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บทนำา
เอกสารฉบับนีน
้ ำาเสนอการสรุปผลการปรับแก้ในด้านภาษาไทยใน Qt/KDE Version 4 (เวอร์ชั่นที่ใช้
ทดสอบคือ Qt 4.3.2, KDE 4.0.1) โดยจะนำาเสนอปั ญหาและวิธีการแก้ไขปั ญหาในส่วนต่างๆ

การสนับสนุนภาษาไทยพ้ น
ื ฐานใน Qt Library

และ KDE

การแสดงผลภาษาไทย
KDE/Qt 4 สามารถแสดงฟอนต์ภาษาไทยทั่วๆ ไปได้ แต่ยังมีปัญหาในรายละเอียดการแสดงตำาแหน่ง
สระและวรรณยุกต์ในกรณีต่างๆ ดังนี้

1. กรณีท่ว
ี รรณยุกต์หรือสระบนผสมกับพยัญชนะท่ม
ี ีหางบนยาว
กรณีที่ถูกต้อง คือ วรรณยุกต์หรือสระบนต้องหลบหางพยัญชนะหางบนยาว
กรณีที่ผิด เช่น วรรณยุกต์หรือสระบนไม่มีการหลบหาง พยัญชนะที่มีหางบนยาว

KDE/Qt 4
Loma

ถูก วรรณยุกต์หรือสระบนมีการหลบหาง

Tahoma

ผิด วรรณยุกต์หรือสระบนไม่มีการหลบ

พยัญชนะที่มีหางบนยาว

หาง พยัญชนะที่มีหางบนยาว

Gnome/Gtk+
Loma

ถูก วรรณยุกต์หรือสระบนมีการหลบหาง

Tahoma

ถูก วรรณยุกต์หรือสระบนมีการหลบหาง

Windows

พยัญชนะที่มีหางบนยาว
พยัญชนะที่มีหางบนยาว

XP
ถูก วรรณยุกต์หรือสระบนมีการหลบหาง

Loma

พยัญชนะที่มีหางบนยาว
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ถูก วรรณยุกต์หรือสระบนมีการหลบหาง

Tahoma

พยัญชนะที่มีหางบนยาว

2. กรณีท่ีสระผสมกับพยัญชนะไม่มีหาง
กรณีที่ถูกต้อง คือ วรรณยุกต์ต้องมีการดึงขึน
้ เม่ ือมีการผสมกับสระบน
กรณีที่ผิด เช่น วรรณยุกต์และสระบนซ้อนกัน

KDE/Qt 4
Loma

้ เม่ ือมีการผสม
ถูก วรรณยุกต์มกี ารดึงขึน

Tahoma

้ เม่ ือมีการผสม
ถูก วรรณยุกต์มกี ารดึงขึน

กับ สระบน
กับ สระบน

Gnome/Gtk+
Loma

้ เม่ ือมีการผสม
ถูก วรรณยุกต์มกี ารดึงขึน

Tahoma

้ เม่ ือมีการผสม
ถูก วรรณยุกต์มกี ารดึงขึน

กับ สระบน
กับ สระบน

Windows XP
Loma

้ เม่ ือมีการผสม
ถูก วรรณยุกต์มกี ารดึงขึน

Tahoma

้ เม่ ือมีการผสม
ถูก วรรณยุกต์มกี ารดึงขึน

กับ สระบน
กับ สระบน

3. กรณีท่ีสระล่างผสมกับพยัญชนะท่ีมห
ี างล่างยาว
กรณีที่ถูกต้อง คือ สระล่างต้องถูกจัดระดับลงล่างเพ่ ือให้ หลบหางล่างของพยัญชนะ
กรณีที่ผิด เช่น สระล่างไม่กดลงตำ่าเพ่ ือหลบหางล่างของพยัญชนะ
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KDE/Qt
Loma

ถูก สระล่างต้องถูกจัดระดับลงล่างเพ่ ือให้

Tahoma

ถูก สระล่างต้องถูกจัดระดับลงล่างเพ่ ือให้

หลบหางล่างของพยัญชนะ
หลบหางล่างของพยัญชนะ

Gnome/Gtk+
Loma

ถูก สระล่างต้องถูกจัดระดับลงล่างเพ่ ือให้

Tahoma

ผิด สระล่างไม่กดลงตำ่าเพ่ ือหลบหางล่าง

หลบหางล่างของพยัญชนะ
ของ พยัญชนะ

Windows XP
Loma

ผิด สระล่างไม่กดลงตำ่าเพ่ ือหลบหางล่าง

Tahoma

ถูก สระล่างไม่กดลงตำ่าเพ่ ือหลบหางล่าง

ของ พยัญชนะ
ของ พยัญชนะ

4. กรณีท่ใี นคำานัน
้ มีวรรณยุกต์ท่ีไม่ได้มีการผสมกับพยัญชนะหางบนยาวหรือสระบน จะทำาให้สระหรือวรรณ
ยุกต์อ่ืนๆในคำานัน
้ ลอย
กรณีที่ถูกต้อง คือ วรรณยุกต์ต้องอยู่ในตำาแหน่งตำ่าตัง้แต่แรก
กรณีที่ผิด เช่น วรรณยุกต์หรือสระบนลอยในคำาที่ไม่ได้มีการผสมกับพยัญชนะหางบนยาวหรือสระบน

KDE/Qt
ผิด วรรณยุกต์หรือสระบนลอยในคำาที่ไม่ได้มีการ

Loma

ผสมกับพยัญชนะหางบนยาวหรือสระบน

Tahoma

ถูก วรรณยุกต์หรือสระบนไม่ลอย
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Gnome/Gtk+
Loma

ถูก วรรณยุกต์หรือสระบนไม่ลอย

Tahoma

ถูก วรรณยุกต์หรือสระบนไม่ลอย

Windows XP
Loma

ถูก วรรณยุกต์หรือสระบนไม่ลอย

Tahoma

ถูก วรรณยุกต์หรือสระบนไม่ลอย

5. กรณีท่ีสระ อำา ผสมกับวรรณยุกต์ วรรณยุกต์จะไม่ถก
ู ปรับให้อยู่ในตำาแหน่งสูง และถ้ามีวรรณยุกต์ข่ีสระ
ในคำานัน
้ ๆ จะทำาให้วรรณยุกต์ถูกกดลงตำ่า
กรณีที่ถูกต้อง คือ วรรณยุกต์ถก
ู ดึงขึน
้ เม่ ือมีการผสมกับสระบน
กรณีที่ผิด เช่น วรรณยุกต์ไม่ถูกดึงขึน
้ เม่ ือมีการผสมกับสระบน

KDE/Qt
Loma

้ เม่ ือมีการผสม
ผิด วรรณยุกต์ไม่ถกู ดึงขึน

Tahoma

้ เม่ ือมีการผสม
ผิด วรรณยุกต์ไม่ถกู ดึงขึน

กับ สระบน
กับ สระบน

Gnome/Gtk+
Loma

้ เม่ ือมีการผสมกับ
ถูก วรรณยุกต์ถูกดึงขึน

Tahoma

้ เม่ ือมีการผสมกับ
ถูก วรรณยุกต์ถูกดึงขึน

สระบน
สระบน
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Windows XP
Loma

้ เม่ ือมีการผสมกับ
ถูก วรรณยุกต์ถูกดึงขึน

Tahoma

้ เม่ ือมีการผสมกับ
ถูก วรรณยุกต์ถูกดึงขึน

สระบน

สระบน

6. กรณีท่ม
ี ีวรรณยุกต์ในคำานัน
้ ๆ จะทำาให้สระล่างถูกกดลงตำ่า ยกเว้นวรรณยุกต์นัน
้ ผสมกับพยัญชนะมีหาง
บนยาว
กรณีที่ถูกต้อง คือ สระล่างจะต้องอยู่ตำาแหน่งเดิมตลอด
กรณีที่ผิด เช่น สระล่างถูกกดลงตำ่า เม่ ือมีวรรณยุกต์ ในคำานัน
้ ยกเว้นวรรณยุกต์ผสมกับ พยัญชนะหาง
บนยาว

KDE/Qt
ผิด สระล่างถูกกดลงตำ่า เม่ ือมีวรรณยุกต์

Loma

ในคำานัน
้ ยกเว้นวรรณยุกต์ผสมกับ
พยัญชนะหางบนยาว

Tahoma

ถูก สระล่างไม่ถกู กดลงตำ่า

Gnome/Gtk+
Loma

ถูก สระล่างไม่ถกู กดลงตำ่า

Tahoma

ถูก สระล่างไม่ถกู กดลงตำ่า

Windows XP
Loma

ถูก สระล่างไม่ถกู กดลงตำ่า

Tahoma

ถูก สระล่างไม่ถกู กดลงตำ่า
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7. กรณีท่ี ตัว ญ, ฐ ผสมกับสระล่าง เม่ ือทำาการ normalize แล้วสระล่างจะถูกกดลงตำ่า
กรณีที่ถูกต้อง คือ

เม่ ือทำาการ normalize แล้วสระล่างอยู่ในระดับปกติ

กรณีที่ผิด เช่น เม่ ือทำาการ normalize แล้วสระล่างจะถูกกดลงตำ่า หรือไม่มีการ normalization

KDE/Qt
Loma

ผิด เม่ ือทำาการ normalize แล้วสระล่าง

Tahoma

ผิด ไม่มีการ normalization ตัว ญ, ฐ

จะถูกกดลงตำ่า

Gnome/Gtk+
Loma

ถูก เม่ ือทำาการ normalize แล้วสระล่าง

Tahoma

ถูก เม่ ือทำาการ normalize แล้วสระล่าง

อยู่ในระดับปกติ
อยู่ในระดับปกติ

Windows XP
Loma

ถูก เม่ ือทำาการ normalize แล้วสระล่าง

Tahoma

ถูก เม่ ือทำาการ normalize แล้วสระล่าง

อยู่ในระดับปกติ
อยู่ในระดับปกติ

8. กรณีการแสดงผล shortcut (แสดงโดยขีดเส้นใต้) ท่ีเป็ นภาษาไทย ถ้าเกิดว่ามีสระบนหรือสระล่าง อยู่
ด้วยจะไม่มก
ี ารขีดเส้นใต้
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สรุปปั ญหาและวิธีการแก้ไขในส่วนการแสดงผล
ปั ญหา

วิธีการแก้ไข

1. ในคำาที่มีวรรณยุกต์ที่ไม่ได้มีการผสมกับพยัญชนะหางบนยาวหรือสระบน จะ
ทำาให้สระหรือวรรณยุกต์อ่ืนๆในคำานัน
้ ลอย
2. การแสดงผลวรรณยุกต์เม่ ือมีการผสมกับ สระ อำา ทำาวรรณยุกต์จะไม่ถูก
ปรับ ให้อยู่ในตำาแหน่งสูง
3. การแสดงสระล่างถูกกดลงตำ่า เม่ ือมีวรรณยุกต์ในคำานัน
้ ๆ ยกเว้นวรรณยุกต์
ผสมกับพยัญชนะมีหางบนยาว

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 1.1

4. การแสดงผลของตัว ญ, ฐ เม่ ือมีการผสมกับสระล่าง เม่ ือทำาการ normalize
แล้วสระล่างถูกกดลงตำ่า

5. ใน font Tahoma วรรณยุกต์หรือสระบนไม่มีการหลบหาง พยัญชนะที่มี
หางบนยาว

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 1.1

6. ใน font Tahoma ไม่มีการ normalization ตัว ญ, ฐ เม่ ือผสมกับสระล่าง
7. กรณีการแสดงผล shortcut (แสดงโดยขีดเส้นใต้) ที่เป็ นภาษาไทย ถ้าเกิด
ว่ามีสระบนหรือสระล่าง อยูด
่ ้วยจะไม่มก
ี ารขีดเส้นใต้
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Input Method
Input Method ผ่าน XIM
KDE/Qt
1. เม่ ือลำาดับของการอินพุตผิดจะเตือนด้วยเสียงและไม่มีการ normalization
2. การย้อนกลับมาใส่วรรณยุกต์หรือสระที่มีตำาแหน่งอยู่ด้านบนและด้านล่าง ในตำาแหน่งที่ cursor พิมพ์ผ่าน
มาจะใส่ทันทีไม่ได้จะต้องลบตัวอักษรแล้วพิมพ์อักษรเข้าไปใหม่จึงจะใส่ได้
**หมายเหตุ
ต้องปิ ด NumLock ก่อนถึงจะใช้ XIM ได้(ไม่รู้ทำาไม)
Gnome/Gtk+
1. เม่ ือลำาดับของการอินพุตผิดจะพิมพ์วรรณยุกต์นัน
้ ๆ ใน cell ใหม่

