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วัตถุประสงค

 เพื่อแนะนําแนวคิดและที่มาของภาษาโปรแกรม
 เพือ่ ใหเขาใจแนวคิดในการออกแบบภาษา และเกณฑที่ใชในการพิจารณาภาษาโปรแกรม
 เพือ่ ใหรูจักภาษาโปรแกรมหลายกลุม และเขาใจแนวคิดในการจัดกลุมภาษาโปรแกรม

 เพื่อใหเขาใจขั้นตอนการแปลภาษาแบบอินเตอรพรีตเตอร คอมไพเลอร และไฮบริด
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1.1 แนวคิดของภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอรเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสประเภทหนึ่งที่ทํางานตามชุดคําสั่งที่รับเขาไป เราเรียกชุดคําสั่งเหลา
นั้นวาโปรแกรม การทํางานภายในคอมพิวเตอรจะควบคุมดวยสัญญาณไฟฟาซึ่งมีสองลักษณะคือเปดและปด
ซึ่งสามารถแทนดวยเลข 0 และ 1 ในระบบเลขฐานสอง ดังนั้นภาษาที่ใชในการสื่อสารภายในเครื่องจึงใชระบบ
เลขฐานสอง หรือเรียกวาภาษาเครื่อง (machine Language) ผูเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอรในยุคแรก
จึงเขียนโปรแกรมดวยภาษาเครื่อง เพื่อใชควบคุมหนวยประมวลผลใหทํางานตามที่ตองการ หนวยประมวลผล
สามารถเขาใจคําสั่งเหลานี้ไดทันทีและสั่งใหเครื่องทํางานตามคําสั่ง เชน การบวก การเปรียบเทียบ การ
เคลื่อนยายขอมูลจากตําแหนงหนึ่งไปยังอีกตําแหนงหนึ่ง โดยจะทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ ทีละคําสั่งตามลําดับที่ระบุ
จากตัวอยางโปรแกรมในรูป 1.1 เปนโปรแกรมในการคํานวณหาคาหารรวมมากของเลขจํานวนเต็ม 2 จํานวน
ตามอัลกอริทึมของ Euclid เขียนดวยภาษาเครื่องสําหรับเครื่องตระกูล x86 (Pentium)แสดงอยูในรูปเลขฐาน
16 จะเห็นไดวาภาษาเครื่องเปนภาษาที่มนุษยเขาใจไดยาก เขียนก็ยาก แตโปรแกรมเมอรในยุคแรกนั้นก็ยัง
เลือกที่จะเขียนโปรแกรมดวยภาษาเครื่อง เนื่องจากพวกเขาเชื่อวา เวลาที่คอมพิวเตอรใชในการทํางานมีคา
มากกวาเวลาที่โปรแกรมเมอรใชในการเขียนโปรแกรม
55 89 e5 53 83 ec 04 83 e4 f0 e8 31 00 00 00 89 c3 e8 2a 00
00 00 39 c3 74 10 8d b6 00 00 00 00 39 c3 7e 13 29 c3 39 c3
75 f6 89 1c 24 e8 6e 00 00 00 8b 5d fc c9 c3 29 d8 eb eb 90

รูปที่ 1.1: โปรแกรมหารรวมมากเขียนดวยภาษาเครื่องสําหรับเครื่องในตระกูล x86
เมื่อโปรแกรมเมอรเขียนโปรแกรมที่มีขนาดใหญขึ้น โอกาสที่จะเขียนโปรแกรมผิดพลาดก็มีมากขึ้นตามไปดวย
ดังนั้นจึงไดพัฒนาภาษาโปรแกรม เพื่อใหอานและเขียนไดงายขึ้น ชวยลดขอผิดพลาดใหนอยลง โดยออกแบบ
ใหใชภาษาสัญลักษณที่เขียนดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือรหัสนีโมนิก (mnemonic) แทนคําสั่งตางๆ ที่
เขียนดวยเลขฐานสอง และเรียกภาษาโปรแกรมนี้ว าภาษาแอสเซมบลี (Assembly language) ตัวอยาง
โปรแกรมในรูป 1.1 เปนโปรแกรมหารรวมมากที่เขียนดวยภาษาแอสเซมบลีสําหรับเครื่อง x86

A:

movl
esp, ebp
pushl ebx
subl
4, esp
andl
-16, esp
call
getint
movl
eax, ebx
call
getint
cmpl
eax, ebx
je C
cmpl
eax, ebx

B:
C:

D:

subl

subl eax, ebx
cmpl eax, ebx
jne
A
movl ebx, (esp)
call put int
movl -4(ebp), ebx
leave
ret
ebx, eax
jmp
B

