เสียเวลาตรงจุดนี,
ต้องเขียนกระบวนงานใหม่อกี ตัวหนึ ง เพือทําหน้าทีเปลียนค่าจํานวนเต็มบนยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ ให้
เป็ นค่าจํานวนจริง และปล่อยให้ค่าดังกล่าว ค้างอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ คอมไพเลอร์ในหนังสือเล่ม
นี, ต้องการให้มีรทู ีนจากคลังเท่าทีจําเป็ นจึงไม่ได้เขียนเพิม) ในกรณีทีชนิ ดฐานของพารามิเตอร์หนุ่ เป็ นชนิ ดจํานวน
จริงและชนิ ดฐานของพารามิเตอร์จริงเป็ นชนิดจํานวนจริง ค่าจํานวนจริงเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์คู่ dx:ax อยูแ่ ล้ว จึง
ผลิตคําสังเพือกดค่าในเรจิสเตอร์ dx กับ ax ลงบนยอดกองซ้อนตามลําดับ (บรรทัด 06270-06271) ถ้าชนิ ด
ฐานของพารามิเตอร์จริงเป็ นชนิ ดแถวลําดับหรือชนิ ดระเบียน และแน่ นอนว่าชนิ ดฐานของพารามิเตอร์หนุ่ ต้อง
เป็ นชนิ ดแถวลําดับหรือชนิ ดระเบียนตรงกัน เพราะได้มกี ารตรวจสอบมาก่อนหน้านี, แล้ว จะผลิตคําสังต่อไปนี,
(บรรทัด 06280-06287)
pop
si
sub
sp,offset
mov di,sp
mov ax,ds ; ข้อมูลมีระยะห่างจาก ds ใช้ ax เป็ นทีเก็บชัวคราว
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mov es,ax ; กําหนดให้ es เท่ากับ ds ผ่าน ax ไม่สามารถเขียนคําสัง mov es,ds โดยตรง
mov cx,size
cld
rep
movsb
เมือ size เท่ากับขนาดหน่ วยเป็ นไบต์ของแถวลําดับหรือระเบียน และ offset จะเท่ากับ size ถ้า size เป็ นเลขคู่
แต่จะเท่ากับ size+1 ถ้า size เป็ นเลขคี การกดข้อมูลลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการของสถาปั ตยกรรมอินเทล
8086/8088 ต้องทําเป็ นคํา ดังนั,นเลขทีอยูข่ องข้อมูลต้องหารด้วยสองลงตัว เลขทีอยูข่ องพารามิเตอร์หุ่นจะมี
การทํา alignment ด้วย (ดูบทที 8 หัวข้อ 8.5) ในทีนี, size อาจเป็ นเลขคี จึงต้องปรับให้เป็ นเลขคู่เก็บไว้ที offset
เราจะไม่ใช้คาํ สังเพือกดข้อมูลทีละคําลงบนยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ แต่จะใช้วธิ ีทาํ สําเนาข้อมูล คําสัง pop
si ใช้เพือผุดเลขทีอยูข่ องแถวลําดับหรือระเบียนไว้ในเรจิสเตอร์ si ดังนั,น เรจิสเตอร์คู่ ds:si จะเก็บเลขทีอยูข่ อง
ไบต์แรกทีเป็ นต้นทาง จากนั,นใช้คาํ สัง sub sp,offset เพือจองเนื, อทีบนกองซ้อนในช่วงกระทําการเท่ากับขนาด
offset เนื, อทีนี, จะเก็บค่าทีจะส่งผ่านและมีเลขทีอยูต่ รงตําแหน่งทีเรจิเตอร์ sp ชี, อยู่ ตามข้อตกลงของคําสัง movsb
เลขทีอยูข่ องไบต์แรกทีเป็ นปลายทาง จะต้องอยูท่ ีเรจิสเตอร์คู่ es:di จึงต้องใช้คาํ สัง
mov di,sp
mov ax,ds
mov es,ax
เพือให้เรจิสเตอร์คู่ es:di เก็บเลขทีอยูข่ องไบต์แรกทีเป็ นปลายทาง จากนั,นใช้คาํ สัง mov cx,size เพือบอกจํานวน
ไบต์ทีจะทําสําเนา ใช้คาํ สัง cld เพือบอกทิศทางการทําสําเนาจากไบต์เลขทีอยูต่ าไปยั
ํ งไบต์เลขทีอยูส่ งู และคําสัง
rep movsb เพือทําสําเนา ตามลําดับ ในกรณีทีชนิ ดฐานของพารามิเตอร์หนุ่ เป็ นชนิ ด จํานวนเต็ม, อักขระ,
แบบบูล, แจงนับ, ตัวชี, , และเซต จะผลิตคําสังโดยเรียกใช้ฟังก์ชนั gen_push_value (บรรทัด 06289) ซึงผลิต
คําสัง push ax สําหรับชนิ ด จํานวนเต็ม, อักขระ, แบบบูล, แจงนับ, และตัวชี, (บรรทัด 04015-04021)
สําหรับชนิ ดเซต จะผลิตคําสัง (บรรทัด 04023-04028)
sub
sp,offset
call
_push_sx
เมือ offset เท่ากับขนาดหน่ วยเป็ นไบต์ของเซต ถ้าขนาดของเซตหารด้วยสองลงตัว แต่จะเท่ากับ ขนาดหน่ วยเป็ น
ไบต์ของเซต + 1 ถ้าขนาดของเซตหารด้วยสองไม่ลงตัว สําหรับรูทีนจากคลัง _push_sx ได้กล่าวแล้วในบทที 9
หัวข้อ 9.2
เมือตรวจสอบเสร็จ จะเลือนตัวชี, ทีเก็บใน PARM_PTR ให้ชี,ไปยังพารามิเตอร์หนุ่ ตัวต่อไป (บรรทัด
06291)
• การตรวจสอบพารามิเตอร์จริงของฟั งก์ชนั มาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐาน ดังทีกล่าวมาแล้วว่า
ไม่มกี ารเก็บพารามิเตอร์หุ่นของฟั งก์ชนั มาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐาน จึงไม่สามารถทีจะเปรียบเทียบกับ
พารามิเตอร์จริง
เหมือนกับทีทําในกรณีทีผูใ้ ช้กาํ หนด
วิธีการตรวจสอบจึงทําได้โดยการจําตําแหน่ งของ
พารามิเตอร์จริง ไว้ที PARAMETER_COUNT เริมต้นค่านี, จะเป็ น 0 เมือแปลถึงพารามิเตอร์จริง จะบวกด้วยหนึ ง
(บรรทัด 06296) ทําให้รวู้ า่ พารามิเตอร์จริงอยูท่ ีตําแหน่ งทีเท่าใด จึงสามารถตรวจสอบว่าพารามิเตอร์จริงที
ตําแหน่ งนั,นถูกต้องหรือไม่ โดยแบ่งการตรวจสอบตามการเรียกใช้ฟังก์ชนั มาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐาน
นั,นๆ ดังนี,
- กระบวนงานมาตรฐาน assign* (บรรทัด 06299-06338)
- กระบวนงานมาตรฐาน intr* (บรรทัด 06339-06359)
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-

กระบวนงานมาตรฐาน outport* (บรรทัด 06360-06376)
กระบวนงานมาตรฐาน outportb* (บรรทัด 06377-06394)
ฟั งก์ชนั มาตรฐาน readmem* (บรรทัด 06395-06414)
กระบวนงานมาตรฐาน get และ put (บรรทัด 06415-06451)
กระบวนงานมาตรฐาน read และ readln (บรรทัด 06452-06547)
กระบวนงานมาตรฐาน write และ writeln (บรรทัด 06548-06617)
กระบวนงานมาตรฐาน writemem* (บรรทัด 06618-06643)
ฟั งก์ชนั มาตรฐาน eof และ eoln (บรรทัด 06644-06669)
กระบวนงานมาตรฐาน page (บรรทัด 06670-06681)
ฟั งก์ชนั มาตรฐาน abs (บรรทัด 06682-06704)
ฟั งก์ชนั มาตรฐาน sqr (บรรทัด 06705-06723)
ฟั งก์ชนั มาตรฐาน arctan, cos, exp, ln, sin, และ sqrt (บรรทัด 06724-06774)
ฟั งก์ชนั มาตรฐาน chr (บรรทัด 06775-06783)
ฟั งก์ชนั มาตรฐาน odd (บรรทัด 06784-06794)
ฟั งก์ชนั มาตรฐาน ord (บรรทัด 06795-06805)
ฟั งก์ชนั มาตรฐาน pred และ succ (บรรทัด 06806-06827)
กระบวนงานมาตรฐาน srand*, sound*, delay*, ฟั งก์ชนั มาตรฐาน inport*, และ inportb*
(บรรทัด 06828-06871)
ฟั งก์ชนั มาตรฐาน round (บรรทัด 06872-06885)
ฟั งก์ชนั มาตรฐาน trunc (บรรทัด 06886-06899)
กระบวนงานมาตรฐาน new (บรรทัด 06900-06913)
กระบวนงานมาตรฐาน dispose (บรรทัด 06914-06927)
ฟั งก์ชนั มาตรฐาน ofs* (บรรทัด 06928-06939)
ฟั งก์ชนั มาตรฐาน seg* (บรรทัด 06940-06952)
กระบวนงานมาตรฐาน reset (บรรทัด 06953-06979)
กระบวนงานมาตรฐาน rewrite (บรรทัด 06980-06999)
กระบวนงานมาตรฐาน close* (บรรทัด 07000-07019)

กระบวนงานมาตรฐานหรือฟั งก์ชนั มาตนฐานทีมี * อยูข่ า้ งหลัง มีใช้เฉพาะในภาษาพีเอสยูหรือม.อ.ปาสกาล
เท่านั,น ไม่ใช่กระบวนงานมาตรฐานหรือฟั งก์ชนั มาตรฐานตามข้อกําหนดของ ISO อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ใช่
กระบวนงานมาตรฐานหรือฟั งก์ชนั มาตนฐานตามข้อกําหนดของ ISO แต่ในหนังสือเล่มนี, ขอเรียกว่า กระบวนงาน
มาตรฐานหรือฟั งก์ชนั มาตนฐาน เพือให้แตกต่างจากกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั ทีผูใ้ ช้กาํ หนด
ในกรณีของฟั งก์ชนั มาตรฐาน rand และกระบวนงานมาตรฐาน nosound ทีไม่มีพารามิเตอร์ แต่ผูเ้ ขียน
อาจเขียนผิด โดยการผ่านพารามิเตอร์มาด้วย เช่น rand(10) หรือ nosound(500) เป็ นต้น สัญลักษณ์กระทํา
#492 จะตรวจสอบความผิดพลาดในกรณีนี,ด้วย (บรรทัด 07029-07030) สําหรับฟั งก์ชนั มาตรฐาน eof และ
eoln อาจจะมีหรือไม่มีพารามิเตอร์ก็ได้ ถ้ามี จะถูกตรวจสอบด้วยสัญลักษณ์กระทํา #492 แต่ถา้ ไม่มี จะถูก
ตรวจสอบด้วยสัญลักษณ์กระทํา #1264 (ดูบทที 9 หัวข้อ 9.8) ในทํานองเดียวกัน กระบวนงานมาตรฐาน read,
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readln, write, writeln, และ page อาจจะมีหรือไม่มีพารามิเตอร์ก็ได้ ถ้ามี จะถูกตรวจสอบด้วยสัญลักษณ์กระทํา
#492 แต่ถา้ ไม่มี จะถูกตรวจสอบด้วยสัญลักษณ์กระทํา #708 ทีกล่าวถึงแล้วในหัวข้อนี,
นอกจากการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะต้องมีการผลิตคําสังเพือดําเนิ นการตามฟั งก์ชนั มาตรฐาน
หรือกระบวนงานมาตรฐานนั,นๆ แต่ไม่มีขอ้ บังคับว่า จะต้องสร้างฟั งก์ชนั มาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐานนั,น
ไว้ในคลัง แล้วใช้วธิ ีการผ่านพารามิเตอร์และเรียกใช้เสมอไป คอมไพเลอร์สามารถผลิตคําสังเพือดําเนิ นการได้เลย
โดยไม่ตอ้ งเรียกใช้รทู ีนจากคลัง นอกจากนี, รูทีนทีสร้างไว้ในคลัง อาจมีชือ จํานวนพารามิเตอร์ แตกต่างจากการ
เรียกใช้ในภาษาปาสกาล สําหรับการส่งผ่านพารามิเตอร์ทางกองซ้อนในช่วงกระทําการไปยังรูทีนจากคลัง อาจจะ
ทําตามแบบภาษาปาสกาล คือ กดพารามิเตอร์ตวั แรกลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการก่อน ส่วนพารามิเตอร์ตวั
สุดท้ายจะกดหลังสุด หรือ ตามแบบภาษาซี คือ กดพารามิเตอร์ตวั สุดท้ายลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการก่อน
ส่วนพารามิเตอร์ตวั แรกจะกดหลังสุด ก็ได้ คอมไพเลอร์ทีสร้างในหนังสือเล่มนี, จะทําตามแบบภาษาปาสกาล
ดังนั,น รูทีนจากคลัง จะต้องเขียนให้สอดคล้องกับข้อตกลงนี, ด้วย (ดูบทที 11) ในการอธิบาย จะเขียนชือและ
พารามิเตอร์ของรูทีนจากคลัง ตามแบบภาษาซี แต่การผ่านพารามิเตอร์จะทําแบบภาษาปาสกาล และชือของรู
ทีนในภาษาแอสเซมบลีจะมีเครืองหมาย “_” นําหน้า ตามแบบฉบับของภาษาซี
การตรวจสอบและผลิตคําสังของฟั งก์ชนั มาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐาน จะใช้ชนิ ดฐานของนิ พจน์
(บรรทัด 06298) เป็ นตัวตรวจสอบ ฉะนั,นต่อไปถ้าพูดถึงชนิ ดของนิ พจน์หรือตัวแปรในหัวข้อนี, จะหมายถึงชนิ ด
ฐานของมัน รายละเอียดการตรวจสอบและผลิตคําสังของฟั งก์ชนั มาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐาน มีดงั นี,
• กระบวนงานมาตรฐาน assign
รูปแบบทีเป็ นไปได้ในภาษาปาสกาล :
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);
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
assign(f,name)
เมือ f เป็ นตัวแปรชนิ ดแฟ้ม และ name เป็ นนิ พจน์ชนิ ดอักขระ สายอักขระ หรือแถวลําดับหนึ งมิติของอักขระ
ข้อกําหนด :
ไม่อนุ ญาตให้ f เป็ นแฟ้มข้อมูลเข้ามาตรฐาน input หรือแฟ้มข้อมูลออกมาตรฐาน output และ name
เก็บอักขระได้ไม่เกิน MAX_FILE_NAME_LENGTH (บรรทัด 00000) ซึงกําหนดไว้ 65 ตามข้อตกลงของ
ระบบปฏิบตั ิการดอสทีใช้กอ่ นวินโดว์ 95
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
void assign_char_name(FILE *file, int size, int value); ถ้า name เป็ นชนิ ดอักขระ เมือ file เป็ นตัวชี,
ไปยังแฟ้ ม f, size เป็ นขนาดตามชนิ ดของแฟ้ม, และ value เป็ นรหัสของอักขระ
void assign_string_name(FILE *file, int size, char *s, int ssize); ถ้า name เป็ นชนิ ดสายอักขระ
หรือแถวลําดับหนึ งมิติของอักขระ เมือ file เป็ นตัวชี, ไปยังแฟ้ม f, size เป็ นขนาดตามชนิ ดของแฟ้ ม, s เป็ นตัวชี, ไป
ยังอักขระตัวแรกของ name, และ ssize เป็ นจํานวนอักขระของ name
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
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ถ้า PARAMETER_COUNT เป็ น 1 (บรรทัด 06301-06314) แสดงว่าเป็ นพารามิเตอร์ตวั แรก จะมีการ
ตรวจสอบว่า นิ พจน์ทีเขียนตรงพารามิเตอร์จริง มีรปู แบบตัวแปร และมีชนิ ดเป็ นแฟ้มหรือไม่ ถ้าไม่ใช่จะรายงาน
ความผิดพลาด มิฉะนั,น จะตรวจสอบว่ามีการกําหนดชือให้กบั แฟ้ มข้อมูลเข้ามาตรฐานหรือแฟ้มข้อมูลออก
มาตรฐานหรือไม่ ถ้าใช่ จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,น จะผ่านพารามิเตอร์ตวั แรก ไปให้
_assign_char_name หรือ _assign_string_name ซึงเป็ นเลขทีอยูข่ องแฟ้ มหรือตัวชี, ไปยังแฟ้ ม เลขทีอยูด่ งั กล่าว จะ
อยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการอยูแ่ ล้ว หลังจากทําตามคําสังทีได้จากการแปลนิ พจน์ ต่อไปจึงผลิตคําสังเพือ
กดพารามิเตอร์ตวั ทีสอง คือ ขนาดตามชนิ ดของแฟ้ ม (บรรทัด 06308-06310)
ถ้า PARAMETER_COUNT เป็ น 2 (บรรทัด 06317-06336) แสดงว่าเป็ นพารามิเตอร์ตวั ทีสอง ถ้า
นิ พจน์ทีเขียนตรงพารามิเตอร์จริง เป็ นชนิ ดสายอักขระหรือแถวลําดับหนึ งมิติของอักขระ จะต้องมีความยาวไม่เกิน
MAX_FILE_NAME_LENGTH ถ้ามีความยาวเกินจะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,น จะผ่านพารามิเตอร์ตวั ทีสาม ซึง
เป็ นเลขทีอยูห่ รือตัวชี, ไปยังอักขระตัวแรกของสายอักขระหรือแถวลําดับ เลขทีอยูด่ งั กล่าว จะอยูบ่ นยอดกองซ้อน
ในช่วงกระทําการอยูแ่ ล้ว หลังจากทําตามคําสังทีได้จากการแปลนิ พจน์ ต่อไปจึงผลิตคําสังเพือกดพารามิเตอร์ตวั
ทีสี คือ จํานวนอักขระในสายอักขระหรือแถวลําดับ (บรรทัด 06324-06325) และผลิตคําสังเพือเรียก
_assign_string_name (บรรทัด 06326) ตามลําดับ แต่ถา้ นิพจน์ทีเขียนตรงพารามิเตอร์จริง เป็ นชนิ ดอักขระ
จะผลิตคําสังเพือกดพารามิเตอร์ตวั ทีสาม คือ รหัสของอักขระ ลงบนยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ (บรรทัด
06331) และผลิตคําสังเพือเรียก _assign_char_name (บรรทัด 06332) ตามลําดับ แต่ถา้ นิ พจน์ทีเขียนตรง
พารามิเตอร์จริง เป็ นชนิดอืนๆ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 06336)
ถ้า PARAMETER_COUNT มีคา่ มากกว่า 2 แสดงว่าเขียนจํานวนพารามิเตอร์จริงผิด จะตรวจสอบด้วย
สัญลักษณ์กระทํา #494 ซึงจะกล่าวถึงต่อไป ฟั งก์ชนั มาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐานอืนๆ ทีจะกล่าวถึง
ต่อไป จะใช้สญ
ั ลักษณ์กระทํา #494 ตรวจสอบในกรณีทีเขียนพารามิเตอร์จริงเกิน เช่นกัน จึงไม่ขอกล่าวถึงอีก
• กระบวนงานมาตรฐาน intr
รูปแบบทีเป็ นไปได้ในภาษาปาสกาล :
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);
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
intr(n,r)
เมือ n เป็ นนิ พจน์ชนิ ด อักขระหรือจํานวนเต็ม และ r เป็ นตัวแปรชนิ ดระเบียน
ข้อกําหนด :
ระเบียนต้องมีขนาดเท่ากับ REGS_SIZE (บรรทัด 00041) ซึงกําหนดไว้เท่ากับ 20 ไบต์ เพือเก็บค่า
ของเรจิสเตอร์ AX, BX, CX, DX, BP, DI, SI, DS, ES, และ FLAGS ตามลําดับ
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
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void intr(int intr_no, REGS *regs);
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
ถ้า PARAMETER_COUNT เป็ น 1 (บรรทัด 06341) จะตรวจสอบว่านิ พจน์มชี นิ ดเป็ นอักขระหรือ
จํานวนเต็มหรือไม่ ถ้าไม่ใช่จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,น จะผลิตคําสังเพือผ่านพารามิเตอร์ตวั แรกไปให้
_intr (บรรทัด 06346)
ถ้า PARAMETER_COUNT เป็ น 2 (บรรทัด 06349) จะตรวจสอบว่านิ พจน์มชี นิ ดเป็ นระเบียนและมี
ขนาดเท่ากับ REGS_SIZE หรือไม่ ถ้าไม่ใช่จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,น พารามิเตอร์ตวั ทีสอง ซึงเป็ นเลขที
อยูข่ องระเบียน จะอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการอยูแ่ ล้ว จึงผลิตคําสังเรียกรูทีน _intr (บรรทัด 06352)
• กระบวนงานมาตรฐาน outport
รูปแบบทีเป็ นไปได้ในภาษาปาสกาล :
procedure outport(port, value : integer);
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
outport(p, v)
เมือ p และ v เป็ นนิ พจน์ชนิ ดจํานวนเต็ม
ข้อกําหนด :
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
ชุดคําสังทีผลิต :
mov dx,ax
out
dx,ax
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
ถ้า PARAMETER_COUNT เป็ น 1 (บรรทัด 06362) จะตรวจสอบว่านิ พจน์มชี นิ ดเป็ นจํานวนเต็มหรือไม่
ถ้าไม่ใช่จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,น ค่าของนิ พจน์ซึงเป็ นพารามิเตอร์จริงตัวแรก จะเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ ax
ตามข้อตกลงของภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 หมายเลข port จะต้องเก็บในเรจิสเตอร์ dx จึงผลิตคําสัง mov
dx,ax เพือนําหมายเลข port ไปเก็บในเรจิสเตอร์ dx
ถ้า PARAMETER_COUNT เป็ น 2 (บรรทัด 06369) จะตรวจสอบว่านิ พจน์มชี นิ ดเป็ นจํานวนเต็มหรือไม่
ถ้าไม่ใช่จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,น ค่าของนิ พจน์ซึงเป็ นพารามิเตอร์จริงตัวทีสอง จะเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์
ax จึงผลิตคําสัง out dx,ax
• กระบวนงานมาตรฐาน outportb
รูปแบบทีเป็ นไปได้ในภาษาปาสกาล :
procedure outportb(port : integer; value : integer); หรือ
procedure outportb(port : integer; value : char);
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
outport(p, v)
เมือ p เป็ นนิ พจน์ชนิ ดจํานวนเต็ม และ v เป็ นนิ พจน์ชนิดจํานวนเต็มหรืออักขระ
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ข้อกําหนด :
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
ชุดคําสังทีผลิต :
mov dx,ax
out
dx,al
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
พารามิเตอร์ตวั แรกทําเหมือน outport ส่วนพารามิเตอร์ตวั ทีสองอาจเป็ นชนิ ดอักขระได้และผลิตคําสัง
out dx,al
• ฟั งก์ชนั มาตรฐาน readmem
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
function readmem(seg, offset : interger) : char;
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
readmem(s,o)
เมือ s และ o เป็ นนิ พจน์ชนิ ดจํานวนเต็ม
ข้อกําหนด :
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
unsigned char readmem(int segment, int offset);
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
ถ้า PARAMETER_COUNT เป็ น 1 (บรรทัด 06397) จะตรวจสอบว่านิ พจน์มชี นิ ดเป็ นจํานวนเต็มหรือไม่
ถ้าไม่ใช่จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,น จะผลิตคําสังเพือผ่านพารามิเตอร์ตวั แรก ไปให้ _readmem (บรรทัด
06401)
ถ้า PARAMETER_COUNT เป็ น 2 (บรรทัด 06404) จะตรวจสอบว่านิ พจน์มชี นิ ดเป็ นจํานวนเต็มหรือไม่
ถ้าไม่ใช่จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,น จะผลิตคําสังเพือผ่านพารามิเตอร์ตวั ทีสอง (บรรทัด 06408) และ
คําสังเพือเรียก _readmem (บรรทัด 06409)
เนื องจาก readmem เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดอักขระ จึงกําหนดให้ RTN_PTR เท่ากับ char_typep (บรรทัด
06412)
• กระบวนงานมาตรฐาน get และ put
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
type FILES = file of … ; หรือ type FILES = TEXT;
procedure get(f :FILES);
procedure put(f : FILES);
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
get(f);
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put(f);
เมือ f เป็ นตัวแปรชนิ ดแฟ้ม
หมายเหตุ ในกรณีไม่มีพารามิเตอร์ จะตรวจสอบโดยสัญลักษณ์กระทํา #708 ซึงได้กล่าวถึงแล้ว
ข้อกําหนด :
ไม่อนุ ญาตให้ get(output) และ put(input)
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
void get(FILE *file, int size, int type);
void put(char * file, int size);
หมายเหตุ หลังจากสิ, นสุดการทํางานของรูทีนเหล่านี, แล้ว พารามิเตอร์ตวั แรก คือ ตัวชี, ไปยังแฟ้มหรือเลขทีอยูข่ อง
แฟ้ ม จะยังค้างอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ ส่วนพารามิเตอร์ตวั อืนจะถูกผุดทิ, ง
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
ถ้า PARAMETER_COUNT เป็ น 1 (บรรทัด 06419) จะตรวจสอบว่านิ พจน์มชี นิ ดเป็ นแฟ้ มและมีรปู แบบ
เป็ นตัวแปรหรือไม่ ถ้าไม่ใช่จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,น จะตรวจสอบว่าเป็ น get(output) (บรรทัด
06428) หรือ put(input) (บรรทัด 06440) หรือไม่ ถ้าเป็ นรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,นจะผลิตคําสังดังนี,
ถ้าเป็ นการเรียกกระบวนงานมาตรฐาน get จะผลิตคําสังเพือผ่านพารามิเตอร์แล้วเรียกรูทีน _get แต่ถา้ เป็ นการ
เรียกกระบวนงานมาตรฐาน put จะผลิตคําสังเพือผ่านพารามิเตอร์แล้วเรียกรูทีน _put ไม่วา่ จะเป็ นกรณีไหน
พารามิเตอร์ตวั แรก ซึงเป็ นตัวชี, หรือเลขทีอยูข่ องแฟ้ม จะอยู่บนยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการอยูแ่ ล้ว หลังจากทํา
ตามคําสังทีได้จากการแปลนิ พจน์
สุดท้ายผลิตคําสังเพือผุดพารามิเตอร์ตวั แรก คือ ตัวชี, ไปยังแฟ้มหรือเลขทีอยูข่ องแฟ้ม ทิ, ง (บรรทัด
06447)
• กระบวนงานมาตรฐาน read และ readln
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
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, …);
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
read(f,v,…);
readln(f,v,…);
read(v,…);
readln(v,…);
เมือ f เป็ นตัวแปรชนิ ดแฟ้ม จะมีหรือไม่ก็ได้ ถ้ามีตอ้ งเป็ นตัวแรก ถ้าไม่มจี ะหมายถึง input และ v เป็ นตัวแปร
หมายเหตุ ในกรณีไม่มีพารามิเตอร์ จะตรวจสอบโดยสัญลักษณ์กระทํา #708 ซึงได้กล่าวถึงแล้ว
ข้อกําหนด :
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การอ่านข้อมูลจากแฟ้ มข้อความ จะทําได้กบั ตัวแปรชนิ ด จํานวนเต็มหรือพิสยั ย่อยทีมีชนิ ดฐานเป็ น
จํานวนเต็ม, จํานวนจริง, และอักขระหรือพิสยั ย่อยทีมีชนิ ดฐานเป็ นอักขระ เท่านั,น และต้องไม่ใช่เป็ น ป้ายระบุ
หรือ ตัวแปรควบคุมของข้อความสัง for
ไม่อนุ ญาตให้ใช้คาํ สัง readln กับแฟ้มฐานสอง การตรวจสอบจะทําโดยสัญลักษณ์กระทํา #494 ซึงจะ
กล่าวถึงในภายหลัง
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
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);
หมายเหตุ แฟ้ มข้อความ มองข้อมูลเป็ นบรรทัด ระหว่างบรรทัด จะมีสญ
ั ลักษณ์บอกการสิ, นสุดบรรทัด ส่วนแฟ้ม
ฐานสอง จะไม่มองข้อมูลแบบบรรทัด แต่มองข้อมูลเป็ นไบต์ติดต่อกัน การอ่านข้อมูลจากแฟ้ มข้อความ ใช้รทู ีน
_read_integer, _read_real, และ _read_char สําหรับตัวแปรทีมีชนิ ดเป็ น จํานวนเต็ม, จํานวนจริง, และ อักขระ
ตามลําดับ ส่วนการอ่านข้อมูลจากแฟ้ มฐานสอง จะทําได้กบั ตัวแปรชนิ ดใดๆ ซึงตรงกับชนิ ดของแฟ้มทีผูใ้ ช้กาํ หนด
และการอ่านข้อมูลเข้ามายังตัวแปรแต่ละตัว จะเหมือนกับการเขียนข้อความสัง v := f^; และ get(f); ตามลําดับ
ทุกๆ รูทีน เมือทํางานเสร็จจะปล่อยให้พารามิเตอร์ตวั แรก ซึงเป็ นเลขทีอยูข่ องแฟ้มค้างอยูบ่ นยอดกอง
ซ้อนในช่วงกระทําการ ส่วนพารามิเตอร์ตวั อืน จะถูกผุดทิ, ง
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
จะตรวจสอบว่านิ พจน์มรี ปู แบบตัวแปรหรือไม่ (บรรทัด 06457) ถ้าไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาด
(บรรทัด 06545) มิฉะนั,น ถ้า PARAMETER_COUNT เป็ น 1 (บรรทัด 06457-06491) จะตรวจสอบว่านิ พจน์
เป็ นชนิ ดแฟ้มหรือไม่ ถ้าใช่ จะจดจําชนิ ดแฟ้ มไว้ในตัวแปรชัวคราว current_file_tp (บรรทัด 06463) เพือไว้ใช้
ต่อไป ในกรณีนี,ไม่ตอ้ งผลิตคําสังใดๆ เพราะตัวชี, หรือเลขทีอยูข่ องแฟ้ ม อยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการอยู่
แล้ว มิฉะนั,น แสดงว่า ไม่ได้กาํ หนดแฟ้ ม แต่เขียนตัวแปรทีต้องการอ่านข้อมูลเข้ามาเป็ นตัวแรกเลย ในกรณีนี,
ถือว่าต้องการอ่านข้อมูลจากแฟ้ มข้อมูลเข้ามาตรฐาน input ซึงเป็ นแฟ้ มข้อความ จะตรวจสอบว่าตัวแปรดังกล่าวมี
ชนิ ดเป็ น จํานวนเต็ม จํานวนจริง หรืออักขระหรือไม่ ชนิ ดทั,งสามนี, จะถูกกําหนดให้มีรปู แบบเป็ น SCALAR_FORM
จึงใช้วธิ ีการตรวจสอบว่าชนิ ดมีรปู แบบเป็ น SCALAR_FORM หรือไม่ (บรรทัด 06467) ถ้าไม่ใช่ จะรายงานความ
ผิดพลาด มิฉะนั,น จะผลิตคําสังเพือผ่านพารามิเตอร์และเรียกรูทีน _read_integer, _read_real, หรือ _read_char
ขึ, นอยูก่ บั ชนิ ดของตัวแปร โดยทีพารามิเตอร์ตวั แรกเป็ นเลขทีอยูข่ องแฟ้ ม และพารามิเตอร์ตวั ทีสองเป็ นเลขทีอยู่
ของตัวแปร แต่ในกรณีนี, หลังจากการแปลนิ พจน์ทเป็
ี นพารามิเตอร์ตวั แรกของข้อความสัง read หรือ readln แล้ว
ค่าทีอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ เป็ นเลขทีอยูข่ องตัวแปร (เนื องจากมีการกําหนดให้ตาํ แหน่ งของนิ พจน์
เป็ น VARPARM_USE ด้วยสัญลักษณ์กระทํา #490) ยังขาดเลขทีอยูข่ องแฟ้ มข้อมูลซึงเป็ นพารามิเตอร์ตวั แรกที
จะต้องกดลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ จึงผลิตคําสังเพือผุดเลขทีอยูข่ องตัวแปรมาเก็บไว้ในเรจิสเตอร์ bx ก่อน
(บรรทัด 06469) แล้วผลิตคําสังเพือกดเลขทีอยูข่ องแฟ้มข้อมูลเข้ามาตรฐาน input ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทํา
การ (บรรทัด 06470-06472) จากนั,นจึงกดเลขทีอยูข่ องตัวแปรทีเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ bx (บรรทัด 06473)
ตามลําดับ ถ้าชนิ ดฐานของตัวแปรเป็ นจํานวนจริง จะผลิตคําสังเรียกรูทีน _read_real (บรรทัด 06475)
มิฉะนั,น จะตรวจสอบว่าตัวแปรดังกล่าวเป็ น ป้ายระบุ หรือ ตัวแปรควบคุมของข้อความสัง for หรือไม่ ถ้าใช่จะ
รายงานความผิดพลาด (บรรทัด 06479-06480) มิฉะนั,น จะผลิตคําสังเรียกรูทีน _read_integer (บรรทัด
06482) หรือ _read_char (บรรทัด 06486) ตามชนิ ดฐานของตัวแปร ตามลําดับ
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สําหรับพารามิเตอร์ต,งั แต่ตวั ทีสองเป็ นต้นไป จะไม่มีการตรวจสอบค่าใน PARAMETER_COUNT เพราะ
ถ้า PARAMETER_COUNT ไม่เท่ากับ 1 (บรรทัด 06492-06544) แสดงว่าเป็ นพารามิเตอร์ต,งั แต่ตวั ทีสองเป็ น
ต้นไปและจะมีจาํ นวนเท่าไหร่ก็ได้ ในกรณีนี,จะแยกการตรวจสอบและผลิตคําสังตามรูปแบบของแฟ้ม โดยใช้ตวั
แปรชัวคราว current_file_tp ทีใช้เก็บชนิ ดของแฟ้ มเป็ นตัวแยก
ถ้าเป็ นแฟ้ มข้อความ (บรรทัด 06495-06515) จะตรวจสอบและผลิตคําสังเหมือนแฟ้ มข้อมูลเข้า
มาตรฐาน input ทีกล่าวมาแล้ว ยกเว้นในกรณีนี, เลขทีอยูข่ องแฟ้มจะค้างอยูบ่ นยอดกองซ้อนอยูแ่ ล้ว (จาก
พารามิเตอร์ตวั แรก) จึงไม่ตอ้ งกดเลขทีอยูข่ องแฟ้ มอีก
ถ้าเป็ นแฟ้ มฐานสอง (บรรทัด 06516-06544) จะผลิตคําสังเพือกําหนดค่าในบัฟเฟอร์ของแฟ้ มให้กบั
ตัวแปร (v := f^) และผลิตคําสังเพืออ่านข้อมูลตัวถัดไปเข้ามายังบัฟเฟอร์ของแฟ้ ม (get(f)) เนื องจากขณะนี, ค่าที
อยูบ่ นยอดกองซ้อน คือ เลขทีอยูข่ องตัวแปร ส่วนเลขทีอยูข่ องแฟ้มจะอยูข่ า้ งล่างติดกับยอดกองซ้อน จึงผลิตคําสัง
เพือผุดเลขทีของตัวแปรเก็บในเรจิสเตอร์ ax (บรรทัด 06520) และผลิตคําสังเพือผุดเลขทีของตัวแปรเก็บในเรจิ
สเตอร์ bx (บรรทัด 06521) จากนั,นจึงกดค่าในเรจิสเตอร์ bx (บรรทัด 06522) และ ax (บรรทัด 06524) ลง
บนกองซ้อนในช่วงกระทําการ ตามลําดับ แล้วกดเลขทีของแฟ้มซึงเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ bx (บรรทัด 06525) ลง
บนยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ เพือเป็ นพารามิเตอร์ตัวแรกของรูทีน _get ต่อไปจะผลิตคําสังเพือกําหนดค่าใน
บัฟเฟอร์ของแฟ้มให้กบั ตัวแปร เหมือนกับทีทํากับข้อความสังกําหนดค่าในหัวข้อ 10.2.1 คือ ถ้าเป็ นค่าชนิ ดแถว
ลําดับหรือระเบียน เลขทีอยูท่ างขวา (f^) ต้องอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ และเลขทีอยูท่ างซ้าย (v)
จะต้องอยูข่ า้ งล่างติดกับยอดกองซ้อน ซึงในกรณีนี, เป็ นไปตามทีต้องการอยูแ่ ล้ว มิฉะนั,น จะต้องผลิตคําสัง เพือผุด
เลขทีอยูท่ างขวาเก็บไว้ในเรจิสเตอร์ bx (บรรทัด 06530) และเรียกฟั งก์ชนั gen_load_value (บรรทัด 06531)
จากนั,นจึงเรียกใช้ฟังก์ชนั assignment (บรรทัด 06533) ฟั งก์ชนั นี, จะผลิตคําสังเพือกําหนดค่า และผุดเลขทีอยู่
ดังกล่าวทิ, ง ต่อไปจะผลิตคําสังเพืออ่านข้อมูลตัวถัดไปเข้ามายังบัฟเฟอร์ของแฟ้ ม ตอนนี, ค่าทีอยูบ่ นยอดกองซ้อน
ในช่วงกระทําการ คือ เลขทีของแฟ้ ม ซึงจะเป็ นพารามิเตอร์ตวั แรกของรูทีน _get จากนั,นผลิตคําสังเพือกด
พารามิเตอร์ตวั ทีสอง คือ size (บรรทัด 06536-06538) และพารามิเตอร์ตวั ทีสามคือ type ซึงกําหนดให้
เท่ากับ 0 เนื องจากเป็ นแฟ้มฐานสอง (บรรทัด 06539-06540) จากนั,นจึงผลิตคําสังเพือเรียกรูทีน _get
(บรรทัด 06541)
• กระบวนงานมาตรฐาน write และ writeln
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
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, …);
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
write(f,e,…);
writeln(f,e,…);
write(e,…);
writeln(e,…);
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เมือ f เป็ นตัวแปรชนิ ดแฟ้ม จะมีหรือไม่ก็ได้ ถ้ามีตอ้ งเป็ นตัวแรก ถ้าไม่มจี ะหมายถึง แฟ้มข้อมูลออกมาตรฐาน
output และ e เป็ นนิ พจน์
หมายเหตุ ในกรณีไม่มีพารามิเตอร์ จะตรวจสอบโดยสัญลักษณ์กระทํา #708 ซึงได้กล่าวถึงแล้ว
ข้อกําหนด :
สําหรับแฟ้ มข้อความ นิ พจน์ทีจะแสดงข้อมูลออก ต้องมีชนิ ด จํานวนเต็มหรือพิสยั ย่อยทีมีชนิ ดฐานเป็ น
จํานวนเต็ม, จํานวนจริง, แบบบูล, อักขระหรือพิสยั ย่อยทีมีชนิ ดฐานเป็ นอักขระ, และสายอักขระหรือแถวลําดับ
หนึ งมิติของอักขระ เท่านั,น
ไม่อนุ ญาตให้ใช้คาํ สัง writeln กับแฟ้มฐานสอง ในกรณีนี,จะตรวจสอบโดยสัญลักษณ์กระทํา #494 ซึงจะ
กล่าวถึงในภายหลัง
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
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);
หมายเหตุ การแสดงข้อมูลออกของแฟ้มข้อความ สําหรับนิ พจน์ทีมีชนิ ดเป็ น จํานวนเต็ม, จํานวนจริง, แบบบูล,
อักขระ และสายอักขระหรือแถวลําดับหนึ งมิติของอักขระ จะใช้รทู ีน _write_integer, _write_real, _write_boolean,
_write_char, และ _write_string ตามลําดับ ซึงจะผลิตโดยสัญลักษณ์กระทํา #562, #662, #666, #674, และ
#676 จะกล่าวถึงในภายหลัง ส่วนการแสดงข้อมูลออกของแฟ้มฐานสอง จะทําได้กบั นิ พจน์ชนิ ดใดๆ ซึงตรงกับ
ชนิ ดของแฟ้ มทีผูใ้ ช้กาํ หนด และการแสดงข้อมูลออกของนิ พจน์แต่ละตัว จะเหมือนกับการเขียนข้อความสัง f^ :=
e; และ put(f); ตามลําดับ ในกรณีนี, จะเรียกรูทีน _put
ทุกๆ รูทีน เมือทํางานเสร็จจะปล่อยให้พารามิเตอร์ตวั แรก ซึงเป็ นเลขทีอยูข่ องแฟ้มค้างอยูบ่ นยอดกอง
ซ้อนในช่วงกระทําการ ส่วนพารามิเตอร์ตวั อืน จะถูกผุดทิ, ง
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
ถ้า PARAMETER_COUNT เป็ น 1 (บรรทัด 06554) จะตรวจสอบว่านิ พจน์เป็ นชนิ ดแฟ้ม และมีรปู แบบ
ตัวแปร หรือไม่ ถ้าใช่ จะจดจําชนิ ดแฟ้มไว้ในตัวแปรชัวคราว current_file_tp (บรรทัด 06558) เพือไว้ใช้ต่อไป
ในกรณีนี,ไม่ตอ้ งผลิตคําสังใดๆ เพราะตัวชี, หรือเลขทีอยูข่ องแฟ้ม อยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการอยู่แล้ว
มิฉะนั,น แสดงว่า ไม่ได้กาํ หนดแฟ้ ม แต่เขียนนิ พจน์ทีต้องการแสดงข้อมูลออกเป็ นตัวแรกเลย ในกรณีนี, ถือว่า
ต้องการแสดงข้อมูลออกไปยังแฟ้ มข้อมูลออกมาตรฐาน output ซึงเป็ นแฟ้มข้อความ ถ้านิ พจน์เป็ นชนิ ดสาย
อักขระหรือแถวลําดับหนึ งมิติของอักขระ จะต้องผลิตคําสังเพือผ่านพารามิเตอร์และเรียกรูทีน _write_string
เนื องจากผูใ้ ช้ไม่ได้กาํ หนดแฟ้ ม พารามิเตอร์ตวั แรกจึงยังไม่อยูบ่ นกองซ้อนในช่วงกระทําการ แต่จะมีพารามิเตอร์
ตัวทีสอง ซึงเป็ นเลขทีอยูข่ องสายอักขระหรือแถวลําดับหนึ งมิติของอักขระ อยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ
จึงผลิตคําสังเพือผุดเลขทีอยูด่ งั กล่าวบนยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการมาเก็บไว้ในเรจิสเตอร์ bx ก่อน (บรรทัด
06563) แล้วผลิตคําสังเพือกดเลขทีอยู่ของแฟ้มข้อมูลออกมาตรฐาน output ลงบนยอดกองซ้อนในช่วงกระทํา
การ (บรรทัด 06564-06566) ซึงเป็ นพารามิเตอร์ตวั แรก แล้วกดค่าในเรจิสเตอร์ bx (บรรทัด 06567) ซึง
เป็ นเลขทีอยูข่ องสายอักขระหรือแถวลําดับหนึ งมิติของอักขระ ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ เป็ นพารามิเตอร์
ตัวทีสอง สําหรับคําสังทีจะผ่านพารามิเตอร์ตวั ทีสามและสีของรูทีน _write_string ยังแปลไม่ถงึ ส่วนทีกําหนด
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ความกว้าง และเกียวข้องกับสัญลักษณ์กระทํา #662 และ #666 ซึงจะกล่าวถึงในภายหลัง แต่ถา้ นิ พจน์มีชนิ ด
ฐานเป็ น จํานวนเต็ม, จํานวนจริง, แบบบูล, หรืออักขระ ค่าของนิ พจน์จะเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ ในกรณีนี,จะผลิต
คําสังเพือกดเลขทีอยูข่ องแฟ้ มข้อมูลออกมาตรฐาน output ลงบนยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ (บรรทัด
06572-06574) ซึงเป็ นพารามิเตอร์ตวั แรก แล้วเรียกฟั งก์ชนั gen_push_value (บรรทัด 06575) เพือกดค่า
ของนิ พจน์ลงบนยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ เป็ นพารามิเตอร์ตวั ทีสอง สําหรับคําสังทีจะผ่านพารามิเตอร์ตวั ที
สามซึงกําหนดความกว้างของรูทีน _write_integer, _write_real, _write_boolean, และ _write_char และคําสังทีจะ
ผ่านพารามิเตอร์ตวั ทีสีซึงกําหนดความกว้างหลังจุดของรูทีน _write_real ยังแปลไม่ถงึ และเกียวข้องกับสัญลักษณ์
กระทํา #662, #666, และ #676 ซึงจะกล่าวถึงในภายหลัง ถ้านิ พจน์ไม่มีชนิ ดตามทีกล่าวมา จะรายงานความ
ผิดพลาด (บรรทัด 06577)
สําหรับพารามิเตอร์ต,งั แต่ตวั ทีสองเป็ นต้นไป จะไม่มีการตรวจสอบค่าใน PARAMETER_COUNT เพราะ
ถ้า PARAMETER_COUNT ไม่เท่ากับ 1 (บรรทัด 06579-06615) แสดงว่าเป็ นพารามิเตอร์ต,งั แต่ตวั ทีสองเป็ น
ต้นไปและจะมีจาํ นวนเท่าไหร่ก็ได้ ในกรณีนี,จะแยกการตรวจสอบและผลิตคําสังตามรูปแบบของแฟ้ม โดยใช้ตวั
แปรชัวคราว current_file_tp ทีใช้เก็บชนิ ดของแฟ้ มเป็ นตัวแยก
ถ้าเป็ นแฟ้ มข้อความ (บรรทัด 06582-06591) เลขทีอยูข่ องแฟ้มจะค้างอยูบ่ นยอดกองซ้อนอยูแ่ ล้ว
(จากพารามิเตอร์ตวั แรก) จึงไม่ตอ้ งกดเลขทีอยูข่ องแฟ้ มอีก ถ้านิ พจน์เป็ นชนิ ดสายอักขระหรือแถวลําดับหนึ งมิติ
ของอักขระ ก็ไม่ตอ้ งผลิตคําสังใดๆ อีก เพราะเลขทีอยูข่ องสายอักขระหรือแถวลําดับหนึ งมิติของอักขระ อยูบ่ นยอด
กองซ้อนในช่วงกระทําการในตําแหน่ งทีถูกต้องอยู่แล้ว แต่ถา้ นิ พจน์มีชนิ ดเป็ น จํานวนเต็ม, จํานวนจริง, แบบบูล,
หรืออักขระ ค่าของนิ พจน์จะเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ ในกรณีนี,จะเรียกฟั งก์ชนั gen_push_value (บรรทัด 06590)
เพือกดค่าของนิ พจน์ลงบนยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ เป็ นพารามิเตอร์ตวั ทีสอง ถ้านิพจน์ไม่มีชนิ ดตามที
กล่าวมา จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 06588)
ถ้าเป็ นแฟ้ มฐานสอง (บรรทัด 06592-06615) จะผลิตคําสังเพือใส่คา่ ของนิ พจน์ลงในบัฟเฟอร์ของ
แฟ้ ม (f^ := e) และผลิตคําสังเพือแสดงข้อมูลออกไปยังแฟ้ม (put(f)) การใส่ค่าของนิ พจน์ลงในบัฟเฟอร์ของ
แฟ้ มทําเหมือนข้อความสังกําหนดค่า คือ ถ้าเป็ นนิ พจน์ชนิ ดแถวลําดับหรือระเบียน เลขทีอยูจ่ ะอยูบ่ นยอดกอง
ซ้อนในช่วงกระทําการ และเลขทีอยูข่ องตัวแปรทางซ้าย จะต้องอยูข่ า้ งล่างติดกับยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ
ซึงขณะนี, ก็เป็ นไปตามทีต้องการอยูแ่ ล้ว แต่หลังจากกําหนดค่าแล้ว เลขทีทั,งสองจะถูกผุดทิ, ง ทําให้เลขทีอยูข่ อง
แฟ้ มหายไป จึงต้องผลิตคําสัง เพือผุดค่าทั,งสองเก็บไว้ในเรจิสเตอร์ ax และ bx (บรรทัด 06597 และ 06598)
ตามลําดับ จากนั,นจึงผลิตคําสังเพือกดเลขทีอยูข่ องแฟ้ มซึงเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ bx ลงบนกองซ้อนสองครั,ง
(บรรทัด 06599 และ 06600) และผลิตคําสังเพือกดเลขทีอยูท่ างขวาซึงเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ ax ลงบนยอดกอง
ซ้อนในช่วงกระทําการ (บรรทัด 06601) ดังนั,น หลังจากกําหนดค่าแล้ว เลขทีทั,งซ้ายและขวาจะถูกผุดทิ, ง เหลือ
เลขทีอยูข่ องแฟ้ มตามต้องการ แต่ถา้ ไม่เป็ นนิ พจน์ชนิ ดแถวลําดับหรือระเบียน ค่าของนิ พจน์จะเก็บอยูใ่ นเรจิ
สเตอร์ ส่วนเลขทีอยูข่ องแฟ้มอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ ในกรณีนี, จะผลิตคําสัง เพือผุดเลขทีอยูข่ อง
แฟ้ มเก็บในเรจิสเตอร์ bx (บรรทัด 06604) และผลิตคําสังเพือกดเลขทีอยูข่ องแฟ้มซึงเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ bx ลง
บนกองซ้อนสองครั,ง (บรรทัด 06605 และ 06606) หลังจากกําหนดค่าแล้ว เลขทีทางซ้ายจะถูกผุดทิ, ง เหลือ
เลขทีอยูข่ องแฟ้ มตามต้องการ เมือจัดการเกียวกับเลขทีอยูท่ างซ้าย และเลขทีอยูห่ รือค่าทางขวาเรียบร้อยแล้ว จึง
เรียกฟั งก์ชนั assignment (บรรทัด 06608) ฟั งก์ชนั นี, จะผลิตคําสังเพือกําหนดค่า และผุดเลขทีอยูด่ งั กล่าวทิ, ง
จากนั,นจึงผลิตคําสังเพือเรียกรูทีน _put พารามิเตอร์ตวั แรก คือ เลขทีอยูข่ องแฟ้มอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วง
กระทําการอยูแ่ ล้ว จึงผลิตคําสังเพือกดพารามิเตอร์ตวั ทีสอง คือ size (บรรทัด 06610-06612) ลงบนยอดกอง
ซ้อนในช่วงกระทําการ และผลิตคําสังเรียกรูทีน _put (บรรทัด 06613)
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• กระบวนงานมาตรฐาน writemem
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
procedure writemem(segment, offset : integer; value : char);
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
writemem(s,o,v);
เมือ s และ o เป็ นนิ พจน์ชนิ ดจํานวนเต็ม ส่วน v เป็ นนิ พจน์ชนิ ดอักขระ
ข้อกําหนด :
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
void writemem(int segment, int offset, unsigned char value);
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
การตรวจสอบตรงไปตรงมา คือ ที PARAMETER_COUNT เท่ากับ 1, 2, และ 3 นิ พจน์ตอ้ งมีชนิ ด จํานวน
เต็ม, จํานวนเต็ม, และอักขระ ตามลําดับ ถ้าไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาด คําสังทีผลิต คือ กดพารามิเตอร์ตวั ที
1, 2, และ 3 ซึงเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ ax ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ ตามลําดับ แล้วผลิตคําสังเรียกรูทีน
_writemem
• ฟั งก์ชนั มาตรฐาน eof และ eoln
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
type FILES = file of … ; หรือ type FILES = TEXT;
function eof(f : FILES) : boolean;
function eoln(f : FILES) : boolean;
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
eof(f);
eoln(f);
เมือ f เป็ นตัวแปรชนิ ดแฟ้ม
หมายเหตุ ในกรณีไม่มีพารามิเตอร์ จะตรวจสอบโดยสัญลักษณ์กระทํา #708 ซึงได้กล่าวถึงแล้ว
ข้อกําหนด :
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
char eof(FILE *file, int size);
char eoln(FILE *file);
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
ถ้า PARAMETER_COUNT เท่ากับ 1 จะตรวจสอบว่านิ พจน์มชี นิ ดเป็ นแฟ้ มและมีรูปแบบตัวแปรหรือไม่
ถ้าไม่ จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,น เลขทีอยูข่ องแฟ้มจะอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการอยูแ่ ล้ว กรณีที
เป็ นการเรียกฟั งก์ชนั มาตรฐาน eof จะผลิตคําสังเพือกดพารามิเตอร์ตวั ทีสอง คือ size ลงบนกองซ้อนในช่วง
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กระทําการ (บรรทัด 06654-06656) และผลิตคําสังเรียกรูทีน _eof (บรรทัด 06657) แต่กรณีทีเป็ นการ
เรียกฟั งก์ชนั มาตรฐาน eoln จะผลิตคําสังเรียกรูทีน _eoln (บรรทัด 06662) เท่านั,น
เนื องจาก eof และ eoln เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดแบบบูล จึงกําหนดให้ RTN_PTR เท่ากับ boolean_typep
(บรรทัด 06667)
• กระบวนงานมาตรฐาน page
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
procedure page(f : TEXT);
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
page(f);
เมือ f เป็ นตัวแปรชนิ ดแฟ้มข้อความ
หมายเหตุ ในกรณีไม่มีพารามิเตอร์ จะตรวจสอบโดยสัญลักษณ์กระทํา #708 ซึงได้กล่าวถึงแล้ว
ข้อกําหนด :
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
void page(FILE *file);
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
ถ้า PARAMETER_COUNT เท่ากับ 1 จะตรวจสอบว่านิ พจน์มีชนิ ดเป็ นแฟ้ มข้อความ และมี
รูปแบบตัวแปรหรือไม่ ถ้าไม่ จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,น เลขทีอยูข่ องแฟ้มจะอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วง
กระทําการอยูแ่ ล้ว จะผลิตคําสังเรียกรูทีน _page (บรรทัด 06676)
• ฟั งก์ชนั มาตรฐาน abs
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
function abs(x:real):real;
function abs(x:integer):integer;
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
abs(x);
เมือ x เป็ นนิ พจน์ชนิ ดจํานวนจริง หรือจํานวนเต็ม
ข้อกําหนด :
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
ถ้าพารามิเตอร์เป็ นชนิ ดจํานวนจริง
float abs_real(float value);
ชุดคําสังทีผลิต :
ถ้าพารามิเตอร์เป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม
cmp ax,0
jge
$L_label
neg
ax
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$L_label:
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
ถ้า PARAMETER_COUNT เท่ากับ 1 จะตรวจสอบว่านิ พจน์มชี นิ ดเป็ นจํานวนเต็มหรือไม่ ถ้าใช่ จะผลิต
ชุดคําสังทีกล่าวข้างต้น (บรรทัด 06688-06691) ในกรณีนี, abs จะเป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดจํานวนเต็ม จึงกําหนดให้
RTN_PTR->typep เท่ากับ integer_typep (บรรทัด 06692) มิฉะนั,น จะตรวจสอบว่านิ พจน์มชี นิ ดเป็ นจํานวนจริง
หรือไม่ ถ้าใช่ จะผลิตคําสังเพือกดพารามิเตอร์ ซึงเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์คู่ dx:ax ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ
(บรรทัด 06696-06697) และผลิตคําสังเรียกรูทีน _abs_real (บรรทัด 06698) ในกรณีนี, abs จะเป็ น
ฟั งก์ชนั ชนิ ดจํานวนจริง จึงกําหนดให้ RTN_PTR->typep เท่ากับ real_typep (บรรทัด 06700) มิฉะนั,น จะ
รายงานความผิดพลาด (บรรทัด 06702)
• ฟั งก์ชนั มาตรฐาน sqr
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
function sqr(x:real):real;
function sqr(x:integer):integer);
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
sqr(x);
เมือ x เป็ นนิ พจน์ชนิ ดจํานวนจริง หรือจํานวนเต็ม
ข้อกําหนด :
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
ถ้าพารามิเตอร์เป็ นชนิ ดจํานวนจริง
float sqr_real(float value);
ชุดคําสังทีผลิต :
ถ้าพารามิเตอร์เป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม
mov dx,ax
imul dx
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
การตรวจสอบเหมือน abs ต่างกันตรงคําสังทีผลิต
• ฟั งก์ชนั มาตรฐาน arctan, cos, exp, ln, sin, และ sqrt
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
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;
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
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arctan(x);
cos(x);
exp(x);
ln(x);
sin(x);
sqrt(x);
เมือ x เป็ นนิ พจน์ชนิ ดจํานวนจริง หรือจํานวนเต็ม
ข้อกําหนด :
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
float arctan(float y);
float cos(float y);
float exp(float y);
float ln(float y);
float sin(float y);
float sqrt(float y);
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
ถ้า PARAMETER_COUNT เท่ากับ 1 กรณีทีนิ พจน์เป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม จะผลิตคําสังเพือกดค่าทีอยูใ่ นเรจิ
สเตอร์ ax ลงกองซ้อนในช่วงกระทําการ (บรรทัด 06738) และผลิตคําสังเรียกรูทีน _float_convert (บรรทัด
06739) เพือเปลียนค่าจํานวนเต็มให้เป็ นค่าจํานวนจริง เก็บไว้ในเรจิสเตอร์คู่ dx:ax ในกรณีทีนิ พจน์เป็ นชนิ ด
จํานวนจริง ค่าจํานวนจริง อยูใ่ นเรจิสเตอร์คู่ dx:ax อยูแ่ ล้ว ถ้านิ พจน์ไม่ใช่ชนิ ดจํานวนเต็มหรือจํานวนจริง จะ
รายงานความผิดพลาด (บรรทัด 06742) ก่อนทีจะเรียกรูทีนต่างๆ จะกดพารามิเตอร์ซึงเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ dx
และ ax ลงกองซ้อนในช่วงกระทําการ (บรรทัด 06743-06744) แล้วผลิตคําสังเรียกรูทีนทีต้องการ (บรรทัด
06745-06770)
เนื องจากฟั งก์ชนั มาตรฐานเหล่านี, เป็ นชนิ ดจํานวนจริง จึงกําหนดให้ RTN_PTR->typep เท่ากับ
real_typep (บรรทัด 06772)
• ฟั งก์ชนั มาตรฐาน chr
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
function chr(x:integer):char;
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
chr(x);
เมือ x เป็ นนิ พจน์ชนิ ดจํานวนเต็ม
ข้อกําหนด :
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
ชุดคําสังทีผลิต :
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การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
ถ้า PARAMETER_COUNT เท่ากับ 1 จะตรวจสอบว่านิ พจน์เป็ นชนิ ดจํานวนเต็มหรือไม่ ถ้าไม่ จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทัด 06779) มิฉะนั,น ไม่ตอ้ งผลิตคําสังใดๆ เพราะค่าในเรจิสเตอร์ ax ใช้เก็บทั,งค่าชนิด
จํานวนเต็มและค่าชนิ ดอักขระอยูแ่ ล้ว
เนื องจาก chr เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดอักขระ จึงกําหนดให้ RTN_PTR->typep เท่ากับ char_typep (บรรทัด
06781)
• ฟั งก์ชนั มาตรฐาน odd
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
function odd(x:integer):boolean;
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
odd(x);
เมือ x เป็ นนิ พจน์ชนิ ดจํานวนเต็ม
ข้อกําหนด :
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
ชุดคําสังทีผลิต :
and
ax,1
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
ถ้า PARAMETER_COUNT เท่ากับ 1 จะตรวจสอบว่านิ พจน์เป็ นชนิ ดจํานวนเต็มหรือไม่ ถ้าไม่ จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทัด 06791) มิฉะนั,น จะผลิตคําสัง and ax,1
เนื องจาก odd เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดแบบบูล จึงกําหนดให้ RTN_PTR->typep เท่ากับ boolean_typep
(บรรทัด 06792)
• ฟั งก์ชนั มาตรฐาน ord
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
type enumer = ( … );
function ord(x:integer):integer;
function ord(x:char):integer;
function ord(x:enumer):integer;
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
ord(x);
เมือ x เป็ นนิ พจน์ชนิ ดจํานวนเต็ม อักขระ หรือแจกแจง
ข้อกําหนด :
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
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ชุดคําสังทีผลิต :
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
ถ้า PARAMETER_COUNT เท่ากับ 1 จะตรวจสอบว่านิ พจน์เป็ นชนิ ด จํานวนเต็ม, อักขระ, หรือแจกแจง
หรือไม่ ถ้าไม่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 06801) มิฉะนั,น ไม่ตอ้ งผลิตคําสังใดๆ เพราะค่าในเรจิสเตอร์
ax ใช้เก็บทั,งค่าทีต้องการอยูแ่ ล้ว
เนื องจาก ord เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดจํานวนเต็ม จึงกําหนดให้ RTN_PTR->typep เท่ากับ integer_typep
(บรรทัด 06803)
• ฟั งก์ชนั มาตรฐาน pred และ succ
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
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;
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
pred(x);
succ(x);
เมือ x เป็ นนิ พจน์ชนิ ดจํานวนเต็ม อักขระ หรือแจกแจง
ข้อกําหนด :
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
ชุดคําสังทีผลิต :
dec ax ถ้าเป็ นฟั งก์ชนั มาตรฐาน pred
inc ax ถ้าเป็ นฟั งก์ชนั มาตรฐาน succ
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
ถ้า PARAMETER_COUNT เท่ากับ 1 จะตรวจสอบว่านิ พจน์เป็ นชนิ ด จํานวนเต็ม, อักขระ, หรือแจกแจง
หรือไม่ ถ้าไม่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 06814) มิฉะนั,น จะผลิตคําสังตามทีกล่าวข้างต้น
เนื องจาก pred และ succ เป็ นฟั งก์ชนั ทีมีชนิ ดตามชนิ ดของพารามิเตอร์ จึงกําหนดให้ RTN_PTR->typep
เท่ากับชนิดของพารามิเตอร์ (บรรทัด 06818)
• กระบวนงานมาตรฐาน srand, sound, delay, ฟั งก์ชนั มาตรฐาน inport, และ inportb
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
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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;
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
srand(x);
sound(x);
delay(x);
inport(x);
inportb(x);
เมือ x เป็ นนิ พจน์ชนิ ดจํานวนเต็ม
ข้อกําหนด :
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
ถ้าเป็ น srand
void srand(unsigned int seed);
ถ้าเป็ น sound
void sound(unsigned int freq);
ถ้าเป็ น delay
void delay(unsigned int times);
ชุดคําสังทีผลิต :
ถ้าเป็ น inport
mov dx,ax
in
ax,dx
ถ้าเป็ น inportb
mov dx,ax
sub
ax,ax
in
al,dx
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
ถ้า PARAMETER_COUNT เท่ากับ 1 จะตรวจสอบว่านิ พจน์เป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม หรือไม่ ถ้าไม่ จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทัด 06840) มิฉะนั,น กรณีทีเป็ นการเรียก srand, sound, หรือ delay จะผลิตคําสังเพือกด
พารามิเตอร์ซึงเก็บอยูใ่ น ax ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ และผลิตคําสังเรียกรูทีน _srand, _sound, หรือ
delay ตามลําดับ (บรรทัด 06843-06857) กรณีทเป็
ี นการเรียก inport จะผลิตคําตามทีกล่าวข้างต้น เนื องจาก
inport เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดจํานวนเต็ม จึงกําหนดให้ RTN_PTR->typep เท่ากับ integer_typep (บรรทัด 0685806862) กรณีทีเป็ นการเรียก inportb จะผลิตคําตามทีกล่าวข้างต้น และกําหนดให้ RTN_PTR->typep เท่ากับ
char_typep (บรรทัด 06863-06868) เนื องจาก inportb เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดอักขระ
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• ฟั งก์ชนั มาตรฐาน round
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
function round(x:real):integer;
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
round(x);
เมือ x เป็ นนิ พจน์ชนิ ดจํานวนจริง
ข้อกําหนด :
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
int round(float y);
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
ถ้า PARAMETER_COUNT เท่ากับ 1 จะตรวจสอบว่านิ พจน์เป็ นชนิ ดจํานวนจริงหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะ
รายงานความผิดพลาด (บรรทัด 06882) มิฉะนั,น จะกดพารามิเตอร์ซึงเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ dx และ ax ลงกอง
ซ้อนในช่วงกระทําการ (บรรทัด 06876-06877) แล้วผลิตคําสังเรียกรูทีน _round (บรรทัด 06878)
เนื องจากฟั งก์ชนั round เป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม จึงกําหนดให้ RTN_PTR->typep เท่ากับ integer_typep
(บรรทัด 06883)
• ฟั งก์ชนั มาตรฐาน trunc
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
function trunc(x:real):integer;
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
trunc (x);
เมือ x เป็ นนิ พจน์ชนิ ดจํานวนจริง
ข้อกําหนด :
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
int trunc(float y);
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
เหมือน round แต่เรียกรูทีน _trunc
• กระบวนงานมาตรฐาน new
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
procedure new(var p:pointer);
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
new(p);
เมือ p เป็ นตัวแปรชนิ ดตัวชี,
ข้อกําหนด :
-
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รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
void new(char *pointer, int size);
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
ถ้า PARAMETER_COUNT เท่ากับ 1 จะตรวจสอบว่านิ พจน์เป็ นชนิ ดตัวชี, หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะรายงานความ
ผิดพลาด (บรรทัด 06911) มิฉะนั,น พารามิเตอร์ตวั แรกซึงเป็ นตัวชี, จะอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการอยู่
แล้ว เพราะกําหนดให้ตาํ แหน่ งของนิ พจน์เป็ น VARPARM_USE (ดูสญ
ั ลักษณ์กระทํา #490) ต่อไปจึงผลิตคําสัง
เพือกดพารามิเตอร์ตวั ทีสอง คือ size ลงกองซ้อนในช่วงกระทําการ (บรรทัด 06904-06906) แล้วผลิตคําสัง
เรียกรูทีน _new (บรรทัด 06907)
• กระบวนงานมาตรฐาน dispose
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
procedure dispose(var p:pointer);
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
dispose(p);
เมือ p เป็ นตัวแปรชนิ ดตัวชี,
ข้อกําหนด :
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
void dispose(char *pointer, int size);
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
เหมือน new แต่เรียกรูทีน _dispose
• ฟั งก์ชนั มาตรฐาน ofs
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
type t = … ;
function ofs(v:t):integer;
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
ofs(v);
เมือ v เป็ นตัวแปร
ข้อกําหนด :
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
ชุดคําสังทีผลิต :
pop ax
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
ถ้า PARAMETER_COUNT เท่ากับ 1 จะตรวจสอบว่านิ พจน์มรี ปู แบบตัวแปรหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทัด 06935) มิฉะนั,น จะผลิตคําสังตามทีกล่าว (บรรทัด 06932)
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เนื องจากฟั งก์ชนั ofs เป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม จึงกําหนดให้ RTN_PTR->typep เท่ากับ integer_typep
(บรรทัด 06936)
• ฟั งก์ชนั มาตรฐาน seg
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
type t = … ;
function seg(v:t):integer;
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
seg(v);
เมือ v เป็ นตัวแปร
ข้อกําหนด :
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
ชุดคําสังทีผลิต :
pop ax
mov ax,ds
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
ถ้า PARAMETER_COUNT เท่ากับ 1 จะตรวจสอบว่านิ พจน์มรี ปู แบบตัวแปรหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทัด 06948) มิฉะนั,น จะผลิตคําสังตามทีกล่าว(บรรทัด 06944-06945)
เนื องจากฟั งก์ชนั seg เป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม จึงกําหนดให้ RTN_PTR->typep เท่ากับ integer_typep
(บรรทัด 06949)
• กระบวนงานมาตรฐาน reset
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
type FILES = file of … ; หรือ type FILES = TEXT;
procedure reset(f : FILES);
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
reset(f);
เมือ f เป็ นตัวแปรชนิ ดแฟ้ม
ข้อกําหนด :
ไม่อนุ ญาตให้แฟ้ ม เป็ นแฟ้มข้อมูลเข้ามาตรฐาน input หรือ แฟ้มข้อมูลออกมาตรฐาน output
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
void reset(FILE *file, int size, int type);
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
ถ้า PARAMETER_COUNT เท่ากับ 1 จะตรวจสอบว่านิ พจน์เป็ นชนิ ดแฟ้ มหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทัด 06977) มิฉะนั,น จะตรวจสอบว่าแฟ้ มเป็ นแฟ้มข้อมูลเข้ามาตรฐาน input หรือ
แฟ้ มข้อมูลออกมาตรฐาน output หรือไม่ ถ้าใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 06960) มิฉะนั,น
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พารามิเตอร์ตวั แรกซึงเป็ นเลขทีอยูข่ องแฟ้ม จะอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการอยูแ่ ล้ว ต่อไปจึงผลิตคําสัง
เพือกดพารามิเตอร์ตวั ทีสองและสาม คือ size และ type ลงกองซ้อนในช่วงกระทําการ (บรรทัด 0696206971) แล้วผลิตคําสังเรียกรูทีน _reset (บรรทัด 06972)
• กระบวนงานมาตรฐาน rewrite
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
type FILES = file of … ; หรือ type FILES = TEXT;
procedure rewrite(f : FILES);
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
rewrite(f);
เมือ f เป็ นตัวแปรชนิ ดแฟ้ม
ข้อกําหนด :
ไม่อนุ ญาตให้แฟ้ม เป็ นแฟ้ มข้อมูลเข้ามาตรฐาน input หรือ แฟ้มข้อมูลออกมาตรฐาน output
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
void rewrite(FILE *file, int size);
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
ถ้า PARAMETER_COUNT เท่ากับ 1 จะตรวจสอบว่านิ พจน์เป็ นชนิ ดแฟ้ มหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทัด 06997) มิฉะนั,น จะตรวจสอบว่าแฟ้ มเป็ นแฟ้มข้อมูลเข้ามาตรฐาน input หรือ
แฟ้ มข้อมูลออกมาตรฐาน output หรือไม่ ถ้าใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 06987) มิฉะนั,น
พารามิเตอร์ตวั แรกซึงเป็ นเลขทีอยูข่ องแฟ้ม จะอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการอยูแ่ ล้ว ต่อไปจึงผลิตคําสัง
เพือกดพารามิเตอร์ตวั ทีสอง คือ size ลงกองซ้อนในช่วงกระทําการ (บรรทัด 06989-06991) แล้วผลิตคําสัง
เรียกรูทีน _rewrite (บรรทัด 06992)
• กระบวนงานมาตรฐาน close
รูปแบบทีเป็ นไปได้ :
type FILES = file of … ; หรือ type FILES = TEXT;
procedure close(f : FILES);
การเรียกใช้ในภาษาปาสกาล :
close(f);
เมือ f เป็ นตัวแปรชนิ ดแฟ้ม
ข้อกําหนด :
ไม่อนุ ญาตให้แฟ้ม เป็ นแฟ้ มข้อมูลเข้ามาตรฐาน input หรือ แฟ้มข้อมูลออกมาตรฐาน output
รูทีนจากคลังทีเรียกใช้ :
void close(FILE *file, int size);
การตรวจสอบและผลิตคําสัง :
ถ้า PARAMETER_COUNT เท่ากับ 1 จะตรวจสอบว่านิ พจน์เป็ นชนิ ดแฟ้ มหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทัด 07017) มิฉะนั,น จะตรวจสอบว่าแฟ้ มเป็ นแฟ้มข้อมูลเข้ามาตรฐาน input หรือ
แฟ้ มข้อมูลออกมาตรฐาน output หรือไม่ ถ้าใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 07007) มิฉะนั,น
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พารามิเตอร์ตวั แรกซึงเป็ นเลขทีอยูข่ องแฟ้ ม จะอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการอยูแ่ ล้ว ต่อไปจึงผลิตคําสัง
เพือกดพารามิเตอร์ตวั ทีสอง คือ size ลงกองซ้อนในช่วงกระทําการ (บรรทัด 07009-07011) แล้วผลิตคําสัง
เรียกรูทีน _close (บรรทัด 07012)
สัญลักษณ์กระทํา #494 (บรรทัด 07037-07087) ใช้เมือแปลพารามิเตอร์จริงหมดทุกตัว ในกรณี
ของฟั งก์ชนั หรือกระบวนงานทีผูใ้ ช้กาํ หนด จะตรวจสอบจํานวนพารามิเตอร์วา่ มีจาํ นวนเท่ากันหรือไม่ โดยดูที
PARM_PTR ว่าเป็ น NULL หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 07085) ในกรณีของฟั งก์ชนั
มาตรฐานหรือกระบวนงานมาตรฐาน แยกการตรวจสอบออกตามจํานวนพารามิเตอร์ ดังนี,
- ในกรณีทีมีจาํ นวนพารามิเตอร์เท่าใดก็ได้ ถ้าเป็ นกระบวนงานมาตรฐาน read และ write จะผลิตคําสัง
เพือผุดพารามิเตอร์ตวั แรก คือ เลขทีอยูข่ องแฟ้ ม ซึงยังค้างอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการทิ, ง (บรรทัด
07044) ถ้าเป็ นกระบวนงานมาตรฐาน readln จะตรวจสอบว่าเป็ นแฟ้มข้อความ หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทัด 07052) มิฉะนั,น จะเรียกรูทีน _readln รูทีนนี, ต้องการพารามิเตอร์หนึ งตัว คือ เลขทีอยู่
ของแฟ้ ม เนื องจากเลขทีอยูข่ องแฟ้ มยังค้างอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ จึงไม่มคี วามจําเป็ นต้องผลิต
คําสังเพือผ่านพารามิเตอร์อกี จึงผลิตคําสังเรียกรูทีน _readln ได้เลย (บรรทัด 07048) และถ้าเป็ นกระบวนงาน
มาตรฐาน writeln จะตรวจสอบและผลิตคําสังเหมือน readln แต่จะเรียกรูทีน _writeln แทน
- ในกรณีทีมีจาํ นวนพารามิเตอร์สามตัว ได้แก่ กระบวนงานมาตรฐาน writemem จะตรวจสอบว่า
PARAMETER_COUNT เท่ากับ 3 หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 07065)
- ในกรณีทีมีจาํ นวนพารามิเตอร์สองตัว ได้แก่ กระบวนงานมาตรฐาน assign, intr, outport, outportb,
และฟั งก์ชนั มาตรฐาน readmem จะตรวจสอบว่า PARAMETER_COUNT เท่ากับ 2 หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทัด 07074)
- ในกรณีทีมีจาํ นวนพารามิเตอร์หนึ งตัว ได้แก่ กระบวนงานมาตรฐาน หรือฟั งก์ชนั มาตรฐานทีเหลือ
จะตรวจสอบว่า PARAMETER_COUNT เท่ากับ 1 หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 07079)
เมือแปลพารามิเตอร์ครบทุกตัวแล้ว ข้อมูลตรง PARAMETER_COUNT และ PARM_PTR ไม่จาํ เป็ นต้องใช้
อีกต่อไป จึงลบทิ, ง (บรรทัด 07086)
สัญลักษณ์กระทํา #562, #662, #666, และ #674 เกียวข้องกับกระบวนงานมาตรฐาน write และ
writeln ทีแฟ้ มข้อมูลออกเป็ นแฟ้มข้อความ เท่านั,น เนื องจากหลังพารามิเตอร์จริง สามารถเขียนส่วนทีใช้กาํ หนด
ความกว้าง และถ้าเป็ นชนิ ดจํานวนจริง สามารถเขียนส่วนทีใช้กาํ หนดจํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิ ยมได้ดว้ ย การ
ตรวจสอบและผลิตคําสัง จะทําต่อจากกระบวนงานมาตรฐาน write และ writeln ทีกล่าวถึงในสัญลักษณ์กระทํา
#492 ดังทีกล่าวแล้วว่า การแสดงข้อมูลออกของแฟ้ มข้อความ สามารถทําได้กบั นิ พจน์ทีมีชนิ ดฐานเป็ น จํานวน
เต็ม, จํานวนจริง, แบบบูล, อักขระ, และสายอักขระหรือแถวลําดับหนึ งมิติของอักขระ เท่านั,น และรูทีนทีเรียกใช้
คือ _wrire_integer, _write_real, _write_boolean, _write_char, และ _write_string
สัญลักษณ์กระทํา #666 (บรรทัด 07153-07184) บอกให้รวู้ า่ หลังพารามิเตอร์จริงไม่มกี ารเขียน
ส่วนทีบอกความกว้าง จะตรวจสอบว่าเป็ นการเรียกกระบวนงานมาตรฐาน write หรือ writeln และแฟ้มทีจะแสดง
ข้อมูลออกเป็ นแฟ้ มข้อความ หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ ก็ไม่ตอ้ งผลิตคําสังใดๆ มิฉะนั,น จะผลิตคําสังเพือกดพารามิเตอร์ตวั
ทีสาม คือ width ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ (ก่อนหน้านี, สัญลักษณ์กระทํา #492 ผลิตคําสังทีกด
พารามิเตอร์สองตัวแรก ลงบนยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการแล้ว) สําหรับความกว้าง เนื องจากผูใ้ ช้ไม่กาํ หนด
ค่านี, จึงถูกกําหนดให้เป็ น
DEFAULT_INTEGER_W,
DEFAULT_REAL_W,
DEFAULT_BOOLEAN_W,
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DEFAULT_CHAR_W, และความยาวของสายอักขระ ตามชนิ ดฐานของนิ พจน์ และถ้าชนิ ดฐานของนิ พจน์เป็ น
จํานวนจริง หรือ สายอักขระ จะผลิตคําสัง เพือกดพารามิเตอร์ตวั ทีสี คือ frac หรือ length ลงบนกองซ้อนในช่วง
กระทําการ สําหรับคําสังเรียกรูทีน จะผลิตโดยสัญลักษณ์กระทํา #562
สัญลักษณ์กระทํา #662 (บรรทัด 07135-07152) บอกให้รวู้ า่ หลังพารามิเตอร์จริงมีนิพจน์ทีใช้
กําหนดความกว้าง เนื องจากมีความจําเป็ นต้องใช้ชนิ ดของนิ พจน์ทีกําหนดความกว้าง จึงเก็บชนิ ดไว้ในตัวแปร
ชัวคราว wexpr_tp (บรรทัด 07138) ข้อมูลทั,งสีทีเกียวข้องกับนิพจน์ทีกําหนดความกว้างไม่จาํ เป็ นต้องใช้อีก
ต่อไป จึงลบทิ, ง (บรรทัด 07139) จากนั,นจะตรวจสอบว่า เป็ นการเรียกกระบวนงานมาตรฐาน write หรือ
writeln หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 07150) มิฉะนั,น จะตรวจสอบว่าแฟ้ มข้อมูล
ออกเป็ นแฟ้ มข้อความ หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 07149) มิฉะนั, น จะตรวจสอบว่า
นิ พจน์ทีใช้กาํ หนดความกว้างมีชนิ ดฐานเป็ นจํานวนเต็มหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด
07145) มิฉะนั,น จะผลิตคําสังเพือกดค่าของนิ พจน์ทีเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ ax ลงบนยอดกองซ้อนในช่วงกระทํา
การ (บรรทัด 07147) เพือเป็ นพารามิเตอร์ตวั ทีสาม คือ width
สัญลักษณ์กระทํา #674 (บรรทัด 07185-07203) บอกให้รวู้ า่ หลังพารามิเตอร์จริงมีนิพจน์ทีใช้
กําหนดความกว้างหลังจุดทศนิ ยม ต่อจากนิ พจน์ทีใช้กาํ หนดความกว้างทั,งหมด ทีดําเนิ นการโดยสัญลักษณ์
กระทํา #662 เนื องจากมีความจําเป็ นต้องใช้ชนิ ดของนิ พจน์ทีกําหนดความกว้างหลังจุดทศนิ ยม จึงเก็บชนิ ดไว้ใน
ตัวแปรชัวคราว wexpr_tp (บรรทัด 07188) ข้อมูลทั,งสีทีเกียวข้องกับนิ พจน์ทีกําหนดความกว้างหลังจุดทศนิ ยม
ไม่จาํ เป็ นต้องใช้อีกต่อไป จึงลบทิ, ง (บรรทัด 07189) จากนั,นจะตรวจสอบว่า เป็ นการเรียกกระบวนงาน
มาตรฐาน write หรือ writeln หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะไม่รายงานความผิดพลาด เพราะจะซํ,ากับทีเคยรายงานแล้วด้วย
สัญลักษณ์กระทํา #662 มิฉะนั,น จะตรวจสอบว่าแฟ้ มข้อมูลออกเป็ นแฟ้ มข้อความ หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทัด 07201) มิฉะนั,น จะตรวจสอบว่านิ พจน์ทีใช้กาํ หนดความกว้างหลังจุดทศนิ ยมมีชนิ ด
ฐานเป็ นจํานวนเต็มหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 07195) มิฉะนั,น ถ้านิ พจน์ทีจะแสดง
ค่า เป็ นชนิ ดจํานวนจริง จะผลิตคําสังเพือกดค่าของนิ พจน์ทีกําหนดความกว้างหลังจุดทศนิ ยม ซึงเก็บอยูใ่ นเรจิ
สเตอร์ ax ลงบนยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ (บรรทัด 07198) เพือเป็ นพารามิเตอร์ตวั ทีสี คือ frac มิฉะนั,น
นิ พจน์ทีกําหนดความกว้างหลังจุดทศนิ ยม จะไม่มีผลใดๆ จึงไม่ตอ้ งผลิตคําสังใดๆ
สัญลักษณ์กระทํา #676 (บรรทัด 07204-07213) บอกให้รวู้ า่ หลังพารามิเตอร์จริงไม่มนี ิพจน์ทีใช้
กําหนดความกว้างหลังจุดทศนิ ยม แต่มีนิพจน์ทีใช้กาํ หนดความกว้างทั,งหมด ทีดําเนิ นการโดยสัญลักษณ์กระทํา
#662 ในกรณีนี,จะตรวจสอบว่า เป็ นการเรียกกระบวนงานมาตรฐาน write หรือ writeln หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะไม่
รายงานความผิดพลาด เพราะจะซํ,ากับทีเคยรายงานแล้วด้วยสัญลักษณ์กระทํา #662 มิฉะนั,น จะตรวจสอบว่า
แฟ้ มข้อมูลออกเป็ นแฟ้ มข้อความ หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะไม่รายงานความผิดพลาด เพราะจะซํ,ากับทีเคยรายงานแล้ว
ด้วยสัญลักษณ์กระทํา #662 มิฉะนั,น ถ้านิ พจน์ทีจะแสดงค่า เป็ นชนิ ดจํานวนจริง จะผลิตคําสังเพือกดค่า
DEFAULT_REAL_F ลงบนยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ (บรรทัด 07210-07211) เพือเป็ นพารามิเตอร์ตวั ทีสี
คือ frac มิฉะนั,น ความกว้างหลังจุดทศนิ ยม จะไม่มีผลใดๆ จึงไม่ตอ้ งผลิตคําสังใดๆ
สัญลักษณ์กระทํา #562 (บรรทัด 07103-07134) ใช้เมือแปลนิ พจน์ทีเป็ นพารามิเตอร์จริง, นิ พจน์ที
ใช้กาํ หนดความกว้าง (ถ้ามี), และนิ พจน์ทีใช้กาํ หนดความกว้างหลังจุดทศนิ ยม (ถ้ามี) เสร็จ จะตรวจสอบว่าเป็ น
การเรียกกระบวนงานมาตรฐาน write หรือ writeln หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ ก็ไม่ตอ้ งผลิตคําสังใดๆ มิฉะนั,น จะตรวจสอบ
ว่า แฟ้ มข้อมูลออกเป็ นแฟ้ มข้อความ หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ ก็ไม่ตอ้ งผลิตคําสังใดๆ มิฉะนั,น จะผลิตคําสังแยกตามชนิ ด
ของนิ พจน์ทีต้องการแสดงค่า ดังนี,
- ชนิ ดจํานวนเต็ม จะผลิตคําสังเรียกรูทีน _write_integer
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-