2. สามารถย้อนกลับมาใส่วรรณยุกต์หรือสระบน-ล่าง ในตำาแหน่งที่ cursor ผ่านมาได้

วิธีการแก้ไข
ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 2

Input Method โดยใช้ SCIM
KDE/Qt
1. เม่ ือลำาดับของการอินพุตผิดจะเตือนด้วยเสียงและในตำาแหน่งที่สามารถทำา normalization
ได้กจ
็ ะทำาการแก้ไขให้ถูกต้องให้
2. สามารถย้อนกลับมาใส่วรรณยุกต์หรือสระบน-ล่าง ในตำาแหน่งที่ cursor พิมพ์ผ่านมาได้และใน
ตำาแหน่งที่สามารถทำา normalization ได้กจ
็ ะทำาการแก้ไขให้ถูกต้องให้
Gnome/Gtk+
1. เม่ ือลำาดับของการอินพุตผิดจะเตือนด้วยเสียงและในตำาแหน่งที่สามารถทำา normalization
ได้ก็จะทำาการแก้ไขให้ถูกต้องให้
2. สามารถย้อนกลับมาใส่วรรณยุกต์หรือสระบน-ล่าง ในตำาแหน่งที่ cursor พิมพ์ผ่านมาได้และใน
ตำาแหน่งที่สามารถทำา normalization ได้ก็จะทำาการแก้ไขให้ถูกต้องให้
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Input Method ใน WindowsXP (NotePad)
1. เม่ ือลำาดับของการอินพุตผิดจะเตือนด้วยเสียงและไม่มีการ normalization
2. การย้อนกลับมาใส่วรรณยุกต์หรือสระที่มีตำาแหน่งบน-ล่าง ในตำาแหน่งที่ cursor พิมพ์ผ่านมา สามารถใส่
ได้ ยกเว้นใน cell ที่ใส่ไปแล้วทำาให้เกิดลำาดับการอินพุตผิด

การเล่ ือน Cursor
KDE/Qt 4 มีปัญหาในการเล่ ือน cursor และปั ญหาในการใช้งานป่ ม
ุ Delete, Backspace, Ctrl, Arrow
ในกรณีต่างๆ ดังนี้
1. กรณีการเล่ ือน cursor ใน cell ที่มีการผสมสระหรือวรรณยุกต์
KDE/Qt 4

cursor เล่ ือนทีละอักขระ (เล่ ือนเข้าสระหรือวรรณยุกต์ทผ
ี่ สมอยู่ด้วย)

Gnome/Gtk+

cursor เล่ ือนทัง้ cell (ข้ามสระหรือวรรณยุกต์ที่ผสมอยู่)

Windows

cursor เล่ ือนทัง้ cell (ข้ามสระหรือวรรณยุกต์ที่ผสมอยู่)

แบบที่ถก
ู ต้อง คือ cursor ควรเล่ ือนทัง้ cell
2. กรณีการกดป่ ุม Delete เม่ ือ cursor อยู่หน้า cell ที่มีการผสมสระหรือวรรณยุกต์
KDE/Qt 4

ลบทีละตัวอักขระ (ลบที่ละสระหรือวรรณยุกต์ที่ผสมอยู่)

Gnome/Gtk+

ลบทัง้ cell ที่มีการผสมสระหรือวรรณยุกต์

Windows

ลบทัง้ cell ที่มีการผสมสระหรือวรรณยุกต์

แบบที่ถก
ู ต้อง คือ ควรลบทัง้ cell ที่มีการผสมสระหรือวรรณยุกต์
3. กรณีการเล่ ือน cursor เม่ ือมีการกดป่ ุม Ctrl+Arrow Left-Right cursor
KDE/Qt 4

cursor เล่ ือนไปตาม space

Gnome/Gtk+

cursor เล่ ือนไปทีละคำา

Windows

cursor เล่ ือนไปทีละคำา

แบบที่ถก
ู ต้อง คือ cursor ควรเล่ ือนไปทีละคำา
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4. กรณีการใช้ Ctrl+Delete ในการลบคำาที่อยู่หลัง cursor ทีละคำา
KDE/Qt 4

ลบตาม space

Gnome/Gtk+

ลบคำาที่อยู่หลัง cursor ทีละคำา

Windows

ลบทัง้บรรทัด

แบบที่ถก
ู ต้อง คือ ควรลบคำาที่อยู่หลัง cursor ทีละคำา
5. กรณีการใช้ Ctrl+Backspace ในการลบคำาที่อยู่หน้า cursor ทีละคำา
KDE/Qt 4

ลบตาม space

Gnome/Gtk+

ลบคำาที่อยู่หน้า cursor ทีละคำา

Windows

ลบทัง้บรรทัด

แบบที่ถก
ู ต้อง คือ ควรลบคำาที่อยู่หน้า cursor ทีละคำา

สรุปปั ญหาและวิธีการแก้ไข
ปั ญหา

วิธีการแก้ไข

1. Cursor เล่ ือนเข้าทีละอักขระใน cell ที่มีการผสม
2. Delete ทีละอักขระใน cell ที่มีการผสม

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 3

3. Ctrl+Left-Right
4. Ctrl+Delete
5. Ctrl+Backspace
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การ copy และ paste ระหว่าง widget/applications
การ copy-paste ระหว่าง widget/applications ใน KDE/Qt 4 นัน
้ ส่วนมากทำางานได้ปกติยกเว้นการ
copy-paste ของ konsole ซึง่จะ copy-paste ได้เฉพาะอักขระที่อยู่ใน Base level เท่านัน
้ วรรณยุกต์และ สระ
บน-ล่างไม่ถูก copy-paste

สรุปปั ญหาและวิธีการแก้ไข
ปั ญหา

วิธีแก้ไข
ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 6

1. การ copy-paste ของ konsole จะ copy-paste
ได้เฉพาะอักขระที่อยู่ใน Base level เท่านัน
้

การพิมพ์
การพิมพ์ภาษาไทยออกทางเคร่ ืองพิมพ์หรือสร้าง PS/PDF file จะให้ผลเหมือนกับการแสดงผล ผ่านทาง
หน้าจอ ซึง่ก็มีปัญหาการแสดงวรรณยุกต์ สระบน-ล่าง ลอยเช่นเดียวกัน

สรุปปั ญหาและวิธีการแก้ไข
ปั ญหา

วิธีแก้ไข

1. มีปัญหาการ render ภาษาไทยในการพิมพ์ใน

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 1

ลักษณะเดียวกับปั ญหาที่พบในการแสดงผลทางหน้าจอ
ของ KDE/Qt 4
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ภาพแสดงผลภาษาไทยจากไฟล์ Postscript

การตัดคำาภาษาไทย
KDE/Qt 4 สามารถตัดคำาไทยได้ แต่ยังมีกรณีที่ยังเกิดปั ญหาทำาให้ไม่มีการตัดคำา ดังนี้
1. ในกรณีที่ประโยคนัน
้ มี space การตัดคำาจะผิดพลาด

ไม่มี space ตัดคำาได้ถูกต้อง

มี space การตัดคำาผิดพลาด
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2. ในกรณีที่มีการ copy-paste ในปริมาณที่มากจะทำาให้การตัดคำาผิดพลาด

สรุปปั ญหาและวิธีการแก้ไข
ลำาดับ

ปั ญหา

1.

ในกรณีทป
ี่ ระโยคนัน
้ มี space

2.

กรณีที่มีการ copy-paste

วิธีแก้ไข
ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 4
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การสนับสนุนภาษาไทยพ้ น
ื ฐานใน KDE Applications ท่ีสำาคัญ
Dolphin และ Konqueror
การสนับสนุนภาษาไทยใน Dolphin และ Konqueror ส่วนมากจะมีปัญหาเดียวกันกับ ปั ญหาที่เกิดขึน
้
ใน KDE/Qt 4 และปั ญหาอ่ ืนๆอีกเล็กน้อยโดยสรุปปั ญหาและวิธีการแก้ไขดังนี้
หัวข้อทดสอบ

ปั ญหา

วิธก
ี ารแก้ไข

การแสดงผลภาษาไทย มีปัญหาเหมือนกับในกรณีของ KDE/Qt 4

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 1

Input Method

มีปัญหาเหมือนกับในกรณีของ KDE/Qt 4

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 2

การเล่ ือน Cursor

มีปัญหาเหมือนกับในกรณีของ KDE/Qt 4

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 3

การ Copy และ Paste สามารถ copy-paste ได้ปกติ

-

การพิมพ์

การ render ภาษาไทยมีปัญหาเช่นเดียวกับ
การแสดงผลภาษาไทยใน KDE/Qt 4

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 1

การตัดคำาภาษาไทย

ไม่สามารถตัดคำาไทยได้ (ไม่สามารถ load

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 5

libthai ได้)
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ภาพการตัดคำาใน Konqueror

ภาพการแสดงผลใน Konqueror
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Konsole
การสนับสนุนภาษาไทยใน Konsole ในหัวข้อต่างๆ สรุปปั ญหาและวิธีการแก้ไขดังนี้
หัวข้อทดสอบ

ปั ญหา

การแสดงผลภาษาไทย ไม่มีการแสดงวรรณยุกต์และสระบน-สระล่าง

วิธีการแก้ไข
ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 6

Input Method

-

-

การเล่ ือน Cursor

-

-

การ Copy และ Paste การ copy-paste จาก konsole ไปยัง application ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 6
หรือจาก application อ่ ืนมายัง konsole จะไม่
copy วรรณยุกต์และสระบน-ล่างมาด้วย
การพิมพ์

-

-

การตัดคำาภาษาไทย

-

-

ภาพการแสดงผลภาษาไทยใน Konsole
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Kate/Kwrite
การสนับสนุนภาษาไทยใน Kate/Kwrite ส่วนมากจะมีปัญหาเดียวกันกับ ปั ญหาที่เกิดขึน
้ ใน KDE/Qt 4
และปั ญหาอ่ ืนๆอีกเล็กน้อยโดยสรุปปั ญหาและวิธีการแก้ไขดังนี้
หัวข้อทดสอบ

ปั ญหา

วิธีการแก้ไข

การแสดงผลภาษาไทย

มีปัญหาเหมือนกับในกรณีของ KDE/Qt 4

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 1

Input Method

มีปัญหาเหมือนกับในกรณีของ KDE/Qt 4

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 7

การเล่ ือน Cursor

มีปัญหาเหมือนกับในกรณีของ KDE/Qt 4

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 3

การ Copy และ Paste

สามารถ copy-paste ได้ปกติ

-

การพิมพ์

หน้าต่างการพิมพ์ไม่ขึน
้

-

การตัดคำาภาษาไทย

ไม่มีการตัดคำาไทย

-

อ่ ืนๆ

ไม่สามารถเข้าเมนู print ได้

-

ภาพแสดงการตัดคำาใน Kwrite
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ภาพการแสดงผลภาษาไทยใน Kwrite
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KOffice
KWord
การสนับสนุนภาษาไทยใน Kword ส่วนมากจะมีปัญหาเดียวกันกับ ปั ญหาที่เกิดขึน
้ ใน KDE/Qt 4 และ
ปั ญหาอ่ ืนๆอีกเล็กน้อยโดยสรุปดังนี้
หัวข้อทดสอบ

ปั ญหา

วิธีการแก้ไข

การแสดงผลภาษาไทย

มีปัญหาเหมือนกับในกรณีของ KDE/Qt 4

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 1

Input Method

มีปัญหาเหมือนกับในกรณีของ KDE/Qt 4

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 8

การเล่ ือน Cursor

มีปัญหาเหมือนกับในกรณีของ KDE/Qt 4

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 3

การ Copy และ Paste

สามารถ copy-paste ได้ปกติ

-

การพิมพ์

สั่ง print แล้วไม่เกิดอะไรขึน
้ เลย

-

การตัดคำาภาษาไทย

มีปัญหาเหมือนกับในกรณีของ KDE/Qt 4

ภาพการแสดงการตัดคำาใน Kword
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KSpread
การสนับสนุนภาษาไทยใน KSpread ส่วนมากจะมีปัญหาเดียวกันกับ ปั ญหาที่เกิดขึน
้ ใน KDE/Qt 4
และปั ญหาอ่ ืนๆอีกเล็กน้อยโดยสรุปปั ญหาและวิธีการแก้ไขดังนี้
หัวข้อทดสอบ

ปั ญหา

วิธีการแก้ไข

การแสดงผลภาษาไทย

มีปัญหาเหมือนกับในกรณีของ KDE/Qt 4

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 1

Input Method

มีปัญหาเหมือนกับในกรณีของ KDE/Qt 4

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 2

การเล่ ือน Cursor

มีปัญหาเหมือนกับในกรณีของ KDE/Qt 4

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 3

การ Copy และ Paste

สามารถ copy-paste ได้ปกติ

-

การพิมพ์

สั่ง print แล้วไม่เกิดอะไรขึน
้ เลย

-

การตัดคำาภาษาไทย

มีปัญหาเหมือนกับในกรณีของ KDE/Qt 4
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KPresenter
การสนับสนุนภาษาไทยใน KPresenter ส่วนมากจะมีปัญหาเดียวกันกับ ปั ญหาที่เกิดขึน
้ ใน KDE/Qt 4
และปั ญหาอ่ ืนๆอีกเล็กน้อยโดยสรุปปั ญหาและวิธีการแก้ไขดังนี้
หัวข้อทดสอบ

ปั ญหา

วิธีการแก้ไข

การแสดงผลภาษาไทย

มีปัญหาเหมือนกับในกรณีของ KDE/Qt 4

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 1

Input Method

มีปัญหาเหมือนกับในกรณีของ KDE/Qt 4

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 2

การเล่ ือน Cursor

มีปัญหาเหมือนกับในกรณีของ KDE/Qt 4

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 3

การ Copy และ Paste

สามารถ copy-paste ได้ปกติ

-

การพิมพ์

สั่ง print แล้วไม่เกิดอะไรขึน
้ เลย

-

การตัดคำาภาษาไทย

มีปัญหาเหมือนกับในกรณีของ KDE/Qt 4

ภาพการแสดงผลภาษาไทยใน KPresenter
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ภาพการแสดงการตัดคำาไทยใน KPresenter
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สรุปปั ญหาและวิธีการแก้ไขทัง้หมดท่ีใช้ใน KDE/Qt4, KDE Applications
ปั ญหา