รูปที่ 1.2: โปรแกรมหารรวมมากเขียนดวยภาษาแอสเซมบลีสําหรับเครื่อง x86
ภาษาแอสเซมบลีออกแบบใหหนึ่งคําสั่งในภาษาแอสเซมบลี สามารถแทนดวยหนึ่งคําสั่งในภาษาเครื่อง โดยมี
โปรแกรมระบบที่ ทํ า หนา ที่ ใ นการแปลภาษาสั ญ ลั ก ษณไ ปเปน ภาษาเครื่ อ งเรี ย กวา แอสเซมเบลอร
(Assembler) ขอเสียของภาษาแอสเซมบลี คือ เปนภาษาที่ขึ้นอยูกับเครื่องถาคอมพิวเตอรที่มีสถาปตยกรรม
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หรือชุดคําสั่ง (instruction set) ตางกันก็จะมีภาษาแอสเซลบลีเฉพาะสําหรับเครื่องนั้น ทําใหโปรแกรมเมอร
ตองเรียนรูคําสั่งที่ใชกับเครื่องที่ตนทํางาน ทั้งภาษาเครื่องและภาษาแอสเซมบลีจัดเปนภาษาระดับต่ํา (lowlevel language) เพราะเปนภาษาที่ขึ้นอยูกับเครื่อง อีกทั้งยังอานและเขาใจไดยากเมื่อคอมพิวเตอรมีการ
พัฒนาไปอยางรวดเร็ว จึงเปนการยากที่จะเขียนโปรแกรมขึ้นเพื่อใชกับเครื่องที่พัฒนาขึ้นใหมทุกๆ ครั้ง และ
รายละเอียดของภาษาแอสเซมบลีก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเริ่มมีความตองการภาษาที่ไมขึ้นกับเครื่อง จึงเปนที่มา
ของการพัฒนาภาษาโปรแกรมในยุคที่สามเรียกวา ภาษาระดับสูง (high-level language) ซึ่งออกแบบให
เขียนคําสั่งตางๆ ในรูปคําในภาษาอังกฤษภาษา FORTRAN เปนภาษาระดับสูงภาษาแรกที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช
งานดานการคํานวณตางๆสําหรับงานดานวิทยาศาสตร ตอมาไดมีการพัฒนาภาษาระดับสูงอื่นๆ ตามมา เชน
LISP, COBOL, Algol โปรแกรมระบบที่ทําหนาที่แปลภาษาระดับสูงใหเปนภาษาแอสเซมบลี หรือภาษาเครื่อง
เรียกวาคอมไพเลอรซึ่งมีการทํางานที่ซับซอนกวาแอสเซมเบลอร เพราะหนึ่งคําสั่งในภาษาระดับสูงอาจแปลง
เปนภาษาระดับต่ําไดมากกวาหนึ่งคําสั่ง ในชวงแรกภาษาฟอรแทรนไมไดรับความนิยมมากนัก เพราะโปรแกรม
เมอรสวนใหญยังสามารถเขียนโปรแกรมดวยภาษาแอสเซมบลีที่ทํางานไดไวกวาภาษาที่แปลดวยคอมไพเลอร
ตอมาชองวางในเรื่องประสิทธิภาพการแปลนี้ไดลดลงจนกลายเปนตรงกันขามในที่สุด เนื่องจากฮารดแวรมี
ความซับซอนมากขึ้น และมีการพัฒนาคอมไพเลอรใหดีขึ้น ทําใหสามารถสรางโปรแกรมไดดีกวาที่มนุษยเขียน
ขึ้นเอง แมจะมีบางกรณีที่มนุษยทําไดดีกวาแตความเร็วของคอมพิวเตอร และขนาดของโปรแกรมมีผลตอการ
ลดตนทุนของมนุษย ไมวาจะเปนตนทุนในแงการสรางโปรแกรม การปรับปรุงและแกไขโปรแกรม ดังนั้น คา
แรงของโปรแกรมเมอรในปจจุบันจึงมีคามากกวามูลคาของเครื่องคอมพิวเตอร
ภาษาโปรแกรม (programming language) มีขอแตกตางจากภาษาธรรมชาติที่สําคัญอยูสองประการประการ
แรก ภาษาโปรแกรมสามารถใชในการสื่อสารระหวางมนุษยกับเครื่องคอมพิวเตอรได และยังสามารถใชเปนสื่อ
กลางในการสื่อสารกันระหวางโปรแกรมเมอรอีกดวย ประการที่สอง ภาษาโปรแกรมมีขอบเขตที่ใชในการแสดง
ความหมายแคบกวาภาษาธรรมชาติ เพราะเพียงตองการชวยใหการสื่อสารแนวความคิดทางคอมพิวเตอรทําได
งาย ภาษาโปรแกรมจึงมีแนวคิดที่แตกตางจากภาษาธรรมชาตินักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรจึง
จําเปนตองศึกษาวิชาเกี่ยวกับแนวคิดของภาษาโปรแกรมโดยจะเนนที่หลักการของภาษาระดับสูงในฐานะเปนผู
ใชภาษาของวันนี้และภาษาโปรแกรมใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นักคอมพิวเตอรจําเปนตองศึกษาเกี่ยวกับ
หลักการของภาษาโปรแกรมดวยเหตุผลหลายประการ ดังจะกลาวเปนตัวอยางพอสังเขปตอไปนี้
 เพื่อเพิ่มความสามารถในการเขียนโปรแกรม ความรูความเขาใจภาษาโปรแกรมอยางกระจาง รูถึง
ลักษณะตางๆ ของภาษา จะชวยเพิ่มความสามารถในการถายทอดอัลกอริทึมใหอยูในรูปของโปรแกรมได
ดีขึ้น
 เพื่ อ เลื อ กภาษาโปรแกรมใหเ หมาะสมกั บ งาน การศึ ก ษาถึ ง ขอ ดี แ ละขอ เสี ย ของภาษาโปรแกรม
หลากหลายรูปแบบ จะชวยในการนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับงาน
 เพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรูภาษาใหม ภาษาโปรแกรมโดยทั่วไปมีหลักการที่คลายคลึงกัน จึง
เปนพื้นฐานที่ดีในการเรียนรูภาษาโปรแกรมใหมๆ ไดงายขึ้น
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนโปรแกรม เมื่อนักศึกษาเขาใจเหตุผลของการออกแบบภาษา เขาใจ
วิธีการตางๆ ที่ใชในการพัฒนาภาษาโปรแกรม ทําใหเลือกวิธีการในการเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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 เพื่อพัฒนาการในวงการคอมพิวเตอร ในอนาคตนักศึกษาอาจจําเปนจะตองออกแบบภาษาใหมเพื่อใช
งานเฉพาะบางอยาง จึงควรจะตองรูลึกซึ้งในแงของการออกแบบภาษา เพื่อเปนพื้นฐานที่สําคัญในการ
สรางภาษาโปรแกรมภาษาใหมไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งยังอาจจะกอใหเกิดพัฒนาการใหมๆ ใน
วงการคอมพิวเตอร
ดังนั้น การศึกษาภาษาโปรแกรมและการนําไปใชงานเพียงภาษาเดียวจึงไมสามารถกอใหเกิดความรูความเขาใจ
ไดอยางถองแท ในรายวิชานี้จะกลาวถึงหลักการทั่วไปของภาษาโปรแกรม แนวคิดในการออกแบบภาษา และ
กลาวถึงภาษาโปรแกรมโดยยกตัวอยางจากหลายภาษาและหลายรูปแบบ