ชนิ ดจํานวนจริง จะผลิตคําสังเรียกรูทีน _write_real
ชนิ ดแบบบูล จะผลิตคําสังเรียกรูทีน _write_boolean
ชนิ ดอักขระ จะผลิตคําสังเรียกรูทีน _write_char
ชนิ ดสายอักขระ จะผลิตคําสังเพือกดพารามิเตอร์ตวั ทีสี คือ length ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ
(บรรทัด 07128-07129) และผลิตคําสังเรียกรูทีน _write_string (บรรทัด 07130) ตามลําดับ
ขณะนี, บนยอดกองซ้อนความหมาย ยังคงมีขอ้ มูลสีตัวทีเกียวข้องกับนิพจน์ทีจะแสดงค่าค้างอยู่ (ดูสญ
ั ลักษณ์
กระทํา #492) ข้อมูลเหล่านี, ไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้อีกต่อไปจึงลบทิ, ง (บรรทัด 07133)
10.3 ข้อความสัง while
ไวยากรณ์แปลทีเกียวข้องกับข้อความสัง while มีกฎต่างๆ ดังนี,
<simple_or_structured_statement>
: #448 #704 “WHILE” <expr> #452 “DO” #66 <statement> #77 #456
.
แนวความคิดในการผลิตชุดคําสังภาษาแอสเซมบลี สําหรับข้อความสัง while คือ สร้างป้ายหน้าข้อความ
สัง while เพือใช้ในการวนซํ,า หลังจากแปลนิ พจน์ (<expr>) เสร็จ ต้องตรวจสอบชนิ ดของนิ พจน์วา่ เป็ นแบบบูล
หรือไม่ จากนั,นผลิตคําสังเพือทดสอบนิ พจน์วา่ เป็ นจริงหรือเท็จ และผลิตคําสังกระโดดเมือนิพจน์ให้ค่าเป็ นจริง ไป
ยังป้ายหน้าข้อความสังทีต้องการวนซํ,า ( <statement> หลัง “DO” ) มิฉะนั,นผลิตคําสังเพือกระโดดไปยังป้ายหลัง
ข้อความสัง while เพือเลิกการวนซํ,า และสิงทีลืมไม่ได้ คือ หลังข้อความสังทีต้องการวนซํ,า ต้องผลิตคําสังเพือ
กระโดดไปยังป้ายหน้าข้อความสัง while เพือทดสอบการวนซํ,าครั,งต่อไป แสดงด้วยโครงร่าง ดังนี,
…
$L_loop_label:
ชุดคําสังภาษาแอสเซมบลีของนิ พจน์
cmp ax,1h
je
$L_true_jmp_label
jmp
$L_false_jmp_label
$L_true_jmp_label:
ชุดคําสังภาษาแอสเซมบลีของข้อความสังทีต้องการวนซํ,า
jmp
$L_loop_label
$L_false_jmp_label:
อาจมีคาํ ถามว่า ทําไมไม่ใช้โครงร่างในลักษณะดังต่อไปนี,
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…
$L_loop_label:
ชุดคําสังภาษาแอสเซมบลีของนิ พจน์
cmp
jne

ax,1h
$L_false_jmp_label

ชุดคําสังภาษาแอสเซมบลีของข้อความสังทีต้องการวนซํ,า
jmp
$L_loop_label
$L_false_jmp_label:
คําตอบ คือ คําสังกระโดดแบบมีเงือนไขของภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ไม่สามารถกระโดดไปข้างหน้าเกิน
127 ไบต์ เนื องจากชุดคําสังภาษาแอสเซมบลีของข้อความสังทีต้องการวนซํ,า อาจกินเนื, อทีเกิน 127 ไบต์ จึงไม่
สามารถใช้โครงร่างแบบนี, ได้
จากแนวความคิด นํามาเขียนในสัญลักษณ์กระทําต่างๆ ดังนี,
สัญลักษณ์กระทํา #448 (บรรทัด 07337-07345) ใช้เพือสร้างป้ายหน้าข้อความสัง while โดยการ
เรียกฟั งก์ชนั new_label_index (บรรทัด 07340) ซึงจะได้ค่าดรรชนี ป้ายตัวใหม่ทีไม่ซ,าํ กับใคร จากนั,นผลิตคําสัง
เพือกําหนดป้าย
$L_loop_label:
โดยที loop_label เป็ นดรรชนี ป้ายดังกล่าว ป้ายนี, ต้องมีการอ้างถึงในตอนหลัง จําเป็ นต้องเก็บไว้บนกองซ้อน
ความหมายชัวคราว ใช้ชือว่า WHILE_LOOP_LABEL (บรรทัด 07335) โดยการกําหนดให้ WHILE_LOOP_LABEL
= loop_label (บรรทัด 07343) เนื องจากต้องมีการผลิตป้ายอีกตัวหนึ งทีอยูห่ ลังข้อความสัง while เพือเลิกกา
รวนซํ,า จึงได้เตรียมทีบนกองซ้อนความหมายอีกหนึ งที เพือเก็บป้ายดังกล่าว ใช้ชือว่า FALSE_JMP_LABEL
(บรรทัด 07334)
สัญลักษณ์กระทํา #704 ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ 10.2.1
สัญลักษณ์กระทํา #452 (บรรทัด 07346-07359) ใช้เพือผลิตดรรชนี ป้ายใหม่อีกสองตัว คือ
true_jmp_label กับ false_jmp_label สําหรับป้ายทีมีการกระโดดไปเมือนิ พจน์มคี า่ จริง และป้ายทีมีการกระโดด
ไปเมือนิ พจน์มคี ่าเท็จ ตามลําดับ โดยการเรียกฟั งก์ชนั new_label_index (บรรทัด 07349-07350) จากนั,น
ทดสอบว่านิ พจน์มชี นิ ดเป็ นแบบบูลหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ แสดงข้อความผิดพลาดให้ทราบ (บรรทัด 07351) เนื, อทีบน
กองซ้อนทีเกียวกับนิ พจน์ไม่มีความจําเป็ นต้องใช้อีกต่อไปจึงลบทิ, ง (บรรทัด 07352) จากนั,นผลิตคําสัง
cmp ax,1h
je
$L_true_jmp_label
jmp
$L_false_jmp_label;
$L_true_jmp_label:
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(บรรทัด 07353-07356) ค่าของนิ พจน์แบบบูลจะเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ ax โดยทีค่า 1 จะหมายถึง จริง และ 0
หมายถึง เท็จ ดรรชนี ป้าย false_jmp_label จําเป็ นต้องใช้ในภายหลัง จึงได้เก็บไว้ใน FALSE_JMP_LABEL
(บรรทัด 07357)
สัญลักษณ์กระทํา #456 (บรรทัด 07360-07364) ใช้เพือผลิตคําสัง
jmp
$L_loop_label
$L_false_jmp_label:
(บรรทัด 07361-07362) โดยที loop_label และ false_jmp_label เป็ นดรรชนี ป้าย ทีเก็บอยูบ่ นกองซ้อน
ความหมายตรง WHILE_LOOP_LABEL และ FALSE_JMP_LABEL ตามลําดับ หลังจากผลิตคําสังทีต้องการเสร็จ ลบ
ทีทีใช้เก็บป้ายทั,งสองทิ, ง (บรรทัด 07363)
10.4 ข้อความสัง repeat
ไวยากรณ์แปลทีเกียวข้องกับข้อความสัง repeat มีกฎต่างๆ ดังนี,
<simple_or_structured_statement>
: #450 “REPEAT” #66 <statement> #77 #704 “UNTIL” <expr> #459
.
ข้อความสัง repeat มีลกั ษณะคล้ายกับข้อความสัง while มาก โครงร่างของภาษาแอสเซมบลีทีจะผลิตมี
ลักษณะ ดังนี,
…
$L_loop_label:
ชุดคําสังภาษาแอสเซมบลีของข้อความสังทีต้องการวนซํ,า
ชุดคําสังภาษาแอสเซมบลีของนิ พจน์
cmp ax,1h
je
$L_end_repeat_label
jmp
$L_loop_label;
$L_end_repeat_label:
สัญลักษณ์กระทํา #450 (บรรทัด 07374-07382) ใช้เพือสร้างป้ายหน้าข้อความสัง repeat โดยการ
เรียกฟั งก์ชนั new_label_index (บรรทัด 07377) จากนั,นผลิตคําสังเพือกําหนดป้าย
$L_loop_label:
โดยที loop_label เป็ นดรรชนี ป้ายดังกล่าว ป้ายนี, ต้องมีการอ้างถึงในตอนหลัง จําเป็ นต้องเก็บไว้บนกองซ้อน
ความหมายชัวคราว ใช้ชือว่า REPEAT_LOOP_LABEL (บรรทัด 07372) โดยการกําหนดให้
REPEAT_LOOP_LABEL = loop_label (บรรทัด 07380)
สัญลักษณ์กระทํา #459 (บรรทัด 07383-07395) ใช้เพือผลิตดรรชนี ป้ายใหม่อีกหนึ งตัว คือ
end_repeat_label สําหรับป้ายทีมีการกระโดดไปเมือนิ พจน์มคี ่าเท็จ โดยการเรียกฟั งก์ชนั new_label_index
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(บรรทัด 07386) จากนั,นทดสอบว่านิ พจน์มีชนิ ดเป็ นแบบบูลหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ แสดงข้อความผิดพลาดให้ทราบ
(บรรทัด 07387) เนื, อทีบนกองซ้อนทีเกียวกับนิ พจน์ไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้อีกต่อไปจึงลบทิ, ง (บรรทัด
07388) จากนั,นผลิตคําสัง
cmp ax,1h
je
$L_end_repeat_label
jmp
$L_loop_label;
$L_end_repeat_label:
(บรรทัด 07389-07392) ดรรชนี ป้าย loop_label เก็บอยูบ่ นกองซ้อนความหมายตรง REPEAT_LOOP_LABEL
หลังจากผลิตคําสังทีต้องการเสร็จ ลบทีทีใช้เก็บป้าย loop_label ทิ, ง (บรรทัด 07393)
10.5 ข้อความสัง for
ไวยากรณ์แปลทีเกียวข้องกับข้อความสัง 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"
.
โครงร่างภาษาแอสเซมบลีทีจะผลิตของข้อความสัง for มีลกั ษณะ ดังนี,
ชุดคําสังภาษาแอสเซมบลีของนิ พจน์หลัง “:=”
mov WORD_PTR $N_id,ax
$L_for_loop_label:
ชุดคําสังภาษาแอสเซมบลีของนิ พจน์หลัง <to_or_downto>
cmp WORD PTR $N_id,ax
jle $L_do_loop_label ถ้าเป็ น “TO” หรือ jge $L_do_loop_label ถ้าเป็ น “DOWNTO”
jmp
$L_endfor_label
$L_do_loop_label:
ชุดคําสังภาษาแอสเซมบลีของข้อความสังหลัง “DO”
inc WORD PTR $N_id ถ้าเป็ น “TO” หรือ dec WORD PTR $N_id ถ้าเป็ น “DOWNTO”
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jmp
$L_for_loop_label
$L_endfor_label:
mov WORD PTR $N_id,’??’

; คําสังนี, ไม่ตอ้ งมีก็ได้ ถ้าตัดทิ, ง ตัวแปรควบคุมจะมี
; ค่าเท่ากับค่าสุดท้ายเมือออกจากการวนซํ,า

เมือ $N_id หมายถึง ตัวระบุหลัง “FOR” ซึงใช้เป็ นตัวแปรเพือควบคุมการวนซํ,า ตัวแปรนี, มีขอ้ กําหนดว่า ต้องเป็ น
ตัวแปรเดียวไม่มีโครงสร้างทีประกาศในบล็อกทีใช้ขอ้ ความสัง for นั,น และมีชนิ ดเป็ นชนิ ดลําดับ เท่านั,น
นอกจากนี, ยังไม่อนุ ญาตให้ผเู้ ขียนโปรแกรม เปลียนค่าตัวแปรนี, ในช่วงทีมีการวนซํ,า แต่ค่าของตัวแปรนี, จะเปลียน
เองโดยอัตโนมัติขณะทีวนซํ,า และหลังจากสิ, นสุดการวนซํ,า ค่าของตัวแปรนี, จะเป็ นอะไรก็ได้ เพือให้ค่าของตัวแปรนี,
เป็ นอะไรก็ได้หลังจากสิ, นสุดการวนซํ,า คอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนี, จึงผลิตคําสังสุดท้าย เพือใส่ค่า ‘??’ ให้กบั ตัว
แปรดังกล่าว จริงๆ แล้ว เหตุผลทีเป็ นค่าอะไรก็ได้ ขึ, นอยูก่ บั การเขียนคอมไพเลอร์ คอมไพเลอร์บางตัวอาจใช้ตวั
แปรชัวคราวแทนตัวแปรทีผูเ้ ขียนกําหนด เป็ นตัวควบคุมการวนซํ,า ตามมาตรฐานจึงได้กาํ หนดไว้วา่ หลังจาก
สิ, นสุดการวนซํ,า ตัวแปรทีใช้ควบคุม จึงมีคา่ เป็ นอะไรก็ได้ ตัวอย่าง 10.5 แสดงให้เห็นความผิดพลาดจากการใช้
ตัวแปรควบคุม
ตัวอย่าง 10.5
ก. โปรแกรมต่อไปนี, ผิดข้อตกลงของข้อความสัง for ทีตัวแปรควบคุม x.i เป็ นตัวแปรแบบมีโครงสร้าง จะมี
รายงานความผิดพลาดในช่วงการแปล
program foriderror;
var x : record
i : integer
end;
begin
for x.i := 1 to 10 do
writeln(x.i)
end.
ข. โปรแกรมต่อไปนี, ผิดข้อตกลงของข้อความสัง for เพราะ i เป็ นเขตข้อมูล 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 แต่ตอนกระทําการจะให้คาํ ตอบทีเป็ นอะไรก็ได้ ภาษาคอมพิวเตอร์
เรียกว่า ได้ผลลัพธ์เป็ นขยะ เนื องจากตัวแปรควบคุมมีค่า 1 ถึง 10 แต่ค่าทีเขียนออกมา คือ x.i ซึงเป็ นขยะ
program foridok;
var x : record
i : integer
end;
i : integer;
begin
with x do
for i := 1 to 10 do
writeln(i)
end.
ดังนั,นนอกจากจะผลิตคําสังภาษาแอสเซมบลีตามโครงร่างทีต้องการแล้ว
ต้องตรวจสอบว่าตัวแปร
ควบคุมทีใช้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์หรือไม่ ในการตรวจสอบว่าตัวแปรควบคุมเป็ นตัวแปรเดียวไม่มีโครงสร้างที
ประกาศในบล็อกทีใช้ขอ้ ความสัง for นั,น และมีชนิ ดเป็ นชนิ ดลําดับ ทําได้โดยการนําตัวระบุทีใช้เป็ นตัวแปร
ควบคุม
ไปค้นหาในตารางสัญลักษณ์ต,งั แต่บล็อกทีกําลังแปลอยูถ่ ึงบล็อกนอกสุด
โดยไม่ตอ้ งค้นหาใน
ระเบียนข้อมูลของข้อความสัง with ถ้าพบจะตรวจสอบว่าเป็ นชนิ ดลําดับหรือไม่ ส่วนการตรวจสอบว่าได้มกี าร
ประกาศตัวระบุน,ันในบล็อกทีใช้ขอ้ ความสัง for หรือไม่ ทําได้โดยการเปรียบเทียบระหว่างระดับบล็อกของตัวแปร
ระบุน,ันกับระดับบล็อกทีกําลังแปล ถ้าไม่เท่ากัน รายงานความผิดพลาดให้ทราบ ส่วนกรณีทีไม่อนุญาตให้เปลียน
ค่าของตัวแปรควบคุมโดยผูเ้ ขียนโปรแกรม มีหลักการตรวจสอบดังนี, เนื องจากข้อความสัง for สามารถซ้อนกันได้
จึงต้องสร้างกองซ้อน เพือเก็บตัวแปรควบคุมของแต่ละข้อความสัง for จากนั,นเมือแปลถึงจุดใดทีมีการเปลียนค่า
ของตัวแปรได้ จะต้องนําตัวแปรนั,นมาตรวจสอบในกองซ้อนทีกล่าวถึง ถ้าตัวแปรนั,นปรากฏในกองซ้อน รายงาน
ความผิดพลาดให้ทราบ จุดทีจะต้องตรวจสอบเพราะอาจมีการเปลียนแปลงค่าของตัวแปร คือ ตัวแปรทีอยู่
ทางซ้ายของข้อความสังกําหนดค่า (รวมถึงตัวแปรทีใช้ควบคุมของข้อความสัง for ทีซ้อนอยูข่ า้ งใน), ตัวแปรทีเป็ น
พารามิเตอร์จริงซึงมีการผ่านพารามิเตอร์แบบโดยเลขทีอยู่ ของฟั งก์ชนั หรือกระบวนงานทีประกาศในโปรแกรม,
และตัวแปรทีเป็ นพารามิเตอร์จริงซึงมีการผ่านพารามิเตอร์แบบโดยเลขทีอยู่
ของฟั งก์ชนั มาตรฐานหรือ
กระบวนงานมาตรฐาน ซึงมีเพียงกระบวนงานมาตรฐาน read หรือ readln เท่านั,นทีต้องตรวจสอบ
กองซ้อนทีใช้ตรวจสอบตัวแปรควบคุมชือ for_id_stack (บรรทัด 03589) เป็ นแถวลําดับของตัวชี, ไปยัง
บัพของตัวระบุในตารางสัญลักษณ์ มีขนาดเท่ากับ FOR_DEPTH ซึงกําหนดไว้ 30 (บรรทัด 00702) มีตวั แปร
for_id_stack_top เป็ นดรรชนี กาํ กับบอกตําแหน่ งยอดกองซ้อน กรณีกองซ้อนว่างจะมีคา่ เท่ากับ –1 และทุกครั,งที
จะเข้าสู่บล็อกใหม่ ตัวแปรนี, จะมีค่าเป็ น –1 (บรรทัด 04297) เพือล้างข้อมูลเก่า และฟั งก์ชนั ทีใช้ตรวจสอบว่ามี
การเปลียนค่าของตัวแปรควบคุมหรือไม่ คือ check_for_id (บรรทัด 04109-04119) มีพารามิเตอร์หนึ งตัว คือ
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idp มีชนิ ดเป็ นตัวชี, ไปยังบัพของตัวระบุในตารางสัญลักษณ์ เมือแปลถึงข้อความสัง for จะนําตัวแปรควบคุมไปค้น
ในกองซ้อน for_id_stack ก่อนว่ามีหรือไม่ โดยการเรียกฟั งก์ชนั check_for_id (บรรทัด 07417) ถ้ามีจะรายงาน
ความผิดพลาด จากนั,นนําตัวแปรควบคุมดังกล่าวไปใส่ในกองซ้อน for_id_stack เมือแปลถึงจุดทีเป็ นตัวแปรซึงมี
การเปลียนแปลงค่า นําตัวแปรนั,นไปค้นใน for_id_stack โดยการเรียกฟั งก์ชนั check_for_id (บรรทัด 06159,
06258, 06480, 06504) ถ้ามีจะรายงานความผิดพลาด เมือออกจากข้อความสัง for ก็ลบตัวแปรควบคุมที
เกียวกับข้อความสัง for นั,นทิ, ง การเพิมและลบตัวแปรในกองซ้อน for_id_stack คือ การกดและผุด ตามลําดับ
จากแนวความคิดทั,งหมด นํามาเขียนในสัญลักษณ์กระทําต่างๆ ดังนี,
สัญลักษณ์กระทํา #460 (บรรทัด 07413-07427) นําตัวระบุหลัง for ไปค้นในตารางสัญลักษณ์
ตั,งแต่บล็อกทีกําลังแปล ถึงบล็อกนอกสุด โดยการเรียกฟั งก์ชนั search_and_find_all_symtab (บรรทัด 07414)
ถ้าไม่พบจะรายงานความผิดพลาด และแก้ไขโดยการใส่ตวั ระบุน,ันในตารางสัญลักษณ์ของบล็อกทีกําลังแปล แต่
กําหนดให้เขตข้อมูล use เป็ น UNDEFINED มีชนิ ดชี, ไปยัง dummy_type (บรรทัด 00732-00738) จากนั,น
ตรวจสอบว่าตัวระบุดงั กล่าวมีระดับบล็อกเดียวกันกับระดับบล็อกทีกําลังแปล และมีเขตข้อมูล use เท่ากับ
VAR_ID หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ รายงานความผิดพลาด (บรรทัด 07415-07416) จากนั,นตรวจสอบว่าตัวระบุ
ดังกล่าว ถูกใช้ในข้อความสัง for ทีคลุมอยูห่ รือไม่ โดยการเรียกฟั งก์ชนั check_for_id (บรรทัด 07417) แล้วนํา
ตัวระบุดงั กล่าวใส่ใน for_id_stack (บรรทัด 07418-07420) ในการแปลข้อความสัง for ตองใช้เนื, อทีบนกอง
ซ้อนความหมายสีที (บรรทัด 07421) เพือเก็บ ดรรชนี ป้าย endfor_label, ดรรชนี ป้าย for_loop_label, รหัสของ
โทเค็น TO หรือ DOWNTO, และตัวชี, ไปยังบัพของตัวระบุในตารางสัญลักษณ์ทีใช้เป็ นตัวแปรควบคุม โดย
กําหนดให้มีชือเป็ น FOR_END_LABEL, FOR_LOOP_LABEL, FOR_TO_DOWNTO, และ FOR_VARIDP (บรรทัด
07408-07411) ตามลําดับ เนื องจากตอนนี, รูเ้ ฉพาะตัวชี, ไปยังบัพของตัวระบุในตารางสัญลักษณ์ทีใช้เป็ นตัว
แปรควบคุม จึงกําหนดให้ FOR_VARIDP มีคา่ เท่ากับตัวชี, ดังกล่าว (บรรทัด 07422) ในตอนท้ายตรวจสอบว่า
ชนิ ดของตัวแปรควบคุมเป็ นชนิ ดลําดับหรือไม่ ถ้าไม่ใช่รายงานความผิดพลาด (บรรทัด 07423-07426)
สัญลักษณ์กระทํา #462 (บรรทัด 07428-07443) หลังจากแปลนิ พจน์หลัง “:=” เสร็จ จะรูช้ นิ ดของ
นิ พจน์ เนื องจากจําเป็ นต้องใช้เฉพาะชนิ ดของนิ พจน์ จึงจําชนิดของนิ พจน์ไว้ที expr_tp (บรรทัด 07432) แล้วลบ
ทีบนกองซ้อนความหมายทั,งสี ทีเกียวข้องกับนิ พจน์ทิ,ง (บรรทัด 07433) จากนั,นตรวจสอบชนิ ดของนิ พจน์วา่
สอดคล้องกับชนิ ดของตัวแปรควบคุมหรือไม่ (บรรทัด 07434-07435) ในทีนี, จะเรียกใช้ฟังก์ชนั base_type
(บรรทัด 03877-03881) เพราะชนิ ดลําดับอาจจะเป็ นชนิ ดช่วงย่อย จําเป็ นต้องนําชนิ ดฐานของมันมา
เปรียบเทียบกัน แล้วผลิตคําสัง
mov WORD_PTR $N_id,ax
$L_for_loop_label:
โดยที id เป็ นดรรชนี ป้ายของตัวแปรควบคุม ทีชี, โดย FOR_VARIDP และ for_loop_label เป็ นดรรชนี ป้ายตัวใหม่ที
ได้จากการเรียก new_label_index (บรรทัด 07439) ดรรชนี ป้ายนี, ต้องใช้ในภายหลัง จึงเก็บไว้ที
FOR_LOOP_LABEL (บรรทัด 07441) ในขณะทีแปลมาจึงจุดนี, จะรูร้ หัสของโทเค็นว่าเป็ น TO หรือ DOWNTO จึง
เก็บรหัสของโทเค็นไว้ใน FOR_TO_DOWNTO (บรรทัด 07438)
สัญลักษณ์กระทํา #464 (บรรทัด 07444-07466) หลังจากแปลนิ พจน์หลัง TO หรือ DOWNTO เสร็จ
จะรูช้ นิ ดของนิ พจน์ จําชนิ ดของนิ พจน์ ลบทีบนกองซ้อนความหมายทั,งสี ทีเกียวข้องกับนิ พจน์ทิ,ง จากนั,น
ตรวจสอบชนิ ดของนิ พจน์วา่ สอดคล้องกับชนิ ดของตัวแปรควบคุมหรือไม่
เหมือนกับทีทําในสัญลักษณ์กระทํา
#462 ทุกประการ (บรรทัด 07448-07451) แล้วผลิตคําสัง
cmp WORD PTR $N_id,ax
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jle $L_do_loop_label ถ้าเป็ น “TO” หรือ jge $L_do_loop_label ถ้าเป็ น “DOWNTO”
jmp
$L_endfor_label
$L_do_loop_label:
โดยที id เป็ นดรรชนี ป้ายของตัวแปรควบคุม ทีชี, โดย FOR_VARIDP สําหรับ do_loop_label เป็ นดรรชนี ป้ายตัวใหม่
ทีได้จากการเรียก new_label_index (บรรทัด 07454)
และไม่มีความจําเป็ นต้องใช้อกี ต่อไป ส่วน
endfor_loop_label เป็ นดรรชนีป้ายตัวใหม่ทีได้จากการเรียก new_label_index (บรรทัด 07461) ดรรชนี ป้ายนี,
ต้องใช้ในภายหลัง จึงเก็บไว้ที FOR_END_LABEL (บรรทัด 07464) รหัสโทเค็น TO หรือ DOWNTO ทีเก็บอยูใ่ น
FOR_TO_DOWNTO จะเป็ นตัวบอกว่าจะผลิตคําสัง jle หรือ jge ตามลําดับ
สัญลักษณ์กระทํา #466 (บรรทัด 07467-07482) หลังจากแปลมาถึงท้ายข้อความสัง for จะลบตัว
แปรควบคุมใน for_id_stack ของข้อความสัง for นี, ทิ, ง (บรรทัด 07468) จากนั,นผลิตคําสัง
inc WORD PTR $N_id ถ้าเป็ น “TO” หรือ dec WORD PTR $N_id ถ้าเป็ น “DOWNTO”
jmp
$L_for_loop_label
$L_endfor_label:
mov WORD PTR $N_id,’??’
โดยที id เป็ นดรรชนี ป้ายของตัวแปรควบคุม ทีชี, โดย FOR_VARIDP สําหรับ for_loop_label และ endfor_label เป็ น
ดรรชนี ป้ายที เก็บอยูใ่ น FOR_LOOP_LABEL และ FOR_END_LABEL ตามลําดับ รหัสโทเค็น TO หรือ DOWNTO ที
เก็บอยูใ่ น FOR_TO_DOWNTO จะเป็ นตัวบอกว่าจะผลิตคําสัง inc หรือ dec ตามลําดับ คําสังสุดท้ายจะมีหรือไม่ก็
ได้ และท้ายสุดเนื, อทีบนกองซ้อนความหมายของข้อความสัง for สีที ไม่จาํ เป็ นต้องใช้อีกต่อไป จึงลบทิ, ง (บรรทัด
07481)
10.6 ข้อความสัง if
ไวยากรณ์แปลทีเกียวข้องกับข้อความสัง if มีกฎต่างๆ ดังนี,
<simple_or_structured_statement>
: #467 #704 “IF” <expr> #452 “THEN” #66 <statement> #77 <else_clause> #468
.
<else_clause>
: #478 “ELSE” #66 <statement> #77
|@
.
โครงร่างภาษาแอสเซมบลีทีจะผลิตของข้อความสัง if ทีไม่มี else มีลกั ษณะ ดังนี,
…
ชุดคําสังภาษาแอสเซมบลีของนิ พจน์หลัง if
cmp ax,1h
je
$L_true_jmp_label
jmp
$L_false_jmp_label;
$L_true_jmp_label:
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ชุดคําสังภาษาแอสเซมบลีของข้อความสังหลัง then
$L_false_jmp_label:
ส่วนโครงร่างภาษาแอสเซมบลีทีจะผลิตของข้อความสัง if ทีมี else มีลกั ษณะ ดังนี,
…
ชุดคําสังภาษาแอสเซมบลีของนิ พจน์หลัง if
cmp ax,1h
je
$L_true_jmp_label
jmp
$L_false_jmp_label;
$L_true_jmp_label:
ชุดคําสังภาษาแอสเซมบลีของข้อความสังหลัง then
jmp
$L_endif_label
$L_false_jmp_label:
ชุดคําสังภาษาแอสเซมบลีของข้อความสังหลัง else
$L_endif_label:
จากการสังเกต จะเห็นได้วา่ ชุดคําสังภาษาแอสเซมบลี
cmp ax,1h
je
$L_true_jmp_label
jmp
$L_false_jmp_label;
$L_true_jmp_label:
เป็ นแบบเดียวกันกับทีผลิตโดยสัญลักษณ์กระทํา #452 ของข้อความสัง while จึงได้วางสัญลักษณ์กระทํานี, ไว้หลัง
<expr> และไม่มีความจําเป็ นต้องเขียนสัญลักษณ์กระทํานี, ใหม่ สัญลักษณ์กระทํา #452 ต้องการเนื, อทีบนกอง
ซ้อนความหมายตรง FALSE_JMP_LABEL เพือเก็บดรรชนี ป้าย false_jmp_label ในกรณีของข้อความสัง if จึงได้ใส่
สัญลักษณ์กระทํา #467 ไว้หน้า if เพือจองเนื, อทีดังกล่าว
สัญลักษณ์กระทํา #467 (บรรทัด 07496-07498) ใช้สาํ หรับจองทีบนกองซ้อนความหมายเพือเก็บ
ดรรชนี ป้าย false_jmp_label
สัญลักษณ์กระทํา #468 (บรรทัด 07499-07502) ใช้ผลิตป้าย (บรรทัด 07500) หลังข้อความสัง if
กรณีทีไม่มี else จะผลิตป้ายทีมีดรรชนี ป้ายตรงกับ false_jmp_label กรณีทีมี else จะมีดรรชนี ป้ายตรงกับ
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endif_label ซึงเกิดจากสัญลักษณ์กระทํา #478 เมือสิ, นสุดการแปลข้อความสัง if เนื, อทีทีใช้เก็บ false_jmp_label
หรือ endif_label ไม่จาํ เป็ นต้องใช้อีกต่อไป จึงลบทิ, ง (บรรทัด 07501)
สัญลักษณ์กระทํา #478 (บรรทัด 07503-07511) ใช้เพือผลิตคําสัง
jmp
$L_endif_label
$L_false_jmp_label:
(บรรทัด 07507-07508) โดยที endif_label ได้จากการเรียกฟั งก์ชนั new_label_index (บรรทัด 07506)
ส่วน false_jmp_label เก็บอยูท่ ี FALSE_JMP_LABEL บนกองซ้อนความหมาย ด้วยสัญลักษณ์กระทํา #452
หลังจากผลิตชุดคําสังดังกล่าวแล้ว false_jmp_label ไม่จาํ เป็ นต้องใช้อีกต่อไป แต่ endif_label ต้องใช้ในภายหลัง
จึงนํา endif_label ไปเก็บใน FALSE_JMP_LABEL แทน false_jmp_label แล้วเรียกชือ FALSE_JMP_LABEL ใหม่วา่
IF_END_LABEL (บรรทัด 07509) ถ้าดูทีบรรทัด 07334 กับ 07494 จะเห็นได้วา่ FALSE_JMP_LABEL และ
IF_END_LABEL
อยูท่ ีตําแหน่ งเดียวกันบนกองซ้อนความหมาย
(เป็ นความจงใจทีต้องการให้เป็ นเช่นนั,น)
เพราะฉะนั,นไม่วา่ จะมี else หรือไม่ ป้ายหลังข้อความสัง if จะมีดรรชนี ป้าย ตรงกับทีเก็บใน IF_END_LABEL
10.7 ข้อความสัง case
ไวยากรณ์แปลทีเกียวข้องกับข้อความสัง 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>
|@
.
โครงร่างภาษาแอสเซมบลีทีจะผลิตของข้อความสัง 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
มีลกั ษณะ ดังนี,
ชุดคําสังภาษาแอสเซมบลีของนิ พจน์
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:
ชุดคําสังภาษาแอสเซมบลีของ 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:
ชุดคําสังภาษาแอสเซมบลีของ 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:
ชุดคําสังภาษาแอสเซมบลีของ stmt_m

319

jmp
$L_end_case_label
$L_next_label_mn:
$L_end_case_label:
แนวความคิดในการผลิตชุดคําสังภาษาแอสเซมบลีของข้อความสัง case คือ หลังจากคํานวณนิพจน์แล้ว
ถ้านิ พจน์เป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม ค่าของนิ พจน์จะเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ ax แต่ถา้ นิ พจน์เป็ นชนิ ดอักขระ ค่าของนิ พจน์
จะเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ al กรณีทีเป็ นชนิ ดอักขระให้แทน ax ด้วย al ในโครงร่างข้างต้น นอกจากนี, นิ พจน์อาจเป็ น
ชนิ ดพิสยั ย่อยหรือชนิ ดแจงนับ ทีมีชนิ ดฐานเป็ นชนิ ดจํานวนเต็มหรือชนิ ดอักขระ
เมือแปลถึงค่าคงทีแต่ละตัวในรายการค่าคงทีของแต่ละกรณี
• ถ้าค่าคงทีนั,นไม่ใช่ค่าคงทีตัวสุดท้ายในรายการ จะผลิตคําสังภาษาแอสเซมบลีดงั นี,
cmp ax,const
jne
$L_next_label
jmp
$L_stmt_label
$L_next_label:
เพือทําหน้าทีเปรียบเทียบระหว่างค่าของนิ พจน์กบั ค่าของค่าคงที หลังการเปรียบเทียบถ้าค่าไม่เท่ากัน จะกระโดด
ไปยังป้ายทีเตรียมไว้สาํ หรับการทดสอบกับค่าคงทีตัวต่อไป แต่ถา้ เท่ากันจะกระโดดไปยังข้อความสังในกรณีน,ันๆ
• ถ้าค่าคงทีนั,นเป็ นค่าคงทีตัวสุดท้ายในรายการ จะผลิตคําสังภาษาแอสเซมบลีดงั นี,
cmp ax,const
je
$L_stmt_label
jmp
$L_next_label
เพือทําหน้าทีเปรียบเทียบระหว่างค่าของนิ พจน์กบั ค่าของค่าคงที หลังการเปรียบเทียบถ้าค่าเท่ากัน จะกระโดดไป
ยังข้อความสังในกรณีน,ันๆ แต่ถา้ ไม่เท่ากันจะกระโดดไปยังป้ายทีเตรียมไว้สาํ หรับการทดสอบกับค่าคงทีในกรณี
ต่อไป
เมือแปลถึงข้อความสังในแต่ละกรณีเสร็จ จะต้องผลิตคําสังภาษาแอสเซมบลี ต่อไปนี,
jmp
$L_end_case_label
$L_next_label:
เพือกระโดดออกจากข้อความสัง case และต้องไม่ลืมกําหนดป้ายของกรณีต่อไป
เมือแปลถึงท้ายข้อความสัง case จะผลิตป้าย ต่อไปนี,
$L_end_case_label:
เพือบอกตําแหน่ งการสิ, นสุดของข้อความสัง case
จากแนวความคิดทั,งหมด นํามาเขียนในสัญลักษณ์กระทําต่างๆ ดังนี,
สัญลักษณ์กระทํา #910 (บรรทัด 07551-07559) เมือแปลนิ พจน์เสร็จจําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลที
เกียวข้องกับนิ พจน์ โดยเฉพาะชนิ ดของนิ พจน์ จึงไม่ได้ลบข้อมูลทั,งสีซึงเกียวข้องกับนิ พจน์ทีอยูบ่ นกองซ้อน
ความหมายทิ, ง แต่มีความจําเป็ นต้องใช้เนื, อทีบนกองซ้อนความหมาย เพิมอีกสามที (บรรทัด 07552) เพือเก็บ
ดรรชนี ป้าย next_label, stmt_label, และ end_case_label โดยให้ทีเหล่านี, มีชอว่
ื า NEXT_LABEL, STMT_LABEL,
และ END_CASE_LABEL ตามลําดับ จากนั,นตรวจสอบชนิ ดของนิ พจน์วา่ เป็ น จํานวนเต็ม, อักขระ, พิสยั ย่อยหรือ
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แจกแจงทีมีฐานเป็ นชนิ ดจํานวนเต็มหรืออักขระ หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ รายงานความผิดพลาด (บรรทัด 0755307556) จากนั,นเปลียนชนิ ดของนิ พจน์ให้ตรงกับชนิ ดฐาน (บรรทัด 07557) เพือจะได้นําไปเปรียบกับค่าคงที
ต่อไป และท้ายสุดผลิตดรรชนี ป้าย end_case_label เก็บไว้ใน END_CASE_LABEL (บรรทัด 07558) เพือไว้ใช้ใน
ภายหลัง
สัญลักษณ์กระทํา #916 (บรรทัด 07560-07563) ใช้เมือแปลมาถึงท้ายข้อความสัง case ผลิตคําสัง
เพือกําหนดป้าย
$L_end_case_label:
(บรรทัด 07561) โดยที end_case_label เป็ นดรรชนี ป้าย ซึงเก็บอยูใ่ น END_CASE_LABEL เนื, อทีบนกองซ้อน
ความหมายจํานวนเจ็ดที ทีใช้เก็บข้อมูลเกียวกับนิ พจน์จาํ นวนสีทีและข้อมูลเกียวกับข้อความสัง case อีกสามที ไม่
มีความจําเป็ นต้องใช้อีกต่อไป จึงลบทิ, ง (บรรทัด 07562)
สัญลักษณ์กระทํา #952 (บรรทัด 07564-07567) ใช้เมือแปลมาถึงจุดเริมต้นของรายการค่าคงทีใน
แต่ละกรณี จะผลิตดรรชนี ป้ายใหม่อกี สองตัว คือ stmt_label และ next_label แล้วเก็บไว้ที STMT_LABEL และ
NEXT_LABEL (บรรทัด 07565-07566) ตามลําดับ เนื องจากดรรชนี ป้าย ของป้ายทีอยูห่ น้าข้อความสัง ของแต่
ละกรณี จะต้องเป็ นป้ายเดียวกัน คือ stmt_label ดังนั,นในแต่ละกรณี จึงต้องมีการผลิตดรรชนี ป้ายนี, เพียงครั,ง
เดียวแล้วเก็บไว้เพือใช้ต่อไป ส่วน next_label ยังไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้ในขณะนี, แต่ผลิตเก็บไว้เพือใช้เมือ
ต้องการกระโดดไปทดสอบค่าคงทีต่อไป และเมือผลิตคําสังเพือกําหนดป้ายนี, แล้ว จะมีการผลิตดรรชนี ป้ายตัวใหม่
ทีไม่ซ,าํ กันมาแทนที
สัญลักษณ์กระทํา #958 (บรรทัด 07568-07571) ใช้เมือแปลข้อความสังในแต่ละกรณีเสร็จ จะต้อง
ผลิตคําสังภาษาแอสเซมบลี ต่อไปนี,
jmp
$L_end_case_label
$L_next_label:
สัญลักษณ์กระทํา #968 (บรรทัด 07572-07577) ใช้เมือแปลค่าคงทีทีไม่ใช่ตวั สุดท้ายในรายการแต่
ละตัวเสร็จและมีการเปรียบเทียบระหว่างค่าของค่าคงทีและค่าของนิ พจน์แล้ว (ดูสญ
ั ลักษณ์กระทํา #982, #986,
และ #990) เนื องจากไม่ใช่คา่ คงทีตัวสุดท้ายในรายการ จะผลิตคําสังต่อไปนี,
jne
$L_next_label
jmp
$L_stmt_label
$L_next_label:
เนื องจาก next_label ทีเก็บใน NEXT_LABEL ได้ถกู ใช้และผลิตคําสังเพือกําหนดป้ายนี, แล้ว จําเป็ นต้องผลิตดรรชนี
ป้ายตัวใหม่มาเก็บใน NEXT_LABEL (บรรทัด 07576)
สัญลักษณ์กระทํา #970 (บรรทัด 07578-07582) ใช้เมือแปลค่าคงทีตัวสุดท้ายในรายการเสร็จและ
มีการเปรียบเทียบระหว่างค่าของค่าคงทีและค่าของนิพจน์แล้ว (ดูสญ
ั ลักษณ์กระทํา #982, #986, และ #990)
เนื องจากเป็ นค่าคงทีตัวสุดท้ายในรายการ ผลิตคําสังต่อไปนี,
je
$L_stmt_label
jmp
$L_next_label
$L_stmt_label:
หมายเหตุ มีการกระโดดไปยังป้าย next_label แต่ยงั ไม่มีการผลิตคําสังเพือกําหนดป้าย next_label จึงไม่มคี วาม
จําเป็ นต้องผลิตดรรชนี ป้ายตัวใหม่เพือทีจะไปแทนใน NEXT_LABEL ค่าใน NEXT_LABEL จึงยังคงเหมือนเดิม

321

สัญลักษณ์กระทํา #976 (บรรทัด 07583-07586) ใช้เมือแปลถึงเครืองหมายของค่าคงที จองเนื, อที
บนกองซ้อนความหมายหนึ งที (บรรทัด 07584) ให้มชี ือว่า CSIGN (บรรทัด 07542) เพือเก็บรหัสโทเค็นของ
เครืองหมาย (บรรทัด 07585)
สัญลักษณ์กระทํา #982 (บรรทัด 07587-07594) ใช้เมือแปลถึงค่าคงทีอักขระ เนื องจากค่าคงที
อักขระกับสายอักขระเป็ นโทเค็นตัวเดียวกัน ค่าคงทีอักขระคือสายอักขระทีมีความยาวหนึ ง ตรวจสอบความยาว
ของสายอักขระว่าเป็ นหนึ งหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ รายงานความผิดพลาด ถ้าใช่ตรวจสอบว่า นิ พจน์หลัง case เป็ นชนิ ด
อักขระหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ รายงานความผิดพลาด ถ้าใช่ผลิตคําสัง
cmp al,const
เมือ const คือ ค่าหรือรหัสของอักขระ ซึงเก็บอยูใ่ น yylval.sval[0] (บรรทัด 07590)
สัญลักษณ์กระทํา #986 (บรรทัด 07595-07609) ใช้เมือแปลถึงค่าคงทีจํานวนเต็ม เนื องจากก่อน
หน้านี, (สัญลักษณ์กระทํา #976) ได้จองเนื, อทีบนกองซ้อนความหมายไว้หนึ งทีเพือเก็บรหัสของเครืองหมาย
ดังนั,นก่อนทีจะตรวจสอบชนิ ดของนิ พจน์หลัง case ต้องลบทีดังกล่าวทิ, งก่อน เพือให้ตาํ แหน่ งทีอ้างถึงชนิ ดของ
นิ พจน์ถกู ต้อง ก่อนลบจะจํารหัสดังกล่าวไว้ทีตัวแปร sign (บรรทัด 07598) แล้วจึงลบทีดังกล่าวทิ, ง (บรรทัด
07599) จากนั,นจึงตรวจสอบชนิ ดของนิ พจน์หลัง case ว่าเป็ นชนิ ดจํานวนเต็มหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ รายงานความ
ผิดพลาด ถ้าใช่จะตรวจสอบเครืองหมาย ถ้าเป็ นลบ จะผลิตคําสัง
cmp ax,-const
เมือ const คือ ค่าคงทีจํานวนเต็มไม่มเี ครืองหมาย ซึงเก็บอยูใ่ น yylval.ival (บรรทัด 07602)
มิฉะนั,น จะผลิตคําสัง
cmp ax,const
(บรรทัด 07605)
สัญลักษณ์กระทํา #990 (บรรทัด 07610-07647) ใช้เมือแปลถึงค่าคงทีทีเป็ นตัวระบุ นําตัวระบุ
ดังกล่าวไปค้นในตารางสัญลักษณ์ โดยการเรียกฟั งก์ชนั search_all_symtab (บรรทัด 07613) ถ้าไม่พบ
รายงานความผิดพลาด ถ้าพบจะตรวจสอบว่าตัวระบุดังกล่าวเป็ นค่าคงทีหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ รายงานความผิดพลาด
(บรรทัด 07615) ถ้าเป็ นค่าคงที จะจําเครืองหมายไว้ทีตัวแปร sign (บรรทัด 07617) และลบทีทีใช้เก็บ
เครืองหมายบนกองซ้อนความหมายทิ, ง (บรรทัด 07618) เหมือนกับทีได้กล่าวแล้วในสัญลักษณ์กระทํา #986
กรณีทีตัวระบุคา่ คงทีเป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม จะตรวจสอบนิ พจน์หลัง case ว่าเป็ นชนิ ดจํานวนเต็มหรือไม่
ถ้าไม่ใช่ รายงานความผิดพลาด ถ้าใช่จะตรวจสอบเครืองหมาย ถ้าเป็ นลบ จะผลิตคําสัง
cmp ax,-const
เมือ const คือ ค่าคงทีจํานวนเต็มไม่มเี ครืองหมาย ซึงเก็บอยูใ่ นเขตข้อมูล ICONST.integer ของบัพตัวระบุค่าคงที
นั,น(บรรทัด 07622)
มิฉะนั,น จะผลิตคําสัง
cmp ax,const
(บรรทัด 07625)
กรณีทีตัวระบุคา่ คงทีเป็ นชนิ ดอักขระ จะตรวจสอบนิ พจน์หลัง case ว่าเป็ นชนิ ดอักขระหรือไม่ ถ้าไม่ใช่
รายงานความผิดพลาด ถ้าใช่จะตรวจสอบเครืองหมาย ถ้าเป็ นลบ จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั,น จะผลิต
คําสัง
cmp al,const
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เมือ const คือ ค่าหรือรหัส ซึงเก็บอยูใ่ นเขตข้อมูล ICONST.character ของบัพตัวระบุค่าคงทีนั,น (บรรทัด
07633)
กรณีทีตัวระบุคา่ คงทีเป็ นชนิ ดแจงนับ จะตรวจสอบนิ พจน์หลัง case ว่าเป็ นชนิ ดเดียวกันกับชนิ ดแจงนับ
หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ รายงานความผิดพลาด ถ้าใช่จะตรวจสอบเครืองหมาย ถ้าเป็ นลบ จะรายงานความผิดพลาด
มิฉะนั,น จะผลิตคําสัง
cmp al,const
เมือ const คือ ค่าคงทีจํานวนเต็มไม่มเี ครืองหมายทีใช้แทนค่าคงทีชนิ ดแจงนับนั,น ซึงเก็บอยูใ่ นเขตข้อมูล
ICONST.integer ของบัพตัวระบุค่าคงทีนั,น (บรรทัด 07641)
กรณีทีตัวระบุคา่ คงทีไม่มีชนิ ดดังทีกล่าวมา รายงานความผิดพลาด
10.8 ข้อความสัง with
ไวยากรณ์แปลทีเกียวข้องกับข้อความสัง with มีกฎต่างๆ ดังนี,
<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>
|@
.
ข้อความสัง with ใช้เพือให้ผเู้ ขียนโปรแกรมมีความสะดวกในการอ้างถึงเขตข้อมูลในระเบียน โดยการ
เขียนตัวแปรชนิ ดระเบียนหลังคําหลัก with ถ้ามีมากกว่าหนึ งระเบียนให้คนด้
ั วย “,” จากนั,นในข้อความสังหลัง
“DO” ไม่จาํ เป็ นต้องเขียนชือระเบียนดังกล่าวอีก สามารถอ้างถึงเขตข้อมูลในระเบียนนั,นๆ ได้เลย ข้อความสัง
with สามารถซ้อนกันได้ เพือให้สอดคล้องกับระเบียนทีสามารถซ้อนกันได้เช่นกัน แนวความคิดในการแปล
ข้อความสัง with คือ สร้างกองซ้อนสําหรับเก็บตัวแปรระเบียนทีอยูห่ ลัง with เรียงตามลําดับจากซ้ายไปขวาและ
จากบนลงล่าง โดยให้ตวั ทีอยูซ่ า้ ยสุดและบนสุดอยูท่ ีก้นกองซ้อน ซึงจะสอดคล้องกับการแปลจากต้นโปรแกรมไป
ยังท้ายโปรแกรม ทุกครั,งทีพบข้อความสัง with จะกดตัวแปรระเบียนทีอยูห่ ลัง with ใส่ในกองซ้อน กรณีทีมีตวั แปร
ระเบียนทีอยูห่ ลัง with มากกว่าหนึ งตัว จะมีความหมายเหมือนกับการเขียนข้อความสัง with ซ้อนกัน เช่น
with record1, record2 do
จะเหมือนกับ
with record1
with record2
do
เป็ นต้น เมือตัวแปรระเบียนเก็บในลักษณะกองซ้อนตามทีกล่าวมา การตรวจสอบว่าเขตข้อมูลทีอ้างในข้อความสัง
หลัง “DO” เป็ นเขตข้อมูลของระเบียนใดก็สามารถกระทําได้งา่ ยและเป็ นไปตามข้อตกลงของภาษาปาสกาล คือ
ใช้วธิ ีการค้นหาในกองซ้อนจากยอดถึงก้น ว่าเขตข้อมูลนั,นเป็ นของระเบียนใด ระเบียนทีค้นพบครั,งแรกจะเป็ น
ระเบียนทีต้องการ ดังนั,นทุกครั,งทีมีการอ้างถึงตัวแปรในโปรแกรม ยกเว้นตัวแปรควบคุมของข้อความสัง for (ดู

323

หัวข้อ 10.5) จะต้องมีการค้นหาในกองซ้อนทีกล่าวถึงนี, ก่อน ถ้าไม่พบจึงจะไปค้นหาในตารางสัญลักษณ์ของ
บล็อกทีกําลังแปลหรือบล็อกทีคลุมอยูข่ า้ งนอก ตามลําดับ
กองซ้อนทีกล่าวข้างต้นมีชือว่า ws (บรรทัด 03582-03585) เป็ นแถวลําดับของระเบียน ขนาด
WITH_DEPTH ซึงกําหนดให้มีคา่ เท่ากับ 15 (บรรทัด 00703) เขียนเป็ นภาษาซี ดังนี,
struct {
int with_mark;
SYM_NODE_PTR with_stack;
} ws[WITH_DEPTH];
โดยมี with_stack_top (บรรทัด 03586) เป็ นดรรชนี กาํ กับทียอดกองซ้อน กรณีกองซ้อนว่างเปล่า จะมี
ค่าเท่ากับ –1 และทุกครั,งทีจะเข้าสู่บล็อกใหม่ ตัวแปรนี, จะมีค่าเป็ น –1 (บรรทัด 04298) เพือล้างข้อมูลเก่า
เนื องจากตัวแปรระเบียนทีอยูห่ ลัง with อาจมีมากกว่าหนึ งตัว แต่ในกองซ้อน ws จะเก็บทีละตัว เมือสิ, นสุด
ข้อความสัง with ระเบียนทุกตัวของข้อความสัง with ดังกล่าว จะต้องถูกลบทิ, ง ดังนั,นในกองซ้อนจะเก็บเฉพาะตัว
แปรระเบียนอย่างเดียวไม่พอ จําเป็ นต้องมีขอ้ มูลอืนทีใช้เพือบอกให้รวู้ า่ จะลบตัวแปรระเบียนในกองซ้อนกีตัว จึง
ได้ออกแบบให้กองซ้อน ws เป็ นระเบียน มีเขตข้อมูลสองตัว คือ with_mark และ with_stack โดยที with_stack
ใช้เก็บตัวชี, ไปยังบัพของระเบียนทีอยู่หลัง with ในตารางสัญลักษณ์ และ with_mark ใช้เก็บข้อมูลทีจะลบตัวแปร
ระเบียนในกองซ้อนเมือสิ, นสุดข้อความสัง with ข้อมูลดังกล่าว คือ ดรรชนี กาํ กับของยอดกองซ้อนก่อนการแปลถึง
ข้อความสัง with วิธีการทําดังนี, ใช้ตวั แปรอีกตัวหนึ งชือ with_mark_ptr (บรรทัด 03587) เพือจําดรรชนี กาํ กับ
ของยอดกองซ้อนก่อนการแปลถึงข้อความสัง with เริมต้นกําหนดให้เท่ากับ –1 และทุกครั,งทีจะเข้าสู่บล็อกใหม่
ตัวแปรนี, จะมีค่าเป็ น –1 (บรรทัด 04299) เพือล้างข้อมูลเก่า ซึงมีความหมายเหมือนกรณี with_stack_top
เท่ากับ –1 คือ กองซ้อนว่างเปล่า เมือแปลถึงตัวแปรระเบียนของข้อความสัง with จะมีการบวกค่า
with_stack_top ด้วยหนึ ง (อย่าลืมตรวจสอบว่ากองซ้อนล้นหรือไม่ดว้ ย) แล้วนําตัวชี, ไปยังบัพของตัวแปรระเบียน
ดังกล่าวใส่ในเขตข้อมูล with_stack ทําเช่นนี, จนครบตัวแปรระเบียนทุกตัวในรายการของข้อความสัง with จากนั,น
นําค่าของ with_mark_ptr ใส่ในเขตข้อมูล with_mark ของตัวแปรระเบียนตัวสุดท้ายทีอยูย่ อดกองซ้อน แล้วเปลียน
ค่า with_mark_ptr ให้เท่ากับ with_stack_top เพือใช้เป็ นดรรชนี กาํ กับของยอดกองซ้อน ก่อนการแปลข้อความสัง
with ทีซ้อนข้างใน เมือสิ, นสุดการแปลข้อความสัง with จะกําหนดให้ with_mark_ptr และ with_stack_top เท่ากับ
ค่าในเขตข้อมูล with_mark ทีอยูต่ รงยอดกองซ้อน ซึงจะเป็ นการลบตัวแปรระเบียนทั,งหมดของข้อความสัง with
ดังกล่าวทิ, ง ตัวอย่าง 10.6 แสดงให้เห็นกองซ้อน ws ตรงตําแหน่ งต่างๆ
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ตัวอย่าง 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;

1
2
3
4
5

หมายเลขในวงกลมเป็ นตําแหน่ งทีใช้เพืออธิบายข้อมูลในกองซ้อน ws ในการอธิบายจะใช้กล่องสีเหลียมซ้อนกัน
แทนกองซ้อน ws กล่องบนสุดจะอยูท่ ียอดและกล่องล่างสุดจะอยูท่ ีก้น โดยทีกล่องแต่ละชั,นจะมีสองช่อง ช่อง
ด้านซ้ายแทนเขตข้อมูล with_stack และช่องด้านขวาแทนเขตข้อมูล with_mark เพือให้เข้าใจง่าย จะใส่ตวั แปร
ระเบียนในช่องด้านซ้ายแทนทีจะเป็ นตัวชี, ไปยังบัพในตารางสัญลักษณ์
ตําแหน่ งที 1
คําอธิบาย
• เริมต้นกองซ้อนว่างเปล่า
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กองซ้อน ws
14
…
3
2
1
0
with_mark_ptr = with_stack_top = -1

ตําแหน่ งที 2
คําอธิบาย
• แปลข้อความสัง with อันแรก
• พบตัวแปรระเบียน r1 บวก with_stack_top ด้วยหนึ ง นํา r1 ใส่ในเขตข้อมูล with_stack
• พบตัวแปรระเบียน r2 บวก with_stack_top ด้วยหนึ ง นํา r2 ใส่ในเขตข้อมูล with_stack
• หมดตัวแปรระเบียน นําค่า with_mark_ptr ใส่ในเขตข้อมูล with_mark
• กําหนดให้ with_mark_ptr เท่ากับ with_stack_top
กองซ้อน ws
14
…
3
2
1
r2
0
r1
with_mark_ptr = with_stack_top = 1

-1

ตําแหน่ งที 3
คําอธิบาย
• แปลข้อความสัง with อันทีสอง
• พบตัวแปรระเบียน r3 บวก with_stack_top ด้วยหนึ ง นํา r3 ใส่ในเขตข้อมูล with_stack
• พบตัวแปรระเบียน r4 บวก with_stack_top ด้วยหนึ ง นํา r4 ใส่ในเขตข้อมูล with_stack
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• หมดตัวแปรระเบียน นําค่า with_mark_ptr ใส่ในเขตข้อมูล with_mark
• กําหนดให้ with_mark_ptr เท่ากับ with_stack_top

กองซ้อน ws
14
…
3
r4
2
r3
1
r2
0
r1
with_mark_ptr = with_stack_top = 3

1
-1

ตําแหน่ งที 4
คําอธิบาย
• สิ, นสุดการแปลข้อความสัง with อันทีสอง
• กําหนดให้ with_mark_ptr และ with_stack_top มีคา่ เท่ากับค่าในเขตข้อมูล with_mark ทีอยูต่ รงยอด
กองซ้อน
กองซ้อน ws
14
…
3
2
1
r2
0
r1
with_mark_ptr = with_stack_top = 1

-1

ตําแหน่ งที 5
คําอธิบาย
• สิ, นสุดการแปลข้อความสัง with อันแรก
• กําหนดให้ with_mark_ptr และ with_stack_top มีคา่ เท่ากับค่าในเขตข้อมูล with_mark ทีอยูต่ รงยอด
กองซ้อน
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กองซ้อน ws
14
…
3
2
1
0
with_mark_ptr = with_stack_top = -1
การอ้างถึงเลขทีอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความสัง with จะใช้วธิ นี ําเลขทีอยู่ของตัวแปรระเบียนนั,นไป
เก็บไว้ในกรอบกองซ้อนในช่วงกระทําการ (ดูหวั ข้อ 7.2) ดังนั,นต้องรูจ้ าํ นวนเนื, อทีทั,งหมดทีต้องใช้เพือเก็บเลขที
อยูด่ งั กล่าว และเมือออกจากข้อความสัง with แล้วเลขทีอยูด่ งั กล่าวไม่มีความจําเป็ นต้องใช้อกี ต่อไป จึงสามารถนํา
เนื, อทีทีใช้เก็บเลขทีอยูด่ งั กล่าว มาใช้กบั ข้อความสัง with อืนๆ ในภายหลังได้ เนื องจากข้อความสัง with สามารถ
ซ้อนกันได้ ดังนั,นเนื, อทีทั,งหมดทีจะต้องจองไว้ จะต้องมีเท่ากับจํานวนสูงสุดของตัวแปรระเบียนทีมีการซ้อนกัน
วิธีการนับจํานวนสูงสุดทีมีการซ้อนกัน ทําได้โดยการใช้ตวั แปร max_with_stack_top (บรรทัด 03588) เริมต้น
ค่านี, มีคา่ เท่ากับ –1 และทุกครั,งทีจะเข้าสู่บล็อกใหม่ ตัวแปรนี, จะมีค่าเป็ น –1 (บรรทัด 04300) เพือล้างข้อมูล
เก่า ทุกครั,งทีมีการกดค่าลงบนกองซ้อน ws ด้วยการบวกค่า with_stack_top ด้วยหนึ ง หลังจากตัวแปรหลัง with
ทั,งหมดถูกแปล
จะมีการเปรียบเทียบค่าของ max_with_stack_top กับ with_stack_top ถ้าค่าของ
with_stack_top มีคา่ มากกว่า max_with_stack_top จะเปลียนค่าของ max_with_stack_top ให้เท่ากับ
with_stack_top (บรรทัด 07698-07699) ฉะนั,นเมือแปลถึงท้ายบล็อก จะรูจ้ าํ นวนสูงสุดของตัวแปรระเบียนที
มีการซ้อนกันในบล็อกนั,น โดยดูทีค่าของตัวแปร max_with_stack_top
จากทีได้กล่าวแล้วในหัวข้อ 7.3 ว่าเมือเข้าสูบ่ ล็อกจะผลิตคําสังภาษาแอสเซมบลี 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
คําสังทีอยูใ่ น [ ] จะมีหรือไม่ก็ได้ ขึ, นอยูก่ บั ประเภทของบล็อก
กรณีทีบล็อกเป็ นฟั งก์ชนั จะผลิตคําสัง
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sub
sp,4
และ
sub
sp,_total_local_sizes
เพือจองเนื, อทีไว้เก็บค่าทีจะส่งกลับและเนื, อทีทีใช้เก็บตัวแปรท้องถิน ตามลําดับ
กรณีทีบล็อกเป็ นกระบวนงาน จะไม่ผลิตคําสัง
sub
sp,4
แต่จะผลิตคําสัง
sub
sp,_total_local_sizes
เพราะไม่มีการเก็บค่าทีจะส่งกลับ แต่จองเนื, อทีไว้สาํ หรับเก็บตัวแปรท้องถิน
กรณีทีบล็อกเป็ นโปรแกรม จะไม่ผลิตทั,งคําสัง
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
เพราะบล็อกของโปรแกรมไม่มกี ารส่งค่ากลับแบบฟั งก์ชนั และไม่มีตวั แปรท้องถินบนกรอบกองซ้อน
อย่างไรก็ตามทุกบล็อกต้องมีการเตรียมทีไว้สาํ หรับเก็บเลขทีอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความสัง with
คําสังเหล่านี, ผลิตตอนเริมต้นของบล็อก แต่คา่ _total_with_address_sizes ซึงเท่ากับขนาดของเนื, อทีทั,งหมดที
ต้องใช้เพือเก็บเลขทีอยูด่ งั กล่าว ยังไม่รจู้ นกว่าจะแปลถึงท้ายบล็อก จะแก้ปัญหานี, ได้อย่างไร วิธีการคือ ตอน
เริมต้นบล็อกกําหนดให้ _total_with_address_sizes เป็ นสัญลักษณ์ $W_label_index เมือ label_index คือ
ดรรชนี ป้ายของบล็อก ซึงมีค่าเท่ากับดรรชนี ป้ายของ ชือโปรแกรม, ชือกระบวนงาน, หรือชือฟั งก์ชนั ถ้าบล็อกนั,น
เป็ น โปรแกรม, กระบวนงาน, หรือฟั งก์ชนั ตามลําดับ เพือไม่ให้มกี ารซํ,ากัน ดังนั,นเมือเข้าสูบ่ ล็อกจะผลิตคําสัง
ภาษาแอสเซมบลี ต่อไปนี,
_name proc near
push bp
mov bp,sp
[ sub
sp,4 ]
[ sub
sp,_total_local_sizes ]
[ add
sp,_total_local_sizes ]
[ mov
cx,_total_local_sizes ]
[ sar
cx,1 ]
[ mov
ax,0 ]
[$L_loop_label: ]
[ push ax ]
[ loop $L_loop_label ]
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sub
sp,$W_label_index
เมือแปลถึงท้ายบล็อกและรูข้ นาดของเนื, อทีสูงสุดทีต้องใช้เพือเก็บเลขทีอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความสัง with
แล้ว จึงผลิตคําสัง (บรรทัด 04347-04348)
$W_label_index equ
n
เมือ n มีคา่ เท่ากับ (max_with_stack_top+1) << 1 หรือเท่ากับ (max_with_stack_top+1) * 2 นันเอง ทีต้อง
บวกด้วย 1 เนื องจากเริมนับจาก 0 และต้องคูณด้วย 2 เนื องจากเลขทีอยูแ่ ต่ละตัวกินเนื, อที 2 ไบต์
เมือแปลถึงตัวแปรระเบียนของข้อความสัง with คําสังภาษาแอสเซมบลีทีผลิต จะเก็บเลขทีอยูข่ องตัวแปร
ระเบียนนั,นบนยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ (ดูหวั ข้อ 9.8) ดังนั,นคําสังถัดไปทีจะผลิต (บรรทัด 0767307690) คือ
pop
ax
mov WORD PTR [bp-d],ax
เพือผุดเลขทีอยูด่ งั กล่าวใส่ในเรจิสเตอร์ ax แล้วนําค่าใน ax ไปใส่ในกรอบกองซ้อนตรงตําแหน่ งทีใช้เก็บเลขทีอยู่
นั,น ตําแหน่ งดังกล่าวจะอยูท่ ี WORD PTR [bp-d] เมือ d มีคา่ เท่ากับ (with_stack_top+1)<<1 หรือ
_total_local_sizes + (with_stack_top+1)<<1 หรือ 4 + _total_local_sizes + (with_stack_top+1)<<1 ถ้า
บล็อกทีกําลังแปลเป็ น โปรแกรม หรือ กระบวนงาน หรือ ฟั งก์ชนั ตามลําดับ การทีกองซ้อน ws เป็ นแถวลําดับทํา
ให้สามารถนําประโยชน์ของดรรชนีกาํ กับมากําหนดตําแหน่ งทีเก็บเลขทีอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความสัง
with เพราะทุกครั,งทีแปลถึงตัวแปรระเบียนของข้อความสัง with จะมีการบวก with_stack_top ด้วย 1 แล้วนําตัว
แปรระเบียนนั,นไปเก็บใน ws ตามทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เนื องจากดรรชนี กาํ กับตรง with_stack_top ของตัว
แปรระเบียนแต่ละตัวของข้อความสัง with ทีซ้อนกันมีตาํ แหน่ งต่างกันตามค่าของ with_stack_top จึงได้นํามาใช้
เป็ นตัวกําหนดตําแหน่ งบนกรอบกองซ้อน และเมือแปลถึงเขตข้อมูลของตัวแปรระเบียนของข้อความสัง with ใด
จะรูด้ รรชนี กาํ กับของตัวแปรระเบียนนั,น เนื องจากมีการค้นหาในกองซ้อน ws ก่อน (บรรทัด 08246-08250)
ถ้าพบ จะทําให้ทราบดรรชนี กาํ กับของตัวแปรระเบียนนั,น สมมุติว่ามีค่าเท่ากับ with_index ตําแหน่ งบนกรอบกอง
ซ้อนทีเก็บเลขทีอยูข่ องตัวแปรระเบียนดังกล่าว จะอยูท่ ี WORD PTR [bp-d] เมือ d มีคา่ เท่ากับ
(with_index+1)<<1 หรือ _total_local_sizes + (with_index+1)<<1 หรือ 4 + _total_local_sizes +
(with_index+1)<<1 ถ้าบล็อกทีกําลังแปลเป็ น โปรแกรม หรือ กระบวนงาน หรือ ฟั งก์ชนั ตามลําดับ (บรรทัด
04039-04056)
ในหัวข้อนี, จะกล่าวถึงสัญลักษณ์กระทําทีเกียวข้องกับข้อความสัง with เท่านั,น สัญลักษณ์กระทําอืนๆ ที
เกียวข้องกับกองซ้อน ws ได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ 9.8
สัญลักษณ์กระทํา #926 (บรรทัด 07666-07693) ทําหน้าทีตรวจสอบตัวแปรหลัง with แต่ละตัวว่า
เป็ นชนิ ดระเบียนหรือไม่ ถ้าไม่ใช่รายงานความผิดพลาด (บรรทัด 07667) มิฉะนั,น ตรวจสอบการล้นของกอง
ซ้อน (บรรทัด 07670) ถ้ากองซ้อนล้น รายงานความผิดพลาด มิฉะนั,น นําตัวแปรระเบียนดังกล่าวใส่ในกอง
ซ้อน ws ([บรรทัด 07672) จากนั,นผลิตคําสังภาษาแอสเซมบลีเพือนําเลขทีอยูข่ องตัวแปรระเบียนใส่ในกรอบ
กองซ้อน (บรรทัด 07673-07691) จากนั,นลบข้อมูลบนกองซ้อนความหมายทีไม่จาํ เป็ นต้องใช้จาํ นวนสีทีทิ, ง
(บรรทัด 07692) ทีทั,งสีทีกล่าวถึงเกิดขึ, น เนื องจากก่อนสัญลักษณ์กระทํานี, จะมีสญ
ั ลักษณ์ #1242 “id”
<opt_variable_or_empty> อยู่ สัญลักษณ์เหล่านี, เป็ นส่วนทีใช้กาํ หนดวากยสัมพันธ์ของตัวแปร เหมือนกับทีใช้ใน
นิ พจน์ หลังจากดําเนิ นการกับสัญลักษณ์เหล่านั,นแล้ว จะเกิดเนื, อทีบนกองซ้อนความหมายสีที เหมือนกับนิ พจน์
โดยทัวๆ ไป
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สัญลักษณ์กระทํา #928 (บรรทัด 07694-07701) หลังจากตัวแปรหลัง with ทั,งหมดถูกแปล จะนํา
ค่าของ with_mark_ptr ใส่ในเขตข้อมูล with_mark และกําหนดให้ with_mark_ptr เท่ากับ with_stack_top
(บรรทัด 07696-07697) เพือใช้เป็ นข้อมูลในการลบตัวแปรระเบียนทั,งหมดทิ, ง เมือแปลข้อความสัง with
ดังกล่าวเสร็จ จากนั,นหาข้อมูลเกียวกับจํานวนสูงสุดของตัวแปรระเบียนของข้อความสัง with ทีซ้อนกัน โดยการ
เปรียบเทียบค่าของ max_with_stack_top กับ with_stack_top ถ้าค่าของ with_stack_top มีคา่ มากกว่า
max_with_stack_top จะเปลียนค่าของ max_with_stack_top ให้เท่ากับ with_stack_top (บรรทัด 0769807699)
สัญลักษณ์กระทํา #932 (บรรทัด 07702-07705) ใช้เมือแปลข้อความสัง with เสร็จ ทําการลบตัว
แปรระเบียนทีอยูห่ ลัง with ของข้อความสัง with ทั,งหมด ทีเก็บอยูใ่ นกองซ้อน ws ทิ, ง

10.9 บทสรุป
บทนี, กล่าวถึงการตรวจสอบและผลิตภาษาแอสเซมบลีของข้อความสังทั,งหมดในภาษาปาสกาล ได้แก่
ข้อความสังประกอบ, ข้อความสัง goto และป้ายหน้าข้อความสัง, ข้อความสังกําหนดค่า, ข้อความสังเรียก
กระบวนงาน, ข้อความสัง while, ข้อความสัง repeat, ข้อความสัง for, ข้อความสัง if, ข้อความสัง case, และ
ข้อความสัง with ตามลําดับ
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บทที 11
รูทีนจากคลัง
ในบทนีจะกล่าวถึงรูทีนทังหมดทีอยูใ่ นคลัง โปรแกรมต้นฉบับของรูทีนทังหมดทีใช้ในหนังสือเล่มนี เขียน
ด้วยภาษาแอสเซมบลี 8086/8087/8088 แสดงอยูใ่ นภาคผนวก ฉ เก็บอยูใ่ นแฟ้ มชือ PASLIB31.ASM ก่อนที
จะนําไปใช้ ต้องแปลโปรแกรมต้นฉบับนี ดว้ ยแอสเซมเบลอร์ เก็บไว้ในแฟ้ม PASLIB31.OBJ โปรแกรมเป้าหมายที
ได้จากการแปลโปรแกรมต้นฉบับภาษาปาสกาลซึงเก็บอยูใ่ นแฟ้ มแบบ .OBJ ต้องเชือมโยงกับแฟ้ม PASLIB31.OBJ
จึงจะได้แฟ้มแบบ .EXE ตามทีกล่าวแล้วในบทที 1 แฟ้ ม PASLIB31.OBJ สามารถนําไปเก็บในคลังได้ โดยใช้
โปรแกรม เช่น LIB.EXE เป็ นต้น รูทีนทีจะกล่าวถึงทังหมดในบทนี จึงเรียกว่ารูทีนจากคลัง อย่างไรก็ตาม ไม่
จําเป็ นทีจะต้องเก็บ PASLIB31.OBJ ไว้ในคลังก็ได้ จึงไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้โปรแกรม LIB.EXE
รูทีนจากคลังแบ่งออกเป็ นสีกลุ่ม คือ รูทีนทีใช้รายงานความผิดพลาดในช่วงกระทําการ, รูทีนทีใช้ตอน
เริมต้นและสินสุด ทีกล่าวถึงในบทที 7, รูทีนทีใช้คาํ นวณนิพจน์ ทีกล่าวถึงในบทที 9, และรูทีนทีถูกเรียกใช้โดย
กระบวนงานมาตรฐานหรือฟั งก์ชนั มาตรฐาน ทีกล่าวถึงในบทที 10 เพือให้ตวั แบบของภาษาแอสเซมบลี
8086/8088 ทีได้จากการแปลในแฟ้มเป้าหมายกับภาษาแอสเซมบลี 8086/8087/8088 ของรูทีนจากคลัง
เป็ นตัวแบบเดียวกัน คือ ตัวแบบขนาดเล็ก ส่วน prologue ของภาษาแอสเซมบลี 8086/8087/8088 ของรูที
นจากคลัง จึงกําหนดให้เหมือนกัน ดังนี (บรรทัด 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
สําหรับส่วน epilogue และข้อมูลทังหมดทีใช้ในคลัง จะกําหนด ดังนี (บรรทัด 14001-14068)
_TEXT ends
_DATA segment
… ข้อมูลในคลัง …
_DATA ends
end
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รูทีนทีสามารถเรียกใช้ได้จากภายนอกต้องกําหนดด้วยตัวชีทาง public (บรรทัด 10010-10073)
มิฉะนัน จะเรียกใช้ได้เฉพาะในคลังเท่านัน รูทีนเกือบทังหมดมีรปู แบบ ดังนี
_name proc near
… คําสัง …
_name endp
เพราะมีตวั แบบขนาดเล็ก ยกเว้นรูทีน _new_time กับ _new_ctrlc ซึงมีรปู แบบ
_name proc far
… คําสัง …
_name endp
เพราะเป็ นรูทีนทีเกียวข้องกับการขัดจังหวะ
ตามทีได้กล่าวแล้วในบทที 10 ว่า ในการอธิบายรูทีน จะใช้ภาษาซี ดังนัน ทุกๆ รูทีนจะมีหมายเหตุดว้ ย
ภาษาซีกาํ กับข้างหน้าเสมอ อย่างไรก็ตามการผ่านพารามิเตอร์จะใช้แบบภาษาปาสกาล คือ พารามิเตอร์ตวั
ท้ายสุดหรือขวาสุด จะอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ ส่วนพารามิเตอร์ตวั แรกจะอยูล่ ่างสุด และถ้ารูทีนนัน
มีความจําเป็ นต้องใช้ทีเก็บชัวคราว จะมีวธิ ีสองวิธเี พือจองทีเก็บดังกล่าว คือ จองเนื อทีในกรอบกองซ้อน (ดูบทที
7 หัวข้อ 7.2) ในลักษณะตัวแปรท้องถิน หรือจองเนื อทีในทีเก็บข้อมูลในคลัง ตัวอย่าง รูทีน _init (บรรทัด
10119-10155) เขียนเป็ นภาษาแอสเซมบลี 8086/8087/8088 ดังนี
; 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
สองบรรทัดแรกเป็ นหมายเหตุ บอกให้รวู้ า่ รูทีนนี มีพารามิเตอร์หนึ งตัว คือ end_data ซึงเป็ นตัวชีไปยัง
อักขระ และมีตวั แปรท้องถินสองตัว คือ status_word กับ control_word ซึงเป็ นชนิ ดจํานวนเต็ม ใช้เป็ นทีเก็บข้อมูล
ชัวคราว รูทีนทังหมดจะมีกรอบกองซ้อนเหมือนกรอบกองซ้อนของกระบวนงาน ในบทที 7 หัวข้อ 7.2 แต่จะไม่มี
ค่าโยงสถิต และเลขทีอยูข่ องตัวแปรระเบียนของข้อความสัง with และในกรณีทีมีการส่งค่ากลับ จะส่งค่าขนาด 16
บิตผ่านทางเรจิสเตอร์ ax หรือขนาด 32 บิตผ่านทางเรจิสเตอร์คู่ dx:ax กรอบกองซ้อนเมือมีการเรียกรูทีนจาก
คลัง จึงมีลกั ษณะตามรูปที 11.1
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bp + 4
bp + 2
bp
bp - 2
bp - 4

พารามิเตอร์ 1
พารามิเตอร์ 2
…
พารามิเตอร์ n
เลขทีอยูก่ ลับ
ค่าโยงพลวัต
ตัวแปรท้องถิน 1
ตัวแปรท้องถิน 2
…
ตัวแปรท้องถิน n

จัดการโดยผูเ้ รียก

จัดการโดยรูทีนจากคลัง

รูปที 11.1 กรอบกองซ้อนเมือมีการเรียกรูทีนจากคลัง
จะเห็นได้วา่ พารามิเตอร์ end_data ของรูทีน _init จะอยูท่ ีตําแหน่ ง [bp+4] และกําหนดให้ตาํ แหน่ งนี มี
ชือเป็ น @INENDD โดยใช้ตวั ชีทาง EQU ดังนี
@INENDD
EQU WORD PTR [bp+4]
ในทํานองเดียวกันตําแหน่ งของตัวแปรท้องถิน status_word และ control_word จะอยูท่ ี [bp-2] และ [bp-4]
ตามลําดับ กําหนดให้มชี ือ @INISTW และ @INICTW ตามลําดับ ดังนี
@INISTW
EQU WORD PTR [bp-2]
@INICTW
EQU WORD PTR [bp-4]
ตัวแปรท้องถินไม่จาํ เป็ นต้องอธิบายในบทนี อีกต่อไป ผูอ้ ่านสามารถดูได้จากโปรแกรมต้นฉบับ
ในการผ่านพารามิเตอร์ จะกระทําโดยผูเ้ รียก เลขทีอยูก่ ลับจะเกิดขึนเมือใช้คาํ สัง call โดยผูเ้ รียกเช่นกัน
ส่วนค่าโยงพลวัตและเนื อทีของตัวแปรท้องถิน จะกระทําโดยผูท้ ีถูกเรียก เมือผูถ้ กู เรียกทํางานเสร็จ ปกติแล้ว จะมี
การลบหรือผุด เนื อทีทังหมดในกรอบกองซ้อนของตนทิง (ดูบทที 7 หัวข้อ 7.2) อย่างไรก็ตาม ในการเขียนรูที
นจากคลัง บางครังไม่เหมาะสมทีจะลบพารามิเตอร์ทิงทังหมด เช่น ข้อความสัง write(output,x,y) จะมี
ความหมายเหมือน write(output,x); write(output,y); ถ้ามีการผ่านพารามิเตอร์ output และ x แล้วเรียกรูทีนจาก
คลังเพือทํา write(output,x) พารามิเตอร์ x ลบทิงได้ แต่พารามิเตอร์ output ไม่มคี วามจําเป็ นต้องลบทิง สามารถ
ผ่านพารามิเตอร์ y แล้วเรียกรูทีนจากคลังเพือทํา write(output,y) ต่อไปได้เลย เป็ นต้น (ต่อไปในหมายเหตุ จะ
ขีดเส้นใต้ พารามิเตอร์ทีค้างอยูบ่ นกองซ้อนในช่วงกระทําการ เพือให้แตกต่างจากพารามิเตอร์อนๆ)
ื
รูทีนจากคลังทังหมดทีจะกล่าวถึงในบทนี จะใช้ตามข้อตกลงทีกล่าวมาทังหมดนี ต่อไปจะกล่าวถึง
รายละเอียดของรูทีนจากคลังทังหมด เรียงตามกลุ่ม ดังนี

