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Crimson Editor with Borland C++ Compiler 5.5
นายเกง จันทรนวล*

บทนํา
การพัฒนาภาษา C++ ปกติสามารถพัฒนาโดยใชเครื่องมือสําหรับพัฒนาภาษา C++ นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนา
โดยใช editor สําหรับพัฒนาภาษา C++ หลายๆ โปรแกรม บางโปรแกรมตองมีคาใชจายเกี่ยวกับ license ซึ่งไมเหมาะกับ
ผูพัฒนาทั่วไปที่กําลังเริ่มตนและนักศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมภาษา C++ ผูเขียนจึงไดนําเสนอโปรแกรม Crimson
Editor เพื่อใชสําหรับพัฒนาภาษา C++ ที่สามารถดาวนโหลดไดฟรีนอกจากนั้นโปรแกรม Borland C++ Compiler (Free
version) ยังเปนเวอรชันที่ใหดาวนโหลดโดยไมเสียคาใชจายใดๆ หรืออาจใช Complier ตัวอื่นๆ เชน Microsoft Visual
C++ gcc เปนตน ดังนั้นผูที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมดวย C++ อาจนํามาเปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนา
โปรแกรมซึ่งเปนทางเลือกที่นาสนใจทางเลือกหนึ่ง
1. เกี่ยวกับ Crimson Editor
Crimson Editor เปนโปรแกรม source code editor
สําหรับระบบปฏิบัติการวินโดวที่สามารถดาวนโหลดใชไดฟรี
(freeware)
ถู ก พั ฒ นาเพื่ อ สร า ง แก ไ ข ไฟล ข อ ความ
นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติในการเขียนโปรแกรมภาษาตางๆ
เชน HTML C/C++ Perl Java Matlab และ LaTeX เปนตน
Crimson Editor เปนโปรแกรมขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพใน
การทํางานสูง ถาเทียบกับโปรแกรม editor ที่เปนเวอรชันใหใช
ฟรี โปรแกรมที่ถูกเขียนดวย Crimson Editor จะถูกแปล
(compile) กอนที่จะนําไปประมวลผล (execute) เพื่อใหได
ผลลัพธที่ตองการ
2. การติดตั้ง Borland C++ Compiler เวอรชั่น 5.5 และ
Crimson Editor
ก อ นอื่ น ต อ งทํ า การดาวน โ หลดโปรแกรมทั้ ง สองจาก
เว็ บ ไซต (โปรแกรม Borland C++ Compiler 5.5:

*

นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

http://www.codegear.com
และ Crimson
Editor:
http://www.crimsoneditor.com)
2.1 ขั้นตอนการติดตั้ง Borland C++ Compiler
เรียกโปรแกรม freecommandLinetools.exe และทําตาม
ขั้ น ตอนจนเสร็ จ ผู เ ขี ย นขอแนะนํ า ให ติ ด ตั้ ง ที่ ไ ดเรกทอรี
c:\Borland\BCC55 ซึ่ ง เป น ไดเรกทอรี ที่ โ ปรแกรมติ ด ตั้ ง
กําหนด หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบรอยตอไปเปน
ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม
1) กอนที่จะเริ่มการทดสอบโปรแกรมผูเขียนขอกําหนด
ไดเรกทอรีของโปรแกรมที่ติดตั้ง (c:\Borland\BCC55) ให
ระบบปฏิบัติการรูจักและทําการคนหา library ใหอัตโนมัติเพื่อ
ความสะดวกในการใช ง าน (ไม ต อ งระบุ เ ส น ทางให กั บ
ระบบปฏิบัติการทุกครั้งที่ตองการใชงาน) มีขั้นตอนดังนี้
- คลิกเมาสปุมขวาที่ไอคอน My Computer -> Properties
จะได หนาตาง System Properties
- เลือก tab “Advanced” ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ภาพแสดง System Properties ของระบบปฏิบัติการ
วินโดว
- คลิกเมาสปุม Environment Variables ที่สวน System
variables ดับเบิลคลิกที่ตัวแปร “Path” ฟลด Variable
- พิมพ ;C:\Borland\BCCSS\Bin ที่ Variable value: ตอ
ทายสุดของคาเดิม ดังรูปที่ 2