วิธีการแก้ไข

1. การแสดงผล [KDE/Qt4]
1.1 วรรณยุกต์ + พยัญชนะไม่มีหาง จะทำาให้
สระบนและวรรณยุกต์ทุกตัวลอย ในคำานัน
้
1.2 สระ อำา + วรรณยุกต์ จะทำาให้
วรรณยุกต์ไม่ถูกปรับให้อยู่ในตำาแหน่งสูง

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 1.1

1.3 สระล่าง + วรรณยุกต์ จะทำาให้
สระล่างถูกดึงลงตำ่า
1.4 ตัว ญ, ฐ + สระล่าง เม่ ือทำาการ
normalization แล้วทำาให้สระล่างถูกดึงลงตำ่า
1.5 ใน font Tahoma วรรณยุกต์หรือ สระบน

ไม่มีการหลบหาง พยัญชนะทีม
่ ีหางบนยาว

1.6 ใน font Tahoma ไม่มีการ normalization ตัว

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 1.1

ญ, ฐ เม่ ือผสมกับสระล่าง
1.7 กรณีการแสดงผล shortcut (แสดงโดยขีด

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 1.2

เส้นใต้) ที่เป็ นภาษาไทย ถ้าเกิดว่ามีสระบน
หรือสระล่าง อยู่ด้วยจะไม่มีการขีดเส้นใต้
2. Input Method [KDE/Qt4]
Input ผ่าน XIM
2.1 เม่ ือลำาดับการอินพุตผิดจะไม่ให้ใส่หร้อมกับ
การเตือนด้วยเสียงไม่มีการ normalization

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 2

2.2 ไม่สามารถย้อนกลับมาใส่วรรณยุกต์หรือ
สระบน-ล่างได้
3. การเล่ ือน cursor [KDE/Qt4]
3.1 Cursor เล่ ือนเข้าทีละอัษรใน cell
ที่มก
ี ารผสม

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 3

3.2 Delete ทีละอัษรใน cell ที่มก
ี ารผสม
3.3 Ctrl+(Arrow Left-Right)

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 3
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ปั ญหา

วิธีการแก้ไข

3.4 Ctrl+Delete
3.5 Ctrl+Backspace
4. การ copy และ paste [KDE/Qt4]
4.1 การ copy-paste กับ konsole จะไม่มีพวก
วรรณยุกต์หรือสระบน-ล่าง ไปด้วย

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 6

5. การพิมพ์ภาษาไทย [KDE/Qt4]
5.1 มีปัญหาการ render ภาษาไทยเช่นเดียว

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 1

กับปั ญหาการแสดงภาษาใน KDE/Qt 4
6. การตัดคำาไทย [KDE/Qt4]
6.1 ไม่ตัดคำาในประโยคที่มี space

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 4

6.2 ไม่ตัดคำาเม่ ือมีการ copy-paste ข้อมูลมากๆ
7. ปั ญหาที่เกิดใน Application
7.1 konqueror ไม่สามารถ load libthai ได้

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 5

7.2 ไม่มีการแสดงวรรณยุกต์หรือสระบน-ล่างใน
konsole

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 6

7.3 การ input method ใน Kwrite

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 7

7.4 การ input method ใน Kword

ดูที่หัวข้อการแก้ไขที่ 8

7.5 ต้องปิ ด NumLock ก่อนถึงจะใช้ XIM ได้
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การแก้ปัญหาภาษาไทยใน Qt Library
1. การแก้ปัญหาการแสดงผลภาษาไทยใน KDE4/Qt4
ปั ญหาการแสดงผลภาษาไทยที่เกิดขึน
้ ใน Qt4 เกิดจากในไฟล์ /src/gui/text/qscriptengine.cpp ไม่มี
ฟั งก์ชันในการแสดงผลภาษาไทยโดยตรงแต่ใช้ basic_shape ซึง่เป็ น default ในการแสดงผลของภาษาต่างๆ ที่
ยังไม่มีฟังก์ชันในการแสดงผลของตัวเอง ดังนัน
้ เราจึงต้องสร้างฟั งก์ชันการแสดงผลภาษาไทยโดยตรง
(thai_shape) แทนการใช้ basic_shape ที่ Qt4 เเตรียมมาให้

1.1 การ implement thai_shape(QShaperItem *item)
การ implement ฟั งก์ชัน thai_shape(QShaperItem *item) จะทำาที่ไฟล์
qt/src/gui/text/qscriptengine.cpp ช่วงบรรทัดที่ 3665-3781 โดยฟั งก์ชันนีจ
้ ะทำาหน้าที่ในการสร้าง glyph string
เพ่ ือที่จะนำาไปให้ opentype ทำาการแสดงผล ซึง่ glyph string นีส
้ ร้างมาจาก string ที่ส่งผ่านมาทาง item และ
ใช้ฟังก์ชันใน libthai ในการสร้าง
การทำางานของฟั งก์ชัน thai_shape นีจ
้ ะแบ่งออกเป็ นส่วนหลักได้ 5 ส่วน ดังนี้
ทำำหน้ำท่ใี นกำรแบ่งประเภทของ font

ว่ำเป็ น font Windows, Mac, TIS

1. Classify Font Type

ทำำหน้ำท่ใี นกำร convert string ท่รี บ
ั มำจำก

item (unicode) มำให้เป็ น TIS-620 เพ่ ือนำำมำ

2. Convert String to TIS-620

3. Create Glyphs String
Set LogCluster

ใช้กับฟั งก์ชันใน libthai

ทำาหน้าที่ในการสร้าง glyphs string และ
กำาหนดค่า LogCluster สำาหรับการเล่ ือนเคอร์เซอร์

ทำหน้าที่ในการกำาหนดค่า glyph attribute
ในส่วนของ clusterStart

4. Set Glyphs Attribute

5. Open Type Shape

ทำหน้าที่ในการนำา glyph string ที่ได้และ
ค่า attribute ต่างๆ มาแสดงผล
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1. Classify Font Type
ทำาหน้าที่ในการแบ่งประเภทของฟอนต์ว่าเป็ นฟอนต์ Windows, Mac, TIS โดยเราสร้างข้อมูลประเภท
enum (บรรทัดที่ 3605-3609) มาเก็บประเภทของฟอนต์ WIN, MAC, TIS โดยให้ช่ือว่า ThaiFontType และ
เราจะต้องนำาข้อมูลนีเ้ก็บเข้าไปเป็ นข้อมูลของ item->font เพ่ ือความรวดเร็วในการจำาแนกฟอนต์ ซึง่จะทำาให้เรา
ไม่ต้องมาคำานวณ font type ใหม่ทุกครัง้ที่มีการเรียก thai_shape โดยเราสามารถดึง attributes font_type มา
จาก tem->font ได้เลย
+enum ThaiFontType {
+
TIS,
+
WIN,
+
MAC
+};

การเพ่ิมข้อมูลเข้าไปใน item->font ทำาโดยการเพ่ิม UserData เข้าไปใน item->font โดยวิธีการเราต้อง
สร้าง class ที่สืบทอดมาจาก QObjectUserData ซึง่ในที่นีค
้ ือ ThaiFontUserData (บรรทัดที่ 3611-3616) ซึง่
เป็ นชนิดข้อมูลที่จะถูกเพ่ิมเข้าไปใน item->font ภายใน ThaiFontUserData จะประกอบไปด้วยเมมเบอร์ชนิด
ThaiFontType ที่ใช้ในการเก็บประเภทของฟอนต์ และในการ set หรือ get ค่า UserData เราจะต้อง อ้างอิง
หมายเลขที่เราทำาการ register User Data จากฟั งก์ชัน thaiFontTypeUDataID() (บรรทัดที่ 3645-3649)
ฟั งก์ชันนีท
้ ำาการ registerUserData ให้กับ class QFontEngine และจะ return id ของ data นัน
้ กลับมาเพ่ ือใช้
ในการอ้างอิง
+class ThaiFontUserData : public QObjectUserData
+{
+
public:
+
ThaiFontType font_type;
+
ThaiFontUserData(ThaiFontType font_t) : font_type(font_t) {}
+};
+static uint thaiFontTypeUDataID()
+{
+
static uint thaiFontTypeUDataID = QFontEngine::registerUserData();
+
return thaiFontTypeUDataID;
+}
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ขัน
้ ตอนการทำางานจะเร่ิมต้นจากการดึงค่า UserData ขึน
้ มาจาก item->font->userData ก่อนถ้าไม่
สามารถดึงได้ก็ให้ทำาการคำานวณ font type และเซ็ตค่า UserData (item->font->setUserData) ให้กับ item>font หลังจากการเซ็ตค่านีแ
้ ล้วในการเรียก thai_shape ในครัง้ถัดไปจะไม่ต้องมาคำานวณ font type ใหม่อีก
ครัง้ สามารถดึงได้จาก item->font->userData() ได้เลย
+#ifndef QT_NO_USERDATA
+
ThaiFontUserData *thaiFontData = reinterpret_cast<ThaiFontUserData *>(item->font>userData(thaiFontTypeUDataID()));
+
if (thaiFontData == NULL) {
+
thaiFontData = new ThaiFontUserData(getThaiFontType(item));
+
item->font->setUserData(thaiFontTypeUDataID(), thaiFontData);
+
}
+
ThaiFontType font_type = thaiFontData->font_type;
+#else
+
ThaiFontType font_type = getThaiFontType(item);
#endif

ส่วนวิธก
ี ารจำาแนกฟอนต์เราทำาโดยตรวจสอบว่าฟอนต์นัน
้ ๆมี glyph อยู่ในตาราง glyph table ที่เรา
สร้างขึน
้ มาหรือไม่ โดย glyph table ที่เราสร้างขึน
้ มี 3 ตาราง คือ tis620_0 สำาหรับเก็บ glyph ที่เป็ น TIS,
tis620_1 สำาหรับเก็บ glyph ของ Windows, tis620_2 สำาหรับเก็บ glyph ของ MAC โดยมีฟังก์ชัน
getThaiFontType(QShaperItem *item) สำาหรับใช้ get ค่า font type ผ่าน item โดยภายในฟั งก์ชันนีจ
้ ะมี
ฟั งก์ชัน thai_contain_glyphs ในการตรวจสอบ font กับ glyph table ทัง้ 3 อยู่
+static ThaiFontType getThaiFontType(QShaperItem *item)
+{
+
QOpenType *ot = item->font->openType();
+
+
if (!(ot && ot->supportsScript(item->script))) {
+
if (thai_contain_glyphs(item,tis620_2))
+
return MAC;
+
else if (thai_contain_glyphs(item,tis620_1))
+
return WIN;
+
else return TIS;
+
}
+
return TIS;
+}
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flow chart แสดงการทำางาน

Start

True

Get UserData

False

getThaiFontType

registerUserData

Set UserData

Set font_type variable
สรุปชนิดข้อมูลและฟั งก์ชัน
ชนิดข้อมูลที่ได้เพิ่มเติม
class ThaiFontUserData : public QObjectUserData
enum ThaiFontType
ตาราง glyphs tabel
static int tis620_0[128]
static int tis620_1[128]
static int tis620_2[128]
ฟั งก์ชันที่ได้เพิ่มเติม
static uint thaiFontTypeUDataID()
static ThaiFontType getThaiFontType(QShaperItem *item)
static int thai_contain_glyphs(QShaperItem *item, const int glyph_map[128])
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2. Convert String to TIS-620
ทำาหน้าที่ในการ convert string ที่รับมาจาก item->string (unicode) มาให้เป็ น TIS-620 (thchar_t)
เพ่ ือนำามา ใช้กับฟั งก์ชันใน libthai โดยจะต้อง convert ตัง้แต่ item->from จำานวน item->length ซึง่เป็ นส่วนที่
เป็ นภาษาไทย ดังนัน
้ แราจะได้ string tis_text ที่มีแต่ภาษาไทยอย่างเดียว และทำาการจัดเตรียมตัวแปรต่างที่ใช้
สำาหรับการสร้าง glyph string ต่อไป โดยการทำางานส่วนนีอ
้ ยู่ในช่วงบรรทัดที่ 3679-3688
+
+
+
+
+

thchar_t *tis_text;
int tis_length;
static QTextCodec *thaiCodec = QTextCodec::codecForMib(2259);
QGlyphLayout *glyphs = item->glyphs;
unsigned short *logClusters = item->log_clusters;

+
QByteArray tis_str = thaiCodec->fromUnicode(item->string->data() + item->from, item>length);
+
tis_text = (thchar_t*)tis_str.data();
+
tis_length = tis_str.length();
+
QString glyphs_str;