11.1 รูทีนทีใช้รายงานความผิดพลาดในช่วงกระทําการ
ในช่วงกระทําการ เมือรายงานความผิดพลาดแล้ว จะหยุดทํางานเสมอ ต่อไปถ้าพูดถึง รายงานความ
ผิดพลาดแล้ว จะหมายถึงหยุดทํางานด้วยเสมอ
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• _runtime_error (บรรทัด 13987-13999)
; void runtime_error(char *msg) ใช้ในกรณีทีมีความผิดพลาดเกิดขึนในช่วงกระทําการ เช่น เลข
จํานวนจริงมีคา่ มากเกินเก็บ หรือการหารากของเลขลบ เป็ นต้น มีพารามิเตอร์หนึ งตัว คือ เลขทีอยูข่ องอักขระตัว
แรกของข้อความผิดพลาด ข้อความผิดพลาดจะอยูใ่ นส่วนข้อมูล (บรรทัด 14025-14045) ข้อความผิดพลาด
แต่ละข้อความจะสินสุดด้วยค่า 0 รูทีนนี จะเรียกรูทีน _write_msg (บรรทัด 13953-13983) เพือแสดงข้อความ
ออกทางแฟ้ มผิดพลาดมาตรฐาน (standard error) ซึงมีหมายเลข handle ของแฟ้มเป็ น 2 แฟ้ มนี จะมีลกั ษณะ
เหมือนกันกับแฟ้มข้อมูลออกมาตรฐาน output ต่างกันตรงหมายเลข handle เท่านัน เนื อทีของแฟ้ มนี เก็บอยูใ่ น
ส่วนข้อมูลเช่นกัน (บรรทัด 14053-14059) หลังจากแสดงข้อความผิดพลาดแล้ว จะส่งพารามิเตอร์ คือ รหัส
กลับไปดอส (บรรทัด 13996-13997) ซึงกําหนดให้เป็ นค่า 9 แล้วเรียกรูทีน _exit (บรรทัด 13998) เพือ
กลับไปยังระบบปฏิบตั ิการดอส (ซึงจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป)

11.2 รูทีนทีใช้ตอนเริมต้นและสิ% นสุด
• _init (บรรทัด 10124-10155)
; void init(char *end_data) ถูกเรียกใช้ตอนเริมต้นของโปรแกรม (ดูคาํ สังทีผลิตโดยสัญลักษณ์
กระทํา #154 ของตัวอย่างที 7.1 ในบทที 7 ประกอบ) ทําหน้าทีตรวจสอบว่ามีซีพยี รู ่วมทีใช้คาํ นวณเลขจํานวน
จริงหรือไม่ (บรรทัด 10128-10135) ถ้ามีจะกําหนดให้ขอ้ มูลตรง @CO87 เท่ากับ 1 (บรรทัด 10135)
มิฉะนันจะเท่ากับ 0 (บรรทัด 14013) จากนัน (บรรทัด 10136-10139) กําหนดบิตพราง (mask bit) ตรง
ตําแหน่ งที 1,2,3,4 ของเรจิสเตอร์ควบคุม (control register) ในซีพียรู ่วม ให้เป็ น 1 เพือไม่ให้เกิดการขัดจังหวะ
เมือเกิด denormalized (ดูหวั ข้อ 11.3.1), การหารด้วยศูนย์ (zero divide), การล้น (มีคา่ มากเกินเก็บ), หรือ
การขาด (มีคา่ น้อยเกินเก็บ) เพราะไม่ตอ้ งการใช้ตวั จัดกระทําขัดจังหวะ (interrupt handler) ของดอส แต่จะใช้
การตรวจสอบด้วยรูทีนทีใช้คาํ นวณเลขจํานวนจริง (จะกล่าวถึงในภายหลัง) ทีทําเช่นนีได้ เนืองจากเมือเกิด
เหตุการณ์ทีกล่าวมา ค่าทีบิตต่างๆ ของเรจิสเตอร์สภาวะ (status register) จะถูกกําหนดตามเหตุการณ์นันๆ
การตรวจสอบจึงทําได้โดยการตรวจสอบค่าในเรจิสเตอร์สภาวะ นอกจากนันยังกําหนดให้บติ ตรงตําแหน่ งที 8-9
และ 10-11 ของเรจิสเตอร์ควบคุมในซีพียรู ่วม ให้เป็ น 11 และ 00 เพือให้การคํานวณในเรจิสเตอร์ร่วมต้องใช้
64 บิต และการปั ดเศษมีค่าใกล้ทีสุด ตามลําดับ
ในการเชือมโยงระหว่างแฟ้ มเป้าหมายทีได้จากการแปลโปรแกรมต้นฉบับภาษาปาสกาลซึงเก็บอยูใ่ น
แฟ้ มแบบ .OBJ กับแฟ้ม PASLIB31.OBJ ทีใช้เก็บรูทีนจากคลัง เพือผลิตแฟ้ มแบบ .EXE ตัวเชือมโยงจะรวม
เซกเมนต์จากทังสองแฟ้ มทีมีชอเหมื
ื
อนกัน คือ _TEXT segment, _DATA segment, และ STACK segment เข้า
ด้วยกัน และจะเรียงตามลําดับทีเขียนในส่วน prologue คือ _TEXT segment, _DATA segment, และ STACK
segment ตามลําดับ ใน _TEXT segment ซึงใช้เก็บส่วนคําสัง ลําดับการเรียงคําสังของโปรแกรมกับรูทีนจากคลัง
ไม่มคี วามสําคัญ เพราะการทํางานจะเริมทีตําแหน่ ง _isopascal เสมอ (ดูตวั ชีทาง end _isopascal ของตัวอย่าง
7.1 ในบทที 7 ประกอบ) แต่ตาํ แหน่ งของข้อมูลในโปรแกรมกับตําแหน่ งของข้อมูลในคลังมีความสําคัญ เนืองจาก
ตําแหน่ งสุดท้ายของข้อมูล
จะเป็ นตําแหน่ งเริมต้นของฮีป
ตําแหน่ งสุดท้ายของข้อมูลในโปรแกรมจะอยูท่ ี
_main_data_end (ดูตวั อย่าง 7.1 ในบทที 7 ประกอบ) ส่วนตําแหน่ งสุดท้ายของข้อมูลในคลังจะอยูท่ ี
@END_DATA (บรรทัด 14066) ถ้าข้อมูลในโปรแกรมเรียงมาก่อนข้อมูลในคลัง ตําแหน่ งเริมต้นของฮีป ซึงเก็บไว้
ที @START_HEAP (บรรทัด 14062) จะเท่ากับ @END_DATA มิฉะนัน จะเท่ากับ _main_data_end ดังนัน รูทีน
_init จะทําหน้าทีจัดการกับตําแหน่ งเริมต้นของฮีปด้วย โดยทีโปรแกรมจะผ่านพารามิเตอร์ ซึงเป็ นตําแหน่ ง
สุดท้ายของข้อมูลในโปรแกรม ไปให้รทู ีน _init เพือทําการเปรียบเทียบกับตําแหน่ งสุดท้ายของข้อมูลในคลัง
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จากนันกําหนดตําแหน่ งเริมต้นของฮีปให้เท่ากับตําแหน่ งทีมีเลขทีอยูส่ งู กว่า (บรรทัด 10142-10147) การ
จัดการกับเนื อทีบริเวณฮีป จะกล่าวถึงในรูทีน _new และ _dispose ซึงจะกล่าวถึงต่อไป ในการจัดการกับฮีป
จะต้องรู้ ตําแหน่ งเริมต้นของฮีป ซึงได้กล่าวถึงไปแล้ว ตําแหน่ งสุดท้ายของข้อมูลในฮีป (เก็บอยูท่ ี @LAST_HEAP
บรรทัด 14063) ตอนเริมต้นยังไม่มขี อ้ มูลจึงกําหนดให้เท่ากับตําแหน่ งเริมต้นของฮีป (บรรทัด 10148) และ
ตําแหน่ งสุดท้ายของฮีป (เก็บอยูท่ ี @END_HEAP บรรทัด 14064) กําหนดให้เท่ากับตําแหน่ งที sp ชีอยู่ (บรรทัด
10150) ดังนัน ตอนเริมต้นโปรแกรม หน่ วยความจํา ตําแหน่ งข้อมูล และเรจิสเตอร์ทีสําคัญ จะเป็ นดังรูปที
11.2
SS : FFFF
…
SS : FFF0

กองซ้อนในช่วงกระทําการ
@END_HEAP
ไม่เกิน 64K
ฮีป

@START_HEAP, @LAST_HEAP
ข้อมูล
DS, SS, ES : 0000
CS:IP
CS:0000

_isopascal:

คําสัง
Program Segment Prefix (PSP)

ไม่เกิน 64K
256 ไบต์

รูปที 11.2 หน่ วยความจํา ตําแหน่ งข้อมูล และเรจิสเตอร์ทีสําคัญหลังเรียกรูทนี _init
• _exit (บรรทัด 10159-10166)
; void exit(int return_code) ใช้เพือหยุดโปรแกรม และกลับไปยังระบบปฏิบตั ิการดอส มีพารามิเตอร์
หนึ งตัว คือ return_code ค่านี จะนําไปใส่ในเรจิสเตอร์ al จากนันจะเรียก int 21h ฟั งก์ชนั 4ch เพือส่งรหัสกลับ
และกลับไปยังระบบปฏิบตั ิการดอส

11.3 รูทีนทีใช้คาํ นวณนิพจน์
11.3.1 ชนิดจํานวนจริง
ในหนังสือเล่มนี จะพูดถึงเฉพาะเลขจํานวนจริงขนาด 32 บิต เท่านัน
การตรวจสอบกรณีทีเลขจํานวนจริงมีคา่ มากเกินเก็บ จะใช้รทู ีน _chkovf (บรรทัด 10175-10187) รู
ทีนนี จะตรวจสอบทีเรจิสเตอร์สภาวะในซีพยี รู ่วมตรงบิตที 2 หรือ 3 ว่าเป็ น 1 หรือไม่ ถ้าใช่ แสดงว่ามีค่ามาก
เกินเก็บ จะรายงานความผิดพลาด
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การตรวจสอบกรณีทีเลขจํานวนจริงมีคา่ น้อยเกินเก็บ จะใช้รทู ีน _chkunf (บรรทัด 10189-10200) รู
ทีนนี จะตรวจสอบทีเรจิสเตอร์สภาวะในซีพยี รู ่วมตรงบิตที 4 ว่าเป็ น 1 หรือไม่ ถ้าใช่ แสดงว่ามีค่าน้อยเกินเก็บ
จะรายงานความผิดพลาด
การตรวจสอบกรณี denormalized จะใช้รทู ีน _chkden (บรรทัด 10202-10210) โดยมีขอ้ แม้วา่ เลข
จํานวนจริงทีจะนํามาตรวจสอบต้องอยูใ่ นเรจิสเตอร์คู่ dx:ax รูทีนนี จะไม่ใช้เรจิสเตอร์สภาวะในซีพียรู ่วมในการ
ตรวจสอบ แต่จะใช้รปู แบบของเลขจํานวนจริงเป็ นตัวตรวจสอบ เนื องจากเลขจํานวนจริงทีเป็ นค่า denormalized
จะมีส่วนยกกําลัง คือ บิตที 23-30 เป็ น 00000000 เนื องจากตัวเลขทีจะตรวจสอบอยูใ่ นเรจิสเตอร์คู่ dx:ax
ดังนัน บิตดังกล่าว จะอยูใ่ นเรจิสเตอร์ dx ตรงตําแหน่ง 7-14 การตรวจสอบจะนําข้อมูลในเรจิสเตอร์ dx ไปใส่
ในเรจิสเตอร์ cx (บรรทัด 10203) แล้วใช้คาํ สัง and cx,7f80h (บรรทัด 10204) เพือทดสอบว่าบิตเหล่านัน
เป็ นศูนย์หรือไม่ ถ้าใช่ แสดงว่าเกิด denomalized จะรายงานความผิดพลาด
รูทีน _chkden ทีกล่าวข้างต้นจะหยุดการทํางาน ถ้าเกิด denomalized อย่างไรก็ตาม การเกิด
denormalized มีผลกับตัวเลขนัยสําคัญของเลขจํานวนจริงทีมีขนาดเล็กมากเท่านัน เช่น สมมุติวา่ สามารถเก็บ
ตัวเลขนัยสําคัญของเลขจํานวนจริงได้ 7 หลัก และสามารถเก็บแบบ normalized ได้ตาสุ
ํ ดเท่ากับ 0.1234567E37 (การเก็บแบบ normalized จะเก็บตัวเลขนัยสําคัญตัวแรกไว้หลังจุด และตัวเลขดังกล่าวต้องไม่เป็ น 0) เลขทีมี
ค่าน้อยกว่านี จะไม่สามารถเก็บได้ เรียกว่า ค่าน้อยเกินเก็บ ถ้าเราต้องการเก็บเลข 0.01234567E-37,
0.001234567E-37, 0.0001234567E-37, 0.00001234567E-37, 0.000001234567E-37,
0.0000001234567E-37, 0.00000001234567E-37 จะมีค่าน้อยเกินเก็บ เพราะค่า normalized มีคา่
เท่ากับ 0.1234567E-38, 0.1234567E-39, 0.1234567E-40, 0.1234567E-41, 0.1234567E-42,
0.1234567E-43, 0.1234567E-44 ตามลําดับ ในการเก็บตัวเลขจํานวนจริง คอมพิวเตอร์จะเก็บ ส่วน
แมนทิสซา (mantissa) และส่วนเลขชีกาํ ลัง (exponent) ดังนัน ถ้าอนุ ญาตให้มกี ารเก็บแบบ denormalized ได้
คือ อนุ ญาตให้เลขหลังจุดเป็ นศูนย์ได้ โดยทีส่วนเลขชีกาํ ลังมีค่าได้น้อยทีสุดเท่าเดิม คือ –37 และตัวเลขนัยสําคัญ
ของส่วนแมนทิสซาเก็บได้ 7 หลักเหมือนเดิม เลขดังกล่าวข้างต้นสามารถเก็บแบบ denomalized ได้ดงั นี
0.0123456E-37, 0.0012345E-37, 0.0001234E-37, 0.0000123E-37, 0.0000012E-37,
0.0000001E-37, 0.0000000E-37 ตามลําดับ จะเห็นได้วา่ เลขนัยสําคัญจะลดลงตามลําดับ และหายไป
กลายเป็ นค่าศูนย์ในทีสุด
เป็ นต้น ซีพียรู ่วมของสถาปั ตยกรรมอินเทล 8087 อนุญาตให้เก็บเลขแบบ
denormalized ได้ และค่าน้อยเกินเก็บจะแทนด้วยเลขจํานวนจริง 0 ถ้าต้องการให้เก็บเลขแบบ denormalized ได้
ก็ไม่ตอ้ งเขียนรูทีนเพิมเติม ในกรณีทีเกิด denormalized และต้องการให้มีความหมายเหมือน ค่าน้อยเกินเก็บ โดย
การตัดเลขนัยสําคัญทังหมดทิง หรือการเปลียนค่าให้เป็ น 0 นันเอง ก็สามารถทําได้ ในหนังสือเล่มนีได้สร้างรูทีน
ไว้ให้แล้ว ชือ _chkres (บรรทัด 10235-10242) โดยมีขอ้ แม้วา่ เลขจํานวนจริงทีจะนํามาตรวจสอบต้องอยูใ่ นเร
จิสเตอร์คู่ dx:ax การตรวจสอบทําเหมือนรูทีน _chkden แต่จะไม่หยุดการทํางานเมือเกิด denormalized แต่จะ
กําหนดค่าในเรจิสเตอร์คู่ dx:ax ให้เป็ น 0 (บรรทัด 10239-10240) ซึงแทนเลขจํานวนจริง 0 นันเอง
ในการ บวก ลบ คูณ หาร เลขจํานวนจริง อาจจะทําให้ผลลัพธ์ มีค่ามากเกินเก็บ ในกรณีนี ควรหยุดการ
ทํางาน แต่ถา้ ผลลัพธ์มีคา่ น้อยเกินเก็บหรือ denormalized ก็ไม่ควรหยุดทํางาน ดังนันรูทีนทีใช้ บวก ลบ คูณ หาร
เลขจํานวนจริง จะมีการเรียกใช้รทู ีน _chkovf ในกรณีทีต้องการเรียกรูทีน _chkres เพือเปลียนค่า denormalized
ให้เป็ น 0 จะมีหมายเหตุให้ผใู้ ช้สามารถแก้ไขได้ (บรรทัด 10312, 10337, 10362, 10398)
สําหรับการอ่านเลขจํานวนจริง เมือมีคา่ มากเกินเก็บ หรือ น้อยเกินเก็บ ควรหยุดการทํางาน และแจ้ง
ให้ผใู้ ช้ทราบ จึงได้สร้างรูทีน _chkrng (บรรทัด 10212-10242) เพือเรียกรูทีน _chkovf กับ _chkunf แต่ได้
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หมายเหตุไว้ (บรรทัด 10230) สําหรับกรณีทีต้องการหยุดการทํางานเมือเกิด denormalized รูทีน _chkrng ไม่
ถูกใช้ในหัวข้อนี จะถูกใช้ในหัวข้อ 11.4
ทุกรูทีนทีเกียวข้องกับเลขจํานวนจริง จะต้องมีการตรวจสอบว่า มีซพี ียรู ่วมทีใช้คาํ นวณเลขจํานวนจริง
หรือไม่ โดยการดูทีข้อมูลของ @CO87 ซึงมีการกําหนดค่าโดยรูทีน _init ตามทีกล่าวมาแล้ว ถ้าเป็ น 0 แสดงว่า
ไม่มี จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนัน จึงจะดําเนิ นการต่อไปได้ เช่น บรรทัด 10250-10255 เป็ นต้น รูทีน
เหล่านี ถกู ใช้ในบทที 9 หัวข้อ 9.1
• _float_convert (บรรทัด 10246-10269)
; float float_convert(int i) ใช้เพือเปลียนเลขจํานวนเต็มให้เป็ นเลขจํานวนจริง มีพารามิเตอร์หนึ งตัว
คือ ค่าของเลขจํานวนเต็ม จะอยูท่ ีตําแหน่ ง @FI (บรรทัด 10168) การเปลียนเป็ นเลขจํานวนจริงทําได้โดยการ
เปลียนเลขจํานวนเต็มขนาด 16 บิตให้เป็ นขนาด 32 บิต (บรรทัด 10256-10257) แล้วเก็บไว้ในตัวแปร
ชัวคราว result ขนาด 32 บิต (บรรทัด 10258-10259) ซึงอยูต่ รงตําแหน่ ง @FRES (บรรทัด 10173) โดยที
ตําแหน่ ง @FHIGH และ @FLOW (บรรทัด 10171-10172) เก็บค่าตรงบิตเลขทีอยูส่ งู ขนาด 16 บิตและบิตเลขที
อยูต่ าขนาด
ํ
16 บิต ตามลําดับ จากนันใช้คาํ สัง fild @FRES (บรรทัด 10260) เพือบรรจุค่าขนาด 32 บิตตรง
ตําแหน่ ง @FRES ไว้บนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม ในขณะทีบรรจุคา่ เลขจํานวนเต็ม จะถูกเปลียนให้เป็ น
ค่าเลขจํานวนจริง จากนันใช้คาํ สัง fwait (บรรทัด 10261) เพือรอให้การเปลียนค่าและบรรจุเสร็จสมบูรณ์
จากนันจึงใช้คาํ สัง fstp @FRES (บรรทัด 10262) เพือนําค่าทีอยูบ่ นยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม ซึง
ตอนนี เป็ นค่าจํานวนจริงแล้ว มาเก็บที @FRES หลังจากทําเสร็จ ค่าทีอยูบ่ นยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม
จะถูกผุดทิง รอให้การจัดเก็บสมบูรณ์ โดยใช้คาํ สัง fwait (บรรทัด 10263) แล้วจึงนําค่าดังกล่าวบรรจุในเรจิ
สเตอร์คู่ dx:ax ตามต้องการ (บรรทัด 10264-10265)
• _float_negate (บรรทัด 10273-10292)
; float float_negate(float y) ใช้เพือเปลียนเครืองหมายของเลขจํานวนจริง มีพารามิเตอร์หนึ งตัว คือ
เลขจํานวนจริงทีต้องการเปลียนเครืองหมาย ซึงจะอยูท่ ีตําแหน่ ง @FY (บรรทัด 10169) นําค่านี บรรจุบนยอด
กองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วมด้วยคําสัง fld (บรรทัด 10283) จากนันใช้คาํ สัง fchs (บรรทัด 10284) เพือ
เปลียนเครืองหมาย จากนันจึงใช้คาํ สัง fstp @FRES (บรรทัด 10285) เพือนําค่าทีอยูบ่ นยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์
ของซีพียรู ่วม ซึงตอนนี เปลียนเครืองหมายแล้ว มาเก็บที @FRES หลังจากทําเสร็จ ค่าทีอยูบ่ นยอดกองซ้อนเรจิ
สเตอร์ของซีพยี รู ่วมจะถูกผุดทิง รอให้การจัดเก็บสมบูรณ์ โดยใช้คาํ สัง fwait (บรรทัด 10286) แล้วจึงนําค่า
ดังกล่าวบรรจุในเรจิสเตอร์คู่ dx:ax ตามต้องการ (บรรทัด 10287-10288)
• _float_add (บรรทัด 10296-10317)
; float float_add(float x, float y) ใช้เพือบวกเลขจํานวนจริงสองตัว มีพารามิเตอร์สองตัว คือ เลข
จํานวนจริงสองตัวทีต้องการนํามาบวกกัน ซึงเก็บอยูท่ ีตําแหน่ ง @FX และ @FY (บรรทัด 10170 และ 10169)
ใช้คาํ สัง fld @FX (บรรทัด 10305) เพือบรรจุค่าของเลขจํานวนจริงตัวแรกบนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียู
ร่วม แล้วใช้คาํ สัง fadd @FY (บรรทัด 10306) เพือนําค่าของเลขจํานวนจริงตัวทีสอง ไปบวกกับค่าของเลข
จํานวนจริงตัวแรกทีบนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม ผลลัพธ์จะเก็บทียอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม
แทนทีค่าของเลขจํานวนจริงตัวแรก จากนันใช้คาํ สัง fstp @FRES (บรรทัด 10307) เพือนําค่าทีอยูบ่ นยอดกอง
ซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม ซึงตอนนี คือ ผลลัพธ์ทีได้จากการบวก มาเก็บที @FRES หลังจากทําเสร็จ ค่าทีอยูบ่ น
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ยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วมจะถูกผุดทิง รอให้การจัดเก็บสมบูรณ์ โดยใช้คาํ สัง fwait (บรรทัด 10308)
ผลลัพธ์ทีได้จากการบวกอาจมีคา่ มากเกินเก็บ จึงใช้คาํ สังเรียกรูทีน _chkovf (บรรทัด 10309) ถ้าไม่มีค่ามาก
เกินเก็บ จะนําค่าของผลลัพธ์บรรจุในเรจิสเตอร์คู่ dx:ax (บรรทัด 10310-10311) สําหรับกรณีทีมีคา่ น้อยเกิน
เก็บ ผลลัพธ์จะเป็ นศูนย์ ส่วนกรณีทีเกิด denomalized จะใช้คา่ ตามนัน แต่ถา้ ต้องการให้คา่ เป็ นศูนย์ ให้เอาหมาย
เหตุ ตรงบรรทัด 10312 ออก เพือใช้คาํ สังเรียกรูทีน _chkres สุดท้ายใช้คาํ สัง fclex (บรรทัด 10313) เพือ
กําหนดค่าของเรจิสเตอร์สภาวะในซีพยี รู ่วม ให้กลับสูส่ ภาวะปกติ
• _float_subtract (บรรทัด 10321-10342)
; float float_subtract(float x, float y) ใช้เพือลบเลขจํานวนจริงสองตัว เหมือน _float_add แต่คาํ สัง
ในการลบ คือ fsub
• _float_multiply (บรรทัด 10346-10367)
; float float_multiply(float x,float y) ใช้เพือคูณเลขจํานวนจริงสองตัว เหมือน _float_add แต่คาํ สัง
ในการคูณ คือ fmul
• _float_divide (บรรทัด 10371-10403)
; float float_divide(float x,float y) ใช้เพือหารเลขจํานวนจริงสองตัว คล้ายกับการคํานวณเลขจํานวน
จริงทีแล้วมา แต่จะมีการบรรจุตวั หารบนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วมก่อน แล้วตรวจสอบว่าตัวหารเป็ น 0
หรือไม่ ถ้าใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 10380-10390) มิฉะนัน จะบรรจุตวั ตังบนยอดกองซ้อนเรจิ
สเตอร์ของซีพยี รู ่วม (บรรทัด 10391) ทําให้ตวั หารอยูข่ า้ งล่างรองลงมาจากยอดกองซ้อน คําสังทีใช้ในการหาร
จึงเป็ น fdivrp st(1),st(0) (บรรทัด 10392)
• _float_compare (บรรทัด 10409-10439)
; int float_compare(float x,float y) ใช้เพือเปรียบเทียบเลขจํานวนจริงสองตัว มีพารามิเตอร์สองตัว
ซึงเก็บอยูท่ ีตําแหน่ ง @FX และ @FY (บรรทัด 10170 และ 10169) หลังการเปรียบเทียบ จะได้ค่าเก็บในเรจิ
สเตอร์ ax โดยจะมีค่าเป็ น –1, 0, หรือ 1 ถ้า พารามิเตอร์ตวั แรกมีค่า มากกว่า, เท่ากับ, หรือน้อยกว่า
พารามิเตอร์ตวั ทีสอง ตามลําดับ การเปรียบเทียบจะบรรจุเลขจํานวนจริงทังสองบนกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียู
ร่วม ด้วยคําสัง fld (บรรทัด 10419-10420) แล้วใช้คาํ สัง fcompp (บรรทัด 10421) เพือเปรียบเทียบค่าทัง
สอง หลังการเปรียบเทียบค่าทังสองจะถูกผุดทิง และค่าตรงบิตทีเกียวข้องกับการเปรีบยเทียบของเรจิสเตอร์
สภาวะในซีพยี รู ่วม จะถูกกําหนด ค่าเหล่านันสามารถนําไปใส่ในเรจิสเตอร์ FLAGS ของซีพียู 8086/8088
เพือให้มีผลกับ ZF, PF, และ CF ได้ดว้ ยคําสัง fstsw และ sahf (บรรทัด 10422-10425) จากนันใช้คาํ สัง je
เพือกําหนดให้เรจิสเตอร์ ax มีคา่ เป็ น 0 เพราะมีค่าเท่ากัน และใช้คาํ สัง ja เพือกําหนดให้เรจิสเตอร์ ax มีคา่ เป็ น
1 เพราะพารามิเตอร์ตวั แรกมีคา่ น้อยกว่า มิฉะนัน กําหนดให้เรจิสเตอร์ ax มีคา่ เป็ น -1 เพราะพารามิเตอร์ตวั
แรกมีค่ามากกว่า
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11.3.2 ชนิดเซต
การดําเนิ นการกับข้อมูลชนิ ดเซต จะใช้เรจิสเตอร์เทียมสองตัว ซึงในบทที 9 หัวข้อ 9.2 เรียกว่า sx กับ
tsx เรจิสเตอร์เทียมทังสองนีไม่ใช่เรจิสเตอร์ของสถาปั ตยกรรมอินเทล 8086/8088 แต่เป็ นตัวแปรในคลัง ชือ
@_SX กับ @_TSX (บรรทัด 14046-14047) มีขนาดเท่ากับ SET_SIZE ซึงกําหนดไว้ 32 ไบต์ (บรรทัด
10076) แต่ละบิตจะใช้บ่งบอกการเป็ นสมาชิกในเซต เนื องจากใช้ทีเก็บ 32 ไบต์ จึงมีสมาชิกได้มากทีสุด 256
ตัว ในกรณีของเซตว่าง ทุกๆ บิตจะมีค่าเป็ น 0 สมาชิกของเซตแทนด้วยตําแหน่ ง ซึงมีคา่ ตังแต่ 0 ถึง 255 ถ้า
สมาชิกตัวใดถูกเพิมเข้าไปในเซต ค่าของบิตทีตําแหน่ งดังกล่าวจะเป็ น 1 ซึงหมายถึงการเป็ นสมาชิกในเซต แต่ถา้
ไม่เป็ นสมาชิก บิตทีตําแหน่ งดังกล่าวจะเป็ น 0
การดําเนิ นการกับข้อมูลชนิ ดเซตและเรจิสเตอร์เทียมทังสองนี จะใช้รทู ีนทีอยูใ่ นหัวข้อนี สําหรับชนิ ด
SET ในหมายเหตุ อธิบายได้ดว้ ยภาษาซี ดังนี (บรรทัด 10075)
typedef char set[SET_SIZE] SET
• _copy_sx (บรรทัด 10443-10464)
; void copy_sx(SET *destination) ใช้เพือทําสําเนาข้อมูลจากเรจิสเตอร์เทียม sx ไปยังหน่ วยความจํา
ปลายทาง มีพารามิเตอร์หนึ งตัว เป็ นเลขทีอยูข่ องหน่ วยความจําปลายทาง วิธีการทําสําเนาตรงไปตรงมา คือ ทํา
สําเนาทีละไบต์ จํานวนเท่ากับ SET_SIZE
• _push_sx (บรรทัด 10468-10489)
; void push_sx(SET destination) ใช้เพือกดค่าทีเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์เทียม sx ลงบนกอง
ซ้อนในช่วงกระทําการ ก่อนทีจะเรียกใช้รทู ีนนี ต้องจองเนื อทีขนาดเท่ากับขนาดของชนิ ดเซตบนกองซ้อนในช่วง
กระทําการก่อน ด้วยคําสัง sub sp,set_size เมือ set_size เป็ นขนาดดังกล่าว เพือใช้เป็ นพารามิเตอร์ แล้วจึง
เรียกรูทีนนี ดว้ ยคําสัง call _push_sx วิธีการการกดค่าก็คอื การทําสําเนาจากเรจิสเตอร์เทียม sx ไปยังจุดเริมต้น
ของเนื อทีจองไว้ ถ้าดูจากรูปที 11.1 เนื อทีดังกล่าวเริมต้นทีเลขทีอยู่ [bp+4] วิธีการทําสําเนาตรงไปตรงมา คือ
ทําสําเนาทีละไบต์ จํานวนเท่ากับ SET_SIZE
รูทีนนี จะค้างพารามิเตอร์ไว้บนกองซ้อนในช่วงกระทําการ (บรรทัด 10488)
• _load_sx (บรรทัด 10493-10514)
; void load_sx(SET *source) ใช้เพือทําสําเนาข้อมูลจากหน่ วยความจําต้นทาง ไปยังเรจิสเตอร์เทียม
sx มีพารามิเตอร์หนึงตัว เป็ นเลขทีอยูข่ องหน่วยความจําปลายทาง วิธีการทําสําเนาตรงไปตรงมา คือ ทําสําเนา
ทีละไบต์ จํานวนเท่ากับ SET_SIZE
• _clear_sx (บรรทัด 10517-10536)
; void clear_sx(void) ใช้เพือกําหนดให้ทุกบิตของเรจิสเตอร์เทียม sx มีคา่ เป็ น 0 โดยการใส่ค่า 0 ไป
ทีทุกไบต์ของเรจิสเตอร์เทียม sx
• _add_range_element (บรรทัด 10541-10560)
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; void add_range_element(int min, int max) มีพารามิเตอร์สองตัว ตัวแรกบอกตําแหน่ งเริมต้นของ
สมาชิก และตัวทีสองบอกตําแหน่ งสุดท้ายของสมาชิก ทําหน้าทีกําหนดสมาชิกในเรจิสเตอร์เทียม sx ทีมีตาํ แหน่ ง
ติดกันได้หลายๆ ตัวพร้อมกัน รูทีนนี จะคํานวณตําแหน่ งทีจะเพิมสมาชิกในเซต แล้วเรียกรูทีน _add_element (ซึง
จะกล่าวถึงต่อไป) เพือเพิมสมาชิกดังกล่าว
• _add_element (บรรทัด 10564-10602)
; void add_element(int position) ใช้เพือเพิมสมาชิกในเรจิสเตอร์เทียม sx ทีละตัว มีพารามิเตอร์
หนึ งตัว เพือบอกตําแหน่ งของสมาชิกทีจะเพิม ก่อนเพิมจะตรวจสอบว่าตําแหน่ งดังกล่าวอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 255
หรือไม่ ถ้าไม่ จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนัน จะกําหนดให้ค่าของบิตทีตําแหน่ งดังกล่าวของเรจิสเตอร์เทียม
sx มีคา่ เป็ น 1
• _set_intersection (บรรทัด 10606-10631)
; void set_intersection(SET operand) มีพารามิเตอร์หนึ งตัว คือ เซต ใช้เพือดําเนิ นการอินเตอร์เซก
ชันระหว่างค่าของเซตทีอยูใ่ นเรจิสเตอร์เทียม sx กับค่าของเซตทีส่งมาทางพารามิเตอร์ โดยใช้คาํ สัง and ระหว่าง
บิตทีตําแหน่งเดียวกัน ผลลัพธ์ทีได้จะเก็บในเรจิสเตอร์เทียม sx
• _set_union (บรรทัด 10635-10660)
; void set_union(SET operand) เหมือนรูทีน _set_intersection แต่ใช้คาํ สัง or ระหว่างบิตทีตําแหน่ ง
เดียวกัน
• _set_difference (บรรทัด 10664-10690)
; void set_difference(void) เหมือนรูทีน _set_intersection แต่ใช้คาํ สัง not และ and ตามลําดับ
ระหว่างบิตทีตําแหน่ งเดียวกัน
• _set_le (บรรทัด 10696-10736)
; int set_le(SET operand) มีพารามิเตอร์หนึ งตัว คือ เซต ใช้เพือตรวจสอบว่า เซตตรงพารามิเตอร์
เป็ นเซตย่อยของเซตทีอยูใ่ นเรจิสเตอร์เทียม sx หรือไม่ รูทีนนี เรียกใช้รทู ีน _set_in (จะกล่าวต่อไป) ซึงทําหน้าที
ตรวจสอบการเป็ นสมาชิกในเซตทีเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์เทียม sx รูทีน _set_in ต้องการพารามิเตอร์หนึ งตัว เพือ
บอกตําแหน่ งของสมาชิก การตรวจสอบทําได้โดยพิจารณาทุกบิตของเซตตรงพารามิเตอร์ และสนใจเฉพาะบิตทีมี
ค่าเป็ นหนึ งเท่านัน บิตทีมีค่าเป็ น 0 จะข้ามไปไม่ตอ้ งพิจารณา ถ้าบิตมีค่าเป็ น 1 แสดงว่า ค่าทีแทนด้วยตําแหน่ ง
ของบิตนัน เป็ นสมาชิกของเซตตรงพารามิเตอร์ ตามคุณสมบัติของเซตย่อย ค่านันต้องเป็ นสมาชิกของเซตทีอยู่
ในเรจิสเตอร์เทียม sx ด้วย จึงส่งตําแหน่ งของบิตดังกล่าวเป็ นพารามิเตอร์ให้กบั รูทีน _set_in แล้วเรียกรูทีน
_set_in ถ้ารูทีน _set_in ส่งค่า 1 กลับ (ผ่านทางเรจิสเตอร์ ax) แสดงว่า ค่านันเป็ นสมาชิกของเซตทีอยูใ่ นเรจิ
สเตอร์เทียม sx ด้วย ต้องพิจารณาค่าต่อไป มิฉะนัน สรุปได้วา่ เซตตรงพารามิเตอร์ไม่เป็ นเซตย่อยของเซตทีอยู่
ในเรจิสเตอร์เทียม sx กรณีนีจะส่งค่า 0 กลับทางเรจิสเตอร์ ax ส่วนกรณีทีรูทีน _set_in ส่งค่า 1 กลับและมีการ
ทําซําจนครบทุกตําแหน่ งแล้ว จึงจะสรุปได้วา่ เซตตรงพารามิเตอร์เป็ นเซตย่อยของเซตทีอยูใ่ นเรจิสเตอร์เทียม sx
กรณีนีจะส่งค่า 1 กลับทางเรจิสเตอร์ ax
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• _set_eq (บรรทัด 10740-10763)
; int set_eq(SET operand) มีพารามิเตอร์หนึ งตัว คือ เซต ใช้เพือตรวจสอบว่า เซตตรงพารามิเตอร์
เท่ากันหรือเป็ นเซตเดียวกัน กับเซตทีอยูใ่ นเรจิสเตอร์เทียม sx หรือไม่ การตรวจสอบทําได้โดยพิจารณาทุกบิต
ของเซตตรงพารามิเตอร์ ว่ามีค่าเท่ากับทุกบิตของเซตทีอยูใ่ นเรจิสเตอร์เทียม sx หรือไม่ ถ้าใช่ แสดงว่า เซตตรง
พารามิเตอร์เท่ากันกับเซตทีอยูใ่ นเรจิสเตอร์เทียม sx กรณีนีจะส่งค่า 1 กลับทางเรจิสเตอร์ ax มิฉะนัน ไม่เท่ากัน
จะส่งค่า 0 กลับทางเรจิสเตอร์ ax
• _set_ne (บรรทัด 10767-10790)
; int set_ne(SET operand) มีพารามิเตอร์หนึ งตัว คือ เซต ใช้เพือตรวจสอบว่า เซตตรงพารามิเตอร์
ไม่เท่ากันหรือไม่เป็ นเซตเดียวกัน กับเซตทีอยูใ่ นเรจิสเตอร์เทียม sx หรือไม่ การตรวจสอบทําได้โดยพิจารณาทุก
บิตของเซตตรงพารามิเตอร์ ว่ามีคา่ เท่ากับทุกบิตของเซตทีอยูใ่ นเรจิสเตอร์เทียม sx หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ แสดงว่า เซต
ตรงพารามิเตอร์ไม่เท่ากันกับเซตทีอยูใ่ นเรจิสเตอร์เทียม sx กรณีนีจะส่งค่า 1 กลับทางเรจิสเตอร์ ax มิฉะนัน
เท่ากัน จะส่งค่า 0 กลับทางเรจิสเตอร์ ax
• _set_ge (บรรทัด 10796-10842)
; int set_ge(SET operand) มีพารามิเตอร์หนึ งตัว คือ เซต ใช้เพือตรวจสอบว่า เซตตรงพารามิเตอร์
เป็ นซุปเปอร์ซบั เซตของเซตทีอยูใ่ นเรจิสเตอร์เทียม sx หรือไม่ การตรวจสอบทําเหมือนรูทีน _set_le แต่วา่ สลับ
ตัวถูกดําเนิ นการ คือ เป็ นการตรวจสอบว่า เซตทีอยูใ่ นเรจิสเตอร์เทียม sx เป็ นเซตย่อยของเซตตรงพารามิเตอร์
หรือไม่แทน วิธีการ คือ ทําสําเนาข้อมูลจากเรจิสเตอร์เทียม sx ไปเก็บในเรจิสเตอร์เทียม tsx โดยการเรียกรูทีน
_copy_sx (บรรทัด 10804-10806) จากนันบรรจุเซตตรงพารามิเตอร์ไปเก็บไว้ในเรจิสเตอร์เทียม sx โดยการ
เรียกรูทีน _load_sx (บรรทัด 10807-10809) จากนันการตรวจสอบจะเหมือนกับรูทีน _set_le (บรรทัด
10810-10842) ยกเว้น เปลียนจากเซตตรงพารามิเตอร์เป็ นเซตในเรจิสเตอร์เทียม tsx (บรรทัด 10816)
• _set_in (บรรทัด 10846-10886)
; int set_in(int position) ใช้เพือตรวจสอบการเป็ นสมาชิกในเซตทีเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์เทียม sx รูทนี
นี ตอ้ งการพารามิเตอร์หนึ งตัว เพือบอกตําแหน่ งของสมาชิก การตรวจสอบทําได้โดยดูวา่ บิตทีตําแหน่ งดังกล่าว
ของเรจิสเตอร์เทียม sx มีคา่ เป็ น 1 หรือไม่ ถ้าใช่ แสดงว่าเป็ นสมาชิก ส่งค่า 1 กลับทางเรจิสเตอร์ ax มิฉะนัน
แสดงว่าไม่เป็ นสมาชิก ส่งค่า 0 กลับทางเรจิสเตอร์ ax

11.4 รูทีนทีถูกเรียกใช้โดยกระบวนงานมาตรฐานหรือฟั งก์ชนั มาตรฐาน
11.4.1 แฟ้ม
ในภาษาปาสกาล มีกระบวนงานมาตรฐานสองอัน คือ reset และ rewrite ใช้เพือเปิ ดแฟ้ ม
สําหรับอ่านและเขียน ตามลําดับ การเปิ ดแฟ้ มเพืออ่านจะมีความแตกต่างกันระหว่าง แฟ้ มเทอร์มินอลกับแฟ้ม
ทัวไป เพราะเมือเปิ ดแฟ้มเทอร์มนิ อลเพืออ่านแล้ว ต้องรอให้ผใู้ ช้ป้อนข้อมูลก่อน จะไม่สามารถอ่านข้อมูลตัวแรก
ได้ และไม่อนุญาตให้มีการเปิ ดซํา จึงไม่อนุ ญาตให้ใช้กระบวนงานมาตรฐาน reset กับแฟ้ มเทอร์มนิ อล อย่างไรก็
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ตามสามารถใช้กระบวนงานมาตรฐาน rewrite กับแฟ้ มเทอร์มนิ อลได้ สําหรับแฟ้มโดยทัวไปอนุ ญาตให้เปิ ดซําได้
(ถ้าก่อนหน้านีเป็ นการเปิ ดเพืออ่านไม่ใช่เขียน) และสามารถอ่านข้อมูลตัวแรกจากแฟ้ มได้เลย การเปิ ดเพืออ่าน
และเขียน จะแทนด้วย @_OPEN_READ_ และ @_OPEN_WRITE_ ซึงมีค่าเท่ากับ 2 และ 3 ตามลําดับ (บรรทัด
10100-10101) สําหรับ 1 ไม่ได้ใช้ และ 0 หมายถึง แฟ้ มดังกล่าวไม่ได้เปิ ด
ถ้าเปิ ดแฟ้มได้ จุดเริมต้นจะอยูท่ ีต้นแฟ้ ม การอ่านจึงเริมทีต้นแฟ้ ม กรณีการเขียน ถ้าในแฟ้มมีขอ้ มูล
ข้อมูลเดิมจะหาย ในระบบปฏิบตั ิการดอส แต่ละแฟ้ม จะต้องมีชือ ก่อนใช้จะต้องมีการเปิ ด และหลังใช้เสร็จ
จะต้องมีการปิ ด ดังนัน จึงได้เพิม กระบวนงานมาตรฐานขึนมาอีกสองอัน คือ assign กับ close เพือกําหนดชือ
ให้กบั แฟ้ ม และปิ ดแฟ้ ม ตามลําดับ ส่วน reset และ rewrite ใช้เหมือนเดิม คือ เปิ ดแฟ้ มเพืออ่านและเขียน
ตามลําดับ ระบบปฏิบตั ิการดอสจะเปิ ดแฟ้ ม โดยอัตโนมัติให้แล้วห้าแฟ้ ม โดยไม่มกี ารปิ ด คือ แฟ้ มทีมีหมายเลข
แฟ้ ม 0-4 สําหรับ แฟ้ มข้อมูลเข้ามาตรฐาน, แฟ้ มข้อมูลออกมาตรฐาน, แฟ้ มผิดพลาดมาตรฐาน, แฟ้ มช่วย
มาตรฐาน, และแฟ้ มเครืองพิมพ์มาตรฐาน โดยมีชือ CON, CON, CON, AUX, และ PRN ตามลําดับ ดังนัน ไม่ควร
ตังชือแฟ้มให้ตรงกับแฟ้ มเหล่านี ในภาษาปาสกาลแฟ้ ม input และ output จะตรงกับแฟ้ มข้อมูลเข้ามาตรฐาน
และแฟ้มข้อมูลออกมาตรฐาน ตามลําดับ สําหรับแฟ้ มผิดพลาดมาตรฐาน ใช้เพือรายงานความผิดพลาดในช่วง
กระทําการ ดังทีกล่าวแล้วในหัวข้อ 11.1 แฟ้ มข้อมูลออกมาตรฐานและแฟ้ มผิดพลาดมาตรฐาน คือ จอภาพ ส่วน
แฟ้ มข้อมูลเข้ามาตรฐาน คือ แป้นพิมพ์ จะเห็นว่ามีชือเหมือนกัน คือ CON แต่มีหมายเลขแฟ้ ม ต่างกัน ทังจอภาพ
และแป้นพิมพ์เรียกรวมกันว่า เทอร์มินอล
กระบวนงานมาตรฐาน assign จะเรียกใช้รทู ีน _assign_char_name หรือ _assign_string_name ส่วน
กระบวนงาน reset, rewrite, และ close จะเรียกใช้รทู ีน _reset, _rewrite, และ _close ตามลําดับ (ดูบทที 10
หัวข้อ 10.2.2)
โครงสร้างของแฟ้ ม อธิบายด้วยภาษาซี ดังนี (บรรทัด 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;
เมือ size_of component เป็ นขนาดของบัฟเฟอร์ ซึงมีขนาดไม่แน่ นอน เช่น FILE OF CHAR หรือ TEXT จะมีขนาด
เท่ากับ 1 ส่วน FILE OF INTEGER มีขนาดเท่ากับ 2 เป็ นต้น สําหรับ MAX_FILE_NAME_LENGTH กําหนดให้
เท่ากับ 65 (บรรทัด 00000) โครงสร้างนี จะตรงกับทีเคยกล่าวแล้วในบทที 7 หัวข้อ 7.3 เพือให้สะดวกในการ
อ้างถึงตําแหน่ งต่างๆ ในโครงสร้างของแฟ้ม จึงได้ตงชื
ั อเพือบอกขนาดและระยะห่างจาก handle ดังนี (บรรทัด
10083-10093)
@HANDLE_OFFSET
@HANDLE_SIZE
@EOF_OFFSET

EQU
EQU
EQU

0
2
(@HANDLE_OFFSET+@HANDLE_SIZE)
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@EOF_SIZE
@EOLN_OFFSET
@EOLN_SIZE
@OPEN_FLAG_OFFSET
@OPEN_FLAG_SIZE
@TERM_OFFSET
@TERM_SIZE
@FNAME_OFFSET