1.2 การออกแบบภาษาโปรแกรม
ภาษาโปรแกรมเปนเครื่องมือที่สั่งใหคอมพิวเตอรทํางานไดตามที่ตองการ และเปนเครื่องมือหรือวิธีการที่
โปรแกรมเมอรใชในการสื่อสารกันดวย นอกจากนี้ยังอาจมองไดวาภาษาโปรแกรมเปนสัญลักษณที่ใชสําหรับ
ขั้ น ตอนการแกป ญ หาซึ่ ง เป น วิ ธี ก ารแสดงความสั ม พั น ธร ะหวา งแนวคิ ด เพื่ อ ใชใ นการควบคุ ม อุ ป กรณ
คอมพิวเตอรปจจุบันมีภาษาโปรแกรมระดับสูงที่ใชงานอยูจํานวนมากมายหลายพันภาษา และยังมีการพัฒนา
ภาษาโปรแกรมใหมอยูเรื่อยๆ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือโปรแกรมเมอรทั่วไปสามารถใชงานภาษาไดไม
กี่ภาษา แลวเพราะเหตุใดจึงมีภาษาใหใชมากมาย เหตุผลก็มีหลากหลายเชนกัน ตัวอยางเชน
 วิวัฒนาการ วิทยาการคอมพิวเตอรถือเปนศาสตรที่เกิดขึ้นไมนานนัก และยังมีความพยายามที่จะคนหา
วิธีการทีด่ ีขึ้นอยูตลอดเวลา ในชวงปลายยุค 1960 และตนยุค 1970 ภาษาที่ใชการควบคุมแบบ goto ใน
ยุ ค แรกเชน FORTRAN, COBOL และ BASIC ถู ก แทนที่ ด ว ยภาษาแบบมี โ ครงสรา ง (structure
programming) ซึ่งใชคําสั่งควบคุมแบบคําสั่งวนซ้ําคําสั่งเลือกทํา หรือคําสั่งอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันมา
แทนคําสั่ง goto ในยุคปลาย1980 ภาษาแบบมีโครงสรางก็ถูกแทนที่ดวยภาษาเชิงวัตถุ เชน Smalltalk
และ C++ เปนตน
 วัตถุประสงคการใชงานเฉพาะ มีหลายภาษาที่ออกแบบมาเพื่อแกปญหาเฉพาะดาน เชน COBOL
ออกแบบมาเพื่องานดานธุรกิจที่เกี่ยวของตัวเลขฐานสิบ, LISP ออกแบบมาเพื่อจัดการกับขอมูลเชิง
สัญลักษณและโครงสรางขอมูลที่ซับซอน, PROLOG เหมาะสําหรับการประมวลผลในการหาเหตุผลจาก
ขอเท็จจริงที่มีโดยใชหลักการทางตรรกศาสตร, C เหมาะสําหรับงานเขียนโปรแกรมในระดับต่ํา, ICON
และ AWK ออกแบบมาเพื่องานประมวลผลตัวอักษรและสตริง ภาษาเหลานี้สามารถนําไปใชงานดาน
อื่นๆ ไดเชนกัน แตจะเหมาะสมสําหรับงานเฉพาะดานดังวัตถุประสงคหลักที่ออกแบบภาษามากกวางาน
ดานอื่นๆ
 ความชอบสวนบุคคล ประการสุดทาย ผูใชภาษาโปรแกรมแตละคนก็มีความชอบที่แตกตางกันไป บาง
คนชอบความกระชับของภาษาซี แตบางคนอาจมองวาอานและเขียนยาก บางคนชอบแนวคิดแบบเรียก
ซ้ําตัวเอง แตบางคนอาจจะชอบแบบทําซ้ํา บางคนชอบทํางานกับพอยตเตอร แตบางคนอาจชอบแบบ
implicit dereference ความชอบและจุดแข็งของแตละคนจึงทําใหมีภาษาที่หลากหลาย จึงทําใหไมมี
ภาษาใดที่จะไดรับการยอมรับจากทุกคนทั่วโลกเพียงภาษาเดียว
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จากภาษาโปรแกรมที่หลากหลาย มีภาษาโปรแกรมไมมากนักที่จะไดรับความนิยมอยางยาวนานซึ่งอาจถือไดวา
นักออกแบบภาษาเหลานั้ นประสบความสํ าเร็ จในการออกแบบ ปจจัย ที่จะทําใหภ าษาโปรแกรมประสบ
ความสําเร็จมีหลายประการดังตอไปนี้
 งายตอการเขียน ภาษาที่มีลักษณะตางๆ ที่เอื้อตอการเขียนโปรแกรมตามอัลกอริทึมไดงายสะดวกและ
กระชับ เชน C, APL, Algol68 และ Perl เปนตน
 งายตอการเรียนรู ภาษาที่งายตอการเขียนสําหรับผูเริ่มตนเขียนโปรแกรม เชน BASIC, Pascal และ
Logo
 งายตอการพัฒนาตัวแปลภาษา ภาษาที่ไมซับซอนมากนักทําใหงายตอการพัฒนาตัวแปลภาษาเพื่อให
โปรแกรมเมอรใชงาน เชน BASIC และ Forth
 มีมาตรฐาน ภาษาที่มีมาตรฐานที่ดี เชน C และ Java
 แจกจา ยฟรี ภาษาที่ มี การพั ฒ นาตั ว แปลภาษาแลว นํ า ไปแจกจา ยใหใชไ ดโ ดยไมเ สีย คา ใชจ า ยเชน
PASCAL, Java
 มีตัวแปลภาษาที่ดี ภาษาที่เมื่อโปรแกรมผานการคอมไพลแลวทําใหโคดมีขนาดเล็กและทํางานไดไว เชน
FORTRAN
 มีผูสนับสนุน การมีบริษัทตางๆ เปนผูสรางหรือสนับสนุนภาษาก็ทําใหภาษานั้นมีโอกาสที่จะประสบ
ความสําเร็จไดมาก เชน COBOLที่ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา, PL/I
ไดรับการสนับสนุนจาก IBM หรือVisual Basic และ C# ที่ไดรับการสนับสนุนจาก Microsoft

1.3 เกณฑในการพิจารณาภาษา
ภาษาโปรแกรมที่ดีจะชวยใหเราพัฒนาซอฟตแวรที่ดีได จึงตองมีเกณฑที่ใชในการประเมินภาษาวามีลักษณะ
ของภาษาที่ดีหรือไม โดยทั่วไปจะพิจารณาจากเกณฑพื้นฐานหลัก3 ประการ คือ
1) อานงาย (readability) เปนเกณฑที่สําคัญที่สุดเกณฑหนึ่ง โดยพิจารณาวาโปรแกรมสามารถอานและ
เขาใจไดงาย ในวัฏจักรการพัฒนาโปรแกรมหลังยุค 1970 เริ่มใหความสําคัญและคํานึงถึงขั้นตอนการ
บํารุงรักษาโปรแกรมคอนขางมาก เนื่องจากเปนขั้นตอนที่มีคาใชจายคอนขางสูง ถาโปรแกรมอานและ
เข า ใจไดง า ยก็ จ ะทํา ให บํ า รุ งรั ก ษาได งา ยเช น กั น ลั ก ษณะที่ จ ะช ว ยทํา ให ภ าษาโปรแกรมอ า นง า ยมี
ดังตอไปนี้
2) เขียนงาย (writability) ภาษาโปรแกรมที่ดีจะตองงายตอพัฒนาโปรแกรมเพื่อแกปญหา ลักษณะตางๆ
ที่มีทําใหอานงายก็มีผลทําใหเขียนงายดวยเชนกัน ในการจะเปรียบเทียบภาษาในแงอานงายหรือเขียน
งาย ควรเปรียบเทียบภาษาที่ออกแบบมาเพื่อการประยุกตใชกับงานในลักษณะเดียวกันเทานั้น เชน ไม
ควรเปรียบเทียบเกณฑการเขียนงายกับปญหาที่ตองใชอารเรยสองมิติ หรือการสรางรายงานของภาษา
FORTRAN กับ COBOL เนื่องจากทั้งสองภาษาออกแบบมาเพื่อแกปญหาคนละประเภทกัน
3) เชื่อถือได (reliability) ในที่นี้หมายถึงภาษาที่ดีจะตองออกแบบมาเพื่อชวยสนับสนุนในโปรแกรมเมอร
พัฒนาซอฟตแวรที่ทนตอขอผิดพลาด และเชื่อถือไดวาโปรแกรมจะทํางานไดถูกตองทุกครั้ง
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นอกจากนี้ยังมีเกณฑอื่นๆ ที่ใชพิจารณาประกอบอีกดวย ตัวอยางเชนคาใชจาย (cost)ซึ่งเราจะตองคํานึงถึง
ตั้งแตคาใชจายในการฝกอบรมโปรแกรมเมอรหรือจางคนที่มีประสบการณสําหรับภาษานั้น เวลาที่ตองใชใน
การพัฒนาซอฟตแวรทั้งการเขียนโปรแกรม การคอมไพล การรันและการบํารุงรักษาโปรแกรม
ความสามารถของภาษาในการทํางานบนเครื่องหลายประเภท (portability) ก็เปนสวนหนึ่งที่ตองพิจารณาดวย
เช น กั น ถ า ภาษามี ม าตรฐานที่ ดี ก็ ทํา ให มี ผ ลต อ ความสามารถนี้ ด ว ยเชน กั น และสุ ด ท า ยการประยุ ก ตใ ช
(applicability) และการนิยามภาษาที่ดี (well-deﬁneness) ก็เปนอีกประเด็นที่นิยมนํามาพิจารณากัน
คุณลักษณะที่ชวยสนับสนุนเกณฑพื้นฐานหลักทั้ง3 ประการที่กลาวมาแลวขางตน มีหลากหลายคุณลักษณะดัง
แสดงในตารางที่ 1.1 ประกอบดวย
 ความงายของภาษา (overall simplicity) ประการแรก ภาษาโปรแกรมที่ดีควรมีขนาดกะทัดรัด เชน
มีโครงสรางพื้นฐานไมมากนัก เพราะหากภาษาโปรแกรมมีขนาดใหญ โปรแกรมเมอรสวนใหญมักจะ
เรียนรูเพียงแคสวนหนึ่งของภาษาที่ตนเองตองการใชงาน และไมรูจักคุณสมบัติอื่นๆ ของภาษานั้ น
ปญหาจึงมักจะเกิดขึ้นเมื่อผูเขียนและผูอานโปรแกรมรูจักคุณสมบัติของภาษาไมเหมื อนกัน ผูอานจึงไม
เขาใจโปรแกรมที่ผูเขียนพัฒนาขึ้น ประการที่สอง ภาษาโปรแกรมควรมีรูปแบบคําสั่งที่ชัดเจน เขาใจงาย
ไมมีหลายคําสั่งที่มีการทํางานที่เหมือนกัน (few feature multiplicity) ตัวอยางเชน ในภาษา C คําสั่งที่
ใชในการบวกคา1 ใหกับตัวแปรสามารถเขียนไดถึง 4 รูปแบบดังตอไปนี้
count = count + 1
count += 1
count++
++count