3. Create Glyph String and Set LogCluster
ทำาหน้าที่ในการสร้าง glyphs string และกำาหนดค่า LogCluster สำาหรับการเล่ ือนเคอร์เซอร์ เพ่ ือที่จะส่ง
ต่อไปให้ opentype แสดงผล โดยมีหลักการทำางานดังนีจ
้ าก tis_text string ในกระบวนการที่สอง ให้นำามาแบ่ง
เซลโดยใช้ฟังก์ชัน th_next_cell ซึง่เป็ นฟั งก์ชันใน libthai ซึง่ในการแบ่งเซลเราจะกำาหนดให้ทำาการแยกสระอำา
ออก ยกเว้นกรณีที่เป็ นฟอนต์แบบ monospace ให้รวมสระอำาเป็ นเซลเดียว (เอาไปใช้ใน konsole) หลังจากการ
แบ่งเซลแล้วเราจะได้ cell_length กับ tis_cell ที่จะต้องนำาไปใช้งานต่อ ซึง่ค่า cell_length เป็ นค่า return มา
จากฟั งก์ชัน th_next_cell โดย cell_length จะเป็ นตัวบอกจำานวนอักษรในเซล ตัวอย่างเช่น คำาว่า "ที่"
cell_length จะเท่ากับ 3 ส่วนคำาว่า "กำา" ในกรณีทำาการแยกสระอำา cell_length จะเท่ากับ 2
+
for (int i = 0;i < tis_length;/* nop */) {
+
int cell_length;
+
int n = 0;
+
struct thcell_t tis_cell;
+
thglyph_t log_glyphs[4];
+
+
cell_length = th_next_cell (tis_text + i, tis_length - i, &tis_cell, !item->font>fontDef.fixedPitch);
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ดังนัน
้ เราจึงนำาค่า cell_length นีม
้ าช่วยกำาหนด logClusters ในการกำาหนดค่า logCluster เราจะใช้
ความยาวของ glyph string ในการกำาหนดในที่นีค
้ ือ glyphs_str.length() หลังจากการกำาหนดค่า logCluster
แล้วเราจะทำาการสร้าง logical glyph 8 bits เพ่ ือใช้ในการสร้าง glyphs string 16 bits ในการสร้างเราจะใช้ั
ฟั งก์ชันจาก libthai ได้แก่ th_render_cell_tis, th_render_cell_mac, th_render_cell_win โดยการเลือกใช้งาน
ฟั งก์ชัน เราต้องใช้ฟังก์ชันให้ถูกกับประเภทของฟอนต์ว่าเป็ น win, mac, tis โดยแยกแยะได้จากกระบวนการที่
หนึง่ที่ได้กล่าวไปแล้ว การใช้งานฟั งก์ชันเหล่านีเ้ราจะต้องส่งค่า tis_cell ที่ได้จากฟั งก์ชัน th_next_cell ซึง่เป็ น
ข้อมูลประเภท thcell_t ซึง่ข้อมูลนีจ
้ ะเก็บโครงสร้างของ cell เช่น base, top, hilo ว่าเป็ นอะไร และหลังจาก
การทำางานของฟั งก์ชันเราจะได้ค่า log_glyphs (8 bits) ของ tis_cell ที่ได้ส่งไปและได้ค่าที่ส่งกลับมา (n) ออก
มาเป็ นจำานวน glyphs ใน cell ที่ส่งไป
+
for(int j = 0;j < cell_length;j++)
+
logClusters[i + j] = glyphs_str.length();
+
+
//Make Logical Glyphs switch by font type
+
switch (font_type) {
+
case TIS: n = th_render_cell_tis (tis_cell, log_glyphs,
sizeof(log_glyphs)/sizeof(log_glyphs[0]), TRUE);break;
+
case WIN: n = th_render_cell_mac (tis_cell, log_glyphs,
sizeof(log_glyphs)/sizeof(log_glyphs[0]), TRUE);break;
+
case MAC: n = th_render_cell_win (tis_cell, log_glyphs,
sizeof(log_glyphs)/sizeof(log_glyphs[0]), TRUE);break;
+
}

เม่ ือเราได้ logical glyph แล้วเราก็จะนำามาสร้างเป็ น glyph string 16 bits (glyphs_str) ในการสร้าง
glyph string เราจะต้องทำาการแปลงจาก logical glyphs 8 bits มาเป็ น glyphs แบบ 16 bits ก่อน โดยการ
แปลงเราใช้ฟังก์ชัน thai_get_glyph_index เม่ ือแปลงเสร็จเราก็นำา glyph ที่ได้มาต่อกันเป็ น glyph string
(glyphs_str) โดยในการสร้าง glyph string จะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่า log_glyphs ตัวนัน
้ ๆ มีค่าเป็ น
TH_BLANK_BASE_GLYPH หรือไม่ ถ้ามีก็ให้ใส่ dotted circle เพ่ิมลงไปใน glyph string ยกเว้นกรณีที่ฟอนต์
เป็ นแบบ monospace ไม่ต้องใส่ เม่ ือเราได้ glyph string เรียบร้อยแล้วเราจะต้องจัดการกับกรณีพิเศษคือกรณี
สระอำา โดยเราจะต้องทำาการเซต logCluster ก่อนหน้า นิคหิต ทัง้ในกรณีที่มีการผสมวรรณยุกต์ด้วย
+
+
+
+
+
+

//Add glyphs to glyphs string
for (int a = 0;a < n;a++) {
if (log_glyphs[a] == TH_BLANK_BASE_GLYPH) {
if (!item->font->fontDef.fixedPitch)
glyphs_str.append(0x25cc);
}
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+
else
+
glyphs_str.append(QChar(thai_get_glyph_index(font_type, log_glyphs[a])));
+
}
+
+
//SARA AM
+
if (tis_cell.base != 0 && tis_cell.hilo == 0xd3) {
+
logClusters[i + cell_length - 1] = glyphs_str.length() - 2; // Set logClusters before
NIKAHIT
+
if (tis_cell.top != 0)
+
logClusters[i + cell_length - 1]--; // Set logClusters before NIKAHIT when
tis_cell has top
+
}
+
+
i += cell_length;
+
}
จากนัน
้ เรานำา glyphs string ที่ได้นำามา map กับ item->font ด้วยฟั งก์ชัน item->font->stringToCMap()
+
if (!item->font->stringToCMap(glyphs_str.unicode(), glyphs_str.length(),
+
item->glyphs, &item->num_glyphs, QFlag(item->flags)))
+
return false;
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flow chart การทำางาน
tis_text

Get cell from tis_text by
th_next_cell
tis_cell
Set logCluster

Classify font type
TIS

th_render_cell_tis

WIN

MAC
th_render_cell_mac

th_render_cell_win

Logical glyph 8
bits
Create Glyph String
Glyph String 16 bits
Special Case :
set logCluster sara am

false

Glyph string complete
true
opentype
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ชนิดข้อมูลและฟั งก์ชัน
่ฟังก์ชันที่ได้เพ่ิมเติม
static int thai_get_glyph_index (ThaiFontType font_type,uchar c)

ฟั งก์ชันที่ใช้ใน
extern
extern
extern
extern

libthai
size_t th_next_cell(const thchar_t *s, size_t len, struct thcell_t *cell, int is_decomp_am)
int th_render_cell_tis(struct thcell_t cell, thglyph_t res[], size_t res_sz, int is_decomp_am)
int th_render_cell_mac(struct thcell_t cell, thglyph_t res[], size_t res_sz, int is_decomp_am)
int th_render_cell_win(struct thcell_t cell, thglyph_t res[], size_t res_sz, int is_decomp_am)

header file: thcell.h, thrend.h

4. Set Attribute
ทำาหน้าที่ในการกำาหนดค่าของ glyph attribute ในส่วนของ clusterStart สำาหรับเป็ นตำาแหน่งในการ
แก้ไข glyph ซึง่จะต้องเป็ นตำาแหน่งเดียวกันกับตำาแหน่งของเคอร์เซอร์ โดยการกำาหนดค่าให้กับ clusterStart
เราจะกำาหนดให้ clusterStart มีค่าเป็ น true เม่ ือ glyph นัน
้ เป็ นตำาแหน่งที่เคอร์เซอร์หยุด ส่วน glyph ตำาแหน่ง
อ่ ืน (ตำาแหน่งที่เคอร์เซอร์ทำาการข้าม) ให้มีค่าเป็ น false
+// Set Attribute
+
int iCluster = 0;
+
while (iCluster < item->length) {
+
int beginCluster = logClusters[iCluster];
+
++iCluster;
+
while (iCluster < item->length && logClusters[iCluster]==beginCluster)
+
++iCluster;
+
int endCluster = (iCluster < item->length) ? logClusters[iCluster]:glyphs_str.length();
+
glyphs[beginCluster].attributes.clusterStart = true;
+
for (int i = beginCluster+1;i < endCluster;i++)
+
glyphs[i].attributes.clusterStart = false;
+
}

5. Opentype Shape
หลังจากที่เราได้ glyph string และทำาการเซตค่า attribute ต่างๆแล้วเราก็ส่งไปให้ openType
(item->font->opentype()) แสดงผลและในขัน
้ ตอนสุดท้ายในการเรียก openType->positionAndAdd จะต้องส่ง
false ไปในพารามิเตอร์ตัวสุดท้ายเพ่ ือไม่ให้ทำาการคำานวณ logCluster อีกครัง้ใน doLogCluster() เพราะว่าเรา
จะใช้ค่า logCluster ที่เราคำานวณเอง
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+
+
+
+
+
1.2

if (openType && openType->supportsScript(item->script)) {
openType->selectScript(item, item->script, basic_features);
openType->shape(item);
return openType->positionAndAdd(item, availableGlyphs, false);
}

การแก้ปัญหาการแสดงผล shortcut ท่ีเป็ นภาษาไทย
แก้ไขในไฟล์ /src/gui/text/qtextlayout.cpp ที่ฟังก์ชัน drawMenuText ในส่วน draw underline (

บรรทัดที่ 1804) โดยใน code เดิมจะทำาการลากเส้นใต้โดยคิดจากตัวแรกที่ขีดเส้นใต้จนถึง logClusters ถัดไป
แต่ในภาษาไทยในกรณีที่อักษรมีการผสมค่าของ logClusters ตัวถัดไปจะมีค่าเท่ากับตัวแรกดังนัน
้ การขีดเส้นใต้
จึงขีดเป็ นจุดแทน ดังนัน
้ เราจึงต้องแก้ไขการขีดเส้นใต้ให้คิดจากตัวแรกที่ขีดเส้นใต้ไปจนถึงค่า logCluster ตัว
แรกบวกด้วยหนึง่จึงเป็ นการขีดเส้นทัง้เซลแทนซึง่พูดง่ายๆก็คือการขีดเส้นตัง้แต่ตัวแรกจนไปถึงอักษรที่ติดกัน

+

if (ul && *ul != -1 && *ul < end) {
// draw underline
gtmp = (*ul == end-1) ? ge : logClusters[*ul+1-si.position];
gtmp = (*ul == end-1) ? ge : logClusters[*ul-si.position] + 1;
++stmp;
gf.num_glyphs = gtmp - gs;
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2. การแก้ปัญหา Input Method (XIM)
การแก้ไขเร่ ือง inputmethod ใน qt จะแบ่งการแก้ไขออกเป็ นสองส่วนคือ แก้ที่ qt inputmethod และ
qlineedit ซึง่เป็ น widget ของ qt

2.1 การแก้ท่ี qt inputmethod
ปั ญหาการ input method โดยใช้ XIM เกิดจาการที่ XIM และ Qt ไม่สามารถติดต่อขอรับข้อมูลกันได้
จึงทำาให้ XIM มีข้อมูลเฉพาะตัวที่พิมพ์ก่อนหน้าเท่านัน
้ ดังนัน
้ การแก้ปัญหานีเ้ราต้องสร้างฟั งก์ชัน (conversion
callback) ที่ทำาการรับ request ของ XIM และทำาการติดต่อกับ Qt เพ่ ือดึงข้อมูลไปให้ XIM ทำางานต่อ โดยการ
วิธีการนีม
้ ีสอง ขัน
้ ตอนคือ
1. Register Conversion CallBack Function
2. Implement Conversion CallBack Function
Register Conversion CallBack Function
การ register conversion callback function นัน
้ มีกระบวนการอยู่สองขัน
้ ตอนคือ
1. check string conversion support
2. register string conversion callback
1. check string conversion support
เป็ นการทดสอบว่า XIM รองรับการทำา string conversion หรือไม่ โดยการทดสอบเราทำาในไฟล์
/src/gui/inputmethod/qximinputcontext_x11.cpp ในฟั งก์ชัน QXIMInputContext::create_xim() ที่บรรทัด
475-489 โดยทำาการ query XIM โดยใช้ฟังก์ชัน XGetIMValues หลังจากเรียกใช้เราจะได้ข้อมูลของ XIM
ในรูปของ array ในที่นีค
้ ือ ic_values ซึง่เราจะทำาการตรวจสอบค่าใน array นีว
้ ่ามีค่า
XNStringConversionCallback หรือไม่ ถ้ามีแสดงว่ารองรับการทำา string conversion จากนัน
้ ให้ทำาการเซตค่า
supports_string_conv flag โดย flag นีเ้ราจะต้องเพ่ิมเข้าไปเป็ นเมมเบอร์ของ class QXIMInputContext ใน
ไฟล์ /src/gui/inputmethod/qximinputcontext_p.h บรรทัดที่ 119
ไฟล์ /src/gui/inputmethod/qximinputcontext_p.h
ICData *icData() const;
+
bool supports_string_conv;
protected:
bool x11FilterEvent( QWidget *keywidget, XEvent *event );
ไฟล์ /src/gui/inputmethod/qximinputcontext_x11.cpp
+
// Check support string converion flag
+
XIMValuesList *ic_values = NULL;
+
XGetIMValues(xim, XNQueryInputStyle, &styles,
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