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

1
@EOF_OFFSET+@EOF_SIZE
1
@EOLN_OFFSET+@EOLN_SIZE
1
@OPEN_FLAG_OFFSET+@OPEN_FLAG_SIZE
1
@TERM_OFFSET+@TERM_SIZE

เหตุผลทีใช้ handle เป็ นจุดเริมต้นของระยะห่าง เพราะขนาดของบัฟเฟอร์ไม่แน่ นอน
หมายเหตุ ชือของแฟ้มจะปิ ดท้ายด้วยรหัส 0
• _assign_char_name (บรรทัด 10892-10917)
; void assign_char_name(FILE *file, int size, int value) มีพารามิเตอร์สามตัว คือ file เป็ นตัวชีหรือ
เลขทีอยูข่ องแฟ้ มทีจะกําหนดชือ, size เป็ นขนาดของบัฟเฟอร์, และ value เป็ นรหัสของอักขระทีเป็ นชือแฟ้ม ใช้
เพือกําหนดชือให้กบั แฟ้ มทีไม่เปิ ดอยูใ่ นขณะนัน หลักการคือ ตรวจสอบทีตัวบ่งชี open_flag ว่าเป็ นจริง หรือมีคา่
ไม่เท่ากับ 0 หรือไม่ ถ้าใช่ จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนัน นําอักขระทีเป็ นชือแฟ้ มไปใส่ตรงตําแหน่ งชือ และ
ปิ ดท้ายด้วยอักขระรหัส 0 เริมต้น ใส่เลขทีอยูข่ องแฟ้ มลงในเรจิสเตอร์ bx (บรรทัด 10897) บวกค่าใน bx ด้วย
ขนาดของบัฟเฟอร์ (บรรทัด 10898) จะได้ตาํ แหน่ งของ handle จากนันบวกค่าใน bx ด้วย
@OPEN_FLAG_OFFSET (บรรทัด 10899) จะได้ตาํ แหน่ งของตัวบ่งชี open_flag ตรวจสอบว่าค่าตรงตําแหน่ ง
ดังกล่าวมีคา่ ไม่เท่ากับ 0 หรือไม่ ถ้าใช่ เรียกรูทีน _runtime_error เพือรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 1090010904) มิฉะนัน หาตําแหน่ งของชือ (บรรทัด 10906-10908) แล้วนํารหัสของอักขระใส่ทีตําแหน่ งดังกล่าว
(บรรทัด 10910) และใส่รหัส 0 ทีตําแหน่งถัดไป (บรรทัด 10911)
• _assign_string_name (บรรทัด 10924-10960)
; void assign_string_name(FILE *file, int size, char *s, int ssize) เหมือนรูทีน
_assign_char_name ต่างกันทีชือแฟ้ มเป็ นสายอักขระ ซึงมีเลขทีอยูเ่ ริมต้นทีชีโดย s และมีความยาว ssize
• _reset (บรรทัด 11043-11127)
; void reset(FILE *file, int size, int type) มีพารามิเตอร์สามตัว คือ file เป็ นตัวชีหรือเลขทีอยูข่ อง
แฟ้ ม, size เป็ นขนาดของบัฟเฟอร์, และ type เป็ นประเภทของแฟ้ ม คือ 1 หมายถึงแฟ้ มข้อความ และ 0 หมายถึง
แฟ้ มฐานสอง ใช้เพือเป็ นพารามิเตอร์ในการเรียกรูทีน _get ซึงจะกล่าวถึงต่อไป รูทีนนี ใช้เปิ ดแฟ้มเพืออ่าน
รูทีนนี เรียกรูทีน _mark_terminal (บรรทัด 11052-11054) รูทีน _mark_terminal (บรรทัด
10968-11025) จะตรวจสอบเฉพาะตรงชือของแฟ้มว่าเป็ น con หรือไม่ โดยทีอักษรตัวใหญ่ของชือจะถูกเปลียน
ให้เป็ นอักษรตัวเล็กก่อนเปรียบเทียบ (บรรทัด 10993-11012) จะไม่พจิ ารณา ส่วนทีอยูห่ น้าชือได้แก่ drive:
กับ \path\ (บรรทัด 10980-10991) และส่วนขยายทีอยูห่ ลังชือ ตังแต่ “.” (บรรทัด 11008-11009) ถ้ามี
ชือเป็ น con จะกําหนดให้ตวั บ่งชี terminal_flag เป็ นจริง (บรรทัด 11015-11018)
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หลังจากเรียกรูทีน _mark_terminal แล้ว การตรวจสอบว่าเป็ นแฟ้ มเทอร์มทิ อลหรือไม่ จะใช้ขอ้ มูลตรงตัว
บ่งชี terminal_flag (บรรทัด 11056-11060) เป็ นตัวตรวจสอบ
ถ้าเป็ นแฟ้ มเทอร์มนิ อล จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 11063)
ถ้าเป็ นแฟ้ มทัวไป (บรรทัด 11061) จะตรวจสอบว่ามีการเปิ ดซําหรือไม่ (บรรทัด 11066-11070)
ถ้าไม่ใช่เป็ นการเปิ ดซํา จะใช้บริการของดอส int 21h ฟั งก์ชนั 3dh เพือเปิ ดแฟ้ มอ่าน (บรรทัด 1107311077) ถ้าเปิ ดไม่ได้ จะรายงานความผิดพลาด (11078) มิฉะนัน จะกําหนดหมายเลข handle ให้กบั แฟ้ ม
(บรรทัด 11080-11082) กําหนดให้ตวั บ่งชี open_flag เท่ากับ @_OPEN_READ_ (บรรทัด 11084-11086)
แล้วกําหนดให้ตวั บ่งชี eof_flag เป็ นเท็จ (บรรทัด 11110-11112) แล้วเรียกรูทีน _get เพืออ่านข้อมูลตัวแรก
(บรรทัด 11114-11118) มิฉะนัน ถ้าเป็ นการเปิ ดซํา จะตรวจสอบว่าก่อนหน้านี เป็ นการเปิ ดเพือเขียนหรือไม่
(บรรทัด 11090-11092) ถ้าใช่ รายงานความผิดพลาด (11094) มิฉะนัน จะเรียกใช้บริการดอส int 21h
ฟั งก์ชนั 42h เพือเลือนหัวอ่านไปทีตําแหน่ งต้นแฟ้ ม (บรรทัด 11096-11103) ถ้าเลือนไม่ได้ จะรายงานความ
ผิดพลาด (11104) มิฉะนัน กําหนดให้ตวั บ่งชี eof_flag เป็ นเท็จ (บรรทัด 11110-11112) แล้วเรียกรูทีน
_get เพืออ่านข้อมูลตัวแรก (บรรทัด 11114-11118)
• _rewrite (บรรทัด 11151-11235)
; void rewrite(FILE *file, int size) มีพารามิเตอร์สองตัว คือ file เป็ นตัวชีหรือเลขทีอยูข่ องแฟ้ ม และ
size เป็ นขนาดของบัฟเฟอร์ ใช้เปิ ดแฟ้มเพือเขียน
ในกรณีทีแฟ้ มไม่ได้เปิ ดอยู่ จะเรียกรูทีน _mark_terminal เพือกําหนดว่าเป็ นแฟ้มเทอร์มนิ อลหรือไม่
(บรรทัด 11160-11169)
การเปิ ดแฟ้ มเพือเขียน ก็มีความแตกต่างกันระหว่าง แฟ้มเทอร์มินอลกับแฟ้ มทัวไป ถ้าเป็ นการเปิ ดแฟ้ ม
เพือเขียนซํา สําหรับแฟ้ มเทอร์มินอลไม่จาํ เป็ นต้องทําอะไร เพราะเป็ นการเขียนออกเทอร์มทิ อลต่อจากข้อมูลตัว
สุดท้าย ไม่ได้หมายถึง เริมต้นเขียนทีตําแหน่ งแรก แต่ถา้ เป็ นแฟ้มทัวไป จะหมายถึงการเปิ ดเขียนซําจริงๆ มีการ
เลือนหัวเขียนไปทีจุดเริมต้นของแฟ้ ม อย่างไรก็ตามไม่วา่ เป็ นแฟ้มแบบใด จะไม่อนุ ญาตให้มีการเปิ ดเขียนซํา ถ้า
ก่อนหน้านี เป็ นการเปิ ดอ่าน การตรวจสอบว่าเป็ นแฟ้ มเทอร์มทิ อลหรือทัวไป จะใช้ขอ้ มูลตรงตัวบ่งชี terminal_flag
(บรรทัด 11172-11174)
ถ้าเป็ นแฟ้ มเทอร์มนิ อล (บรรทัด 11176) จะตรวจสอบว่ามีการเปิ ดซําหรือไม่ (บรรทัด 1117711179) ถ้าเป็ นการเปิ ดซํา จะตรวจสอบว่าก่อนหน้านี เป็ นการเปิ ดอ่านหรือไม่ (บรรทัด 11183-11185) ถ้า
ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 11187) มิฉะนัน ออกจากรูทีนนี (บรรทัด 11189) ถ้าไม่เป็ นการเปิ ด
ซํา จะใช้บริการของดอส int 21h ฟั งก์ชนั 3ch เพือเปิ ดแฟ้ มเขียน (บรรทัด 11205-11209) ถ้าเปิ ดไม่ได้ จะ
รายงานความผิดพลาด (11212-11214) มิฉะนัน จะกําหนดหมายเลข handle ให้กบั แฟ้ ม (บรรทัด 1121611218) กําหนดให้ตวั บ่งชี eof_flag เป็ นเท็จ (บรรทัด 11220-11222) และกําหนดให้ตวั บ่งชี open_flag
เท่ากับ @_OPEN_WRITE_ (บรรทัด 11224-11226)
ถ้าไม่ใช่แฟ้มเทอร์มนิ อล (บรรทัด 11175) จะตรวจสอบว่ามีการเปิ ดซําหรือไม่ (บรรทัด 1119211194) ถ้าเป็ นการเปิ ดซํา จะตรวจสอบว่าก่อนหน้านี เป็ นการเปิ ดอ่านหรือไม่ (บรรทัด 11198-11200) ถ้า
ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (11202) ถ้าไม่ใช่เป็ นการเปิ ดซํา หรือก่อนหน้านี ไม่ใช่เป็ นการเปิ ดอ่าน จะใช้
บริการของดอส int 21h ฟั งก์ชนั 3ch เพือเปิ ดแฟ้ มเขียน (บรรทัด 11205-11209) ถ้าเปิ ดไม่ได้ จะรายงาน
ความผิดพลาด (11248-11251) มิฉะนัน จะกําหนดหมายเลข handle ให้กบั แฟ้ ม (บรรทัด 11216-
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11218) กําหนดให้ตวั บ่งชี eof_flag เป็ นเท็จ (บรรทัด 11220-11222) และกําหนดให้ตวั บ่งชี open_flag
เท่ากับ @_OPEN_WRITE_ (บรรทัด 11224-11226)
• _close (บรรทัด 11241-11277)
; void close(FILE *file, int size) มีพารามิเตอร์สองตัว คือ file เป็ นตัวชีหรือเลขทีอยูข่ องแฟ้ มทีจะ
กําหนดชือ และ size เป็ นขนาดของบัฟเฟอร์ ใช้เพือปิ ดแฟ้ มทีเปิ ดอยู่ หลักการ คือ หาตําแหน่ งของตัวบ่งชี
open_flag (บรรทัด 11248-11251) ตรวจสอบว่าค่าตรงตําแหน่ งดังกล่าวเป็ นจริงหรือไม่ (บรรทัด 11252)
ถ้าไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 11254-11256) มิฉะนัน หาตําแหน่ งของ handle และหมายเลข
handle (บรรทัด 11258-11260) แล้วเรียกใช้บริการของดอส คือ int 21h ฟั งก์ชนั 3eh (บรรทัด 1126111262) เพือปิ ดแฟ้ ม ถ้าปิ ดไม่ได้ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 11264-11266) มิฉะนัน หาตําแหน่ ง
ของตัวบ่งชี open_flag แล้วกําหนดให้มคี ่าเป็ นเท็จ (บรรทัด 11268-11270)
11.4.2 การอ่าน
แนวความคิดเกียวกับแฟ้ มในภาษาปาสกาลทีเกียวกับการอ่าน คือ สมมุติวา่ f เป็ นตัวแปรชนิ ดแฟ้ม เมือ
ใช้กระบวนงานมาตรฐาน reset(f) ถ้าแฟ้มว่าง eof(f) จะเป็ นจริง และค่าในบัฟเฟอร์ทีชีโดย f (f^) จะไม่มี
ความหมาย แต่ถา้ แฟ้มไม่วา่ ง eof(f) จะเป็ นเท็จ และข้อมูลตัวแรกจะถูกอ่านเข้ามายังบัฟเฟอร์ทีชีโดย f (f^) จุดนี
จึงเป็ นข้อเสียของภาษาปาสกาล เพราะการเปิ ดแฟ้ ม ไม่ควรจะมีการอ่านข้อมูลเข้ามา การอ่านข้อมูลควรเกิดขึน
เมือผูเ้ ขียนโปรแกรมต้องการอ่านข้อมูลจริงๆ อย่างไรก็ตามถ้าเป็ นการอ่านข้อมูลจากแฟ้มทัวๆ ไป (แฟ้ มทีอยูใ่ น
จานบันทึก) จะไม่มกี ารติดต่อกับผูใ้ ช้ จึงไม่มีปัญหา ปั ญหาจึงอยูท่ ีการอ่านข้อมูลจากเทอร์มนิ อล
การอ่านข้อมูลจากเทอร์มนิ อล กับแฟ้ มทัวๆ ไป มีความแตกต่างกัน เนื องจากตอนทีมีการเปิ ดแฟ้ มเพือ
อ่าน ด้วยรูทีน _reset ถ้าเป็ นแฟ้ มทัวๆ ไป จะมีการอ่านข้อมูลตัวแรก (ถ้ามี) เข้ามายังบัฟเฟอร์ของแฟ้มได้เลย
แต่ถา้ เป็ นเทอร์มินอล ไม่สามารถทําได้ ต้องรอให้ผใู้ ช้ป้อนข้อมูลก่อน คอมไพเลอร์ทีสร้างในหนังสือเล่มนี จึงไม่
อนุ ญาตให้ใช้กระบวนงานมาตรฐาน reset กับแฟ้มทีเป็ นเทอร์มนิ อล เพราะนอกจากจะต้องรอให้ผใู้ ช้ป้อนข้อมูล
เมือเปิ ดแฟ้มเพืออ่านแล้ว ยังขัดแย้งกับความหมายของแฟ้มทัวๆ ไป ทีหมายถึงการกลับไปยังจุดเริมต้นของแฟ้ ม
ซึงไม่สามารถกระทําได้กบั เทอร์มินอล เพราะข้อมูลทีอ่านผ่านไปแล้ว ไม่สามารถกลับมาอ่านได้ใหม่ ยกเว้นต้อง
ป้อนข้อมูลใหม่ทงหมด
ั
การอ่านข้อมูลจากเทอร์มนิ อลจึงกระทําได้กบั แฟ้มข้อมูลเข้ามาตรฐาน input ซึงเป็ นแฟ้ม
ข้อความทีมีการเปิ ดอ่านโดยอัตโนมัติให้แล้วเท่านัน
การอ่านข้อมูลจะใช้บริการของดอส int 21h ฟั งก์ชนั 3fh เพราะสามารถใช้ได้ทงแฟ้
ั มทีเป็ นเทอร์มินอล
และแฟ้มทัวๆ ไป นอกจากนี ยงั สามารถอ่านข้อมูลจากการทํา redirection ได้ดว้ ย เช่น คําสังดอส c:\>myprog <
mydata.dat จะทําให้การอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลเข้ามาตรฐาน input ในโปรแกรม myprog จะไม่ใช่การอ่าน
ข้อมูลจากเทอร์มินอล แต่จะเป็ นการอ่านข้อมูลจากแฟ้ ม mydata.dat แทน เป็ นต้น
การอ่านข้อมูลจากเทอร์มนิ อล ผูใ้ ช้ตอ้ งป้อนข้อมูลแล้วกดปุ่ ม Enter ดอสอนุ ญาตให้ป้อนข้อมูลเข้าได้
มากทีสุด 127 ตัว ไม่รวม Enter จากนันดอสจะเพิมอักขระอีกสองตัว ต่อท้าย คือ อักขระรหัส 0dh (cr) และ 0ah
(lf) ตามลําดับ เพือแทนการสินสุดบรรทัด อักขระทังหมดจะถูกเก็บไว้ในบัฟเฟอร์ของดอส เมือผูใ้ ช้เรียกใช้ดว้ ย
บริการของดอส int 21h ฟั งก์ชนั 3fh ดอสจึงจะสําเนาข้อมูลให้ตามจํานวนทีต้องการ และขณะเดียวกันก็จะเลือน
ตัวชีตาํ แหน่ งให้ตรงกับอักขระตัวต่อไปทีจะอ่าน เพือไม่ให้ผใู้ ช้สบั สนกับตําแหน่ งของตัวชีตาํ แหน่ ง จึงได้ออกแบบ
ให้มรี ทู ีน _get_term เพือทําหน้าทีอ่านอักขระทังหมดทีผูใ้ ช้ป้อนเข้ามาเก็บไว้ใน @IN_BUF (บรรทัด 14009)
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และส่งค่าอักขระทีผูใ้ ช้ตอ้ งการอ่านกลับไป ดังนันตัวชีตาํ แหน่ งจะเลือนไปยังสดมภ์แรกของบรรทัดถัดไป เมือผูใ้ ช้
กดปุ่ ม Enter
การอ่านข้อมูลจากเทอร์มนิ อล ยังมีปัญหาเกียวกับการตรวจสอบการสินสุดบรรทัดและการสินสุดแฟ้ม
ซึงจะต้องสอดคล้องกับการอ่านข้อมูลจากแฟ้ มทัวๆ ไป คือ การสินสุดบรรทัดจะเป็ นจริง เมือข้อมูลในบัฟเฟอร์ทีชี
โดยแฟ้ ม จะต้องบรรจุสญ
ั ลักษณ์การสินสุดบรรทัด ส่วนการสินสุดแฟ้มจะเป็ นจริง เมือมีการอ่านถึงท้ายแฟ้ ม และ
ข้อมูลในบัฟเฟอร์ทีชีโดยแฟ้มไม่มีความหมาย การอ่านข้อมูลจากเทอร์มนิ อล ระบบดอสจะใช้อกั ขระรหัส 26
(^Z) ซึงเป็ นอักขระตัวแรกของบรรทัด เป็ นตัวกําหนดการสินสุดแฟ้ ม รูทีนทีเกียวกับการการสินสุดแฟ้ม ใน
หนังสือเล่มนี จะใช้ตามข้อตกลงของดอส และรวมถึงอักขระรหัส 26 ทีปรากฏในแฟ้ มข้อความ (ทังจาก
เทอร์มนิ อลและจากแฟ้ มทัวไป) ถ้ามีการอ่านอักขระดังกล่าวเมือใด จะถือว่าเป็ นการสินสุดแฟ้ ม
การอ่านข้อมูลจากเทอร์มนิ อล จะใช้ตวั บ่งชี @DELAY_FLAG (บรรทัด 14004) บอกให้ทราบว่ามีการ
อ่านข้อมูลเข้ามายังบัฟเฟอร์ (input^) หรือยัง โดยเริมต้นกําหนดให้ @DELAY_FLAG มีคา่ เป็ นจริง เพือบอกให้รวู้ า่
ยังไม่ได้อ่านข้อมูลจากเทอร์มนิ อลเข้ามายังบัฟเฟอร์ และทุกครังทีมีการอ่านข้อมูลเข้ามาแล้ว จะกําหนดให้
@DELAY_FLAG มีคา่ เป็ นเท็จ การอ่านข้อมูลจากแฟ้ มจึงแบ่งออกเป็ นรูทีน _get กับรูทีน _get_delay รูทีน _get จะ
ทําหน้าทีอ่านข้อมูลจากแฟ้ มใดๆ เสมอ ถ้าเป็ นแฟ้มทัวๆ ไป จะอ่านข้อมูลจากแฟ้มนันโดยตรง แต่ถา้ เป็ นแฟ้ม
จากเทอร์มินอลจะเรียกใช้รทู ีน _get_term แทน ส่วนรูทีน _get_delay ใช้สาํ หรับอ่านข้อมูลจากแฟ้มทีเป็ น
เทอร์มนิ อล เพือตรวจสอบก่อนว่า @DELAY_FLAG มีคา่ เป็ นจริงหรือไม่ ถ้าเป็ นจริง จึงจะเรียกรูทีน _get เพืออ่าน
ข้อมูลดังกล่าว มิฉะนัน @DELAY_FLAG มีคา่ เป็ นเท็จ แสดงว่าข้อมูลอยูใ่ นบัฟเฟอร์อยูแ่ ล้ว จะไม่มีการอ่านข้อมูล
อีก ตัวบ่งชี @DELAY_FLAG จะถูกกําหนดให้มีค่าเป็ นจริงอีก เมือต้องการอ่านข้อมูลตัวถัดไป (ดูรทู ีน _next_char)
ในภาษาปาสกาล มีกระบวนงานทีเกียวข้องกับการอ่านข้อมูลจากแฟ้ มสามกระบวนงาน คือ get, read,
และ readln ซึงเกียวข้องกับทังแฟ้ มข้อความและแฟ้มฐานสอง กระบวนงาน readln ใช้ได้กบั แฟ้ มข้อความเท่านัน
สําหรับกระบวนงาน read และ readln ทีใช้กบั แฟ้ มข้อความ จะอ่านข้อมูลได้เฉพาะ จํานวนเต็ม (ตัวแปรชนิด
จํานวนเต็มหรือพิสยั ย่อยทีมีชนิ ดฐานเป็ นจํานวนเต็ม), จํานวนจริง (ตัวแปรชนิ ดจํานวนจริง), และอักขระ (ตัว
แปรชนิ ดอักขระหรือพิสยั ย่อยทีมีชนิ ดฐานเป็ นอักขระ) (ดูบทที 10 หัวข้อ 10.2.2) ในกรณีนี จะเรียกรูทีน
_read_inter, _read_real, และ _read_char ตามลําดับ ส่วนการอ่านจนสินสุดบรรทัด จะใช้รูทีน _readln
• _get (บรรทัด 11382-11513)
; void get(FILE *file,int size,int type) มีพารามิเตอร์สามตัว คือ file เป็ นตัวชีหรือเลขทีอยูข่ องแฟ้ มที
จะอ่าน, size เป็ นขนาดของบัฟเฟอร์, และ type เป็ นประเภทของแฟ้ ม คือ 1 หมายถึงแฟ้มข้อความ และ 0
หมายถึงแฟ้ มฐานสอง ใช้เพืออ่านข้อมูลจากแฟ้ม ก่อนอืนจะตรวจสอบก่อนว่าแฟ้ มทีต้องการอ่าน มีการเปิ ดเพือ
อ่านมาก่อนหรือไม่ (บรรทัด 11390-11394) โดยการตรวจสอบทีเขตข้อมูล open_flag ถ้าไม่มีการเปิ ดเพือ
อ่านมาก่อน จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 11396-11398) มิฉะนัน จะตรวจสอบว่าเป็ นการอ่านจาก
เทอร์มนิ อลหรือไม่ (บรรทัด 11400-11408) ถ้าใช่จะเรียกรูทีน _get_term (บรรทัด 11410-11413) เพือ
อ่านข้อมูล และกําหนดให้ @DELAY_FLAG เป็ นเท็จ (บรรทัด 11415) มิฉะนัน จะอ่านข้อมูลจากแฟ้ มโดยตรง
(บรรทัด 11418-11421) ถ้าอ่านไม่ได้ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 11423)
เมืออ่านข้อมูลได้แล้ว ต่อไปจะตรวจสอบ การสินสุดแฟ้ม ถ้ายังไม่สินสุดแฟ้ม จะตรวจสอบจํานวนข้อมูล
ทีอ่านว่าได้ครบถ้วนหรือไม่ และถ้าเป็ นแฟ้ มข้อความต้องมีการตรวจสอบการสินสุดบรรทัดด้วย ดังนัน ก่อน
ตรวจสอบ จึงกําหนดให้การสินสุดบรรทัด เป็ นเท็จก่อน (บรรทัด 11424-11427) จากนันตรวจสอบการสินสุด
แฟ้ ม (บรรทัด 11429) ถ้ายังไม่สินสุดแฟ้ ม จะตรวจสอบว่าจํานวนข้อมูลทีอ่านครบถ้วนหรือไม่ (บรรทัด
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11432) ถ้าไม่ครบ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 11433) มิฉะนัน จะไปตรวจสอบการสินสุดบรรทัดของ
แฟ้ มข้อความ (บรรทัด 11434) แต่ถา้ สินสุดแฟ้ ม จะตรวจสอบ eof_flag ว่าเป็ นจริง หรือไม่ (บรรทัด 1143611438) ถ้าใช่ แสดงว่า มีการอ่านผ่านท้ายแฟ้ ม จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 11441-11443) มิฉะนัน
จะกําหนดให้ eof_flag เป็ นจริง และใส่อกั ขระรหัส 26 ในบัฟเฟอร์ (บรรทัด 11444-11447) ในกรณีนีเป็ นการ
สินสุดแฟ้ ม ถ้าเป็ นแฟ้ มข้อความก็ไม่จาํ เป็ นต้องตรวจสอบการสินสุดบรรทัดอีก เพราะได้กาํ หนดให้เป็ นเท็จแล้ว
ตังแต่ตน้ จากนันออกจากรูทีนนี (บรรทัด 11448)
ในกรณีทไม่
ี ใช่การสินสุดแฟ้ ม และอ่านข้อมูลได้ครบถูกต้อง จะตรวจสอบว่าเป็ นแฟ้ มข้อความหรือไม่
(บรรทัด 11450) ถ้าไม่ใช่ ก็ออกจากรูทีนนี (บรรทัด 11452) ถ้าใช่ จะตรวจสอบการสินสุดบรรทัด (อักขระใน
บัฟเฟอร์มรี หัส 0dh และอักขระตัวต่อไปมีรหัส 0ah) และการสินสุดแฟ้ ม (อักขระในบัฟเฟอร์มรี หัสเป็ น 26) ถ้า
เป็ นการสินสุดแฟ้มจะกําหนดให้ eof_flag เป็ นจริง แต่ถา้ เป็ นการสินสุดบรรทัด จะกําหนดให้ eoln_flag เป็ นจริง
และใส่อกั ขระว่างลงในบัฟเฟอร์ ถ้าไม่ใช่ทงสองอย่
ั
าง ก็ไม่ตอ้ งทําอะไร
เริมจากการตรวจสอบว่าอักขระในบัฟเฟอร์มรี หัสเป็ น 0dh หรือไม่ (บรรทัด 11454-11456) ถ้าใช่
จะตรวจสอบการสินสุดบรรทัด ซึงจะกล่าวถึงในย่อหน้าต่อไป แต่ถา้ ไม่ใช่ จะตรวจสอบว่ามีรหัสเป็ น 26 หรือไม่
(บรรทัด 11459-11460) ถ้าไม่ใช่ ก็ออกจากรูทีนนี (บรรทัด 11462) มิฉะนัน แสดงว่าเป็ นการสินสุดแฟ้ม
จะกําหนดให้ eof_flag เป็ นจริง แล้วออกจากรูทีนนี (บรรทัด 114664-11467)
การตรวจสอบการสินสุดบรรทัด เมือพบอักขระรหัส 0dh ตามทีกล่าวถึงในย่อหน้าก่อนหน้านี แล้ว
จะต้องอ่านอักขระตัวต่อไป (ซึงจะกล่าวถึงในย่อหน้าต่อไป) ว่ามีรหัสเป็ น 0ah หรือไม่ (บรรทัด 1148611488) ถ้าใช่ แสดงว่าเป็ นการสินสุดบรรทัด จะกําหนดให้ eoln_flag เป็ นจริง และใส่อกั ขระว่างลงในบัฟเฟอร์
แล้วออกจากรูทีนนี (บรรทัด 11492-11500) มิฉะนัน จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 11501-11504)
การอ่านอักขระตัวต่อไป เพือตรวจสอบว่ามีรหัสเป็ น 0ah หรือไม่ ตามทีกล่าวถึงในย่อหน้าก่อนนี จะต้อง
ตรวจสอบก่อนว่า เป็ นการอ่านจากเทอร์มินอลหรือไม่ (บรรทัด 11471-11473) ถ้าใช่ จะเรียกรูทีน _get_term
(บรรทัด 11475-11478) มิฉะนัน จะอ่านข้อมูลจากแฟ้ มโดยตรง (บรรทัด 11481-11484) ถ้าอ่านไม่ได้ จะ
รายงานความผิดพลาด (บรรทัด 11485) ในการอ่านนัน อาจจะเป็ นการสินสุดแฟ้ มหรือได้ขอ้ มูลไม่ครบ จึงต้อง
ตรวจสอบกรณีดงั กล่าว (บรรทัด 11487-11489) ถ้าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ ง จะรายงานความผิดพลาด เพราะ
อักขระดังกล่าวจะไม่ใช่ 0ah
- รูทีน _get_term (บรรทัด 11283-11372)
; int get_term(FILE *file, int size, int handle) ทําหน้าทีอ่านข้อมูลจากแฟ้ มทีมีหมายเลขตาม
handle ซึงเป็ นเทอร์มนิ อล จํานวน size ไบต์ ใส่ในบัฟเฟอร์ของ file ถ้าอ่านไม่ได้ จะรายงานความผิดพลาด
มิฉะนัน จะใส่ขอ้ มูลในบัฟเฟอร์ของ file แล้วผ่านจํานวนไบต์ทีอ่านได้ทางเรจิสเตอร์ ax กรณีสินสุดข้อมูลจํานวน
ไบต์ทีอ่านจะเท่ากับ 0 และไม่มีขอ้ มูลในบัฟเฟอร์ รูทีนนี จะอ่านข้อมูลจากบัฟเฟอร์ของดอสทังหมด (ทังบรรทัด)
โดยอ่านทีละไบต์ ด้วยบริการ int 21h ฟั งก์ชนั 3fh นํามาเก็บไว้ในทีเก็บชัวคราว @IN_BUFF (บรรทัด 14009)
ก่อน ข้อมูลจากเทอร์มนิ อลทีดอสอ่านเข้ามาเก็บในบัฟเฟอร์ อนุ ญาตให้ใส่ขอ้ มูลได้ไม่เกิน 127 ไบต์ในหนึ ง
บรรทัด (ไม่รวม Enter) จึงจองเนื อทีสําหรับ @IN_BUFF ไว้ 129 ไบต์ เผือทีไว้สองไบต์สาํ หรับเก็บอักขระสินสุด
บรรทัดสองตัว คือ 0dh กับ oah เพือไม่ให้ @IN_BUFF ล้น จะใช้ตวั แปร @COUNT (บรรทัด 14012) นับจํานวน
ไบต์ทีอ่านเข้ามายัง @IN_BUFF ซึงต้องไม่เกิน 127 รูทีนนี จะจัดการกับข้อมูลใน @IN_BUFF โดยใช้ตวั แปรอีกสอง
ตัว คือ @FRONT (บรรทัด 14010) กับ @REAR (บรรทัด 14011) ซึงใช้กาํ หนดตําแหน่ งข้อมูลตัวแรก และ
ตําแหน่ งข้อมูลหลังตัวสุดท้าย ใน @IN_BUFF ตามลําดับ เริมต้น @IN_BUFF ยังไม่มขี อ้ มูล จึงกําหนดให้ @FRONT
กับ @REAR มีคา่ เท่ากัน คือ 0 เมือมีการเรียกรูทีนนี จะตรวจสอบว่า @FRONT เท่ากับ @REAR หรือไม่ (บรรทัด
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11290-11291) ถ้าเท่ากัน (บรรทัด 11292) แสดงว่า @IN_BUFF ไม่มขี อ้ มูล จะกําหนดให้ @FRONT,
@REAR, และ @COUNT เป็ น 0 (บรรทัด 11296-11298) แล้วไปอ่านข้อมูลจากบัฟเฟอร์ของดอสจํานวนหนึ ง
ไบต์ (บรรทัด 11300-11305) ถ้าอ่านไม่ได้ จะแสดงข้อความผิดพลาด และหยุดทํางาน (บรรทัด 1130811310) มิฉะนัน จะตรวจสอบว่า เป็ นการสินสุดแฟ้ ม หรือไม่ (บรรทัด 11312) ถ้าใช่ จะกําหนดให้ CF เท่ากับ
0 (บรรทัด 11365) แล้วออกจากรูทีนนี (ในกรณีนีเรจิสเตอร์ ax จะมีค่าเท่ากับ 0) มิฉะนัน จะตรวจสอบว่า
อักขระทีอ่านมีรหัส 0dh หรือไม่ (บรรทัด 11316-11319) ถ้าใช่ จะตรวจสอบจํานวนอักขระใน @IN_BUFF
ไม่ให้มีค่าเกิน 127 (บรรทัด 11328) ถ้าเกินจะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 11329) ถ้าจํานวนอักขระยัง
ไม่เกิน 127 จะบวกค่าใน @REAR ด้วยหนึ ง (บรรทัด 11325) เพราะมีอกั ขระตัวใหม่เพิมเข้าไปใน @IN_BUF
จากนันไปอ่านอักขระตัวต่อไป (บรรทัด 11332-11337) ถ้าอ่านไม่ได้ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด
11338) แต่ถา้ อ่านได้ จะตรวจสอบว่ามีรหัสเป็ น 0ah หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด
11342) ถ้าใช่ จะบวกค่าใน @REAR ด้วยหนึ ง (บรรทัด 11343) เพราะมีอกั ขระตัวใหม่เพิมเข้าไปใน @IN_BUF
และแสดงว่าได้อ่านข้อมูลจากบัฟเฟอร์ของดอสเข้ามาเก็บใน @IN_BUF หมดแล้ว การดําเนิ นการต่อไป จะกล่าวถึง
ในย่อหน้าถัดไป ย้อยกลับไปยังจุดทีเปรียบเทียบว่าอักขระทีอ่านเข้ามาเป็ น 0dh หรือไม่ กรณีทีใช่ ได้กล่าวถึงแล้ว
แต่ในกรณีทีไม่ใช่ (บรรทัด 11321) จะตรวจสอบจํานวนอักขระใน @IN_BUFF ว่ามีค่าเกิน 127 หรือไม่
(บรรทัด 11322) ถ้าเกินจะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 11323) มิฉะนัน จะบวกตัวแปร @COUNT และ
@REAR ด้วยหนึ ง (บรรทัด 11324-11325) เพราะมีอกั ขระตัวใหม่เพิมเข้าไปใน @IN_BUF ในกรณีของอักขระ
รหัส 0ah กับ 0dh ไม่มคี วามจําเป็ นต้องบวก @COUNT เพราะได้เตรียมเนื อทีไว้เก็บอักขระทังสองอยูแ่ ล้ว จากนัน
กลับไปอ่านอักขระตัวต่อไป (บรรทัด 11326) เหมือนกับทีเคยอ่านข้อมูลตัวแรก (บรรทัด 11299) และ
ดําเนินการเหมือนทีกล่าวมา
เมืออ่านข้อมูลจากบัฟเฟอร์ของดอสเข้ามายัง @IN_BUF หมดแล้ว จึงเริมนําข้อมูลใน @IN_BUF ตังแต่
ตําแหน่ ง @FRONT จํานวนเท่ากับทีต้องการ (size) ไปใส่ในบัฟเฟอร์ของแฟ้มทีต้องการ (บรรทัด 1134511361) โดยใช้เรจิสเตอร์ cx เก็บจํานวนข้อมูลทีต้องการอ่าน (บรรทัด 11345) และเรจิสเตอร์ dx เก็บจํานวน
ข้อมูลทีมีการเคลือนย้ายข้อมูลจาก @IN_BUF ไปยัง บัฟเฟอร์ของแฟ้ มทีต้องการ ซึง dx เริมต้นจะมีค่าเท่ากับ 0
(บรรทัด 11346) และจะเพิมทีละหนึ งเมือมีการเคลือนย้ายข้อมูลหนึ งตัว (บรรทัด 11354) บรรทัด 11359
ใช้เพือบอกตําแหน่ งถัดไปของบัฟเฟอร์ของแฟ้ม ขณะเดียวกัน cx จะถูกลบด้วยหนึ ง (บรรทัด 11353) และ
@FRONT จะถูกบวกด้วยหนึ ง (บรรทัด 11355) การเคลือนย้ายข้อมูลจะสินสุดเมือ @FRONT เท่ากับ @REAR
(บรรทัด 11356-11358) หรือ cx มีคา่ เท่ากับ 0 (บรรทัด 11360) จากนันนําค่าใน dx ซึงบอกจํานวนอักขระ
ทีมีการเคลือนย้ายไปใส่ในเรจิสเตอร์ ax เพือบอกจํานวนอักขระทีอ่านได้ (บรรทัด 11363) และกําหนดให้ CF
เท่ากับ 0 (บรรทัด 11365) แล้วออกจากรูทีน _get_term
หมายเหตุ เมือมีการเรียกรูทีน _get_term ถ้า @IN_BUF ไม่วา่ ง (@FRONT ไม่เท่ากับ @REAR) การอ่านข้อมูล จะ
เป็ นการเคลือนย้ายข้อมูลจาก @IN_BUF ไปยังบัฟเฟอร์ของแฟ้ มทีต้องการ ไม่ใช่เป็ นการอ่านข้อมูลจาก
เทอร์มนิ อลโดยตรง
จะเห็นได้วา่ การอ่านข้อมูลจากเทอร์มนิ อล ด้วยรูทีน _get_term จะดําเนิ นการคล้ายกับการอ่านข้อมูล
จากบัฟเฟอร์ของดอส ดังนัน แทนทีจะเรียกใช้บริการ int 21h ฟั งก์ชนั 3fh โดยตรง ก็เป็ นการเรียกรูทีน
_get_term แทน หลังจากออกจากรูทีนดังกล่าว ค่าในเรจิสเตอร์ ax จะบอกจํานวนอักขระทีอ่านได้ อย่างไรก็ตาม
ถ้าไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ รูทีน _get_term จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนัน ค่า CF จะเท่ากับ 0 ความ
แตกต่างอยูต่ รงทีตัวชีตาํ แหน่ง คือ เมือผูใ้ ช้ใส่ขอ้ มูลทางเทอร์มนิ อล แล้วกด enter ตําแหน่ งของตัวชีตาํ แหน่ ง เมือ
มีการเรียกใช้ บริการ int 21h ฟั งก์ชนั 3fh จะเลือนไปหลังตําแหน่ งของอักขระทีอ่าน แต่เนื องจากรูทีน _get_term
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อ่านข้อมูลทังหมดในบรรทัดเก็บไว้ใน $IN_BUF ก่อน ดังนัน เมือผูใ้ ช้กด enter ตําแหน่ งของตัวชีตาํ แหน่ งจะอยูท่ ี
สดมภ์แรกของบรรทัดถัดไปทันที ซึงจะให้ความรูส้ ึกทีสอดคล้องมากกว่า
• _get_delay (บรรทัด 11519-11554)
; void get_delay(FILE *file,int size,int type) มีพารามิเตอร์สามตัว คือ file เป็ นตัวชีหรือเลขทีอยูข่ อง
แฟ้ มทีจะอ่าน, size เป็ นขนาดของบัฟเฟอร์, และ type เป็ นประเภทของแฟ้ ม ก่อนอืนจะตรวจสอบว่าแฟ้ มทีจะอ่าน
มีการเปิ ดแฟ้มเพืออ่านมาก่อนหรือไม่ (บรรทัด 11528-11531) ถ้าไม่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด
11533-11535) มิฉะนัน จะตรวจสอบว่าเป็ นแฟ้มทีอ่านจากเทอร์มินอลหรือไม่ (บรรทัด 11537-11540)
ถ้าไม่ใช่ จะออกจากรูทีนนี (บรรทัด 11541) มิฉะนัน จะตรวจสอบว่า @DELAY_FLAG เป็ นจริงหรือไม่ (บรรทัด
11542) ถ้าเป็ นจริง จะเรียกรูทนี _get (บรรทัด 11544-11548) เพืออ่านข้อมูล มิฉะนัน จะไม่อ่านข้อมูล
• _read_integer (บรรทัด 11560-11656)
; void read_integer(FILE *file, int *target) มีพารามิเตอร์สองตัว คือ file เป็ นตัวชีหรือเลขทีอยูข่ อง
แฟ้ มทีจะอ่าน และ target เป็ นตัวชีไปยังตําแหน่ งทีจะนําข้อมูลไปเก็บ ใช้เพืออ่านข้อมูลจํานวนเต็มทีมีเครืองหมาย
บวกหรือลบนําหน้าได้ รูทีนนี ใช้ได้กบั แฟ้มข้อความเท่านัน ซึงได้มกี ารตรวจสอบแล้วในช่วงการแปล จึงอ่านข้อมูล
ได้ทีละอักขระ ข้อมูลทีจะอ่านมีรปู แบบ ดังนี
[blanks|tabs][+|-]digit[digits]
เมือ blanks และ tabs หมายถึง อักขระว่างหรืออักขระตังระยะ จํานวนกีตัวก็ได้ หรือไม่มีก็ได้ ตามด้วย
เครืองหมาย “+” หรือ “-” หรือไม่มีก็ได้ ถ้าไม่มจี ะหมายถึงบวก ตามด้วยตัวเลขฐานสิบตังแต่หนึ งตัวขึนไป
หลักการทํางานของรูทีนนี คือ อ่านอักขระจากแฟ้ มทีละตัว ถ้ามีอกั ขระว่างหรืออักขระตังระยะอยู่
ข้างหน้าจะอ่านทิงไปเลย จนกว่าจะพบเครืองหมาย “+” หรือ “-” หรือพบตัวเลขฐานสิบ ถ้าพบเครืองหมายก็
จดจําไว้ ถ้าหลังเครืองหมายไม่พบตัวเลขฐานสิบ หรืออักขระทีอ่านมาไม่ใช่เครืองหมายหรือเลขฐานสิบ ก็รายงาน
ความผิดพลาด ถ้าทุกอย่างถูกต้อง จะมีการอ่านเลขฐานสิบทีละตัว แปลงอักขระเลขฐานสิบให้เป็ นค่าเลขจํานวน
เต็มเปลียนเครืองหมายให้ตรงกับทีจําไว้ นําไปบวกกับ ผลลัพธ์*10 คําตอบทีได้จะใช้เป็ นผลลัพธ์ครังต่อไป โดยที
ผลลัพธ์ครังแรกกําหนดให้เท่ากับค่าของเลขฐานสิบตัวแรกทีมีการเปลียนเครืองหมายให้ตรงกับทีจําไว้ ทําซําๆ
จนกว่าอักขระทีอ่านไม่ใช่เลขฐานสิบ จึงหยุดทํา ก็จะได้คา่ ซึงเก็บอยูท่ ีผลลัพธ์ตามต้องการ นําค่าดังกล่าวไปใส่ที
ตําแหน่ งซึงชีโดย target ในขณะทีทําซํา ถ้าผลลัทธ์มีคา่ มากเกินเก็บ จะรายงานความผิดพลาดให้ผใู้ ช้ทราบ เช่น
–12 จะเท่ากับ (-1)*10 + (-2) เป็ นต้น
จากหลักการข้างต้น เขียนเป็ นภาษาแอสเซมบลีได้ ดังนี ใช้เรจิสเตอร์ cx เก็บเครืองหมาย เริมต้นสมมุติ
ให้เป็ นเครืองหมายบวก แทนด้วย 0 (บรรทัด 11567) อ่านอักขระตัวแรก (บรรทัด 11570-11575) ในการ
อ่านจะใช้รทู ีน _get_delay เพราะแฟ้ มทัวๆไป จะมีขอ้ มูลอยู่ในบัฟเฟอร์อยูแ่ ล้ว แต่ถา้ เป็ นการอ่านจากเทอร์มนิ อล
ต้องตรวจสอบก่อนว่ามีขอ้ มูลอยูใ่ นบัฟเฟอร์หรือยัง ถ้ายังต้องไปอ่านข้อมูลเข้ามา นําอักขระในบัฟเฟอร์ของแฟ้ ม
ใส่ในเรจิสเตอร์ al (บรรทัด 11577-11578) จากนันจะตรวจสอบว่าเป็ นอักขระว่างหรืออักขระตังระยะหรือไม่
(บรรทัด 11589-11591) ถ้าใช่ จะไปอ่านอักขระตัวต่อไป เก็บในเรจิสเตอร์ al (บรรทัด 11581-11587)
การอ่านอักขระตัวต่อไปนัน จะเรียกรูทีน _get ไม่ใช่ _get_delay เพราะแน่ ใจแล้วว่าต้องอ่านอักขระตัวต่อไป
แน่ นอน จากนันจะมีการตรวจสอบว่า เป็ นอักขระว่างหรืออักขระตังระยะ หรือไม่ ถ้าใช่จะทําเหมือนเดิม แต่ถา้
อักขระทีอ่านเป็ นเครืองหมายลบ จะลบค่าในเรจิสเตอร์ cx ด้วย 1 (บรรทัด 11597) เพือบอกให้รวู้ า่ เป็ น
เครืองหมายลบ แล้วไปอ่านอักขระตัวต่อไป (บรรทัด 11604-11610) แต่ถา้ เป็ นเครืองหมายบวก ก็ไม่ตอ้ งทํา
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อะไร เพราะเรจิสเตอร์ cx ได้กาํ หนดให้มีคา่ เป็ น 0 อยูแ่ ล้ว จึงไปอ่านอักขระตัวต่อไป (บรรทัด 11604-11610)
แต่ถา้ ไม่ใช่อกั ขระทีกล่าวมาข้างต้น จะต้องตรวจสอบว่าเป็ นอักขระเลขฐานสิบหรือไม่ ซึงจะกล่าวถึงต่อไป
ตอนนี มาถึงจุดทีจะตรวจสอบตรงตําแหน่งเลขฐานสิบตัวแรก ซึงจะต้องมีอย่างน้อยหนึ งตัว นําอักขระที
อ่านเข้ามาไปตรวจสอบว่าเป็ นอักขระเลขฐานสิบหรือไม่ (บรรทัด 11611-11613) ถ้าไม่ใช่ จะรายงานความ
ผิดพลาด (บรรทัด 11612-11614) มิฉะนัน จะแปลงอักขระเลขฐานสิบให้เป็ นค่าของตัวเลขดังกล่าว (บรรทัด
11615) แล้วเก็บ (ค่าของเลขฐานสิบตัวแรก) ไว้ในเรจิสเตอร์ bx ซึงใช้เป็ นทีเก็บผลลัพธ์ (บรรทัด 11616)
เปลียนเครืองหมายของผลลัพธ์ ให้ตรงกับเครืองหมายทีจําไว้ (บรรทัด 11617-11619)
จากนันอ่านอักขระตัวต่อไป (บรรทัด 11622-11628) เก็บไว้ในเรจิสเตอร์ al ตรวจสอบว่าเป็ นอักขระ
เลขฐานสิบหรือไม่ (บรรทัด 11630-11632) ถ้าไม่ใช่ นําค่าของผลลัพธ์ทีเก็บในเรจิสเตอร์ bx ใส่ทีตําแหน่ งซึง
ชีโดย target (บรรทัด 11646-11648) ตามต้องการ มิฉะนัน แปลงอักขระเลขฐานสิบให้เป็ นค่าเลขจํานวนเต็ม
(บรรทัด 11634) เปลียนเครืองหมายให้ตรงกับทีจําไว้ นําไปบวกกับ ผลลัพธ์*10 คําตอบทีได้จะใช้เป็ นผลลัพธ์
(บรรทัด 11635-11641) ถ้าผลลัทธ์มีคา่ มากเกินเก็บ จะรายงานความผิดพลาดให้ผใู้ ช้ทราบ (บรรทัด
11643-11645) มิฉะนัน กลับไปอ่านอักขระตัวต่อไป ตามทีกล่าวถึงในย่อหน้านี
ข้อสังเกต ถ้าไม่มอี ะไรผิดพลาด จะมีการอ่านอักขระตัวสุดท้ายทีไม่ใช่อกั ขระเลขฐานสิบ จึงจะสินสุดการ
ทํางานของรูทีนนี
รูทีนนี จะค้างพารามิเตอร์ตวั แรก คือ ตัวชีหรือเลขทีอยูข่ องแฟ้ มทีจะเขียน ไว้บนกองซ้อนในช่วงกระทํา
การ (บรรทัด 11655)
• _read_real (บรรทัด 11669-11948)
; void read_real(FILE *file, float *target) มีพารามิเตอร์สองตัว คือ file เป็ นตัวชีหรือเลขทีอยูข่ อง
แฟ้ มทีจะอ่าน และ target เป็ นตัวชีไปยังตําแหน่ งทีจะนําข้อมูลไปเก็บ ใช้เพืออ่านข้อมูลจํานวนจริงทีมีเครืองหมาย
บวกหรือลบนําหน้าได้ รูทีนนี ใช้ได้กบั แฟ้มข้อความเท่านัน ซึงได้มกี ารตรวจสอบแล้วในช่วงการแปล จึงอ่านข้อมูล
ได้ทีละอักขระ ข้อมูลทีจะอ่านมีรปู แบบ ดังนี
[blanks|tabs][+|-]mantissa[exponent]
เมือ blanks และ tabs หมายถึง อักขระว่างหรืออักขระตังระยะ จํานวนกีตัวก็ได้ หรือไม่มีก็ได้ ตามด้วย
เครืองหมาย “+” หรือ “-” หรือไม่มีก็ได้ ถ้าไม่มจี ะหมายถึงบวก ตามด้วย ส่วน mantissa และ ส่วน exponent
ซึงจะมีหรือไม่ก็ได้ เมือ mantissa เป็ น ตัวเลขฐานสิบอย่างน้อยหนึ งตัว หรือ ตัวเลขฐานสิบอย่างน้อยหนึ งตัว ตาม
ด้วยจุดทศนิ ยม ตามด้วยตัวเลขฐานสิบตังแต่ศนู ย์ตวั ขึนไป หรือ จุดทศนิ ยม ตามด้วยตัวเลขฐานสิบตังแต่ศนู ย์ตัว
ขึนไป มีรปู แบบ ดังนี
digit [digits] | digit [digits] . [digits] | . digit [digits]
และ exponent เป็ น อักขระ e หรือ E อย่างใดอย่างหนึ ง ตามด้วย เครืองหมาย “+” หรือ “-” หรือไม่มีกไ็ ด้ ถ้า
ไม่มจี ะหมายถึงบวก ตามด้วยตัวเลขฐานสิบอย่างน้อยหนึ งตัว มีรปู แบบ ดังนี
(e|E)[+|-]digit[digits]
หลักการทํางานของรูทีนนี คือ อ่านอักขระจากแฟ้ มทีละตัว ถ้ามีอกั ขระว่างหรืออักขระตังระยะอยู่
ข้างหน้าจะอ่านทิงไปเลย ถ้ามีเครืองหมายข้างหน้า จะจดจําว่าเป็ นเครืองหมายอะไร ในกรณีทีข้อมูลอยูร่ ปู แบบ
digit[digits] หรือ digit[digits]. หรือมีเฉพาะตัวเลขหน้าจุดทศนิ ยม การคํานวณจะใช้วธิ ีการเดียวกันกับการ
คํานวณเลขจํานวนเต็ม แต่ผลลัทธ์ทีได้ในแต่ละขันตอนและผลลัพธ์สุดท้าย จะเป็ นค่าจํานวนจริง โดยใช้คาํ สัง
ของเรจิสเตอร์ร่วมในการคํานวณ ถ้าเครืองหมายทีจดจําไว้เป็ นเครืองหมายลบ ค่าสุดท้ายทีคํานวณได้จะถูก
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เปลียนให้เป็ นค่าลบ ในกรณีทีข้อมูลอยูใ่ นรูปแบบ [digits] . digit [digits] หรือมีตวั เลขหลังจุดทศนิ ยม การคํานวณ
จะเหมือนกับตัวเลขหน้าจุดทศนิ ยมทีกล่าวมา โดยไม่ตอ้ งคํานึ งถึงจุดทศนิ ยม แต่จะจดจําจํานวนตัวเลขหลังจุด
ทศนิ ยมไว้ ในกรณีนีผลลัพธ์สุดท้าย จะเท่ากับ X*10-y เมือ X เป็ นค่าสุดท้ายทีคํานวณได้และเปลียนเครืองหมาย
ให้ถกู ต้องแล้ว ส่วน y เท่ากับจํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิ ยม ในกรณีสุดท้าย ถ้ามีสว่ นยกกําลังด้วย ผลลัพธ์สุดท้าย
จะเท่ากับ X*10-y+z เมือ X และ y มีความหมายเหมือนกับกรณีทีกล่าวมาก่อนหน้านี และ z เป็ นค่ายกกําลังซึง
อาจจะเป็ นค่าบวกหรือลบก็ได้ ในการคํานวณค่า 10m เมือ m เป็ นเลขจํานวนจริงใดๆ จะใช้รทู ีน _falog
จากหลักการข้างต้น เขียนเป็ นภาษาแอสเซมบลีได้ ดังนี เนื องจากเป็ นการคํานวณเลขจํานวนจริง จึง
ต้องตรวจสอบก่อนว่ามีเรจิสเตอร์ร่วมหรือไม่ (บรรทัด 11677) ถ้าไม่มี จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด
11679-11681) มิฉะนัน จะกําหนดให้ผลลัพธ์มีคา่ เป็ น 0 เก็บไว้บนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม
(บรรทัด 11683) ใช้เรจิสเตอร์ cx เก็บเครืองหมาย เริมต้นกําหนดให้เป็ น 0 หมายถึงเครืองหมายบวก (บรรทัด
11684) และใช้เรจิสเตอร์ dx เก็บจํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิ ยม เริมต้นกําหนดให้เป็ น 0 (บรรทัด 11685)
จากนันอ่านอักขระตัวแรก(บรรทัด 11686-11695) ในกรณีนีเป็ นอักขระตัวแรกต้องเรียกรูทีน _get_delay
เพราะในกรณีทีอ่านจากเทอร์มนิ อล ต้องตรวจสอบก่อนว่ามีการอ่านข้อมูลเข้ามายังบัฟเฟอร์หรือยัง จากนัน
ตรวจสอบอักขระทีอ่านเข้ามาว่าเป็ นอะไร
ถ้าเป็ นอักขระว่างหรืออักขระตังระยะ (บรรทัด 11706-11709) จะไปอ่านอักขระตัวต่อไป (บรรทัด
11697-11704) ในกรณีนีจะเรียกรูทีน _get เพราะรูว้ า่ ต้องอ่านแน่ นอน จากนันจะมีการตรวจสอบเหมือนเดิม
ถ้ายังคงเป็ นอักขระว่างหรืออักขระตังระยะก็จะถูกอ่านทิงไป
ถ้าเป็ นเครืองหมายบวก (บรรทัด 11710-11711) ค่าในเรจิสเตอร์ cx แทนเครืองหมายบวกอยูแ่ ล้ว
แต่ถา้ เป็ นเครืองหมายลบ (บรรทัด 11712-11713) จะลบค่าในเรจิสเตอร์ cx ด้วยหนึ ง (บรรทัด 11714)
เพือบอกให้รวู้ า่ เป็ นเครืองหมายลบ จากนันอ่านอักขระตัวต่อไป (บรรทัด 11733-11739) ในกรณีนีเรียกรูทีน
_get เพราะรูว้ า่ ต้องอ่านแน่ นอน ถ้าอักขระดังกล่าวเป็ นจุดทศนิ ยม (บรรทัด 11740-11741) จะดําเนิ นการ
ตามทีจะกล่าวในย่อหน้าถัดไป แต่ถา้ เป็ นเลขฐานสิบ (บรรทัด 11742-11745) แสดงว่ามีตวั เลขหน้าจุด
ทศนิ ยมแล้วหนึ งตัว แปลงอักขระดังกล่าวเป็ นค่าจํานวนเต็ม แล้วนําไปบวกกับ ผลลัพธ์*10 เก็บผลลัพธ์ไว้ทีเดิม
คือ บนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม (บรรทัด 11746-11749) จากนันกระโดดไปทีตําแหน่ ง @RR40
(บรรทัด 11727) ซึงจะกล่าวถึงต่อไป มิฉะนัน รายงานความผิดพลาด (บรรทัด 11729-11731)
ถ้าเป็ นจุดทศนิยม (บรรทัด 11717-11718) จะอ่านอักขระตัวต่อไป (บรรทัด 11752-11758) ใน
กรณีนีเรียกรูทีน _get เพราะรูว้ า่ ต้องอ่านแน่ นอน ถ้าอักขระดังกล่าวไม่เป็ นเลขฐานสิบ จะรายงานความผิดพลาด
(บรรทัด 11759-11762) มิฉะนัน แสดงว่ามีตวั เลขหลังจุดทศนิ ยมแล้วหนึ งตัว บวกค่าในเรจิสเตอร์ dx ด้วย
หนึ ง (บรรทัด 11764) เพือนับจํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิ ยม แปลงอักขระดังกล่าวเป็ นค่าจํานวนเต็ม แล้วนําไป
บวกกับ ผลลัพธ์*10 เก็บผลลัพธ์ไว้ทีเดิม คือ บนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม (บรรทัด 1176511768) จากนันกระโดดไปทีตําแหน่ ง @RR70 (บรรทัด 11769) ซึงจะกล่าวถึงต่อไป
ถ้าไม่เป็ นเลขฐานสิบ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 11729-11731) มิฉะนัน แสดงว่ามีตวั เลข
หน้าจุดทศนิยมแล้วหนึงตัว แปลงอักขระดังกล่าวเป็ นค่าจํานวนเต็ม แล้วนําไปบวกกับ ผลลัพธ์*10 เก็บผลลัพธ์ไว้
ทีเดิม คือ บนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม (บรรทัด 11723-11726) จากนันกระโดดไปทีตําแหน่ ง
@RR40 (บรรทัด 11727) ซึงจะกล่าวถึงต่อไป
ทีตําแหน่ ง @RR40 บอกให้รวู้ ่ามีเลขฐานสิบหน้าจุดทศนิ ยมแล้วหนึ งตัว อ่านอักขระตัวต่อไป (บรรทัด
11771-11777) นําค่า 20h ไป or กับอักขระดังกล่าว (บรรทัด 11778) เพือเปลียนอักษรภาษาอังกฤษตัว
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ใหญ่ให้เป็ นอักษรตัวเล็ก แต่จะไม่มผี ลกับอักขระอืนๆ การตรวจสอบว่าตรงกับอักขระ e หรือ E จึงสามารถใช้
เปรียบเทียบกับ e อย่างเดียวได้ จากนันตรวจสอบอักขระทีอ่านเข้ามาว่าเป็ นอะไร
ถ้าเป็ นจุดทศนิยม (บรรทัด 11779-11780) จะอ่านอักขระตัวต่อไป (บรรทัด 11802-11808) นํา
ค่า 20h ไป or กับอักขระดังกล่าว (บรรทัด 11808) ถ้าอักขระดังกล่าวเป็ น e หรือ E แสดงว่า มีส่วนยกกําลัง จะ
กระโดดไปที @RR75 (บรรทัด 11810-11812) ซึงจะกล่าวถึงต่อไป
ถ้าเป็ น e หรือ E แสดงว่า มีส่วนยกกําลัง จะกระโดดไปที @RR75 (บรรทัด 11810-11812) ซึงจะ
กล่าวถึงต่อไป
ถ้าไม่เป็ นเลขฐานสิบ (บรรทัด 11785-11788) แสดงว่ามีตวั เลขหน้าจุดทศนิ ยมมากกว่าหนึ งตัว
แปลงอักขระดังกล่าวเป็ นค่าจํานวนเต็ม แล้วนําไปบวกกับ ผลลัพธ์*10 เก็บผลลัพธ์ไว้ทีเดิม คือ บนยอดกอง
ซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม (บรรทัด 11789-11794) ในกรณีนีจะตรวจสอบว่ามีค่าเกินเก็บหรือไม่ โดยการ
เรียกรูทีน _chkovf จากนันกระโดดไปทํางานซําทีตําแหน่ ง @RR40 (บรรทัด 11795) เหมือนเดิม มิฉะนัน จะ
ได้คา่ ทีต้องการ ซึงข้อมูลจะอยูใ่ นรูปแบบ digit[digits] ค่าดังกล่าวเก็บอยูบ่ นยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม
ถ้าข้อมูลมีเครืองหมายลบข้างหน้า เปลียนเครืองหมายของผลลัพธ์ (บรรทัด 11797-11798) จากนันเรียกรูทีน
_chkrng (บรรทัด 11937) เพือตรวจสอบว่ามีคา่ อยูน่ อกช่วงหรือไม่ ถ้าไม่ ค่าดังกล่าว จะถูกนํามาเก็บในเรจิ
สเตอร์คู่ dx:ax นําค่าดังกล่าวใส่ในตําแหน่ งทีชีโดย target ตามต้องการ แล้วออกจากรูทีนนี
ทีตําแหน่ ง @RR70 บอกให้รวู้ า่ มีเลขฐานสิบหลังจุดทศนิ ยมแล้วหนึ งตัว อ่านอักขระตัวต่อไป (บรรทัด
11838-11844) นําค่า 20h ไป or กับอักขระดังกล่าว (บรรทัด 11845) จากนันตรวจสอบอักขระทีอ่านเข้า
มาว่าเป็ นอะไร
ถ้าเป็ น e หรือ E แสดงว่า มีส่วนยกกําลัง จะกระโดดไปที @RR75 (บรรทัด 11846-11847) ซึงจะ
กล่าวถึงต่อไป
ถ้าไม่เป็ นเลขฐานสิบ (บรรทัด 11848-11851) แสดงว่ามีตวั เลขหลังจุดทศนิ ยมมากกว่าหนึ งตัว บวก
ค่าในเรจิสเตอร์ dx ด้วยหนึ ง (บรรทัด 11853) เพือนับจํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิ ยม แปลงอักขระดังกล่าวเป็ น
ค่าจํานวนเต็ม แล้วนําไปบวกกับ ผลลัพธ์*10 เก็บผลลัพธ์ไว้ทีเดิม คือ บนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม
(บรรทัด 11854-11859) ในกรณีนีจะไม่ตรวจสอบว่ามีคา่ เกินเก็บหรือไม่ เพราะเป็ นเลขหลังจุดทศนิ ยม
จากนันกระโดดไปทํางานซําทีตําแหน่ ง @RR70 (บรรทัด 11860) เหมือนเดิม มิฉะนัน จะได้ค่าทีต้องการ ซึง
ข้อมูลจะอยูใ่ นรูปแบบ [digits].digit[digits] ค่าทีได้จากการคํานวณ (X) ยังไม่ได้นําจุดทศนิ ยมมาคิด เก็บอยูบ่ น
ยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม เปลียนเครืองหมายของค่าดังกล่าวให้ตรงกับเครืองหมายในเรจิสเตอร์ cx
(บรรทัด 11830-11832) ส่วนจํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิ ยม (y) เก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ dx นําไปเก็บใน
@RRPLACE (บรรทัด 11833) คํานวณค่า –y (บรรทัด 11834-11835) จากนันคํานวณ X*10-y ตามทีกล่าว
ข้างต้น โดยเรียกรูทีน _falog (บรรทัด 11935) เพือหาค่า 10-y แล้วนํามาคูณกับ X (บรรทัด 11936) จะได้
ผลลัพธ์เก็บอยูบ่ นยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม จากนันเรียกรูทีน _chkrng (บรรทัด 11937) เพือ
ตรวจสอบว่ามีค่าอยูน่ อกช่วงหรือไม่ ถ้าไม่ ค่าดังกล่าว จะถูกนํามาเก็บในเรจิสเตอร์คู่ dx:ax นําค่าดังกล่าวใส่ใน
ตําแหน่ งทีชีโดย target ตามต้องการ แล้วออกจากรูทีนนี
ทีตําแหน่ ง @RR75 บอกให้รูว้ า่ มีส่วนยกกําลัง ถ้า ค่าในเรจิสเตอร์ cx เป็ นลบ เปลียนส่วน mantissa ให้
เป็ นลบ (บรรทัด 11862-11863) เก็บจํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิ ยมของส่วน mantissa ไว้ใน @RRPLACE
(บรรทัด 11865) กําหนดค่าเริมต้นของส่วนยกกําลังให้เป็ น 0 กดลงกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม (บรรทัด
11866) ใช้เรจิสเตอร์ cx เก็บเครืองหมายของส่วนยกกําลัง เริมต้นกําหนดให้เป็ น 0 หมายถึง เครืองหมายบวก
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(บรรทัด 11867) อ่านอักขระตัวต่อไป (บรรทัด 11869-11875) จากนันตรวจสอบอักขระทีอ่านเข้ามาว่า
เป็ นอะไร
ถ้าเป็ นเครืองหมายบวก (บรรทัด 11876-11877) ค่าในเรจิสเตอร์ cx แทนเครืองหมายบวกอยูแ่ ล้ว
แต่ถา้ เป็ นเครืองหมายลบ (บรรทัด 11878-11879) จะลบค่าในเรจิสเตอร์ cx ด้วยหนึ ง (บรรทัด 11880)
เพือบอกให้รวู้ า่ ส่วนยกกําลังเป็ นเครืองหมายลบ จากนันอ่านอักขระตัวต่อไป (บรรทัด 11895-11901) ถ้า
อักขระดังกล่าวไม่ใช่ตวั เลขฐานสิบ (บรรทัด 11902-11905) จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนัน แสดงว่ามี
ตัวเลขส่วนยกกําลังแล้วหนึ งตัว แปลงอักขระดังกล่าวเป็ นค่าจํานวนเต็ม แล้วนําไปบวกกับ ค่ายกกําลังก่อนหน้า
นี *10 เก็บผลลัพธ์ไว้ทีเดิม คือ บนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม (บรรทัด 11906-11909) แล้วทํางาน
ต่อที @RR100 ซึงจะกล่าวถึงต่อไป
ถ้าไม่เป็ นเลขฐานสิบ (บรรทัด 11883-11886) จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนัน แสดงว่ามีตวั เลข
ตรงส่วนยกกําลังแล้วหนึงตัว แปลงอักขระดังกล่าวเป็ นค่าจํานวนเต็ม แล้วนําไปบวกกับ ค่ายกกําลังก่อนหน้า
นี *10 เก็บผลลัพธ์ไว้ทีเดิม คือ บนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม (บรรทัด 11887-11890) แล้วทํางาน
ต่อที @RR100 ซึงจะกล่าวถึงต่อไป
ทีตําแหน่ ง @RR100 (บรรทัด 11910) บอกให้รวู้ า่ ส่วนยกกําลังมีตวั เลขแล้วหนึ งตัว อ่านอักขระตัว
ต่อไป (บรรทัด 11911-11917) ถ้าอักขระดังกล่าวไม่ใช่ตวั เลขฐานสิบ (บรรทัด 11918-11921) แสดงว่า
อ่านส่วนยกกําลังครบหมดแล้ว กระโดดไปที @RR105 ซึงจะกล่าวถึงต่อไป มิฉะนัน แปลงอักขระดังกล่าวเป็ นค่า
จํานวนเต็ม แล้วนําไปบวกกับ ค่ายกกําลังก่อนหน้านี*10 เก็บผลลัพธ์ไว้ทีเดิม คือ บนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของ
ซีพยี รู ่วม (บรรทัด 11922-11927) ในกรณีนีจะตรวจสอบว่ามีค่าเกินเก็บหรือไม่ โดยการเรียกรูทีน _chkovf
จากนันกระโดดไปทํางานซําทีตําแหน่ ง @RR100 (บรรทัด 11928) เหมือนเดิม
ทีตําแหน่ ง @RR105 (บรรทัด 11929) บอกให้รวู้ า่ ข้อมูลมีทงส่
ั วน mantissa (X) และ exponent (z)
เก็บอยูท่ ีรองยอดและยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม ตามลําดับ จํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิ ยมของส่วน
mantissa เก็บอยูท่ ี @RRPLACE (y) และเรจิสเตอร์ cx เก็บเครืองหมายของส่วน exponent เปลียนเครืองหมาย
ของส่วน exponent ให้ตรงกับเครืองหมายทีเก็บในเรจิสเตอร์ cx (บรรทัด 11930-11932) แล้วนําค่าใน
@RRPLACE ไปลบ (บรรทัด 11933) จากนันคํานวณ X*10-y+z ตามทีกล่าวข้างต้น โดยเรียกรูทีน _falog
(บรรทัด 11935) เพือหาค่า 10-y+z แล้วนํามาคูณกับ X (บรรทัด 11936) จะได้ผลลัพธ์เก็บอยูบ่ นยอดกอง
ซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม จากนันเรียกรูทีน _chkrng (บรรทัด 11937) เพือตรวจสอบว่ามีคา่ อยูน่ อกช่วง
หรือไม่ ถ้าไม่ ค่าดังกล่าว จะถูกนํามาเก็บในเรจิสเตอร์คู่ dx:ax นําค่าดังกล่าวใส่ในตําแหน่ งทีชีโดย target ตาม
ต้องการ แล้วออกจากรูทีนนี
ข้อสังเกต ถ้าไม่มอี ะไรผิดพลาด จะมีการอ่านอักขระตัวสุดท้ายทีไม่ใช่อกั ขระเลขฐานสิบ จึงจะสินสุดการ
ทํางานของรูทีนนี
รูทีนนี จะค้างพารามิเตอร์ตวั แรก คือ ตัวชีหรือเลขทีอยูข่ องแฟ้ มทีจะเขียน ไว้บนกองซ้อนในช่วงกระทํา
การ (บรรทัด 11959)
• _read_char (บรรทัด 11998-12012)
; void read_char(FILE *file, char *target) มีพารามิเตอร์สองตัว คือ file เป็ นตัวชีหรือเลขทีอยูข่ อง
แฟ้ มทีจะอ่าน และ target เป็ นตัวชีไปยังตําแหน่ งทีจะนําข้อมูลไปเก็บ ใช้เพืออ่านข้อมูลอักขระหนึ งตัว รูทีนนี ใช้ได้
กับแฟ้มข้อความเท่านัน ซึงได้มกี ารตรวจสอบแล้วในช่วงการแปล
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รูทีนนี จะเรียกรูทีน next_char (บรรทัด 12003—12004) เพืออ่านอักขระเก็บไว้ในเรจิสเตอร์ al
จากนันนําอักขระดังกล่าว ไปใส่ทีตําแหน่ งซึงชีโดย target ตามต้องการ (บรรทัด 12005-12006)
รูทีนนี จะค้างพารามิเตอร์ตวั แรก คือ ตัวชีหรือเลขทีอยูข่ องแฟ้ มทีจะเขียน ไว้บนกองซ้อนในช่วงกระทํา
การ (บรรทัด 12011)
- รูทีน _next_char (บรรทัด 11954-11993) จะตรวจสอบว่าเป็ นการอ่านข้อมูลจากเทอร์มนิ อล
หรือไม่ (บรรทัด 11959-11961) ถ้าไม่ใช่ จะนําอักขระในบัฟเฟอร์ของแฟ้ มใส่ในเรจิสเตอร์ al และเก็บไว้ที
@NCHAR (บรรทัด 11964-11966) แล้วอ่านอักขระตัวต่อไปเข้ามายังบัฟเฟอร์ของแฟ้ม (บรรทัด 1196811973) มิฉะนัน จะเรียกรูทีน _get_delay (บรรทัด 11976-11981) ซึงทําหน้าทีตรวจสอบว่ามีการอ่าน
ข้อมูลเข้ามาหรือยัง ถ้ายัง จะไปอ่านข้อมูลเข้ามา จากนันนําอักขระในบัฟเฟอร์ของแฟ้มใส่ในเรจิสเตอร์ al และ
เก็บไว้ที @NCHAR (บรรทัด 11983-11985) แต่จะไม่มีการอ่านข้อมูลตัวต่อไปเข้ามาอีก จะใช้วธิ ีกาํ หนดให้ตวั
บ่งชี @DELAY_FLAG เป็ นจริง เพือบอกให้รวู้ า่ ยังไม่มีการอ่านข้อมูลเข้ามายังบัฟเฟอร์ (บรรทัด 11986) ส่ง
อักขระทีต้องการ ซึงเก็บใน @NCHAR ผ่านทางเรจิสเตอร์ ax (บรรทัด 11988)
• _readln (บรรทัด 12016-12048)
; void readln(FILE *file) มีพารามิเตอร์หนึ งตัว คือ file เป็ นตัวชีหรือเลขทีอยูข่ องแฟ้ มทีจะอ่าน ใช้
เพืออ่านข้อมูลทีละอักขระจากแฟ้ มจนกว่าจะสินสุดบรรทัด หรือสินสุดแฟ้ ม รูทีนนี ใช้ได้กบั แฟ้ มข้อความเท่านัน
ซึงได้มกี ารตรวจสอบแล้วในช่วงการแปล
รูทีนนี เรียกรูทีน _eoln (ซึงจะกล่าวถึงต่อไป) เพือตรวจสอบว่าอ่านถึงตําแหน่ งสินสุดบรรทัดหรือยัง
(บรรทัด 12021-12022) ถ้าใช่ จะเรียกรูทีน _next_char (บรรทัด 12041-12042) เพืออ่านอักขระตัวต่อไป
แล้วออกจากรูทีนนี มิฉะนัน จะเรียกรูทีน _eof (ซึงจะกล่าวถึงต่อไป) เพือตรวจสอบว่า สินสุดแฟ้ มหรือไม่
(บรรทัด 12026-12029) ถ้าใช่ แสดงว่าอ่านผ่านท้ายแฟ้ ม ซึงไม่สามารถกระทําได้ จะรายงานความผิดพลาด
(บรรทัด 12033-12035) มิฉะนัน จะเรียกรูทีน _next_char (บรรทัด 12037-12038) เพืออ่านอักขระตัว
ต่อไป แล้วกลับไปตรวจสอบใหม่ตงแต่
ั ตน้ เหมือนเดิม (บรรทัด 12039)
• _eof (บรรทัด 12053-12075)
; char eof(FILE *file, int size) มีพารามิเตอร์สองตัวตัว คือ file เป็ นตัวชีหรือเลขทีอยูข่ องแฟ้ ม และ
size เป็ นขนาดของบัฟเฟอร์ ใช้เพือตรวจสอบว่าสินสุดแฟ้มหรือยัง โดยการเรียกรูทีน _get_delay (บรรทัด
12058-12063) แล้วส่งค่าตรงเขตข้อมูล eof_flag ของแฟ้ม กลับผ่านทางเรจิสเอต์ ax (บรรทัด 1206612070)
• _eoln (บรรทัด 12079-12099)
; char eoln(FILE *file) มีพารามิเตอร์หนึ งตัว คือ file เป็ นตัวชีหรือเลขทีอยูข่ องแฟ้ ม ใช้เพือตรวจสอบ
ว่าสินสุดบรรทัดหรือยัง รูทีนนี ใช้ได้กบั แฟ้มข้อความเท่านัน ซึงได้มกี ารตรวจสอบแล้วในช่วงการแปล เหมือนรูทีน
_eof แต่ส่งค่าตรงเขตข้อมูล eoln_flag ของแฟ้ม กลับผ่านทางเรจิสเอต์ ax (บรรทัด 12091-12094)
11.4.3 การเขียน
การเขียนข้อมูล จะใช้บริการของดอส int 21h ฟั งก์ชนั 40h เพราะใช้ได้กบั แฟ้มใดๆ ทีมีการเปิ ดเพือ
เขียนและมีหมายเลข handle แล้ว และสามารถเขียนข้อมูลด้วยการทํา redirection เช่น c:\>myprog > data.out
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ซึงหมายถึง การเขียนข้อมูลออกแฟ้ มข้อมูลออกมาตรฐาน output ในโปรแกรม myprog จะหมายถึงการเขียน
ข้อมูลออกแฟ้ ม data.out เป็ นต้น การเขียนข้อมูลไปยังแฟ้ มเทอร์มินอล กับทีไม่ใช่แฟ้มเทอร์มินอล ไม่มคี วาม
แตกต่างกัน จะใช้รทู ีน _put ซึงจะกล่าวถึงต่อไป เป็ นรูทีนทีทําหน้าทีนี
• _put (บรรทัด 12104-12145)
; void put(FILE *file, int size) มีพารามิเตอร์สองตัว คือ file เป็ นตัวชีหรือเลขทีอยูข่ องแฟ้ ม และ size
เป็ นขนาดของบัฟเฟอร์ ใช้เพือเขียนข้อมูลในบัฟเฟอร์ลงแฟ้ มทีต้องการ รูทีนนี จะเป็ นรูทีนพืนฐานทีถูกเรียกใช้โดย
รูทีนอืนๆ ทีจะกล่าวถึงต่อไป ในหัวข้อย่อยนี เพือเขียนข้อมูลลงแฟ้ ม ก่อนอืนจะมีการตรวจสอบก่อนว่าแฟ้ ม
ดังกล่าวเปิ ดแล้วหรือยัง (บรรทัด 12111-12115) ถ้ายัง จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 1211712119) มิฉะนัน จะตรวจสอบว่าเป็ นการเปิ ดเพือเขียนหรือไม่ (บรรทัด 12121-12123) ถ้าไม่ จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทัด 12134-12136) มิฉะนัน จะเรียกใช้บริการของดอส int 21h ฟั งก์ชนั 40h (บรรทัด
12125-12132) เพือเขียนข้อมูลในบัฟเฟอร์ลงแฟ้ ม จากนันตรวจสอบว่าเขียนได้สาํ เร็จหรือไม่ (บรรทัด
12133) ถ้าไม่ รายงานความผิดพลาด (บรรทัด 12134-12136)
รูทีนนี จะค้างพารามิเตอร์ตวั แรก คือ ตัวชีหรือเลขทีอยูข่ องแฟ้ มทีจะเขียน ไว้บนกองซ้อนในช่วงกระทํา
การ (บรรทัด 12144)
• _write_integer (บรรทัด 12155-12234)
; void write_integer(FILE *file, int value, int width) มีพารามิเตอร์สามตัว คือ file เป็ นตัวชีหรือ
เลขทีอยูข่ องแฟ้ มทีจะเขียน, value เป็ นค่าจํานวนเต็มทีจะเขียน, และ width เป็ นความกว้างทีจะเขียน ใช้เพือเขียน
เลขจํานวนเต็ม ถ้ากําหนดความกว้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 จะถูกกําหนดใหม่ให้เท่ากับ 1 (บรรทัด 1216312165) ในการเขียน ถ้าเป็ นเลขลบจะมีเครืองหมาย “-” ข้างหน้าติดกับตัวเลขตัวแรกด้วย ถ้ากําหนดความ
กว้างน้อยกว่าตัวเลขทีจะเขียน (รวมเครืองหมาย ‘-‘ ด้วยถ้าเป็ นเลขลบ) จะเขียนตัวเลขทังหมดทีจําเป็ นต้องเขียน
(รวมเครืองหมาย “-” ด้วยถ้าเป็ นเลขลบ) แต่ถา้ กําหนดความกว้างมากกว่าตัวเลขทีจะเขียน (รวมเครืองหมาย
“-” ด้วยถ้าเป็ นเลขลบ) จะเขียนอักขระว่างข้างหน้า จนครบตามความกว้างทีกําหนด รูทีนนี เรียกรูทีน _put เพือ
เขียนอักขระหนึ งตัวออกไปยังแฟ้ม การทํางานของรูทีนนี จะตรวจสอบว่าเป็ นเลขลบหรือไม่ ถ้าใช่ จะจํา
เครืองหมาย “-” ไว้ในตัวแปรชัวคราว @WISIG (บรรทัด 12171) มิฉะนัน ตัวแปรชัวคราว @WISIG จะเท่ากับ “
” (บรรทัด 12166) ในกรณีเลขบวกจะได้ไม่ตอ้ งแสดงเครืองหมาย เนืองจากค่าทีจะเขียนเก็บเป็ นเลขฐานสอง
ต้องแปลงให้เป็ นเลขฐานสิบ วิธีการ คือ ใช้ค่าทีจะเขียนเป็ นตัวตัง ทําซําๆ ด้วยการหารด้วย 10 แปลงเศษ (ทําให้
เป็ นค่าบวก) เป็ นรหัสแอสกีดว้ ยการบวกด้วย อักขระ ‘0’ แล้วกดลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ ใช้ผลลัพธ์เป็ น
ตัวตังในรอบถัดไป จํานวนรอบการทําซําจะเก็บไว้ในตัวแปรชัวคราว @WIPOSITION (บรรทัด 12172-12187)
เช่น ถ้าค่าทีจะเขียนเป็ น 123 อักขระทีจะกดลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ คือ ‘3’, ‘2’, และ ‘1’ ตามลําดับ
และ @WIPOSITION จะเท่ากับ 3 เป็ นต้น จากนันตรวจสอบว่าต้องเขียนเครืองหมาย “-” หรือไม่ ถ้าต้องเขียน
บวก @WIPOSITION ด้วย 1 (บรรทัด 12189-12192) แล้วคํานวณอักขระว่างทีจะต้องเขียน ถ้า width มีคา่
มากกว่า @WIPOSITION โดยการเอา width ตังแล้วลบด้วย @WIPOSITION (บรรทัด 12193-12197) ถ้า
ผลลัพธ์มีค่ามากกว่า 0 เรียกรูทีน _put ซําๆ เพือเขียนอักขระว่างไปทีแฟ้ ม เท่ากับจํานวนอักขระว่างทีต้องเขียน
(บรรทัด 12188, 12198-12205) จากนันเขียนตัวเลข ถ้าเป็ นเลขลบจะเขียนเครืองหมาย “-” ก่อน (บรรทัด
12207-12215) ทําซําๆ เท่ากับจํานวนตัวเลขทีจะเขียน ด้วยการผุดอักขระของตัวเลขบนกองซ้อนในช่วงกระทํา
การ แล้วเรียกรูทีน _put เพือเขียนอักขระดังกล่าวไปทีแฟ้ ม (บรรทัด 12215-12228)
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รูทีนนี จะค้างพารามิเตอร์ตวั แรก คือ ตัวชีหรือเลขทีอยูข่ องแฟ้ มทีจะเขียน ไว้บนกองซ้อนในช่วงกระทํา
การ (บรรทัด 12233)
• _write_real (บรรทัด 12554-12823)
; void write_real(FILE *file,float value,int width,int frac) มีพารามิเตอร์สีตัว คือ file เป็ นตัวชีหรือ
เลขทีอยูข่ องแฟ้ มทีจะเขียน, value เป็ นค่าจํานวนจริงทีจะเขียน, width เป็ นความกว้างทีจะเขียน, และ frac เป็ น
จํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิ ยม ใช้เพือเขียนเลขจํานวนจริง
ถ้า frac มีคา่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 หรือส่วนยกกําลังมีค่า มากกว่า 38 หรือน้อยกว่า –39 จะเขียนใน
รูปแบบวิทยาศาสตร์ (scientific form) คือ ประกอบด้วยส่วนแมนทิสซาทีมีตวั เลขหน้าจุดทศนิ ยมเพียงตัวเดียว
และส่วนเลขชีกาํ ลัง ในกรณีนี ถ้า width มีคา่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 จะกําหนดให้ width เท่ากับ 8 เสมอ (บรรทัด
12777-12779) เพราะต้องเผือทีไว้สาํ หรับเครืองหมายข้างหน้าหนึ งที ตัวเลขหน้าจุดทศนิ ยม จุดทศนิ ยม และ
ตัวเลขหลังจุดทศนิ ยม ในส่วนแมนทิสซา อย่างละหนึงที สัญลักษณ์ E เครืองหมายส่วนยกกําลัง อย่างละหนึงที
และตัวเลขยกกําลังสองที รวมทังหมดเป็ น 8 ที แต่ถา้ width มีคา่ มากกว่า 8 แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 13 จะเขียน
เลขนัยสําคัญของส่วนแมนทิสซาหลังจุดทศนิยมเพิมขึน เมือรวมกับส่วนอืนๆแล้วครบตามจํานวนความกว้างที
กําหนด แต่ถา้ width มีคา่ มากกว่า 13 จะเขียนเลขนัยสําคัญของส่วนแมนทิสซาเพียง 7 หลัก ทีเหลือจะเขียน
อักขระว่างไว้ขา้ งหน้า จนครบตามความกว้างทีกําหนด 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
หมายเหตุ มีการปั ดเศษซึงจะกล่าวถึงต่อไป สําหรับ b ในทีนี หมายถึงอักขระว่าง ใช้เพือให้เห็นความกว้าง
มิฉะนัน จะเขียนในรูปแบบปกติ คือ มีเครืองหมาย “-“ ถ้าเป็ นเลขลบ ตามด้วยตัวเลขหน้าจุด
ทศนิ ยม ตามด้วยจุด และตามด้วยตัวเลขหลังจุดทศนิ ยม จํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิ ยมจะมีจาํ นวนเท่ากับค่า frac
เสมอ ส่วนตัวเลขหน้าจุดทศนิ ยมทีมีนัยสําคัญต้องเขียนทุกตัว ถ้าไม่มีจะแทนด้วย 0 และในกรณีทีกําหนดความ
กว้างมากกว่าทีจะเขียน จะเขียนอักขระว่างไว้ขา้ งหน้าจนครบตามความกว้างทีกําหนด ในกรณีทีกําหนดความ
กว้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 จะกําหนดใหม่ให้เท่ากับ 1 (บรรทัด 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
หมายเหตุ มีการปั ดเศษซึงจะกล่าวถึงต่อไป สําหรับ b ในทีนี หมายถึงอักขระว่าง ใช้เพือให้เห็นความกว้าง
รูทีนนี จะเรียกรูทีน _ftobcd, _round_bcd, _write_char (ซึงจะกล่าวถึงต่อไป), _adjust_bcd, _sform, และ
_write_string (ซึงจะกล่าวถึงต่อไป)
เนื องจากรูทีนนี เกียวข้องกับเลขจํานวนจริง จึงทดสอบก่อนว่ามีซีพยี รู ่วมหรือไม่ ถ้าไม่มี จะรายงานความ
ผิดพลาด (บรรทัด 12563-12567) มิฉะนัน จะบรรจุคา่ จํานวนจริงทีจะเขียนลงบนกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียู
ร่วม (บรรทัด 12568) จากนันเรียกรูทีน _ftobcd (บรรทัด 12569) เพือเปลียนค่าทีจะเขียนให้เป็ น m*10x
เมือ m คือ ส่วนแมนทิสซาทีมีลกั ษณะเป็ น normalized คือ ตัวเลขหลังจุดทศนิ ยมตัวแรกต้องไม่เป็ น 0 ค่านี จะ
นําไปเก็บที @BCDMAN (บรรทัด 14023) ในรูปแบบ packed BCD (Binary Code Decimal) และ x คือ ส่วนยก
กําลังอยูใ่ นรูปเลขจํานวนเต็ม เก็บอยูท่ ี @EXP (บรรทัด 14018) ซีพียรู ่วมใช้จาํ นวนบิต 80 บิต เพือเก็บเลขแบบ
packed BCD โดยบิตที 79 ใช้เก็บเครืองหมาย บิตที 72-78 ไม่ใช้ และบิตที 0-71 ใช้เก็บเลขฐานสิบ จํานวน
18 ตัว (เลขฐานสิบหนึ งตัวใช้จาํ นวนบิต 4 บิต)
- รูทีน _ftobcd (บรรทัด 12278-12359) ใช้คาํ สัง fxam เพือทดสอบค่าทีอยูบ่ นยอดกองซ้อนเรจิ
สเตอร์ของซีพยี รู ่วม แล้วเก็บค่าของเรจิสเตอร์สภาวะในซีพียรู ่วมไว้ทีตัวแปร @SIGN รอจนกระทังการจัดเก็บ
สมบูรณ์ (บรรทัด 12284-12286, 14017) การตรวจสอบจะใช้บติ ที 8,9,10, และ 14 ซึงแทน C0, C1, C2,
และ C3 ตามลําดับ ซึงมีความหมายดังนี
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
ค่าทีไม่สามารถเขียนได้ คือ unnormal, NaN (เช่น ตัวเลขทีได้จากการหารากทีสองของเลขลบ เป็ นต้น), infinity,
และ empty (ไม่มกี ารกดเลขลงบนกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม) ซึงจะมีบิต C0 เป็ น 1 ยกเว้น unnormal การ
ทดสอบจึงทําได้โดยการเลือนบิตเพือให้ C3C2C1C0 เก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ ax (บรรทัด 12287-12296)
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จากนันทดสอบค่าในเรจิสเตอร์ ax ว่าน้อยกว่า 4 หรือไม่ (บรรทัด 12297) ถ้าใช่ แสดงว่าไม่สามารถเขียนได้
เพราะเป็ น unnormal หรือ NaN จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 12301-12303) มิฉะนัน จะตรวจสอบว่า
บิต C0 เป็ นหนึ งหรือไม่ (บรรทัด 12299) ถ้าใช่ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 12301-12303)
มิฉะนัน จะตรวจสอบว่าค่าทีจะเขียนเป็ นศูนย์หรือไม่ (บรรทัด 12304-12308)
ถ้าค่าทีจะเขียนเป็ นศูนย์ จะกําหนดให้ @EXP เท่ากับ 0 (บรรทัด 12310) และ @FTZERO มีคา่ เป็ น 1
(บรรทัด 12311) มิฉะนัน @FTZERO จะมีค่าเป็ น 0 (บรรทัด 12283) สําหรับ @FTZERO (บรรทัด 14022)
ใช้เป็ นตัวบ่งชีวา่ มีค่าทีจะเขียนเป็ นศูนย์หรือไม่ จากนันใช้คาํ สัง fbstp @BCDMAN (บรรทัด 12312) เพือเปลียน
ส่วนแมนทิสซาให้อยูใ่ นรูปแบบ packed BCD เก็บไว้ที @BCDMAN รอจนกว่าการจัดเก็บจะสมบูรณ์ (บรรทัด
12313) จะได้คา่ ของ @BCDMAN และ @EXP ตามต้องการ
ถ้าค่าทีจะเขียนไม่ใช่ศนู ย์ การหาค่า @BCDMAN และ @EXP จะคิดเฉพาะค่าบวก เพราะค่าลบสามารถ
ทดสอบจาก @SIGN ได้ จึงใช้คาํ สัง fabs เพือหาค่าสัมบูรณ์ของค่าทีจะเขียน (บรรทัด 12315) การเปลียนส่วน
ยกกําลังจากฐานสองเป็ นฐานสิบ ใช้สตู ร 2x = 10y หรือ y = x log102 โดยที y เป็ นเลขจํานวนจริง สมมุติวา่ y =
n.z หรือ 2x = 10n.z คูณ f ทังสองข้าง จะได้ f*2x = f*10n.z หรือ f*2x = f*10.z*10n = f’*10n เมือ f’ = f*10.z
จะต้องปรับค่า f’ ให้อยูใ่ นรูปแบบ normalized โดยมีเลขนัยสําคัญ 18 หลัก เนื องจาก @BCDMAN เก็บส่วน
แมนทิสซาฐานสิบได้ 18 หลัก โดยมีจุดทศนิ ยมอยูห่ น้าเลขนัยสําคัญตัวแรก การปรับค่าทําดังนี
f’*10n = f’*1018*10-18*10n
= m’*10-18*10n
= m*10p
เมือ 1.0*1017 ≤ m’ < 1.0*1018 การทีจะทําให้ m’ อยูใ่ นช่วงทีต้องการ ให้ทาํ ซําๆ จนกว่า m’ จะอยูใ่ นช่วง ดังนี
ถ้า m’ มีคา่ น้อยกว่า 1.0*1017 ให้คณ
ู m’ ด้วย 10 และลบ n ด้วย 1 เพือให้ค่าเท่าเดิม เพราะ m’*10-18*10n
=10*m’*10-18*10n*10-1 ในทํานองเดียวกัน ถ้า m’ มีคา่ มากกว่าหรือเท่ากับ 1.0*1018 ให้หาร m’ ด้วย 10
และบวก n ด้วย 1
จากทีกล่าวมาเขียนเป็ นคําสังได้ ดังนี ใช้คาํ สัง fxtract (บรรทัด 12316) เพือแยกส่วนแมนทิสซา (f)
และยกกําลัง (x) ของตัวเลขทีอยูบ่ นยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม คําสังนี จะผุดค่าบนยอดกองซ้อนทิง แล้ว
กดส่วนยกกําลังและแมนทิสซา ตามลําดับ ใช้คาํ สัง fxch st(1) (บรรทัด 12317) เพือสลับค่าบนยอดกับรอง
ยอด เพือให้ส่วนยกกําลังอยูบ่ นยอด ใช้คาํ สัง fldlg2 (บรรทัด 12318) บรรจุคา่ log102 ลงบนยอด แล้วคูณกับ
ส่วนยกกําลัง (บรรทัด 12332) จะได้คา่ y เนื องจาก y เป็ นเลขจํานวนจริง อาจจะมีเศษ แยกค่า y ออกเป็ นสอง
ส่วน คือ ส่วนทีเป็ นจํานวนเต็ม n กับ ส่วนเศษ .z วิธีการคือ กําหนดให้บิตที 10-11 ของเรจิสเตอร์ควบคุมใน
ซีพยี รู ่วม มีค่าเท่ากับ 11 ซึงหมายถึงการปั ดเศษทิง (บรรทัด 12320-12325) จากนันใช้คาํ สัง fld st(0)
(บรรทัด 12326) เพือสําเนาค่า y ลงบนยอดกองซ้อน ใช้คาํ สัง frndint (บรรทัด 12327) เพือเปลียนค่า y ตัวที
อยูบ่ นยอดกองซ้อน ให้เป็ นเลขจํานวนเต็ม n ซึงจะมีการปั ดเศษทิง เก็บค่าดังกล่าวใน @EXP (บรรทัด 12228)
จากนันกําหนดให้เรจิสเตอร์ควบคุมในซีพียรู ่วมกลับสู่สภาวะเดิม (บรรทัด 12329) แล้วคํานวณค่า .z ซึงจะ
เท่ากับ y – n (บรรทัด 12330) เรียกรูทีน _falog (บรรทัด 12331) เพือหาค่า 10.z จากนันหาค่า f’ = f*10.z
(บรรทัด 12332) คูณ f’ ด้วย 1018 จะได้คา่ m’ (บรรทัด 12333) ปรับค่า m’ ทําซําๆ จนกว่า m’ จะอยูใ่ นช่วง
ดังนี ถ้า m’ มีคา่ น้อยกว่า 1.0*1017 (@TEN17 บรรทัด 14020) ให้คณ
ู m’ ด้วย 10 และลบ n ด้วย 1 (บรรทัด
18
12335-12343) ถ้า m’ มีคา่ มากกว่าหรือเท่ากับ 1.0*10 (@TEN18 บรรทัด 14201) ให้หาร m’ ด้วย 10
และบวก n ด้วย 1 (บรรทัด 12344-12352) เมือ m’ มีคา่ อยูใ่ นช่วงตามทีต้องการแล้ว จะได้ m*10p อยูใ่ นรูป
normalized ตามต้องการ ใช้คาํ สัง fbstp @BCDMAN (บรรทัด 12353) เพือเปลียนส่วนแมนทิสซาให้อยูใ่ น
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รูปแบบ packed BCD เก็บไว้ที @BCDMAN รอจนกว่าการจัดเก็บจะสมบูรณ์ (บรรทัด 12313) จะได้คา่ ของ
@BCDMAN และ @EXP ตามต้องการ
- รูทีน _falog (บรรทัด 12236-12270) ใช้เพือหาค่า antilog ฐาน 10 ของค่าทีอยูบ่ นยอดกอง
ซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม ใช้ประโยชน์ในการคํานวณค่า 10x เพราะ antilog ฐาน 10 ของ x เท่ากับ 10x การ
หาค่าคํานวณ ดังนี
10x = 2y เมือ y = x*log2(10) เป็ นเลขจํานวนจริง สมมุติวา่ y = n.z ดังนัน
10x = 2n * 2(.z/2) * 2 (.z/2)
เหตุผลทีต้องใช้ 2(.z/2) เพราะจะใช้คาํ สัง f2xm1 ซึงใช้หาค่า 2x-1 เมือ 0 ≤ x ≤ 0.5
จากทีกล่าวมาเขียนเป็ นคําสังได้ ดังนี ใช้คาํ สัง fldl2t (บรรทัด 12241) เพือบรรจุค่า log210 ลงบน
ยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม แล้วคูณกับค่าทีจะหา antilog (บรรทัด 12242) จะได้ y =x*log2(10) อยู่
บนยอดกองซ้อน ค่าทังสองทีนํามาคูณจะถูกผุดทิง ใช้คาํ สัง fld st(0) (บรรทัด 12243) เพือสําเนา y เพือแยก
ค่า y ออกเป็ นสองส่วน คือ ส่วนทีเป็ นจํานวนเต็ม n กับ ส่วนเศษ .z วิธีการคือ กําหนดให้บิตที 10-11 ของเรจิ
สเตอร์ควบคุมในซีพียรู ่วม มีค่าเท่ากับ 11 ซึงหมายถึงการปั ดเศษทิง (บรรทัด 12244-12249) จากนันใช้ใช้
คําสัง frndint (บรรทัด 12250) เพือเปลียนค่า y ตัวทีอยูบ่ นยอดกองซ้อน ให้เป็ นเลขจํานวนเต็ม n ซึงจะมีการ
ปั ดเศษทิง จากนันกําหนดให้เรจิสเตอร์ควบคุมในซีพยี รู ่วมกลับสูส่ ภาวะเดิม (บรรทัด 12251) เนื องจากต้องใช้
ค่า n ในภายหลังด้วย จึงทําสําเนาค่า n ไว้บนยอดกองซ้อน (บรรทัด 12252) จากนันสลับค่า y กับ n ให้ y
กลับมาอยูย่ อดกองซ้อนแทน (บรรทัด 12253) จากนันคํานวณค่า .z ซึงจะเท่ากับ y – n (บรรทัด 12254)
ต่อไปจะหาค่า .z/2 โดยคํานวณจาก .z*2-1 เริมต้นบรรจุค่า 1 บนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม (บรรทัด
12255) แล้วเปลียนเครืองหมาย ให้เป็ น –1 (บรรทัด 12256) สลับค่า .z กับ –1 (บรรทัด 12257) ใช้คาํ สัง
fscale (บรรทัด 12258) เพือหาค่า .z*2-1 ลบค่า –1 ทิง (บรรทัด 12259) เพราะไม่มีความจําเป็ นต้องใช้อกี
ต่อไป จากนันใช้คาํ สัง f2xm1 เพือหาค่า 2.z/2 – 1 (บรรทัด 12260) แต่ค่าทีต้องการ คือ 2.z/2 ต้องปรับค่าด้วย
การบวก 2.z/2 – 1 ด้วย 1 (บรรทัด 12261-12262) จากนันหาค่า 2.z/2 * 2.z/2 (บรรทัด 12263) จะได้คา่
2.z สุดท้ายใช้คาํ สัง fscale (บรรทัด 12264) เพือหาค่า 2.z*2n ลบค่า n ทีไม่ใช้ทิง จะได้ผลลัพธ์อยูบ่ นยอดกอง
ซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม ตามต้องการ
หลังจากได้คา่ ของ @BCDMAN และ @EXP ตามต้องการ จะนําค่านี ไปเขียนส่วนแมนทิสซาและส่วนยก
กําลัง ตามลําดับ ในการเขียนจะเรียกรูทีน _write_char หรือ _write_string เพือเขียนอักขระแต่ละตัวหรือสาย
อักขระ จึงส่งพารามิเตอร์ตวั แรก คือ ตัวชีไปยังแฟ้ ม (บรรทัด 12571) ให้กบั รูทีนดังกล่าว และอาจมีการเขียน
อักขระว่าง จึงใช้เรจิสเตอร์ di เพือเก็บขนาดของอักขระว่างทีจะเขียน ซึงมีคา่ เท่ากับ 1 (บรรทัด 12570) จากนัน
จะตรวจสอบว่า ต้องเขียนในรูปแบบใด ถ้า พารามิเตอร์ frac มีคา่ มากกว่าศูนย์ และ @EXP มีคา่ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 38 และ @EXP มีคา่ มากกว่าหรือเท่ากับ –39 จะเขียนในรูปแบบปกติ มิฉะนัน จะเขียนในรูปแบบ
วิทยาศาสตร์ (บรรทัด 12572-12578)
การเขียนในรูปแบบปกติ (บรรทัด 12579-12775) จะตรวจสอบว่าพารามิเตอร์ width มีคา่ น้อยกว่า
หรือเท่ากับศูนย์หรือไม่ ถ้าใช่ จะกําหนดให้เท่ากับ 1 (บรรทัด 12580-12582) เนื องจากเลขจํานวนจริงขนาด
32 บิต สามารถเก็บเลขนัยสําคัญฐานสิบได้ประมาณ 7 ตัว ถ้าตัวเลขหลังจุดทศนิ ยมตัวสุดท้ายเป็ นเลขนัยสําคัญ
ใน 7 ตัวทีกล่าวมาข้างต้น และตัวเลขตําแหน่ งถัดไปมีคา่ มากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะมีการปั ดเศษขึน หรือปั ดเศษ
ด้วย 5 มิฉะนัน จะปั ดเศษทิง เช่น ค่าทีเก็บใน @BCDMAN คือ +.123456789123456789 และค่าใน @EXP
เท่ากับ 0 ถ้าต้องการแสดงตัวเลขหลังจุดทศนิ ยมหนึ งตําแหน่ ง ตัวเลขหลังจุดทศนิ ยม จะเป็ น .1 แต่ถา้ ต้องการ
แสดงตัวเลขหลังจุดทศนิยมสีตําแหน่ ง ตัวเลขหลังจุดทศนิ ยม จะเป็ น .1235 เป็ นต้น แต่ถา้ ตัวเลขหลังจุดทศนิ ยม
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ตัวสุดท้ายไม่เป็ นเลขนัยสําคัญ เช่น ตัวอย่างข้างต้น ต้องการเขียนตัวเลขหลังจุดทศนิ ยมมากกว่าเจ็ดหลัก ตัวเลข
ตังแต่หลักที 8 ถึง 18 ใน @BCDMAN ไม่ใช่ตวั เลขนัยสําคัญ จึงไม่มีประโยชน์ทีจะเขียนออกไป อย่างไรก็ตาม
บางครังการอ่านเลขฐานสิบอย่างเช่น 1.0 เมือถูกเปลียนเป็ นเลขฐานสองอาจไม่ลงตัว และเมือเปลียนเป็ นฐานสิบ
เก็บใน @BCDMAN อาจจะได้ค่าเป็ น +.999999999999999999 ดังนันในกรณีทีตัวเลขหลังจุดทศนิ ยมตัว
สุดท้ายไม่เป็ นเลขนัยสําคัญ จะมีการปั ดเศษด้วย 1 ทีตําแหน่ ง 18 และจะแสดงเลขนัยสําคัญเพียง 7 หลัก ใน
ตัวอย่างทีกล่าวมาข้างต้น มีส่วน @EXP เป็ น 0 สําหรับกรณีทวไปที
ั
@EXP เป็ นอะไรก็ได้ การตรวจสอบว่าตัวเลข
หลังจุดทศนิ ยมตัวสุดท้ายเป็ นเลขนัยสําคัญหรือไม่ แบ่งออกเป็ นสองกรณี คือ
ก. กรณีที @EXP มีคา่ มากกว่าหรือเท่ากับ 0 (บรรทัด 12583-12584) ทําได้โดยการบวกจํานวนตัวเลขหลัง
จุดทศนิ ยมกับ @EXP (บรรทัด 12586-12587) ถ้าผลลัพธ์มีคา่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 แสดงว่า ตัวเลข
หลังจุดทศนิ ยมตัวสุดท้ายเป็ นเลขนัยสําคัญ เรียกใช้รทู ีน _round_bcd โดยส่งตําแหน่ งทีจะปั ดเศษและค่าทีจะ
นําไปปั ดเศษ คือ 5 เป็ นพารามิเตอร์ (บรรทัด 12590-12594) มิฉะนัน ตัวเลขหลังจุดทศนิ ยมตัวสุดท้าย
ไม่เป็ นเลขนัยสําคัญ เรียกใช้รทู นี _round_bcd โดยส่งตําแหน่ งทีจะปั ดเศษ คือ 18 และค่าทีจะนําไปปั ดเศษ
คือ 1 เป็ นพารามิเตอร์ (บรรทัด 12595-12599) จากนัน เริมทําการเขียนในกรณี @EXP ≥ 0 ซึงจะ
กล่าวถึงต่อไป
ข. กรณีที @EXP มีคา่ น้อยกว่า 0 ทําได้โดยการหาค่าสัมบูรณ์ของ @EXP แล้วเปรียบเทียบกับจํานวนตัวเลขหลัง
จุดทศนิ ยม (บรรทัด 12684-12686) ถ้าจํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิ ยมมีคา่ น้อยกว่า แสดงว่า ตัวเลขหลัง
จุดทศนิ ยมเป็ น 0 หมด ไม่มีตวั เลขนัยสําคัญทีจะต้องเขียน (บรรทัด 12687) มิฉะนัน เปรียบเทียบระหว่าง
จํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิ ยมกับ @EXP+7 (บรรทัด 12688-12689) ถ้าจํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิ ยมมีคา่
น้อยกว่า แสดงว่า ตัวเลขหลังจุดทศนิ ยมตัวสุดท้ายเป็ นเลขนัยสําคัญ เรียกใช้รทู ีน _round_bcd โดยส่ง
ตําแหน่ งทีจะปั ดเศษและค่าทีจะนําไปปั ดเศษ คือ 5 เป็ นพารามิเตอร์ (บรรทัด 12691-12697) มิฉะนัน
ตัวเลขหลังจุดทศนิ ยมตัวสุดท้ายไม่เป็ นเลขนัยสําคัญ เรียกใช้รทู นี _round_bcd โดยส่งตําแหน่ งทีจะปั ดเศษ
คือ 18 และค่าทีจะนําไปปั ดเศษ คือ 1 เป็ นพารามิเตอร์ (บรรทัด 12698-12702) จากนัน เริมทําการ
เขียนในกรณี @EXP < 0 ซึงจะกล่าวถึงต่อไป
- รูทีน _round_bcd (บรรทัด 12458-12513) มีพารามิเตอร์สองตัว คือ position กับ value ซึงเป็ น
ตําแหน่ งทีจะปั ดเศษ และค่าทีจะนํามาปั ดเศษ ตามลําดับ โดยค่าทีจะถูกปั ดเศษจะอยูใ่ น @BCDMAN เนื องจาก
@BCDMAN เก็บอยูใ่ นรูป packed BCD ดังนี
ไบต์ที
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เลขทีอยูข่ อง @BCDMAN