ประการที่สาม คือ operator overloading ซึ่งเปนการเปลี่ยนหนาที่ของoperator ใหทําหนาที่หรือมี
ความหมายใหมตามที่กําหนดตัวอยางเชน ผูใชสรางชนิดขอมูลเมทริกซแลวเปลี่ยน operator + และ *
เพื่อใชกับเมทริกซ ถึงแมวาจะมีประโยชน แตก็ทําใหลดความสามารถในการอานงายลงได ถาผูใช
สามารถทําการเปลี่ยนหนาที่ operator ใดๆ แลวใชในการกระทําที่ไมสื่อความหมายกับ operator นั้น
ตารางที่ 1.1 คุณลักษณะตางๆ ที่ชวยสนับสนุนเกณฑเกณฑที่ใชในการพิจารณาภาษาโปรแกรม
เกณฑในการพิจารณา
คุณลักษณะ
อานงาย
เขียนงาย
เชื่อถือได
ความเรียบงาย



ความเปนอิสระในการผสมคําสั่ง



โครงสรางควบคุม



ชนิดขอมูลและโครงสราง



การออกแบบไวยากรณ



การสนับสนุนลักษณะนามธรรม


การแสดงคําสั่งไดงาย


การตรวจสอบชนิดขอมูล

การจัดการกับขอผิดพลาด

การควบคุมการใชนามแฝง
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 ความเปนอิสระในการผสมคําสั่ง (orthogonality) ภาษาที่มีความเปนอิสระสูง คือ ภาษาที่สามารถ
ประยุกตใชโครงสรางพื้นฐานเพื่อสรางคําสั่งที่ใชควบคุมและโครงสรางขอมูลไดโดยปราศจากขอกําหนด
หรือกฎเกณฑใดๆ ตัวอยางเชน การประกาศ (declaration) ของภาษามีอยู 3 รูปแบบคือ การประกาศ
ชนิดขอมูล การประกาศคาเริ่มตน การประกาศคาคงที่ ซึ่งการประกาศนี้สามารถทําไดกับชนิดขอมูล
ตางๆ ที่กําหนดไวในภาษานั้น สมมติวามีชนิดขอมูลพื้นฐานอยู 4 ประเภท คือ integer, float, double,
character นั่นแปลวา เราจะตองสามารถทําการประกาศทั้ง 3 รูปแบบกับชนิดขอมูลทั้ง 4 ประเภทนี้ได
โดยไมมีขอยกเวน จึงจะถือวามีความเป นอิสระในการผสมคําสั่งสูง ซึ่งจะทําใหภาษางายตอการเรียนรู
อานงาย เขาใจงายและโปรแกรมเมอรกเ็ ขียนโปรแกรมไดงายดวย เพราะไมตองพะวงกับขอยกเวนตางๆ
แตถาหากภาษามีขอยกเวนจํานวนมาก จะทําใหขาดความเปนอิสระในการผสมคําสั่ง ตัวอยางเชน ใน
ภาษา C ที่เราสามารถประกาศคาเริ่มตนใหกับขอมูลชนิดตางๆ ไดยกเวน union หรือ การสงผาน
คาพารามิเตอรระหวางฟงชันจะเปนการสงผานแบบ passed by value ยกเวน array ที่มีการสงผาน
แบบ passed by reference
ความเปนอิสระยังหมายถึง การที่ความหมายของขอความหรือคําสั่งไมขึ้นกับบริบทอีกดวย
(orthogonal มาจากภาษากรีกแปลวาเสนตั้งฉาก นํามาใชกับการเรียกเวกเตอรในคณิ ตศาสตรที่มี
ลักษณะเปนอิสระตอกัน) ตัวอยางของความไมเปนอิสระเนื่องจากความหมายขึ้นกับบริบท เชน
a + b