XNQueryICValuesList, &ic_values,
NULL);
if (ic_values) {
for (int i = 0; i < ic_values->count_values; i++)
if (strcmp (ic_values->supported_values[i],
XNStringConversionCallback) == 0)
{
//qDebug("Support string conversion");
this->supports_string_conv = true;
break;
}
XFree (ic_values);
}

2. register string conversion callback
เป็ นการ register string conversion callback ไปที่ XIM ซึง่ต้องแก้ไขในไฟล์
qximinputcontext_x11.cpp ที่ฟังก์ชัน QXIMInputContext::createICData บรรทัดที่ 765 และ 822-829 โดย
เร่ิมเราต้องสร้างตัวแปร XIMCallback ช่ ือ string_conv_callback สำาหรับทำาการเซ็ตค่า
XNStringConversionCallback ให้กับ XIM ซึง่ตัวแปรนีจ
้ ะเก็บข้อมูลสองอย่างคือ ข้อมูล client data ที่จะส่งไป
ให้ XIM และฟั งก์ชันที่ให้ XIM callback กลับมา (ในที่นี้ คือฟั งก์ชัน string_conversion_callback) และเม่ ือ
เตรียมค่าให้กับตัวแปร string_conv_callback เสร็จแล้วก็นำาตัวแปรนีไ้ปเซ็ตค่าให้กับ XIM โดยใช้ฟังก์ชัน
XSetICValues ในการเซ็ตค่า XNStringConversionCallback ของ XIM

+

XVaNestedList preedit_attr = 0;
XIMCallback startcallback, drawcallback, donecallback;
XIMCallback startcallback, drawcallback, donecallback, string_conv_callback;

+
+
+
+
+
+
+
+

if (data->ic) {
// when resetting the input context, preserve the input state
(void) XSetICValues(data->ic, XNResetState, XIMPreserveState, (char *) 0);
//Register string conversion callback
if (this->supports_string_conv) {
string_conv_callback.client_data = (XPointer) this;
string_conv_callback.callback = (XIMProc) string_conversion_callback;
(void) XSetICValues(data->ic,
XNStringConversionCallback,&string_conv_callback,
NULL );
}
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Implement String Conversion CallBack Function
การ implement ฟั งก์ชัน string_conversion_callback นีท
้ ำาที่ไฟล์ qximinputcontext_x11.cpp ใน
บรรทัดที่ 284-359 โดยฟั งก์ชัน string_conversion_callback นีท
้ ำาหน้าที่ในการตอบสนอง request ที่มาจาก
XIM โดย request ที่มาจาก XIM จะมีอยู่สองแบบคือ XIMStringConversionRetrieval (สำาหรับขอ
surrounding text) และ XIMStringConversionSubstitution (สำาหรับการแก้ไข string) โดยฟั งก์ชันนีม
้ ี
พารามิเตอร์ที่ช่ือว่า client_data ทำาหน้าที่ในการติดต่อในส่วนของ qt และพารามิเตอร์ที่ช่ือว่า call_data ทำา
หน้าที่ในการส่งข้อมูลของ XIM
ขัน
้ ตอนในการสร้างฟั งก์ชัน string_conversion_callback จะต้องสร้างส่วนที่รองรับกับ request ของ
XIM ทัง้สอง XIMStringConversionRetrieval และ XIMStringConversionSubstitution
ส่วนรองรับกับ XIMStringConversionRetrieval Request
การทำางานส่วนนีท
้ ำาหน้าที่ในการสร้าง string ที่ XIM request เข้ามา โดยเร่ิมจากการสร้าง instance
ของ XIMInputContext จากพารามิเตอร์ชนิด Xpointer ช่ ือ client_data สำาหรับการอ้างถึงข้อมูลในด้านของ qt
และสร้าง instance ของ XIMStringConversionCallbackStruct จากพารามิเตอร์ชนิด Xpointer ช่ ือ call_da
ta สำาหรับอ้างถึงข้อมูลของ XIM
+
QXIMInputContext *qic = reinterpret_cast<QXIMInputContext *>(client_data);
+
XIMStringConversionCallbackStruct *conv_data =
reinterpret_cast<XIMStringConversionCallbackStruct *>(call_data);

จากนัน
้ เราจะ get surrounding text และ cursor position จาก qt (widget) โดยใช้ตัวแปร qic ในการ
ติดต่อกับ widget ใน qt โดยในการเรียกจะทำาการเรียกผ่านฟั งก์ชัน inputMethodQuery ใน widget นัน
้ โดย
ทำาการส่งข้อมูลที่ต้องการ query ไปเป็ นพารามิเตอร์ของฟั งก์ชัน
+
QString surrounding = qic->icData()->widget->
inputMethodQuery(Qt::ImSurroundingText).toString();
+
int cursor_index = qic->icData()->widget->inputMethodQuery(Qt::ImCursorPosition).toInt();

และเม่ ือเราได้ surrounding text และ cursor_index แล้วเราจะทำาการสร้าง string ที่ XIM request
มาโดยข้อมูลที่จำาเป็ นในการสร้างได้แก่ conv_data->position, conv_data->direction, conv_data->factor ซึง่
จะนำาข้อมูลเหล่านีม
้ าใช้กับ surrounding string โดย
conv_data->position คือข้อมูลที่ใช้ในการกำาหนดตำาแหน่งเร่ิมต้นของการสร้าง XIM request string
โดยมีค่าอ้างอิงกับตำาแหน่งของเคอร์เซอร์ (cursor_index)
+

short position = (short)conv_data->position;

conv_data->direction คือ ข้อมูลที่ใช้บอกทิศทางในการสร้าง request string จากตำาแหน่ง conv_data-
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>position ตัวอย่างในภาษาไทยจะต้องทำาการ retrieve character ที่อยู่ด้านหน้าของเคอร์เซอร์ ดังนัน
้ ค่าของ
conv_data->direction จะเป็ น XIMBackwardChar
conv_data->factor คือ ข้อมูลที่ใช้บอกจำานวนตัวอักษรจากตำาแหน่ง conv_data->position ไปในทิศทาง
ของ conv_data->direction
โดยเราจะได้ request string ตัง้แต่ตำาแหน่ง conv_data->position ไปตามจำานวน conv_data->factor
ในทิศทางของ conv_data->direction
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

switch (conv_data->direction)
{
case XIMForwardChar:
if (cursor_index > 0 && cursor_index+position >= 0)
for (i = cursor_index+position; i < cursor_index+position+conv_data->factor; i++)
str_tmp.append(surrounding[i]);
subst_offset = position + conv_data->factor;
subst_nchars = conv_data->factor;
break;
case XIMBackwardChar:
if (cursor_index > 0 && cursor_index+position-conv_data->factor >= 0)
for (i = cursor_index+position-conv_data->factor; i < cursor_index+position; i++)
str_tmp.append(surrounding[i]);
subst_offset = position - conv_data->factor;
subst_nchars = conv_data->factor;
break;

และหลังจากได้ XIM request string แล้วเราจะทำาการส่งค่า string นีก
้ ลับไปให้ XIM โดยการส่งจะ
ทำาการส่งผ่านตัวแปร conv_data โดยจะต้องทำาการเซ็ตค่าต่างๆ ใน conv_data->text และเราจะต้องกำาหนด
request string (str_tmp) ที่ตัดมาจาก surrounding text ให้กับค่า conv_data->text->string.wcs
+
/* block out any failure happenning to "text", including conversion */
+
if (!str_tmp.isNull()) {
+
conv_data->text = (XIMStringConversionText *)malloc (sizeof
(XIMStringConversionText));
+
if (conv_data->text) {
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+
+
+
+
(wchar_t));
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
}

conv_data->text->length = str_tmp.length();
conv_data->text->feedback = NULL;
conv_data->text->encoding_is_wchar = True;
conv_data->text->string.wcs = (wchar_t *)malloc (str_tmp.length() * sizeof
if (conv_data->text->string.wcs) {
for (i = 0; i < str_tmp.length(); i++)
conv_data->text->string.wcs[i] = str_tmp[i].unicode();
}
else {
free (conv_data->text);
conv_data->text = NULL;
}
}

รูปแสดงการทำางานในการ Retrieve String ของ XIM

String Conversion
Callback Function
1. XIMStringConversion
Retrieval Request

2. Query SurroundingText,
ImCursorPosition

QWidget
3. SurroundingText,
ImCursorPosition

4. Send Result String

XIM
ส่วนรองรับกับ XIMStringConversionSubstitution Request
การทำางานในส่วนนีจ
้ ะทำาหน้าที่ในส่งคำาสั่งในการลบ string ไปให้ qt widget ทำาการลบ โดยขัน
้ ตอน
การทำางานจะเร่ิมการตรวจสอบ operation ของ XIM ว่าเป็ นแบบ XIMStringConversionSubstitution หรือไม่
ถ้าใช่ให้ทำาการส่ง QinputMethodEvent ที่ได้ทำาการเซ็ต commitString (ตำาแหน่งและจำานวนที่ต้องการลบ) ไป
ให้ qt widget ในการลบ string โดยใช้ฟังก์ชัน qic->sendEvent ในการส่ง event
+
+
+
+

if (conv_data->operation == XIMStringConversionSubstitution && subst_nchars > 0) {
QInputMethodEvent im_event;
im_event.setCommitString("",subst_offset,subst_nchars);
qic->sendEvent(im_event);
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+

}

รูปแสดงการทำางานในการ Substitution String ของ XIM (หลังจากเสร็จสิน
้ ขัน
้ ตอนที่ 4 ใน flow chart ข้างบน)
2
3

String Conversion
Callback Function
1. XIMStringConversion
Substitution Request

QWidget

5. send commitString

4

XIM
2.2 การแก้ปัญหา input method ใน qlineedit
แก้ไขที่ไฟล์ /src/gui/widgets/qlineedit.cpp ในฟั งก์ชัน inputMethodEvent บรรทัดทีี่ 2122 ซึง่เดิม
ตำาแหน่งเคอร์เซอร์หลังจากใส่ commit string (c) จะถูกบวกด้วยค่า qMin(-e->replacementStart(), e>replacementLength()) ซึง่ฟั งก์ชัน replacementStart() จะ return ค่าตำาแหน่งที่เร่ิมการแทนที่เทียบกับ
ตำาแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบันและในกรณีที่ฟังก์ชันนี้ return ค่าที่เป็ นลบจะทำาให้ได้ค่า c ที่ผิดพลาด และในการ
แก้ไข เราแก้ไขจากเดิมให้นำาค่า qMin(-e->replacementStart(), e->replacementLength()) ไปบวกกับค่า c ให้
นำาไปลบกับค่า c แทน

+

if (e->replacementStart() <= 0)
c += e->commitString().length() + qMin(-e->replacementStart(), e->replacementLength());
c += e->commitString().length() - qMin(-e->replacementStart(), e->replacementLength());

3. การแก้ปัญหาการเล่ ือนเคอร์เซอร์
ปั ญหาการ Arrow Left, Arrow Right
ปั ญหาการเล่ ือนเคอร์เซอร์ ซ้าย-ขวา จะต้องไปแก้ไขที่ไฟล์ /src/gui/text/qscriptengine.cpp ในฟั งก์ชัน
thaiWordBreaks (ช่วบรรทัดที่ 3505-3525) ซึง่เดิมฟั งก์ชันนีท
้ ำาหน้าที่ในการกำาหนด char attributes สำาหรับ
การตัดคำาไทยอย่างเดียว แต่สำาหรับการเล่ ือนเคอร์เซอร์แล้วจะต้องทำาการกำาหนด attributes charStop ด้วย ใน
การกำาหนดเราจะใช้ประโยชน์จากฟั งก์ชัน th_next_cell ใน libthai ซึง่จะทำาการแบ่ง cluster ไว้ให้แล้ว เราจึง
กำาหนด charStop ตาม cluster ที่แบ่งมาแต่ยังต้องจัดการกับกรณีพิเศษอีกคือกรณีที่เป็ นสระอำาจะต้องกำาหนด
charStop ที่สระอำาด้วย (การกำาหนด charStop เป็ น true คือหยุด false คือ ข้าม)
+
+

//Set CharStop
thchar_t* tis_text = (thchar_t*)tis_str.data();
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

int tis_length = tis_str.length();
for (int i = 0;i < tis_length;/* nop */) {
int cell_length;
struct thcell_t tis_cell;
cell_length = th_next_cell (tis_text + i, tis_length - i, &tis_cell, TRUE);
attributes[i].charStop = true;
for(int j = 1;j < cell_length;j++)
attributes[i + j].charStop = false;
// Set Char Stop SARA AM
if (tis_text[i + cell_length - 1] == 0xd3) {
attributes[i + cell_length - 1].charStop = true;
}
i += cell_length;
}