ตําแหน่ งไบต์ทีจะปั ดเศษมีระยะห่างจากเลขทีอยูข่ อง @BCDMAN เท่ากับ (18-position)/2 ค่าทีคํานวณได้จะ
เก็บในเรจิสเตอร์ bx (บรรทัด 12465-12467) เช่น position เท่ากับ 4 หรือต้องการปั ดเศษทีตําแหน่ งที 4 ซึง
จะตรงกับ d14 ตําแหน่ งดังกล่าวจะอยู่ทีไบต์ (18-4)/2 = 7 นับจากเลขทีอยูข่ อง @BCDMAN เป็ นต้น ค่าทีไบต์
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ดังกล่าว จะนํามาบรรจุในเรจิสเตอร์ al (บรรทัด 12468) จากนันบรรจุค่า position ในเรจิสเตอร์ cx (บรรทัด
12469) เพือใช้คาํ นวณว่าตําแหน่ งดังกล่าวอยูค่ รึงไบต์บนหรือครึงไบต์ล่าง ลบค่า position ด้วย 1 (บรรทัด
12470) เพือปรับค่าทีตําแหน่ งต่อไป บรรจุค่าทีจะนํามาปั ดเศษในเรจิสเตอร์ dx (บรรทัด 12471) ค่าที
ต้องการจะอยูใ่ นเรจิสเตอร์ dl จากนันตรวจสอบว่าตําแหน่ งทีจะปั ดเศษ อยูค่ รึงไบต์บนหรือครึงไบต์ล่าง โดยใช้
คําสัง and cx,01h (บรรทัด 12472) ถ้า cx เป็ นเลขคู่จะได้ผลลัพธ์เป็ น 0 แสดงว่าตําแหน่ งดังกล่าวอยูค่ รึงไบต์
ล่าง การบวกค่าทีอยูใ่ นเรจิสเตอร์ al กับ dl (บรรทัด 12484) ปรับตัวเลขให้เป็ น packed BCD (บรรทัด
12485) แล้วนําไปใส่ใน @BCDMAN (บรรทัด 12486) จะเท่ากับเป็ นการปรับค่าทีสองตําแหน่ งพร้อมกัน จึงลบ
position อีก 1 (บรรทัด 12489) มิฉะนัน จะอยูค่ รึงไบต์บน ถ้าอยูค่ รึงไบต์บน จะเลือนค่าทีจะปั ดเศษในเรจิ
สเตอร์ dl ให้มาอยูไ่ บต์บนแล้วเติม 0 ทีไบต์ล่าง (บรรทัด 12474-12477) การบวกค่าทีอยูใ่ นเรจิสเตอร์ al กับ
dl (บรรทัด 12478) ปรับตัวเลขให้เป็ น packed BCD (บรรทัด 12479) แล้วนําไปใส่ใน @BCDMAN (บรรทัด
12480) จะเท่ากับเป็ นการปรับค่าทีตําแหน่ งเดียว หลังจากปรับค่าแรกทีตําแหน่ งทีต้องการแล้ว ค่าในเรจิสเตอร์
cx ไม่จาํ เป็ นต้องใช้อีก จึงนําเรจิสเตอร์ cx มาใช้ในการเก็บตัวทด (บรรทัด 12481-12482, 12487-12488)
ค่าทีจะปรับต่อไปจะอยูใ่ นไบต์ถดั ไป จึงบวก bx ด้วย 1 (บรรทัด 12492) และการปรับค่าจะทําทีละไบต์ เท่ากับ
เป็ นการปรับค่าทีสองตําแหน่ งพร้อมกัน จึงลบ position ด้วยสอง (บรรทัด 12499-12500) ทําซําๆ จนกว่า
position จะเป็ น 0 (บรรทัด 12490-12501) เก็บผลบวกไบต์สุดท้ายใน @BCDMAN (บรรทัด 12502) แล้ว
นําตัวทดตัวสุดท้ายทีเก็บในเรจิสเตอร์ cx ไปเก็บทีไบต์ที 9 โดยไม่ทาํ ให้เครืองหมายเปลียนไป (บรรทัด
12503-12505) จะได้คา่ ใน @BCDMAN ทีปั ดเศษแล้ว ตามต้องการ
การเขียนในกรณี @EXP ≥ 0 (บรรทัด 12600-12682) จะคํานวณจํานวนอักขระว่างทีจะเขียน ถ้า
เป็ นเลขบวก จะเท่ากับ width – จํานวนตัวเลขหน้าจุดทศนิ ยม –1 - frac เมือ 1 ใช้เพือเขียนจุดทศนิ ยม และถ้า
เป็ นเลขลบจะเหมือนกับเลขบวกแต่มีเครืองหมายลบข้างหน้าอีกหนึ งที จึงเท่ากับ width – 1 – จํานวนตัวเลข
หน้าจุดทศนิยม – 1 - frac การคํานวณเริมจากนําพารามิเตอร์ width ใส่ในเรจิสเตอร์ cx (บรรทัด 12600) ลบ
cx ด้วย 1 (บรรทัด 12601) เพือเขียนจุดทศนิ ยม สําหรับจํานวนตัวเลขหน้าจุดทศนิ ยม ถ้า @EXP เป็ น 0 แสดง
ว่าตัวเลขหน้าจุดทศนิ ยมมีเพียงหนึ งตัว คือ 0 หรือ 1 ซึงเป็ นตัวทดทีได้จากการปั ดเศษ ในกรณีนี จะลบ cx ด้วย
1 (บรรทัด 12602-12603,12608) มิฉะนัน จํานวนตัวเลขหน้าจุดทศนิ ยม จะเท่ากับ @EXP ถ้า ไม่มตี วั ทด
จากการปั ดเศษ แต่จะเท่ากับ @EXP + 1 ถ้ามีตวั ทดจากการปั ดเศษ จึงลบ cx ด้วย @EXP (บรรทัด 12604)
และลบ cx อีกหนึ ง (บรรทัด 12605-12608) ถ้ามีตวั ทดจากการปั ดเศษ จากนันทดสอบว่าเป็ นค่าลบหรือไม่
(บรรทัด 12609) ถ้าเป็ นค่าลบ จะลบ cx อีก 1 (บรรทัด 12611) เพือใช้เขียนเครืองหมาย ‘-‘ แต่กรณีค่าบวก
จะไม่มกี ารเขียนเครืองหมาย แล้วลบ cx ด้วยจํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิ ยม หรือ frac (บรรทัด 12612) ถ้า
จํานวนอักขระว่างทีจะเขียน หรือค่าในเรจิสเตอร์ cx มีคา่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 แสดงว่าไม่ตอ้ งเขียนอักขระว่าง
มิฉะนัน จะผ่านพารามิเตอร์และเรียกรูทีน _write_char เพือเขียนอักขระว่างตามจํานวนทีต้องการ (บรรทัด
12570-12571, 12615-12619) จากนันเขียนค่าทีต้องการ เริมจากทดสอบว่าเป็ นค่าลบหรือไม่ (บรรทัด
12620) ถ้าใช่ จะเขียนเครืองหมาย “-” โดยส่งพารามิเตอร์และเรียกรูทีน _write_char (บรรทัด 1262212625) จากนันทดสอบว่า @EXP เท่ากับ 0 หรือไม่ (บรรทัด 12627) ถ้าใช่ จะเขียนตัวเลขหน้าจุดทศนิ ยม
หนึ งตัว ซึงอาจเป็ น 0 หรือ 1 (บรรทัด 12626, 12629, 12633-12636) มิฉะนัน @EXP มีคา่ มากกว่า 0 ใน
กรณีนี ถ้ามีตัวทดจากการปั ดเศษ คือ 1 ต้องเขียนตัวทดก่อน ถ้าไม่มตี วั ทด คือ 0 ไม่ตอ้ งเขียน เพราะเป็ นเลข 0
ทีอยูข่ า้ งหน้า (บรรทัด 12626, 12631-12636) จากนันเขียนตัวเลขหน้าจุดทศนิ ยมทีเหลือ ตามค้วยจุด
ทศนิ ยมและตัวเลขหลังจุดทศนิ ยม โดยทีตัวเลขเหล่านี ตอ้ งเป็ นเลขนัยสําคัญไม่เกิน 7 ตัว และจะเขียน 0 แทนเลข
ไม่มนี ัยสําคัญ (บรรทัด 12637-12682) จํานวนตัวเลขหน้าจุดทศนิ ยมทีเหลือจะควบคุมด้วยค่าในเรจิสเตอร์
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cx (บรรทัด 12717) ตัวเลขทีจะเขียนจะเก็บใน @BCDMAN มีการคํานวณตําแหน่ งของตัวเลขทีจะเขียนและค่า
เหมือนกับทีเคยกล่าวในรูทีน _round_bcd (บรรทัด 12646-12656) หลังจากเขียนตัวเลขหน้าจุดทศนิ ยมที
เหลือหนึ งตัว (บรรทัด 12657-12661) จะลบ cx ด้วย 1 (บรรทัด 12662) ทําซําๆ จนกว่า cx จะเป็ น 0
จากนันเขียนจุดทศนิยม (บรรทัด 12675-12678) แล้วกําหนดให้ตวั แปรชัวคราว @WRDOT มีคา่ เท่ากับ 1
เพือบอกให้รวู้ า่ ได้เขียนจุดทศนิ ยมแล้ว (บรรทัด 12679) สําหรับการเขียนตัวเลขหลังจุดทศนิ ยมทําในลักษณะ
เดียวกันกับตัวเลขทีเหลือหน้าจุดทศนิ ยม คือ บรรจุจาํ นวนตัวเลขหลังจุดทศนิ ยมในเรจิสเตอร์ cx (บรรทัด
12680) เพือใช้ควบคุมจํานวนตัวเลขทีจะเขียน ตัวเลขทีจะเขียนเก็บใน @BCDMAN เรียงต่อจากตัวเลขหน้าจุด
ทศนิ ยมทีเขียนไปแล้ว จํานวนตัวเลขนัยสําคัญทีจะเขียนจะถูกควบคุมด้วยค่าในเรจิสเตอร์ dx (บรรทัด 12638,
12643, 12663) เมือเขียนตัวเลขหลังจุดทศนิ ยมหมด จะรูไ้ ด้จากค่าในเรจิสเตอร์ cx เป็ น 0 และ @WRDOT
เท่ากับ 1 (บรรทัด 12640, 12642,12673-12674, 12682) พารามิเตอร์เลขทีอยูข่ องแฟ้ มซึงส่งไปให้รทู ีน
_write_char ไม่จาํ เป็ นต้องใช้อีกต่อไป จึงผุดทิง (บรรทัด 12814)
การเขียนในกรณี @EXP < 0 (บรรทัด 12703-12775) การคํานวณจํานวนอักขระว่างทีจะเขียน
แตกต่างกัน เนื องจากในกรณีนี ตัวเลขหน้าจุดทศนิ ยมมีตวั เดียว คือ 0 ดังนัน จํานวนอักขระว่างทีจะเขียน ถ้าเป็ น
เลขบวก จะเท่ากับ width – 1 –1 - frac และถ้าเป็ นเลขลบจะเหมือนกับเลขบวกแต่มีเครืองหมายลบข้างหน้าอีก
หนึ งที จึงเท่ากับ width – 1 – 1 – 1 – frac การคํานวณเริมจากนําพารามิเตอร์ width ใส่ในเรจิสเตอร์ cx
(บรรทัด 12704) ลบ cx ด้วย 1 (บรรทัด 12705) เพือเขียนตัวเลขหน้าจุดทศนิ ยม ลบ cx ด้วย 1 (บรรทัด
12706) เพือเขียนจุดทศนิ ยม จากนันทดสอบว่าเป็ นค่าลบหรือไม่ (บรรทัด 12707) ถ้าเป็ นค่าลบ จะลบ cx
อีก 1 (บรรทัด 12709) เพือใช้เขียนเครืองหมาย “-” แต่กรณีค่าบวกจะไม่มกี ารเขียนเครืองหมาย แล้วลบ cx
ด้วยจํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิยม หรือ frac (บรรทัด 12710) ถ้าจํานวนอักขระว่างทีจะเขียน หรือค่าในเรจิ
สเตอร์ cx มีคา่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 แสดงว่าไม่ตอ้ งเขียนอักขระว่าง มิฉะนัน จะผ่านพารามิเตอร์และเรียกรูทีน
_write_char เพือเขียนอักขระว่างตามจํานวนทีต้องการ (บรรทัด 12570-12571, 12713-12717) จากนัน
เขียนค่าทีต้องการ เริมจากทดสอบว่าเป็ นค่าลบหรือไม่ (บรรทัด 12718) ถ้าใช่ จะเขียนเครืองหมาย “-” โดยส่ง
พารามิเตอร์และเรียกรูทีน _write_char (บรรทัด 12720-12723) จากนันเขียนเลข 0 หน้าจุดทศนิ ยม
(บรรทัด 12724-12727) เขียนจุดทศนิ ยม (บรรทัด 12728-12731) จากนันใช้เรจิสเตอร์ cx ควบคุม
จํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิ ยมทีจะเขียน (บรรทัด 12732) และใช้เรจิสเตอร์ dx ควบคุมการเขียนเลข 0 ทีอยูห่ ลัง
จุดทศนิ ยม แต่อยูก่ ่อนเลขนัยสําคัญตัวแรก โดยการใส่ค่า @EXP ในเรจิสเตอร์ dx (บรรทัด 12733) ทุกครังทีมี
การเขียนเลข 0 ดังกล่าวแล้ว (บรรทัด 12743-12746) รอบต่อไปจะบวก dx ด้วย 1 (บรรทัด 12737) เมือ
dx เท่ากับ 0 และจํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิ ยมทีจะเขียนยังไม่ครบ ตัวเลขตัวถัดไปทีจะเขียน คือ ตัวทดจากการ
ปั ดเศษ ซึงเก็บอยูใ่ น @BCDMAN (บรรทัด 12749-12754) และถ้าจํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิ ยมทีจะเขียนยังไม่
ครบ ค่าในเรจิสเตอร์ dx จะใช้ควบคุมจํานวนเลขนัยสําคัญไม่ให้เกิน 7 ตัว ถ้าเกิน 7 ตัว แต่จาํ นวนตัวเลขหลังจุด
ทศนิ ยมทีจะเขียนยังไม่ครบ ตัวเลขทีเหลือจะเป็ นตัวเลขไม่มีนัยสําคัญ จะแทนด้วย 0 ตัวเลขนัยสําคัญทีจะเขียน
เก็บใน @BCDMAN มีการคํานวณตําแหน่ งของตัวเลขทีจะเขียนและค่าเหมือนกับทีเคยกล่าวในรูทีน _round_bcd
(บรรทัด 12758-12773) เมือเขียนตัวเลขหลังจุดทศนิยมหมด จะรูไ้ ด้จากค่าในเรจิสเตอร์ cx เป็ น 0 (บรรทัด
12734, 12736) พารามิเตอร์เลขทีอยูข่ องแฟ้ มซึงส่งไปให้รทู ีน _write_char ไม่จาํ เป็ นต้องใช้อีกต่อไป จึงผุดทิง
(บรรทัด 12814)
การเขียนในรูปแบบวิทยาศาสตร์ (บรรทัด 12776-12814) ความกว้างทีใช้ตอ้ งมีขนาดอย่างน้อย
เท่ากับ 8 อย่างทีกล่าวแล้วข้างต้น ดังนัน ถ้ามีการกําหนดความกว้างน้อยกว่า 8 จะกําหนดใหม่ให้เท่ากับ 8
(บรรทัด 12777-12779) จากนันจะตรวจสอบว่าความกว้างมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 13 หรือไม่ (บรรทัด
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12780-12781) ถ้าใช่ จะเขียนเลขนัยสําคัญของส่วนแมนทิสซาเพียง 7 หลัก ในรูปแบบ [b|-]d.ddddddE[+|]dd เมือ b หมายถึงอักขระว่าง และอักขระใน [ | ] ต้องเป็ นตัวใดตัวหนึง เพียงตัวเดียว ทีเหลือจะเขียนอักขระว่าง
ไว้ขา้ งหน้า จนครบตามความกว้างทีกําหนด จํานวนอักขระว่างทีจะเขียนเท่ากับ width – 13 ค่านี จะเก็บในเรจิ
สเตอร์ cx (บรรทัด 12796-12797) ถ้า cx มีคา่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 ไม่ตอ้ งเขียนอักขระว่างข้างหน้า
มิฉะนัน เขียนอักขระว่างเท่ากับจํานวนใน cx (บรรทัด 12800-12804) จากนันเรียกรูทีน _sform (บรรทัด
12805-12807) เพือจัดรูปแบบในการเขียนเก็บไว้ที @FFMT (บรรทัด 14024) แล้วเรียกรูทีน _write_string
(บรรทัด 12808-12813) เพือเขียนสายอักขระตรงตําแหน่ ง @FFMT ตามความยาวทีต้องการ พารามิเตอร์
เลขทีอยูข่ องแฟ้ มซึงส่งไปให้รทู ีน _write_string (เป็ นตัวเดียวกันกับทีส่งไปให้ _write_char) ไม่จาํ เป็ นต้องใช้อีก
ต่อไป จึงผุดทิง (บรรทัด 12814)
- รูทีน _sform (บรรทัด 12363-12453) ต้องการพารามิเตอร์หนึ งตัว เพือบอกจํานวนเลขนัยสําคัญ
ทีจะเขียน ใช้เพือจัดค่าทีเก็บอยูใ่ น @BCDMAN ให้อยูใ่ นรูปแบบ [b|-]d.ddddddE[+|-]dd เก็บไว้ที @FFMT โดยมี
ข้อแม้วา่ ค่าทีเก็บอยูใ่ น @BCDMAN ต้องอยูใ่ นรูปแบบ packed BCD ทีมีตวั เลขหน้าจุดทศนิยมเป็ น 0 และตัวเลข
หลังจุดทศนิ ยมตัวแรก เป็ นเลขนัยสําคัญตัวแรก (d17) ดังนี
ไบต์ที
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sxxx 0 d17d16 d15d14 d13 d12 d11d10 d9d8 d7d6 d5d4 d3d2 d1d0
. ตําแหน่ งจุดทศนิ ยม

เลขทีอยูข่ อง @BCDMAN

รูทีนนี จะนําค่าใน @BCDMAN มาจัดรูปแบบเก็บใน @FFMT ดังนี
จํานวนเลขนัยสําคัญ
ค่าใน @FFMT
ความกว้าง
2
[b|-]d17.d16E[+|-]dd
8
[b|-]d17.d16 d15E[+|-]dd
9
3
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
เมือ dd คือ เลขยกกําลังฐานสิบสองตัว ซึงคํานวณมาจากค่าทีเก็บอยูใ่ น @EXP โดยมี @FTZERO เป็ นตัวบ่งชีวา่ เลข
ยกกําลังเป็ นค่าบวก (@FTZERO = 1) หรือลบ (@FTZERO = 0) ดังนัน พารามิเตอร์ของรูทีนนี ซึงเป็ นจํานวนเลข
นัยสําคัญ ต้องอยูใ่ นช่วง 2 ถึง 7 จึงจะถูกต้อง แต่รทู ีนนี ไม่ได้ตรวจสอบ ผูใ้ ช้ตอ้ งระมัดระวังเอง นอกจากนี การ
ตรวจสอบเครืองหมาย จะไม่ใช้เครืองหมายใน @BCDMAN แต่ตอ้ งมีการใช้คาํ สัง fxam เพือตรวจสอบค่าที
เปลียนเป็ น packed BCD และ fstsw @SIGN มาก่อน การทํางานของรูทีนนี ตรงไปตรงมา คือ ทดสอบว่าเป็ นค่า
ลบหรือไม่ ถ้าใช่ อักขระตัวแรกใน @FFMT จะเป็ น “-” มิฉะนัน อักขระตัวแรก จะเป็ น “-” (บรรทัด 1237412379) นําค่า d17 ใน @BCDMAN มาแปลงเป็ นอักขระตัวถัดไป (บรรทัด 12380-12391) จากนันเป็ น “.”
(บรรทัด 12392-12393) ตามด้วยอักขระทีได้จาก d16 ตามลําดับ จนครบจํานวนเลขนัยสําคัญทีต้องการ
(บรรทัด 12394-12411) ตามด้วย ‘E’ (บรรทัด 12412-12413) สําหรับส่วนยกกําลัง ถ้าเป็ นลบ อักขระ
ถัดไปจะเป็ น “-” มิฉะนัน อักขระถัดไปจะเป็ น “+” (บรรทัด 12414-12423) ถ้าส่วนยกกําลังมีค่ามากกว่า
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เลขฐานสิบสองตัว อักขระสองตัวถัดไปจะเป็ น ‘*’ และ ‘*’ มิฉะนัน จะเป็ นอักขระของเลขฐานสิบสองตัวของส่วน
ยกกําลัง (บรรทัด 12424-12444)
การเขียนในรูปแบบวิทยาศาสตร์ กรณีทีความกว้างมีคา่ น้อยกว่า 13 จะต้องมีการปั ดเศษด้วย 5 ตรง
เลขนัยสําคัญตัวสุดท้ายทีจะเขียนก่อน (บรรทัด 12783-12787) แล้วตรวจสอบว่ามีตวั ทดหรือไม่ (บรรทัด
12788-12790) ถ้าไม่มี ค่าทีอยูใ่ น @BCDMAN จะมีรปู แบบตรงกับข้อกําหนดของรูทีน _sform จากนันเรียกรู
ทีน _sform (บรรทัด 12805-12807) เพือจัดรูปแบบในการเขียนเก็บไว้ที @FFMT (บรรทัด 14024) แล้ว
เรียกรูทีน _write_string (บรรทัด 12808-12813) เพือเขียนสายอักขระตรงตําแหน่ ง @FFMT ตามความยาวที
ต้องการ พารามิเตอร์เลขทีอยูข่ องแฟ้มซึงส่งไปให้รทู ีน _write_string (เป็ นตัวเดียวกันกับทีส่งไปให้ _write_char)
ไม่จาํ เป็ นต้องใช้อีกต่อไป จึงผุดทิง (บรรทัด 12814) แต่ถา้ หลังจากการปั ดเศษแล้วมีตัวทด จะเรียกรูทีน
_adjust_bcd (บรรทัด 12791) เพือปรับค่าใน @BCDMAN ให้มรี ปู แบบตรงกับข้อกําหนดของรูทีน _sform ที
กล่าวมาข้างต้น จากนันเรียกรูทีน _sform (บรรทัด 12805-12807) เพือจัดรูปแบบในการเขียนเก็บไว้ที
@FFMT (บรรทัด 14024) แล้วเรียกรูทีน _write_string (บรรทัด 12808-12813) เพือเขียนสายอักขระตรง
ตําแหน่ ง @FFMT ตามความยาวทีต้องการ พารามิเตอร์เลขทีอยูข่ องแฟ้ มซึงส่งไปให้รทู ีน _write_string (เป็ นตัว
เดียวกันกับทีส่งไปให้ _write_char) ไม่จาํ เป็ นต้องใช้อีกต่อไป จึงผุดทิง (บรรทัด 12814)
รูทีน _adjust_bcd (บรรทัด 12515-12545) ทําหน้าทีหารค่าใน @BCDMAN ด้วยสิบ เพือให้ตวั ทด
เป็ นเลขนัยสําคัญตัวแรกหลังจุดทศนิ ยม และบวก @EXP ด้วย 1 (บรรทัด 12540) เพือให้ค่าเท่าเดิม การหารค่า
ใน @BCDMAN ด้วยสิบทําโดยการสําเนาค่า di+1 ไปแทนค่า di เมือ i = 0, …,16 และแทนค่า d17 ด้วยตัวทด
(บรรทัด 12519-12539)
รูทีน _write_real จะค้างพารามิเตอร์ตวั แรก คือ ตัวชีหรือเลขทีอยูข่ องแฟ้มทีจะเขียน ไว้บนกองซ้อน
ในช่วงกระทําการ (บรรทัด 12814)
• _write_boolean (บรรทัด 12829-12862)
; void write_boolean(FILE *file,int value,int width) มีพารามิเตอร์สามตัว คือ file เป็ นตัวชีหรือเลขที
อยูข่ องแฟ้มทีจะเขียน, value เป็ นค่าทีจะเขียน, และ width เป็ นความกว้างทีจะเขียน ใช้เพือเขียนสายอักขระ
‘FALSE’ หรือ ‘TRUE’ ถ้าค่าทีจะเขียนเป็ นเท็จหรือจริง ตามลําดับ สายอักขระนี เก็บเป็ นข้อมูลในคลัง ทีตําแหน่ ง
@FALSE และ @TRUE (บรรทัด 14005-14006) ตามลําดับ ถ้าความกว้างมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 จะ
กําหนดใหม่ให้เท่ากับ 1 (บรรทัด 12833-12835) มิฉะนั น จะเรียกรูทีน _write_string (ซึงจะกล่าวถึงใน
ภายหลัง) โดยส่งพารามิเตอร์ตวั แรก คือ ตัวชีหรือเลขทีอยูข่ องแฟ้มทีจะเขียน ไปให้ (บรรทัด 12836-12837)
ส่วนพารามิเตอร์ตวั ทีสอง สาม และสี ซึงเป็ นเลขทีอยูข่ องอักขระตัวแรกของสายอักขระทีจะเขียน ความกว้างทีจะ
เขียน และความกว้างของสายอักขระทีจะเขียน ต้องตรวจสอบว่าค่าทีจะเขียนเป็ นจริงหรือเท็จ ถ้าเป็ นจริง จะส่ง
เลขทีอยูข่ อง @TRUE เป็ นพารามิเตอร์ตวั ทีสอง width เป็ นพารามิเตอร์ตวั ทีสาม และ 4 เป็ นพารามิเตอร์ตวั ทีสี ไป
ให้ มิฉะนัน จะส่งเลขทีอยูข่ อง @FALSE เป็ นพารามิเตอร์ตวั ทีสอง width เป็ นพารามิเตอร์ตวั ทีสาม และ 5 เป็ น
พารามิเตอร์ตวั ทีสี ไปให้ (บรรทัด 12838-12855) จากนันเรียกรูทีน _write_string (บรรทัด 12856) หลัง
การเรียก พารามิเตอร์ตวั แรกทีส่งไปให้รทู ีน _write_string ยังคงค้างอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ แต่ไม่มี
ความจําเป็ นต้องใช้อีกต่อไป จึงผุดทิง (บรรทัด 12857)
รูทีนนี จะค้างพารามิเตอร์ตวั แรก คือ ตัวชีหรือเลขทีอยูข่ องแฟ้ มทีจะเขียน ไว้บนกองซ้อนในช่วงกระทํา
การ (บรรทัด 12861)
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• _write_char (บรรทัด 12868-12903)
; void write_char(FILE *file,int value,int width) มีพารามิเตอร์สามตัว คือ file เป็ นตัวชีหรือเลขทีอยู่
ของแฟ้ มทีจะเขียน, value เป็ นอักขระทีจะเขียน, และ width เป็ นความกว้างทีจะเขียน ใช้เพือเขียนอักขระ ถ้าความ
กว้างเป็ น 1 จะเขียนเฉพาะอักขระ และถ้าความกว้างมากกว่า 1 จะเขียนอักขระว่างข้างหน้าตามด้วยอักขระที
ต้องการ รวมแล้วมีความกว้างเท่ากับทีกําหนด รูทีนนีเรียกรูทีน _put เพือเขียนอักขระหนึ งตัวออกไปยังแฟ้ ม การ
ทํางานของรูทีนนี จะตรวจสอบว่า ความกว้างมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 หรือไม่ ถ้าใช่ จะกําหนดใหม่ให้เท่ากับ
1 (บรรทัด 12875-12877) มิฉะนัน จะตรวจสอบว่าความกว้างทีต้องการเขียนเป็ น 1 หรือไม่ (บรรทัด
12881-12883) ถ้าใช่ จะเขียนเฉพาะอักขระดังกล่าว ด้วยการเรียกรูทีน _put (บรรทัด 12878-12880,
12891-12894) หลังการเรียก พารามิเตอร์ตวั แรกทีส่งไปให้รทู ีน _put ยังค้างอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วง
กระทําการ แต่ไม่มีความจําเป็ นต้องใช้อีกต่อไป จึงผุดทิง (บรรทัด 12895) มิฉะนัน ความกว้างมากกว่า 1 จะ
เรียกรูทีน _put ซําๆ เพือเขียนอักขระว่างเท่ากับความกว้างลบ 1 (บรรทัด 12878-12880,12885-12889)
แล้วจึงเขียนอักขระทีต้องการ เหมือนกับกรณีทีความกว้างเป็ น 1 (บรรทัด 12890-12895) ข้อทีน่ าสังเกต คือ
การเรียกรูทีน _put ซําๆ เพือเขียนอักขระว่าง หลังการเรียกรูทีน _put พารามิเตอร์ทีค้างอยูบ่ นยอดกองซ้อน
ในช่วงกระทําการ ไม่ตอ้ งผุดทิง สามารถใช้เป็ นพารามิเตอร์ตวั แรก ของการเรียกรูทีน _put ครังต่อไปได้
รูทีนนี จะค้างพารามิเตอร์ตวั แรก คือ ตัวชีหรือเลขทีอยูข่ องแฟ้ มทีจะเขียน ไว้บนกองซ้อนในช่วงกระทํา
การ (บรรทัด 12902)
• _write_string (บรรทัด 12910-12955)
; void write_string(FILE *file,char *s,int width,unsigned int length) มีพารามิเตอร์สีตัว คือ file
เป็ นตัวชีหรือเลขทีอยูข่ องแฟ้ มทีจะเขียน, เลขทีอยูข่ องอักขระตัวแรกของสายอักขระทีจะเขียน, width เป็ นความ
กว้างทีจะเขียน, และ length เป็ นความยาวของสายอักขระ ใช้เพือเขียนสายอักขระ ถ้าความกว้างมีค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0 จะกําหนดใหม่ให้เท่ากับ 1 (บรรทัด 12918-12920) ถ้าความกว้างน้อยกว่าหรือเท่ากับความยาว
ของสายอักขระ จะเขียนอักขระของสายอักขระเท่ากับความกว้างทีกําหนดจากซ้ายไปขวา เช่น ต้องการเขียนสาย
อักขระ ‘FALSE’ โดยการกําหนดความกว้างเป็ น 3 จะได้ผลลัพธ์เป็ น FAL เป็ นต้น แต่ถา้ ความกว้างมากกว่าความ
ยาวของสายอักขระ จะเขียนอักขระว่างข้างหน้าตามด้วยอักขระทังหมดของสายอักขระ รวมแล้วมีความกว้าง
เท่ากับทีกําหนด รูทีนนี เรียกรูทนี _put เพือเขียนอักขระหนึ งตัวออกไปยังแฟ้ ม การทํางานของรูทีนนี จะตรวจสอบ
ว่าความกว้างน้อยกว่าหรือเท่ากับความยาวของสายอักขระหรือไม่ (บรรทัด 12928-12929) ถ้าใช่ จะเรียกรู
ทีน _put ซําๆ เพือเขียนอักขระจากซ้ายไปขวา ตามความกว้างทีกําหนด (บรรทัด 12922-12927, 1294012945) หลังการเรียก พารามิเตอร์ตวั แรกทีส่งไปให้รทู ีน _put ยังค้างอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ แต่
ไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้อีกต่อไป จึงผุดทิง (บรรทัด 12946) มิฉะนัน ความกว้างมากกว่าความยาวของสาย
อักขระ จะเรียกรูทีน _put ซําๆ เพือเขียนอักขระว่างเท่ากับความกว้างลบความยาวของสายอักขระ แล้วจึงเขียน
สายอักขระทีต้องการ เหมือนกับกรณีความกว้างน้อยกว่าหรือเท่ากับความยาวของสายอักขระ (บรรทัด 1293112946)
รูทีนนี จะค้างพารามิเตอร์ตวั แรก คือ ตัวชีหรือเลขทีอยูข่ องแฟ้ มทีจะเขียน ไว้บนกองซ้อนในช่วงกระทํา
การ (บรรทัด 12954)
• _writeln (บรรทัด 12959-12975)
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; void writeln(FILE *file) มีพารามิเตอร์หนึ งตัว คือ file เป็ นตัวชีหรือเลขทีอยู่ของแฟ้ มทีจะเขียน ใช้
เพือกําหนดการสินสุดบรรทัด สําหรับระบบปฏิบตั ิการดอส การสินสุดบรรทัดแทนด้วยสายอักขระซึงประกอบด้วย
อักขระรหัส 0dh (บรรทัด 10094) กับ 0ah (บรรทัด 10095) สายอักขระนีอยูใ่ นข้อมูลในคลังตรงตําแหน่ ง
@NEWLN (บรรทัด 14007) รูทีนนี เรียกรูทีน _write_string เพือเขียนสายอักขระดังกล่าว หลังการเรียก
พารามิเตอร์ของรูทีน _write_string ยังค้างอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ แต่ไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้อีก
ต่อไป จึงผุดทิง (บรรทัด 12970)
หมายเหตุ หลังจากเขียนบรรทัดใหม่ พารามิเตอร์เลขทีอยูข่ องแฟ้ ม ไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้อีกต่อไป จะถูกผุดทิง
• _page (บรรทัด 12979-13020)
; void page(FILE *file) มีพารามิเตอร์หนึงตัว คือ file เป็ นตัวชีหรือเลขทีอยูข่ องแฟ้ มทีจะเขียน ใช้เพือ
ขึนหน้าใหม่ การขึนหน้าใหม่แทนด้วยอักขระรหัส 0ch อักขระนี อยูใ่ นข้อมูลในคลังตรงตําแหน่ ง @FF (บรรทัด
14008) รูทีนนี เรียกรูทีน _write_string เพือเขียนอักขระดังกล่าว หลังการเรียก พารามิเตอร์ของรูทีน
_write_string ยังค้างอยูบ่ นยอดกองซ้อนในช่วงกระทําการ แต่ไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้อีกต่อไป จึงผุดทิง (บรรทัด
12993) ในกรณีทีแฟ้ มเป็ นจอภาพ จะทําการล้างจอภาพให้วา่ งและเลือนตัวชีตาํ แหน่ ง (cursor) ไปที (0,0) ให้
ด้วย (บรรทัด 12994-13011)
หมายเหตุ หลังจากขึนหน้าใหม่ พารามิเตอร์เลขทีอยูข่ องแฟ้ ม ไม่มีความจําเป็ นต้องใช้อีกต่อไป จะถูกผุดทิง
11.4.4 ฟั งก์ชนั ทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ
การคํานวณฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติ sin, cos, และ arctan จะใช้กบั ซีพยี รู ่วม 8087 ซึงจะทําให้สามารถใช้กบั
ซีพยี รู ่วมทีมีหมายเลขสูงกว่าได้ สําหรับซีพยี รู ่วมตังแต่หมายเลข 80387 เป็ นต้นไป จะมีคาํ สังคํานวณฟั งก์ชนั
เหล่านี โดยตรง
• _abs_real (บรรทัด 13024-13043)
; float abs_real(float y) ใช้เพือหาค่าสัมบูรณ์ของพารามิเตอร์ทีเป็ นเลขจํานวนจริง ผลลัพธ์ทีได้ จะ
ส่งผ่านกลับทางเรจิสเตอร์คู่ dx:ax เนื องจากเป็ นการดําเนิ นการกับเลขจํานวนจริง จึงต้องตรวจสอบก่อนว่า มีซีพียู
ร่วมหรือไม่ ถ้าไม่มี จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 13028-13032) มิฉะนัน จะบรรจุตวั เลขทีผ่านมาทาง
พารามิเตอร์ลงบนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วมด้วยคําสัง fld (บรรทัด 13034) จากนันใช้คาํ สัง fabs
(บรรทัด 13035) เพือหาค่าสัมบูรณ์ จากนันใช้คาํ สัง fstp @FRES (บรรทัด 13036) เพือนําค่าทีอยูบ่ นยอด
กองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม มาเก็บที @FRES หลังจากทําเสร็จ ค่าทีอยูบ่ นยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี ู
ร่วมจะถูกผุดทิง รอให้การจัดเก็บสมบูรณ์ โดยใช้คาํ สัง fwait (บรรทัด 13037) แล้วจึงนําค่าดังกล่าวบรรจุในเรจิ
สเตอร์คู่ dx:ax ตามต้องการ (บรรทัด 13038-13039)
• _sqr_real (บรรทัด 13048-13065)
; float sqr(float y) ใช้เพือหาค่ากําลังสองของพารามิเตอร์ทีเป็ นเลขจํานวนจริง ผลลัพธ์ทีได้ จะ
ส่งผ่านกลับทางเรจิสเตอร์คู่ dx:ax เนื องจากเป็ นการดําเนิ นการกับเลขจํานวนจริง จึงต้องตรวจสอบก่อนว่า มีซีพียู
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ร่วมหรือไม่ ถ้าไม่มี จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 13051-13055) มิฉะนัน จะเรียกรูทีน _float_multiply
เพือนําค่าของพารามิเตอร์คณ
ู ด้วยกัน (บรรทัด 13057-13061)
• _sqrt (บรรทัด 13070-13095)
; float sqrt(float y) ใช้เพือหารากทีสองของพารามิเตอร์ทเป็
ี นเลขจํานวนจริง ผลลัพธ์ทีได้ จะส่งผ่าน
กลับทางเรจิสเตอร์คู่ dx:ax เนื องจากเป็ นการดําเนิ นการกับเลขจํานวนจริง จึงต้องตรวจสอบก่อนว่า มีซีพียรู ่วม
หรือไม่ ถ้าไม่มี จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 13074-13078) มิฉะนัน จะทดสอบเครืองหมายของ
พารามิเตอร์ว่าเป็ นลบหรือไม่ โดยการบรรจุตวั เลขทีผ่านมาทางพารามิเตอร์ลงบนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของ
ซีพยี รู ่วมด้วยคําสัง fld (บรรทัด 13080) จากนันใช้คาํ สัง ftst (บรรทัด 13081) เพือเปรียบเทียบกับค่า 0 ผล
การเปรียบเทียบสามารถตรวจได้จาก เรจิสเตอร์สภาวะในซีพยี รู ่วม ถ้าเป็ นค่าลบ จะรายงานความผิดพลาด
(บรรทัด 13082-13089) มิฉะนัน ใช้คาํ สัง fsqrt (บรรทัด 13090) เพือหารากทีสอง จากนันเรียกรูทีน
_chkrng (บรรทัด 13091) เพือตรวจสอบว่าผลลัพธ์อยูใ่ นช่วงหรือไม่ ถ้าไม่ จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนัน
จะใช้คาํ สัง fstp @FRES เพือผุดผลลัพธ์บนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม มาใส่ในตัวแปรชัวคราว @FRES
แล้วนําค่าใน @FRES ใส่ในเรจิสเตอร์คู่ dx:ax เพือส่งค่ากลับ (ดูทีรูทีน _chkrng)
• _round (บรรทัด 13100-13125)
; int round(float y) ใช้เพือปั ดเศษของพารามิเตอร์ทีเป็ นเลขจํานวนจริง ผลลัพธ์ทีได้ จะเป็ นเลข
จํานวนเต็ม ส่งผ่านกลับทางเรจิสเตอร์ ax เนื องจากเป็ นการดําเนิ นการกับเลขจํานวนจริง จึงต้องตรวจสอบก่อนว่า
มีซพี ียรู ่วมหรือไม่ ถ้าไม่มี จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 13104-13108) มิฉะนัน จะบรรจุตวั เลขทีผ่าน
มาทางพารามิเตอร์ลงบนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วมด้วยคําสัง fld (บรรทัด 13110) การปั ดเศษจะใช้
วิธีกาํ หนดบิตของเรจิสเตอร์ควบคุมในซีพียรู ่วม ตรงบิต 10-11 ให้เป็ น 00 เพือให้การปั ดเศษมีค่าใกล้ทีสุด ก่อน
อืนต้องเก็บค่าต่างๆ ของเรจิสเตอร์ควบคุมในซีพยี รู ่วม ไว้ที @OLD_CW ด้วยคําสัง fstcw @OLD_CW (บรรทัด
13111, 14014) รอจนกว่าการเก็บจะสมบูรณ์ ด้วยคําสัง fwait (บรรทัด 13112) จากนัน นําค่าดังกล่าวใส่
ในเรจิสเตอร์ ax (บรรทัด 13113) แล้ว and ด้วย 0f3ffh (บรรทัด 13114) เพือให้บิตที 10-11 มีคา่ เป็ น 00
โดยไม่เปลียนแปลงบิตอืนๆ นําค่าในเรจิสเตอร์ ax ใส่ในตัวแปร @NEW_CW (บรรทัด 13115, 14015) แล้วใช้
คําสัง fldcw @NEW_CW เพือเปลียนค่าบิตที 10-11 ของเรจิสเตอร์ควบคุมในซีพียรู ่วมให้เป็ น 00 จากนันใช้
คําสัง frndint (บรรทัด 13117) เพือปั ดเศษให้เป็ นเลขจํานวนเต็ม เมือเสร็จสินการปั ดเศษจะกําหนดค่าต่างๆ
ของเรจิสเตอร์ควบคุมในซีพียรู ่วม ให้กลับมีคา่ เหมือนเดิมก่อนการปั ดเศษ ด้วยคําสัง fldcw @OLD_CW (บรรทัด
13118) จากนันใช้คาํ สัง fistp @RORES (บรรทัด 13119) เพือเก็บค่าเลขจํานวนเต็มทีปั ดเศษแล้ว ไว้ในตัว
แปรชัวคราว @RORES รอจนกว่าการจัดเก็บสมบูรณ์ดว้ ยคําสัง fwait (บรรทัด 13120) จากนันนําค่าใน
@RORES ใส่ในเรจิสเตอร์ ax (บรรทัด 13121) เพือส่งกลับ
• _trunc (บรรทัด 13130-13155)
; int trunc(float y) การทํางานเหมือนรูทีน _round แต่เป็ นการตัดเศษทิง ในกรณีนีจะกําหนดให้บิตที
10-11 ของเรจิสเตอร์ควบคุมในซีพียรู ่วมมีค่าเป็ น 11 ใช้วธิ ีการ or ด้วย 0c00h (บรรทัด 13144)
• _exp (บรรทัด 13195-13210)
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; float exp(float y) ใช้เพือหาค่า ey เมือ y คือ พารามิเตอร์ซึงเป็ นเลขจํานวนจริง เนื องจากเป็ นการ
ดําเนินการกับเลขจํานวนจริง จึงต้องตรวจสอบก่อนว่า มีซีพยี รู ่วมหรือไม่ ถ้าไม่มี จะรายงานความผิดพลาด
(บรรทัด 13199-13203) มิฉะนัน จะบรรจุตวั เลขทีผ่านมาทางพารามิเตอร์ลงบนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของ
ซีพยี รู ่วมด้วยคําสัง fld (บรรทัด 13204) แล้วเรียกรูทีน _faln (บรรทัด 13205) ซึงทําหน้าทีหาค่า antilog ฐาน
e ของค่าทีอยูบ่ นยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม เนื องจาก ey = x หรือ y = ln x หรือ x = antilog e (y)
ผลลัพธ์ทีได้ จะอยูน่ บยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม จากนันเรียกรูทีน _chkrng (บรรทัด 13206) เพือ
ตรวจสอบว่าผลลัพธ์อยูใ่ นช่วงหรือไม่ ถ้าไม่ จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนัน จะใช้คาํ สัง fstp @FRES เพือผุด
ผลลัพธ์บนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม มาใส่ในตัวแปรชัวคราว @FRES แล้วนําค่าใน @FRES ใส่ในเรจิ
สเตอร์คู่ dx:ax เพือส่งค่ากลับ (ดูทีรูทีน _chkrng)
รูทีน _faln (บรรทัด 13158-13191) เขียนแยกออกไป เพือให้เห็นว่ามีวิธีการคํานวณเหมือนรูทีน
_falog ทีกล่าวถึงในรูทีน _write_real เพียงแค่เปลียนคําสัง fldl2t (บรรทัด 12241) ให้เป็ น fldl2e (บรรทัด
13162) เท่านัน เนื องจาก ex = 2y เมือ y = x*log2(e)
• _ln (บรรทัด 13214-13242)
; float ln(float y) ใช้เพือหาค่า ln(y) หรือ loge(y) เมือ y คือ พารามิเตอร์ซึงเป็ นเลขจํานวนจริง
เนื องจากเป็ นการดําเนิ นการกับเลขจํานวนจริง จึงต้องตรวจสอบก่อนว่า มีซีพียรู ่วมหรือไม่ ถ้าไม่มี จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทัด 13218-13222) มิฉะนัน จะตรวจสอบว่าเป็ นค่าลบหรือไม่ เหมือนทีเคยกล่าวในรูทีน
_sqrt ถ้าเป็ นค่าลบ จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 13223-13233) มิฉะนัน หาค่าทีต้องการ เนื องจาก
loge(y) = loge(2)*log2(y) จึงใช้คาํ สัง fldln2 (บรรทัด 13235) เพือบรรจุค่า loge(2) บนยอดกองซ้อนเรจิ
สเตอร์ของซีพยี รู ่วม จากนันสลับค่าตรงยอดและทีอยูต่ ิดกับยอดลงมาบนกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม ด้วย
คําสัง fxch st(1) (บรรทัด 13236) แล้วใช้คาํ สัง fyl2x (บรรทัด 13237) เพือนําค่าทีอยูต่ ิดกับยอดลงมาบนก
องซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม คือ loge(2) คูณกับ log2 ของค่าทีอยูบ่ นยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม ซึง
ตอนนี คือ y ซึงก็คอื loge(2)*log2(y) นันเอง ค่าทังสองจะถูกผุดทิง ผลลัพธ์ทีได้จะกดลงบนยอดกองซ้อนเรจิ
สเตอร์ของซีพยี รู ่วมแทน จากนันเรียกรูทีน _chkrng (บรรทัด 13238) เพือตรวจสอบว่าผลลัพธ์อยูใ่ นช่วงหรือไม่
ถ้าไม่ จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนัน จะใช้คาํ สัง fstp @FRES เพือผุดผลลัพธ์บนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของ
ซีพยี รู ่วม มาใส่ในตัวแปรชัวคราว @FRES แล้วนําค่าใน @FRES ใส่ในเรจิสเตอร์คู่ dx:ax เพือส่งค่ากลับ (ดูทีรูทีน
_chkrng)
• _sin (บรรทัด 13347-13365)
; float sin(float y) ใช้เพือหาค่า sin ของพารามิเตอร์ซึงเป็ นเลขจํานวนจริง ทีมีหน่ วยเป็ นเรเดียน
(radian) ซึงต่อไปจะเรียกว่า มุม เนื องจากเป็ นการดําเนิ นการกับเลขจํานวนจริง จึงต้องตรวจสอบก่อนว่า มีซีพียู
ร่วมหรือไม่ ถ้าไม่มี จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 13351-13355) มิฉะนัน จะบรรจุตวั เลขทีผ่านมาทาง
พารามิเตอร์ลงบนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วมด้วยคําสัง fld (บรรทัด 13356) แล้วเรียกรูทีน _fsin
(บรรทัด 13357) เพือหาค่าทีต้องการ ซึงจะกล่าวถึงต่อไป ผลลัพธ์ทีได้ จะอยูน่ บยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของ
ซีพยี รู ่วม จากนันใช้คาํ สัง fstp @FRES เพือผุดผลลัพธ์บนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม มาใส่ในตัวแปร
ชัวคราว @FRES (บรรทัด 13358) รอจนกว่าการจัดเก็บสมบูรณ์ดว้ ยคําสัง fwait (บรรทัด 13439) จากนันนํา
ค่าใน @FRES ใส่ในเรจิสเตอร์คู่ dx:ax เพือส่งค่ากลับ (บรรทัด 13360-13361)
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รูทีน _fsin (บรรทัด 13284-13343) ใช้เพือคํานวณ sin ของมุมทีมีหน่ วยเป็ นเรเดียน ซึงอยูบ่ นยอด
กองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม ผลลัพธ์ทีได้จะอยูบ่ นยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม การคํานวณจะ
ตรวจสอบก่อนว่ามุมทีต้องการหาเป็ นค่าลบหรือไม่ (บรรทัด 13287-13292) ถ้าเป็ นลบ จะจดจําว่าเป็ นค่าลบ
โดยกําหนดให้เรจิสเตอร์ cx มีค่าเท่ากับ –1 (บรรทัด 13286, 13293) เนื องจากเรารูว้ า่ sin(-y) = - sin(y)
การคํานวณจึงทําได้โดยการหาค่าสัมบูรณ์ของมุม คือ | -y | (บรรทัด 13294) หลังจากคํานวณ sin ของค่า
สัมบูรณ์ของมุมได้แล้ว จึงทดสอบเครืองหมายในเรจิสเตอร์ cx ถ้าเป็ นลบ ก็เปลียนเครืองหมายของผลลัพธ์
มิฉะนันไม่ตอ้ งเปลียนเครืองหมาย (บรรทัด 13339-13340) ในกรณีทีมุมมีค่าโตเกิน 2*π สมมุติวา่ มีค่า
เท่ากับ x*2*π+y จะใช้คุณสมบัติทีว่า sin(x*2*π+y) = sin(y) ดังนัน จึงเรียกรูทีน _reduce_angle (บรรทัด
13295) เพือหามอดุโล (modulo) 2*π ของมุม
รูทีน _reduce_angle (บรรทัด 13269-13282) ใช้คาํ สัง fldpi (บรรทัด 13270) เพือบรรจุค่า π ลง
บนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม แล้วใช้คาํ สัง fadd st(0),st(0) เพือหาค่า 2*π (บรรทัด 13271)
จากนันสลับค่าระหว่างยอดกับรองยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม (บรรทัด 13272) แล้วใช้คาํ สัง fprem
(บรรทัด 13273) เพือหามอดุโล (modulo) 2*π ของมุม แต่คาํ สังนี ทาํ ได้เพียงบางส่วนเท่านันไม่สามารถหามอ
ดุโล (modulo) 2*π ของ x*2*π ใดๆ ต้องทดสอบบิต C2 หรือบิตที 10 ของเรจิสเตอร์สภาวะ (บรรทัด
13274-13278) ถ้าเป็ น 1 แสดงว่ายังหามอดุโลได้ไม่สมมบูรณ์ ต้องกลับไปทําซํา จนกว่าบิต C2 จะเป็ น 0 จึง
จะได้คา่ มอดุโลอยูบ่ นยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม ตามทีต้องการ จากนันลบค่า 2*π ทีอยูบ่ นรองยอด
กองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วมทิง
โดยการสลับค่าระหว่างยอดกับรองยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม
(บรรทัด 13279) แล้วผุดค่าบนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วมทิง (บรรทัด 13280)
เมือมุมทีต้องการอยูใ่ นช่วง 0-2*π แล้ว การหาค่า sin จึงแบ่งได้เป็ นแปดออกเตนท์ (octant) คือ ออก
เตนท์ 0 มุมมีค่าอยูใ่ นช่วง 0-π/4, ออกเตนท์ 1 มุมมีค่าอยูใ่ นช่วง π/4-π/2, ออกเตนท์ 2 มุมมีค่าอยูใ่ นช่วง
π/2-3*π/4, ออกเตนท์ 4 มุมมีค่าอยูใ่ นช่วง 3*π/4-π, ออกเตนท์ 5 มุมมีค่าอยูใ่ นช่วง π-5*π/4, ออก
เตนท์ 6 มุมมีค่าอยูใ่ นช่วง 5*π/4-6*π/4, และออกเตนท์ 7 มุมมีค่าอยูใ่ นช่วง 6*π/4-2*π นอกจากนี โดย
คุณสมบัติของ sin(π+x) = - sin(x) ดังนัน ค่า sin ของออกเตนท์ 4, 5, 6, และ 7 จะเท่ากับค่า –sin ของออก
เตนท์ที 0, 1, 2, และ 3 ตามลําดับ การคํานวณค่า sin เพียงสีออกเตนท์ก็เพียงพอ ดังนัน จะตรวจสอบว่ามุมมี
ค่ามากกว่า π หรือไม่ (บรรทัด 13296-13302, 13305) ถ้ามีค่ามากกว่า จะลบมุมดังกล่าวด้วย π (บรรทัด
13303) แล้วเปลียนตัวบ่งบอกเครืองหมายในเรจิสเตอร์ cx (บรรทัด 13304) มิฉะนัน ไม่ตอ้ งเปลียน
เครืองหมาย
การหาค่า sin ของมุมทีอยูใ่ นช่วง 0-π ทังสีออกเตนท์ จะเรียกรูทีน _psin (บรรทัด 13244-13254)
เพือหาค่า sin ของมุมทีอยูใ่ นช่วง 0-π/4 และรูทีน _pcos (บรรทัด 13256-13267) เพือหาค่า cos ของมุมที
อยูใ่ นช่วง 0-π/4 ทังสองรูทีนนี จะกล่าวถึงต่อไป การตรวจสอบทําทีละออกเตนท์ โดยเอา π/4 ซึงเก็บอยูที
@PIBY4 (บรรทัด 14061) ไปเปรียบเทียบกับมุม (บรรทัด 13306-13311) ถ้ามุมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ
π/4 แสดงว่าอยูใ่ นออกเตนท์ 0 ในกรณีนี เรียกรูทีน _psin เพือหาค่า sin ของมุมดังกล่าว แล้วกระโดดไป
ทดสอบเครืองหมายทีเก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ cx (บรรทัด 13313-13315) เพือปรับเครืองหมายให้ถกู ต้อง ตามที
กล่าวมาข้างต้น แต่ถา้ มุมมีค่ามากกว่า π/4 จะลบมุมด้วยค่า π/4 แล้วเปรียบเทียบกับ π/4 เหมือนเดิม
(บรรทัด 13316-13321) ถ้ามุมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ π/4 แสดงว่าอยูใ่ นออกเตนท์ 1 ในกรณีนี จะ
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คํานวณมุมใหม่ โดยให้มคี ่าเท่ากับ π/4 ลบด้วยค่ามุมครังสุดท้าย (บรรทัด 13323) แล้วเรียกรูทีน _pcos
เนื องจาก ในออกเตนท์นี sin(y) = cos((π/4)-y) แล้วกระโดดไปทดสอบเครืองหมาย (บรรทัด 1332413325) เพือปรับเครืองหมายให้ถกู ต้อง แต่ถา้ ไม่อยูใ่ นออกเตนท์ 1 ทําในลักษณะเดียวกัน คือ ลบมุมด้วยค่า
π/4 (บรรทัด 13326) แล้วเปรียบเทียบกับ π/4 เหมือนเดิม (บรรทัด 13327-13331) ถ้ามุมมีค่าน้อยกว่า
หรือเท่ากับ π/4 แสดงว่าอยูใ่ นออกเตนท์ 2 ในกรณีนี จะเรียกรูทีน _pcos เนื องจาก ในออกเตนท์นี sin(y) =
cos(y) แล้วกระโดดไปทดสอบเครืองหมาย (บรรทัด 13333-13335) เพือปรับเครืองหมายให้ถกู ต้อง มิฉะนัน
แสดงว่าอยูใ่ นออกเตนท์ 3 ลบมุมด้วยค่า π/4 (บรรทัด 13336) ในกรณีนี จะคํานวณมุมใหม่ โดยให้มคี ่า
เท่ากับ π/4 ลบด้วยค่ามุมครังสุดท้าย (บรรทัด 13337) แล้วเรียกรูทีน _psin เนื องจาก ในออกเตนท์นี sin(y)
= sin((π/4)-y) แล้วทดสอบเครืองหมาย (บรรทัด 13338-13339) เพือปรับเครืองหมายให้ถกู ต้อง
รูทีน _psin (บรรทัด 13244-13254) ใช้เพือหาค่า sin ของมุมทีอยูใ่ นช่วง 0-π/4 โดยใช้คาํ สัง
fptan (บรรทัด 13245) เพือหาค่า tan ของมุมทีอยูบ่ นยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม คําสังดังกล่าวจะผุด
มุมซึงเป็ นค่าทีอยูบ่ นยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วมทิง แล้วกดค่าสองค่า คือ x และ y ลงบนยอดกองซ้อนเร
จิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม โดยที y/x จะมีค่าเท่ากับ tan ของมุมดังกล่าว นันคือ y เป็ นความยาวของด้านทีอยูต่ รงข้าม
มุม และ x เป็ นความยาวของด้านทีอยูป่ ระชิดมุม ดังนัน ความยาวของด้านทีอยูต่ รงข้ามมุมฉาก จะเท่ากับ
sqrt(x*x+y*y) ดังนัน sin ของมุมดังกล่าว จะเท่ากับ ความยาวของด้านทีอยูต่ รงข้ามมุม / ความยาวของด้านทีอยู่
ตรงข้ามมุมฉาก หรือ เท่ากับ y / sqrt(x*x+y*y) (บรรทัด 13246-13252)
รูทีน _pcos (บรรทัด 13256-13267) ใช้เพือหาค่า cos ของมุมทีอยูใ่ นช่วง 0-π/4 คํานวณเหมือนรู
ทีน _psin แต่จะมีค่าเท่ากับ ความยาวของด้านทีอยูป่ ระชิดมุม / ความยาวของด้านทีอยูต่ รงข้ามมุมฉาก หรือ
เท่ากับ x / sqrt(x*x+y*y) (บรรทัด 13258-13265)
หมายเหตุ ถ้าซีพียรู ่วมเป็ นหมายเลข 80387 เป็ นต้นไป ให้เปลียนคําสัง call _fsin (บรรทัด 13357) เป็ นคําสัง
fsin โดยตรง และตัดรูทีน _fsin, _reduce_angle, _psin, และ _pcos ทิงได้
• _cos (บรรทัด 13369-13389)
; float cos(float y) ใช้เพือหาค่า cos ของพารามิเตอร์ซึงเป็ นเลขจํานวนจริง ทีมีหน่ วยเป็ นเรเดียน
เนื องจากเป็ นการดําเนิ นการกับเลขจํานวนจริง จึงต้องตรวจสอบก่อนว่า มีซีพียรู ่วมหรือไม่ ถ้าไม่มี จะรายงาน
ความผิดพลาด (บรรทัด 13373-13377) มิฉะนัน จะบรรจุตวั เลขทีผ่านมาทางพารามิเตอร์ลงบนยอดกอง
ซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วมด้วยคําสัง fld (บรรทัด 13378) แล้วเรียกรูทีน _reduce_angle (บรรทัด 13379)
เพือหามอดุโล (modulo) 2*π ของมุม เนื องจาก cos((x*2*π)+y) = cos(y) จากนันบวกค่าดังกล่าวด้วย π/2
(บรรทัด 13380) ค่า π/2 เก็บอยูท่ ี @PIBY2 (บรรทัด 14060) แล้วเรียกรูทีน _fsin (บรรทัด 13381)
เนื องจาก cos(y) = sin((π/2)+y) ผลลัพธ์ทีได้ จะอยูน่ บยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม จากนันใช้คาํ สัง
fstp @FRES เพือผุดผลลัพธ์บนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม มาใส่ในตัวแปรชัวคราว @FRES (บรรทัด
13382) รอจนกว่าการจัดเก็บสมบูรณ์ดว้ ยคําสัง fwait (บรรทัด 13383) จากนันนําค่าใน @FRES ใส่ในเรจิ
สเตอร์คู่ dx:ax เพือส่งค่ากลับ (บรรทัด 13384-13385)
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หมายเหตุ ถ้าซีพียรู ่วมเป็ นหมายเลข 80387 เป็ นต้นไป ให้เปลียนคําสัง ทีบรรทัด 13379-13381 เป็ นคําสัง
fcos โดยตรง และตัดรูทีน _fsin, _reduce_angle, _psin, และ _pcos ทิงได้
• _arctan (บรรทัด 13393-13436)
; float arctan(float y) ใช้เพือหาค่า arctan ของพารามิเตอร์ซึงเป็ นเลขจํานวนจริง ผลลัพธ์ทีได้มี
หน่ วยเป็ นเรเดียน เนื องจากเป็ นการดําเนิ นการกับเลขจํานวนจริง จึงต้องตรวจสอบก่อนว่า มีซพี ียรู ่วมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี จะรายงานความผิดพลาด (บรรทัด 13397-13401) มิฉะนัน จะบรรจุตวั เลขทีผ่านมาทางพารามิเตอร์ลง
บนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วมด้วยคําสัง fld (บรรทัด 13402) การหาค่า arctan จะใช้คาํ สัง fpatan ซึง
สามารถหาค่า arctan(y/x) เมือ 0 ≤ y ≤ x ≤ ∞ และ x กับ y จะต้องอยูบ่ นยอดและรองยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์
ของซีพียรู ่วมตามลําดับ นันคือ ค่าทีอยูบ่ นยอดต้องมีคา่ มากกว่าหรือเท่ากับค่าทีอยูร่ องยอดเสมอ และต้องมีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 0 ในกรณีทีต้องหาค่า arctan ของค่าลบ จะใช้สตู ร arctan(-θ) = -arctan(θ) นันคือ
เปลียนค่าลบให้เป็ นบวก แล้วหาค่าตามปกติ จากนันเปลียนเครืองหมายของผลลัพธ์ ส่วนการหาค่า arctan(y)
สามารถทําได้โดยกําหนดให้ x เท่ากับ 1 ถ้า 0 ≤ y ≤ 1 ผลลัพธ์จะเท่ากับ arctan(y/1) มิฉะนัน y > 1 จะหา
ค่า arctan(1/y) แล้วใช้สตู ร arctan(y) = (π/2)-arctan(1/y) เพือหาผลลัพธ์ จากแนวความคิดดังกล่าวนํามา
เขียนคําสังได้ดงั นี เริมต้นทดสอบเครืองหมายของพารามิเตอร์ซึงตอนนี บรรจุอยูบ่ นยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของ
ซีพยี รู ่วม (บรรทัด 13403) ถ้าเป็ นลบ จะเปลียนค่าดังกล่าวให้เป็ นบวก (บรรทัด 13409) และบรรจุค่า 1 ลง
บนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม (บรรทัด 13410) แล้วเปลียนให้เป็ น –1 (บรรทัด 13411) เก็บไว้เพือ
นําไปคูณกับผลลัพธ์ ตามสูตร arctan(-θ) = (-1)*arctan(θ) ในตอนหลัง มิฉะนัน บรรจุค่า 1 ลงบนยอดกอง
ซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม (บรรทัด 13413) เก็บไว้เพือนําไปคูณกับผลลัพธ์ ตามสูตร arctan(θ) =
1*arctan(θ) ในตอนหลัง ต่อไปจะเป็ นการหาค่าของ arctan(y) ตอนนี คา่ ทีอยูบ่ นยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของ
ซีพยี รู ่วม คือ ค่า 1 หรือ –1 ซึงเก็บไว้เพือนําไปคูณกับผลลัพธ์ ส่วนค่า y อยูร่ องยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี ู
ร่วม จึงใช้คาํ สัง fxch st(1) เพือสลับให้ y มาอยูบ่ นยอดและค่าทีจะนําไปคูณอยูร่ องยอด จากนันกําหนดให้ x
เท่ากับ 1 โดยใช้คาํ สัง fld1 (บรรทัด 13415) เพือกดค่า x หรือ 1 ลงบนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม
จากนันเปรียบเทียบค่า y กับ 1 (บรรทัด 13416-13421)
ถ้า y >1 จะหาค่า arctan(1/y) โดยการสลับค่า y กับ 1 (บรรทัด 13422) แล้วใช้คาํ สัง fpatan
(บรรทัด 13423) จากนันใช้สตู ร arctan(y) = (π/2)-arctan(1/y) (บรรทัด 13424-13425) จะได้ผลลัพธ์
เก็บอยูบ่ นยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม นําผลลัพธ์ไปคูณกับค่า 1 หรือ –1 ซึงเก็บไว้ตอนนี อยูต่ รงรอง
ยอด เพือปรับค่าให้ถกู ต้อง (บรรทัด 13428)
ถ้า y ≤ 1 จะหาค่า arctan(y) โดยใช้คาํ สัง fpatan (บรรทัด 13427) จะได้ผลลัพธ์เก็บอยูบ่ นยอดกอง
ซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม นําผลลัพธ์ไปคูณกับค่า 1 หรือ –1 ซึงเก็บไว้ตอนนี อยูต่ รงรองยอด เพือปรับค่าให้
ถูกต้อง (บรรทัด 13428)
ผลลัพธ์ทีปรับค่าถูกต้องแล้ว จะอยูน่ บยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพยี รู ่วม จากนันใช้คาํ สัง fstp @FRES
เพือผุดผลลัพธ์บนยอดกองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียรู ่วม มาใส่ในตัวแปรชัวคราว @FRES (บรรทัด 13429) รอ
จนกว่าการจัดเก็บสมบูรณ์ดว้ ยคําสัง fwait (บรรทัด 13430) จากนันนําค่าใน @FRES ใส่ในเรจิสเตอร์คู่ dx:ax
เพือส่งค่ากลับ (บรรทัด 13431-13432)
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หมายเหตุ ถ้าซีพียรู ่วมเป็ นหมายเลข 80387 เป็ นต้นไป คําสัง fpatan จะมีความสามารถมากกว่านี สามารถ
เขียนรูทีนนี ให้สนมากกว่
ั
านี ได้อกี
11.4.5 การจัดการกับฮีป
มีรทู ีนสองรูทีนทีเกียวข้องกับฮีป คือ _new และ _dispose การจัดการกับฮีปมีหลายวิธี ในหนังสือเล่มนี
จะใช้วธิ ที ีเรียกว่า การจัดลงตัวครัง% แรก (first fit) โดยมีการจัดการดังนี “การจัดสรรเนือทีแต่ละครัง จะเริม
ค้นหาทีว่างจากจุดเริมต้นของฮีปก่อน ถ้ามีทีว่างพอ จะจัดสรรเนื อทีดังกล่าวให้ มิฉะนัน จะไม่มีทีว่างให้” วิธีการ
ดังกล่าว จะไม่มกี ารเลือนเนือทีทีจัดสรรแล้ว เนื อทีทีถูกจัดสรรแล้วด้วยรูทีน _new จะมีขอ้ มูลส่วนหัวซึงกินเนื อที
5 ไบต์ อยูข่ า้ งหน้าเสมอ ข้อมูลดังกล่าวมีโครงสร้างเขียนด้วยภาษาซี (บรรทัด 10104-10108) ดังนี
typedef struct heap_node {
int size;
char mark;
struct heap_node *next;
} HEAP_NODE
เมือ size เป็ นขนาดของเนื อทีจัดสรรให้ มีหน่วยเป็ นไบต์, mark กําหนดให้มีคา่ เท่ากับ 0c5h (บรรทัด 10117)
ใช้เพือป้องกันความผิดพลาดเมือมีการลบเนื อทีบริเวณดังกล่าวทิง เมือเนื อทีดังกล่าวถูกลบด้วยรูทีน _dispose จะ
มีการตรวจสอบตรงเขตข้อมูล mark ว่ามีค่าเป็ น 0c5h หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ แสดงว่าเนื อทีดังกล่าว ไม่ได้มีการจัดสรร
ด้วยรูทีน _new มาก่อน และ next เป็ นตัวชีไปยังข้อมูลส่วนหัวของเนื อทีถัดไปในรายการโยง โดยมี @HEAD_HEAP
(บรรทัด 14065) เป็ นตัวชีไปยังข้อมูลส่วนหัวอันแรกของรายการโยง ซึงเริมต้นกําหนดให้เป็ น 0 หรือ @_NULL_
(บรรทัด 10116, 14065) หรือตรงกับ NIL ในภาษาปาสกาล สําหรับตําแหน่ งทีอยูต่ ่อจากตําแหน่ งสุดท้ายของ
เนื อทีทีถูกจัดสรร จะเก็บไว้ที @LAST_HEAP (บรรทัด 14063)
การจัดการกับฮีปด้วยวิธกี ารจัดลงตัวครังแรก อธิบายได้ ดังนี
สมมุติวา่ มีการร้องขอเนื อทีบริเวณฮีป ดังนี _new(p1,4), _new(p2,8), _new(p3,6), และ
_new(p4,9) เนื อทีบริเวณฮีปทีถูกจัดสรรให้ จะมีลกั ษณะดังรูปที 11.3 ก
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@END_HEAP
ว่าง
@LAST_HEAP
จัดสรร 9 ไบต์
p4
9

0c5h
จัดสรร 6 ไบต์

p3
6

0c5h
จัดสรร 8 ไบต์

p2
8

0c5h

p1

จัดสรร 4 ไบต์
4

0c5h

@HEAD_HEAP
@START_HEAP
รูปที 11.3 ก เนื อทีบริเวณฮีปหลังเรียกรูทีน _new(p1,4), _new(p2,8), _new(p3,6),
และ _new(p4,9) ตามลําดับ
จากนันถ้ามีการลบเนื อที ดังนี _dispose(p1,4) และ _dispose(p3,6) เนื อทีบริเวณฮีป จะมีลกั ษณะดัง
รูปที 11.3 ข
@END_HEAP
ว่าง
@LAST_HEAP
จัดสรร 9 ไบต์
p4
9
0c5h
ว่าง (11 ไบต์)
จัดสรร 8 ไบต์
p2
@HEAD_HEAP

8

0c5h
ว่าง (9 ไบต์)

@START_HEAP
รูปที 11.3 ข เนื อทีบริเวณฮีปหลังเรียกรูทีน _dispose(p1,4) และ _dispose(p3,6)
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ต่อไปถ้ามีการขอเนือทีบริเวณฮีปมากกว่า 4 ไบต์ เนื อทีว่างอันแรกทีชีโดย @START_HEAP ขนาด 9
ไบต์ไม่สามารถกําหนดให้ได้ เพราะต้องเก็บข้อมูลส่วนหัวขนาด 5 ไบต์และสามารถจัดสรรเนื อทีบริเวณดังกล่าว
ได้มากทีสุดอีก 4 ไบต์ ในกรณีนีตอ้ งค้นหาทีว่างถัดไป ซึงในตัวอย่างนี จะอยูท่ ีตําแหน่ ง p2+8 แต่ถา้ มีการขอเนื อ
ทีน้อยกว่า 4 ไบต์ เนื อทีว่างอันแรกทีชีโดย @START_HEAP สามารถกําหนดให้ได้และต้องเลือกเนื อทีดังกล่าว
เพราะเป็ นวิธีการจัดลงตัวครังแรก เมือกําหนดเนื อทีดังกล่าวให้แล้ว จะมีทีว่างขนาดเล็กซึงไม่สามารถใช้งานได้
ต้องรอให้มกี ารลบเนื อทีทีอยูต่ ิดกันทิง จึงจะรวมกันเป็ นทีว่างขนาดใหญ่ขนึ ดังนันข้อเสียอย่างหนึ งของวิธีการนี
คือ เกิดทีว่างเล็กๆ จํานวนมากบริเวณเริมต้นของฮีป ทีไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
ในการคืนเนื อทีบริเวณฮีป จะต้องตรวจสอบว่าเนื อทีทีติดกันว่างหรือไม่ ถ้าว่างจะต้องรวมทีว่างทีอยู่
ติดกัน ให้เป็ นเนื อทีว่างเดียวกัน เช่น ถ้ามีการลบเนื อทีดังนี _dispose(p2,8) เนื อทีบริเวณฮีป จะมีลกั ษณะดังรูป
ที 11.3 ค
@END_HEAP
ว่าง
@LAST_HEAP
จัดสรร 9 ไบต์
p4
@HEAD_HEAP

9

0c5h

ว่าง (33 ไบต์)
@START_HEAP
รูปที 11.3 ค เนื อทีบริเวณฮีปหลังเรียกรูทีน _dispose(p2,8)
ขนาดและระยะห่างจากจุดเริมต้นของข้อมูลส่วนหัว จะใช้ชือต่างๆ ดังนี (บรรทัด 10109-10115)
@HSIZE_OFF
@HSIZE_SIZE
@HMARK_OFF
@HMARK_SIZE
@HNEXT_OFF
@HNEXT_SIZE
@HNODE_SIZE

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

0
2
@HSIZE_OFF+@HSIZE_SIZE
1
@HMARK_OFF+@HMARK_SIZE
2
@HNEXT_OFF+@HNEXT_SIZE
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• _new (บรรทัด 13446-13551)
; void new(char *pointer,int size) มีพารามิเตอร์สองตัว คือ pointer ซึงเป็ นตัวชี และ size ซึงเป็ น
ขนาดของเนื อทีร้องขอ หน่ วยเป็ นไบต์ ทําหน้าทีจัดสรรเนื อทีบริเวณฮีป ขนาด size ไบต์ ถ้าจัดสรรให้ได้ จะ
กําหนดให้ pointer ชีมาทีจุดเริมต้นของเนื อทีดังกล่าว มิฉะนัน จะกําหนดให้ pointer เท่ากับ NIL
รูทีนนี ใช้ตวั แปรชัวคราวสีตัว คือ p, pp, q, และ r ซึงเป็ นตัวชี เริมต้นต้องค้นหาทีว่างทีมีขนาดโตกว่า
หรือเท่ากับ size+@HNODE_SIZE หรือ size+5 โดยเริมค้นหาจากตําแหน่ ง q ซึงกําหนดให้เท่ากับ
@START_HEAP ถ้าพบจะจัดสรรให้ โดยการสร้างข้อมูลส่วนหัว และปรับรายการโยง แล้วกําหนดให้ pointer ชีมา
ทีจุดเริมต้นของเนื อทีดังกล่าว มิฉะนัน จะกําหนดให้ pointer เท่ากับ NIL เขียนเป็ นขันตอนด้วยภาษาซี ได้ ตาม
หมายเหตุในโปรแกรมต้นฉบับ
รูทีนนี ไม่ได้ตรวจสอบว่าเนื อทีทีจัดสรรบริเวณฮีป ไปทับกับข้อมูลในกองซ้อนในช่วงกระทําการหรือไม่
และขณะเดียวกัน คอมไพเลอร์ทีสร้างก็ไม่ได้ผลิตคําสังเพือตรวจสอบว่า ทุกครังทีกดข้อมูลลงบนกองซ้อนในช่วง
กระทําการ ข้อมูลดังกล่าวจะไปทับเนื อทีทีจัดสรรบริเวณฮีปหรือไม่ การทีไม่ตอ้ งตรวจสอบจะทําให้การทํางานเร็ว
ขึน แต่มีขอ้ เสีย คือ จะทําให้โปรแกรมค้างหรือทํางานผิดพลาดโดยไม่ทราบสาเหตุ สําหรับเทอร์โบปาสกาลรุ่นที
3 ไม่มกี ารตรวจสอบเช่นกัน ส่วนเทอร์โบซี จะมีทางเลือกให้วา่ จะให้ตรวจสอบหรือไม่ สําหรับคอมไพเลอร์ใน
หนังสือเล่มนี ไม่ได้ตรวจสอบ ถ้าท่านต้องการแก้ไขเพือให้มกี ารตรวจสอบ ข้อแนะนํา คือ เริมต้นกําหนดให้
@LAST_HEAP เท่ากับ @START_HEAP ทุกครังทีมีการกดค่าลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการหรือเปลียนค่า sp ให้
ตําลง ต้องผลิตคําสังเพือเปรียบเทียบตําแหน่ งทีชีโดย sp กับตําแหน่ งทีชีโดย @LAST_HEAP ถ้าตําแหน่ งทีชีโดย
sp ตํากว่าตําแหน่ งทีชีโดย @LAST_HEAP แสดงข้อความผิดพลาดและหยุดทํางาน ในทางกลับกันทุกครังทีจัดสรร
ทีในฮีป ต้องตรวจสอบว่า ตําแหน่ งทีชีโดย @LAST_HEAP สูงกว่าตําแหน่ งทีชีโดย sp หรือไม่ ถ้าใช่ แสดงข้อความ
ผิดพลาดและหยุดทํางาน
• _dispose (บรรทัด 13560-13627)
; void dispose(char *pointer,int size) มีพารามิเตอร์สองตัว คือ pointer ซึงเป็ นตัวชี และ size ซึง
เป็ นขนาดของเนื อทีทีต้องการลบ หน่ วยเป็ นไบต์ ทําหน้าทีลบเนื อทีบริเวณฮีป ขนาด size ไบต์ แล้วกําหนดให้
pointer เป็ น NIL ก่อนลบจะต้องตรวจสอบว่าทีเขตข้อมูล mark ของข้อมูลส่วนหัวของเนื อทีทีจะลบเป็ น 05ch
หรือไม่ ถ้าไม่ใช่จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนัน จะลบเนื อทีดังกล่าว ด้วยการตรวจสอบว่ามีทีว่างอยูต่ ิดกัน
หรือไม่ ถ้ามี จะรวมเนื อทีว่างให้เป็ นทีว่างเดียวกัน ปรับรายการโยง แล้วกําหนดให้ pointer เท่ากับ NIL เขียนเป็ น
ขันตอนด้วยภาษาซี ได้ ตามหมายเหตุในโปรแกรมต้นฉบับ
11.4.6 ตัวเลขเชิงสุม่ เสียง และกราฟิ ก
ปกติภาษาปาสกาลไม่มีกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั ทีเกียวข้องกับ ตัวเลขเชิงสุม่ เสียง และกราฟิ ก สําหรับ
ตัวเลขเชิงสุม่ สามารถเขียนกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั ขึนมาใช้เองได้ แต่เพือความสะดวก จึงได้เพิมไว้ในคลังด้วย
เพือให้มีความสะดวกในการเรียกใช้ สําหรับเสียงต้องควบคุมอุปกรณ์ทีเกียวข้องกับลําโพงโดยตรง จึงมีรทู ีน
_sound กับ _nosound เพือเปิ ดเสียงตามความถีทีต้องการ และปิ ดเสียง ตามลําดับ นอกจากนี ยงั มีรทู ีน _delay
เพือหยุดชัวขณะตามเวลาทีกําหนดเป็ นหน่ วยมิลลิวนิ าที ซึงสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสียงดนตรี และ
อืนๆ ส่วนการทํางานทางด้านกราฟิ ก มีรทู ีน _writemem เพือเขียนข้อมูลไปยังตําแหน่ งใดๆ ในหน่ วยความจํา
หลัก จึงสามารถสร้างภาพได้โดยง่าย เพียงแต่เขียนข้อมูลไปยังหน่ วยความจําหลักทีใช้เป็ น VRAM นอกจากนี ยงั มี
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รูทีน _readmem ทีสามารถอ่านข้อมูลทีตําแหน่ งใดๆ ในหน่ วยความจําหลัก และรูทีน intr ทีสามารถเรียกใช้
บริการใดๆ ของดอสและไบออส
• _rand (บรรทัด 13672-13690)
; int rand(void) ใช้เพือผลิตตัวเลขเชิงสุ่มซึงมีค่าระหว่าง 0-32767 ค่าทีผลิตได้จะส่งกลับทางเรจิ
สเตอร์ ax ค่า seed จะเก็บอยูต่ รง @SEED (บรรทัด 14048) ซึงกําหนดให้มีคา่ เท่ากับ 1 ค่านีสามารถเปลียนได้
โดยกระบวนงาน srand ซึงเรียกใช้รทู ีน _srand จะกล่าวถึงต่อไป วิธีคาํ นวณตัวเลขเชิงสุ่ม เขียนเป็ นภาษาซี ดังนี
static unsigned long int seed = 1;
int rand(void) {
seed = seed * 1103515245 + 12345;
return (unsigned int)(seed/65536)%32768;
}
เนื องจากค่า seed*1103515245 ไม่สามารถคํานวณได้ดว้ ยเรจิสเตอร์คู่ dx:ax จําเป็ นต้องเขียนรูทีน _ddmul
(บรรทัด 13635-13669) เพือคํานวณค่าดังกล่าว รูทีน _ddmul จะใช้เรจิสเตอร์คู่ cx:bx เป็ นตัวตัง และเรจิ
สเตอร์คู่ dx:ax เป็ นตัวคูณ ผลลัพธ์ทีได้จะเก็บทีเรจิสเตอร์คู่ dx:ax
บรรทัด 13676 และ 13677 ใช้เพือบรรจุตวั ตัง ส่วน บรรทัด 13678 และ 13679 ใช้เพือบรรจุตวั
คูณ (ค่า 1103515245 เก็บในเรจิสเตอร์คู่ dx:ax ค่าในเรจิสเตอร์ dx จะเท่ากับ 16838 และค่าในเรจิสเตอร์
ax จะเท่ากับ 20077) สําหรับค่าทีจะส่งกลับ (seed/65536)%32768 จะเท่ากับ (seed>>16)&32767
(บรรทัด 13685-13687)
• _srand (บรรทัด 13694-13703)
; void srand(unsigned int seed) ใช้เพือเปลียนค่า seed ทีกล่าวถึงในรูทีน _rand
• _sound (บรรทัด 13707-13731)
; void sound(unsigned int freq) มีพารามิเตอร์หนึ งตัว คือ freq เป็ นความถีของเสียง ใช้เพือทําเสียง
ออกลําโพงตามความถีทีกําหนด อุปกรณ์ทีเกียวข้องกับลําโพงของเครืองไอบีเอ็มพีซี แสดงอยูใ่ นรูปที 11.4
อุปกรณ์ 8255 จะตรงกับช่องทาง (port) หมายเลข 61h ตรงบิต 0 และ 1 ใช้เพือควบคุมลําโพง ถ้าต้องการให้
มีเสียง กําหนดค่าตรงบิต 1 ให้เป็ น 1 ถ้าไม่ตอ้ งการให้มเี สียง กําหนดค่าตรงบิต 1 ให้เป็ น 0 สําหรับบิต 0 ใช้
ร่วมกับอุปกรณ์ 8284 ซึงเป็ น oscillator ทีส่งสัญญาณมายังอุปกรณ์ 8253 จํานวน 1,193,180 ครังต่อหนึ ง
วินาที หรือ 1.193180MHz ในอุปกรณ์ 8253 มีช่องทางสองช่องทางทีเกียวข้องกับลําโพง คือ ช่องทางหมายเลข
42h และ 43h ใช้เพือควบคุมเสียง เริมต้นให้ใส่คา่ 182 ไปทีช่องทางหมายเลข 43h (บรรทัด 1371313714) เพือบอกให้อุปกรณ์ 8253 ส่งสัญญาณไปยังลําโพงเมือครบช่วงเวลาทีกําหนด ช่วงเวลาทีกําหนด
(บรรทัด 13715-13718) ซึงจะกล่าวถึงต่อไป จะต้องใส่ทีช่องทางหมายเลข 42h ค่าทีใส่มีขนาด 16 บิต แต่
การใส่ค่าต้องทําทีละ 8 บิต โดยใส่ค่า 8 บิตทีมีนัยสําคัญตําก่อน (บรรทัด 13719) แล้วจึงใส่ค่า 8 บิตทีมี
นัยสําคัญสูง (บรรทัด 13720-13721) จากนันกําหนดค่าตรงบิต 0 และ 1 ของช่องทางหมายเลข 61h ให้
เป็ น 1 ทังคู่ โดยไม่เปลียนค่าตรงบิตอืน (บรรทัด 13722-13724)
ช่วงเวลาทีกําหนดเพือควบคุมเสียง ตามความถีทีกําหนด คํานวณจากสูตร ต่อไปนี
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counter = 1,193,180 / freq
เมือ freq เป็ นพารามิเตอร์ทีส่งมาเมือเรียกรูทีน _delay และ counter เป็ นช่วงเวลาหรือค่าทีต้องนําไปใส่ทีช่องทาง
หมายเลข 42h ค่า 1,193,180 ทีเป็ นตัวตังจะเก็บในเรจิสเตอร์คู่ dx:ax โดยค่าในเรจิสเตอร์ ax จะเท่ากับ
34dch และค่าในเรจิสเตอร์ dx จะเท่ากับ 12h (บรรทัด 13715-13716) ตัวหารเก็บในเรจิสเตอร์ cx (บรรทัด
13717) หลังการหารผลลัพธ์เก็บอยูใ่ นเรจิสเตอร์ ax (บรรทัด 13718)