นิพจนในภาษา C ขางตนมีความหมายคือ นําคาของ a มาบวกคาของ b แตถาหาก a เปน
pointer จะมีผลตอคาของ b ทันที เชน ถา a เปน pointer ที่ชี้ไปยัง float ซึ่งใชพื้นที่ในการเก็บ 4 ไบต
จะตองทําการคูณคาของ b ดวย 4 กอนจึงจะนําไปบวกกับ a
ภาษามีความเปนอิสระสูงเกินไป ก็ทําใหเกิดปญหาไดเชนกัน เพราะทําใหภาษามีความซับซอน
เนื่อ งจากมี การผสมผสานคํ าสั่ งได เป นจํา นวนมาก ทํ าใหภาษาขาดคุณ ลักษณะความงา ย และหาก
โปรแกรมเมอรไมระมัดระวังก็อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดไดงาย หรือถาเขียนคําสั่งที่ผสมกันจนเกิดความ
ซับซอนก็ทําใหโปรแกรมอานยาก ภาษาที่ถือวามีความเปนอิสระสูงมาก ไดแก Algol68
 คําสั่งควบคุม (control statements) วิวัฒนาการของภาษาโปรแกรมแบบมีโครงสรางในยุคป 1970 ทํา
ใหเกิดกลุมคําสั่งควบคุม ทําใหงายตอการอานและเขียนมากขึ้น เมื่อเทียบกับภาษาในยุคกอนหนาที่ใช
คําสั่ง goto เชน FORTRAN และ BASIC ตัวอยางเชน เราลองพิจารณาคําสั่งทําซ้ําของโปรแกรมใน
ภาษา C ที่เขียนโดยใชคําสั่ง while เมื่อเทียบกับการเขียนโดยใชคําสั่ง goto ดังตอไปนี้
while (incr < 20) {
while (sum <= 100) {
sum += incr;
}
incr++;
}

loop1:
if (incr >=20) go to out;
loop2:
if (sum >100) go to next;
sum += incr;
go to loop2;
next:
incr++;
go to loop1;
out:

จะสังเกตวาเมื่ออานโปรแกรมจากบนลงลางจะเขาใจลําดับการทํางานของโปรแกรมที่ใชคําสั่ง while ได
งาย สวนการใชคําสั่ง goto ตองอานคําสั่งแบบกระโดดไปกระโดดมาจึงเขาลําดับการทํางานไดยากกวา
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 ชนิดขอมูลและโครงสราง (data types and structures) ภาษาที่มีโครงสรางพื้นฐานที่ทําใหสามารถ
นิยามชนิดขอมูลและโครงสรางขอมูลไดตามที่ตองการก็ทําใหภาษานั้นอานและเขียนไดงายตัวอยางเชน
ในภาษา C ที่ไมมีชนิดขอมูลแบบ boolean โดยมากจึงนิยมใชตัวแปร integer แทนเมื่อตองการใชใน
การระบุ flag
timeout = 1

ซึ่งอานแลวไมชัดเจนเมื่อเทียบกับการใชชนิดขอมูลแบบ Boolean เชน
timeout = true

 การออกแบบไวยากรณ (syntax design) รูปแบบหรือไวยากรณของภาษาก็มีสวนสําคัญตอการอาน
และเขียนงายของโปรแกรม ตัวอยางเชนคําสั่ง foreach (คําสั่งวนนลูปที่นําขอมูลออกมาจากตัวแปร
array) ในภาษายุคใหม เปนการใชคําที่สื่อความหมายไดชัดเจนทําอานแลวเขาใจไดงาย
ขอจํากัดในการตั้งชื่อของภาษา FORTRAN ในยุคแรก อนุญาตใหตั้งชื่อไดไมเกิน 6 ตัวอักษร
อาจทําใหไมสามารถตั้งชื่อที่สื่อความหมายได หรือ การกําหนดคําพิเศษ (special words) สําหรับใชใน
ภาษาก็มีสวนทําใหอานไดงาย หากใชรูปแบบและคําที่สื่อความหมาย เชน การใช { และ } ของภาษา C
ในการระบุกลุมคําสั่ง ในบางภาษาใช begin และ end แตเนื่องจากโครงสรางคําสั่งอาจมีการใชกลุมคํา
สั่งซอนกัน จึงทําใหอานแลวเขาใจยากวา end หรือ } นั้นเปนของ begin ตัวใด บางภาษาเชน Ada จึง
ใช end if และ end loop เพื่อมาชวยใหอานงายขึ้น
บางภาษาอนุญาตใหสามารถนําคําพิเศษมาใชในการตั้งชื่อได ก็จะทําใหเกิดความสับสนไดงายวา
คํานั้นเปนคําพิเศษหรือชื่อที่มีความหมายอื่น เชน ในภาษา FORTRAN อนุญาตใหใชคําพิเศษ อยาง Do
หรือ End มาใชในการตั้งชื่อตัวแปรได
รูปแบบและความหมายที่ชัดเจนของคําที่ใชเปนอีกลักษณะที่มีผลตอการอานงาย หากคําที่ใชนั้น
มีความหมายเหมือนเดิมไมวาจะปรากฏที่ใดในโปรแกรม ตัวอยางเชน ในภาษา C ความหมายของ static
เมื่ อ ใชกั บ การประกาศตั ว แปรแบบ global จะแตกต า งจากการใช กั บตั ว แปรแบบ localทํ า ให ผู
โปรแกรมเมอรตองระมัดระวังในการเขียน และผูอานก็ตองระมัดระวังในการแปลความหมายดวยเชนกัน
 การสนับสนุนลักษณะนามธรรม (support for abstraction) คําวา นามธรรมหรือ abstraction
ในทางภาษาโปรแกรมหมายถึง ความสามารถในการนิยามโครงสรางหรือการกระทํา แลวนําไปใชไดโดย
ไมจําเปนตองสนใจรายละเอียดของมัน abstraction ถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาซอฟตแวรในยุค
ปจจุบัน และมีผลตอการเขียนงาย ตัวอยางเชนในภาษาที่สนับสนุน process abstractionเราสามารถ
สรางโปรแกรมยอย sort เพื่อใชในการจัดเรียงขอมูลใน array ได และโปรแกรมเมอรคนอื่นก็สามารถ
เรียกใช sort ไดโดยไมจําเปนตองรูวาโปรแกรมยอยนั้นใชอัลกอริทึมแบบใดในการจัดเรียงขอมูล หรือ
สําหรับ data abstraction เราสามารถสรางชนิดขอมูลแบบ queue ใหโปรแกรมเมอรคนอื่นนําไปใชได
โดยไมจําเปนตองรูวาโครงสรางของ queue ใช array หรือ linked list
 การสื่อสารไดสะดวก (expressivity) หมายถึง ลักษณะหรือรูปแบบของภาษาโปรแกรมที่ชวยทําให
สะดวกในการเขียนโปรแกรม หรือทําใหโปรแกรมเมอรสามารถแปลงอัลกอริทึมหรือวิธีคิดเปนโปรแกรม
ไดงาย ตัวอยางเชน ในภาษา C ที่สามารถใชคําสั่ง count++ ซึ่งมีลักษณะสั้นกะทัดรัด แทนการใช
count = count+ 1 ก็ทําใหสะดวกตอการเขียนหรือ รูปแบบคําสั่ง foreach ในภาษา C# ซึ่งใชในการ
วนลูปที่นําขอมูลออกมาจากตัวแปรarray ชวยใหเราเรียกใชขอมูลไดงายขึ้น
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 การสนับสนุนการตรวจสอบชนิดขอมูล (type checking) เปนลักษณะของภาษาที่สามารถตรวจสอบ
ขอผิดพลาดที่เกิดจากการกระทําของ operator กับชนิดขอมูลที่ไมถูกตอง (type error) ได ทําใหเกิด
ความคงทนหรือความนาเชื่อถือของโปรแกรม โดยทั่วไปนิยมตรวจสอบในชวงที่ทําการคอมไพลมากกวา
ชวงที่รันโปรแกรม ตัวอยางเชน ในภาษา Java จะมีการตรวจสอบชนิดขอมูลของตัวแปรและนิพจนใน
การคอมไพลทุกครั้ง จึงสามารถกําจัดขอผิดพลาดที่เกิดจาก type error ขณะรันโปรแกรมได ดี
ตัวอยางเชน
c=a