ปั ญหาการ Ctrl+Left-Right, Ctrl+Backspace
แก้ไขในไฟล์ /src/gui/text/qtextlayout.cpp ที่ฟังก์ชัน nextCursorPosition (Ctrl+Right) ในบรรทัดที่
655 และ previousCursorPosition (Ctrl+Left) ในบรรทัดที่ 684 ซึง่เป็ นส่วนที่ตรวจสอบการ SkipCharacters
โดยเราจะเพ่ิมการตรวจสอบ attributes.lineBreakType สำาหรับการตัดคำาเข้าไป ดังนี้

+
+

while (oldPos < len && !attributes[oldPos-1].whiteSpace
&& !d->atWordSeparator(oldPos))
&& !d->atWordSeparator(oldPos)
&& attributes[oldPos-1].lineBreakType != QCharAttributes::Break)
oldPos++;

ปั ญหาการ Ctrl+Delete, Double Click Select word
แก้ไขในไฟล์ /src/gui/text/qtextcursor.cpp ที่ฟังก์ชัน EndOfWord บรรทัดที่ 416 ซึง่เป็ นส่วนที่ตรวจ
สอบการสิน
้ สุดของคำา โดยเราจะเพ่ิมการตรวจสอบ attributes.lineBreakType สำาหรับการตัดคำาเข้าไป ดังนี้
while (relativePos < len
&& !attributes[relativePos].whiteSpace
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+
+

&& !engine->atWordSeparator(relativePos))
&& !engine->atWordSeparator(relativePos)
&& (attributes[relativePos-1].lineBreakType != QCharAttributes::Break))
relativePos++;
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4. การแก้ปัญหาในการตัดคำาไทย
ปั ญหาในการตัดคำาไทยแบ่งออกเป็ นสองปั ญหาได้แก่
1. เม่ ือประโยคนัน
้ มี space หรือมีการแบ่งประโยค
2. เม่ อ
ื ประโยคนัน
้ มีคำาไทยเรียงติดต่อกันเกิน 128 คำา
ปั ญหาการตัดคำาในประโยคท่ีมี space หรือมีการแบ่งประโยค
แก้ไขที่ไฟล์ /src/gui/text/qscriptengine.cpp ในฟั งก์ชัน thai_attributes ในบรรทัดที่ 3540 โดยเดิมการ
ส่งพารามิเตอร์ attributes ในการเรียกฟั งก์ชัน thaiWordBreaks นัน
้ จะทำาการส่ง attributes ตัง้แต่ต้นไปจึง
ทำาให้การเซ็ตค่า attributes ในส่วนที่เพ่ิมเข้ามาไปเซ็ตในช่วงต้นจนถึง len ที่ได้ส่งไป จึงทำาให้ attributes ช่วง
แรกถูกทับด้วย attributes ที่เพ่ิมเข้ามา ดังนัน
้ การแก้ไขเราจึงต้องส่ง attributes ในตำาแหน่งที่สอดคล้องกับ
ตำาแหน่ง text.unicode() + from โดยการส่ง attributes + from แทน

+
+}

Q_ASSERT(script == QUnicodeTables::Thai);
thaiWordBreaks(text.unicode() + from, len, attributes);
thaiWordBreaks(text.unicode() + from, len, attributes + from);

ปั ญหาการตัดคำาในประโยคท่ีมีคำาไทยเรียงติดต่อกันเกิน 128 คำา
แก้ไขที่ไฟล์ /src/gui/text/qscriptengine.cpp ในฟั งก์ชัน thaiWordBreaks โดยเดิมฟั งก์ชันนีจ
้ ะเก็บ
ตำาแหน่ง break position ไว้ใน int array ขนาด 128 จำานวนดังนัน
้ ถ้ามีจำานวน break position มากว่านีจ
้ ะ
ทำาให้ไม่สามารถเซ็ต attributes.lineBreakType ได้ครบทุกตัว ดังนัน
้ เราจึงแก้ให้ break_positions allocate
ตามจำานวน len ที่รับเข้ามาแทนจึงทำาให้สามารถรับ text ที่มีความยาวติดต่อกันได้ และในขัน
้ ตอนสุดท้ายเม่ ือ
ทำาการเซ็ตค่า lineBreakType เรียบร้อยแล้วก็ทำาการ clear ค่า break_positions ที่ allocate มาทิง้
+

QByteArray cstr = thaiCodec->fromUnicode(QString(string, len));
QByteArray tis_str = thaiCodec->fromUnicode(QString(string, len));

+
+

int brp[128];
int *break_positions = brp;
int numbreaks = th_brk(cstr.constData(), break_positions, 128);
if (numbreaks > 128) {
break_positions = new int[numbreaks];
numbreaks = th_brk(cstr.data(),break_positions, numbreaks);
}
int *break_positions = new int[len];
int numbreaks = th_brk((const thchar_t*)(tis_str.constData()), break_positions, len);
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+

+

+

for (int i = 0; i < len - 1; ++i)
for (int i = 0; i < len; ++i)
attributes[i].lineBreakType = QCharAttributes::NoBreak;
for (int i = 0; i < numbreaks; ++i) {
if (break_positions[i] > 0)
attributes[break_positions[i]-1].lineBreakType = QCharAttributes::Break;
attributes[break_positions[i] - 1].lineBreakType = QCharAttributes::Break;
}
if (break_positions != brp)
if (break_positions != NULL)
delete [] break_positions;
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การแก้ปัญหาภาษาไทยใน KDE Applications
5. การแก้ปัญหาในการตัดคำาไทยใน konqueror
ปั ญหาการ load libthai ของ Klibrary แก้ไขโดยทำาการระบุรุ่นที่ต้องการ load ลงไปด้วย (libthai.so.0) ใน
ไฟล์ /kde4libs-4.0.0/khtml/rendering/break_lines.cpp ที่บรรทัดที่ 72-74

+
+
+

printf("Try to load libthai dynamically...\n");
KLibLoader *loader = KLibLoader::self();
lib = loader->library(QLatin1String("libthai"));
lib = loader->library(QLatin1String("libthai.so.0"));
if ( !lib )
lib = loader->library(QLatin1String("/usr/lib/libthai.so.0"));
if ( lib )

ปั ญหาการตัดคำาไทยใน konqueror เม่ ือประโยคที่ส่งมามีคำามากกว่า 1024 คำาจะทำาให้ไม่มีการตัดคำาใน
ส่วนที่เกินออกไป ซึง่เกิดจากการจัดเตรียมหน่วยความจำาไม่เพียงพอ ดังนัน
้ วิธีแก้ไขสามารถทำาได้โดยการจัด
เตรียมหน่วยความจำาให้เท่ากับขนาดของ string ที่ส่งมา โดยเข้าไปแก้ไขที่ไฟล์
/kde4libs-4.0.0/khtml/rendering/break_lines.cpp ที่บรรทัดที่ 106-107

+
+

//fprintf(stderr,"libthai returns with value %d\n",cache->numwbrpos);
if (cache->numwbrpos > cache->allocated) {
cache->allocated = cache->numwbrpos;
if (cache->numwbrpos >= cache->allocated) {
cache->allocated = len;
cache->wbrpos = (int *)realloc(cache->wbrpos, cache->allocated*sizeof(int));
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6. การแก้ปัญหาการแสดงผลใน konsole
การแก้ปัญหาวรรณยุกต์หรือสระบน-ล่างไม่แสดงผล แก้ไขโดยทำาการเซ็ต charSequence ให้กับตัว
อักษรที่มีการผสมสระบน-ล่าง โดยมีขัน
้ ตอนการทำาดังนี้
1. การเซ็ต charSequence ให้กับ Character
2. การแสดงผล Character
3. การ Copy & Paste
4. การ Input Method
การเซ็ต charSequence ให้กับ Character
การเซ็ตค่า charSequence ให้กับ Character นีท
้ ำาในไฟล์
/kdebase-3.96.0/apps/konsole/src/Screen.cpp ที่ฟังก์ชัน Screen::ShowCharacter บรรทัดที่ 732-760 โดย
วิธีในการเซ็ตค่า charSequence เราทำาโดยนำาตัวอักษรและสระหรือวรรณยุกต์บน-ล่างมาที่ผสมกันมาเข้า hash
function แล้วนำา hash code ที่ได้มาเก็บเป็ นค่า charSequence ในตำาแหน่งนัน
้ (อักษรตำาแหน่ง base) เพราะ
ฉะนัน
้ จะเห็นได้ว่าในการเก็บ characters เราจะไม่เก็บพวกสระหรือวรรณยุกต์บน-ล่าง โดยตรง ตัวอย่างเช่นคำา
ว่า "มาที่ม" เราจะเก็บตัวอักษร [ม],[า],[hash_code(ที่)],[ม] โดยใน code เรากำาหนดตัวแปร u_char_combind
เอาไว้สำาหรับเก็บอักษรที่มีการผสมกันโดยกำาหนดให้มีการผสมได้มากสุดอยู่ที่ 5 ตัวอักษร ตัวอย่าง คำาว่า "ที่" มี
การผสม 3 ตัว
+ //Set CharSequence
+ ushort u_char_combind[5];
+

จากนัน
้ เราจะทำาการตรวจสอบ character ว่าเป็ นสระหรือวรรณยุกต์บนล่างหรือไม่ โดยตรวจสอบได้จาก
ความกว้างของ character โดยถ้ามีความกว้างเป็ น 0 (เป็ นสระบน-ล่าง) จะต้องทำาการเซ็ต charSequence
โดยวิธีการเซ็ต จะทำาการตรวจสอบค่า character ตัวก่อนหน้าก่อนว่าเป็ น charSequence หรือไม่ โดยทำาการ
ตรวจ bit ใน attribute rendition ใน class Character ว่าได้เซ็ตเป็ น RE_EXTENDED_CHAR หรือไม่ ถ้าได้
เซ็ตเป็ น RE_EXTENDED_CHAR แล้วแสดงว่า character ตัวก่อนหน้าเป็ น charSequence ดังนัน
้ ในการ
คำานวณ charSequence ใหม่จะต้องทำาการถอดค่า charSequence นัน
้ ว่าประกอบไปด้วยอักษรตัวไหนบ้างโดย
การใช้ฟังก์ชัน ExtendedCharTable::instance.lookupExtendedChar และทำาการเพ่ิมอักษรใหม่เข้าไป จากนัน
้
จึงทำาการคำานวณค่า charSequence ใหม่อีกครัง้โดยการใช้ฟังก์ชัน
ExtendedCharTable::instance.createExtendedChar แล้วนำาค่าที่คำานวณได้ใส่ใน attribute charSequence
ของ character ตัวก่อนหน้า
+ if (w == 0 && cuX > 0) {
+
if (screenLines[cuY][cuX-1].rendition & RE_EXTENDED_CHAR)
+
{
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+
// sequence of characters
+
ushort extendedCharLength = 0;
+
ushort* chars = ExtendedCharTable::instance
+
.lookupExtendedChar(screenLines[cuY]
[cuX-1].charSequence,extendedCharLength);
+
if (extendedCharLength > 5)
+
return;
+
for ( int index = 0 ; index < extendedCharLength ; index++ )
+
u_char_combind[index] = chars[index];
+
+
u_char_combind[extendedCharLength] = c;
+
Character& th_char = screenLines[cuY][cuX-1];
+
th_char.charSequence =
ExtendedCharTable::instance.createExtendedChar(u_char_combind
,extendedCharLength+1);
+
}

และในกรณีที่ character ตัวก่อนหน้าไม่ได้เป็ น charSequence เราจะต้องทำาการเซ็ต bit ใน attribute
rendition ของ class Character ให้เป็ น RE_EXTENDED_CHAR ก่อน จากนัน
้ จึงคำานวณค่า charSequence
ของ character ก่อนหน้าและ character ที่เข้ามาใหม่ และนำาค่าที่ได้ไปใส่ใน attribute charSequence ของ
character ตัวก่อนหน้า
+
else
+
{
+
Character& th_char = screenLines[cuY][cuX-1];
+
+
th_char.rendition |= RE_EXTENDED_CHAR;
+
u_char_combind[0] = (ushort)screenLines[cuY][cuX-1].character;
+
u_char_combind[1] = c;
+
th_char.charSequence =
ExtendedCharTable::instance.createExtendedChar(u_char_combind
,2);
+
}
+
return;
+ }
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การแสดงผล Character
การแสดงผล characters ใน konsole นัน
้ จะใช้ฟอนต์ TlwgTypo ซึง่เป็ นฟอนต์ monospace ที่ทำาการ
ใส่ anchor เพ่ ือเช่ ือมอักขระฐานกับสระบน-ล่าง ซึง่จะทำาให้ฟอนต์ monospace สามารถ compose charcell
อัตโนมัติ จึงทำาให้สามารถใช้ painter->drawText() ได้โดยตรง
ในส่วนต่อมาแก้ไขที่ ฟั งก์ชัน TerminalDisplay::drawContents ในบรรทัดที่ 1263 เพ่ ือไม่ให้ทำาการ
render characters ที่เป็ น charSequence ด้วยวิธีเดิมที่ใช้กบ
ั characters ปกติ คือ render ตามรหัสที่เก็บใน
characters นัน
้ ซึง่ถ้าเป็ น characters แบบ charSequence จะเก็บค่า hash แทน