อุปกรณ์ 8255
หมายเลขช่องทาง 61h
7 6 5 4 3 2 1 0

อุปกรณ์ 8284
ส่งสัญญาณด้วยความถี 1.19318MHz

อุปกรณ์ 8253
…
ช่องทางหมายเลข 42h
ช่องทางหมายเลข 43h

AND

ลําโพง

รูปที 11.4 อุปกรณ์ทีเกียวข้องกับลําโพง
หมายเหตุ เครืองไอบีเอ็มพีซีทีเป็ นโน้ตบุก๊ คอมพิวเตอร์ (notebook computer) บางเครือง อาจจะไม่มอี ุปกรณ์ที
เกียวข้องกับลําโพงตามทีกล่าวมา แต่มแี ผ่นวงจรเสียง (sound card) ซึงการควบคุมเสียงจะแตกต่างจากทีกล่าว
มา และไม่ได้กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี
• _nosound (บรรทัด 13734-13745)
; void nosound(void) ใช้เพือปิ ดเสียง ด้วยการกําหนดให้บิต 1 ของช่องทางหมายเลข 61h เป็ น 0
โดยไม่เปลียนแปลงบิตอืนๆ (บรรทัด 13738-13740)
• _delay (บรรทัด 13775-13834)
; void delay(unsigned int times) มีพารามิเตอร์หนึ งตัว คือ times มีหน่ วยเป็ นมิลลิวนิ าที ใช้เพือ
หยุดทํางานชัวคราวตามเวลาทีกําหนดตรงพารามิเตอร์ สําหรับเครืองไอบีเอ็มพีซี นาฬิกาของเครือง จะส่ง
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สัญญาณขัดจังหวะประมาณ 18.2 ครังต่อวินาที ดังนัน ถ้าต้องการหยุดทํางานชัวคราวเป็ นเวลา times
มิลลิวนิ าที จะต้องรอให้มีการขัดจังหวะของนาฬิกาประมาณ times*182/10000 ครัง (บรรทัด 1378213788) จะเห็นได้วา่ ถ้ามีการขัดจังหวะหนึ งครัง times จะมีค่าประมาณ 55 มิลลิวนิ าที ดังนันจึงไม่สามารถ
กําหนดให้มีการหยุดชัวคราวภายในเวลาทีตํากว่า 55 มิลลิวนิ าที (บรรทัด 13789-13790) และจํานวนเวลา
สูงสุดทีจะกําหนดได้ คือ 65536 มิลลิวนิ าที หลังจากคํานวณจํานวนครังทีต้องรอได้แล้ว จะเก็บไว้ที @TCOUNT
(บรรทัด 13791 , 14051) และกําหนดให้ @TFLAG มีคา่ เป็ นเท็จ (บรรทัด 13792, 14052) หลักการทํางาน
คือ เปลียนเวกเตอร์ขดั จังหวะของตัวจัดเรืองขัดจังหวะของเวลา ให้ชีมาทีรูทีน _new_time (บรรทัด 1374713758) ซึงเขียนขึนใหม่ เมือมีการขัดจังหวะจากนาฬิกา จะได้กระโดดมาทํางานทีรูทีน _new_time ซึงทําหน้าที
ลบ @TCOUNT ทีละหนึ ง (บรรทัด 13752) หลังจากลบแล้ว ถ้า @TCOUNT เท่ากับ 0 จะกําหนดให้ @TFLAG
เป็ นจริง (บรรทัด 13754) จากนันเรียกตัวจัดเรืองขัดจังหวะของเวลาเดิม (บรรทัด 13755-13757)
รูทีน _delay จะรูไ้ ด้วา่ สินสุดการรอ โดยดูจากค่าใน @TFLAG ถ้าค่าดังกล่าวเป็ นจริง แสดงว่า สินสุดการ
รอ มิฉะนัน จะวนมาตรวจสอบโดยไม่ทาํ อะไรเลย จนกว่าค่าดังกล่าวจะเป็ นจริง (บรรทัด 13816-13817)
ความยุง่ ยากจึงอยูท่ ีการเปลียนเวกเตอร์ขดั จังหวะของตัวจัดเรืองขัดจังหวะ ซึงจะต้องทําสองตัว คือ ตัวจัด
เรืองขัดจังหวะของเวลา กับตัวจัดเรืองขัดจังหวะของการสินสุดการทํางานเมือมีการกดปุ่ ม Ctrl กับปุ่ ม C พร้อมกัน
เหตุผลทีต้อง เปลียนเวกเตอร์ขดั จังหวะของตัวจัดเรืองขัดจังหวะเมือมีการกดปุ่ ม Ctrl กับปุ่ ม C พร้อมกัน (Ctrl+C)
ด้วย เพราะมีการเปลียนเวกเตอร์ขดั จังหวะของตัวจัดเรืองขัดจังหวะของเวลา ถ้าการทํางานสินสุด โดยไม่ได้
เปลียนเวกเตอร์ขดั จังหวะของตัวจัดเรืองขัดจังหวะของเวลากลับไปยังทีเดิม ระบบจะมีปัญหาเรืองเวลาหรือค้าง
(hang) ได้ ดังนัน หลังจากสินสุดการทํางานของรูทีน _delay หรือผูใ้ ช้กดปุ่ ม Ctrl+C พร้อมกันเพือหยุดการ
ทํางาน จะต้องมีการเปลียนเวกเตอร์ขดั จังหวะของตัวจัดเรืองขัดจังหวะทังสองกลับไปทีเดิม (บรรทัด 1381913824 และ 13764-13767) จึงต้องมีการจดจําตําแหน่ งเดิมของตัวจัดเรืองขัดจังหวะทังสอง ไว้ที @OLD_T
และ @OLD_C (บรรทัด 14049-14050) สําหรับเวลาและ Ctrl+C ตามลําดับ ตําแหน่ งที @OLD_T หรือ
@OLD_C จะเก็บค่าเซกเมนต์ และ @OLD_T+2 หรือ @OLD_C+2 จะเก็บค่าของออฟเซต โดยการเรียกใช้บริการ
ของดอส int 21h ฟั งก์ชนั 35 และใส่ค่า 1ch ในเรจิสเตอร์ al สําหรับเวลา (บรรทัด 13795-13796) และ
23h ในเรจิสเตอร์ al สําหรับ Ctrl+C (บรรทัด 13801-13802)
ส่วนการเปลียนเวกเตอร์ขดั จังหวะของตัวจัดเรืองขัดจังหวะ จะใช้บริการของดอส int 21h ฟั งก์ชนั 25h
และใส่ค่า 1ch ในเรจิสเตอร์ al สําหรับเวลา (บรรทัด 13812-13814) และ 23h ในเรจิสเตอร์ al สําหรับ
Ctrl+C (บรรทัด 13808-13811)
สําหรับรายละเอียดปลีกย่อยอืนๆ คือ ตําแหน่ งของ @TCOUNT และ @TFLAG ทีอ้างถึงในรูทีน
_new_time และ _new_ctrlc อาจไม่ถกู ต้องถ้า ds เปลียนไป จึงได้มกี ารปรับค่าของ ds ให้ถกู ต้อง ก่อนการใช้ค่า
ของ @TCOUNT และ @TFLAG (บรรทัด 13793-13794, 13750-13751, 13761-13762) และกรณีทีมี
การกระโดดไปยังตัวจัดเรืองขัดจังหวะของเวลาเดิม จะใช้คาํ สังกระโดดระยะไกล (บรรทัด 13757) โดดการใส่
ตําแหน่ งของตัวจัดเรืองขัดจังหวะของเวลาเดิม ในคําสังดังกล่าว (บรรทัด 13799-13800)
• _writemem (บรรทัด 13840-13856)
; void writemem(int segment,int offset,unsigned char value) มีพารามิเตอร์สามตัว คือ segment
เป็ นเซกเมนต์, offset เป็ นออฟเซต, และ value เป็ นค่าทีต้องการเขียน ใช้เพือเขียนค่าขนาดหนึ งไบต์ ไปยัง
หน่ วยความจําหลัก ทีตําแหน่ ง เซกเมนต์:ออฟเซต ทีต้องการ การทํางานตรงไปตรงมา ดูได้จากโปรแกรม
ต้นฉบับ
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• _readmem (บรรทัด 13861-13875)
; unsigned char readmem(int segment, int offset) มีพารามิเตอร์สองตัว คือ segment เป็ น
เซกเมนต์ และ offset เป็ นออฟเซต ใช้เพืออ่านข้อมูลหนึ งไบต์ ทีหน่ วยความจําหลักตําแหน่ ง เซกเมนต์:ออฟเซต
ค่าทีอ่านได้ส่งกลับทางเรจิสเตอร์ al ส่วนเรจิสเตอร์ ah จะกําหนดให้เท่ากับ 0
• _intr (บรรทัด 13880-13949)
; void intr(int intr_no, REGS *regs) มีพารามิเตอร์สองตัว คือ intr_no เป็ นหมายเลขขัดจังหวะ และ
regs เป็ นตัวชีไปยังระเบียนเพือใช้เก็บค่าของเรจิสเตอร์ ax, bx, cx, dx, bp, di, si, ds, es, และ flags ตามลําดับ
ระเบียนดังกล่าวมีโครงสร้างเขียนเป็ นภาษาซี ได้ดงั นี
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 ดังนี
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;
ใช้เพือเรียกบริการของดอสและไบออส
ด้วยการขัดจังหวะตามหมายเลขทีต้องการ
สถาปั ตยกรรมอินเทล
8086/8088 มีคาํ สังขัดจังหวะขนาด 2 ไบต์ คือ 1100 1101 -------- หรือ 0cd--h เมือ -------- เป็ น
หมายเลขขัดจังหวะ ในการขัดจังหวะ อนุ ญาตให้มีการส่งค่าผ่านทางเรจิสเตอร์ ax, bx, cx, dx, bp, di, si, ds, และ
es หลังสินสุดการขัดจังหวะจะมีการส่งค่าของเรจิสเตอร์ ax, bx, cx, dx, bp, di, si, ds, es, และ flags กลับ การ
ผ่านค่าไปและกลับ กระทําผ่านทางพารามิเตอร์ชนิ ดระเบียนทีมีโครงสร้างตามทีกล่าวแล้ว คําสังขัดจังหวะจะอยู่
ตรงตําแหน่ ง @INTCMD (บรรทัด 13911) ไบต์ทีตําแหน่ ง @INTCMD เก็บค่า 0cdh และไบต์ถดั ไปทีตําแหน่ ง
@INTCMD+1 เก็บหมายเลขขัดจังหวะ โดยเริมต้นกําหนดให้เท่ากับ 0 การเปลียนหมายเลขขัดจังหวะทําได้โดย
การเขียนหมายเลขขัดจังหวะทีตําแหน่ งดังกล่าว (บรรทัด 13893-13894) ก่อนทีจะใช้คาํ สังขัดจังหวะ (บรรทัด
13911) จะจัดเก็บค่าต่างๆ ของเรจิสเตอร์ทีจะต้องมีการเปลียนแปลงลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการก่อน
(บรรทัด 13883-13892) จากนันเปลียนหมายเลขขัดจังหวะตามทีกําหนดตรงพารามิเตอร์ตวั แรก (บรรทัด
13893-13894) แล้วบรรจุคา่ ของเรจิสเตอร์ต่างๆ ทีกําหนดผ่านทางพารามิเตอร์ตวั ทีสอง (ax, bx, cx, dx, bp,
di, si, ds, และ es) ด้วยการกดค่าเหล่านันลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ (บรรทัด 13895-13901) แล้วผุด
ค่าเหล่านันใส่ในเรจิสเตอร์ตามต้องการ (บรรทัด 13902-13910) จากนันกระทําการกับคําสังขัดจังหวะ
(บรรทัด 13911) หลังสินสุดการขัดจังหวะจะมีการส่งค่าของเรจิสเตอร์ ax, bx, cx, dx, bp, di, si, ds, es, และ
flags กลับผ่านทางพารามิเตอร์ตวั ทีสอง ด้วยการกดค่าในเรจิสเตอร์ flags, es, ds, si, di, bp, dx, cx, bx, และ
ax ลงบนกองซ้อนในช่วงกระทําการ ตามลําดับ (บรรทัด 13912-13921) แล้วใช้วิธีผุดค่าเหล่านันนําไปใส่ใน
พารามิเตอร์ตวั ทีสอง ตรงตําแหน่ งทีต้องการ (บรรทัด 13929-13935) แต่หลังการขัดจังหวะเรจิสเตอร์ ds
และ bp อาจเปลียนไป ทําให้ตาํ แหน่ งของพารามิเตอร์ตวั ทีสองไม่ถกู ต้อง จะต้องมีการกูค้ ่าเดิมของ ds และ bp
กลับ เพือให้ตาํ แหน่ งของพารามิเตอร์ตวั ทีสองถูกต้อง ในขณะทีทําการกูจ้ ะไม่อนุ ญาตให้เกิดการขัดจังหวะใดๆ จึง
ใช้คาํ สัง cli (บรรทัด 13922) ก่อนกู ้ และคําสัง sti (บรรทัด 13928) หลังทําการกูเ้ สร็จ วิธีการกูใ้ ช้คาํ สังตาม
บรรทัดที 13923-13927 ซึงอธิบายได้ ดังนี
ก่อนการกู ้ กองซ้อนในช่วงกระทําการเมือมีการเรียกรูทีนนี มีลกั ษณะดังรูปที 11.5 การกูท้ าํ ได้โดยการ
เลือน sp ไปทีตําแหน่ งซึงเก็บค่าของเรจิสเตอร์ ds ด้วยการบวก sp ด้วย 24 (บรรทัด 13923) แล้วผุดค่าที
ตําแหน่ งดังกล่าวใส่ใน ds (บรรทัด 13924) การผุดค่าไม่ได้ทาํ ให้คา่ ทีตําแหน่ งดังกล่าวหายไป เป็ นการทํา
สําเนาข้อมูล และลบ sp ด้วย 2 จากนันเลือน sp ทีตําแหน่ งซึงเก็บค่าของเรจิสเตอร์ bp ด้วยการบวก sp ด้วย 4
(บรรทัด 13925) แล้วผุดค่าทีตําแหน่ งดังกล่าวใส่ใน bp (บรรทัด 13926) ตอนนี จะได้คา่ เดิมของ ds และ bp
เดิมตามต้องการ จากนันเลือน sp ไปทีตําแหน่ งเดิมก่อนการกู ้ โดยการบวก sp ด้วย 32 (บรรทัด 13927)
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bp + 6
bp + 4
bp + 2
bp

sp + 24

sp

…
intr_no
REGS *regs
เลขทีอยูก่ ลับ
ค่าโยงพลวัต
เก็บค่าในเรจิสเตอร์ ax
เก็บค่าในเรจิสเตอร์ bx
เก็บค่าในเรจิสเตอร์ cx
เก็บค่าในเรจิสเตอร์ dx
เก็บค่าในเรจิสเตอร์ bp
เก็บค่าในเรจิสเตอร์ di
เก็บค่าในเรจิสเตอร์ si
เก็บค่าในเรจิสเตอร์ ds
เก็บค่าในเรจิสเตอร์ es
เก็บค่าในเรจิสเตอร์ flags
ค่าในเรจิสเตอร์ flags
ค่าในเรจิสเตอร์ es
ค่าในเรจิสเตอร์ ds
ค่าในเรจิสเตอร์ si
ค่าในเรจิสเตอร์ di
ค่าในเรจิสเตอร์ bp
ค่าในเรจิสเตอร์ dx
ค่าในเรจิสเตอร์ cx
ค่าในเรจิสเตอร์ bx
ค่าในเรจิสเตอร์ ax

ดําเนิ นการโดยผูเ้ รียก
บรรทัด 13881

บรรทัด 13883-13892
ระยะห่าง 4 ไบต์

ระยะห่าง 32 ไบต์

บรรทัด 13912-13921

รูปที 11.5 กรอบกองซ้อนเมือมีการเรียกรูทีน _intr และก่อนมีการกูค้ ่าในเรจิสเตอร์ ds และ bp
หลังจากนําค่าในเรจิสเตอร์ต่างๆ หลังการขัดจังหวะ ด้วยการผุดค่าเหล่านันนําไปใส่ในพารามิเตอร์ตวั ที
สอง ตรงตําแหน่ งทีต้องการ (บรรทัด 13929-13935) จึงทําการกูค้ า่ ของเรจิสเตอร์ต่างๆ ทีเก็บไว้คืน (บรรทัด
13936-13945) แล้วออกจากรูทีนนี ตามปกติ (บรรทัด 13946-13948)

11.5 สรุป
บทนี กล่าวถึงรูทีนจากคลังทังหมดของภาษาปาสกาลทีสร้างในหนังสือเล่มนี ซึงแบ่งออกได้เป็ น 4 กลุ่ม
คือ
• รูทีนทีใช้รายงานความผิดพลาดในช่วงกระทําการ ได้แก่ _runtime_error
• รูทีนทีใช้ตอนเริมต้นและสินสุด ได้แก่ _init และ _exit
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• รูทีนทีใช้คาํ นวณนิ พจน์ ประกอบด้วย
- รูทีนทีใช้คาํ นวณชนิ ดจํานวนจริง ได้แก่ _float_negate, _float_add, _float_subtract,
_float_multiply, _float_divide, _float_compare, และ _float_convert
- รูทีนทีใช้คาํ นวณชนิ ดเซต ได้แก่ _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
• รูทีนทีเรียกใช้โดยกระบวนงานหรือฟั งก์ชนั มาตรฐาน ประกอบด้วย
- แฟ้ ม ได้แก่ _assign_char_name, _assign_string_name, _reset, _rewrite, และ _close
- การอ่าน ได้แก่ _get, _read_integer, _read_real, _read_char, _readln, eof, และ eoln
- การเขียน ได้แก่ _put, _write_integer, _write_real, _write_boolean, _write_char, _write_string,
_writeln, และ page
- ฟั งก์ชนั ทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ ได้แก่ _abs_real, _sqr_real, _sqrt, _round, _trunc, _exp,
_ln, _sin, _cos, และ _arctan
- การจัดการกับฮีป ได้แก่ _new และ _dispose
- ตัวเลขเชิงสุม่ เสียง และกราฟิ ก ได้แก่ _rand, _srand, _sound, _nosound, _delay, _writemem,
_readmen, และ _intr
รูทีนทีสร้างขึนมาเฉพาะ เพือใช้กบั ภาษาพีเอสยูปาสกาล ซึงวิงบนระบบปฏิบตั ิการดอส และไม่มีใช้ใน
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
คอมไพเลอร์ภาษาม.อ.ปาสกาล
ในบทนีจะกล่าวถึงการสร้างคอมไพเลอร์ภาษาม.อ.ปาสกาล ภาษาม.อ.ปาสกาลเหมือนกับภาษาพีเอสยู
ปาสกาล ต่างกันตรงที&ภาษาม.อ.ปาสกาล สามารถเขียนด้วยอักขระภาษาไทยได้ และข้อความผิดพลาดต่างๆ จะ
แสดงเป็ นภาษาไทย อักขระภาษาไทยจะใช้รหัสของ ส.ม.อ. (มอก. 620-2533) ขันตอนต่างๆของคอมไพเลอร์
ภาษาม.อ.ปาสกาล จะเหมือนกับคอมไพเลอร์ภาษาพีเอสยูปาสกาลที&กล่าวมาทังหมด ในแต่ละขันตอนจะมีการ
แก้ไขอะไรบ้างจะกล่าวถึงต่อไป
ในบทนีจะกล่าวถึง โครงสร้างของคอมไพเลอร์ภาษาม.อ.ปาสกาล, แฟ้ มต้นฉบับของคอมไพเลอร์ภาษา
ม.อ.ปาสกาล, โปรแกรมหลัก, การรายงานความผิดพลาด, ตัววิเคราะห์ศพั ท์ของคอมไพเลอร์ภาษาม.อ.ปาสกาล,
ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ของคอมไพเลอร์ภาษาม.อ.ปาสกาล, ตารางสัญลักษณ์, ตัววิเคราะห์ความหมายและ
ตัวก่อกําเนิ ดภาษาแอสเซมบลีของคอมไพเลอร์ภาษาม.อ.ปาสกาล, รูทีนจากคลังของคอมไพเลอร์ภาษาม.อ.ปาส
กาล, และบทสรุป ตามลําดับ
12.1 โครงสร้างของคอมไพเลอร์ภาษาม.อ.ปาสกาล
เหมือนกับที&กล่าวในบทที& 2 หัวข้อ 2.4
12.2 แฟ้มต้นฉบับของคอมไพเลอร์ภาษาม.อ.ปาสกาล
เหมือนกับที&กล่าวในบทที& 2 หัวข้อ 2.5 ต่างกันตรงที&บรรทัด 00043 ของแฟ้ม common.h ซึ&งเป็ นขนาด
ของข้อมูลในคลัง ของเดิมมีขนาด 673 แต่ของใหม่มีขนาด 719 สําหรับแฟ้ มที&เป็ น .h นอกจาก common.h ที&
กล่าวมาแล้ว นอกนันจะเหมือนเดิมทุกอย่าง ไม่ตอ้ งแก้ไขใดๆทังสิน ส่วนแฟ้มที&เป็ น .c จะมีการเปลี&ยนแปลง ซึ&ง
จะกล่าวถึงต่อไป
12.3 โปรแกรมหลัก
เหมือนกับที&กล่าวในบทที& 2 หัวข้อ 2.6 ต่างกันตรงข้อความที&แสดง จะเป็ นภาษาไทย แฟ้ มที&ตอ้ งแก้ไข
คือ main.c จะแก้ไขของความที&จะแสดงให้เป็ นภาษาไทย เช่น บรรทัด 01027 ของเดิมเป็ น PRIVATE char *scr_f
= “SOURCE FILE:”; แต่ของใหม่จะเป็ น PRIVATE char *scr_f = "แฟ้ มต้นฉบับชื&อ:"; เป็ นต้น
12.4 การรายงานความผิดพลาด
เหมือนกับที&กล่าวในบทที& 2 หัวข้อ 2.7 ต่างกันตรงข้อความที&แสดง จะเป็ นภาษาไทย แฟ้ มที&ตอ้ งแก้ไข
คือ error.c จะแก้ไขของความที&จะแสดงให้เป็ นภาษาไทย
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12.5 ตัววิเคราะห์ศพั ท์ของคอมไพเลอร์ภาษาม.อ.ปาสกาล
เหมือนกับที&กล่าวในบทที& 3 หัวข้อ 3.2 ต่างกันตรง โทเค็นตัวระบุและโทเค็นคําหลัก สําหรับภาษาม.อ.
ปาสกาล ตัวระบุจะเหมือนเดิม แต่อนุญาตให้อกั ขระตัวแรก เป็ น ก-ฮ (รหัส 161-206) , เ (รหัส 224), แ
(รหัส 225), โ (รหัส 226), ใ (รหัส 227), และ ไ (รหัส 228) ได้ และอนุ ญาตให้อกั ขระตังแต่ตวั ที&สองเป็ นต้น
ไป เป็ น ก-ฮ, ฯ (รหัส 207), ะ (รหัส 208), ไม้หนั อากาศ (รหัส 209), า (รหัส 210), สระอํา (รหัส 211),
สระอิ (รหัส 212), สระอี (รหัส 213), สระอึ (รหัส 214), สระอื (รหัส 215), สระอุ (รหัส 216), สระอู(รหัส
217), เ (รหัส 224), แ(รหัส 225), โ (รหัส 226), ใ (รหัส 227), ไ (รหัส 228), ๅ (รหัส 229), ๆ (รหัส
230), ไม้ยมก (รหัส 231), ไม้เอก (รหัส 232), ไม้โท (รหัส 233), ไม้ตรี (รหัส 234), ไม้จตั วา (รหัส
235), ไม้การัน (รหัส 236), หยาดนําค้าง (รหัส 237), และ ตัวเลขไทย ๐-๙ (รหัส 240-249) ได้ ส่วน
คําหลักยังคงเหมือนเดิม แต่ได้เพิ&มคําหลักที&เขียนเป็ นภาษาไทยเพิ&มเติม ดังนี
ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

AND
BEGIN
CONST
DO
ELSE
FILE
FUNCTION
IF
LABEL
NIL
OF
PACKED
PROGRAM
REPEAT
THEN
TYPE
VAR
WITH

และ
เริ&ม
ค่าคงที&
ทํา
มิฉะนัน
แฟ้ ม
ฟั งก์ชนั
ถ้า
ป้าย
นิ ล
ของ
ย่อ
โปรแกรม
ทําซํา
แล้ว
ชนิ ด
ตัวแปร
ใช้

ARRAY
CASE
DIV
DOWNTO
END
FOR
GOTO
IN
MOD
NOT
OR
PROCEDURE
RECORD
SET
TO
UNTIL
WHILE

แถวลําดับ
กรณี
หาร
ลดถึง
จบ
สําหรับ
ไปที&
สมาชิก
มอดุโล
ไม่
หรือ
กระบวนงาน
ระเบียน
เซต
ถึง
จนกระทัง&
ขณะที&

แฟ้ มที&จะต้องแก้ไข คือ scanner.c โดยแก้ที&ฟังก์ชนั 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,
"แถวลําดับ",
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,
"ทํา",
TK_DO,
"DOWNTO",
TK_DOWNTO,
"ลดถึง",
TK_DOWNTO,
"ELSE",
TK_ELSE,
"มิฉะนัน",
TK_ELSE,
"END",
TK_END,
"จบ",
TK_END,
"FILE",
TK_FILE,
"แฟ้ ม",
TK_FILE,
"FOR",
TK_FOR,
"สําหรับ",
TK_FOR,
"FUNCTION",
TK_FUNCTION,
"ฟั งก์ชนั ",
TK_FUNCTION,
"GOTO",
TK_GOTO,
"ไปที&",
TK_GOTO,
"IF",
TK_IF,
"ถ้า",
TK_IF,
"IN",
TK_IN,
"สมาชิก",
TK_IN,
"LABEL",
TK_LABEL,
"ป้าย",
TK_LABEL,
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"MOD",
"มอดุโล",
"NIL",
"นิ ล",
"NOT",
"ไม่",
"OF",
"ของ",
"OR",
"หรือ",
"PACKED",
"ย่อ",
"PROCEDURE",
"กระบวนงาน",
"PROGRAM",
"โปรแกรม",
"RECORD",
"ระเบียน",
"REPEAT",
"ทําซํา",
"SET",
"เซต",
"THEN",
"แล้ว",
"TO",
"ถึง",
"TYPE",
"ชนิ ด",
"UNTIL",
"จนกระทัง& ",
"VAR",
"ตัวแปร",
"WHILE",
"ขณะที&",
"WITH",
"ใช้",

TK_MOD,
TK_MOD,
TK_NIL,
TK_NIL,
TK_NOT,
TK_NOT,
TK_OF,
TK_OF,
TK_OR,
TK_OR,
TK_PACKED,
TK_PACKED,
TK_PROCEDURE,
TK_PROCEDURE,
TK_PROGRAM,
TK_PROGRAM,
TK_RECORD,
TK_RECORD,
TK_REPEAT,
TK_REPEAT,
TK_SET,
TK_SET,
TK_THEN,
TK_THEN,
TK_TO,
TK_TO,
TK_TYPE,
TK_TYPE,
TK_UNTIL,
TK_UNTIL,
TK_VAR,
TK_VAR,
TK_WHILE,
TK_WHILE,
TK_WITH,
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;
}
และแก้ไขฟั งก์ชนั yylex ตรงโทเค็นตัวระบุ โดยการเรียกฟั งก์ชนั Thai_isalpha กับ Thai_isalnum แทนการเรียก
isalpha และ isalnum ตามลําดับ จากนันเพิ&มฟั งก์ชนั ใหม่ทงสอง
ั
ดังนี
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 ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ของคอมไพเลอร์ภาษาม.อ.ปาสกาล
เหมือนเดิมกับที&กล่าวในบทที& 4 ทุกประการ และไม่ตอ้ งแก้ไขแฟ้ ม parser.c เหตุผลเพราะโทเค็นทุก
ตัวแทนด้วยรหัสตัวเลขแล้ว
12.7 ตารางสัญลักษณ์
เหมือนกับที&กล่าวในบทที& 5 แต่ได้เพิม& ตัวระบุที&นิยามไว้ก่อนแล้ว ซึ&งเขียนเป็ นภาษาไทยได้ ดังนี
ภาษาอังกฤษ
- ค่าคงที&
FALSE
TRUE
- ชนิ ด
BOOLEAN
INTEGER
TEXT
- ตัวแปร
INPUT
- ฟั งก์ชนั
ABS
CHR
EOF
EXP
INPORTB
ODD
ORD
RAND
ROUND
SIN
SQRT
TRUNC
- กระบวนงาน
ASSIGN
DELAY
GET
NEW
OUTPORT

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

เท็จ
จริง

MAXINT

จํานวนเต็มสูงสุด

แบบบูล
จํานวนเต็ม
ข้อความ

CHAR
REAL

อักขระ
จํานวนจริง

แฟ้ มข้อมูลเข้า

OUTPUT

แฟ้ มข้อมูลออก

ค่าสัมบูรณ์
ขระ
สินสุดแฟ้ ม
เลขชีกาํ ลัง
ช่องทางเข้าไบต์
เลขคี&
ลําดับที&
เลขเชิงสุ่ม
ปั ดเศษ
ไซน์
รากที&สอง
ตัดเศษ

ARCTAN
COS
EOLN
INPORT
LN
OFS
PRED
READMEM
SEG
SQR
SUCC

อาคแทน
โคไซน์
สินสุดบรรทัด
ช่องทางเข้า
ลอน
ออฟเซต
ค่าก่อน
อ่านหน่ วยความจํา
เซกเมนต์
กําลังสอง
ค่าหลัง

กําหนดชื&อแฟ้ ม
รอ
อ่านแฟ้ม
ใหม่
ช่องทางออก

CLOSE
DISPOSE
INTR
NOSOUND
OUTPORTB

ปิ ดแฟ้ม
ทิง
ขัดจังหวะ
ปิ ดเสียง
ช่องทางออกไบต์
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PAGE
READ
RESET
SOUND
WRITE
WRITEMEM

หน้าใหม่
PUT
อ่าน
READLN
เปิ ดอ่าน
REWRITE
เปิ ดเสียง
SRAND
เขียน
WRITELN
เขียนหน่ วยความจํา

แฟ้ มที&ตอ้ งแก้ไข คือ symtab.c โดยเพิม& ชื&อภาษาไทย ต่อจากชื&อภาษาอังกฤษ ดังนี
PUBLIC char name_WRITE[] = "WRITE";
PUBLIC char name_WRITELN[] = "WRITELN";
PUBLIC char Thai_name_WRITE[] = "เขียน";
PUBLIC char Thai_name_WRITELN[] = "เขียนบรรทัด";
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 = "จํานวนเต็ม";
PRIVATE char *Thai_name_MAXINT = "จํานวนเต็มสูงสุด";
PRIVATE char *Thai_name_REAL = "จํานวนจริง";
PRIVATE char *Thai_name_BOOLEAN = "แบบบูล";
PRIVATE char *Thai_name_FALSE = "เท็จ";
PRIVATE char *Thai_name_TRUE = "จริง";
PRIVATE char *Thai_name_CHAR = "อักขระ";
PRIVATE char *Thai_name_TEXT = "ข้อความ";
PRIVATE char *Thai_name_INPUT = "แฟ้ มข้อมูลเข้า";
PRIVATE char *Thai_name_OUTPUT = "แฟ้ มข้อมูลออก";
PRIVATE STDTAB stdtable[] = {
"ABS",
STD_ABS,
STDFUNC_ID,
"ค่าสัมบูรณ์",
STD_ABS,
STDFUNC_ID,
"ARCTAN",
STD_ARCTAN, STDFUNC_ID,

เขียนแฟ้ม
อ่านบรรทัด
เปิ ดเขียน
เริ&มเลขเชิงสุ่ม
เขียนบรรทัด
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"อาคแทน",
STD_ARCTAN, STDFUNC_ID,
"ASSIGN",
STD_ASSIGN, STDPROC_ID, /* not ISO standard */
"กําหนดชื&อแฟ้ ม",
STD_ASSIGN, STDPROC_ID,
"CHR",
STD_CHR,
STDFUNC_ID,
"ขระ",
STD_CHR,
STDFUNC_ID,
"CLOSE",
STD_CLOSE, STDPROC_ID,
"ปิ ดแฟ้ ม",
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,
"ทิง",
STD_DISPOSE, STDPROC_ID,
"EOF",
STD_EOF,
STDFUNC_ID,
"สินสุดแฟ้ ม",
STD_EOF,
STDFUNC_ID,
"EOLN",
STD_EOLN,
STDFUNC_ID,
"สินสุดบรรทัด",
STD_EOLN,
STDFUNC_ID,
"EXP",
STD_EXP,
STDFUNC_ID,
"เลขชีกาํ ลัง",
STD_EXP,
STDFUNC_ID,
"GET",
STD_GET,
STDPROC_ID,
"อ่านแฟ้ม",
STD_GET,
STDPROC_ID,
"INPORT",
STD_INPORT, STDFUNC_ID, /* not ISO standard */
"ช่องทางเข้า",
STD_INPORT, STDFUNC_ID,
"INPORTB",
STD_INPORTB, STDFUNC_ID, /* not ISO standard */
"ช่องทางเข้าไบต์", STD_INPORTB, STDFUNC_ID,
"INTR",
STD_INTR,
STDPROC_ID, /* not ISO standard */
"ขัดจังหวะ",
STD_INTR,
STDPROC_ID,
"LN",
STD_LN,
STDFUNC_ID,
"ลอน",
STD_LN,
STDFUNC_ID,
"NEW",
STD_NEW,
STDPROC_ID,
"ใหม่",
STD_NEW,
STDPROC_ID,
"NOSOUND",
STD_NOSOUND, STDPROC_ID, /* not ISO standard */
"ปิ ดเสียง",
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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"ลําดับที&",
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 */
"ช่องทางออกไบต์",
STD_OUTPORTB, STDPROC_ID,
"PAGE",
STD_PAGE,
STDPROC_ID,
"หน้าใหม่",
STD_PAGE,
STDPROC_ID,
"PRED",
STD_PRED,
STDFUNC_ID,
"ค่าก่อน",
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,
"อ่านบรรทัด",
STD_READLN, STDPROC_ID,
"READMEM",
STD_READMEM, STDFUNC_ID, /* not ISO standard */
"อ่านหน่ วยความจํา", STD_READMEM, STDFUNC_ID,
"RESET",
STD_RESET, STDPROC_ID,
"เปิ ดอ่าน",
STD_RESET, STDPROC_ID,
"REWRITE",
STD_REWRITE, STDPROC_ID,
"เปิ ดเขียน",
STD_REWRITE, STDPROC_ID,
"ROUND",
STD_ROUND, STDFUNC_ID,
"ปั ดเศษ",
STD_ROUND, STDFUNC_ID,
"SEG",
STD_SEG,
STDFUNC_ID, /* not ISO standard */
"เซกเมนต์",
STD_SEG,
STDFUNC_ID,
"SIN",
STD_SIN,
STDFUNC_ID,
"ไซน์",
STD_SIN,
STDFUNC_ID,
"SOUND",
STD_SOUND, STDPROC_ID, /* not ISO standard */
"เปิ ดเสียง",
STD_SOUND, STDPROC_ID,
"SQR",
STD_SQR,
STDFUNC_ID,
"กําลังสอง",
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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"ค่าหลัง",
STD_SUCC,
STDFUNC_ID,
"TRUNC",
STD_TRUNC, STDFUNC_ID,
"ตัดเศษ",
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 */
"เขียนหน่ วยความจํา", STD_WRITEMEM, STDPROC_ID
};
แก้ฟังก์ชนั search_std_routine จากการค้นแบบทวิภาคเป็ นการค้นแบบเชิงเส้น ดังนี
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;
}
และแก้ไขฟั งก์ชนั initialize เพื&อเพิม& ชื&อไทย (ดูตรงส่วนที&มี Thai_name_ นําหน้า) ลงตารางสัญลักษณ์ในบล็อก
ระดับ 0 ดังนี
/* 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
nil_typep->form
nil_typep->size

= get_type_node();
= POINTER_FORM;
= 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;
}
}
สําหรับการพิมพ์ตารางสัญลักษณ์ จะเหมือนกับที&กล่าวในบทที& 5 หัวข้อ 5.4 แต่จะพิมพ์เป็ นภาษาไทย
แฟ้ มที&ตอ้ งแก้ไข คือ tracesym.c โดยการแก้ขอ้ ความที&จะพิมพ์ให้เป็ นภาษาไทย
12.8 ตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิดภาษาแอสเซมบลีของคอมไพเลอร์ภาษาม.อ.ปาสกาล
เหมือนกับที&กล่าวในบทที& 6-10 เพียงแต่แก้ไขข้อความให้เป็ นภาษาไทย และเพิม& ชื&อไทยที&เป็ นตัวระบุ
ซึ&งนิยามไว้กอ่ นแล้ว แฟ้มที&ตอ้ งแก้ไข คือ action1.c (บรรทัด 03609-03614) และ action2.c (ดูที&คาํ ซึ&งมี
Thai_name_ นําหน้า)
12.9 รูทีนจากคลังของคอมไพเลอร์ภาษาม.อ.ปาสกาล
เหมือนกับที&กล่าวในบทที& 11 ทุกประการ ยกเว้น แก้ขอ้ ความผิดพลาดให้เป็ นภาษาไทย แฟ้มที&ตอ้ ง
แก้ไข คือ PSULIB.ASM แฟ้ มที&ได้จากการแก้ไขแล้ว คือ MORORLIB.ASM
12.10 บทสรุป
บทนี กล่าวถึงคอมไพเลอร์ภาษาม.อ.ปาสกาล ซึ&งมีขนตอนต่
ั
างๆ เหมือนคอมไพเลอร์ภาษาพีเอสยูปาส
กาล ภาษาม.อ.ปาสกาลสามารถเขียนด้วยอักขระภาษาไทยได้ การแก้ไขคอมไพเลอร์ภาษาพีเอสยูปาสกาล ให้
ยอมรับอักขระภาษาไทย และรายงานความผิดพลาดเป็ นข้อความภาษาไทย มีจุดที&สาํ คัญตรงตัวระบุ (ทังที&
กําหนดโดยผูใ้ ช้ และที&นิยามไว้ก่อนแล้ว) และคําหลัก ซึ&งจะต้องเพิม& เติมเข้าไปในขันตอนตัววิเคราะห์ศพั ท์ ตาราง
สัญลักษณ์ ตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิ ดภาษาแอสเซมบลี นอกนันแทบไม่ตอ้ งแก้ไขอะไรเลย เพียงแต่
เปลี&ยนข้อความภาษาอังกฤษให้เป็ นข้อความภาษาไทยเท่านัน
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คู่มือการใช้
คอมไพเลอร์ในหนังสือเล่มนี วิงบนระบบปฏิบตั ิการดอสเท่านัน หลังการติดตังแล้ว (ซึงจะกล่าวถึงใน
หัวข้อ 1.) ให้ไปทีระบบปฏิบตั ิการดอส โปรแกรมทังหมดจะอยูท่ ีสารบบย่อย c:\pascal31

1. การติดตัง
ใส่จานบันทึกจากท้ายเล่มลงในหน่ วยขับ A:
• สําหรับดอส
ใช้คาํ สังต่อไปนี ตามลําดับ
A:
CD \
INSTALL
จากนันปฏิบตั ิตามคําสังการติดตัง โปรแกรมการติดตังจะติดตังโปรแกรมจากหน่ วยขับ A: ไปยัง
หน่ วยขับ C: ทีสารบบ PASCAL31 เสมอ ถ้าท่านต้องการเปลียนแปลง ต้องแก้ไขทีแฟ้ ม INSTALL.BAT ซึงอยู่
ในจานบันทึกทีอยูท่ า้ ยเล่ม ในแฟ้ มดังกล่าวจะมีหมายเหตุบอกตําแหน่ งทีต้องแก้ไข้ไว้ให้แล้ว
• สําหรับวินโดว์ 3.1
ถ้าอยูท่ ีวินโดว์ ให้ไปทีดอส โดยการใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์คลิกทีสัญรูป (icon) Main สองครัง
ติดต่อกัน แล้วใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์คลิกทีสัญรูป MS-DOS Prompt สองครังติดต่อกัน จากนันทําเหมือนการ
ติดตังบนดอส
• สําหรับวินโดว์ 95/98
เลือกทําวิธีใดวิธีหนึ ง ดังนี
- ไม่ตอ้ งไปทีดอส ใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์คลิกที Start แล้วใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์คลิกที Run จากนันใส่
ข้อความ a:\install
- ไปทีดอส เลือกวิธีใดวิธีหนึ ง คือ
. วิธีแรก ใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์คลิกที Start เลือก Programs แล้วใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์คลิกที
MS-DOS Prompt ตามลําดับ จากนันทําเหมือนการติดตังบนดอส
. วิธีทีสอง ใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์คลิกที Start ใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์คลิกที Shut Down... แล้วใช้ปุ่ม
ซ้ายของเมาส์คลิกที Restart the computer in MS-DOS mode? และ Yes ตามลําดับ
จากนันทําเหมือนการติดตังบนดอส
. วิธีทีสาม ถ้ามีสญ
ั รูป MS-DOS Prompt ใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์คลิกทีสัญรูปดังกล่าวติดต่อกัน
สองครัง จากนันทําเหมือนการติดตังบนดอส
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2. ภาษาไทย
ถ้าใช้คอมไพเลอร์ม.อ.ปาสกาล ต้องมีการติดตังภาษาไทยก่อน
• สําหรับวินโดว์ 95/98 ทีเป็ นรุ่นภาษาไทย ปกติจะมีการติดตังภาษาไทยให้แล้ว ถ้ายังไม่ได้มีการติดตังให้
ปฏิบตั ิ ดังนี
ขันตอนทีหนึ ง
- ใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์คลิกทีสัญรูป My Computer ติดต่อกันสองครัง
- ใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์คลิกทีสัญรูป Control Panel ติดต่อกันสองครัง
- ใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์คลิกทีสัญรูป keyboard ติดต่อกันสองครัง
- ใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์คลิกที Language
- เลือกภาษา Thai
- ทําเครืองหมายที Enable indicator on taskbar
- ทําเครืองหมายที Enable accent grave (‘) switch
- ใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์คลิกที OK
ขันตอนทีสอง
- ใช้ปุ่มขวาของเมาส์คลิกทีสัญรูป MS-DOS Prompt
- ใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์คลิกที properties
- ใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์คลิกที Screen
- ทําเครืองหมายตรง Usage ที Window
- ใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์คลิกที OK
ขันตอนทีสาม
- ใช้ปุ่มขวาของเมาส์คลิกทีสัญรูป MS-DOS Prompt
- ใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์คลิกที properties
- ใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์คลิกที Program
- ใส่ขอ้ ความ c:\autoexec.bat ตรงชิอง Batch file:
- ใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์คลิกที OK
ขันตอนทีสี
- ใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์คลิกทีสัญรูป MS-DOS Prompt ติดต่อกันสองครัง เพือเข้าสู่ดอส
- ใช้คาํ สัง cd c:\
- สร้างหรือแก้ไขแฟ้ ม autoexec.bat (ใช้คาํ สัง edit autoexec.bat) ด้วยการเพิมคําสัง
keyb th,,c:\windows\command\keybrd5.sys
เมือ windows เป็ นสารบบทีเก็บระบบวินโดรว์ ถ้าเป็ นสารบบอืนต้องแก้ให้ตรงกับสารบบนัน
- ออกจากดอสด้วยคําสัง exit เพือกลับไปยังวินโดรว์
• สําหรับระบบทีไม่มีภาษาไทย ให้ไปทีดอสแล้ววิงโปรแกรมตัวขับเคลือนภาษาไทย ชือ thai.com ซึงอยูใ่ น
สารบบ pascal31\bin
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3. แฟ้มข้อมูลทังหมด
จานบันทึกทีอยูท่ า้ ยเล่ม ประกอบด้วย แฟ้ ม INSTALL.BAT ใช้เพือติดตังโปรแกรมทังหมดจากหน่ วย
ขับ A: ไปยังหน่ วยขับ C: ตามทีกล่าวมาแล้วข้างต้น และสารบบย่อย PASCAL31 ซึงประกอบด้วยแฟ้ มข้อมูล
และสารบบย่อย ต่อไปนี
- แฟ้ ม MCOMPILE.BAT ใช้เพือแปลโปรแกรมภาษาม.อ.ปาสกาล
- แฟ้ ม MREADME.TXT เอกสารประกอบ(ภาษาไทย) สําหรับคอมไพเลอร์ภาษาม.อ.ปาสกาล
- แฟ้ ม PCOMPILE.BAT ใช้เพือแปลโปรแกรมภาษาพีเอสยูปาสกาล
- แฟ้ ม PREADME.TXT เอกสารประกอบ(ภาษาอังกฤษ) สําหรับคอมไพเลอร์ภาษาพีเอสยูปาสกาล
- แฟ้ ม README.TXT เอกสารประกอบ(ภาษาอังกฤษ) ทีควรอ่านเป็ นอันดับแรก
- สารบบย่อย ASM ประกอบด้วยแฟ้ มย่อย (โปรแกรมสาธารณะ) ต่อไปนี
. ASM.DOC เอกสารประกอบโปรแกรม ASM.EXE
. ASM.EXE แอสเซมเบลอร์ของภาษาแอสเซมบลี 8086/8088/8087
. V.BAT ใช้เพือเชือมโยงแฟ้ มออฟเจค
. VAL.EXE ตัวเชื*อมโยง
. VAL.DOC เอกสารประกอบโปรแกรม VAL.EXE
. VAL.HLP เอกสารประกอบของตัวเชือมโยง
- สารบบย่อย PSUPAS ประกอบด้วยแฟ้ มต้นฉบับทังหมดของคอมไพเลอร์ภาษาพีเอสยูปาสกาล
ทีกล่าวไว้ในบทที 2 ในหัวข้อ 2.5 และแฟ้ มต่อไปนี
. PSUPAS.PRJ เป็ น project file ของ TURBO C++ Version 3.0 สําหรับการแปล
คอมไพเลอร์ภาษาพีเอสยูปาสกาล
. MAKEFILE เป็ น make file ของ cc (คอมไพเลอร์ภาษาซี) สําหรับการแปล
คอมไพเลอร์ภาษาพีเอสยูปาสกาล
- สารบบย่อย PSULLGEN ประกอบด้วยแฟ้ มต้นฉบับทังหมดและแฟ้ มทีเกียวข้องกับการแปลของ
ตัวผลิตตัววิเคราะห์วากยสัมพันธ์ ตามไวยากรณ์ LL(1)
- สารบบย่อย PEXAMPLE เก็บตัวอย่างโปรแกรมภาษาพีเอสยูปาสกาล
- สารบบย่อย MORORPAS ประกอบด้วยแฟ้ มต้นฉบับทังหมดของคอมไพเลอร์ภาษาม.อ.ปาสกาล
และแฟ้ มทีเกียวข้องเหมือนสารบบย่อย PSUPAS
- สารบบย่อย MEXAMPLE เก็บตัวอย่างโปรแกรมภาษาม.อ.ปาสกาล
- สารบบย่อย LIB ประกอบด้วยแฟ้ ม ต่อไปนี
. PSULIB.OBJ แฟ้ มออฟเจคของกระบวนงานและฟั งก์ชนั มาตรฐาน ของภาษาพีเอสยู
ปาสกาล
. MORORLIB.OBJ แฟ้ มออฟเจคของกระบวนงานและฟั งก์ชนั มาตรฐาน ของภาษาม.อ.
ปาสกาล
. PSULIB.ASM แฟ้ มต้นฉบับของกระบวนงานและฟั งก์ชนั มาตรฐาน ของภาษาพีเอสยู
ปาสกาล
. MORORLIB.ASM แฟ้ มต้นฉบับของกระบวนงานและฟั งก์ชนั มาตรฐาน ของภาษาม.อ.
ปาสกาล
. PSULIB.BAT ใช้เพือแปล PASLIB.ASM ไปเป็ น PASLIB20.OBJ
. MORORLIB.BAT ใช้เพือแปล MORORLIB.ASM ไปเป็ น MORORLIB.OBJ
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- สารบบย่อย BIN ประกอบด้วยแฟ้ มต่อไปนี
. PSUPAS.EXE คอมไพเลอร์ภาษาพีเอสยูปาสกาล
. MORORPAS.EXE คอมไพเลอร์ภาษาม.อ.ปาสกาล
. PSULLGEN.EXE ตัวผลิตตัววิเคราะห์วากยสัมพันธ์ ตามไวยากรณ์ LL(1)
. THAI.COM ตัวขับเคลือนภาษาไทย (โปรแกรมสาธารณะ)
- สารบบย่อย TOOLS ประกอบด้วยแฟ้ ม
. GENPARSE.BAT ใช้เพือผลิตตัววิเคราะห์วากยสัมพันธ์ของคอมไพเลอร์ของภาษาพีเอสยู
ปาสกาลและม.อ.ปาสกาล
. PSUPAS.GRM ใช้เก็บไวยากรณ์ของภาษาพีเอสยูปาสกาลและม.อ.ปาสกาล

4. การแปล
การแปลจากโปรแกรมต้นฉบับภาษาพีเอสยูปาสกาล และ ม.อ..ปาสกาล ไปเป็ นภาษาเครือง มี 3
ขันตอน คือ
- แปลจากโปรแกรมต้นฉบับ ไปเป็ นภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ใช้โปรแกรม PSUPAS.EXE
และ MORORPAS.EXE สําหรับภาษาพีเอสยูปาสกาล และ ม.อ.ปาสกาล ตามลําดับ มีรปู แบบคําสัง ดังนี
PSUPAS [-l หรือ -s] [source_file] [target_file] [listing_file] สําหรับ ภาษาพีเอสยูปาสกาล และ
MORORPAS [-l หรือ -s] [source_file] [target_file] [listing_file] สําหรับ ภาษาม.อ.ปาสกาล
โดยที [ ] หมายถึงจะมีหรือไม่ก็ได้ -l หรือ –s (ไม่ใช่ –L หรือ -S) ใช้เพือกําหนดให้คอมไพเลอร์ทาํ ขันตอน
แรก คือ ตัววิเคราะห์ศพั ท์เท่านัน ไม่ตอ้ งผลิตภาษาเป้าหมาย หรือแสดงตารางสัญลักษณ์ออกทางแฟ้ ม
รายงาน ตามลําดับ ส่วน source_file, target_file และ listing_file เป็ นแฟ้ มต้นฉบับ, แฟ้ มเป้าหมาย และ
แฟ้ มรายงาน ตามลําดับ ต้องใส่ทงชื
ั อ (ยาวได้ไม่เกิน 8 อักขระภาษาอังกฤษ) และส่วนขยาย (ถ้ามี) (ยาวได้
ไม่เกิน 3 อักขระภาษาอังกฤษ) ถ้าไม่ใส่คอมไพเลอร์ภาษาจะปรากฎข้อความให้ใส่
- แปลจากโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ไปเป็ นภาษาเครืองแบบแฟ้ มออฟเจค ใช้
โปรแกรม ASM.EXE ดังนี
ASM /MX source_file,object_file,listing_file,cross_ref_file;
เมือ source_file เป็ นแฟ้ มต้นฉบับของแอสเซมเบลอร์ คือ แฟ้ มเป้าหมายทีได้จากขันตอนแรก ถ้าชือแฟ้ มไม่มี
ส่วนขยาย จะถือว่ามีส่วนขยายเป็ น .ASM ส่วน object_file เป็ นแฟ้ มออฟเจคทีได้จากการแปล ถ้าชือแฟ้ มไม่มี
ส่วนขยาย จะกําหนดให้มีส่วนขยายเป็ น .OBJ ส่วน listing_file และ cross_ref_file เป็ นแฟ้ มรายงาน ถ้าชือ
แฟ้ มไม่มีส่วนขยาย จะกําหนดให้มีส่วนขยายเป็ น .LST และ .CRF ตามลําดับ ถ้าไม่ตอ้ งการแฟ้ มรายงาน
กําหนดชือแฟ้ มให้เป็ น NULL สําหรับ /MX ใช้เพือกําหนดให้อกั ษรภาษาอังกฤษตัวเล็กกับตัวใหญ๋ไม่แตกต่าง
กัน
- เชือมโยงแฟ้ มออฟเจค ทีได้จากขันตอนที 2 กับ แฟ้ ม PASLIB.OBJ หรือ MORORLIB.OBJ เพือ
ผลิตแฟ้ ม .EXE ใช้โปรแกรม VAL.EXE ดังนี
VAL object_file+PASLIB,exe_file,map_file,libraries_file; สําหรับพีเอสยูปาสกาล หรือ
VAL object_file+MORORLIB,exe_file,map_file,libraries_file; สําหรับม.อ.ปาสกาล
เมือ object_file คือ แฟ้ มออฟเจคทีได้จากขันตอนที 2 ถ้าชือแฟ้ มไม่มีส่วนขยาย จะถือว่ามีส่วนขยายเป็ น
.OBJ ส่วน exe_file เป็ นแฟ้ ม .EXE ชือแฟ้ มจะมีส่วนขยายหรือไม่ก็ได้ ถ้ามีตอ้ งเป็ น .EXE ส่วน map_file เป็ น
แฟ้ มรายงาน ถ้าชือแฟ้ มไม่มีส่วนขยาย จะกําหนดให้เป็ น .MAP ถ้าไม่ตอ้ งการแฟ้ มรายงาน กําหนดให้เป็ น
NULL สําหรับ libraries_file เป็ นแฟ้ มไลบรารี ถ้าชือแฟ้ มไม่มีส่วนขยาย จะถือว่ามีส่วนขยายเป็ น .LIB ถ้ามี
มากกว่าหนึ งแฟ้ ม ให้ใช้เครืองหมาย “+” ระหว่างแฟ้ ม แต่ถา้ ไม่มีเลยให้ตดั ส่วนนี ทิงได้
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เนื องจากการทําทีละขันตอนจะเสียเวลา จึงได้นําทุกขันตอนมารวมไว้ดว้ ยกันในแฟั มแบบ .BAT ดังนี
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
โดยมีขอ้ แม้ว่า กําลังอยูท่ ีสารบบย่อย PASCAL31 และชือแฟ้ มต้นฉบับต้องมีส่วนขยายเป็ น .PAS แต่ไม่ตอ้ งใส่
ส่วนขยายเมือต้องการแปล สําหรับการแปลภาษาพีเอสยูปาสกาลตังชือเป็ น PCOMPILE.BAT ส่วนการ
แปลภาษาม.อ.ปาสกาล ต้องแก้คอมไพเลอร์ภาษาจาก PSUPAS ให้เป็ น MORORPAS และตังชือให้เป็ น
MCOMPILE.BAT
การแปลภาษาพีเอสยูปาสกาล และ ม.อ.ปาสกาล ไปเป็ นภาษาเครืองเก็บในแฟ้ ม .EXE ทําได้โดย
การใช้คาํ สัง PCOMPILE source_file_name และ MCOMPILE source_file_name ตามลําดับ โดยที
source_file_name เป็ นชือแฟ้ มโปรแกรมต้นฉบับทีต้องการแปล โดยทีแฟ้ มนันต้องมีส่วนขยายเป็ น .PAS แต่
ไม่ตอ้ งใส่ส่วนขยาย ดังตัวอย่าง ก.1 และ ก.2
ตัวอย่าง ก.1 ต้องการแปลโปรแกรมต้นฉบับภาษาพีเอสยูปาสกาล ในแฟ้ ม SONG.PAS ซึงอยูท่ ีสารบบย่อย
\PASCAL31\PEXAMPLE และวิงโปรแกรม SONG.EXE ทําดังนี
CD \PASCAL31\PEXAMPLE
PCOMPILE SONG หรือ COMPILE SONG
SONG
ตัวอย่าง ก.2 ต้องการแปลโปรแกรมต้นฉบับภาษาม.อ.ปาสกาล ในแฟ้ ม CALENDAR.PAS ซึงอยูท่ ีสารบบ
ย่อย \PASCAL31\MEXAMPLE และวิงโปรแกรม CALENDAR.EXE ทําดังนี
CD \PASCAL31\MEXAMPLE
MCOMPILE CALENDAR หรือ COMPILE CALENDAR
CALENDAR
การแปลข้างต้นจะทําทีสารบบย่อย \PASCAL31\PEXAMPLE และ PASCAL31\MEXAMPLE
ตามลําดับ เนื องจากแฟ้ ม PCOMPILE.BAT และ SONG.PAS เก็บอยูท่ ีสารบบย่อย \PASCAL31\PEXAMPLE
และแฟ้ ม MCOMPILE.BAT และ CALENDAR.PAS เก็บอยูท่ ีสารบบย่อย \PASCAL31\MEXAMPLE
สําหรับแฟ้ ม PCOMPILE.BAT และ MCOMPILE.BAT ได้ทาํ สําเนาเก็บไว้ทีสารบบย่อย \PASCAL31
ด้วย ผูใ้ ช้อาจเขียนโปรแกรมในสารบบย่อย \PASCAL31 แล้วใช้คาํ สังเพือการแปลดังกล่าวข้างต้นได้ แต่ถา้
ต้องการเขียนโปรแกรมเก็บไว้ในสารบบอืน ต้องทําสําเนาแฟ้ ม PCOMPILE.BAT และ MCOMPILE.BAT แล้ว
แก้ไขแฟ้ มทังสองให้ถูกต้องตรงตามสารบบย่อยนันๆ
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ภาคผนวก ข
ภาษาปาสกาล
โปรแกรมภาษาปาสกาลตามมาตรฐาน ISO Pascal Standard 7185 มีโครงสร้าง ดังนี&
PROGRAM Identifier ( IdentifierList ) ;
Block
.

โดยที)
- “PROGRAM”” เป็ นคําหลัก ต้องเขียนตามที)กาํ หนด โดยที)อกั ษรตัวเล็กกับตัวใหญ่ไม่แตกต่างกัน
- “Identifier”” คือ ตัวระบุ ที)ใช้เป็ นชื)อของโปรแกรม
- “( IdentifierList )” จะมีหรือไม่ก็ได้ ถ้ามีตอ้ งเขียนตัวระบุ อย่างน้อยหนึ) งตัว ภายในเครื)องหมาย
( ) ถ้ามีตวั ระบุมากกว่าหนึ) งตัว ต้องคัน) ด้วย “,” เช่น (INPUT) หรือ (INPUT,OUTPUT) เป็ นต้น
- “;” ต้องเขียนเสมอ
- “Block” เรียกว่า บล็อก เป็ นส่วนที)จะต้องขยายความต่อไปในภายหลัง
- “.” ต้องเขียนเสมอ
จะเห็นได้ว่าคําอธิบายข้างต้น ค่อนข้างยืดเยื& อ กํากวมได้ง่าย จึงมีการใช้แผนภาพวากยสัมพันธ์ หรือ
สัญกรณ์อีบีเอ็นเอฟ ซึ)งกระทัดรัด และมีความชัดเจนมากกว่า มาอธิบายแทน โครงสร้างข้างต้นสามารถเขียน
เป็ นแผนภาพวากยสัมพันธ์ ได้ดงั นี&
Program
PROGRAM

Identifier

;
(

Identifier

Block

.

)

,

หรืออาจจะเขียนโดยใช้ สัญกรณ์อีบีเอ็นเอฟ ดังนี&
<Program>
<ProgramHeading>
<ProgramParameterList>
<IdentifierList>

::= <ProgramHeading> ";" <Block> "."
::= "PROGRAM" <Identifier> [ <ProgramParameterList> ]
::= "(" <IdentifierList> ")"
::= <Identifier> { '','' <Identifier> }

แทนส่วนที)จะต้องเขียนตามที)กาํ หนด ส่วนภาพ
แผนภาพวากยสัมพันธ์ จะใช้ภาพ
แทนส่วนที)จะต้องขยายความต่อ ลูกศรใช้บอกทิศทาง ส่วนสัญกรณ์อบี ีเอ็นเอฟ จะเขียนข้อความที)ตอ้ งการ
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ขยายไว้ทางซ้ายมือ ตามด้วยเครื)องหมาย ::= และส่วนขยายความ อยูท่ างขวามือ ตามลําดับ จะเขียนส่วนที)
ต้องเขียนตามที)กาํ หนด ไว้ในเครื)องหมาย '' '' นอกนั&นเป็ นส่วนที)ตอ้ งขยายความต่อ ใช้เครื)องหมาย [ ] เพื)อ
กําหนดส่วนที)จะเขียนหรือไม่ก็ได้ ถ้าเขียนจะเขียนได้เพียงครั&งเดียว เครื)องหมาย ( ) เพื)อรวมกลุ่ม
เครื)องหมาย | เพื)อแทนการเลือกอย่างใดอย่างหนึ) ง และเครื)องหมาย { } เพื)อกําหนดส่วนที)จะเขียนหรือไม่ก็
ได้ ถ้าเขียนจะเขียนซํ&ากันได้ต&งั แต่หนึ) งครั&งขึ& นไป
ในที)นี&จะกล่าวถึง สัญลักษณ์และกฎเกณฑ์ที)ใช้เขียนภาษาปาสกาล ในหัวข้อที) 1 ตัวระบุที)กาํ หนดไว้
ก่อนแล้ว ในหัวข้อที) 2 และในหัวข้อที) 3 และ 4 จะใช้แผนภาพวากยสัมพันธ์ และสัญกรณ์อบี ีเอ็นเอฟ เพื)อ
อธิบายส่วนวากยสัมพันธ์ ตามลําดับ สําหรับส่วนความหมายไม่ได้กล่าวไว้ในบทนี& หาอ่านได้จากเอกสาร
ประกอบอื)น ๆ

1. สัญลักษณ์ และกฎเกณฑ์
ช่องว่างและหมายเหตุ ถือว่าเป็ นตัวคัน) และไม่มีความหมายใด ๆ ใช้เพื)อทําให้โปรแกรมอ่านง่าย
หรือ ใช้เขียนข้อความเพื)ออธิบายโปรแกรม หมายเหตุเขียนขึ& นต้นด้วย “{” หรือ “(*” และปิ ดท้ายด้วย “}”
หรือ “*)” หมายเหตุประกอบด้วยอักขระใด ๆ รวมทั&ง newline แต่ตอ้ งไม่ใช่ “}” หรือ “*)” เช่น { This is a
comment } หรือ (* This is another comment *) หรือ { or like this *) หรือ (* or this } เป็ นต้น
สัญลักษณ์ต่อไปนี& เป็ น สัญลักษณ์พิเศษ
+ *
/
.
,
:
;
=
<
<
<=
>
>=
:=
..
↑
(
)
[
]
สัญลักษณ์ต่อไปนี& ใช้แทนสัญลักษณ์พิเศษข้างต้นบางตัวได้
(. ใช้แทน [
.) ใช้แทน ]
@ หรือ ^ ใช้แทน ↑
อักษรภาษาอังกฤษ (Letter) หมายถึง อักขระ a-z หรือ A-Z ตัวใดตัวหนึ) ง
ตัวเลข (Digit) หมายถึง อักขระ 0-9 ตัวใดตัวหนึ) ง
ตัวระบุ (Identifier) เขียนขึ& นต้นด้วยอักษรภาษาอังกฤษอย่างน้อยหนึ) งตัว และอาจตามด้วยตัวเลข
หรืออักษรภาษาอังกฤษได้ต&งั แต่ศนู ย์ตวั ขึ& นไป โดยที)อกั ษรภาษาอังกฤษตัวเล็กหรือตัวใหญ่ ไม่มีความ
แตกต่างกัน เช่น InterestRate และ INTERESTRATE เป็ นตัวระบุเดียวกัน หรือ Year2000 เป็ นต้น
คําต่อไปนี& เป็ น คําหลัก
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
คําหลัก เป็ น คําสงวน คือ ไม่อนุ ญาติให้เขียนตัวระบุเหมือนกับคําหลัก อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก
และตัวใหญ่ ในคําหลัก ถือว่าไม่มีความแตกต่างกัน
เลขจํานวนเต็มไม่มีเครืGองหมาย (UnsignedInteger) เขียนขึ& นต้นด้วยตัวเลข ตามด้วยตัวเลขได้
ตั&งแต่ศนู ย์ตวั ขึ& นไป เช่น 01 หรือ 123 เป้นต้น
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เลขจํานวนจริงไม่มีเครืGองหมาย (UnsignedReal) อาจเขียนอยูใ่ นรูป “เลขจํานวนเต็มไม่มี
เครื)องหมาย ตามด้วยส่วนยกกําลังสิบ” หรือ “เลขจํานวนเต็มไม่มีเครื)องหมาย ตามด้วยจุดทศนิ ยม ตามด้วย
เลขจํานวนเต็มไม่มีเครื)องหมาย” หรือ “เลขจํานวนเต็มไม่มีเครื)องหมาย ตามด้วยจุดทศนิ ยม ตามด้วยเลข
จํานวนเต็มไม่มีเครื)องหมาย ตามด้วยส่วนยกกําลังสิบ” ส่วนยกกําลังสิบ เขียนอยูใ่ นรูป e หรือ E ตามด้วย
เครื)องหมาย “+” หรือ “-” ซึ)งจะมีหรือไม่มีก็ได้ ตามด้วยเลขจํานวนเต็มไม่มีเครื)องหมาย เช่น 3E1 หรือ 0.5
หรือ 1.25e-10 หรือ 10.0E+4 เป็ นต้น
เลขจํานวนไม่มีเครืGองหมาย (UnsignedNumber) คือ เลขจํานวนเต็มไม่มีเครื)องหมาย หรือ เลข
จํานวนจริงไม่มีเครื)องหมาย
สายอักขระ (CharacterString) เขียนขึ& นต้นด้วยอักขระ “'” ตามด้วยอักขระใด ๆ ที)ไม่ใช่ “'” ตั&งแต่
หนึ) งตัวขึ& นไป ตามด้วยอักขระ “'” ถ้าต้องการให้อกั ขระ “'” ปรากฏอยูใ่ นสายอักขระ ต้องเขียนอักขระ “'”
สองตัวติดกัน เพื)อแทนอักขระ “'” หนึ) งตัว เช่น 'Hello World' หรือ 'This''s' เป็ นต้น

2. ตัวระบุทีGกาํ หนดไว้ก่อนแล้ว
ตัวระบุที)กาํ หนดไว้ก่อนแล้ว มีดงั นี&
- ค่าคงที) ได้แก่ FALSE, MAXINT และ TRUE
- ชนิ ด ได้แก่ BOOLEAN, CHAR, INTEGER, REAL, TEXT
- ตัวแปร ได้แก่ INPUT และ OUTPUT ซึ)งมีชนิ ดเป็ น TEXT
- ฟั งก์ชนั 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. แผนภาพวากยสัมพันธ์ของภาษาปาสกาล
Digit
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Letter
a

c

e

g

i

k

m

b

d

f

h

j

l

o

q

s

u

w

y

n

p

r

t

v

x

z

A

C

E

G

I

K

M

B

D

F

H

J

L

O

Q

S

U

W

Y

N

P

R

T

V

X

Z

Identifier
Letter
Letter
Digit

UnsignedInteger
Digit

UnsignedReal
e
UnsignedInteger

.

+

UnsignedInteger

UnsignedInteger
E

UnsignedNumber
UnsignedInteger
UnsignedReal

-
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CharacterString

Any character except ‘

‘

‘

‘

‘

Directive, ConstantIdentifier, VariableIdentifier, FieldIdentifier, BoundIdentifier,
TypeIdentifier, ProcedureIdentifier and FunctionIdentifier
Identifier

UnsignedConstant
ConstantIdentifier

UnsignedNumber

NIL
CharacterString

Constant
ConstantIdentifier

+

-

UnsignedNumber

CharacterString

Variable
VariableIdentifier
[

Expression

]

FieldIdentifier
,
FieldIdentifier

.
^
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FileVariable
Variable

Factor
UnsignedConstant

BoundIdentifier

Variable

ActualParameterLis
t

FunctionIdentifier

Expression

(

)

Factor

NOT

[

]

Expression

Expression

..

,

Term
Factor
*

/

DIV

AN
D

MOD

Factor

SimpleExpression
+
Term
-

+
Term

-

OR
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Expression
SimpleExpression

=

>
<

<=
<>

IN
>=
SimpleExpression

ActualParameterList
Variable

(

)

Expression
ProcedureIdentifier
FunctionIdentifier
,

WriteParameterList
FileVariable

(

)

,
Expression

:

Expression

:

Expression

IndexTypeSpecification
Identifier

..

Identifier

..

TypeIdentifier
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ConformantArraySchema
TypeIdentifier
PACKED

ARRAY

[

IndexTypeSpecification

]

OF

ARRAY

[

IndexTypeSpecification

]

OF

;

FormalParameterList
(

Identifier

VAR

:

)

,

TypeIdentifier
ConformantArraySchema
ProcedureOrFunctionHeading
;

ProcedureOrFunctionHeading
PROCEDURE

FUNCTION

Identifier

Identifier

FormalParameterList

FormalParameterList

OrdinalType
TypeIdentifier
(

Identifier

)

,
Constant

..

Constant

:

TypeIdentifier
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Type
OrdinalType
TypeIdentifier

^
PACKED

ARRAY

,

OrdinalType

[

FILE

OF

SET

OF

]

OF
Type
OrdinalType

FieldList

RECORD

EN
D

FieldList
Identifier

Type

:

,

;
CASE
Identifier

TypeIdentifier

:

OF

;
,
Constant

:

(

FieldList

)

Type
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Statement
UnsignedInteger

:

Variable

Expression

:=

FunctionIdentifier
ActualParameterLis
t

ProcedureIdentifier

WriteParameterList

Statement

BEGIN

EN
D

;
IF
CASE

Expression

Statement

THEN

Expression

Constant

OF

Statement

ELSE

Statement

:

EN
D

,
;
WHILE

Expression

DO

Statement

REPEAT

Statement

UNTIL

Expression

;
DOWNTO
FOR

VariableIdentifier

:=

Expression
TO

Expression

DO

Statement

DO

Statement

,
WITH

GOTO

Variable

UnsignedInteger
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Block
UnsignedInteger

LABEL
,
;

Identifier

CONST

Constant

=
;

Identifier

TYPE

Type

=
;

Identifier

VAR

Type

:

,
;
Directive
Block

;

;

ProcedureOrFunctionHeading
Statement

BEGIN

EN
D

;

Program
PROGRAM

Identifier

;
(

Identifier

,

)

Block

.
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4. สัญกรณ์อีบีเอ็นเอฟของภาษาปาสกาล
<Program>
<ProgramHeading>
<ProgramParameterList>
<Block>

::= <ProgramHeading> ";" <Block> "."
::= "PROGRAM" <Identifier> [ <ProgramParameterList> ]
::= "(" <IdentifierList> ")"
::= <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>
<ForStatement>

::= "WHILE" <BooleanExpression> "DO" <Statement>
::= "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>

::= <Factor> { <MultiplyingOperator> <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>
<ProcedureIdentifier>
<FunctionIdentifier>
<BoundIdentifier>
<UnsignedNumber>
<IdentifierList>
<Identifier>
<Directive>
<Label>
<UnsignedInteger>
<UnsignedReal>
<ScaleFactor>
<Sign>
<CharacterString>
<Letter>
<Digit>
<StringElement>

::= <Identifier>
::= <Identifier>
::= <Identifier>
::= <Identifier>
::= <UnsignedInteger> | <UnsignedReal>
::= <Identifier> { "," <Identifier> }
::= <Letter> { <Letter> | <Digit> }
::= <Letter> { <Letter> | <Digit> }
::= <UnsignedInteger>
::= <Digit> { <Digit> }
::= <UnsignedInteger> "." <UnsignedInteger> [ ("E" | "e") <ScaleFactor> ] |
<UnsignedInteger> ("E" | "e") <ScaleFactor>
::= [ <Sign> ] <UnsignedInteger>
::= "+" | "-"
::= "'" <StringElement> { <StringElement> } "'"
::= letter "a" to "z" or "A" to "Z"
::= "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9"
::= "''" | any character except apostrophe

5. กระบวนงานมาตรฐานและฟั งก์ชนั มาตรฐาน
กระบวนงานมาตรฐานและฟั งก์ชนั มาตรฐานตามมาตรฐาน ISO Pascal Standard 7185 มีดงั นี&
• Abs(x) เป็ นฟั งก์ชนั มีชนิ ดตามชนิ ดของพารามิเตอร์ เมื)อ x มีชนิ ดเป็ นจํานวนเต็มหรือจํานวนจริง
• ArcTan(x) เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดจํานวนจริง เมื)อ x มีชนิ ดเป็ นจํานวนเต็มหรือจํานวนจริง
• Chr(i) เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดจํานวนเต็ม เมื)อ i มีชนิ ดเป็ นจํานวนเต็ม
• Dispose(q) เป็ นกระบวนงาน เมื)อ q มีชนิ ดเป็ นตัวชี&
• Dispose(q,k1,…,kn) เป็ นกระบวนงาน เมื)อ q มีชนิ ดเป็ นตัวชี& ไปที)ระเบียนผันแปร และ k1,…,kn เป็ นเขต
ข้อมูลป้ายระบุของระเบียนผันแปร
• Eof(f) เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดแบบบูล เมื)อ f มีชนิ ดเป็ นแฟ้ ม
• Eoln(f) เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดแบบบูล เมื)อ f มีชนิ ดเป็ นแฟ้ ม
• Exp(x) เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดจํานวนจริง เมื)อ x มีชนิ ดเป็ นจํานวนเต็มหรือจํานวนจริง
• Get(f) เป็ นกระบวนงาน เมื)อ f มีชนิ ดเป็ นแฟ้ ม
• Ln(x) เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดจํานวนจริง เมื)อ x มีชนิ ดเป็ นจํานวนเต็มหรือจํานวนจริง
• New(p) เป็ นกระบวนงาน เมือ) p มีชนิ ดเป็ นตัวชี&
• New(p,c1,…,cn) เป็ นกระบวนงาน เมื)อ p มีชนิ ดเป็ นตัวชี& ไปที)ระเบียนผันแปร และ c1,…,cn เป็ นเขตข้อมูล
ป้ายระบุของระเบียนผันแปร
• Odd(i) เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดแบบบูล เมื)อ i มีชนิ ดเป็ นจํานวนเต็ม
• Ord(x) เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดจํานวนเต็ม เมื)อ x มีชนิ ดเป็ นลําดับ
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• Pack(u,i,p) เป็ นกระบวนงาน เมื)อ u มีชนิ ดเป็ นแถวลําดับแบบ unpacked, i เป็ นตําแหน่ งเริ)มต้นของ u ที)
ต้องการ pack, และ p มีชนิ ดเป็ นแถวลําดับแบบ packed
• Page(f) เป็ นกระบวนงาน เมือ) f มีชนิ ดเป็ นแฟ้ ม
• Pred(x) เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดลําดับ เมื)อ x มีชนิ ดเป็ นลําดับ
• Put(f) เป็ นกระบวนงาน เมื)อ f มีชนิ ดเป็ นแฟ้ ม
• Read(f,v) เป็ นกระบวนงาน เมื)อ f มีชนิ ดเป็ นแฟ้ ม ถ้า f เป็ นแฟ้ มฐานสอง v มีชนิ ดเป็ นชนิ ดใดๆ แต่ถา้ f
เป็ นแฟ้ มข้อความ v ต้องมีชนิ ดเป็ น จํานวนเต็มหรือพิสยั ย่อยที)มีชนิ ดฐานเป็ นจํานวนเต็ม จํานวนจริง และ
อักขระหรือพิสยั ย่อยที)มีฐานเป็ นอักขระ เท่านั&น
• Read(f,v1,…,vn) เป็ นกระบวนงาน เมื)อ f มีชนิ ดเป็ นแฟ้ ม ถ้า f เป็ นแฟ้ มฐานสอง v1,…,vn มีชนิ ดเป็ นชนิ ด
ใดๆ แต่ถา้ f เป็ นแฟ้ มข้อความ v1,…,vn ต้องมีชนิ ดเป็ น จํานวนเต็มหรือพิสยั ย่อยที)มีชนิ ดฐานเป็ นจํานวนเต็ม
จํานวนจริง และอักขระหรือพิสยั ย่อยที)มีฐานเป็ นอักขระ เท่านั&น
• Readln เป็ นกระบวนงาน
• Readln(f,v1,…,vn) เป็ นกระบวนงาน เมื)อ f มีชนิ ดเป็ นแฟ้ มข้อความ และ v1,…,vn ต้องมีชนิ ดเป็ น จํานวน
เต็มหรือพิสยั ย่อยที)มีชนิ ดฐานเป็ นจํานวนเต็ม จํานวนจริง และอักขระหรือพิสยั ย่อยที)มีฐานเป็ นอักขระ
เท่านั&น
• Rest(f) เป็ นกระบวนงาน เมื)อ f มีชนิ ดเป็ นแฟ้ ม
• Rewrite(f) เป็ นกระบวนงาน เมื)อ f มีชนิ ดเป็ นแฟ้ ม
• Round(r) เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดจํานวนเต็ม เมื)อ r มีชนิ ดเป็ นจํานวนจริง
• Sin(x) เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดจํานวนจริง เมื)อ x มีชนิ ดเป็ นจํานวนเต็มหรือจํานวนจริง
• Sqr(x) เป็ นฟั งก์ชนั มีชนิ ดตามชนิ ดของพารามิเตอร์ เมื)อ x มีชนิ ดเป็ นจํานวนเต็มหรือจํานวนจริง
• Sqrt(x) เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดจํานวนจริง เมื)อ x มีชนิ ดเป็ นจํานวนเต็มหรือจํานวนจริง
• Succ(x) เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดลําดับ เมื)อ x มีชนิ ดเป็ นลําดับ
• Trunc(r) เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดจํานวนเต็ม เมื)อ r มีชนิ ดเป็ นจํานวนจริง
• Unpack(p,u,i) เป็ นกระบวนงาน เมื)อ p มีชนิ ดเป็ นแถวลําดับแบบ packed, u มีชนิ ดเป็ นแถวลําดับแบบ
unpacked, i เป็ นตําแหน่ งเริ)มต้นของ u ที)ตอ้ งการ unpack
• Write(f,v) เป็ นกระบวนงาน เมื)อ f มีชนิ ดเป็ นแฟ้ ม ถ้า f เป็ นแฟ้ มฐานสอง v มีชนิ ดเป็ นชนิ ดใดๆ แต่ถา้ f
เป็ นแฟ้ มข้อความ v ต้องมีชนิ ดเป็ น จํานวนเต็มหรือพิสยั ย่อยที)มีชนิ ดฐานเป็ นจํานวนเต็ม จํานวนจริง
แบบบูล อักขระหรือพิสยั ย่อยที)มีฐานเป็ นอักขระ และสายอักขระหรือแถวลําดับหนึ) งมิติของอักขระ เท่านั&น
• Write(f,v1,…,vn) เป็ นกระบวนงาน เมื)อ f เป็ นชนิ ดแฟ้ ม ถ้า f เป็ นแฟ้ มฐานสอง v1,…,vn มีชนิ ดเป็ นชนิ ด
ใดๆ แต่ถา้ f เป็ นแฟ้ มข้อความ v1,…,vn ต้องมีชนิ ดเป็ น จํานวนเต็มหรือพิสยั ย่อยที)มีชนิ ดฐานเป็ นจํานวนเต็ม
จํานวนจริง แบบบูล อักขระหรือพิสยั ย่อยที)มีฐานเป็ นอักขระ และสายอักขระหรือแถวลําดับหนึ) งมิติของอักขระ
เท่านั&น
• Writeln เป็ นกระบวนงาน
• Writeln(f,v1,…,vn) เป็ นกระบวนงาน เมื)อ f มีชนิ ดเป็ นแฟ้ มข้อความ และ v1,…,vn มีชนิ ดเป็ น จํานวนเต็ม
หรือพิสยั ย่อยที)มชี นิ ดฐานเป็ นจํานวนเต็ม จํานวนจริง แบบบูล อักขระหรือพิสยั ย่อยที)มีฐานเป็ นอักขระ และ
สายอักขระหรือแถวลําดับหนึ) งมิติของอักขระ เท่านั&น
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ภาคผนวก ค
ภาษาพีเอสยูปาสกาล และ ม.อ.ปาสกาล
ภาษาพีเอสยูปาสกาลและม.อ.ปาสกาล เหมือนกับภาษาปาสกาลทีกล่าวไว้ในภาคผนวก ข ซึงตรงตรง
ตามมาตรฐาน ISO Pascal Standard 7185 ระดับ 0 เนื องจากไม่อนุ ญาตให้มีแถวลําดับขนาดไม่คงที เป็ น
พารามิเตอร์ (ดู ConformantArraySchema ของแผนภาพวากยสัมพันธ์ในภาคผนวก ข) ซึงถ้าอนุ ญาตให้มีส่วนนีM
ด้วยจะเรียกว่าเป็ นระดับ 1 ภาษาพีเอสยูปาสกาลเขียนด้วยภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาม.อ.ปาสกาลเขียนได้ทMงั
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม เนื องจากได้สร้างคอมไพเลอร์ของภาษาดังกล่าวบนสถาปั ตยกรรมของ
เครืองไอบีเอ็มพีซีและวิงบนระบบปฏิบตั ิการดอส จึงได้เพิมเติมกระบวนงานมาตรฐานและฟั งก์ชนั มาตรฐานที
สําคัญบางอย่างซึงจะกล่าวถึงต่อไป และได้ตดั กระบวนงานมาตรฐานบางตัว ได้แก่ Pack(u,i,p), Unpack(p,u,i),
New(p,c1,…,cn) และ Dispose(q,k1,…,kn) แต่ยงั คงมี New(p) กับ Dispose(q)
กระบวนงานมาตรฐานและฟั งก์ชนั มาตรฐาน
ทีมีให้ใช้ในภาษาพีเอสยูปาสกาลและม.อ.ปาสกาล
นอกเหนือจากทีกําหนดไว้ในมาตรฐาน ISO Pascal Standard 7185 ได้แก่
• Assign(f,s) เป็ นกระบวนงาน เมือ f มีชนิ ดเป็ นแฟ้ ม และ s มีชนิ ดเป็ นสายอักขระหรือแถวลําดับหนึ งมิติของ
อักขระ ใช้เพือกําหนดชือแฟ้มข้อมูล
• Close(f) เป็ นกระบวนงาน เมือ f มีชนิ ดเป็ นแฟ้ ม ใช้เพือปิ ดแฟ้ มข้อมูล
• Delay(m) เป็ นกระบวนงาน เมือ m มีชนิ ดเป็ นจํานวนเต็ม แทนเวลามีหน่ วยเป็ นมิลิวนิ าที หรือ 1/100 ของ
วินาที ใช้เพือหยุดชัวคราวตามเวลาทีกําหนด
• InPort(p) เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดจํานวนเต็ม เมือ p มีชนิ ดเป็ นจํานวนเต็ม แทนหมายเลขช่องทางเข้า ใช้เพืออ่าน
ข้อมูลขนาด 16 บิต จากช่องทางเข้าทีกําหนด
• InPortb(p) เป็ นฟั งก์ชนั ชนิดจํานวนอักขระ เมือ p มีชนิ ดเป็ นจํานวนเต็ม แทนหมายเลขช่องทางเข้า ใช้เพือ
อ่านข้อมูลขนาด 8 บิต จากช่องทางเข้าทีกําหนด
• Intr(i,g) เป็ นกระบวนงาน เมือ i มีชนิ ดเป็ น อักขระหรือจํานวนเต็ม แทนหมายเลขขัดจังหวะ และ g มีชนิ ด
เป็ นระเบียน ซึงมีขนาดและเขตข้อมูลต่างๆ (ชือของระเบียนและเขตข้อมูลสามารถตัMงเองได้) ดังนีM
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;
ใช้เพือเรียกบริการของดอส หรือไบออส มีรปู แบบดังนีM
PROCEDURE Intr(i:integer; var g:REGS);
หรือ
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PROCEDURE Intr(i:char; var g:REGS);
• NoSound เป็ นกระบวนงานใช้เพือปิ ดเสียง
• Ofs(v) เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดจํานวนเต็ม เมือ v เป็ นตัวแปรชนิ ดใดๆ ใช้เพือหาค่าออฟเซตของ v
• OutPort(p,i) เป็ นกระบวนงาน เมือ p มีชนิ ดเป็ นจํานวนเต็ม แทนหมายเลขช่องทางออก และ i มีชนิ ดเป็ น
จํานวนเต็ม แทนข้อมูล ใช้เพือเขียนข้อมูลขนาด 16 บิต ไปทีช่องทางออกทีกําหนด
• OutPortb(p,c) เป็ นกระบวนงาน เมือ p มีชนิ ดเป็ นจํานวนเต็ม แทนหมายเลขช่องทางออก และ c มีชนิ ดเป็ น
อักขระ แทนข้อมูล ใช้เพือเขียนข้อมูลขนาด 8 บิต ไปทีช่องทางออกทีกําหนด
• Rand เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดจํานวนเต็ม ใช้เพือผลิตเลขสุม่ เทียมชนิ ดจํานวนเต็ม ซึงมีค่าระหว่าง 0-32767
• Seg(v) เป็ นฟั งก์ชนั ชนิดจํานวนเต็ม เมือ v เป็ นตัวแปรชนิ ดใดๆ ใช้เพือหาค่าเซกเมนต์ของ v
• Sound(i) เป็ นกระบวนงาน เมือ i มีชนิ ดเป็ นจํานวนเต็ม แทนความถีของเสียง ใช้เพือให้เกิดเสียงทีความถีที
กําหนด
• Srand(i) เป็ นกระบวนงาน เมือ i มีชนิ ดเป็ นจํานวนเต็ม ใช้เพือกําหนดค่าเริมต้น (seed) ของเลขสุม่ เทียมทีจะ
ผลิต
• ReadMem(s,o) เป็ นฟั งก์ชนั ชนิ ดอักขระ เมือ s มีชนิ ดเป็ นจํานวนเต็ม แทนเซกเมนต์ และ o มีชนิ ดเป็ นจํานวน
เต็ม แทนออฟเซต ใช้เพืออ่านข้อมูลขนาดหนึ งไบต์ทีตําแหน่ ง เซกเมนต์:ออฟเซต ในหน่ วยความจําหลัก
• WriteMem(s,o,c) เป็ นกระบวนงาน เมือ s มีชนิ ดเป็ นจํานวนเต็ม แทนเซกเมนต์, o มีชนิ ดเป็ นจํานวนเต็ม
แทนออฟเซต, และ c มีชนิ ดเป็ นอักขระ แทนข้อมูล ใช้เพือเขียนข้อมูลขนาดหนึ งไบต์ทีตําแหน่ ง เซกเมนต์:
ออฟเซต ในหน่ วยความจําหลัก
ตัวระบุในภาษาพีเอสยูปาสกาล เขียนขึM นต้นด้วยอักษรภาษาอังกฤษอย่างน้อยหนึ งตัว และอาจตามด้วย
ตัวเลขหรืออักษรภาษาอังกฤษหรือ “_” ได้ตMงั แต่ศนู ย์ตวั ขึM นไป โดยทีอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กหรือตัวใหญ่ ไม่มี
ความแตกต่างกัน
ตัวระบุในภาษาม.อ.ปาสกาล มีนิยามเหมือนกับตัวระบุในภาษาพีเอสยูปาสกาล แต่อนุ ญาตให้อกั ขระ
ตัวแรก เป็ น ก-ฮ (รหัส 161-206) , เ (รหัส 224), แ(รหัส 225), โ (รหัส 226), ใ (รหัส 227), และ ไ
(รหัส 228) ได้ และอนุ ญาตให้อกั ขระตัMงแต่ตวั ทีสองเป็ นต้นไป เป็ น ก-ฮ, ฯ (รหัส 207), ะ (รหัส 208), ไม้
หันอากาศ (รหัส 209), า (รหัส 210), สระอํา (รหัส 211), สระอิ (รหัส 212), สระอี (รหัส 213), สระอึ
(รหัส 214), สระอื (รหัส 215), สระอุ (รหัส 216), สระอู(รหัส 217), เ (รหัส 224), แ(รหัส 225), โ (รหัส
226), ใ (รหัส 227), ไ (รหัส 228), ๅ (รหัส 229), ๆ (รหัส 230), ไม้ยมก (รหัส 231), ไม้เอก (รหัส
232), ไม้โท (รหัส 233), ไม้ตรี (รหัส 234), ไม้จตั วา (รหัส 235), ไม้การัน (รหัส 236), หยาดนํMาค้าง
(รหัส 237), และ ตัวเลขไทย ๐-๙ (รหัส 240-249) ได้
คําหลักในภาษาพีเอสยูปาสกาลและม.อ.ปาสกาล เหมือนกับคําหลักในภาคผนวก ข ทุกประการ สําหรับ
ภาษาม.อ.ปาสกาล ได้เพิมคําหลักทีเป็ นภาษาไทย ซึงตรงกับคําหลักภาษาอังกฤษ ดังนีM
ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

