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มีหลายต่อหลายคนที่ดาวน์โหลด Source ของโปรแกรม ctTEX ที่มีแจกให้ดาวน์โหลดกันทั่วไปใน Internet แล้ว
พบปัญหาว่า ไม่สามารถคอมไพล์บน Win32 ได้ด้วยบาง Compiler หรือแม้กระทั่งบาง Compiler ที่คอมไพล์ผ่านก็ไม่
สามารถรันได้ เนื่องจากเกิดปัญหา Heap Size Exceed (จริงๆจะไม่ขึ้นเตือนว่า Heap Size Exceed แต่โปรแกรมจะ
หยุดทำงานเองเลย ไม่ก็ขึ้นเป็นหน้าต่าง Don’t Send ที่คุ้นเคย)
ปัญหาเหล่านี้เกิดจากที่ว่า Source ที่ให้ดาวน์โหลดนั้นเขียนขึ้นมาสำหรับ GNU/Linux ที่มีการจัดสรรค์ Memory
ต่างกับ Win32 โดยสิ้นเชิง จึงไม่แปลกเลยที่จะเกิดปัญหาดังกล่าว แต่การแก้ไขก็ทำได้ไม่ยากนัก เพียงแต่ต้องรู้ว่าจุด
ที่ต้องแก้ไขมีอะไรบ้าง
ก่อนอื่นขอให้เตรียม compiler ไว้ให้พร้อม ตัวข้าพเจ้า1 ใช้ BCC (Borland C++ Compiler) ซึ่งเป็น compiler แบบ
Command Line (Syntax ของ BCC จะใกล้เคียงกับ Source ที่ให้ดาวน์โหลดมาก จนสามารถใช้งานด้วยกันได้เลย)
ซึ่งสามารถโหลดได้จาก
ftp://ftpd.borland.com/download/bcppbuilder/freecommandLinetools.exe

ส่วนที่ต้องแก้ไขมีสองส่วนด้วยกันคือ cttex.c และ dict2state.c
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การแก้ไขไฟล์ cttex.c

การคอมไพล์ตัว cttex.c นั้นจะต้องใช้ไฟล์ร่วมด้วยจำนวนมาก ได้แก่ findword.c map.c และ cache.c นอกจากนั้น
ยังมีไฟล์ .h อีกหลายไฟล์ ดังนั้นให้คลายซิปไฟล์แล้วก็อปไฟล์ .c และ .h มาไว้รวมกันให้หมดตามรูปที่ 1

Figure 1: cttex and friends’ source
ถ้าหากสั่งคอมไพล์ดังนี้
> bcc32 -IC:\Progra~1\Borland\BCC55\Include\ -LC:\Progra~1\Borland\BCC55\Lib\ /
cttex.c findword.c map.c cache.c

ก็จะได้รูปตามรูปที่ 2
1 The

original writer
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Figure 2: Compiling cttex
สำหรับบาง compiler จะคอมไพล์ได้เลย แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะใช้งานได้ทันที เพราะจะมีปัญหาเรื่อง Heap Size ที่
ใหญ่โตเกินไปจนโปรแกรมทำงานไม่ได้อยู่ดี
วิธีแก้ปัญหา Heap Size ดังกล่าว เราจะต้องทำการแก้ไข Array ที่มีขนาดใหญ่เกินไปให้กลายเป็น Dynamic
Allocation แทน โดยการใช้คำสั่ง malloc และ free เข้ามาช่วย ยกตัวอย่างเช่น
char somevar[10000000];

ตัวแปรข้างบนนี้จะมีปัญหาเรื่อง Heap Size แน่นอน แต่ละโปรแกรมกำหนดให้ทุกตัวแปรรวมกันแล้วใช้ได้ไม่เกิน
xxx ไบต์ (ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่ไบต์กันแน่ แต่มันมีจำกัด) เราจึงต้องทำให้มันเป็น Dynamic Allocation ดังนี้
char* somevar = (char*) malloc(sizeof( char ) * 10000000);
...
...
free(somevar);

ข่าวดีก็คือสิ่งที่ต้องทำสำหรับไฟล์ cttex.c ก็มี... เพียงเท่านี้!! แต่...ข่าวร้ายก็คือ มันมีตัวแปรที่ต้องแก้ถึง 3 ที่ รวม
เกือบสิบจุด (ส่วนใหญ่จะเยอะตรงคำสั่ง free) ส่วนที่ต้องแก้เป็น malloc ก็มีดังนี้

บรรทัด 45:
int ListStack[LISTSTACKDEPTH][CUTLISTSIZE];