+

_image[loc(x+len,y)].backgroundColor == currentBackground &&
_image[loc(x+len,y)].rendition == currentRendition &&
_image[loc(x+len,y)].rendition & ~RE_EXTENDED_CHAR && //No CharSequence
(_image[ qMin(loc(x+len,y)+1,_imageSize) ].character == 0) == doubleWidth &&

การ Copy & Paste
เม่ ือเรามีการใช้ charSequence แล้วการ copy & paste จะต้องทำาการถอดค่า charSequence ออก
มาเป็ น ค่ารหัสของ characters แต่ละตัวใน charSequence ก่อนถึงจะทำาการ copy ได้ ไม่เช่นนัน
้ ก็จะทำาการ
copy ค่า charSequence นัน
้ ไปเลยซึง่จะได้ค่า hash ไปแทน โดยการแก้ไขให้ไปแก้ไขที่ไฟล์
/kdebase-3.96.0.org/apps/konsole/src/TerminalCharacterDecoder.cpp ในฟั งก์ชัน
PlainTextDecoder::decodeLine ในบรรทัด 83-96
- for (int i=0;i<outputCount;i++)
- {
plainText.append( QChar(characters[i].character) );
- }
+
for (int i=0;i<outputCount;i++)
+
{
+
if (characters[i].rendition & RE_EXTENDED_CHAR)
+
{
+
ushort extendedCharLength = 0;
+
ushort* chars = ExtendedCharTable::instance
+
.lookupExtendedChar(characters[i].charSequence,extendedCharLength);
+
+
for (int j = 0;j<extendedCharLength;j++)
+
plainText.append(QChar(chars[j]));
+
+
} else
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+
+

plainText.append( QChar(characters[i].character) );
}

การ Input Method
การ input method ใน konsole นีเ้ราใช้ XIM โดยที่ไม่ให้มีการทำา string conversion เพราะว่าตัว
konsole ไม่ได้เป็ นเจ้าของ text buffer ซึง่จะเกิดปั ญหาในกรณีที่ทำาการ remote และ network ที่ใช้ช้าจะทำาให้
ต้องมีเวลาที่ต้องคอยให้ XIM ไป query surrounding text มาก่อนจึงจะทำาการใส่ตัวต่อไปได้เช่นในการพิมพ์คำา
ว่า "ที่” จะพิมพ์ 'ท' และ สระอี ทันทีเลยไม่ได้ จะต้องรอให้ XIM ไป query surrounding text มาให้เสร็จก่อน
เพราะฉะนัน
้ เพ่ ือความเหมาะสมเราจึงตัดส่วนการทำา string conversion ออกไป
ดังนัน
้ เราจะต้องทำาการแก้ไขฟั งก์ชัน inputMethodQuery ของ konsole ซึง่อยู่ในไฟล์
TerminalDisplay.cpp ที่ฟังก์ชัน TerminalDisplay::inputMethodQuery โดยในส่วนการ query cursor position
(ImCursorPosition) นัน
้ ให้เราทำาการคำานวณตำาแหน่งเคอร์เซอร์ โดยคิดรวมจำานวน characters ที่ อยู่ใน
charSequence ด้วย

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

case Qt::ImCursorPosition:
{
Character *chars = &_image[loc(0,cursorPos.y())];
int tmp_count = 0;
for (int i = 0;i < cursorPos.x();i++)
{
if (chars[i].rendition & RE_EXTENDED_CHAR)
{
ushort extendedCharLength = 0;
ushort* chars_t = ExtendedCharTable::instance
.lookupExtendedChar(chars[i].charSequence,extendedCharLength);
tmp_count += extendedCharLength-1;
}
}
// return the cursor position within the current line
return cursorPos.x();
return cursorPos.x() + tmp_count;
}
break;

และในส่วนการ query surrounding text (ImSurroundingText) เราจะทำาการส่ง null string กลับไป
เพ่ ือปิ ดการทำางานในส่วนของ string conversion
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+
+

case Qt::ImSurroundingText:
{
{
return QString(QString::null);
// return the text from the current line
QString lineText;
QTextStream stream(&lineText);
PlainTextDecoder decoder;
decoder.begin(&stream);

decoder.decodeLine(&_image[loc(0,cursorPos.y())],_usedColumns,_lineProperties[cursorPos
.y()]);
decoder.end();
return lineText;
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7. การแก้ปัญหาใน Kate/Kwrite
7.1 การแก้ปัญหาการ input method ใน Kate/Kwrite
ปั ญหาการ input method ใน Kate/Kwrite นัน
้ มีอยู่ สองปั ญหา คือ
1. ปั ญหาการพิมพ์แล้ว cursor ไม่เล่ ือนตำาแหน่ง
2. ปั ญหาการทำา text normalize
ปั ญหาการพิมพ์แล้ว cursor ไม่เล่ ือนตำาแหน่ง
ปั ญหานีแ
้ ก้ไขที่ไฟล์ /kdelibs-3.96.0/kate/view/kateviewinternal.cpp ในฟั งก์ชัน
KateViewInternal::inputMethodEvent บรรทัดที่ 3432 โดยเดิมจะทำาการกำาหนด KtextEditor::Cursor start
ด้วยค่า m_imPreedit ซึง่เป็ นค่าที่ใช้ในภาษาที่ต้องใช้การ preedit ในการพิมพ์เช่น ภาษาญี่ปุ่น ส่วนในภาษา
ไทยไม่ได้ใช่ค่านีด
้ ังนัน
้ จึงทำาให้ค่า cursor start เป็ น 0 ตลอด วิธีแก้ไขทำาได้โดยเราจะต้องกำาหนด
KtextEditor::Cursor start ด้วยค่า เคอร์เซอร์จริงๆ ซึง่คือ m_cursor แทนการกำาหนดด้วย preedit
if (!e->commitString().isEmpty() || e->replacementLength()) {
KTextEditor::Range preeditRange = *m_imPreedit;
KTextEditor::Cursor start(m_imPreedit->start().line(), m_imPreedit->start().column() + e>replaceme
ntStart());
+//
KTextEditor::Cursor start(m_imPreedit->start().line(), m_imPreedit->start().column() + e>replace
mentStart());
+
KTextEditor::Cursor start(m_cursor.line(), m_cursor.column() + e->replacementStart());
KTextEditor::Cursor removeEnd = start + KTextEditor::Cursor(0, e->replacementLength());

ปั ญหาการทำา text normalize
ปั ญหานีแ
้ ก้ไขที่ไฟล์ kateviewinternal.cpp ในฟั งก์ชัน KateViewInternal::inputMethodQuery บรรทัดที่
3382 ในส่วน Qt::ImCursorPosition ซึง่เดิมเป็ นการส่งค่าที่ return จาก cursorCoordinates(false) ซึง่ค่าที่ได้
จะเป็ นชนิด QPoint ซึง่ไม่ถูกต้อง ดังนัน
้ การแก้ไขเราจึงส่ง m_displayCursor.column() ซึง่เป็ นตำาแหน่งของ
เคอร์เซอร์แทน

+//

case Qt::ImCursorPosition:
return cursorCoordinates(false);
return cursorCoordinates(false);
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+

return m_displayCursor.column();

การแก้ไขในส่วนถัดมาแก้ไขที่ไฟล์ kateviewinternal.cpp ในฟั งก์ชัน
KateViewInternal::inputMethodEvent บรรทัดที่ 3409 ซึง่เดิมถ้ามีการ request
XIMStringConversionSubstitution (commit string จะเป็ น “”) ดังนัน
้ เม่ ือเข้าเง่ ือนไขการตรวจสอบที่บรรทัดนี้
จะทำาให้เกิดการ return ดังนัน
้ จึงทำาให้ไม่สามารถทำาการ normalization text ได้เราจึงต้องเพ่ิมกรณีในการตรวจ
สอบเพ่ิมอีกกรณีคือกรณีที่ e->replacementLength()==0 ด้วย
// Finished this input method context?
- if (m_imPreedit && e->preeditString().isEmpty() && e->commitString().isEmpty()) {
+// if (m_imPreedit && e->preeditString().isEmpty() && e->commitString().isEmpty()) {
+ if (m_imPreedit && e->preeditString().isEmpty() && e->commitString().isEmpty() && e>replacementLengt
h() == 0) {
m_view->removeInternalHighlight(m_imPreedit);

7.2 การแก้ปัญหาการกด Delete ใน Kate/Kwrite
ปั ญหาการ delete ใน kate/kwrite ที่เกิดขึน
้ คือ กด delete แล้วทำาการลบทีละตัวอักษร ไม่ทำาการ
delete ทัง้ cell โดยไปแก้ไขที่ไฟล์ kateviewinternal.cpp ในฟั งก์ชัน KateViewInternal::doDelete() บรรทัดที่
719-723 ซึง่เราแก้ไขโดย ทำาการ select ไปทางขวาหนึง่ครัง้ (m_view->shiftCursorRight()) และหลังจากนัน
้
ให้ทำาการ ลบ text ที่ถูก select อยู่ (m_view->removeSelectedText()) ดังนัน
้ เราก็สามารถลบทีละ cell ได้
โดยในขัน
้ ตอนการทำา select text (m_view->shiftCursorRight()) จะต้องตรวจสอบก่อนว่ามีการ select text
อยูก
่ ่อนหน้าหรือไม่
void KateViewInternal::doDelete()
{
- m_doc->del( m_view, m_cursor );
+// m_doc->del( m_view, m_cursor );
+ if ( m_view->config()->persistentSelection() || !m_view->selection() ) {
+
m_view->shiftCursorRight();
+ }
+ m_view->removeSelectedText();
+ return;
}
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7.3 การแก้ปัญหาการตัดคำาใน kate/kwrite
ปั ญหาการตัดคำาไทยใน kate/kwrite สามารถแก้ไขโดยทำาการเพ่ิม attribute ของการตัด
คำา (m_breakLine) และฟั งก์ชันที่ใช้ตรวจสอบค่าของ attribute m_breakLine นี้
(isBreakable(int pos)) เข้าไปในคลาส KateTextLine โดยเข้าไปเพ่ิมที่ไฟล์ katetextline.h ใน
บรรทัดที่ 287-291 และ 384-387
void insertText (int pos, const QString& insText);

+
+
+
+
+
+

/**
* return breakline attribute m_breakLine
* @param pos insert position
*/
bool isBreakable (int pos);

/**
* remove text at given position
* @param pos start position of remove
* @param delLen length to remove
@@ -375,6 +381,11 @@ class KateTextLine : public KShared
*/
QVector<int> m_attributesList;
+
+
+
+
+

/**
* Attribute for lineBreak value "true" for breakline
*/
QVector<bool> m_breakLine;
/**
* context stack
*/

โดยค่า m_breakline จะเก็บเป็ น vector ของ bool ซึง่ถ้าเป็ น true หมายถึงเป็ นตำาแหน่งที่
ตัดและเป็ น false คือตำาแหน่งที่ไม่มีการตัด
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โดยฟั งก์ชัน bool isBreakable(int pos) จะทำาหน้าที่ในการดึงค่าของ m_breakline ใน
ตำาแหน่ง pos ซึง่เพ่ิมฟั งก์ชันนีเ้ข้าไปในไฟล์ katetextline.cpp ในบรรทัดที่ 189-192
+bool KateTextLine::isBreakable (int pos)
+{
+ return m_breakLine[pos];
}

และทำาการเพ่ิมส่วนการตัดคำาไทยเข้าไปในไฟล์ katetextline.cpp ในบรรทัดที่ 31-192
โดยในส่วนนีจ
้ ะประกอบไปด้วย การประกาศ header และค่าต่างๆ ที่จำาเป็ นต้องใช้ในการตัดคำา
ไทย การเพ่ิม struct ThaiCache สำาหรับทำา cache การตรวจสอบการตัดคำาไทย
การประกาศ header และค่าต่างๆ ที่จำาเป็ นในการตัดคำา เช่น header ต่างๆ ของ libthai
โดยส่วนนีจ
้ ะอยู่บรรทัดที่ 31-40

+//Load Libthai
+#include <QtCore/QTextCodec>
+#include <klibloader.h>
+#ifndef HAVE_LIBTHAI
+typedef int (*th_brk_def)(const unsigned char*, int[], int);
+static th_brk_def th_brk;
+#else
+#include <thai/thailib.h>
+#include <thai/thbrk.h>
+#endif
+

ในการทำา cache จะทำาการสร้าง ThaiCache ขึน
้ สำาหรับ cahce ในกรณี string ที่ส่งมา
เหมือนกับ string ก่อนหน้านี้ (จะไม่ต้องคำานวณจุดตัดเดิมอีก) โดยเพ่ิมเข้าไปในบรรทัดที่ 43-66
+//Thai Break
+struct ThaiCache
+{
+
ThaiCache() {
+
string = 0;
+
allocated = 0x400;
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+
wbrpos = (int *) malloc(allocated*sizeof(int));
+
numwbrpos = 0;
+
numisbreakable = 0x400;
+
isbreakable = (int *) malloc(numisbreakable*sizeof(int));
+
library = 0;
+
}
+
~ThaiCache() {
+
free(wbrpos);
+
free(isbreakable);
+
if (library) library->unload();
+
}
+
const QChar *string;
+
int *wbrpos;
+
int *isbreakable;
+
int allocated;
+
int numwbrpos,numisbreakable;
+
KLibrary *library;
+};
+static ThaiCache *cache = 0;
+