2) ตอไปเปนการสรางไฟล config สําหรับ Boland C++
Compiler
โ ด ย เ ก็ บ ไ ฟ ล ไ ว ที่ ไ ด เ ร ก ท อ รี่
C:\Borland\BCCSS\Bin ดังนี้
- ไฟล bcc32.cfg โดยพิมพคาตอไปนี้
-I"c:\Borland\Bcc55\include"
-L"c:\Borland\Bcc55\lib"
- ไฟล ilink32.cfg โดยพิมพคาตอไปนี้
-L"c:\Borland\Bcc55\lib"
2.2 ขั้นตอนการติดตั้ง Crimson Editor
เรียกโปรแกรม cedt370.exe ที่ทําการดาวนโหลดมาแลว
และทํ า การขั้ น ตอนจนเสร็ จ ต อ จากนั้ น ให เ รี ย กโปรแกรม
Crimson Editor คลิกที่ start -> all programs -> crimson editor
คลิกที่ crimson editor และทําการกําหนดคาใหกับโปรแกรม
โดยแกไขคาที่ Tool -> Configure user tool ดังนี้ [2]
Menu text Compile
Command C:\Borland\BCC55\Bin\bcc32.exe
Argument $(FileName)
Initial dir. $(FileDir)
Hot Key Ctrl + F5 (กําหนดโดยการกดปุม Ctrl
คางไวแลวกดปุม F5)
เช็ค ถูกใน Capture output
สําหรับ Windows 98, Windows ME
Menu text Run
Command C:\Borland\BCC55\Bin\run.bat
Argument $(FileTitle)
Initial dir. $(FileDir)
Hot Key Ctrl + F9 (กําหนดโดยการกดปุม Ctrl
คางไวแลวกดปุม F9)

รูปที่ 2 ภาพแสดงการกําหนดคา Variable value
- คลิกปุม OK กลับมายัง Desktop

สําหรับ Windows NT, Windows 2000, Windows
XP professional
Menu text Run
Command C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
Argument /c”$(FileTitle)”
Initial dir. $(FileDir)
Hot Key Ctrl + F9 (กําหนดโดยการกดปุม Ctrl
คางไวแลวกดปุม F9)
สําหรับ Windows XP Home edition
Menu text Run
Command C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Argument /k”$(FileTitle)”
Initial dir. $(FileDir)
Hot Key Ctrl + F9 (กําหนดโดยการกดปุม Ctrl
คางไวแลวกดปุม F9)
3. การติดตั้งทดสอบการใชงานโปรแกรม
การทดสอบโปรแกรมจะทดสอบสองวิธีคือวิธีแรกเปน
การทดสอบโปรแกรมผานโหมด Command Prompt และอีก
วิธีเปนการทดสอบโปรแกรมผานโปรแกรม crimson editor
3.1 การทดสอบโปรแกรมผานโหมด Command Prompt
การเรียก MS-Dos mode ทําไดโดย เลือก start -> run
พิมพ cmd แลวกดปุม OK เพื่อเขาสูโหมดการทํางาน
Command Prompt
เปลี่ ย น ตํ า แหน ง ป จ จุ บั น ของการทํ า งาน ให อ ยู ใ น
directory เดียวกับที่ตัวโปรแกรม อยู โดยคําสั่ง cd ตามดวยชื่อ
directory สั่ง compile โดยใช คําสั่ง bcc32 ตามดวยชื่อ
โปรแกรม ถาไมมีขอผิดพลาด สั่งให โปรแกรมทํางานโดย
เรียกชื่อ โปรแกรม ในกรณีที่ตองการทราบวา ใน directory มี
แฟมขอมูลใดอยูบาง ใชคําสั่ง dir