แก้เป็น
int** ListStack;

บรรทัด 62: (หลัง int ret;) เพิ่มสองบรรทัดด้านล่าง
ListStack = (int**) malloc (sizeof(int) * LISTSTACKDEPTH);
ListStack[0] = (int*) malloc(sizeof(int) * LISTSTACKDEPTH * CUTLISTSIZE);
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บรรทัด 585:
int matchlist[MAXLINELENGTH];

แก้เป็น
int* matchlist = malloc(sizeof(int) * MAXLINELENGTH);

บรรทัด 614, 636, 656, 661, 722: (ก่อนคำสั่ง return ทั้งหมดใน dooneline2sub) เพิ่ม
คำสั่ง
free(matchlist);

ลองคอมไพล์อีกรอบ คราวนี้ไฟล์ cttex.c ก็สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แล้วครับ

ของแถม
ตัวไฟล์ Original ที่แจกอยู่นั้นไม่สามารถใช้ option -W เพื่อแทรกแท็ก \wbr ได้ จะใช้ได้แต่ -w เพื่อแทรก <WBR> ผม
เลยเพิ่มโค้ดบางส่วนเข้าไปดังนี้
case ’h’:
...
printf(" -m

: Show only minimal number of words for -a and -i\n");

printf(" -W

: Separate words by \\wbr (for babel thai latex)\n");

printf(" -w
...
break;

: Separate words by <WBR> \n");

case ’W’ :
cutcode = CUTCODE;
testmode = 3;
fprintf(stderr, "babel thai latex mode\n");
break;

อีกส่วนคือ
if(c == cutcode) {
putchar(’<’);
putchar(’W’);
putchar(’B’);
putchar(’R’);
putchar(’>’);
}

ให้แก้เป็น
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if(c == cutcode) {
if (testmode == 2)
{
putchar(’<’);
putchar(’W’);
putchar(’B’);
putchar(’R’);
putchar(’>’);
} else {
putchar(’\\’);
putchar(’w’);
putchar(’b’);
putchar(’r’);
putchar(’ ’);
}
}

แก้เพียงเท่านี้ก็ใช้ได้สมบูรณ์แล้วครับ ^_^
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การแก้ไขไฟล์ dict2state.c

การแก้ไขไฟล์นี้จะต้องแก้ไขลักษณะเดียวกับ cttex.c ทุกประการ แต่เนื่องจากไฟล์นี้เล็กมาก และมีที่ผิดเพียงเล็กน้อย
จึงทำการแก้ไขได้ง่ายกกว่า cttex.c มาก
การแก้ไขให้ไปดูที่ void prmap() บรรทัดที่ประกาศตัวแปรเหล่านี้อยู่
int state_min[MAXSTATE];
int state_max[MAXSTATE];
int state_offset[MAXSTATE];

ให้เปลี่ยนใหม่เป็น
int* state_min = (int*)malloc(MAXSTATE*sizeof(int));
int* state_max = (int*)malloc(MAXSTATE*sizeof(int));
int* state_offset = (int*)malloc(MAXSTATE*sizeof(int));

และเพิ่มคำสั่ง free ลงไปยังท้ายของ void prmap() หลังคำสั่ง fclose(FP); ตัวสุดท้าย
fprintf(FP,"extern int state_offset[%d];\n", maxstate);
fclose(FP);
free(state_min);
free(state_max);
free(state_offset);

จากนั้นก็สั่งคอมไพล์เหมือนกับตัว cttex.c ดังนี้
>bcc32 -IC:\Progra~1\Borland\BCC55\Include\ -LC:\Progra~1\Borland\BCC55\Lib\ dict2state.c

ในขั้นตอนการคอมไพล์ก็จะมี Error น่าหวาดเสียวออกมาดังนี้
Fatal: Error detected (LME1508)

ครับ มันก็ได้แค่โชว์ให้เราเสีย Self เล่นเท่านั้น แต่ว่าโปรแกรม dict2state ก็คอมไพล์ผ่านและสามารถทำงานได้อย่าง
สมบูรณ์ ครับ ผม อ้อ! โปรแกรม dict2state.exe จะไปเรียกไฟล์ tdict.txt ดังนั้น ให้ ก็ อปปี้ ไฟล์ tdict.txt ไว้ ใน
ไดเรคทอรีเดียวกับ dict2state.exe ด้วยนะครับ มิฉะนั้น Mr. Don’t Send จะปรากฎกาย
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Figure 3: compiling dict2state

Figure 4: using dict2state
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