AND

และ

ARRAY

แถวลําดับ
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BEGIN
CONST
DO
ELSE
FILE
FUNCTION
IF
LABEL
NIL
OF
PACKED
PROGRAM
REPEAT
THEN
TYPE
VAR
WITH

เริม
ค่าคงที
ทํา
มิฉะนัMน
แฟ้ ม
ฟั งก์ชนั
ถ้า
ป้าย
นิ ล
ของ
ย่อ
โปรแกรม
ทําซํMา
แล้ว
ชนิ ด
ตัวแปร
ใช้

CASE
DIV
DOWNTO
END
FOR
GOTO
IN
MOD
NOT
OR
PROCEDURE
RECORD
SET
TO
UNTIL
WHILE

กรณี
หาร
ลดถึง
จบ
สําหรับ
ไปที
สมาชิก
มอดุโล
ไม่
หรือ
กระบวนงาน
ระเบียน
เซต
ถึง
จนกระทัง
ขณะที

ตัวระบุทีกําหนดไว้ก่อนแล้ว เขียนเป็ นภาษาอังกฤษทีใช้ในภาษาพีเอสยูปาสกาลและม.อ.ปาสกาล และ
เขียนเป็ นภาษาไทยทีใช้เฉพาะในภาษาม.อ.ปาสกาล มีดงั นีM
ภาษาอังกฤษ
- ค่าคงที
FALSE
TRUE
- ชนิด
BOOLEAN
INTEGER
TEXT
- ตัวแปร
INPUT
- ฟั งก์ชนั
ABS
CHR
EOF
EXP

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

เท็จ
จริง

MAXINT

จํานวนเต็มสูงสุด

แบบบูล
จํานวนเต็ม
ข้อความ

CHAR
REAL

อักขระ
จํานวนจริง

แฟ้ มข้อมูลเข้า

OUTPUT

แฟ้ มข้อมูลออก

ค่าสัมบูรณ์
ขระ
สิM นสุดแฟ้ ม
เลขชีM กําลัง

ARCTAN
COS
EOLN
INPORT

อาคแทน
โคไซน์
สิM นสุดบรรทัด
ช่องทางเข้า
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INPORTB
ODD
ORD
RAND
ROUND
SIN
SQRT
TRUNC
- กระบวนงาน
ASSIGN
DELAY
GET
NEW
OUTPORT
PAGE
READ
RESET
SOUND
WRITE
WRITEMEM

ช่องทางเข้าไบต์
เลขคี
ลําดับที
เลขเชิงสุ่ม
ปั ดเศษ
ไซน์
รากทีสอง
ตัดเศษ

LN
OFS
PRED
READMEM
SEG
SQR
SUCC

กําหนดชือแฟ้ ม CLOSE
รอ
DISPOSE
อ่านแฟ้ม
INTR
ใหม่
NOSOUND
ช่องทางออก
OUTPORTB
หน้าใหม่
PUT
อ่าน
READLN
เปิ ดอ่าน
REWRITE
เปิ ดเสียง
SRAND
เขียน
WRITELN
เขียนหน่ วยความจํา

ลอน
ออฟเซต
ค่าก่อน
อ่านหน่ วยความจํา
เซกเมนต์
กําลังสอง
ค่าหลัง

ปิ ดแฟ้ม
ทิM ง
ขัดจังหวะ
ปิ ดเสียง
ช่องทางออกไบต์
เขียนแฟ้ม
อ่านบรรทัด
เปิ ดเขียน
เริมเลขเชิงสุ่ม
เขียนบรรทัด

คอมไพเลอร์ทีสร้างและใช้ในหนังสือเล่มนีM ได้กาํ หนดขีดจํากัดของค่าต่าง ๆ ดังนีM
- ชือแฟ้มข้อมูล ยาวได้มากทีสุด 65 อักขระ (ใช้ตามข้อตกลงของดอส ส่วนชือยาวได้มากทีสุด 8 ส่วน
ขยายยาวได้มากทีสุด 3 รวมกับ path ทีอยูข่ า้ งหน้ายาวได้มากทีสุด 65)
- โทเค็นยาวได้มากทีสุด 255 อักขระ
- เลขจํานวนเต็มมีค่าสูงสุดเท่ากับ 32767
- เลขจํานวนจริงมีค่าสูงสุด เท่ากับ 3.40E+38
- เลขจํานวนจริงมีค่าตําสุด เท่ากับ 1.18E-38
- ข้อมูลชนิดเซตมีสมาชิกได้ไม่เกิน 256 ตัว
ตัวอย่าง โปรแกรมภาษาพีเอสยูปาสกาลและม.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.
ตัวอย่าง โปรแกรมภาษาม.อ.ปาสกาล CALENDAR.PAS
โปรแกรม ปฏิทิน;
(* โปรแกรมนีM สามารถพิมพ์ปฏิทินตัMงแต่ปี พ.ศ. 2525 *)
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ค่าคงที
ช่องว่าง = ' ';
ความกว้าง = 3;
มกราคม = '
มกราคม
';
กุมภาพันธ์ = '
กุมภาพันธ์ ';
มีนาคม = '
มีนาคม
';
เมษายน = '
เมษายน
';
พฤษภาคม = '
พฤษภาคม
';
มิถุนายน = '
มิถุนายน ';
กรกฎาคม = '
กรกฎาคม
';
สิงหาคม = '
สิงหาคม
';
กันยายน = '
กันยายน
';
ตุลาคม = '
ตุลาคม
';
พฤศจิกายน = '
พฤศจิกายน ';
ธันวาคม = '
ธันวาคม
';
ชือวัน = ' อา จ อ พ พฤ ศ ส';
ชนิ ด
ประเภทส่วนที = 1..4;
ประเภทของเดือน = 1..3;
ประเภทของสัปดาห์ = 1..6;
ประเภทของวัน = 0..6;
ประเภทของช่อง = -5..43;
ขนาดของเดือน = 28..31;
ตัวแปร
ปี
: จํานวนเต็ม;
ส่วนที : ประเภทส่วนที;
เดือน : ประเภทของเดือน;
สัปดาห์ : ประเภทของสัปดาห์;
วัน,วันแรก : ประเภทของวัน;
ช่อง
: ประเภทของช่อง;
ปฏิทิน : แถวลําดับ [ประเภทของเดือน,ประเภทของสัปดาห์,ประเภทของวัน] ของ
ประเภทของช่อง;
ช่องวันที : แถวลําดับ [ประเภทส่วนที,ประเภทของเดือน] ของ ขนาดของเดือน;
เริม
เขียน('กรุณาใส่ปี พ.ศ. ของปฏิทิน =>');
อ่าน(ปี );
ถ้า ปี < 2525 แล้ว
เขียนบรรทัด('ปี ตอ้ งมากกว่า 2524')
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มิฉะนัMน
เริม
ช่องวันที[1,1] := 31; ช่องวันที[1,2] := 28; ช่องวันที[1,3] := 31;
ช่องวันที[2,1] := 30; ช่องวันที[2,2] := 31; ช่องวันที[2,3] := 30;
ช่องวันที[3,1] := 31; ช่องวันที[3,2] := 31; ช่องวันที[3,3] := 30;
ช่องวันที[4,1] := 31; ช่องวันที[4,2] := 30; ช่องวันที[4,3] := 31;
เขียนบรรทัด( ' ':25,'ปฏิทินปี พ.ศ. ', ปี , '(ค.ศ. ',ปี -543,')');
เขียนบรรทัด; เขียนบรรทัด;
ปี := ปี - 543;
ถ้า (ปี มอดุโล 400 = 0) หรือ
(ปี มอดุโล 4 = 0) และ (ปี มอดุโล 100 <> 0) แล้ว
ช่องวันที[1,2] := 29
มิฉะนัMน
ช่องวันที[1,2] := 28;
วันแรก := (5 + (ปี -1982) + (ปี -1981) หาร 4
- (ปี -1901) หาร 100 + (ปี -1601) หาร 400) มอดุโล 7;
สําหรับ ส่วนที := 1 ถึง 4 ทํา
เริม
สําหรับ เดือน := 1 ถึง 3 ทํา
เริม
ช่อง := 1 - วันแรก;
สําหรับ สัปดาห์ := 1 ถึง 6 ทํา
สําหรับ วัน := 0 ถึง 6 ทํา
เริม
ปฏิทิน[เดือน,สัปดาห์,วัน] := ช่อง;
ช่อง := ช่อง + 1
จบ;
วันแรก := (วันแรก + ช่องวันที[ส่วนที,เดือน]) มอดุโล 7;
จบ;
กรณี ส่วนที ของ
1:เขียนบรรทัด(ช่องว่าง,มกราคม,ช่องว่าง,
กุมภาพันธ์,ช่องว่าง,มีนาคม);
2:เขียนบรรทัด(ช่องว่าง,เมษายน,ช่องว่าง,
พฤษภาคม,ช่องว่าง,มิถุนายน);
3:เขียนบรรทัด(ช่องว่าง,กรกฎาคม,ช่องว่าง,
สิงหาคม,ช่องว่าง,กันยายน);
4:เขียนบรรทัด(ช่องว่าง,ตุลาคม,ช่องว่าง,
พฤศจิกายน,ช่องว่าง,ธันวาคม);
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จบ;
เขียนบรรทัด;
เขียนบรรทัด(ช่องว่าง,ชือวัน,ช่องว่าง,ชือวัน,ช่องว่าง,ชือวัน);
สําหรับ สัปดาห์ := 1 ถึง 6 ทํา
เริม
เขียน(ช่องว่าง);
สําหรับ เดือน := 1 ถึง 3 ทํา
เริม
สําหรับ วัน := 0 ถึง 6 ทํา
เริม
ช่อง := ปฏิทิน[เดือน,สัปดาห์,วัน];
ถ้า (ช่อง>0) และ
(ช่อง<=ช่องวันที[ส่วนที,เดือน]) แล้ว
เขียน(ช่อง:ความกว้าง)
มิฉะนัMน
เขียน(' ':ความกว้าง);
จบ;
ถ้า เดือน <> 3 แล้ว เขียน(ช่องว่าง)
จบ;
เขียนบรรทัด
จบ
จบ
จบ
จบ.
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ภาคผนวก ง
ตัวดําเนินการของภาษาแอสเซมบลี 8086/8088และซีพียรู ่วม 8087
1. ตัวดําเนินการของภาษาแอสเซมบลี 8086/8088
___________________________________________________________________________________________
รหัสช่วยจํา
ชือเต็ม
รหัสช่วยจํา
ชือเต็ม
___________________________________________________________________________________________
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
INTO
IRET
JA
JAE
JB
JBE
JC
JCXC
JE
JG
JGE
JL
JLE
JMP
JNA
PUSH
PUSHF
RCL
RCR
REP
RET
ROL
ROR
SAHF
SAL
SAR
ABB
SCAS
SCASB
SCASW

Interrupt
Interrupt on overflow
Interrupt return
Jump on above
Jump on above or equal
Jump on below
Jump on below or equal
Jump on carry
Jump on CX zero
Jump on equal
Jump on geater
Jump on greater or equal
Jump on less than
Jump on less than or equal
Jump
Jump on not above
PUSH
PUSH flags
Rotate through carry left
Rotate through right
Repeat
Return
Rotate left
Rotate right
Store AH into flags
Shift arithmetic left
Shift arithmetic right
Subtract with borrow
Scan byte or word (of string)
Scan byte (string)
Scan word (string)

LOOPE LOOP while equal
LOOPNE LOOP while not equal
LOOPNZ LOOP while not zero
LOOPZ LOOP while zero
MOV Move
MOVS Move byte or word (of string)
MOVSB Move byte (string)
MOVSW Move word (string)
MUL Multiply
NEG Negate
NOP No operation
NOT NOT
OR
OR
OUT Output byte or word
POP POP
POPF POP flags
SHL Shift left
SHR Shift right
STC Set carry flag
STD Set direction flag
STI
Set interrupt flag
STOS Store byte or word (of string)
STOSB Store Byte (string)
STOSW Store word (string)
SUB Subtract
TEST TEST
WAIT WAIT
XCHG Exchange
XLAT Translate
XOR Exclusive OR

2. ซีพียูร่วม 8087
ซีพยี รู ่วม 8087 ใช้ร่วมกับซีพยี ู 8086/8088 เพือคํานวณเลขจํานวนจริง สําหรับซีพยี ู 80286 มี ซีพยี ู
ร่วม 80287 และ ซีพยี ู 80386 มีซพี ียรู ่วม 80387 ซีพยี รู ่วมทีกล่าวมา ผูใ้ ช้ตอ้ งซืb อเพิมเติม แต่ซีพียู 80486
เป็ นต้นไปถึงเพ็นเทียม (Pentium) จะมีซีพียรู ่วมเพือคํานวณเลขจํานวนจริงมาให้ดว้ ยเสมอ จึงไม่ตอ้ งซืb อเพิม
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2.1 กองซ้อนเรจิสเตอร์ของซีพียูรว่ ม 8087
ซีพยี รู ่วม 8087 มีกองซ้อนเรจิสเตอร์ ดังนีb

sign exponent

DATA FIELD
significand (mantissa)

TAG FIELD

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 เรจิสเตอร์ควบคุมของซีพียูรว่ ม 8087
เรจิสเตอร์ควบคุมของซีพียรู ่วม 8087 มีบิตต่างๆ ดังนีb
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 เรจิสเตอร์สภาวะของซีพียรู ว่ ม 8087
เรจิสเตอร์สภาวะของซีพียรู ่วม 8087 มีบติ ต่างๆ 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 รูปแบบข้อมูลของซีพียรู ว่ ม 8087
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ซีพยี รู ่วม 8087 มีรปู แบบของข้อมูล ดังนีb
(S) sign bit
word integer

two’s complements
15

0

short integer

two’s complement
31

0

long integer

two’s complement
63

packed decimal S
79

0
d17 d16 d15 d14 d13 d12 d11 d10 d9 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0
72 71
0

short real

S biased exponent significand (mantissa)
31
23
1.
0

long real

S
63

biased exponent

S
79

biased exponent

temporary real

52

significand (mantissa)
1.

0

significand (mantissa)
64 63

0
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ภาคผนวก จ
โปรแกรมต้นฉบับของคอมไพเลอร์ภาษาพีเอสยูปาสกาล
ตัวเลขขัางหน้าไม่ได้เป็ นส่วนหนึ งของโปรแกรม ใช้เพืออ้างหมายเลขบรรทัดเท่านั"น
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1. แฟ้มข้อมูล : 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. แฟ้มข้อมูล : 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. แฟ้มข้อมูล : 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. แฟ้มข้อมูล : 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. แฟ้มข้อมูล : 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
00526
00527
00528
00529
00530
00531
00532
00533
00534
00535
00536
00537
00538
00539
00540
00541
00542
00543
00544
00545
00546
00547
00548
00549
00550
00551
00552
00553
00554
00555
00556
00557
00558
00559
00560
00561
00562
00563
00564
00565
00566
00567
00568
00569
00570
00571
00572

INVALID_WRITE,
INVALID_WRITELN,
REQUIRE_EXPR_OR_STRING,
REQUIRE_SEMI_OR_RPAREN,
INVALID_INDEX,
SYNTAX_ERROR,
/* Syntax and Semantics Error */
INVALID_TYPE,
INVALID_INDEX_TYPE,
INVALID_EXPRESSION,
/* Semantics Error */
UNDEFINED_IDENTIFIER,
NOT_A_TYPE_IDENTIFIER,
MIN_GT_MAX,
REDEFINED_IDENTIFIER,
ARRAY_SIZE_TOO_BIG,
INDEX_RANGE_TOO_BIG,
TOO_MANY_SUBSCRIPT,
INVALID_SUBSCRIPT,
TYPE_MISMATCH,
ASSIGN_TYPE_MISMATCH,
PARM_TYPE_MISMATCH,
ROUTINE_PARA,
STDRTNPARA,
REQUIRE_BOOLEAN,
WRONG_NUMBER_OF_PARMS,
INVALID_CALL_BY_REFERENCE,
SYNTAX_STACK_EMPTY,
INVALID_CONSTANT,
REQUIRE_CONST_ID,
INVALID_SUBRANGE,
REQUIRED_TYPE,
ALREADY_FORWARDED,
SET_TOO_BIG,
INVALID_SET,
INVALID_SET_RELATION,
INVALID_FILE_COMPONENT,
INVALID_PARAMETER,
INVALID_IDENTIFIER_USAGE,
INVALID_FIELD,
UNDEFINED_LABEL,
DEC_UNDEF_LABEL,
REDEFINED_LABEL,
UNDECLARED_LABEL,
DUPLICATE_LABEL,
JMP_FROM_OUTER_STRUCT,
JMP_INTO_STRUCT,
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,

ภาคผนวก จ โปรแกรมต้ นฉบับของคอมไพเลอร์ ภาษาพีเอสยูปาสกาล 451
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. แฟ้มข้อมูล : 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. แฟ้มข้อมูล : 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. แฟ้มข้อมูล : 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 */
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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
01110
01111
01112
01113
01114
01115
01116
01117
01118
01119
01120
01121
01122
01123
01124
01125
01126
01127
01128
01129
01130
01131
01132
01133
01134
01135
01136
01137
01138
01139
01140
01141
01142
01143
01144
01145
01146
01147
01148
01149
01150
01151
01152
01153
01154
01155
01156

exit(1);
}
obj_file = fopen(argv[argd+1], "w");
lst_file = FileManage(lst_f, '3');
break;
default:
src_file = fopen(argv[argd], "r");
if (src_file == NULL) {
fprintf(stderr, "\n%s%s not found\n", src_f, argv[argd]);
exit(1);
}
obj_file = fopen(argv[argd+1], "w");
lst_file = fopen(argv[argd+2], "w");
}
initialize();
fprintf(stderr, "Compiling ...\n");
if (trace_lexical)
{
int token;
token = yylex();
while (token) {
fprintf(lst_file, "line : %d column : %d : ", token_line, token_column);
switch (token) {
case TK_ID: fprintf(lst_file, "identifier : %s\n", yylval.sval);
break;
case TK_UINT : fprintf(lst_file, "unsigned integer : %d\n", yylval.ival);
break;
case TK_UREAL : fprintf(lst_file, "unsigned real : %f\n", yylval.rval);
break;
case TK_STRING : fprintf(lst_file, "string : %s\n", yylval.sval);
break;
case TK_ASSIGN : fprintf(lst_file, ":=\n"); break;
case TK_PLUS : fprintf(lst_file, "+\n"); break;
case TK_MINUS : fprintf(lst_file, "-\n"); break;
case TK_MULTIPLY : fprintf(lst_file, "*\n"); break;
case TK_DIVIDE : fprintf(lst_file, "/\n"); break;
case TK_EQ : fprintf(lst_file, "=\n"); break;
case TK_NE : fprintf(lst_file, "<>\n"); break;
case TK_LE : fprintf(lst_file, "<=\n"); break;
case TK_LT : fprintf(lst_file, "<\n"); break;
case TK_GE : fprintf(lst_file, ">=\n"); break;
case TK_GT : fprintf(lst_file, ">\n"); break;
case TK_SEMI : fprintf(lst_file, ";\n"); break;
case TK_COMMA : fprintf(lst_file, ",\n"); break;
case TK_LPAREN : fprintf(lst_file, "(\n"); break;
case TK_RPAREN : fprintf(lst_file, ")\n"); break;
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. แฟ้มข้อมูล : 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
01218
01219
01220
01221
01222
01223
01224
01225
01226
01227
01228
01229
01230
01231
01232
01233
01234
01235
01236
01237
01238
01239
01240
01241
01242
01243
01244
01245
01246
01247
01248
01249
01250
01251
01252
01253
01254
01255
01256
01257
01258
01259
01260
01261
01262
01263
01264

"integer overflow",
"token too long",
"invalid real number",
"real out of range",
"invalid comment",
"invalid token",
"invalid string",
"require keyword program",
"invalid program header",
"invalid identifier list",
"invalid declaration or compound statement",
"invalid type declaration",
"require , or ] or .)",
"require , or )",
"invalid var declaration",
"require ; or (",
"invalid actual parameter list",
"invalid parameter declaration",
"invalid statement",
"invalid write statement",
"invalid writeln statement",
"require expression or string",
"require ; or )",
"invalid index",
"syntax error",
"invalid type",
"invalid index type",
"invalid expression",
"undefined identifier",
"not a type identifier",
"min greater than max",
"redefined identifier",
"array size too big",
"index range too big",
"too many subscript",
"invalid subscript",
"type mismatch or not allow",
"assign type mismatch or not allow",
"parameter type mismatch",
"actual parameter not allow",
"actual standard routine paramter not allow",
"require boolean expression",
"wrong number of parameters",
"invalid call by reference",
"can not recovery, compiler terminate",
"invalid constant",
"require constant id",
"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
01410
01411
01412
01413
01414
01415
01416
01417
01418
01419
01420
01421
01422
01423
01424
01425
01426
01427
01428
01429
01430
01431
01432
01433
01434
01435
01436
01437
01438
01439
01440
01441
01442
01443
01444
01445
01446
01447
01448
01449
01450
01451
01452
01453
01454
01455
01456

"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,
/* 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,
TK_MULTIPLY,
TK_DIVIDE,
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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. แฟ้มข้อมูล : 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
01647
01648
01649
01650
01651
01652
01653
01654
01655
01656
01657
01658
01659
01660
01661
01662
01663
01664
01665
01666
01667
01668
01669
01670
01671
01672
01673
01674
01675
01676
01677
01678
01679
01680
01681
01682
01683
01684
01685
01686
01687
01688
01689
01690
01691
01692
01693

int token_code;
/* reserved word token code */
} rwtable[] = {
/* sorted by reserved word name */
"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
};
struct rwtable *low = rwtable,
*high = END(rwtable),
*mid;
int c;
/* binary search */
while (low <= high) {
mid = low + (high - low) / 2;
if ((c = strcmp(mid->rw_name,buff)) ==0 )
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
01791
01792
01793
01794
01795
01796
01797
01798
01799
01800
01801
01802
01803
01804
01805
01806
01807
01808
01809
01810
01811
01812
01813
01814
01815
01816
01817
01818
01819
01820
01821
01822
01823
01824
01825
01826
01827
01828
01829
01830
01831
01832
01833
01834
01835
01836
01837

if (isdigit(ch = GetChar())) {
PUT_BUFF(MAX_DIGIT_LENGTH, '.', buff_overflow = TRUE);
do
PUT_BUFF(MAX_DIGIT_LENGTH, ch, buff_overflow = TRUE);
while (isdigit(ch = GetChar()));
if (ch == 'e' || ch == 'E')
PUT_BUFF(MAX_DIGIT_LENGTH, toupper(ch), buff_overflow = TRUE);
/* goto exponent part */
else goto unsigned_real;
}
else {
Ungetc(ch);
Ungetc('.');
END_BUFF();
if(buff_overflow) Error(BUFF_OVERFLOW);
else yylval.ival = patoi(buff);
return TK_UINT;
}
}
else
if (ch == 'e'||ch == 'E')
PUT_BUFF(MAX_DIGIT_LENGTH, toupper(ch), buff_overflow = TRUE);
/* goto exponent part */
else {
END_BUFF();
if (buff_overflow) Error(BUFF_OVERFLOW);
else yylval.ival = patoi(buff);
Ungetc(ch);
return TK_UINT;
}
/* exponent part: */
ch = GetChar();
if (ch =='+' || ch == '-') {
PUT_BUFF(MAX_DIGIT_LENGTH, ch, buff_overflow = TRUE);
ch = GetChar();
}
if ( ! isdigit(ch)) {
Error(INVALID_REAL);
goto return_ureal;
}
do
PUT_BUFF(MAX_DIGIT_LENGTH, ch, buff_overflow = TRUE);
while (isdigit(ch = GetChar()));
unsigned_real:
END_BUFF();
if (buff_overflow) Error(BUFF_OVERFLOW);
else {
double t = atof(buff);
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01838
01839
01840
01841
01842
01843
01844
01845
01846
01847
01848
01849
01850
01851
01852
01853
01854
01855
01856
01857
01858
01859
01860
01861
01862
01863
01864
01865
01866
01867
01868
01869
01870
01871
01872
01873
01874
01875
01876
01877
01878
01879
01880
01881
01882
01883
01884
01885

if ((t > MAXREAL) || ((t > 0) && (t < MINREAL))) {
Error(REAL_OUT_OF_RANGE);
t = 1.0;
}
yylval.rval = (float ) t;
}
return_ureal:
Ungetc(ch);
return TK_UREAL;
}
switch (ch) {
case '\'' :
count = 0;
/* clear count */
CLEAR_BUFF();
for (;;) {
if ((ch = GetChar()) == '\'')
if ((ch = GetChar()) == '\'') {
PUT_BUFF(MAX_STRING_LENGTH, ch, buff_overflow = TRUE);
++count;
}
else break;
else {
if ( ! (ch == '\n' || ch == EOF)) {
PUT_BUFF(MAX_STRING_LENGTH, ch, buff_overflow = TRUE);
++count;
}
else {
Error(INVALID_STRING);
break;
}
}
}
Ungetc(ch);
END_BUFF();
if (buff_overflow) Error(BUFF_OVERFLOW);
else if (!count) Error(INVALID_STRING);/* not allow empty string */
yylval.sval=buff;
return TK_STRING;
case '=' :
return TK_EQ;
case '<' :
if ((ch=GetChar()) == '=') return TK_LE;
if (ch == '>') return TK_NE;
Ungetc(ch);
return TK_LT;
case '>' :
if ((ch = GetChar()) == '=') return TK_GE;
Ungetc(ch);
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01886
01887
01888
01889
01890
01891
01892
01893
01894
01895
01896
01897
01898
01899
01900
01901
01902
01903
01904
01905
01906
01907
01908
01909
01910
01911
01912
01913
01914
01915
01916
01917
01918
01919
01920
01921
01922
01923
01924
01925
01926
01927
01928
01929
01930
01931
01932
01933

return TK_GT;
case '(' :
if ((ch = GetChar()) == '*') {
/* skip comment */
ch = GetChar();
while ( ! (ch == '}' || ch == EOF)) {
if (ch == '*') {
ch = GetChar();
if (ch == ')') break;
}
else ch = GetChar();
}
if (ch == EOF) {
Error(INVALID_COMMENT);
Ungetc(ch);
break;
}
else break;
}
else if (ch == '.') return TK_LBACK;
else {
Ungetc(ch);
return TK_LPAREN;
}
case ')' :
return TK_RPAREN;
case '[' :
return TK_LBACK;
case ']' :
return TK_RBACK;
case '+' :
return TK_PLUS;
case '-' :
return TK_MINUS;
case '*' :
return TK_MULTIPLY;
case '/' :
return TK_DIVIDE;
case ':' :
if ((ch = GetChar()) == '=') return TK_ASSIGN;
Ungetc(ch);
return TK_COLON;
case '.' :
if ((ch = GetChar()) == '.') return TK_DOTDOT;
if (ch == ')') return TK_RBACK;
Ungetc(ch);
return TK_DOT;
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. แฟ้มข้อมูล : 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
02345
02346
02347
02348
02349
02350
02351
02352
02353
02354
02355
02356
02357
02358
02359
02360
02361
02362
02363
02364
02365
02366
02367
02368
02369
02370
02371
02372
02373
02374
02375
02376
02377
02378
02379
02380
02381
02382
02383
02384
02385
02386
02387
02388
02389
02390
02391

,347,9,75
,7,74
,270,369,4,11,77,375,1,78
,387,79,80
,393,12
,76
,51
,52
,397,9
,401,13
,405,4
,270,417,4,11,82,423,1,83
,447,84
,451,85,86,455
,87,88
,15,679,4
,81
,433
,5,89,6
,481,79,91
,487,12
,499,16,85,503
,17
,535,18,537,19,92,20,21,82,547
,545,22,93,549,23
,24,21,82,667
,25,21,82,675
,465,4,90
,7,465,4,90
,479
,491,9
,495,4
,82,551,94
,95
,537,7,92
,270,96,26,82,571,97
,27,98,21,99
,575,4,100
,1,101
,605,4,102
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02392
02393
02394
02395
02396
02397
02398
02399
02400
02401
02402
02403
02404
02405
02406
02407
02408
02409
02410
02411
02412
02413
02414
02415
02416
02417
02418
02419
02420
02421
02422
02423
02424
02425
02426
02427
02428
02429
02430
02431
02432
02433
02434
02435
02436
02437
02438
02439

,270,103,26,5,93,628,6,104
,7,575,4,100
,95
,26,613,4
,617
,106,107
,1,105
,640
,99
,640
,643,79,108
,646,12
,7,106,107
,652,9
,655,13
,662,4
,270,110,26,82,697,1,111
,703,4,112
,109
,7,711,4,112
,114,273,1,115
,29,745,4,116
,30,753,4,116,117
,763,63
,767,4
,270,5,773,118,119,777,6
,26,759,4
,761
,793,120
,797,28,120
,121,805
,270,1,118,119
,122,26,123
,29,1745,4,116
,30,1753,4,116,117
,811,4,128
,807,4
,124,1807
,17,18,19,125,20,21,4
,18,19,126,20,21,4
,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
02489
02490
02491
02492
02493
02494
02495
02496
02497
02498
02499
02500
02501
02502
02503
02504
02505
02506
02507
02508
02509
02510
02511
02512
02513
02514
02515
02516
02517
02518
02519
02520
02521
02522
02523
02524
02525
02526
02527
02528
02529
02530
02531
02532
02533
02534
02535

,847
,149,150
,1147,79,151
,1153,12
,1139,7,149,150
,1141
,1157,9
,1161,4
,1177,79,154,1181,155
,1185,156,152,1189
,157,158
,1185,159,154,1237,155
,45
,46
,11
,47
,48
,49
,50
,59,157,1387
,5,135,6,1395
,1401,9
,1405,13
,1409,12
,1413,4,161
,1419,60
,162
,1185,160,157,1295,158
,51
,52
,53
,54
,55
,56
,57
,58
,143
,1421,142,1425
,1435
,1071,19,167,1075,20
,19,165,20
,2,1055,4
,1057,15
,163,164

ภาคผนวก จ โปรแกรมต้ นฉบับของคอมไพเลอร์ ภาษาพีเอสยูปาสกาล 483
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. แฟ้มข้อมูล : 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
03019
03020
03021
03022
03023
03024
03025
03026
03027
03028
03029
03030
03031
03032
03033
03034
03035
03036
03037
03038
03039
03040
03041
03042
03043
03044
03045
03046
03047
03048
03049
03050
03051
03052
03053
03054
03055
03056
03057
03058
03059
03060
03061
03062
03063
03064
03065

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;
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(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;
nil_typep
nil_typep->form
nil_typep->size

= get_type_node();
= POINTER_FORM;
= 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;
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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. แฟ้มข้อมูล : 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 */
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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:

ภาคผนวก จ โปรแกรมต้ นฉบับของคอมไพเลอร์ ภาษาพีเอสยูปาสกาล 499
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. แฟ้มข้อมูล : 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
03624
03625
03626
03627
03628
03629
03630
03631
03632
03633
03634
03635
03636
03637
03638
03639
03640
03641
03642
03643
03644
03645
03646
03647
03648
03649
03650
03651
03652
03653
03654
03655
03656
03657
03658
03659
03660
03661
03662
03663
03664
03665
03666
03667
03668
03669
03670

"_float_divide",
FALSE,
"_float_compare",
FALSE,
"_float_convert",
FALSE,
"_copy_sx",
FALSE,
"_push_sx",
FALSE,
"_load_sx",
FALSE,
"_clear_sx",
FALSE,
"_add_range_element",
FALSE,
"_add_element",
FALSE,
"_set_intersection",
FALSE,
"_set_union",
FALSE,
"_set_difference",
FALSE,
"_set_le",
FALSE,
"_set_eq",
FALSE,
"_set_ne",
FALSE,
"_set_ge",
FALSE,
"_set_in",
FALSE,
"_assign_char_name",
FALSE,
"_assign_string_name",
FALSE,
"_reset",
FALSE,
"_rewrite",
FALSE,
"_close",
FALSE,
"_get",
FALSE,
"_read_integer",
FALSE,
"_read_real",
FALSE,
"_read_char",
FALSE,
"_readln",
FALSE,
"_eof",
FALSE,
"_eoln",
FALSE,
"_put",
FALSE,
"_write_integer",
FALSE,
"_write_real",
FALSE,
"_write_boolean",
FALSE,
"_write_char",
FALSE,
"_write_string",
FALSE,
"_writeln",
FALSE,
"_page",
FALSE,
"_abs_real",
FALSE,
"_sqr_real",
FALSE,
"_sqrt",
FALSE,
"_round",
FALSE,
"_trunc",
FALSE,
"_exp",
FALSE,
"_ln",
FALSE,
"_sin",
FALSE,
"_cos",
FALSE,
"_arctan",
FALSE,
"_new",
FALSE,

ภาคผนวก จ โปรแกรมต้ นฉบับของคอมไพเลอร์ ภาษาพีเอสยูปาสกาล 503
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
04296
04297
04298
04299
04300
04301
04302
04303
04304
04305
04306
04307
04308
04309
04310
04311
04312
04313
04314
04315
04316
04317
04318
04319
04320
04321
04322
04323
04324
04325
04326
04327
04328
04329
04330
04331
04332
04333
04334
04335
04336
04337
04338
04339
04340
04341
04342

gen1("\tsub\tsp,$W_%d", display[level].block_id->label_index);
}
for_id_stack_top = (-1);
with_stack_top = (-1),
with_mark_ptr = (-1),
max_with_stack_top = (-1);
if (trace_symtab)
if (no_error==0) {
fprintf(lst_file, msg2_trace,
display[level].block_id->name);
trace_routine_decl(display[level].block_id);
fprintf(lst_file, msg3_trace,
display[level].block_id->name);
trace_id(display[level].root);
}
break;
case 156:
{ STRING_NODE_PTR sp;
REAL_NODE_PTR rp;
char *ch;
LABEL_NODE_PTR p, q;
unsigned int global_data_size;
if (display[level].block_id == NULL) break;
/* every declaration label must be defined */
check_definition_label(display[level].root);
/* free all defined label node in this block */
if (! LABEL_STACK_EMPTY ) {
p = LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].def;
while (p) {
q = p;
p = p->rlink;
free(q);
}
LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].def = NULL;
}
if (display[level].block_id->use == PROG_ID) {
/* check label, error if reference to undefine label */
if ( ! LABEL_STACK_EMPTY)
if ((p = LABEL_STACK[0].ref) != NULL)
while (p) {
q = p;
p = p->rlink;
sprintf(msg_tail, msg1_tail, q->line, q->column);
Error1(UNDEFINED_LABEL, msg_tail);
free(q);
}
/* epiloge */
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04343
04344
04345
04346
04347
04348
04349
04350
04351
04352
04353
04354
04355
04356
04357
04358
04359
04360
04361
04362
04363
04364
04365
04366
04367
04368
04369
04370
04371
04372
04373
04374
04375
04376
04377
04378
04379
04380
04381
04382
04383
04384
04385
04386
04387
04388
04389
04390

gen0("\tmov\tsp,bp");
gen0("\tpop\tbp");
gen0("\tret");
gen0("_main\tendp");
gen2("$W_%d\tEQU\t%d", display[level].block_id->label_index,
(max_with_stack_top+1)<<1);
gen0("_TEXT\tends");
gen_extrn_call();
gen0("_DATA\tsegment");
global_data_size = LIB_DATA_SIZE;
if (global_data_size >= MAXUINT - 22) Error(DATA_TOO_BIG);
else global_data_size += 22;
/* open_flag => 0 = close, 2 open read, 3 open write */
/* standard input file */
gen2("$N_%d\tdb\t' '\t; %.50s file buffer",
std_input->label_index, std_input->name);
gen0("\tdw\t0\t; file handle");
gen0("\tdb\t0\t; eof flag");
gen0("\tdb\t0\t; eoln flag");
gen0("\tdb\t2\t; open_flag");
gen0("\tdb\t1\t; terminal flag");
gen0("\tdb\t'CON'\t; file name");
gen0("\tdb\t0");
/* standard output file */
gen2("$N_%d\tdb\t' '\t; %.50s file buffer",
std_output->label_index, std_output->name);
gen0("\tdw\t1\t; file handle");
gen0("\tdb\t1\t; eof flag");
gen0("\tdb\t0\t; eoln flag");
gen0("\tdb\t3\t; open_flag");
gen0("\tdb\t1\t; terminal flag");
gen0("\tdb\t'CON'\t; file name");
gen0("\tdb\t0");
for (idp = display[level].block_id->IROUTINE.local_ptr;
idp != NULL; idp = idp->next)
if (idp->typep == char_typep) {
gen2("$N_%d\tdb\t0\t;%.50s", idp->label_index, idp->name);
if (global_data_size >= MAXUINT - 1) Error(DATA_TOO_BIG);
else global_data_size += 1;
}
else if (idp->typep == real_typep) {
gen2("$N_%d\tdd\t0.0\t;%.50s", idp->label_index, idp->name);
if (global_data_size >= MAXUINT - 4) Error(DATA_TOO_BIG);
else global_data_size += 4;
}
else if ((idp->typep->form == ARRAY_FORM) ||
(idp->typep->form == RECORD_FORM) ||
(idp->typep->form == SET_FORM) ||
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04391
04392
04393
04394
04395
04396
04397
04398
04399
04400
04401
04402
04403
04404
04405
04406
04407
04408
04409
04410
04411
04412
04413
04414
04415
04416
04417
04418
04419
04420
04421
04422
04423
04424
04425
04426
04427
04428
04429
04430
04431
04432
04433
04434
04435
04436
04437
04438

(idp->typep->form == TEXT_FORM) ||
(idp->typep->form == FILE_FORM)) {
gen3("$N_%d\tdb\t%u dup(0)\t;%.50s", idp->label_index,
idp->typep->size, idp->name);
if (global_data_size >= MAXUINT - idp->typep->size)
Error(DATA_TOO_BIG);
else global_data_size += idp->typep->size;
}
else { /* integer or pointer */
gen2("$N_%d\tdw\t0\t;%.50s", idp->label_index, idp->name);
if (global_data_size >= MAXUINT - 2) Error(DATA_TOO_BIG);
else global_data_size += 2;
}
for (rp = real_list; rp != NULL; rp = rp->next) {
gen2("$F_%d\tdd\t%e", rp->label_index, rp->value);
if (global_data_size >= MAXUINT - 4) Error(DATA_TOO_BIG);
else global_data_size += 4;
}
for (sp = string_list; sp != NULL; sp = sp->next) {
ch = sp->stringp;
gen3("$S_%d\tdb\t%3d\t;%c", sp->label_index, (int)(*ch), *ch);
if (global_data_size >= MAXUINT - 1) Error(DATA_TOO_BIG);
else global_data_size += 1;
++ch;
while (*ch) {
gen2("\tdb\t%3d\t;%c", (int)(*ch), *ch);
if (global_data_size >= MAXUINT - 1) Error(DATA_TOO_BIG);
else global_data_size += 1;
++ch;
}
}
gen0("_main_data_end\tdb\t0");
if (global_data_size >= MAXUINT - 1) Error(DATA_TOO_BIG);
else global_data_size += 1;
gen0("_DATA\tends");
gen0("STACK\tsegment\tpara stack 'STACK'");
gen1("\tdb\t%u dup(?)", MAXUINT - global_data_size);
gen0("STACK\tends");
gen0("\tend\t_isopascal");
}
else {
if (display[level].block_id->use == FUNC_ID) {
gen0("\tmov\tax,WORD PTR [bp-4] ; RETURN VALUE");
if (display[level].block_id->typep == real_typep) {
gen0("\tmov\tdx,WORD PTR [bp-2] ; HIGH RETURN VALUE");
}
}
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 .
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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
04727
04728
04729
04730
04731
04732
04733
04734
04735
04736
04737
04738
04739
04740
04741
04742
04743
04744
04745
04746
04747
04748
04749
04750
04751
04752
04753
04754
04755
04756
04757
04758
04759
04760
04761
04762
04763
04764
04765
04766
04767
04768
04769
04770
04771
04772
04773

break;
case 316:
if (SUBRANGE_FLAG == MIN_CONST) {
SUBRANGE_TYPE();
SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.range_typep = char_typep;
if (SUBRANGE_SIGN == TK_PLUS || SUBRANGE_SIGN == TK_MINUS ||
strlen(yylval.sval) != 1) {
Error(INVALID_SUBRANGE);
SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.min = (-MAXINT);
}
else SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.min = yylval.sval[0];
}
else if (SUBRANGE_FLAG == MAX_CONST)
if (SUBRANGE_SIGN == TK_PLUS || SUBRANGE_SIGN == TK_MINUS ||
strlen(yylval.sval) != 1) {
Error(INVALID_SUBRANGE);
SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max = MAXINT;
}
else if (SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.range_typep != char_typep) {
Error(TYPE_MISMATCH);
SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max = MAXINT;
}
else SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max = yylval.sval[0];
else Error(INVALID_SUBRANGE);
break;
case 320:
if (SUBRANGE_FLAG == MIN_CONST) {
SUBRANGE_TYPE();
SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.range_typep = integer_typep;
SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.min = SUBRANGE_SIGN == TK_MINUS ?
- yylval.ival : yylval.ival;
}
else if (SUBRANGE_FLAG == MAX_CONST)
if (SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.range_typep != integer_typep) {
Error(TYPE_MISMATCH);
SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max = MAXINT;
} else SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max = SUBRANGE_SIGN == TK_MINUS ?
- yylval.ival : yylval.ival;
else Error(INVALID_SUBRANGE);
break;
case 324:
search_all_symtab(idp);
if (SUBRANGE_FLAG == MIN_CONST)
if (idp == NULL) {
Error(UNDEFINED_IDENTIFIER);
SUBRANGE_TP = &dummy_type;
SUBRANGE_FLAG = NOT_SUBRANGE;
}
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04774
04775
04776
04777
04778
04779
04780
04781
04782
04783
04784
04785
04786
04787
04788
04789
04790
04791
04792
04793
04794
04795
04796
04797
04798
04799
04800
04801
04802
04803
04804
04805
04806
04807
04808
04809
04810
04811
04812
04813
04814
04815
04816
04817
04818
04819
04820
04821

else if (idp->use == TYPE_ID) {
SUBRANGE_TP = idp->typep;
SUBRANGE_FLAG = NOT_SUBRANGE;
}
else if (idp->use == CONST_ID) {
SUBRANGE_TYPE();
SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.range_typep = idp->typep;
if (idp->typep == integer_typep)
SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.min = SUBRANGE_SIGN == TK_MINUS ?
-idp->ICONST.integer :
idp->ICONST.integer;
else if (idp->typep == char_typep)
if (SUBRANGE_SIGN == TK_PLUS || SUBRANGE_SIGN == TK_MINUS) {
Error(INVALID_SUBRANGE);
SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.min = (-MAXINT);
}
else SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.min = idp->ICONST.character;
else if (idp->typep->form == ENUM_FORM)
if (SUBRANGE_SIGN == TK_PLUS || SUBRANGE_SIGN == TK_MINUS) {
Error(INVALID_SUBRANGE);
SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.min = (-MAXINT);
}
else SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.min = idp->ICONST.integer;
else {
Error(INVALID_SUBRANGE);
SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.min = (-MAXINT);
}
}
else {
Error(REQUIRED_TYPE);
SUBRANGE_TP = &dummy_type;
SUBRANGE_FLAG = NOT_SUBRANGE;
}
else if (SUBRANGE_FLAG == MAX_CONST)
if (idp == NULL) {
Error(UNDEFINED_IDENTIFIER);
SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max = MAXINT;
}
else if (idp->use != CONST_ID) {
Error(INVALID_SUBRANGE);
SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max = MAXINT;
}
else if (SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.range_typep != idp->typep) {
Error(TYPE_MISMATCH);
SUBRANGE_TP->TSUBRANGE.max = MAXINT;
}
else if (idp->typep == integer_typep)
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
05063
05064
05065
05066
05067
05068
05069
05070
05071
05072
05073
05074
05075
05076
05077
05078
05079
05080
05081
05082
05083
05084
05085
05086
05087
05088
05089
05090
05091
05092
05093
05094
05095
05096
05097
05098
05099
05100
05101
05102
05103
05104
05105
05106
05107
05108
05109

if (RECORD_ALL_LAST == NULL) RECORD_ALL_LAST = RECORD_SUB_LAST;
else {
if (RECORD_ALL_LAST != NULL) {
RECORD_ALL_LAST->next = RECORD_SUB_FIRST;
RECORD_ALL_LAST = RECORD_SUB_LAST;
}
}
RECORD_SUB_FIRST = RECORD_SUB_LAST = NULL;
}
break;
case 404:
search_and_enter_this_symtab(idp, RECORD_TP->TRECORD.field_symtab);
idp->use = FIELD_ID;
idp->label_index = new_label_index();
if (RECORD_ALL_FIRST == NULL) {
RECORD_ALL_FIRST = idp;
RECORD_SUB_FIRST = RECORD_SUB_LAST = idp;
}
else if (RECORD_SUB_FIRST == NULL)
RECORD_SUB_FIRST = RECORD_SUB_LAST = idp;
else {
/* Link ids together into sublist */
if (RECORD_SUB_LAST != NULL) {
RECORD_SUB_LAST->next = idp;
RECORD_SUB_LAST = idp;
}
}
type_def_flag = FALSE;
break;
case 434:
IncSemTop(3);
CASE_DEPTH = sem[sem_top - 3].ival + 3;
strcpy(tag_name, yylval.sval);
tag_line = token_line;
tag_column = token_column;
break;
case 442:
{ int save_line = token_line, save_column = token_column;
int size;
token_line = tag_line;
token_column = tag_column;
/* search_and_enter_this_symtab */
if ((idp = search_symtab(tag_name, RECORD_TP->TRECORD.field_symtab))
== NULL)
idp = enter_symtab(tag_name, &RECORD_TP->TRECORD.field_symtab);
else {
Error(REDEFINED_IDENTIFIER);
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05110
05111
05112
05113
05114
05115
05116
05117
05118
05119
05120
05121
05122
05123
05124
05125
05126
05127
05128
05129
05130
05131
05132
05133
05134
05135
05136
05137
05138
05139
05140
05141
05142
05143
05144
05145
05146
05147
05148
05149
05150
05151
05152
05153
05154
05155
05156
05157

utoa(++dummy_no,&dummy_name[1]);
idp = enter_symtab(dummy_name,&RECORD_TP->TRECORD.field_symtab);
}
idp->use = TAG_ID;
idp->label_index = new_label_index();
if (RECORD_ALL_FIRST == NULL)
RECORD_ALL_FIRST = RECORD_ALL_LAST = idp;
else {
if (RECORD_ALL_LAST != NULL) {
RECORD_ALL_LAST->next = idp;
RECORD_ALL_LAST = idp;
}
}
token_line = save_line;
token_column = save_column;
type_def_flag = FALSE;
search_all_symtab(type_idp);
if (type_idp == NULL) {
Error(INVALID_TYPE);
TAG_TYPEP = &dummy_type;
}
else if (type_idp->use != TYPE_ID) {
Error(INVALID_TYPE);
TAG_TYPEP = &dummy_type;
}
else {
TAG_TYPEP = type_idp->typep;
if (TAG_TYPEP == integer_typep || TAG_TYPEP == char_typep)
Warning(VARIANT_CONST);
else {
switch (TAG_TYPEP->form) {
case ENUM_FORM:
{ SYM_NODE_PTR p;
p = TAG_TYPEP->TENUMERATION.const_idp;
while (p) {
p->IFLAG = 0;
p = p->next;
}
}
break;
case SUBRANGE_FORM:
Warning(VARIANT_CONST);
break;
default:
Error(INVALID_TYPE);
}
}
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05158
05159
05160
05161
05162
05163
05164
05165
05166
05167
05168
05169
05170
05171
05172
05173
05174
05175
05176
05177
05178
05179
05180
05181
05182
05183
05184
05185
05186
05187
05188
05189
05190
05191
05192
05193
05194
05195
05196
05197
05198
05199
05200
05201
05202
05203
05204
05205

}
idp->typep = TAG_TYPEP;
size = TAG_TYPEP->size;
idp->IDATA.offset = RECORD_OFFSET;
gen3("$N_%d\tEQU\t%u\t;%.50s", idp->label_index,
idp->IDATA.offset, idp->name);
RECORD_OFFSET += size;
if (RECORD_TP->size < RECORD_OFFSET)
RECORD_TP->size = RECORD_OFFSET;
ORIGIN_OFFSET = RECORD_OFFSET;
}
break;
case 446:
type_idp = search_display(tag_name);
if (type_idp == NULL) {
Error(INVALID_TYPE);
TAG_TYPEP = &dummy_type;
}
else if (type_idp->use != TYPE_ID) {
Error(INVALID_TYPE);
TAG_TYPEP = &dummy_type;
}
else {
TAG_TYPEP = type_idp->typep;
if (TAG_TYPEP == integer_typep || TAG_TYPEP == char_typep)
Warning(VARIANT_CONST);
else {
switch (TAG_TYPEP->form) {
case ENUM_FORM:
{ SYM_NODE_PTR p;
p = TAG_TYPEP->TENUMERATION.const_idp;
while (p) {
p->IFLAG = 0;
p = p->next;
}
}
break;
case SUBRANGE_FORM:
Warning(VARIANT_CONST);
break;
default:
Error(INVALID_TYPE);
}
}
}
ORIGIN_OFFSET = RECORD_OFFSET;
break;
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05206
05207
05208
05209
05210
05211
05212
05213
05214
05215
05216
05217
05218
05219
05220
05221
05222
05223
05224
05225
05226
05227
05228
05229
05230
05231
05232
05233
05234
05235
05236
05237
05238
05239
05240
05241
05242
05243
05244
05245
05246
05247
05248
05249
05250
05251
05252
05253

case 457:
RECORD_OFFSET = ORIGIN_OFFSET;
break;
case 469:
{ int d;
if (TAG_TYPEP->form == ENUM_FORM && no_error == 0) {
idp = TAG_TYPEP->TENUMERATION.const_idp;
while (idp) {
if (idp->IFLAG == 0)
Warning1(NO_TAG_CONST, idp->name);
idp = idp->next;
}
}
d = CASE_DEPTH;
DecSemTop(3);
CASE_DEPTH = d - 3;
}
break;
case 472:
CASE_SIGN = *token;
break;
case 475:
if (base_type(TAG_TYPEP) != char_typep || strlen(yylval.sval) != 1)
Error(INVALID_TAG_CONST);
break;
case 481:
if (base_type(TAG_TYPEP) != integer_typep) Error(INVALID_TAG_CONST);
break;
case 484:
Error(INVALID_TAG_CONST);
break;
case 491:
search_all_symtab(idp);
if (idp == NULL) {
Error(UNDEFINED_IDENTIFIER);
break;
}
if (idp->use != CONST_ID) {
Error(REQUIRE_CONST_ID);
break;
}
if (idp->typep == integer_typep)
if (base_type(TAG_TYPEP) == integer_typep) break;
else {
Error(INVALID_TAG_CONST);
break;
}
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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
05447
05448
05449
05450
05451
05452
05453
05454
05455
05456
05457
05458
05459
05460
05461
05462
05463
05464
05465
05466
05467
05468
05469
05470
05471
05472
05473
05474
05475
05476
05477
05478
05479
05480
05481
05482
05483
05484
05485
05486
05487
05488
05489
05490
05491
05492
05493

LOCAL_ALL_FIRST;
display[level].block_id->IROUTINE.total_local_sizes =
LOCAL_TOTAL_SIZE;
}
DecSemTop(6);
break;
case 526: /* found type of var id */
{ int size;
tp = sem[sem_top].typeptr;
DecSemTop(1);
size = tp->size;
if (size&1) ++size;
/* Assign the offset and the type to all varable ids in the sublist. */
for (idp = LOCAL_SUB_FIRST; idp != NULL;
idp = idp->next) {
idp->typep = tp;
LOCAL_OFFSET -= size;
LOCAL_TOTAL_SIZE += size;
idp->IDATA.offset = LOCAL_OFFSET;
}
/* Link this sublist to the previous sublist */
if (LOCAL_ALL_LAST == NULL)
LOCAL_ALL_LAST = LOCAL_SUB_LAST;
else {
LOCAL_ALL_LAST->next = LOCAL_SUB_FIRST;
LOCAL_ALL_LAST = LOCAL_SUB_LAST;
}
LOCAL_SUB_FIRST = LOCAL_SUB_LAST = NULL;
}
break;
case 532: /* first id of id sublist */
search_and_enter_local_symtab(idp);
idp->use = VAR_ID;
idp->label_index = new_label_index();
if (LOCAL_ALL_FIRST == NULL) LOCAL_ALL_FIRST = idp;
LOCAL_SUB_FIRST = LOCAL_SUB_LAST = idp;
type_def_flag = FALSE;
break;
case 540: /* next id of sublist, link together and remember as
the last id */
search_and_enter_local_symtab(idp);
idp->use = VAR_ID;
idp->label_index = new_label_index();
/* Link ids together into sublist */
if (LOCAL_SUB_LAST != NULL) {
LOCAL_SUB_LAST->next = idp;
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);

ภาคผนวก จ โปรแกรมต้ นฉบับของคอมไพเลอร์ ภาษาพีเอสยูปาสกาล 543
05590
05591
05592
05593
05594
05595
05596
05597
05598
05599
05600
05601
05602
05603
05604
05605
05606
05607
05608
05609
05610
05611
05612
05613
05614
05615
05616
05617
05618
05619
05620
05621
05622
05623
05624
05625
05626
05627
05628
05629
05630
05631
05632
05633
05634
05635
05636
05637

enter_block(proc_idp, proc_idp->IROUTINE.parm_ptr);
}
break;
case 582:
{ SYM_NODE_PTR func_idp;
search_local_symtab(func_idp);
if (func_idp == NULL) {
enter_local_symtab(func_idp);
func_idp->use = FUNC_ID;
func_idp->IROUTINE.key = DECLARE_ROUTINE;
func_idp->IROUTINE.parm_counts = 0;
func_idp->IROUTINE.total_parm_sizes = 0;
func_idp->IROUTINE.parm_ptr = NULL;
func_idp->IROUTINE.total_local_sizes = 0;
func_idp->IROUTINE.local_ptr = NULL;
func_idp->typep = NULL;
func_idp->label_index = new_label_index();
}
else if ((func_idp->use != FUNC_ID) ||
(func_idp->IROUTINE.key != FORWARD_ROUTINE))
Error(REDEFINED_IDENTIFIER);
enter_block(func_idp, func_idp->IROUTINE.parm_ptr);
}
break;
case 1574:
{ SYM_NODE_PTR proc_idp;
search_local_symtab(proc_idp);
if (proc_idp == NULL) {
enter_local_symtab(proc_idp);
proc_idp->use = PROCPARM_ID;
proc_idp->IROUTINE.key = DECLARE_ROUTINE;
proc_idp->IROUTINE.parm_counts = 0;
proc_idp->IROUTINE.total_parm_sizes = 0;
proc_idp->IROUTINE.parm_ptr = NULL;
proc_idp->IROUTINE.total_local_sizes = 0;
proc_idp->IROUTINE.local_ptr = NULL;
proc_idp->typep = NULL;
proc_idp->label_index = new_label_index();
++PARA_COUNT;
if (PARA_ALL_LAST != NULL) {
PARA_ALL_LAST->next = proc_idp;
PARA_ALL_LAST = proc_idp;
}
else PARA_ALL_FIRST = PARA_ALL_LAST = proc_idp;
}
else if ((proc_idp->use != PROC_ID) ||
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05638
05639
05640
05641
05642
05643
05644
05645
05646
05647
05648
05649
05650
05651
05652
05653
05654
05655
05656
05657
05658
05659
05660
05661
05662
05663
05664
05665
05666
05667
05668
05669
05670
05671
05672
05673
05674
05675
05676
05677
05678
05679
05680
05681
05682
05683
05684
05685

(proc_idp->IROUTINE.key != FORWARD_ROUTINE))
Error(REDEFINED_IDENTIFIER);
enter_block(proc_idp, proc_idp->IROUTINE.parm_ptr);
}
break;
case 1582:
{ SYM_NODE_PTR func_idp;
search_local_symtab(func_idp);
if (func_idp == NULL) {
enter_local_symtab(func_idp);
func_idp->use = FUNCPARM_ID;
func_idp->IROUTINE.key = DECLARE_ROUTINE;
func_idp->IROUTINE.parm_counts = 0;
func_idp->IROUTINE.total_parm_sizes = 0;
func_idp->IROUTINE.parm_ptr = NULL;
func_idp->IROUTINE.total_local_sizes = 0;
func_idp->IROUTINE.local_ptr = NULL;
func_idp->typep = NULL;
func_idp->label_index = new_label_index();
++PARA_COUNT;
if (PARA_ALL_LAST != NULL) {
PARA_ALL_LAST->next = func_idp;
PARA_ALL_LAST = func_idp;
}
else PARA_ALL_FIRST = PARA_ALL_LAST = func_idp;
}
else if ((func_idp->use != FUNC_ID) ||
(func_idp->IROUTINE.key != FORWARD_ROUTINE))
Error(REDEFINED_IDENTIFIER);
enter_block(func_idp, func_idp->IROUTINE.parm_ptr);
}
break;
case 1636:
Error(CON_ARRAY);
break;
case 588:
search_and_find_all_symtab(type_idp);
if (display[level].block_id != NULL)
if (display[level].block_id->IROUTINE.key == FORWARD_ROUTINE)
Error(ALREADY_FORWARDED);
else if (type_idp->use != TYPE_ID) {
Error(INVALID_TYPE);
display[level].block_id->typep = &dummy_type;
}
else {
if ((type_idp->typep->form != SCALAR_FORM) &&
(type_idp->typep->form != ENUM_FORM) &&
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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
05735
05736
05737
05738
05739
05740
05741
05742
05743
05744
05745
05746
05747
05748
05749
05750
05751
05752
05753
05754
05755
05756
05757
05758
05759
05760
05761
05762
05763
05764
05765
05766
05767
05768
05769
05770
05771
05772
05773
05774
05775
05776
05777
05778
05779
05780
05781

parm_offset += (2*POINTER_SIZE);
/* routine addr + static link */
if (parm_offset & 1) ++parm_offset;
}
reverse_list(&parm_listp);
display[level].block_id->IROUTINE.parm_counts =
PARA_COUNT;
display[level].block_id->IROUTINE.total_parm_sizes =
parm_offset - PARAMETER_STACK_FRAME_OFFSET;
display[level].block_id->IROUTINE.parm_ptr = PARA_ALL_FIRST;
}
DecSemTop(6);
break;
case 622:
PARA_VALVAR = VALPARM_ID;
break;
case 626:
PARA_VALVAR = VARPARM_ID;
break;
case 634:
if (level > 0) --level;
break;
case 636:
search_and_find_all_symtab(type_idp);
if (type_idp->use != TYPE_ID) {
Error(INVALID_TYPE);
type_idp->typep = &dummy_type;
}
/* Assign the type to all parm ids in the sublist */
for (parm_idp = PARA_SUB_FIRST;
parm_idp != NULL;
parm_idp = parm_idp->next)
parm_idp->typep = type_idp->typep;
/* Link this list to the list of all parm ids. */
if (PARA_ALL_LAST == NULL)
PARA_ALL_LAST = PARA_SUB_LAST;
else {
PARA_ALL_LAST->next = PARA_SUB_FIRST;
PARA_ALL_LAST = PARA_SUB_LAST;
}
PARA_SUB_FIRST = PARA_SUB_LAST = NULL;
break;
case 640: /* first id of parameter sublist */
search_and_enter_local_symtab(parm_idp);
parm_idp->use = PARA_VALVAR;
parm_idp->label_index = new_label_index();
++PARA_COUNT;
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. แฟ้มข้อมูล : 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
06068
06069
06070
06071
06072
06073
06074
06075
06076
06077
06078
06079
06080
06081
06082
06083
06084
06085
06086
06087
06088
06089
06090
06091
06092
06093
06094
06095
06096
06097
06098
06099
06100
06101
06102
06103
06104
06105
06106
06107
06108
06109
06110
06111
06112
06113
06114

gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_writeln");
mark_call("_writeln");
break;
case STD_PAGE:
gen2("\tlea\tax,$N_%d\t;%.50s",
std_output->label_index, std_output->name);
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_page");
mark_call("_page");
break;
case STD_READLN:
gen2("\tlea\tax,$N_%d\t;%.50s",
std_input->label_index, std_input->name);
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_readln");
mark_call("_readln");
break;
case STD_PUT:
gen2("\tlea\tax,$N_%d\t;%.50s",
std_output->label_index, std_output->name);
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tmov\tax,1\t; text file");
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_put");
mark_call("_put");
gen0("\tpop\tax");
break;
case STD_GET:
gen2("\tlea\tax,$N_%d\t;%.50s",
std_input->label_index, std_input->name);
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tmov\tax,1");
gen0("\tpush\tax\t;size = 1");
gen0("\tpush\tax\t; text file = 1");
gen0("\tcall\t_get");
mark_call("_get");
gen0("\tpop\tax");
break;
case STD_NOSOUND: /* not ISO standard */
gen0("\tcall\t_nosound");
mark_call("_nosound");
break;
/* Note! reset and rewrite are not allowed */
/* because they mean reset(input) and */
/* rewrite(output) Can not do these!
*/
default :
Error(INVALID_IDENTIFIER_USAGE);

ภาคผนวก จ โปรแกรมต้ นฉบับของคอมไพเลอร์ ภาษาพีเอสยูปาสกาล 554
06115
06116
06117
06118
06119
06120
06121
06122
06123
06124
06125
06126
06127
06128
06129
06130
06131
06132
06133
06134
06135
06136
06137
06138
06139
06140
06141
06142
06143
06144
06145
06146
06147
06148
06149
06150
06151
06152
06153
06154
06155
06156
06157
06158
06159
06160
06161
06162

}
}
break;
default:
Error(INVALID_IDENTIFIER_USAGE);
}
DecSemTop(2);
break;
case 710:
{ int lev;
IncSemTop(2);
EXPR_TP = EIDP->typep;
EKIND = VARIABLE;
lev = EIDP->level;
switch (EIDP->use) {
case FUNC_ID:
if (lev == level) {
Error(INVALID_IDENTIFIER_USAGE);
break;
}
/* gen_push_return_value_address */
if (++lev < level) {
/* find the appropriate stack frame */
gen0("\tmov\tbx,bp");
do {
gen0("\tmov\tbp,WORD PTR [bp+4]\t;static link");
} while (++lev < level);
gen0("\tlea\tax,[bp-4]\t;RETURN VALUE");
gen0("\tmov\tbp,bx");
}
else {
gen0("\tlea\tax,[bp-4]\t;RETURN VALUE");
}
gen0("\tpush\tax");
break;
case FIELD_ID:
case TAG_ID:
case VARPARM_ID:
case VALPARM_ID:
case UNDEFINED:
gen_push_address(EIDP, EWITH_INDEX);
break;
case VAR_ID:
check_for_id(EIDP);
gen_push_address(EIDP, EWITH_INDEX);
break;
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
06212
06213
06214
06215
06216
06217
06218
06219
06220
06221
06222
06223
06224
06225
06226
06227
06228
06229
06230
06231
06232
06233
06234
06235
06236
06237
06238
06239
06240
06241
06242
06243
06244
06245
06246
06247
06248
06249
06250
06251
06252
06253
06254
06255
06256
06257
06258

variable_use = ROUTINE_USE;
else if (PARM_PTR->use == VARPARM_ID) variable_use = VARPARM_USE;
else variable_use = EXPR_USE;
else
Error(WRONG_NUMBER_OF_PARMS);
break;
case 492:
{ TYPE_NODE_PTR expr_tp;
int kind;
SYM_NODE_PTR var_ptr;
STDTABPTR std_routine;
/* keep expr type_ptr, kind and var_ptr */
expr_tp = sem[sem_top].typeptr;
kind = sem[sem_top-1].ival;
var_ptr = sem[sem_top-2].symptr;
/* with index not use any more */
DecSemTop(4);
if ((RTN_PTR->use == STDPROC_ID) || (RTN_PTR->use == STDFUNC_ID))
goto standard_routine;
/* else user defined routine */
if (PARM_PTR) {
if (PARM_PTR->use == PROCPARM_ID ||
PARM_PTR->use == FUNCPARM_ID) {
if ((PARM_PTR->use == PROCPARM_ID &&
var_ptr->use != PROC_ID &&
var_ptr->use != PROCPARM_ID) ||
(PARM_PTR->use == FUNCPARM_ID &&
var_ptr->use != FUNC_ID &&
var_ptr->use != FUNCPARM_ID))
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
else {
BOOLEAN error=FALSE;
check_parameter_congruent(PARM_PTR->IROUTINE.parm_ptr,
var_ptr->IROUTINE.parm_ptr,&error);
static_link(var_ptr->level+1);
gen2("\tlea\tbx,$N_%d\t;%.50s", var_ptr->label_index,
var_ptr->name);
gen0("\tpush\tbx\t;address of parameter routine");
}
}
else if (PARM_PTR->use == VARPARM_ID)
if (kind == VARIABLE)
if (PARM_PTR->typep != expr_tp)
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
else if (var_ptr->use == TAG_ID)
Error(USE_TAG_ID);
else check_for_id(var_ptr);
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06259
06260
06261
06262
06263
06264
06265
06266
06267
06268
06269
06270
06271
06272
06273
06274
06275
06276
06277
06278
06279
06280
06281
06282
06283
06284
06285
06286
06287
06288
06289
06290
06291
06292
06293
06294
06295
06296
06297
06298
06299
06300
06301
06302
06303
06304
06305
06306

else Error(INVALID_CALL_BY_REFERENCE);
else if (! check_assign_types(PARM_PTR->typep, expr_tp))
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
else {
expr_tp = base_type(expr_tp);
if (base_type(PARM_PTR->typep) == real_typep) {
if (expr_tp == integer_typep) {
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_float_convert");
mark_call("_float_convert");
}
gen0("\tpush\tdx");
gen0("\tpush\tax");
}
else
if ((expr_tp->form == ARRAY_FORM) ||
(expr_tp->form == RECORD_FORM)) {
unsigned int size = expr_tp->size;
unsigned int offset = size % 2 == 0 ?
size : size + 1;
gen0("\tpop\tsi");
gen1("\tsub\tsp,%u", offset);
gen0("\tmov\tdi,sp");
gen0("\tmov\tax,ds");
gen0("\tmov\tes,ax");
gen1("\tmov\tcx,%u", size);
gen0("\tcld");
gen0("\trep\tmovsb");
}
else gen_push_value(expr_tp);
}
PARM_PTR = PARM_PTR->next;
}
goto break_492;
/* end user defined routine */
standard_routine:
++PARAMETER_COUNT;
std_routine = search_std_routine(RTN_PTR->name);
expr_tp = base_type(expr_tp);
/* ====== procedure assign(file,name) not ISO Standard ====== */
if (std_routine->std_code == STD_ASSIGN) {
if (PARAMETER_COUNT == 1) {
if ((expr_tp->form == FILE_FORM ||
expr_tp->form == TEXT_FORM) &&
(kind == VARIABLE)) {
if (var_ptr == std_input || var_ptr == std_output)
Error(ASSIGN_NAME);
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06307
06308
06309
06310
06311
06312
06313
06314
06315
06316
06317
06318
06319
06320
06321
06322
06323
06324
06325
06326
06327
06328
06329
06330
06331
06332
06333
06334
06335
06336
06337
06338
06339
06340
06341
06342
06343
06344
06345
06346
06347
06348
06349
06350
06351
06352
06353
06354

else {
gen1("\tmov\tax,%u",
expr_tp->TFILE.fcom_typep->size);
gen0("\tpush\tax");
}
}
else
Error(NEED_FILE_TYPE);
}
else
if (PARAMETER_COUNT == 2)
if ((expr_tp->form == ARRAY_FORM) &&
(expr_tp->TARRAY.elmt_typep == char_typep))
if (expr_tp->TARRAY.elmt_counts >
MAX_FILE_NAME_LENGTH)
Error(FILE_NAME_TOO_LONG);
else {
gen1("\tmov\tax,%u", expr_tp->size);
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_assign_string_name");
mark_call("_assign_string_name");
}
else
if (expr_tp == char_typep) {
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_assign_char_name");
mark_call("_assign_char_name");
}
else
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
goto break_492;
}
/* ====== procedure intr(number,record) not ISO Standard ====== */
if (std_routine->std_code == STD_INTR) {
if (PARAMETER_COUNT == 1)
if ((expr_tp != char_typep) &&
(expr_tp != integer_typep))
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
else {
gen0("\tpush\tax");
}
else {
if (PARAMETER_COUNT == 2)
if ((expr_tp->form == RECORD_FORM) &&
(expr_tp->size == REGS_SIZE)) {
gen0("\tcall\t_intr");
mark_call("_intr");
}
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06355
06356
06357
06358
06359
06360
06361
06362
06363
06364
06365
06366
06367
06368
06369
06370
06371
06372
06373
06374
06375
06376
06377
06378
06379
06380
06381
06382
06383
06384
06385
06386
06387
06388
06389
06390
06391
06392
06393
06394
06395
06396
06397
06398
06399
06400
06401
06402

else
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
}
goto break_492;
}
/* ====== procedure outport(number,value) not ISO Standard ====== */
if (std_routine->std_code == STD_OUTPORT) {
if (PARAMETER_COUNT == 1)
if (expr_tp != integer_typep)
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
else {
gen0("\tmov\tdx,ax");
}
else
if (PARAMETER_COUNT == 2)
if (expr_tp != integer_typep)
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
else {
gen0("\tout\tdx,ax");
}
goto break_492;
}
/* ====== procedure outportb(number,value) not ISO Standard ====== */
if (std_routine->std_code == STD_OUTPORTB ) {
if (PARAMETER_COUNT == 1)
if (expr_tp != integer_typep)
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
else {
gen0("\tmov\tdx,ax");
}
else
if (PARAMETER_COUNT == 2)
if ((expr_tp != char_typep) &&
(expr_tp != integer_typep))
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
else {
gen0("\tout\tdx,al");
}
goto break_492;
}
/* ====== function readmem(seg,offset) not ISO Standard ====== */
if (std_routine->std_code == STD_READMEM) {
if (PARAMETER_COUNT == 1)
if (expr_tp != integer_typep)
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
else {
gen0("\tpush\tax");
}
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06403
06404
06405
06406
06407
06408
06409
06410
06411
06412
06413
06414
06415
06416
06417
06418
06419
06420
06421
06422
06423
06424
06425
06426
06427
06428
06429
06430
06431
06432
06433
06434
06435
06436
06437
06438
06439
06440
06441
06442
06443
06444
06445
06446
06447
06448
06449
06450

else
if (PARAMETER_COUNT == 2)
if (expr_tp != integer_typep)
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
else {
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_readmem");
mark_call("_readmem");
}
RTN_PTR->typep = char_typep;
goto break_492;
}
/* ====== procedure get(file) ====== */
/* ====== procedure put(file) ====== */
if (std_routine->std_code == STD_GET ||
std_routine->std_code == STD_PUT ) {
if (PARAMETER_COUNT == 1)
if ((expr_tp->form == FILE_FORM ||
expr_tp->form == TEXT_FORM) &&
(kind == VARIABLE)) {
gen1("\tmov\tax,%u", expr_tp->TFILE.fcom_typep->size);
gen0("\tpush\tax");
if (std_routine->std_code == STD_GET) {
if (expr_tp->form == TEXT_FORM) {
/* check early at compile time */
if (var_ptr == std_output) Error(GET_OUTPUT);
gen0("\tmov\tax,1\t; text file");
}
else {
gen0("\tmov\tax,0\t; binary file");
}
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_get");
mark_call("_get");
}
else {
/* check early at compile time */
if (var_ptr == std_input)
Error(PUT_INPUT);
else {
gen0("\tcall\t_put");
mark_call("_put");
}
}
gen0("\tpop\tax");
}
else Error(NEED_FILE_TYPE);
goto break_492;
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06496
06497
06498

}
/* ====== procedure read(file, v, ...) ==== */
/* ====== procedure readln(file, v, ...) = */
/* = in case no parameter see action #708 = */
if (std_routine->std_code == STD_READ ||
std_routine->std_code == STD_READLN ) {
if (kind == VARIABLE) {
expr_tp = base_type(expr_tp);
if (PARAMETER_COUNT == 1)
if ((expr_tp->form == FILE_FORM) ||
(expr_tp->form == TEXT_FORM))
/* read(ln)(file, ...) */
current_file_tp = expr_tp;
else
/* read(ln)(v,...) => read(ln)(input,v, ...) */
/* input is text file */
if (expr_tp->form == SCALAR_FORM) {
current_file_tp = text_typep;
gen0("\tpop\tbx");
gen2("\tlea\tax,$N_%d\t;%.50s",
std_input->label_index, std_input->name);
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tpush\tbx");
if (expr_tp == real_typep) {
gen0("\tcall\t_read_real");
mark_call("_read_real");
}
else {
if (var_ptr->use == TAG_ID) Error(USE_TAG_ID);
else check_for_id(var_ptr);
if (expr_tp == integer_typep) {
gen0("\tcall\t_read_integer");
mark_call("_read_integer");
}
else if (expr_tp == char_typep) {
gen0("\tcall\t_read_char");
mark_call("_read_char");
}
}
}
else Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
else
/* PARAMETER_COUNT > 1 */
/* we are looking at read(ln)(...,v,...) */
if (current_file_tp == text_typep)
/* text file */
if (expr_tp->form == SCALAR_FORM) {
if (expr_tp == real_typep) {
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06500
06501
06502
06503
06504
06505
06506
06507
06508
06509
06510
06511
06512
06513
06514
06515
06516
06517
06518
06519
06520
06521
06522
06523
06524
06525
06526
06527
06528
06529
06530
06531
06532
06533
06534
06535
06536
06537
06538
06539
06540
06541
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gen0("\tcall\t_read_real");
mark_call("_read_real");
}
else {
if (var_ptr->use == TAG_ID) Error(USE_TAG_ID);
else check_for_id(var_ptr);
if (expr_tp == integer_typep) {
gen0("\tcall\t_read_integer");
mark_call("_read_integer");
}
else if (expr_tp == char_typep) {
gen0("\tcall\t_read_char");
mark_call("_read_char");
}
}
}
else Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
else {
/* binary file */
/* read(f,v) => v := f^; get(f) */
/* keep addr of v and f in ax and bx respectively */
gen0("\tpop\tax");
gen0("\tpop\tbx");
gen0("\tpush\tbx"); /* f^ keep for read(f,...) */
/* v := f^ */
gen0("\tpush\tax"); /* v */
gen0("\tpush\tbx"); /* f^ */
if ((current_file_tp->TFILE.fcom_typep->form
!= ARRAY_FORM) &&
(current_file_tp->TFILE.fcom_typep->form
!= RECORD_FORM)) {
gen0("\tpop\tbx");
gen_load_value(current_file_tp);
}
assignment(expr_tp,
current_file_tp->TFILE.fcom_typep);
/* get(f) */
gen1("\tmov\tax,%u",
current_file_tp->TFILE.fcom_typep->size);
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tmov\tax,0\t; binary file");
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_get");
mark_call("_get");
}
}
else Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
goto break_492;
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}
/* ====== procedure write(file, e, ...) === */
/* ====== procedure writeln(file, e, ...) = */
/* = in case no parameter see action #708 = */
if (std_routine->std_code == STD_WRITE ||
std_routine->std_code == STD_WRITELN ) {
expr_tp = base_type(expr_tp);
if (PARAMETER_COUNT == 1)
if (((expr_tp->form == FILE_FORM) ||
(expr_tp->form == TEXT_FORM)) &&
(kind == VARIABLE))
current_file_tp = expr_tp;
else {
current_file_tp = text_typep;
if ((expr_tp->form == ARRAY_FORM) &&
(expr_tp->TARRAY.elmt_typep == char_typep)) {
gen0("\tpop\tbx");
gen2("\tlea\tax,$N_%d\t;%.50s",
std_output->label_index, std_output->name);
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tpush\tbx");
}
else
if ((expr_tp->form == SCALAR_FORM) ||
(expr_tp == boolean_typep)) {
gen2("\tlea\tbx,$N_%d\t;%.50s",
std_output->label_index, std_output->name);
gen0("\tpush\tbx");
gen_push_value(expr_tp);
}
else Error(INVALID_EXPRESSION);
}
else
/* PARAMETER_COUNT > 1 */
/* we are looking at write(ln)(...,e,...) */
if (current_file_tp == text_typep) {
/* text file */
if ((expr_tp->form != SCALAR_FORM) &&
(expr_tp != boolean_typep) &&
((expr_tp->form != ARRAY_FORM) ||
(expr_tp->TARRAY.elmt_typep != char_typep)))
Error(INVALID_EXPRESSION);
else if (expr_tp->form != ARRAY_FORM)
gen_push_value(expr_tp);
}
else {
/* binary file */
/* write(f,e) => f^ := e; put(f) */
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if ((expr_tp->form == ARRAY_FORM) ||
(expr_tp->form == RECORD_FORM)) {
gen0("\tpop\tax");
gen0("\tpop\tbx");
gen0("\tpush\tbx");
gen0("\tpush\tbx");
gen0("\tpush\tax");
}
else {
gen0("\tpop\tbx");
gen0("\tpush\tbx");
gen0("\tpush\tbx");
}
assignment(expr_tp, current_file_tp->TFILE.fcom_typep);
/* put(f) */
gen1("\tmov\tax,%u",
current_file_tp->TFILE.fcom_typep->size);
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_put");
mark_call("_put");
}
goto break_492;
}
/* ====== procedure writemem(segment, offset, value) not ISO standard = */
if (std_routine->std_code == STD_WRITEMEM) {
if (PARAMETER_COUNT == 1)
if (expr_tp != integer_typep)
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
else {
gen0("\tpush\tax");
}
else
if (PARAMETER_COUNT == 2)
if (expr_tp != integer_typep)
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
else {
gen0("\tpush\tax");
}
else
if (PARAMETER_COUNT == 3)
if (expr_tp != char_typep)
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
else {
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_writemem");
mark_call("_writemem");
}
goto break_492;
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06674
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06685
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06687
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06689
06690