+ b

กอนทําการบวกสําหรับนิพจนนี้ จะตองทําการตรวจสอบชนิดขอมูลของ a และ b วาเปนชนิด
ขอมูลที่สามารถนํามาบวกกันไดหรือไม และตองตรวจสอบชนิดขอมูลของ c วาสามารถใชในการบรรจุ
ผลลัพธของการบวกไดหรือไมเชนกัน หาก a, b และ cเปนตัวแปร integer จึงจะดําเนินการตามคําสั่งที่
ระบุ แตหาก b เปนตัวแปร string ก็จะแจงวาเกิด type error ทําใหไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งนี้ได
 การจัดการกับขอผิดพลาด (exception handling) เปนความสามารถในการดักจับขอผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นขณะรันโปรแกรม (run-time error) และทําใหโปรแกรมยังสามารถทํางานตอได ไมยุติการ
ทํางานไป แมวา จะมี สภาวะไมปกติเกิ ดขึ้น ทํา ใหโ ปรแกรมมีความคงทนและเชื่อ ถือได สาเหตุของ
ขอผิดพลาดอาจเกิดจากความผิดพลาดของผูใช หรือเกิดจากสภาวะอื่นๆ เชน ปญหาในการอานขอมูล
จากดิสก ปญหาที่เกิดการติดตอสื่อผานเครือขาย
 การควบคุมการใชนามแฝง (aliasing) นามแฝง หมายถึง การที่มีชื่อหรือวิธีการมากกวาหนึ่งที่ใชใน
การอางถึงหนวยความจําในตําแหนงเดียวกัน ตัวอยางเชน ในภาษา C มีการใช pointer เพื่อชี้ไปยังตัว
แปรใดๆ ทําใหสามารถเขาถึงพื้นที่ในหนวยความจําตําแหนงเดียวกันกับตัวแปรนั้นได ดังคําสั่งตอไปนี้
int x;
int *ptr;
ptr = &x;

ในกรณีนี้ชื่อ x และ *ptr สามารถเขาถึงหนวยความจําตําแหนงเดียวกันได จึงถือวาชื่อ x และ *ptr เปน
นามแฝงซึ่งกันและกัน คุณลักษณะของนามแฝงนี้เปนสิ่งที่โปรแกรมเมอรควรระมัดระวังเปนอยางยิ่งใน
การใชงาน เนื่องจากการใชนามแฝงอาจกอใหเกิดขอผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมไดงายหากหลงลืม
เชน เมื่อมีการเปลี่ยนใหตัวแปร pointer ชี้ไปยังตําแหนงที่เขาถึงไมได หรือ การคืนพื้นที่ของตัวแปร
ในขณะที่ยังมีอีกตัวแปรหนึ่งชี้มายังตําแหนงเดียวกัน ขอผิดพลาดอาจเกิดขึ้นเหลานี้ทําใหความเชื่อถือได
ของภาษาลดลง

1.4 การจัดกลุมของภาษา
ภาษาโปรแกรมสามารถจัดแบงออกไดเปนหลายกลุมตามแนวคิดในการเขียนโปรแกรม นิยมเรี ยกกลุ่มของ
ภาษาวา Paradigm (โดยทั่วไปหมายถึงรูปแบบของความคิดที่ลักษณะเปนไปในแนวทางเดียวกัน ) คําวา
Paradigm ในทางการโปรแกรมนั้นจึงหมายถึง รูปแบบวิธีการคิดในการแกปญหาภายใตลักษณะเฉพาะของ
ภาษาโปรแกรม ภาษาโปรแกรมโดยทั่วไปในปจจุบันนิยมแบงออกไดเปน 4 กลุมหลัก คือ

10

บทที่ 1 บทนํา





ภาษาเชิงคําสั่ง (Imperative programming)
ภาษาเชิงวัตถุ (Object-oriented programming- OOP)
ภาษาเชิงฟงกชัน (Functional programming)
ภาษาเชิงตรรกะ (Logic programming)

ภาษาโปรแกรมบางภาษาออกแบบมาเพื่อรองรับมากกวาหนึ่งรูปแบบ ตัวอยางเชน ภาษา C++ ซึ่งเปนทั้ง
ภาษาเชิงคําสั่งและภาษาเชิงวัตถุ หรือภาษาเชิงทดลองอยางเชน ภาษา Leda ก็ออกแบบมาใหรองรับทุก
รูปแบบ ในขณะที่ภาษาโปรแกรมในยุคแรกๆ เชน PL/I หรือ Algol68 หรือ Ada มักออกแบบโดยรองรับเพียง
รูปแบบเดียวเพื่อการใชงานทั่วไป

ภาษาเชิงคําสั่ง
ภาษาเชิงคําสั่งเปนรูปแบบที่เกาแกที่สุด เนื่องจากมีรากฐานมาจากคอมพิวเตอรที่มีสถาปตยกรรมแบบ Von
Neumannที่ออกแบบโดยมีลักษณะที่ตองเก็บโปรแกรมและตัวแปรไวในหนวยความจํา
และโปรแกรมจะ
ประกอบดวยชุดคําสั่งที่ทําการคํานวณ กําหนดคาใหกับตัวแปล รับขอมูลเขา แสดงผล รวมทั้งการควบคุม
ลําดับการทํางานของชุดคําสั่งการสรางกลุมคําสั่ง (block) โดยใช Procedural abstraction เปนสิ่งจําเปน
สําหรับภาษาเชิงคําสั่ง ลักษณะที่สําคัญของภาษาเชิงคําสั่งประกอบดวย






คําสั่งกําหนดคา (Assignment)
คําสั่งวนซ้ํา (Loop)
คําสั่งทํางานตามลําดับ (Sequence)
คําสั่งเงื่อนไข (Conditional statement) และ
คําสั่งในการจัดการความผิดปกติของโปรแกรม (Exception handling)

ตัวอยางภาษาเชิงคําสั่งที่เดนๆ ไดแก COBOL, FORTRAN, C, Ada และPerl

ภาษาเชิงวัตถุ
ภาษาเชิงวัตถุจะกําหนดรูปแบบของโปรแกรมในลักษณะของกลุมของวัตถุที่มีการติดตอสื่อสารกันโดยการสง
message เพื่อเปลี่ยนสถานะ การสง message นี้ทําใหขอมูลของวัตถุมีลักษณะเปนแบบ active แทนที่จะ
เปนแบบ passive ลักษณะเชนนี้เปนสิ่งที่ทําใหภาษาเชิงวัตถุแตกตางจากภาษาเชิงคําสั่งอยางชัดเจน การ
สรางกลุมคําสั่งจะอาศัยหลักการพื้นฐานดังตอไปนี้
 การแบงแยกวัตถุ (Object classification)
 การสืบทอดคุณสมบัติ (Inheritance)
 การสงผานขอความ (Message passing)
ตัวอยางภาษาเชิงวัตถุ ไดแก Smalltalk,C++,Javaและ C#