ตัวอยาง สมมุติวา โปรแกรม myprog.cpp อยูใน
directory C:\myproject และ myprog.cpp มีรายเอียดดังนี้ [2]
myprog.cpp
#include <iostream>;
using namespace std;
int main() {
cout << “Hello World”;
return 0;
}
C:\>cd c:\myproject\
C:\myproject>dir
Volume in drive C is Alpha
Volume Serial Number is B0B9-345D
Directory of C:\myproject
06/17/2002 10:13 PM <DIR>
.
06/17/2002 10:13 PM <DIR>
..
06/17/2002 10:13 PM
122 myprog.cpp
1 File(s)
122 bytes
2 Dir(s) 12,562,268,160 bytes free
C:\myproject>bcc32 myprog.cpp
Borland C++ 5.5.1 for Win32 Copyright (c) 1993,
2000 Borland
prog1.cpp:
Turbo Incremental Link 5.00 Copyright (c) 1997,
2000 Borland
C:\myproject>
C:\myproject>dir
Volume in drive C is Alpha

Volume Serial Number is B0B9-345D
Directory of C:\myproject
06/17/2002 10:15 PM <DIR>
.
06/17/2002 10:15 PM <DIR>
..
06/17/2002 10:13 PM
122 myprog.cpp
06/17/2002 10:15 PM
112,640 myprog.exe
06/17/2002 10:15 PM
4,047 myprog.obj
06/17/2002 10:15 PM
393,216 myprog.tds
4 File(s) 510,025 bytes
2 Dir(s) 12,561,752,064 bytes free
C:\myproject> myprog
Hello World
C:\myproject>
3.2 การทดสอบโปรแกรมผานโปรแกรม crimson editor
เรียกโปรแกรม crimson editor ขึ้นมาแลวสรางเอกสาร
ใหม File -> New พิมพโคดโปรแกรมดังภาพที่ 3 บันทึกไฟล
ชื่อ myprog2.cpp แลวทําการกดปุม Ctrl + F5 เพื่อทําการ
คอมไพลโปรแกรม และกดปุม Ctrl + F9 เพื่อสั่งใหโปรแกรม
execute และแสดงผลลัพธ

4. โปรแกรมภาษา C++
ภาษา C++ เปนโปรแกรมภาษาที่สามารถเขียนโปรแกรม
โครงสรางแบบเกาคือ Procedural Language (ภาษา C) และยัง
พัฒนาใหสามารถเขียนโปรแกรมแบบเชิง object ไดอีกดวย
ซึ่งโปรแกรมเชิง object มีคุณลักษณะเดนหลายอยางเชน
encapsulation, inheritance, polymorphism เปนตน ทําใหการ
พัฒนาโปรแกรมทําไดงายและสามารถนํา object กลับมาใช
ใหมได แตอยางไรก็ดีในแงของประสิทธิภาพจะลดลงถาเทียบ
กับโปรแกรมภาษา C หรือ assembly หากเทียบกับโปรแกรม
แบบ visual programming ภาษา C++ ก็ถือวามีประสิทธิภาพที่
นาสนใจกวาภาษาโปรแกรมอื่นๆ หลายภาษาทีเดียว
4.1 โครงสรางภาษา C++
โครงสรางภาษา C++ ประกอบดวย สวนหลักๆ คือ
//program description, author, date, change, ...
//compiler directives
using namespace std;
int main()
{
declaration statements
executable statements
}
4.2 คําสั่งการนําเขา และ แสดงผล
• คําสั่ง cin เปนคําสั่งที่ใชรับขอมูลผานทางแปนพิมพเขา
ไปใชงานในโปรแกรม มีรูปแบบคําสั่งดังนี้
cin >> variable;
• คําสั่ง cout เปนคําสั่งในการแสดงคาออกทางจอภาพ มี
รูปแบบคําสั่งดังนี้
cout << variable;