}
/* ====== function eof(file) =============== */
/* ====== function eoln(file) ============== */
/* = in case no parameter see action #1264 = */
if (std_routine->std_code == STD_EOF ||
std_routine->std_code == STD_EOLN ) {
if (PARAMETER_COUNT == 1)
if (((expr_tp->form == FILE_FORM) ||
(expr_tp->form == TEXT_FORM)) &&
(kind == VARIABLE)) {
if (std_routine->std_code == STD_EOF) {
gen1("\tmov\tax,%u",
expr_tp->TFILE.fcom_typep->size);
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_eof");
mark_call("_eof");
}
else
if (expr_tp->form == TEXT_FORM) {
gen0("\tcall\t_eoln");
mark_call("_eoln");
}
else Error(NOT_TEXT_FILE);
}
RTN_PTR->typep = boolean_typep;
goto break_492;
}
/* ====== procedure page(file) ============ */
/* = in case no parameter see action #708 = */
if (std_routine->std_code == STD_PAGE) {
if (PARAMETER_COUNT == 1)
if ((expr_tp->form == TEXT_FORM) &&
(kind == VARIABLE)) {
gen0("\tcall\t_page");
mark_call("_page");
}
else Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
goto break_492;
}
/* ====== function abs(x) ====== */
if (std_routine->std_code == STD_ABS) {
if (PARAMETER_COUNT == 1)
if (expr_tp == integer_typep) {
int label = new_label_index();
gen0("\tcmp\tax,0");
gen1("\tjge\t$L_%d", label);
gen0("\tneg\tax");
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06710
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06714
06715
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06717
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06737
06738

gen1("$L_%d:", label);
RTN_PTR->typep = integer_typep;
}
else
if (expr_tp == real_typep) {
gen0("\tpush\tdx");
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_abs_real");
mark_call("_abs_real");
RTN_PTR->typep = real_typep;
}
else Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
goto break_492;
}
/* ====== function sqr(x) ====== */
if (std_routine->std_code == STD_SQR) {
if (PARAMETER_COUNT == 1)
if (expr_tp == integer_typep) {
gen0("\tmov\tdx,ax");
gen0("\timul\tdx");
RTN_PTR->typep = integer_typep;
}
else
if (expr_tp == real_typep) {
gen0("\tpush\tdx");
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_sqr_real");
mark_call("_sqr_real");
RTN_PTR->typep = real_typep;
}
else Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
goto break_492;
}
/* ====== function arctan(x) ====== */
/* ====== function cos(x) ====== */
/* ====== function exp(x) ====== */
/* ====== function ln(x) ====== */
/* ====== function sin(x) ====== */
/* ====== function sqrt(x) ====== */
if (std_routine->std_code == STD_ARCTAN ||
std_routine->std_code == STD_COS ||
std_routine->std_code == STD_EXP ||
std_routine->std_code == STD_LN ||
std_routine->std_code == STD_SIN ||
std_routine->std_code == STD_SQRT) {
if (PARAMETER_COUNT == 1) {
if (expr_tp == integer_typep) {
gen0("\tpush\tax");
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06739
06740
06741
06742
06743
06744
06745
06746
06747
06748
06749
06750
06751
06752
06753
06754
06755
06756
06757
06758
06759
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06761
06762
06763
06764
06765
06766
06767
06768
06769
06770
06771
06772
06773
06774
06775
06776
06777
06778
06779
06780
06781
06782
06783
06784
06785
06786

gen0("\tcall\t_float_convert");
mark_call("_float_convert");
}
else if (expr_tp != real_typep) Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
gen0("\tpush\tdx");
gen0("\tpush\tax");
switch (std_routine->std_code) {
case STD_ARCTAN:
gen0("\tcall\t_arctan");
mark_call("_arctan");
break;
case STD_COS:
gen0("\tcall\t_cos");
mark_call("_cos");
break;
case STD_EXP:
gen0("\tcall\t_exp");
mark_call("_exp");
break;
case STD_LN:
gen0("\tcall\t_ln");
mark_call("_ln");
break;
case STD_SIN:
gen0("\tcall\t_sin");
mark_call("_sin");
break;
case STD_SQRT:
gen0("\tcall\t_sqrt");
mark_call("_sqrt");
break;
}
}
RTN_PTR->typep = real_typep;
goto break_492;
}
/* ====== function chr(i) ====== */
if (std_routine->std_code == STD_CHR) {
if (PARAMETER_COUNT == 1) {
if (expr_tp != integer_typep)
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
}
RTN_PTR->typep = char_typep;
goto break_492;
}
/* ====== function odd(i) ====== */
if (std_routine->std_code == STD_ODD) {
if (PARAMETER_COUNT == 1)
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06789
06790
06791
06792
06793
06794
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06804
06805
06806
06807
06808
06809
06810
06811
06812
06813
06814
06815
06816
06817
06818
06819
06820
06821
06822
06823
06824
06825
06826
06827
06828
06829
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if (expr_tp == integer_typep) {
gen0("\tand\tax,1");
}
else
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
RTN_PTR->typep = boolean_typep;
goto break_492;
}
/* ====== function ord(x) ====== */
if (std_routine->std_code == STD_ORD) {
if (PARAMETER_COUNT == 1) {
if ((expr_tp != integer_typep) &&
(expr_tp != char_typep) &&
(expr_tp->form != ENUM_FORM))
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
}
RTN_PTR->typep = integer_typep;
goto break_492;
}
/* ====== function pred(x) ====== */
/* ====== function succ(x) ====== */
if (std_routine->std_code == STD_PRED ||
std_routine->std_code == STD_SUCC) {
if (PARAMETER_COUNT == 1) {
if ((expr_tp != integer_typep) &&
(expr_tp != char_typep) &&
(expr_tp->form != ENUM_FORM)) {
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
RTN_PTR->typep = integer_typep;
}
else
RTN_PTR->typep = expr_tp;
if (std_routine->std_code == STD_PRED) {
gen0("\tdec\tax");
}
else {
gen0("\tinc\tax");
}
}
goto break_492;
}
/* ====== function srand(i) not ISO standard ====== */
/* ====== function sound(i) not ISO standard ====== */
/* ====== function delay(i) not ISO standard ====== */
/* ====== function inport(i) not ISO standard ====== */
/* ====== function inportb(i) not ISO standard ====== */
if (std_routine->std_code == STD_SRAND ||
std_routine->std_code == STD_SOUND ||
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std_routine->std_code == STD_DELAY ||
std_routine->std_code == STD_INPORT ||
std_routine->std_code == STD_INPORTB) {
if (PARAMETER_COUNT == 1)
if (expr_tp != integer_typep)
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
else
switch (std_routine->std_code) {
case STD_SRAND:
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_srand");
mark_call("_srand");
break;
case STD_SOUND:
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_sound");
mark_call("_sound");
break;
case STD_DELAY:
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_delay");
mark_call("_delay");
break;
case STD_INPORT:
gen0("\tmov\tdx,ax");
gen0("\tin\tax,dx");
RTN_PTR->typep = integer_typep;
break;
case STD_INPORTB:
gen0("\tmov\tdx,ax");
gen0("\tsub\tax,ax");
gen0("\tin\tal,dx");
RTN_PTR->typep = char_typep;
break;
}
goto break_492;
}
/* ====== function round(r) ====== */
if (std_routine->std_code == STD_ROUND) {
if (PARAMETER_COUNT == 1)
if (expr_tp == real_typep) {
gen0("\tpush\tdx");
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_round");
mark_call("_round");
}
else
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
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RTN_PTR->typep = integer_typep;
goto break_492;
}
/* ====== function trunc(r) ====== */
if (std_routine->std_code == STD_TRUNC) {
if (PARAMETER_COUNT == 1)
if (expr_tp == real_typep) {
gen0("\tpush\tdx");
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_trunc");
mark_call("_trunc");
}
else
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
RTN_PTR->typep = integer_typep;
goto break_492;
}
/* ====== procedure new(p) ====== */
if (std_routine->std_code == STD_NEW) {
if (PARAMETER_COUNT == 1)
if (expr_tp->form == POINTER_FORM) {
gen1("\tmov\tax,%u",
expr_tp->TPOINTER.pointer_idp->typep->size);
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_new");
mark_call("_new");
}
else
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
goto break_492;
}
/* ====== procedure dispose(p) ====== */
if (std_routine->std_code == STD_DISPOSE) {
if (PARAMETER_COUNT == 1)
if (expr_tp->form == POINTER_FORM) {
gen1("\tmov\tax,%u",
expr_tp->TPOINTER.pointer_idp->typep->size);
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_dispose");
mark_call("_dispose");
}
else
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
goto break_492;
}
/* ====== function ofs(v) not ISO standard ====== */
if (std_routine->std_code == STD_OFS) {
if (PARAMETER_COUNT == 1) {
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if (kind == VARIABLE) {
gen0("\tpop\tax");
}
else
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
RTN_PTR->typep = integer_typep;
}
goto break_492;
}
/* ====== function seg(v) not ISO standard ====== */
if (std_routine->std_code == STD_SEG) {
if (PARAMETER_COUNT == 1) {
if (kind == VARIABLE) {
gen0("\tpop\tax");
gen0("\tmov\tax,ds");
}
else
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
RTN_PTR->typep = integer_typep;
}
goto break_492;
}
/* ====== procedure reset(file) ====== */
if (std_routine->std_code == STD_RESET) {
if (PARAMETER_COUNT == 1)
if ((expr_tp->form == FILE_FORM) ||
(expr_tp->form == TEXT_FORM)) {
/* check early at compile time */
if (var_ptr == std_input || var_ptr == std_output)
Error(RESET_TERMINAL);
else {
gen1("\tmov\tax,%u",
expr_tp->TFILE.fcom_typep->size);
gen0("\tpush\tax");
if (expr_tp->form == TEXT_FORM) {
gen0("\tmov\tax,1\t; text file");
}
else {
gen0("\tmov\tax,0\t; binary file");
}
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_reset");
mark_call("_reset");
}
}
else
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
goto break_492;
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06979
06980
06981
06982
06983
06984
06985
06986
06987
06988
06989
06990
06991
06992
06993
06994
06995
06996
06997
06998
06999
07000
07001
07002
07003
07004
07005
07006
07007
07008
07009
07010
07011
07012
07013
07014
07015
07016
07017
07018
07019
07020
07021
07022
07023
07024
07025
07026

}
/* ====== procedure rewrite(file) ====== */
if (std_routine->std_code == STD_REWRITE) {
if (PARAMETER_COUNT == 1)
if ((expr_tp->form == FILE_FORM) ||
(expr_tp->form == TEXT_FORM)) {
/* check early at compile time */
if (var_ptr == std_input || var_ptr == std_output)
Error(REWRITE_TERMINAL);
else {
gen1("\tmov\tax,%u",
expr_tp->TFILE.fcom_typep->size);
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_rewrite");
mark_call("_rewrite");
}
}
else
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
goto break_492;
}
/* ====== procedure close(file) not ISO standard ====== */
if (std_routine->std_code == STD_CLOSE) {
if (PARAMETER_COUNT == 1)
if ((expr_tp->form == FILE_FORM) ||
(expr_tp->form == TEXT_FORM)) {
/* check early at compile time */
if (var_ptr == std_input || var_ptr == std_output)
Error(CLOSE_TERMINAL);
else {
gen1("\tmov\tax,%u",
expr_tp->TFILE.fcom_typep->size);
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_close");
mark_call("_close");
}
}
else
Error(PARM_TYPE_MISMATCH);
goto break_492;
}
/* = standard function eofand eoln may not have parameter = */
/* = see action #1264 but rand may not have parameter and = */
/* = error if it has
= */
/* = standard procedure write, writeln, read, readln, and = */
/* = page may not have parameter see action #708
= */
/* = but nosound may not have parameter and
= */
/* = error if it has
= */
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07027
07028
07029
07030
07031
07032
07033
07034
07035
07036
07037
07038
07039
07040
07041
07042
07043
07044
07045
07046
07047
07048
07049
07050
07051
07052
07053
07054
07055
07056
07057
07058
07059
07060
07061
07062
07063
07064
07065
07066
07067
07068
07069
07070
07071
07072
07073
07074

/* = error in case function rand not ISO standard ======== */
/* = or procedure nosound not ISO standard have parameter = */
if (PARAMETER_COUNT == 1)
Error(WRONG_NUMBER_OF_PARMS);
/* end standard routine */
break_492:
IncSemTop(4);
sem[sem_top].typeptr = expr_tp;
}
break;
case 494:
if ((RTN_PTR->use == STDPROC_ID) || (RTN_PTR->use == STDFUNC_ID)) {
STDTABPTR std_routine = search_std_routine(RTN_PTR->name);
switch (std_routine->std_code) {
/* any arguments */
case STD_READ:
case STD_WRITE:
gen0("\tpop\tax");
break;
case STD_READLN:
if (current_file_tp == text_typep) {
gen0("\tcall\t_readln");
mark_call("_readln");
}
else
Error(NOT_TEXT_FILE);
break;
case STD_WRITELN:
if (current_file_tp == text_typep) {
gen0("\tcall\t_writeln");
mark_call("_writeln");
}
else
Error(NOT_TEXT_FILE);
break;
/* three arguments */
case STD_WRITEMEM: /* not ISO standard */
if (PARAMETER_COUNT != 3)
Error(WRONG_NUMBER_OF_PARMS);
break;
/* two arguments */
case STD_ASSIGN: /* not ISO standard */
case STD_INTR: /* not ISO standard */
case STD_OUTPORT: /* not ISO standard */
case STD_OUTPORTB: /* not ISO standard */
case STD_READMEM: /* not ISO standard */
if (PARAMETER_COUNT != 2)
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
07125
07126
07127
07128
07129
07130
07131
07132
07133
07134
07135
07136
07137
07138
07139
07140
07141
07142
07143
07144
07145
07146
07147
07148
07149
07150
07151
07152
07153
07154
07155
07156
07157
07158
07159
07160
07161
07162
07163
07164
07165
07166
07167
07168
07169
07170

}
else
if ((EXPR_TP->form != FILE_FORM) &&
(EXPR_TP->form != TEXT_FORM)) {
/* string */
gen1("\tmov\tax,%d", EXPR_TP->TARRAY.elmt_counts);
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_write_string");
mark_call("_write_string");
}
DecSemTop(4);
break;
case 662:
{ TYPE_NODE_PTR wexpr_tp;
wexpr_tp = EXPR_TP;
DecSemTop(4);
if ((RTN_IDP->use == STDPROC_ID) &&
(strcmp(RTN_IDP->name, name_WRITE) == 0 ||
strcmp(RTN_IDP->name, name_WRITELN) == 0))
if (current_file_tp == text_typep) {
if (base_type(wexpr_tp) != integer_typep)
Error(TYPE_MISMATCH);
else
{gen0("\tpush\tax");}
}
else Error(NOT_TEXT_FILE);
else Error(SYNTAX_ERROR);
}
break;
case 666:
if ((RTN_IDP->use == STDPROC_ID) &&
(strcmp(RTN_IDP->name, name_WRITE) == 0 ||
strcmp(RTN_IDP->name, name_WRITELN) == 0))
if (current_file_tp == text_typep)
if (EXPR_TP == char_typep) {
gen1("\tmov\tax,%d", DEFAULT_CHAR_W);
gen0("\tpush\tax");
}
else
if (EXPR_TP == boolean_typep) {
gen1("\tmov\tax,%d", DEFAULT_BOOLEAN_W);
gen0("\tpush\tax");
}
else
if (EXPR_TP == integer_typep) {
gen1("\tmov\tax,%d", DEFAULT_INTEGER_W);
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
07268
07269
07270
07271
07272
07273
07274
07275
07276
07277
07278
07279
07280
07281
07282
07283
07284
07285
07286
07287
07288
07289
07290
07291
07292
07293
07294
07295
07296
07297
07298
07299
07300
07301
07302
07303
07304
07305
07306
07307
07308
07309
07310
07311
07312
07313
07314

p = LABEL_STACK[i].def;
while (p)
if (p->labelp == idp) {
found = TRUE;
break;
}
else p = p->rlink;
++i;
}
if (found) { gen1("\tjmp\t$L_%d", idp->label_index);}
else Error(JMP_INTO_STRUCT);
break;
}
/* ref to forward label, add ref to ref stack */
if (LABEL_STACK_EMPTY) break;
p = (LABEL_NODE_PTR) malloc(sizeof(LABEL_NODE));
if (p == NULL) FatalError(MEMORY_OVERFLOW);
p->llink = NULL;
p->rlink = LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].ref;
p->labelp = idp;
p->line = token_line;
p->column = token_column;
if (LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].ref != NULL)
LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].ref->llink = p;
LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].ref = p;
gen1("\tjmp\t$L_%d", idp->label_index);
}
break;
case 66: /* enter struct statement for lebel checking */
ALLOCATE_LABEL_STACK;
LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].ref = NULL;
LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].def = NULL;
break;
case 77: /* exit struct statement for label checking */
{ LABEL_NODE_PTR p, q, r;
/* free all defined label node */
if (LABEL_STACK_EMPTY) break;
p = LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].def;
while (p) {
q = p;
p = p->rlink;
free(q);
}
if ((r = p = LABEL_STACK[TOP_LABEL_STACK].ref) != NULL)
while ((q = p->rlink) != NULL) p = q;
RELEASE_LABEL_STACK;
/* 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
07556
07557
07558
07559
07560
07561
07562
07563
07564
07565
07566
07567
07568
07569
07570
07571
07572
07573
07574
07575
07576
07577
07578
07579
07580
07581
07582
07583
07584
07585
07586
07587
07588
07589
07590
07591
07592
07593
07594
07595
07596
07597
07598
07599
07600
07601
07602

(CEXPR_TP->form != SUBRANGE_FORM))
|| (CEXPR_TP == real_typep)) Error(TYPE_MISMATCH);
CEXPR_TP = base_type(CEXPR_TP);
END_CASE_LABEL = new_label_index();
break;
case 916:
gen1("$L_%d:", END_CASE_LABEL);
DecSemTop(7);
break;
case 952:
STMT_LABEL = new_label_index();
NEXT_LABEL = new_label_index();
break;
case 958:
gen1("\tjmp\t$L_%d", END_CASE_LABEL);
gen1("$L_%d:", NEXT_LABEL);
break;
case 968:
gen1("\tjne\t$L_%d", NEXT_LABEL);
gen1("\tjmp\t$L_%d", STMT_LABEL);
gen1("$L_%d:", NEXT_LABEL);
NEXT_LABEL = new_label_index();
break;
case 970:
gen1("\tje\t$L_%d", STMT_LABEL);
gen1("\tjmp\t$L_%d", NEXT_LABEL);
gen1("$L_%d:", STMT_LABEL);
break;
case 976:
IncSemTop(1);
CSIGN = *token;
break;
case 982:
if (strlen(yylval.sval) == 1)
if (CEXPR_TP == char_typep) {
gen1("\tcmp\tal,%d", (int) yylval.sval[0]);
}
else Error(TYPE_MISMATCH);
else Error(INVALID_CONSTANT);
break;
case 986:
{ int sign;
sign = CSIGN;
DecSemTop(1);
if (CEXPR_TP == integer_typep)
if (sign == TK_MINUS) {
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. แฟ้มข้อมูล : 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
07889
07890
07891
07892
07893
07894
07895
07896
07897
07898
07899
07900
07901
07902
07903
07904
07905
07906
07907
07908
07909
07910
07911
07912
07913
07914
07915
07916
07917
07918
07919
07920
07921
07922
07923
07924
07925
07926
07927
07928
07929
07930
07931
07932
07933
07934
07935

IncSemTop(1);
sem[sem_top].ival = *token;
break;
case 1010:
if (OPERATOR == TK_PLUS || OPERATOR == TK_MINUS) {
KIND2 = VALUE;
if (base_type(OPERAND2) == integer_typep) {
if (OPERATOR == TK_MINUS) {
gen0("\tneg\tax");
}
}
else if (OPERAND2 == real_typep) {
if (OPERATOR == TK_MINUS) {
gen_push_value(OPERAND2);
gen0("\tcall\t_float_negate");
mark_call("_float_negate");
}
}
else Error(TYPE_MISMATCH);
}
sem[sem_top-4].ival = sem[sem_top-3].ival;
sem[sem_top-3].symptr = sem[sem_top-2].symptr;
sem[sem_top-2].ival = sem[sem_top-1].ival;
sem[sem_top-1].typeptr = sem[sem_top].typeptr;
DecSemTop(1);
break;
case 1014:
gen_push_value(base_type(OPERAND2));
IncSemTop(1);
sem[sem_top].ival = *token;
break;
case 1018:
OPERAND1 = base_type(OPERAND1);
OPERAND2 = base_type(OPERAND2);
check_rel_op_types(OPERATOR, OPERAND1, OPERAND2);
if (OPERAND1->form == SET_FORM)
switch (OPERATOR) {
case TK_LT:
Error(INVALID_SET_RELATION);
break;
case TK_LE:
gen0("\tcall\t_set_le");
mark_call("_set_le");
break;
case TK_EQ:
gen0("\tcall\t_set_eq");
mark_call("_set_eq");
break;
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07936
07937
07938
07939
07940
07941
07942
07943
07944
07945
07946
07947
07948
07949
07950
07951
07952
07953
07954
07955
07956
07957
07958
07959
07960
07961
07962
07963
07964
07965
07966
07967
07968
07969
07970
07971
07972
07973
07974
07975
07976
07977
07978
07979
07980
07981
07982
07983

case TK_NE:
gen0("\tcall\t_set_ne");
mark_call("_set_ne");
break;
case TK_GE:
gen0("\tcall\t_set_ge");
mark_call("_set_ge");
break;
case TK_GT:
Error(INVALID_SET_RELATION);
break;
}
else
if (OPERAND2->form == SET_FORM) {
gen0("\tcall\t_set_in");
mark_call("_set_in");
}
else {
int jump_label_index;
/* Both operands are character, integer, boolean, pointer
or the same enumeration type */
if (integer_operands(OPERAND1, OPERAND2) ||
OPERAND1 == char_typep ||
OPERAND1->form == POINTER_FORM ||
OPERAND1->form == ENUM_FORM) {
gen0("\tpop\tdx");
gen0("\tcmp\tdx,ax");
}
/* Both operands are real, or one is real and the other is
integer */
else
if ((OPERAND1 == real_typep) || (OPERAND2 == real_typep)) {
gen_push_value(OPERAND2);
gen_change_to_real(OPERAND1, OPERAND2);
gen0("\tcall\t_float_compare");
mark_call("_float_compare");
gen0("\tcmp\tax,0");
}
/* both operands are string */
else
if (OPERAND1->form == ARRAY_FORM) {
gen0("\tpop\tdi");
gen0("\tpop\tsi");
gen0("\tmov\tax,ds");
gen0("\tmov\tes,ax");
gen0("\tcld");
gen1("\tmov\tcx,%d", OPERAND1->TARRAY.elmt_counts);

ภาคผนวก จ โปรแกรมต้ นฉบับของคอมไพเลอร์ ภาษาพีเอสยูปาสกาล 593
07984
07985
07986
07987
07988
07989
07990
07991
07992
07993
07994
07995
07996
07997
07998
07999
08000
08001
08002
08003
08004
08005
08006
08007
08008
08009
08010
08011
08012
08013
08014
08015
08016
08017
08018
08019
08020
08021
08022
08023
08024
08025
08026
08027
08028
08029
08030
08031

gen0("\trepe\tcmpsb");
}
gen0("\tmov\tax,1"); /* default load 1 */
jump_label_index = new_label_index();
switch (OPERATOR) {
case TK_LT:
if (OPERAND1->form == POINTER_FORM)
Error(INVALID_RELATION);
else {
gen1("\tjl\t$L_%d", jump_label_index);
}
break;
case TK_LE:
if (OPERAND1->form == POINTER_FORM)
Error(INVALID_RELATION);
else {
gen1("\tjle\t$L_%d", jump_label_index);
}
break;
case TK_EQ:
gen1("\tje\t$L_%d", jump_label_index);
break;
case TK_NE:
gen1("\tjne\t$L_%d", jump_label_index);
break;
case TK_GE:
if (OPERAND1->form == POINTER_FORM)
Error(INVALID_RELATION);
else {
gen1("\tjge\t$L_%d", jump_label_index);
}
break;
case TK_GT:
if (OPERAND1->form == POINTER_FORM)
Error(INVALID_RELATION);
else {
gen1("\tjg\t$L_%d", jump_label_index);
}
break;
}
gen0("\tsub\tax,ax"); /* load 0 if false */
gen1("$L_%d:", jump_label_index);
}
OPERAND1 = boolean_typep;
KIND1 = VALUE;
VAR_IDP1 = NULL;
DecSemTop(5);
break;
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08032
08033
08034
08035
08036
08037
08038
08039
08040
08041
08042
08043
08044
08045
08046
08047
08048
08049
08050
08051
08052
08053
08054
08055
08056
08057
08058
08059
08060
08061
08062
08063
08064
08065
08066
08067
08068
08069
08070
08071
08072
08073
08074
08075
08076
08077
08078
08079

case 1066:
OPERAND1 = base_type(OPERAND1);
OPERAND2 = base_type(OPERAND2);
switch (OPERATOR) {
case TK_PLUS:
case TK_MINUS:
/* integer +|- integer => integer */
if (integer_operands(OPERAND1, OPERAND2)) {
gen0("\tpop\tdx");
if (OPERATOR == TK_PLUS) {
gen0("\tadd\tax,dx");
}
else {
gen0("\tsub\tdx,ax");
gen0("\tmov\tax,dx");
}
}
/* Both operands are real, or one is real and the other is
integer */
else if (real_operands(OPERAND1, OPERAND2)) {
gen_push_value(OPERAND2);
gen_change_to_real(OPERAND1, OPERAND2);
if (OPERATOR == TK_PLUS) {
gen0("\tcall\t_float_add");
mark_call("_float_add");
}
else {
gen0("\tcall\t_float_subtract");
mark_call("_float_subtract");
}
OPERAND1 = real_typep;
}
else if (set_operands(OPERAND1, OPERAND2)) {
if (OPERATOR == TK_PLUS) {
gen0("\tcall\t_set_union");
mark_call("_set_union");
}
else {
gen0("\tcall\t_set_difference");
mark_call("_set_difference");
}
if (OPERAND1 == empty_set_typep)
OPERAND1 = OPERAND2;
}
else {
Error(TYPE_MISMATCH);
OPERAND1 = &dummy_type;
}

ภาคผนวก จ โปรแกรมต้ นฉบับของคอมไพเลอร์ ภาษาพีเอสยูปาสกาล 595
08080
08081
08082
08083
08084
08085
08086
08087
08088
08089
08090
08091
08092
08093
08094
08095
08096
08097
08098
08099
08100
08101
08102
08103
08104
08105
08106
08107
08108
08109
08110
08111
08112
08113
08114
08115
08116
08117
08118
08119
08120
08121
08122
08123
08124
08125
08126
08127

break;
case TK_OR:
if (boolean_operands(OPERAND1, OPERAND2)) {
gen0("\tpop\tdx");
gen0("\tor\tax,dx");
}
else Error(TYPE_MISMATCH);
OPERAND1 = boolean_typep;
break;
}
KIND1 = VALUE;
VAR_IDP1 = NULL;
DecSemTop(5);
break;
case 1124:
OPERAND1 = base_type(OPERAND1);
OPERAND2 = base_type(OPERAND2);
switch (OPERATOR) {
case TK_MULTIPLY:
/* integer * integer => integer */
if (integer_operands(OPERAND1, OPERAND2)) {
gen0("\tpop\tdx");
gen0("\timul\tdx");
}
/* Both operands are real, or one is real and the other is
integer */
else if (real_operands(OPERAND1, OPERAND2)) {
gen_push_value(OPERAND2);
gen_change_to_real(OPERAND1, OPERAND2);
gen0("\tcall\t_float_multiply");
mark_call("_float_multiply");
OPERAND1 = real_typep;
}
else if (set_operands(OPERAND1, OPERAND2)) {
gen0("\tcall\t_set_intersection");
mark_call("_set_intersection");
if (OPERAND1 == empty_set_typep)
OPERAND1 = OPERAND2;
}
else {
Error(TYPE_MISMATCH);
OPERAND1 = &dummy_type;
}
break;
case TK_DIVIDE:
/* Both operands are real, or both are integer, or one is real
and the other is integer */
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 */

ภาคผนวก จ โปรแกรมต้ นฉบับของคอมไพเลอร์ ภาษาพีเอสยูปาสกาล 598
08224
08225
08226
08227
08228
08229
08230
08231
08232
08233
08234
08235
08236
08237
08238
08239
08240
08241
08242
08243
08244
08245
08246
08247
08248
08249
08250
08251
08252
08253
08254
08255
08256
08257
08258
08259
08260
08261
08262
08263
08264
08265
08266
08267
08268
08269
08270
08271

gen1("\tmov\tax,%d", (int)yylval.sval[0]);
FACTOR_TYPE = char_typep;
}
else {
char *tmp = (char *) malloc(strlen(yylval.sval)+1);
if (tmp == NULL) FatalError(MEMORY_OVERFLOW);
strcpy(tmp, yylval.sval);
FACTOR_TYPE = make_string_typep(tmp, &label);
/* AX = address of string */
gen1("\tlea\tax,$S_%d", label);
gen0("\tpush\tax");
}
FACTOR_KIND = VALUE;
FACTOR_VAR = NULL;
}
break;
case 1242:
{ int i;
IncSemTop(2);
idp = NULL;
for (i = with_stack_top ; i >= 0; --i)
if ((idp = search_symtab(yylval.sval,ws[i].with_stack)) != NULL) {
FACTORWITH_INDEX = i;
break;
}
if (idp == NULL) {
search_and_find_all_symtab(idp);
FACTORWITH_INDEX = (-1);
}
FACTOR_IDP = idp;
}
break;
case 1248:
IncSemTop(4);
FACTOR_TYPE = nil_typep;
FACTOR_KIND = VALUE;
FACTOR_VAR = NULL;
gen0("\tmov\tax,0");
break;
case 1250:
IncSemTop(2);
PARM_PTR = NULL;
PARAMETER_COUNT = 0;
if ((RTN_PTR->use != FUNC_ID) && (RTN_PTR->use != STDFUNC_ID) &&
(RTN_PTR->use != PROC_ID) && (RTN_PTR->use != STDPROC_ID) &&
(RTN_PTR->use != FUNCPARM_ID) && (RTN_PTR->use != PROCPARM_ID))
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08272
08273
08274
08275
08276
08277
08278
08279
08280
08281
08282
08283
08284
08285
08286
08287
08288
08289
08290
08291
08292
08293
08294
08295
08296
08297
08298
08299
08300
08301
08302
08303
08304
08305
08306
08307
08308
08309
08310
08311
08312
08313
08314
08315
08316
08317
08318
08319

Error(INVALID_IDENTIFIER_USAGE);
else {
PARM_PTR = RTN_PTR->IROUTINE.parm_ptr;
if (variable_use == ROUTINE_USE)
Error(ROUTINE_PARA);
else if (RTN_PTR->use == PROC_ID || RTN_PTR->use == STDPROC_ID ||
RTN_PTR->use == PROCPARM_ID)
Error(INVALID_IDENTIFIER_USAGE);
}
break;
case 1254:
IncSemTop(2);
FACTOR_TYPE = FACTOR_VAR->typep;
FACTOR_KIND = VALUE;
FACTOR_VAR = NULL;
break;
case 1264:
idp = FACTOR_IDP;;
tp = idp->typep;
IncSemTop(2);
FACTOR_TYPE = tp;
FACTOR_KIND = VALUE;
FACTOR_VAR = NULL;
switch (idp->use) {
case CONST_ID:
if ((tp == integer_typep) || (tp->form == ENUM_FORM)) {
gen1("\tmov\tax,%d", idp->ICONST.integer);
}
else if (tp == char_typep) {
gen1("\tmov\tax,%d", idp->ICONST.character);
}
else if (tp == real_typep) {
gen1("\tmov\tax,WORD PTR $F_%d", idp->label_index);
gen1("\tmov\tdx,WORD PTR $F_%d+2", idp->label_index);
}
else {
gen1("\tlea\tax,$S_%d", idp->label_index);
gen0("\tpush\tax");
}
break;
case FUNCPARM_ID:
case FUNC_ID:
if (variable_use == ROUTINE_USE)
FACTOR_VAR = idp;
else if (idp->IROUTINE.parm_ptr != NULL)
Error(INVALID_PARAMETER);
else
routine_call(idp);
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08320
08321
08322
08323
08324
08325
08326
08327
08328
08329
08330
08331
08332
08333
08334
08335
08336
08337
08338
08339
08340
08341
08342
08343
08344
08345
08346
08347
08348
08349
08350
08351
08352
08353
08354
08355
08356
08357
08358
08359
08360
08361
08362
08363
08364
08365
08366
08367

break;
case STDFUNC_ID:
if (variable_use == ROUTINE_USE) Error(STDRTNPARA);
else
{ STDTABPTR std_routine = search_std_routine(idp->name);
switch(std_routine->std_code) {
case STD_EOF:
gen2("\tlea\tax,$N_%d\t;%.50s",
std_input->label_index, std_input->name);
gen0("\tpush\tax");
gen1("\tmov\tax,%u",
std_input->typep->TFILE.fcom_typep->size);
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_eof");
mark_call("_eof");
FACTOR_TYPE = boolean_typep;
break;
case STD_EOLN:
gen2("\tlea\tax,$N_%d\t;%.50s",
std_input->label_index, std_input->name);
gen0("\tpush\tax");
gen0("\tcall\t_eoln");
mark_call("_eoln");
FACTOR_TYPE = boolean_typep;
break;
case STD_RAND:
gen0("\tcall\t_rand");
mark_call("_rand");
FACTOR_TYPE = integer_typep;
break;
default: /* abs, arctan, etc. */
Error(INVALID_PARAMETER);
}
}
break;
case FIELD_ID:
case TAG_ID:
gen_push_address(idp, FACTOR_WITH_INDEX);
if ((variable_use != VARPARM_USE) &&
(tp->form != ARRAY_FORM) &&
(tp->form != RECORD_FORM) &&
(tp->form != FILE_FORM) &&
(tp->form != TEXT_FORM)) {
gen0("\tpop\tbx");
gen_load_value(tp);
}
FACTOR_KIND = VARIABLE;
FACTOR_VAR = idp;
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08368
08369
08370
08371
08372
08373
08374
08375
08376
08377
08378
08379
08380
08381
08382
08383
08384
08385
08386
08387
08388
08389
08390
08391
08392
08393
08394
08395
08396
08397
08398
08399
08400
08401
08402
08403
08404
08405
08406
08407
08408
08409
08410
08411
08412
08413
08414
08415

break;
case VAR_ID:
case VALPARM_ID:
case VARPARM_ID:
case UNDEFINED:
if (variable_use == VARPARM_USE)
gen_push_address(idp, FACTOR_WITH_INDEX);
else if ((tp->form == ARRAY_FORM) ||
(tp->form == RECORD_FORM) ||
(tp->form == FILE_FORM) ||
(tp->form == TEXT_FORM))
gen_push_address(idp, FACTOR_WITH_INDEX);
else {
int id_level = idp->level;
tp = base_type(tp);
if (idp->use == VARPARM_ID) {
gen2("\tmov\tbx,WORD PTR $N_%d\t;%.50s",
idp->label_index, idp->name);
gen_load_value(tp);
}
else
if (id_level == level || id_level == 1) {
gen2("\tlea\tbx,$N_%d\t;%.50s",
idp->label_index, idp->name);
gen_load_value(tp);
}
else {
gen0("\tmov\tsi,bp");
do {
gen0("\tmov\tbp,WORD PTR [bp+4] ; static link");
}
while (++id_level < level);
gen2("\tlea\tbx,$N_%d\t;%.50s",
idp->label_index, idp->name);
gen_load_value(tp);
gen0("\tmov\tbp,si");
}
}
FACTOR_KIND = VARIABLE;
FACTOR_VAR = idp;
break;
case PROCPARM_ID:
case PROC_ID:
if (variable_use == ROUTINE_USE)
FACTOR_VAR = idp;
else
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
08465
08466
08467
08468
08469
08470
08471
08472
08473
08474
08475
08476
08477
08478
08479
08480
08481
08482
08483
08484
08485
08486
08487
08488
08489
08490
08491
08492
08493
08494
08495
08496
08497
08498
08499
08500
08501
08502
08503
08504
08505
08506
08507
08508
08509
08510
08511

case FIELD_ID:
case TAG_ID:
case UNDEFINED:
VAR_TP = VARID_PTR->typep;
break;
default:
Error(INVALID_IDENTIFIER_USAGE);
VAR_TP = &dummy_type;
}
VAR_USE = variable_use;
variable_use = EXPR_USE;
gen_push_address(VARID_PTR, VAR_WITH_INDEX);
break;
case 884:
if (VAR_TP->form == RECORD_FORM) {
search_this_symtab(idp, VAR_TP->TRECORD.field_symtab);
if (idp != NULL) {
gen0("\tpop\tax");
gen2("\tadd\tax,$N_%d\t;%.50s", idp->label_index, idp->name);
gen0("\tpush\tax");
VAR_TP = idp->typep;
break;
}
}
Error(INVALID_FIELD);
VAR_TP = &dummy_type;
break;
case 886: /* anonymous variable e.g. address at pointer points to or
address of file buffer */
if (VAR_TP->form == POINTER_FORM) {
gen0("\tpop\tbx");
gen0("\tmov\tax,WORD PTR [bx]");
gen0("\tpush\tax");
VAR_TP = VAR_TP->TPOINTER.pointer_idp->typep;
}
else
if ((VAR_TP->form == FILE_FORM) ||
(VAR_TP->form == TEXT_FORM)) {
VAR_TP = VAR_TP->TFILE.fcom_typep;
}
else Error(INVALID_IDENTIFIER_USAGE);
break;
case 888:
if ((VAR_USE != TARGET_USE) && (VAR_USE != VARPARM_USE) &&
(VAR_TP->form != ARRAY_FORM) && (VAR_TP->form != RECORD_FORM) &&
(VAR_TP->form != FILE_FORM) && (VAR_TP->form != TEXT_FORM)) {
gen0("\tpop\tbx");
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 .
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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 }

607

ภาคผนวก ฉ
โปรแกรมต้นฉบับของรูทีนจากคลัง
โปรแกรมทังหมดในภาคผนวกนี เก็บอยูใ่ นแฟ้ มข้อมูล PSULIB.ASM ตัวเลขข้างหน้าไม่ได้เป็ นส่วน
หนึ. งของโปรแกรม ใช้เพื.ออ้างหมายเลขบรรทัดเท่านัน 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
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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:

ภาคผนวก ฉ โปรแกรมต้ นฉบับของรูทีนจากคลัง 645
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

ภาคผนวก ฉ โปรแกรมต้ นฉบับของรูทีนจากคลัง 649
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

ภาคผนวก ฉ โปรแกรมต้ นฉบับของรูทีนจากคลัง 654
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
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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
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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 (มีการแก้ตน้ ฉบับ อาจมีหน้าไม่ตรงกัน)
-กกด (push), 9
กฎหัวแม่มือ (rule of thump), 14
กรอบกองซ้อน (stack frame), 146-150, 159, 189, 208-211, 214-216, 219, 228-229,
252-254, 258, 262-263, 268, 310-312, 314-315, 363
กองซ้อน (stack), 9
กองซ้อนความหมาย (semantic stack), 115
กองซ้อนในช่วงกระทําการ (runtime stack), 115
กองซ้อนล้น (stack overflow), 9
กองซ้อนวากยสัมพันธ์ (syntax stack), 115
กองซ้อนว่าง (stack empty), 9
กระทําการ (execute), 3
กระทําการคําสังA (instruction execute), 12
การกู ้ (recovery), 37, 51, 78-79, 140-141, 162-163, 170-171, 183-185, 187, 190,
193-194, 362-363
การค้นหาเชิงเส้น (linear search), 45, 374
การค้นหาแบบทวิภาค (binary search), 51, 374
การจัดสรรหน่ วยเก็บแบบพลวัต (dynamic storage allocation), 93
การซ่อนสารสนเทศ (information hiding), 9
การถ่ายทอดพันธุกรรม (inheritance), 10
การทําก่อน (precedence), 199
การทํางานแบบสายท่อ (pipeline), 12
การทํารหัสให้ได้ผลดีทีAสุด (code optimization), 2
การทํารอบซํTาๆ ให้ได้ผลดีทีAสุด (loop optimization), 7
การประสานเวลา (synchronization), 11
การปรับให้เป็ นปั จจุบนั (update), 93
การโปรแกรมภาวะพร้อมกัน (concurrent programming language), 11
การผสมผิดชนิ ด (type mismatch), 140
การยึดเหนีA ยวพลวัต (dynamic binding), 11
การวิเคราะห์กระจาย (parsing), 115
เก็บผลลัพธ์ (store result), 12
-ขขบวนการ (process), 15
ข้อความ (message), 9
เขตข้อมูลป้ายระบุ (tag field), 181
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เขตข้อมูลหลัก (key field), 82
-คค่าโยงพลวัต (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
คอมไพเลอร์ (compiler), 2
เครืAองเสมือน (virtual machine), 3
คลัง (library), 3
โคบอล (COBOL), 8
โครงสร้างแบบบล็อกซ้อนกัน (nested block structure), 19, 93-98, 214
แคลคูลสั แลมบ์ดา (lambda calculus), 8
คําสังA เก็บ (store instruction), 13
คําสังA บรรจุ (load instruction), 13
แคช (cache), 14
แคชมิส (cache miss), 14
แคชฮิต (cache hit), 14
-จจบการทํางานแต่ยงั สิงสู่อยูใ่ นหน่ วยความจํา (Terminated but Stay Resident), 29
จานบันทึก (disk), 16
จานบันทึกแบบแข็ง (hard disk), 14, 15-16
จานบันทึกแบบอ่อน (floppy disk หรือ diskette), 16
จาวา (Java), 3
แจงนับ (enumeration), 90
-ชชนิ ดโครงสร้าง (Structured Types), 164
ชนิ ดแจงนับ (Enumerated Types), 165, 168-169
ชนิ ดฐาน (base type), 186
ชนิ ดตัวชีT (Pointer Types), 164
ชนิ ดแถวลําดับ (Array Types), 165, 171-178
ชนิ ดธรรมดา (Simple Types), 164
ชนิ ดป้ายระบุ (tag type), 181
ชนิ ดพิสยั ย่อย (Subrange Types), 165, 169-171
ชนิ ดโพลีมอร์ฟิก (polymorphic type), 10
ชนิ ดลําดับ (Ordinal Types), 165
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ชนิ ดลําดับทีAนิยามไว้ก่อนแล้ว (Predefined Ordinal Types), 165
ช่องว่าง (white space), 5

-ซซีพียู (CPU), 12
ซีพียรู ่วม (math co-processor หรือ co-processor), 12
ซีเอสพี (CSP), 11
เซกเมนต์ (segment), 20-21, 25-29
เซต (set), 90
-ดไดรว์ (drive), 29
ดึงคําสังA (instruction fetch), 12
ดึงตัวถูกดําเนิ นการ (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
โดยฟั งก์ชนั (by function), 19, 86, 147, 192, 194-195, 218, 220, 227-228, 234-235, 261,
266-267
โดยเลขทีAอยู่ (by reference), 19, 86, 147, 192, 194, 215, 218, 228, 234, 259, 265-267
-ตตารางย้ายทีAอยู่ (relocation table), 32
ตารางสัญลักษณ์ (symbol table), 1
ต้นไม้ (tree), 6
ต้นไม้แบบค้นทวิภาค (binary search tree), 82-83, 97-98, 112, 183-184, 193, 241
ตัวก่อกําเนิ ดรหัส (code generator), 1
ตัวก่อกําเนิ ดรหัสชัวA คราว (intermediate code generator), 2
ตัวจัดกระทําขัดจังหวะ (interrupt handler), 316
ตัวชีT (pointer), 90
ตัวชีT ทาง (directive), 24
ตัวเชืAอมโยง (linker), 3
ตัวระบุ (identifier), 6
ตัวแบบ (model), 22
ตัวแบบขนาดกระทัดรัด (compact model), 22
ตัวแบบขนาดกลาง (medium model), 22
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ตัวแบบขนาดจิlว (tiny model), 22
ตัวแบบขนาดเล็ก (small model), 22, 313
ตัวแบบขนาดใหญ่ (large model), 22
ตัวแปรโพลีมอร์ฟิก (polymorphic variable), 10ตําแหน่ งสัมพันธ์กบั เวลา (temporal locality), 14
ตัวแปรท้องถิAน (local variable), 88, 146-150, 155-156, 158-159, 189, 209, 214-216, 220,
228, 235, 259, 310, 311, 314-315
ตัววิเคราะห์ความหมาย (semantic analyzer), 1
ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ (syntax analyzer), 1
ตัววิเคราะห์ศพั ท์ (lexical analyzer), 1
ตําแหน่ งสัมพันธ์กบั สถานทีA (spatial locality), 14
-ถแถบบันทึก (tape), 16
แถวลําดับ (array), 8, 90
แถวลําดับขนาดไม่คงทีA (conformant array), 19, 405
ถอดรหัสคําสังA (instruction decode), 12
-ทโทเค็น (token), 4
-นนัยสําคัญน้อย (least significant), 22
นัยสําคัญมาก (most significant), 24
นิ พจน์ยอ่ ยซํTาซ้อน (common subexpression), 7
นิ พจน์สญ
ั ลักษณ์ (symbolic expression หรือ s-expression), 8
โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ (notebook computer), 359
-บบัพ (node), 82
บิตพราง (mask bit), 316
ไบออส (BIOS), 14
แบบชนิ ดข้อมูล (data type), 6
-ปประสานเวลา (synchronization), 78
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โปรแกรมค้นผ่านเว็บ (web browser), 3
โปรล็อก (PROLOG), 9
-ผผลกระทบข้างเคียง (side-effect), 8
ผิดวากยสัมพันธ์ (syntax error), 78
ผิดไวยากรณ์, ดู ผิดวากยสัมพันธ์
ผุด (pop), 9
แผ่นวงจรเสียง (sound card), 359
แผนภาพวากยสัมพันธ์ (syntax diagram), 61, 387
ของภาษาปาสกาล, 389-397
-พพารากราฟ (paragraph), 32
พารามิเตอร์, 260
พารามิเตอร์จริง, 260
พารามิเตอร์หุ่น, 260
พลวัต (dynamic), 19
พิสยั ย่อย (subrange), 90
-ฟแฟ้ ม (file), 90
แฟ้ มกระทําการ (executable file), 3
แฟ้ มจุดหมาย (object file), 3
ฟอร์แทรน (FORTRAN), 8
ฟั งก์ชนั ทีAเรียกซํTา (recursive function), 8
ฟั งก์ชนั โพลีมอร์ฟิก (polymorphic function), 10
-ภภาวะพร้อมกัน (concurrency), 11
ภาษาการเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ (logic programming language), 9
ภาษาการโปรแกรมเชิงขนาน (parallel programming language), 11
ภาษาคอมพิวเตอร์, 8-12
ภาษาเชิงกระบวนงาน (procedure oriented language), 8
ภาษาเชิงคําสังA (imperative language), 8
ภาษาเชิงวัตถุ (object oriented language), 9
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ภาษาเชิงหน้าทีA (applicative หรือ functional language), 8
ภาษาต้นฉบับ (source language), 1
ภาษาเป้าหมาย (target language), 1
ภาษาสัญนิ ยม (conventional language), 8
ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML), 3
-มไม่มีสาระ (nonassociative), 199
แมนทิสซา (mantissa), 318
มัลติคอมพิวเตอร์ (multicomputer), 16
มัลติโพรเซสเซอร์ (multiprocessor), 16
-ยย้ายทีAอยู่ (relocate), 32
ยอดกองซ้อน (top of stack), 9
-รระยะห่าง (displacement), 26-28
รายการ (list), 8
รูทีนจากคลัง (library routine), 3
_abs_real (บรรทัด 13024-13043), 652, 280, 348
_add_element (บรรทัด 10564-10602), 600-601, 205-208, 234, 322
_add_range_element (บรรทัด 10541-10560), 600, 205, 208, 234, 321
_adjust_bcd (บรรทัด 12515-12545), 641-642, 339, 346
_arctan (บรรทัด 13393-13436), 659-660, 352-353
_assign_char_name (บรรทัด 10892-10917), 607-608, 271, 324, 325, 364
_assign_string_name (บรรทัด 10924-10960), 608-609, 271, 324, 325
_chkden (บรรทัด 10202-10210), 593, 318
_chkovf (บรรทัด 10175-10187), 592-593, 317, 318, 320, 334-335
_chkres (บรรทัด 10235-10242), 594, 318, 320
_chkrng (บรรทัด 10212-10233), 593-594, 318-319, 334-335, 349-350
_chkunf (บรรทัด 10189-10200), 593, 318
_clear_sx (บรรทัด 10517-10536), 599-600, 205-208, 233, 321
_close (บรรทัด 11241-11277), 615, 289, 324, 326-327
_copy_sx (บรรทัด 10443-10464), 598, 205, 257, 321, 323
_cos (บรรทัด 13369-13389), 659, 352
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_delay (บรรทัด 13775-13834), 667-669, 357-358, 359-360
_ddmul (บรรทัด 13635-13669), 664-665, 358
_dispose (บรรทัด 13560-13627), 663-664, 286, 317, 353-356, 357
_eof (บรรทัด 12053-12075), 631-632, 279, 336
_eoln (บรรทัด 12079-12099), 632, 279, 336
_exit (บรรทัด 10159-10166), 592, 317
_exp (บรรทัด 13195-13210), 655-656, 349-350
_faln (บรรทัด 13158-13191), 655, 350
_falog (บรรทัด 12237-12270), 635-636, 333-335, 340, 341
_float_add (บรรทัด 10296-10317), 595, 202, 223, 319-320
_float_compare (บรรทัด 10409-10439), 597-598, 202, 222, 320
_float_convert (บรรทัด 10246-10269), 594, 203, 204, 257, 268, 282, 319
_float_divide (บรรทัด 10371-10403), 596-597, 202, 224, 320
_float_multiply (บรรทัด 10346-10367), 596, 202, 224, 320, 348
_float_negate (บรรทัด 10273-10292), 594-595, 202, 221, 319
_float_subtract (บรรทัด 10321-10342), 595-596, 202, 320
_fsin (บรรทัด 13284-13343), 657-658, 350, 352
_ftobcd (บรรทัด 12278-12359), 636-638, 339-342
_get (บรรทัด 11382-11513), 618-620, 265, 274, 276, 325-326, 328-329, 331, 333
_get_term (บรรทัด 11283-11372), 615-617, 327, 329-330
_init (บรรทัด 10124-10155), 591-592, 316-317, 319
_intr (บรรทัด 13880-13949), 670-671, 272, 360-363
_ln (บรรทัด 13214-13242), 656, 350
_load_sx (บรรทัด 10493-10514), 599, 205, 213, 321, 323
_mark_terminal (บรรทัด 10968-11025), 609-610, 325, 326
_new (บรรทัด 13446-13551), 661-663, 286, 317, 353-354, 356-357
_new_ctrlc (บรรทัด 13760-13771), 667, 314, 360
_new_time (บรรทัด 13747-13758), 667, 314, 360
_next_char (บรรทัด 11954-11993), 629-630, 335-336
_nosound (บรรทัด 13734-13745), 667, 265, 357, 359
_page (บรรทัด 12979-13020), 651-652, 264, 280, 348
_pcos (บรรทัด 13256-13267), 657, 351, 352
_psin (บรรทัด 13244-13254), 656-657, 351, 352
_push_sx (บรรทัด 10468-10489), 598-599, 203, 205-207, 269, 321
_put (บรรทัด 12104-12145), 633, 264, 274, 277-278, 336-337, 347
_rand (บรรทัด 13672-13690), 665-666, 357-358
_readln (บรรทัด 12016-12048), 631, 264, 289, 328, 336
_readmem (บรรทัด 13861-13875), 669, 273, 357, 360
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_read_char (บรรทัด 11998-12012), 630-631, 275-276, 328, 335
_read_integer (บรรทัด 11560-11656), 621-623, 275-276, 331-332
_read_real (บรรทัด 11669-11948), 623-629, 275, 328, 332-335
_reduce_angle (บรรทัด 13269-13282), 657, 351, 352
_reset (บรรทัด 11043-11127), 610-612, 288, 324, 325, 327
_rewrite (บรรทัด 11151-11235), 613-614, 288, 324, 326
_round (บรรทัด 13100-13125), 653-654, 285, 349
_round_bcd (บรรทัด 12458-12513), 640-641, 339, 342-345
_runtime_error (บรรทัด 13987-13999), 672, 316, 325
_set_difference (บรรทัด 10664-10690), 603, 205-206, 223, 322
_set_eq (บรรทัด 10740-10763), 604-605, 205-206, 222, 322-323
_set_ge (บรรทัด 10796-10842), 605-606, 205-206, 222, 323
_set_in (บรรทัด 10846-10886), 606-607, 205-206, 222, 322, 323
_set_intersection (บรรทัด 10606-10631), 601-602, 205, 207, 224, 322
_set_le (บรรทัด 1696-10736), 603-604, 205-206, 222, 322, 323
_set_ne (บรรทัด 10767-10790), 605, 205-206, 222, 323
_set_union (บรรทัด 10635-10660), 602, 205-207, 223, 322
_sform (บรรทัด 12363-12453), 638-640, 339, 345-346
_sin (บรรทัด 13347-13365), 658-659, 350-352
_sound (บรรทัด 13707-13731), 666, 285, 357, 358
_sqrt (บรรทัด 13070-13095), 653, 349
_sqr_real (บรรทัด 13048-13065), 652-653, 348
_srand (บรรทัด 13694-13703), 666, 285, 357, 358
_trunc (บรรทัด 13130-13155), 654, 286, 349
_writeln (บรรทัด 12959-12975), 650-651, 264, 289, 347-348
_writemem (บรรทัด 13840-13856), 669, 279, 357, 360
_write_boolean (บรรทัด 12829-12862), 648, 277-278, 289, 291, 346
_write_char (บรรทัด 12868-12903), 648-649, 277-278, 289, 291, 339, 341,
343-345, 346-347
_write_integer (บรรทัด 12155-12234), 634-635, 277-278, 291, 337
_write_msg (บรรทัด 13953-13983), 671-672, 316
_write_real (บรรทัด 12554-12823), 642-648, 277-278, 289, 291, 337-346, 350
_write_string (บรรทัด 12910-12955), 649-650, 277, 289, 291, 339, 341, 345-346,
347, 348
รหัสช่วยจํา (mnemonic code), 24, 417-418
รหัสตาย (dead code), 7
รหัสเทียม (pseudo code), 70
รหัสไบต์ (byte code), 3
รหัสสามเลขทีAอยู่ (three-address code), 6
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ระบบปฏิบตั ิการ (Operating System), 14-15,16
ดอส , 29-32
ระบบปฏิบตั ิการแบบกระจาย (distributed operating system), 16
ระเบียน (record), 8, 90
ระเบียนตายตัว (fixed record), 180
ระเบียนผันแปร (variant record), 180
เรจิสเตอร์ควบคุม (control register), 316
เรจิสเตอร์สภาวะ (status register), 316
เรจิสเตอร์อเนกประสงค์ (general-purpose register), 13
แรม (RAM หรือ Random Access Memory), 14
รอม (ROM หรือ Read Only Memory), 14
รูปแบบวิทยาศาสตร์ (scientific form), 338
-ลเลขชีT กําลัง (exponent), 318
เลขทีAอยูก่ ลับ (return address), 147-150, 158, 194, 209-210, 253-254, 262-263, 315, 363
เลขทีAอยูเ่ ชิงกายภาพ (physical address), 20, 25-27
เลขทีAอยูย่ งั ผล (effective address), 25-28
ลักษณะเฉพาะ (attribute), 5
ลิสป์ (LISP), 9
-ววิธีการ (method), 9
วิธีการกําหนดเลขทีAอยู่ (addressing mode), 24-29
ไวยากรณ์ (grammar), 6
ของภาษาปาสกาล, 61-67
ไวยากรณ์แปล (translation grammar), 115
ของคอมไพเลอร์ภาษาปาสกาล, 126-139
ไวยากรณ์ไม่พึAงบริบท (context-free grammar), 61
-สสารบบ (directory), 29
สารบบปั จจุบนั (current directory), 30
สารบบพ่อแม่ (parent directory), 30
สาระ (associative), 199
สาระขวา (right associative), 199
สาระซ้าย (left associative), 199

706 การเขียนคอมไพเลอร์ ภาษาปาสกาล สําหรับเครื องไอบีเอ็มพีซี
สถิต (static), 19
ส่วยขยาย (extension), 30
ส่วนเครืAอง (hardware), 11
ส่วนชุดคําสังA (software), 16
สมอลทอค (Smalltalk), 10
สกรีม (SCHEME), 9
สถาปั ตยกรรมของคอมพิวเตอร์, 12-16
สัญกรณ์อีบีเอ็นเอฟ (EBNF - Extend Backus Norm Form - Notation), 61, 387
ของภาษาปาสกาล, 389-397
สัญรูป (icon), 381
สัญลักษณ์กระทํา (action symbol), 32
66 (บรรทัด 07295-07299), 560, 251
77 (บรรทัด 07300-07326), 560-561, 251-252
88 (บรรทัด 04154-04156), 495, 141
99 (บรรทัด 04157-04159), 495, 140
100 (บรรทัด 04182-04221), 495-496, 145-146
102 (บรรทัด 04222-04224), 496, 146
110 (บรรทัด 04225-04240), 496, 146
154 (บรรทัด 04248-04310), 497-498, 154-155
156 (บรรทัด 04311-04449), 498-501, 155-158
162 (บรรทัด 04458-04476), 501, 159
176 (บรรทัด 04492-04505), 502, 160
198 (บรรทัด 04539-04543), 503, 161-162
204 (บรรทัด 04544-04546), 503, 162
216 (บรรทัด 04547-04549), 503, 162
222 (บรรทัด 04550-04565), 503, 162
226 (บรรทัด 04566-04570), 503, 162
230 (บรรทัด 04571-04579), 503, 162
234 (บรรทัด 04580-04609), 503-504, 162-163
246 (บรรทัด 04625-04631), 504-505, 163-164
252 (บรรทัด 04632-04638), 505, 164
262 (บรรทัด 04639-04642), 505, 164
276 (บรรทัด 04664-04673), 505, 168
280 (บรรทัด 04717-04720), 506, 169
284 (บรรทัด 04721-04723), 506, 169
294 (บรรทัด 04674-04682), 505-506, 168-169
308 (บรรทัด 04683-04686), 506, 169
310 (บรรทัด 04724-04726), 506-507, 170
316 (บรรทัด 04727-04750), 507, 170
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320 (บรรทัด 04751-04765), 507, 170
324 (บรรทัด 04766-04840), 507-509, 170-171
328 (บรรทัด 04841-04843), 509, 171
332 (บรรทัด 04844-04851), 509, 171
364 (บรรทัด 04873-04876), 510, 172-178
366 (บรรทัด 04877-04884), 510, 172-178
374 (บรรทัด 05030-05041), 513, 183
376 (บรรทัด 04888-04905), 510, 172-178
378 (บรรทัด 05042-05045), 513, 183
380 (บรรทัด 04906-04945), 510-511, 172-178
400 (บรรทัด 05046-05071), 513-514, 183
404 (บรรทัด 05072-05090), 514, 183-184
422 (บรรทัด 06174-06177), 537, 265
424 (บรรทัด 06178-06180), 537, 265
434 (บรรทัด 05091-05097), 514, 184
442 (บรรทัด 05098-05169), 514-516, 184-185
446 (บรรทัด 05170-05205), 516, 185
448 (บรรทัด 07337-07345), 561, 292
450 (บรรทัด 07374-07382), 562, 293
452 (บรรทัด 07346-07359), 561, 292-293
456 (บรรทัด 07360-07364), 561-562, 561-562
457 (บรรทัด 05206-05208), 517, 185
459 (บรรทัด 07383-07395), 562, 293-294
460 (บรรทัด 07413-07427), 563, 297
462 (บรรทัด 07428-07443), 563, 297
464 (บรรทัด 07444-07466), 563-564, 297-298
466 (บรรทัด 07467-07482), 564, 298
467 (บรรทัด 07496-07498), 564, 299
468 (บรรทัด 07499-07502), 564, 299
469 (บรรทัด 05209-05224), 517, 185
472 (บรรทัด 05225-05227), 517, 185
475 (บรรทัด 05228-05231), 517, 185-186
478 (บรรทัด 07503-07511), 564-565, 299
481 (บรรทัด 05232-05234), 517, 186
484 (บรรทัด 05235-05237), 517, 186
488 (บรรทัด 06181-06191), 537, 265
490 (บรรทัด 06192-06216), 537-538, 265-266
491 (บรรทัด 05238-05287), 517-518, 186
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492 (บรรทัด 06217-07036), 538-555, 266-289
494 (บรรทัด 07037-07087), 555-556, 289
496 (บรรทัด 05306-05330), 519, 186-187
504 (บรรทัด 05347-05360), 519-520, 187
508 (บรรทัด 05377-05402), 520-521, 188
514 (บรรทัด 05432-05442), 521, 189
516 (บรรทัด 05443-05451), 521-522, 189
526 (บรรทัด 05452-05476), 522, 189-190
532 (บรรทัด 05477-05484), 522, 190
540 (บรรทัด 05485-05495), 522-523, 190
562 (บรรทัด 07103-07134), 556-557, 290-291
574 (บรรทัด 05571-05592), 524-525, 192-193
582 (บรรทัด 05593-05614), 525, 193
588 (บรรทัด 05674-05692), 526-527, 193
590 (บรรทัด 05693-05697), 527, 193
592 (บรรทัด 05698-05701), 527, 193
596 (บรรทัด 05702-05709), 527, 193
602 (บรรทัด 05710-05716), 527, 193
606 (บรรทัด 05717-05746), 527-528, 194
622 (บรรทัด 05747-05749), 528, 194
626 (บรรทัด 05750-05752), 528, 194
634 (บรรทัด 05753-05755), 528, 195
636 (บรรทัด 05756-05775), 528, 194-195
640 (บรรทัด 05776-05783), 529, 194
648 (บรรทัด 05784-05795), 529, 194
662 (บรรทัด 07135-07152), 557, 290
666 (บรรทัด 07153-07184), 557-558, 289-290
674 (บรรทัด 07185-07203), 558, 290
676 (บรรทัด 07204-07213), 558, 290
684 (บรรทัด 05947-05994), 532-533, 252
700 (บรรทัด 06041-06043), 534, 258
704 (บรรทัด 06044-06046), 534, 255, 258
706 (บรรทัด 06047-06050), 534, 258
708 (บรรทัด 06051-06122), 534-536, 264-265
710 (บรรทัด 06123-06167), 536-537, 258-259
882 (บรรทัด 08458-08476) 584-585, 232
884 (บรรทัด 08477-08490), 585, 232
886 (บรรทัด 08491-08505), 585, 232
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888 (บรรทัด 08506-08514), 585-586, 232
894 (บรรทัด 08515-08517), 586, 232
896 (บรรทัด 08518-08542), 586, 233
899 (บรรทัด 07222-07294), 559-560, 252-255
900 (บรรทัด 08566-08574), 587, 233
904 (บรรทัด 08575-08578), 587, 233-234
910 (บรรทัด 07551-07559), 565-566, 303
916 (บรรทัด 07560-07563), 566, 303
926 (บรรทัด 07666-07693), 568, 312
928 (บรรทัด 07694-07701), 568-569, 312
930 (บรรทัด 08579-08595), 587, 234
932 (บรรทัด 07702-07705), 569, 312
934 (บรรทัด 08596-08598), 587, 234
936 (บรรทัด 08599-08603), 587, 234
938 (บรรทัด 08604-08608), 587-588, 234
952 (บรรทัด 07564-07567), 566, 303
958 (บรรทัด 07568-07571), 566, 303
968 (บรรทัด 07572-07577), 566, 303-304
970 (บรรทัด 07578-07582), 566, 304
976 (บรรทัด 07583-07586), 566, 304
982 (บรรทัด 07587-07594), 566, 304
986 (บรรทัด 07595-07609), 566-567, 304
990 (บรรทัด 07610-07647), 567, 304-305
1006 (บรรทัด 07887-07890), 572-573, 221
1010 (บรรทัด 07891-07913), 573, 221
1014 (บรรทัด 07914-07918), 573, 221
1018 (บรรทัด 07919-08031), 573-575, 221-223
1066 (บรรทัด 08032-08093), 576-577, 223
1124 (บรรทัด 08094-08165), 577-578, 223-224
1216 (บรรทัด 08192-08194), 579, 225
1224 (บรรทัด 08195-08197), 579, 225
1230 (บรรทัด 08198-08205), 579, 225
1234 (บรรทัด 08206-08217), 579, 225
1238 (บรรทัด 08218-08240), 579-580, 226
1242 (บรรทัด 08241-08257), 580, 226
1248 (บรรทัด 08258-08264), 580, 226
1250 (บรรทัด 08265-08281), 580-581, 226-227
1254 (บรรทัด 08282-08287), 581, 227
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1264 (บรรทัด 08288-08429), 581-584, 227-229
1574 (บรรทัด 05615-05642), 525-526, 195
1582 (บรรทัด 05643-05670), 526, 195
1636 (บรรทัด 05671-05673), 526, 192
สัญลักษณ์ประสานเวลา (synchronize symbol), 78
สัญลักษณ์ไม่สิTนสุด (nonterminal symbol), 67
สัญลักษณ์สิTนสุด (terminal symbol), 67
-หหมายเลขแฟ้ ม (file handle), 30, 157, 324
หมายเหตุ (comment), 5
หลักนามธรรมข้อมูล (data abstraction), 10
หน่ วยเก็บช่วย (Auxiliary Storage Unit), 12
หน่ วยเก็บรอง (Secondary Storage Unit), 12
หน่ วยคํานวณและตรรกะ (arithmetic-logic unit), 12
หน่ วยควบคุม (control unit), 12
หน่ วยความจํา(Memory Unit), 12
หน่ วยความจํารอง (secondary memory), 14
หน่ วยความจําเสมือน (virtual memory), 15
หน่ วยความจําหลัก (main memory หรือ primary memory), 14
หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processor Unit), 12
หน่ วยรับเข้า/ส่งออก (Input/Output Unit), 12
หนึA งสายคําสังA หนึA งสายข้อมูล หรือ SISD (Single Instruction stream Single Data stream), 16
หนึA งสายคําสังA หลายสายข้อมูล หรือ SIMD (Single Instruction stream Multiple Data stream), 16
หลายสายคําสังA หนึA งสายข้อมูล หรือ MISD (Multiple Instruction stream Single Data stream), 16
หลายสายคําสังA หลายสายข้อมูล หรือ MIMD (Multiple Instruction stream Multiple Data stream), 16
-อออฟเซต (offset), 20, 25-29, 181-183, 189, 194, 212
อักขระตัTงระยะ (tab), 39
อักขระบรรทัดใหม่ (newline), 39
อักขระว่าง (space), 39
อาร์กิวเมนต์, ดู พารามิเตอร์
อาร์กิวเมนต์จริง, ดู พารามิเตอร์จริง
อาร์กิวเมนต์หุ่น, ดู พารามิเตอร์หุ่น
อินเทอร์พรีเตอร์ (interpreter), 3
เอดา (Ada), 10
เอ็มแอล (ML), 9

ดัชนี 711
เอแอลยู (ALU), 12
แอปเพล็ต (applet), 3
แอสเซมเบลอร์ (assembler), 2
โอเวอร์โหลดดิง (overloading), 10
โอเอส (OS), 15
อัตโนมัติ (automatic), 19
-ฮฮีป (heap), 93-95, 98, 101-102, 105, 112-113, 143-144, 146, 155, 158, 226,
316-317, 353-357, 364
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รายการตัวระบุในโปรแกรมต้นฉบับของคอมไพเลอร์ภาษาพีเอสยูปาสกาล
รายการตัวระบุทีแสดงในทีนี จะมีเฉพาะ ค่าคงทีสัญลักษณ์, แมคโคร, ชือฟั งก์ชนั และตัวแปรทีมี PUBLIC
อยูข่ า้ งหน้า ซึงปรากฏอยูใ่ นโปรแกรมต้นฉบับของคอมไพเลอร์ภาษาพีเอสยูปาสกาล ในภาคผนวก จ สําหรับตัว
แปรท้องถินและสมาชิกในโครงสร้างข้อมูล ไม่ได้แสดงไว้ เพราะจะทําให้มีจาํ นวนตัวระบุมากเกินไป ตัวเลขหนา
ทึบเป็ นบรรทัดทีมีการนิ ยามตัวระบุดงั กล่าว สําหรับบรรทัดทีอ้างถึง ถ้ามีมากเกินไป หรือไม่มีความจําเป็ น จะไม่
แสดง ในการเรียง จะเรียงจากน้อยไปมาก และอักษรตัวเล็กกับใหญ่ เช่น a กับ A เป็ นต้น มีลาํ ดับเท่ากัน
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
INPUT_STACK_EMPTY, 01611, 01617, 01705
INPUT_STACK_FULL, 01612, 01613
INPUT_STACK_SIZE, 01610, 01612, 01637
integer_operands, 00760, 07958, 08039, 08100, 08128, 08140
INTEGER_SIZE, 00022, 00034, 00041, 02832, 03000, 03023, 04668, 04849
integer_typep, 02716
IROUTINE, 00443
KIND1, 07883
KIND2, 07878
label_index, 02712
LABEL_STACK_EMPTY, 00753, 04322, 04333, 05964, 07281, 07304, 07315
LAST_IDP, 04660
level, 02712
LIB_DATA_SIZE, 00043, 04352
line, 01630, 01713, 01729, 01766
LL_EOF, 00103, 01470, 01498-01499, 01964, 02636
llaction, 04145, 02627
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llaction2, 05917, 05797
llaction3, 07827, 07707
llerror, 01482, 02592, 02617, 02640
LLMAXDEPTH, 00100, 02014, 02548, 02577
LLNONTERMINAL_RANGE, 00102, 02559, 02627
llparse, 02016, 01176
llstack, 02014, 01500, 02552, 02555, 02581
LLSTART_SYM, 00164, 02552
LLTERMINAL_RANGE, 00101, 01491, 02559-02560, 02562, 02598
lltop, 02014, 01490, 01499-01500, 02548, 02552, 02555, 02566, 02574, 02577,
02581, 02603, 02607, 02628, 02632, 02635
LOCAL_ALL_FIRST, 05428
LOCAL_ALL_LAST, 05427
LOCAL_OFFSET, 05429
LOCAL_SUB_FIRST, 05426
LOCAL_SUB_LAST, 05425
LOCAL_TOTAL_SIZE, 05430
lst_file, 01017, 01094, 01103, 01112, 01121, 01131-01162, 01169, 01179, 01335,
01350, 01363, 01372, 01382, 01390, 01493, 03233-03448, 04218, 04303, 04306
main, 01070
make_real_typep, 02847, 04576, 04589, 08210
make_set_typep, 02863, 03058, 08577
make_string_typep, 02813, 04562, 08232
mark_scope, 03087, 04223
MAX_BUFF_LENGTH, 00004, 00005-00015, 01639, 03581
MAX_CONST, 04710
MAX_DIGIT_LENGTH, 00002, 00005, 00007, 01787, 01791, 01793, 01796, 01811, 01823,
01831
MAX_ERROR, 00500, 01334, 01336
MAX_FILE_NAME_LENGTH, 00000, 00030, 00034, 01037, 01046, 01049, 01050, 06321
MAX_LEVEL, 02708, 02713, 02735, 03104
MAX_NAME_LENGTH, 00001, 00009, 00011, 01772, 03598
MAX_SEM_TOP, 00704, 00754, 03595
MAX_STRING_LENGTH, 00003, 00013, 00015, 01855, 01861
MAXINT, 00017, 01743-01745, 01750, 03005, 03720, 04734, 04742, 04746, 04761,
04788, 04794, 04799, 04810, 04814, 04818, 04827, 04833, 04838
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MAXREAL, 00018, 01838
MAXUINT, 00045, 04353, 04380, 04385, 04395, 04401, 04406, 04412, 04417, 04423,
04427, 04893
MIN_CONST, 04709
MINREAL, 00019, 01838
name_WRITE, 02721, 02788, 07105, 07141, 07155, 07191, 07206
name_WRITELN, 02722, 02789, 07106, 07142, 07156, 07192, 07207
new_label_index, 03718
NEXT_LABEL, 07543
nil_typep, 02717
no_error, 01211, 01173, 01182-01183, 01334, 01340, 03685, 04217, 04302, 05212,
05270
no_warning, 01212, 01172, 01181, 01371, 01381
NOT_SUBRANGE, 04711
obj_file, 01017, 01093, 01102, 01111, 01120, 01168, 01178, 03686
OPERAND1, 07882
OPERAND2, 07877
OPERATOR, 07881
ORIGIN_OFFSET, 05021
PARA_ALL_FIRST, 05567
PARA_ALL_LAST, 05566
PARA_COUNT, 05569
PARA_SUB_FIRST, 05565
PARA_SUB_LAST, 05564
PARA_VALVAR, 05568
PARAMETER_COUNT, 06169, 07873
PARAMETER_STACK_FRAME_OFFSET, 00707, 05722, 05742
PARM_PTR, 06170, 07874
PARMS, 00055, 00057
PEXPR_TP, 07094
PIDP, 07096
PKIND, 07095
pointer_operands, 00777, 03982
POINTER_SIZE, 00023, 03056, 05398, 05732, 05734
POINTER_TP, 05375
POP_INPUT_STACK, 01617, 01706
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PRIVATE, 00051
PROC_LOCAL_STACK_FRAME_OFFSET, 00705, 05439
PUBLIC, 00052
PUSH_INPUT_STACK, 01613, 01723
PUT_BUFF, 01621, 01772, 01787, 01791, 01793, 01796, 01811, 01823, 01831, 01855,
01861
PWITH_INDEX, 07097
real_list, 02719, 02858-02859, 04404
real_operands, 00764, 08051, 08106, 08127
REAL_SIZE, 00024, 03013
real_typep, 02716
RECORD_ALL_FIRST, 05026
RECORD_ALL_LAST, 05025
RECORD_OFFSET, 05027
RECORD_SUB_FIRST, 05024
RECORD_SUB_LAST, 05023
RECORD_TP, 05028
REGS_SIZE, 00041, 06351
RELEASE_LABEL_STACK, 00751, 07313
REPEAT_LOOP_LABEL, 07372
RTN_IDP, 07100
RTN_PARAMETER_COUNT, 07098
RTN_PARMP, 07099
RTN_PTR, 06171, 07875
RTN_WITH_INDEX, 07101
RTNWITH_INDEC, 06172
search_all_symtab, 00726, 04581, 04767, 05126, 05239, 05379, 07613
search_and_enter_local_symtab, 00710, 04541, 04675, 05478, 05487, 05777, 05786
search_and_enter_this_symtab, 00741, 05073
search_and_find_all_symtab, 00732, 05675, 05757, 07414, 08252
search_display, 02929, 00733, 05171, 07229, 00727
search_local_symtab, 00728, 05574, 05596, 05618, 05646
search_std_routine, 02793, 06059, 06194, 06297, 07039, 08324
search_symtab, 02912, 00711, 00719, 00729, 00740, 00742, 05953, 08247
search_this_symtab, 00739, 08479
sem_save, 03553, 01501, 04158
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sem_top, 03552
set_list, 02720, 02869, 02882-02883
SET_MAXVAL, 05304
set_operands, 00771, 03981, 08064, 08113
SET_SIZE, 00025, 02877, 04024, 05326
SET_TP, 05303
src_file, 01017, 01092, 01097-01098, 01106-01107, 01115-01116, 01167, 01177,
01705
std_input, 02715
std_output, 02715
STMT_LABEL, 07544
string_list, 02718, 02842-02843, 04409
STRUCT_DEPTH, 00701, 00749, 03593
SUBRANGE_FLAG, 04707
SUBRANGE_SIGN, 04708
SUBRANGE_TP, 04706
SUBRANGE_TYPE, 04712
TAB_SIZE, 01609, 01710
TAG_TYPEP, 05022
TARRAY, 00447
TENUMERATION, 00445
text_typep, 02717
TFILE, 00450
TK_AND, 00161, 01403, 01648, 08152
TK_ARRAY, 00121, 01404, 01649
TK_ASSIGN, 00141, 01141, 01468, 01925
TK_BEGIN, 00134, 01405, 01650
TK_CARAT, 00118, 01161, 01469, 01941
TK_CASE, 00130, 01406, 01651
TK_COLON, 00129, 01158, 01465, 01927
TK_COMMA, 00110, 01153, 01462, 01938
TK_CONST, 00113, 01407, 01652
TK_DIV, 00159, 01408, 01653, 08137
TK_DIVIDE, 00158, 01145, 01455, 01923, 08124
TK_DO, 00137, 01409, 01654
TK_DOT, 00105, 01159, 01466, 01932
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TK_DOTDOT, 00119, 01160, 01467, 01929
TK_DOWNTO, 00146, 01410, 01655
TK_ELSE, 00147, 01411, 01656
TK_END, 00126, 01412, 01657
TK_EQ, 00114, 01146, 01464, 01877, 07932, 08003
TK_FILE, 00128, 01413, 01658
TK_FOR, 00140, 01414, 01659
TK_FUNCTION, 00133, 01415, 01660
TK_GE, 00150, 01150, 01449, 01884, 07940, 08009
TK_GOTO, 00135, 01416, 01661
TK_GT, 00148, 01151, 01447, 01886, 07944, 08016
TK_ID, 00107, 01133, 01439, 01698
TK_IF, 00142, 01417, 01662
TK_IN, 00153, 01418, 01663, 03964
TK_LABEL, 00111, 01419, 01664
TK_LBACK, 00122, 01156, 01460, 01905, 01913
TK_LE, 00151, 01148, 01450, 01879, 07928, 07996
TK_LPAREN, 00108, 01154, 01458, 01908
TK_LT, 00149, 01149, 01448, 01882, 07925, 07989
TK_MINUS, 00155, 01143, 01453, 01919, 04536, 04567, 04574, 04585, 04589, 04731,
04739, 04755, 04762, 04782, 04786, 04792, 04821, 04825, 04831, 05256,
05266, 07601, 07621, 07630, 07638, 07892, 07895, 07900, 08037
TK_MOD, 00160, 01420, 01665, 08138, 08145
TK_MULTIPLY, 00157, 01144, 01454, 01921, 08098
TK_NE, 00152, 01147, 01451, 01880, 07936, 08006
TK_NIL, 00163, 01421, 01666
TK_NOT, 00162, 01422, 01667
TK_OF, 00124, 01423, 01668
TK_OR, 00156, 01424, 01669, 08081
TK_PACKED, 00120, 01425, 01670
TK_PLUS, 00154, 01142, 01452, 01917, 04535, 04731, 04739, 04786, 04792, 04825,
04831, 05256, 05266, 07630, 07638, 07892, 08036, 08041, 08054, 08065
TK_PROCEDURE, 00132, 01426, 01671
TK_PROGRAM, 00106, 01427, 01672
TK_RBACK, 00123, 01157, 01461, 01915, 01930
TK_RECORD, 00125, 01428, 01673
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TK_REPEAT, 00138, 01429, 01674
TK_RPAREN, 00109, 01155, 01459, 01911
TK_SEMI, 00104, 01152, 01463, 01498, 01500, 01936
TK_SET, 00127, 01430, 01675
TK_STRING, 00115, 01139, 01444, 01875
TK_THEN, 00143, 01431, 01676
TK_TO, 00145, 01432, 01677, 07455, 07469
TK_TYPE, 00117, 01433, 01678
TK_UINT, 00112, 01135, 01442, 01806, 01818
TK_UNTIL, 00139, 01434, 01679
TK_UREAL, 00116, 01137, 01443, 01846
TK_VAR, 00131, 01435, 01680
TK_WHILE, 00136, 01436, 01681
TK_WITH, 00144, 01437, 01682
token_column, 01630, 01131, 01351, 01353, 01364, 01373, 01383, 01494, 01767,
05096, 05099, 05103, 05124, 05971, 07288
token_line, 01630, 01131, 01170, 01180, 01348, 01351-01352, 01364, 01373, 01383,
01494, 01766, 04155, 05095, 05102, 05123, 05970, 07287
TPOINTER, 00451
trace_id, 03416, 03421, 03451, 04219, 04308
trace_routine_decl, 03378, 03440, 04305
trace_symtab, 01086, 04216, 04301
TRECORD, 00448
TRUE, 00047
TSET, 00449
TSUBRANGE, 00446
type_search_and_enter_local_symtab, 00718, 04626
UTOA_LENGTH, 00700, 03804, 03809, 04493, 05948, 07223
VAR_IDP1, 07884
VAR_IDP2, 07879
VAR_TP, 08453
VAR_USE, 08454
VAR_WITH_INDEX, 08456
VAR_WITH1_INDEX, 07885
VAR_WITH2_INDEX, 07880
VARID_PTR, 08455
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Warning, 01368
Warning1, 01377, 05216
WHILE_LOOP_LABEL, 07335
WITH_DEPTH, 00703, 03585, 07670, 07695
WITH_IDP, 07663
WITH_INDEX, 07664
WITH_KIND, 07662
WITH_TP, 07661
yylex, 01758, 01129, 01165, 01498, 02553, 02611
yylval, 01629