ภาษาเชิงฟงกชัน
เปนภาษาที่จําลองปญหาทางคอมพิวเตอรในรูปของฟงกชันทางคณิตศาสตร ซึ่งประกอบดวยขอมูลเขา (หรือ
domain) และผลลัพธ (หรือ range) ภาษาโปรแกรมในกลุมนี้แตกตางจากภาษาที่ใชคําสั่งกําหนดคา
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ตัวอยางเชน คําสั่งกําหนดคา x=x+1 เปนคําสั่งที่ไมสมเหตุสมผลทางคณิตศาสตรและในภาษาเชิงฟงกชันดวย
ฟงกชันจะมีการสัมพันธและรวมกับฟงกชันอื่นโดยการใช
 การประกอบฟงกชัน (functional composition)
 การใชเงื่อนไข (conditional)
 การวนซ้ํา (recursion)
ตัวอยางภาษาเชิงฟงกชันที่สําคัญ ไดแก LISP,Scheme, Haskell และML

ภาษาเชิงตรรกะ
เปนภาษาเชิงประกาศ (declarativelanguage) ที่แกปญหาโดยประกาศผลของโปรแกรมที่นาจะไดรับแทนที่
จะระบุวาทําอยางไรจึงจะไดผลลัพธ บางครั้งภาษากลุมนี้อาจเรียกวาเปนภาษา rule-based language
เนื่องจากโปรแกรมมีลักษณะคลายกับเซตของกฎหรือขอบังคับของปญหาแทนที่จะเปนลําดับการทํางานของ
คําสั่งการแปลความการประกาศของโปรแกรมเชิงตรรกะจะสรางเซตของการแกปญหาที่เปนไปไดทั้งหมด
ตามที่โปรแกรมระบุไว ภาษาเชิงตรรกะเหมาะสําหรับการแกปญหาที่มีรายละเอียดไมสมบูรณ
ตัวอยางภาษาเชิงตรรกะที่สําคัญ ไดแก Prolog

1.5 การแปลภาษา
ภาษาระดับสูงเปนภาษาที่มนุษยอานและเขียนไดงายกวาภาษาเครื่อง แตเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถเขาใจ
คําสั่งไดทันที จึงจําเปนตองมีโปรแกรมที่ทําหนาที่ในการแปลจากภาษาระดับสูงเปนภาษาเครื่อง วิธีการแปล
ภาษามีอยู 3 รูปแบบ คือ อินเตอรพรีตเตอร (interpreter), คอมไพเลอร (compiler) และไฮบริด (hybrid)

อินเตอรพรีตเตอร
การทํางานของอินเตอรพรีตเตอรจะทําการแปลคําสั่งในภาษาระดับสูงใหเปนภาษาเครื่องและทํางานตามคําสั่ง
ไปพรอมๆ กัน ดังแสดงในรูปที่ 1.3 ขั้นตอนการทํางานจะคลายคลึงกับวัฎจักรเครื่อง (machine cycle) นั่น
คือจะทําการอานคําสั่งจากโปรแกรมตนฉบับ (source program) มาครั้งละ 1 คําสั่งหรือมากกวา แลวแปล
ความหมาย จากนั้นจะประมวลผลตามคําสั่ง วนรอบแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกวาจะครบทุกคําสั่ง

รูปที่ 1.3 การทํางานของอินเทอรพรีตเตอร
ขอ ดี ของอิ นเตอร พ รี ตเตอร คื อ มี ค วามยืด หยุ นสู ง และสามารถค นหาข อผิ ด พลาดได ง า ย เนื่อ งจากการ
ประมวลผลตามโปรแกรมตนฉบับทีละคําสั่ง เมื่อเกิดขอผิดพลาดที่คําสั่งใด อินเตอรพรีตเตอรก็จะแจงเตือน
ในทันทีวาผิดพลาดเพราะอะไร และหยุดการแปล เมื่อโปรแกรมเมอรแกไขขอผิดพลาดนั้นใหถูกตอง จะตองสั่ง
ใหอินเตอรพรีตเตอรทําการแปลใหมตั้งแตตน ขอเสียคือทํางานชากวาคอมไพเลอร ตัวอยางของภาษาที่ใช
อินเตอรพรีตเตอร คือ BASIC, Prolog, Smalltalk และภาษาในกลุม Scripting language เชน PHP
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คอมไพเลอร
คอมไพเลอรทํางานโดยการแปลคําสั่งภาษาระดับสูงในโปรแกรมตนทางทั้งหมดไปเปนภาษาเครื่องในครั้งเดียว
เมื่อแปลเปนโปรแกรมภาษาเครื่องแลว สามารถนําโปรแกรมนั้นไปใชประมวลผลไดเลย โดยไมจําเปนตองใช
คอมไพเลอรอีก เพราะคอมไพเลอรทําการแยกการแปลออกจากสั่งการประมวลผล ดังแสดงในรูปที่ 1.4 ภาษา
โปรแกรมสวนใหญจะใชตัวแปรภาษาแบบคอมไพเลอร เชน C, COBOL และ Pascal

รูปที่ 1.4 การทํางานของคอมไพเลอร
ขอดีของคอมไพเลอร คือ โปรแกรมที่ผานการคอมไพลแลวจะทํางานไดเร็ว แตขั้นตอนในการทํางานของ
คอมไพเลอรคอนขางซับซอน ดังแสดงในรูป 1.5 จึงทําใหการพัฒนาคอมไพเลอรยากและใชเวลานาน