รูปที่ 3 ภาพแสดงการพิมพโคดโปรแกรมภาษา C++ [2]

4.3 ขั้นตอนการทดลอง
1) พัฒนาโปรแกรมตอไปนี้
// FILE: hi.cpp
// Just say Hi
#include <iostream>;
using namespace std;
int main() {
cout << “Hi”;
return 0;
}
1.1) compile โปรแกรมดังกลาว ดูผลการ compile
ที่เกิดขึ้น
1.2) run โปรแกรมดังกลาว ดูผลการทํางาน
1.3) เพิ่ม a = 0; กอนบรรทัด return 0;
1.4) compile โปรแกรมดังกลาว ดูผลการ compile
ที่เกิดขึ้น จะเห็นวา เกิด error ขึ้น
1.5) แกไขโปรแกรมไมใหมี compile error โดย
เพิ่ม int a; ในโปรแกรม
2) พัฒนาโปรแกรมตอไปนี้
// FILE: hello.cpp
// DISPLAYS A USER'S NAME
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main ()
{ char letter1, letter2;
string lastName;
cout << "Enter 2 initials and last name: ";
// Read input from a redirected input file.
cin >> letter1 >> letter2 >> lastName;
cout << "Hello " << letter1 << ". " << letter2
<< ". " << lastName << "! ";

cout << "We hope you enjoy studying C++."
<< endl;
return 0;
}
2.1) compile โปรแกรมดังกลาว ดูผลการ compile
ที่เกิดขึ้น

2.2) run โปรแกรมดังกลาว ดูผลการทํางาน
(โปรแกรมนี้ตอ งการ input)
5. สรุปผล
การทดสอบโปรแกรมจะทดสอบสองวิธีคือวิธีแรกเปน
การทดสอบโปรแกรมผานโหมด Command Prompt และอีก
วิธีเปนการทดสอบโปรแกรมผานโปรแกรม crimson editor
การรัน โปรแกรมแบบแรกนั้นมีขั้นตอนที่ไมสะดวกในการ
พัฒนาโปรแกรม สวนการทดสอบการรันโปรแกรมแบบที่สอง
มีขั้นตอนที่งายเพียงแคกดปุมควบคุมกับปุมฟงกชันหรือปุมที่
ผูพัฒนาสามารถกําหนดเองได การแกไขโคดโปรแกรมทําได
งายและตัวโปรแกรม crimson editor ยังชวยตรวจสอบ
ไวยากรณขณะที่ผูพัฒนากําลังเขียนโคดโปรแกรมอีกดวย
โปรแกรม crimson editor เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
โปรแกรมหนึ่งที่สามารถนํามาพัฒนาโปรแกรมภาษา C++
หรือโปรแกรมภาษาอื่นๆ เนื่องจากตัวโปรแกรมมีขนาดเล็ก ใช
หนวยความจํานอย มีฟงกชันการทํางานครบถวนถาเทียบกับ
เครื่องมือประเภทเดียวกันของบริษัทอื่นๆ ที่สําคัญยังสามารถ
ดาวนโหลดมาใชไดฟรีซึ่งเปนขอไดเปรียบกวาเครื่องมือที่ตอง
เสียคาใชจาย แมยังมีขอดอยคือการแกไขโปรแกรมหรือเขียน
โคดโปรแกรมใหมตองคอมไพลโปรแกรมกอนที่รันโปรแกรม
เสมอ และไมเหมาะกับการพัฒนาโปรแกรมที่มีขนาดใหญและ
ซับซอนก็ตาม แตอยางไรก็ดีสําหรับผูเริ่มตนหรือนักศึกษา
สามารถนําเครื่องมือดังกลาวมาชวยในการพัฒนาโปรแกรม
เพื่อใหสามารถพัฒนาโปรแกรมเปนไปอยางราบรื่นและ
รวดเร็ว
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