รูปที่ 1.5 ขั้นตอนการทํางานของคอมไพเลอร

บทที่ 1 บทนํา
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ขั้นตอนการทํางานของคอมไพเลอร เริ่มตนจากกระบวนการตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรมตนฉบับ
โดยเริ่มจากขั้นตอนการวิเคราะหหนวยคํา (lexical analyzer) เปนการนําโปรแกรมตนฉบับมาวิเคราะหใน
ระดั บ หน ว ยคํ า ที่ เ รี ย กว า lexeme หน ว ยคํ า เหล า นี้ มี ก ารจั ด กลุ ม ตามหน า ที่ ข องคํ า ที่ เ รี ย กว า token
ประกอบดวย identifier, special word, operator และ punctuation และจัดทําการจัดเก็บคําและหนาที่
ของคําไวในตารางสัญลักษณ (symbol table) เพื่อใชในขั้นตอนตอไป ในขั้นตอนนี้จะตัดสวน comment
ออกไปดวย ขั้นตอนถัดไปเปนการวิเคราะหโครงสรางไวยากรณ (syntax analyzer) โดยทําการวิเคราะหวาคํา
ที่ไดในขั้นตอนกอนหนานั้นประกอบกันขึ้นเปนโครงสรางของโปรแกรมที่ถูกตองตามหลักไวยากรณที่ภาษา
กําหนดไวหรือไม ในการตรวจสอบไวยากรณนิยมสรางในรูปของตนไมที่เรียกวา parse tree
ตอมาเปนขั้นตอนของการวิเคราะหความหมาย (semantic analyzer) โดยจะพิจารณาในแงความหมายของ
คําสั่งวาสามารถทําไดหรือไม ผิดขอกําหนดของภาษาหรือไม ตัวอยางเชน ตรวจสอบ type error, ในภาษาที่
ตองมีการประกาศตัวแปร จะไมสามารถเรียกใชตัวแปรในคําสั่งไดหากยังไมไดประกาศไวกอน, ตรวจสอบชนิด
ขอมูลของ formal parameter และ actual parameter เมื่อตรวจสอบโครงสรางของโปรแกรมวาถูกตอง
แลว ก็จะเริ่มกระบวนการแปลงเปนภาษาเครื่อง โดยจะทําการแปลเปนภาษากลาง (intermediate code) ซึ่ง
เปนภาษาที่อยูในระดับกลาง ระหวางภาษาระดับสูงกับภาษาเครื่อง โดยทั่วไปจะมีลักษณะคลายกับภาษาแอส
แซมบลี หรือในระดับที่สูงกวา หรือบางครั้งก็จะแปลงเปนภาษาแอสแซมบลีเลย การแปลเปนภาษากลางกอน
มี ข อ ดี คื อ ทํ า ให ส ามารถปรั บ ปรุ ง โปรแกรมให มี ข นาดเล็ ก และทํ า งานเร็ ว ได ในขั้ น ตอนของการทํ า
optimization (ถาสามารถทําได) หลังจากนั้นจึงเปนขั้นตอนของการแปลเปนภาษาเครื่อง ซึ่งในขั้นตอน
วิเคราะหความหมายและแปลเปนภาษาเครื่องนี้ก็จะนําขอมูลจากตารางสัญลักษณมาใช
ในการเขียนโปรแกรมนั้น โดยสวนใหญโปรแกรมเมอรไมจําเปนตองขึ้นเพื่อใชงานเองทั้งหมด ภาษาโปรแกรม
มักจะมีฟงกชั่นมาตรฐานใหเรียกใช เชน คําสั่งในการรับและแสดงผลขอมูล (เชน printf, scanf ในภาษา C),
ฟงกชันทางคณิตศาสตร (เชน sin, cos, log) ซึ่งฟงกชันเหลานี้จะเก็บอยูใน library ดังนั้น ภาษาเครื่องที่ไดใน
ขั้นตอนกอนหนาจึงยังไมสามารถใชงานได ตองมีภาษาเครื่องนั้นไปทําการเชื่อมโยงเขากับ libray กอน จึงจะ
ไดเปนภาษาเครื่องที่สมบูรณในรูปของ executable program (เชน ไฟลที่มีนามสกุล .exe) สามารถนําไปใช
งานได ขั้นตอนในการเชื่อมโยงกับ library นี้จะทําโดยโปรแกรมที่เรียกวา linker ดังตัวอยางของการ
แปลภาษา FORTRAN ในรูปที่ 1.6

รูปที่ 1.6 การแปลภาษา FORTRAN
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ไฮบริด
เนื่องจากการแปลภาษาแบบอินเตอรพรีตเตอรและคอมไพเลอรตางก็มีทั้งขอดีและขอดอย จึงทําใหเกิดการ
แปลภาษารูปแบบใหมที่ดึงเอาขอดีของทั้งสองรูปแบบมาใชผสมกันเรียกวาแบบไฮบริดดังแสดงในรูป 1.7

รูปที่ 1.7 การทํางานของตัวแปลภาษาแบบไฮบริด
โดยจะทําการแปลเปนภาษาระดับกลาง (intermediate program) โดยใชวิธีการแบบคอมไพเลอรกอน แลว
จึงคอยใชวิธีการอินเตอรพรีตเตอรเพื่อแปลงเปนภาษาเครื่อง วิธีการนี้จะทํางานเร็วกวาแบบอินเตอรพรีตเตอร
เนื่องจากมีการแปลภาษามาแลวในระดับหนึ่ง ขั้นตอนการแปลภาษาแบบไฮบริดแสดงดังรูปที่ 1.8

รูปที่ 1.8 ขั้นตอนการทํางานของตัวแปลภาษาแบบไฮบริด
ตัวอยางของภาษาที่มีการแปลแบบไฮบริด เชน Perl ที่ทําการแปลโปรแกรมตนฉบับโดยคอมไพเลอรเพื่อตรวจ
หาขอผิดพลาดกอน แลวจึงคอยใชอินเตอรพรีตเตอรแปลเปนภาษาเครื่อง และ Java ทีท่ ําการแปลโปรแกรม
ตนฉบับ (ไฟล .java) ใหเปนโปรแกรมในภาษาระดับกลางเรียกวา byte code (ไฟล .class) เพื่อทําใหเกิด
คุณสมบัติ portability สําหรับเครื่องใดๆ ที่มี Java Virtual Machine หรือ JVM ซึ่งเปนอินเตอรพรีตเตอรทํา
หนาที่แปลง byte code ใหเปนภาษาเครื่องที่ขึ้นอยูกับแพลตฟอรมนั้น แลวทําการรันโปรแกรม
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1.6 สภาพแวดลอมของการพัฒนาโปรแกรม
ในปจจุบันโปรแกรมเมอรพัฒนาโปรแกรมไดสะดวกและรวดเร็วขึ้นกวาในสมัยกอน เนื่องจากมีโปรแกรมที่ชวย
อํานวยความสะดวกในเขียนโปรแกรมจํานวนมาก เชน editor ใชในการเขียนโปรแกรม, compiler หรือ
interpreter และ linker ใชในการแปลโปรแกรมตนฉบับเปนภาษาเครื่อง, debugger ที่ใชชวยตรวจสอบหา
ขอผิดพลาดในโปรแกรม เรานิยมเรียกโปรแกรมเหลานี้วาเครื่องมือ (tools) หากนําเครื่องมือเหลานี้มารวมกัน
เปนโปรแกรมเดียวแลวสราง GUI และ file system ที่ชวยในอํานวยความสะดวกสําหรับการเขียนโปรแกรม
เราเรียกเครื่องมือนี้วา Integrated development environment หรือ IDE
โดยทั่วไปโปรแกรม IDE มักจะมีความสามารถเฉพาะบางภาษา เชน Eclipse หรือ NetBeans ใชสําหรับภาษา
Java, CodeBlocks หรือ Dev-Cpp ใชสําหรับ C หรือ C++, Microsoft Visual Studio.NET สําหรับ 5
ภาษาในกลุม .NET ไดแก C#, Visual BASIC .NET, Jscript, J#, C++ เปนตน กลาวไดวา IDE เปนโปรแกรม
ที่สรางสภาพแวดลอมในการพัฒนาโปรแกรม (programming environment) ใหเหมาะแกการเขียน
โปรแกรม
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