ส่วนถัดมาเป็ นส่วนการ cleanup memory โดยฟั งก์ชัน cleanup_thaibreaks() จะทำาการ
delete pointer ที่ได้สร้างขึน
้ มาในโปรแกรม ส่วนนีอ
้ ยู่ในช่วงบรรทัดที่ 68-75
+void cleanup_thaibreaks()
+{
+
delete cache;
+
cache = 0;
+#ifndef HAVE_LIBTHAI
+
th_brk = 0;
+#endif
+}
+

ส่วนต่อมาเป็ นส่วนการพิจารณาจุดตัดใน string โดยฟั งก์ชัน isbreakWordThai จะ return
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ค่าเป็ น pointer ของ int โดยค่านีจ
้ ะเก็บค่าจุดตัดที่ได้คำานวณมาตรงกับตำาแหน่งของ string ที่ได้
ส่งมา โดยส่วนนีอ
้ ยู่ในบรรทัดที่ 78-139
+int* isbreakWordThai( const QChar *string, const int pos, const int len)
+{
+
string = string + pos;
+
static QTextCodec *thaiCodec = QTextCodec::codecForMib(2259);
+
+#ifndef HAVE_LIBTHAI
+
+
KLibrary *lib = 0;
+
+
/* load libthai dynamically */
+
if (!th_brk && thaiCodec) {
+
printf("Try to load libthai dynamically...\n");
+
KLibLoader *loader = KLibLoader::self();
+
lib = loader->library(QLatin1String("libthai.so.0"));
+
if ( !lib )
+
lib = loader->library(QLatin1String("/usr/lib/libthai.so.0"));
+
if ( lib )
+
th_brk = (th_brk_def) lib->resolveFunction("th_brk");
+
if ( !th_brk ) {
+
// indication that loading failed and we shouldn't try to load again
+
printf("Error, can't load libthai...\n");
+
thaiCodec = 0;
+
if (lib)
+
lib->unload();
+
}
+
}
+
+
if (!th_brk ) {
+
return NULL;
+
}
+#endif
+
if (!cache ) {
+
cache = new ThaiCache;
+#ifndef HAVE_LIBTHAI
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+
cache->library = lib;
+#endif
+
}
+
// build up string of thai chars
+
if ( string != cache->string ) {
+
//fprintf(stderr,"new string found (not in cache), calling libthai\n");
+
QByteArray cstr = thaiCodec->fromUnicode( QString::fromRawData(string,len));
+
//printf("About to call libthai::th_brk with str: %s",cstr.data());
+
cache->numwbrpos = th_brk((const unsigned char*) cstr.data(), cache->wbrpos, cache>allocated);
+
//fprintf(stderr,"libthai returns with value %d\n",cache->numwbrpos);
+
cache->isbreakable = (int *)realloc(cache->isbreakable, len*sizeof(int));
+
if (cache->numwbrpos >= cache->allocated) {
+
cache->allocated = len;
+
cache->wbrpos = (int *)realloc(cache->wbrpos, cache->allocated*sizeof(int));
+
cache->numwbrpos = th_brk((const unsigned char*) cstr.data(), cache->wbrpos,
cache->allocated);
+
}
+
for (int i = 0 ; i < len ; ++i) {
+
cache->isbreakable[i] = 0;
+
}
+
if ( cache->numwbrpos > 0 ) {
+
for (int i = cache->numwbrpos-1; i >= 0; --i) {
+
cache->isbreakable[cache->wbrpos[i]] = 1;
+
}
+
}
+
cache->string = string;
+
}
+
+
return cache->isbreakable;
+}
+
KateTextLine::KateTextLine ()
: m_flags(0)

ต่อมาเป็ นส่วนของการใส่ attribute m_breakline โดยการใส่ค่าของ m_breakline นีเ้ราจะ
ใส่ค่าไปพร้อมกับการ insert text โดยเข้าไปเพ่ิมที่ฟังก์ชัน insertText ใน KateTextLine ในช่วง
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บรรทัดที่ 163-186
m_text.insert (pos, insText);
+
+ m_breakLine.resize (m_text.size());
+ for (int i = pos; i < pos + insText.length(); i++) {
+
m_breakLine.insert (i, false);
+ }
+
+ int i = pos;
+ while (i != 0 && !m_text[i].isSpace()) {
+
--i;
+ }
+
+ while (i < pos + insText.length()) {
+
int th_len = 0;
+
while (m_text[i].unicode() < 0x0e00 && m_text[i].unicode() >= 0x0e80 && i < pos +
insText.length())
+
i++;
+
while (m_text[i + th_len].unicode() >= 0x0e00 && m_text[i + th_len].unicode() < 0x0e80 && i
+ th_len < pos + insText.length())
+
th_len++;
+
+
if (th_len > 0) {
+
int* th_break = isbreakWordThai(m_text.constData(), i, th_len);
+
for (int j = i;j < i + th_len; j++)
+
m_breakLine[j] = th_break[j - i];
+
}
+
i += th_len + 1;
+ }
+}

และในกรณีลบ m_breakline ก็ทำาเช่นเดียวกันโดยทำาการลบพร้อมกับการลบ text โดยทำาที่
ฟั งก์ชัน removeText ใน katetextline.cpp บรรทัดที่ 212
m_text.remove (pos, delLen);
+ m_breakLine.remove (pos, delLen);
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}

ส่วนต่อมาเป็ นการแก้ไขในส่วนของการกดป่ ุม Ctrl+Del และ Ctrl+Arrow(left-right) โดย
การแก้ไขให้แก้ไขที่ไฟล์ kateviewinternal.cpp
การแก้ไขการกดป่ ุม Ctrl+Del แก้ที่บรรทัดที่ 735-739
void KateViewInternal::doDelete()
{
- m_doc->del( m_view, m_cursor );
+ if ( m_view->config()->persistentSelection() || !m_view->selection() ) {
+
m_view->shiftCursorRight();
+ }
+ m_view->removeSelectedText();
+ return;
}

การแก้ไขการกดป่ ุม Ctrl+Arrow แก้ที่ฟังก์ชัน wordLeft และ wordRight ในบรรทัดที่
1031-1034 (wordLeft)
{
while( !c.atEdge( left ) && h->isInWord( m_doc->line( c.line() )[ c.column() - 1 ] ) )
--c;
if (m_doc->getBreakLine(c.line(),c.column()))
--c;

+
+
+
+
while( !c.atEdge( left ) && h->isInWord( m_doc->line( c.line() )[ c.column() - 1 ] ) && !
m_doc->getBreakLine(c.line(),c.column()))
+
--c;
}Len);}

และบรรทัด 1072-1075 (wordRight)
else if( h->isInWord( m_doc->line( c.line() )[ c.column() ] ) )
{
while( !c.atEdge( right ) && h->isInWord( m_doc->line( c.line() )[ c.column() ] ) )
+
if (m_doc->getBreakLine(c.line(),c.column()))
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+
++c;
+
while( !c.atEdge( right ) && h->isInWord( m_doc->line( c.line() )[ c.column() ] ) && !m_doc>getBreakLine(c.line(),c.column()) )
++c;
}

โดยการแก้นีท
้ ำาโดยการเพ่ิมการตรวจสอบ breakline ในตำาแหน่ง c.line(), c.column()
โดยใช้ฟังก์ชัน getBreakLine ของ KateDocument ในการตรวจสอบจุดตัด โดยฟั งก์ชัน
getBreakLine นีจ
้ ะเพ่ิมเข้าไปในไฟล์ katedocument.cpp และ katedocument.h
เพ่ิมฟั งก์ชัน getBreakLine เข้าไปในไฟล์ katedocument.cpp ที่บรรทัด 563-571
+bool KateDocument::getBreakLine(int line, int col)
+{
+ KateTextLine::Ptr l = m_buffer->plainLine(line);
+
+ if(!l)
+
return 0;
+
+ return l->isBreakable(col);
+}
+

เพ่ิมการประกาศฟั งก์ชัน getBreakLine เข้าไปในไฟล์ katedocument.h ที่บรรทัดที่ 186
+

bool getBreakLine(int line, int col);
virtual KTextEditor::Cursor documentEnd() const;

ส่วนต่อมาเป็ นส่วนที่ใช้การตัดคำาเม่ ือกดที่เมนู Tools > Word Wrap Document โดยการ
แก้ไขให้แก้ไขที่ไฟล์ katedocument.cpp ในฟั งก์ชัน wrapText บรรทัดที่ 1202-1216

+
+

int z = 0;
int nw = 0; // alternative position, a non word character
bool removeTrailingSpace = false;
for (z=searchStart; z > 0; z--)
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{
+
+
+
+
+
+
+
+

if (t.at(z).isSpace()) break;
if ( ! nw && highlight()->canBreakAt( t.at(z) , l->attribute(z) ) )
nw = z;
if (t.at(z).isSpace()) {
removeTrailingSpace = true;
z++;
break;
}
if (l->isBreakable(z)) break;
if ( ! nw && highlight()->canBreakAt( t.at(z) , l->attribute(z) ) )
nw = z;
}

+

bool removeTrailingSpace = false;
if (z > 0)
{
// So why don't we just remove the trailing space right away?
// Well, the (view's) cursor may be directly in front of that space
// (user typing text before the last word on the line), and if that
// happens, the cursor would be moved to the next line, which is not
// what we want (bug #106261)
z++;
removeTrailingSpace = true;
}
else
if (z == 0)
{

ส่วนต่อมาเป็ นส่วนที่ให้ kate/kwrite ทำาการตัดคำาเม่ ือถึงท้ายประโยค โดยแก้ที่ไฟล์
/kate/render/renderer.cpp ในฟั งก์ชัน layoutline ที่บรรทัดที่ 758
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opt.setTabStop(m_tabWidth * config()->fontMetrics().width(spaceChar));
- opt.setWrapMode(QTextOption::WrapAnywhere);//QTextOption::WrapAtWordBoundaryOrAnywhere);
+
opt.setWrapMode(QTextOption::WrapAtWordBoundaryOrAnywhere);//QTextOption::WrapAnywhere);
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8. การแก้ปัญหาการ input method ใน Kword
ปั ญหาการ input method ใน kword คือ การไม่สามารถ normalization text ได้โดยมีสาเหตุมาจาก
kword ยังไม่ได้มีการ implement ฟั งก์ชัน inputMethodEvent เลยดังนัน
้ เราจึงต้องทำาการ implement ฟั งก์ชันนี้
เพ่ิมเข้าไปโดยเราเพ่ิมฟั งก์ชัน TextTool::inputMethodEvent เข้าไปที่ไฟล์
/koffice-1.9.95.org/shapes/text/TextTool.cpp บรรทัดที่ 905-917 ซึง่ฟั งก์ชันนีท
้ ำาหน้าในการแก้ไข characters
ในการลบหรือการเพ่ิม commit string โดยเราจะใช้ตัวแปร m_caret (QTextCursor) ในการจัดการ cursor
และ characters โดยในการลบ characters เราจะใช้ฟังก์ชัน m_caret.deleteChar() ลบตามจำานวนที่ ส่งมา
จากพารามิเตอร์ event (event->replacementLength())
+void TextTool::inputMethodEvent (QInputMethodEvent * event) {
+
if (event->replacementLength() > 0) {
+
m_caret.setPosition(m_caret.position() + event->replacementStart());
+
for (int i = event->replacementLength(); i > 0; --i) {
+
m_caret.deleteChar();
+
}
+
}

ส่วนในการเพ่ิม commit sting (event->commitString()) เราทำาโดยการส่ง commitString ผูกไปกับ
QkeyEvent และส่งไปโดยฟั งก์ชัน keyPressEvent
+
if(! event->commitString().isEmpty()) {
+
QKeyEvent ke(QEvent::KeyPress, -1, 0, event->commitString());
+
keyPressEvent(&ke);
+
}
+
event->accept();
+}
+
void TextTool::ensureCursorVisible() {

ในการเพ่ิมฟั งก์ชัน inputMethodEvent เข้าไปใน class TextTool เราจะต้องทำาการเพ่ิมเข้าไปใน
header file ด้วย ในไฟล์ koffice-1.9.95.org/shapes/text/TextTool.h ดังนี้
virtual QVariant inputMethodQuery(Qt::InputMethodQuery query, const KoViewConverter
&converter) con
st;
+
/// reimplemented from superclass
+
virtual void inputMethodEvent(QInputMethodEvent * event);
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การพัฒนาในส่วนอ่ ืนๆ
9. การเพ่ิม libthai configuration เข้าไปใน qt configuration
การเพ่ิม libthai เข้าไปใน qt นีจ
้ ะทำาให้ qt สามารถเรียกฟั งก์ชันต่างๆจาก libthai ได้เลยโดยการเรียก
แบบ static (include header file ของ libthai ได้เลย) ไม่ต้องทำาการเรียกแบบ dynamic อย่างที่เคยทำา โดยวิธี
การทำาเราจะต้องไปแก้ไขไฟล์ configuration ในการติดตัง้ของ qt ในทำาการรวม libthai เข้าไปด้วย โดยการ
แก้ไขให้เข้าไปแก้ไขที่ไฟล์ /qt/configure
โดยการแก้ไขจะเร่ิมจากสร้างตัวแปรต่างๆ สำาหรับ libthai พวก flag ต่างที่ใช้ในการ config โดยการเซ็
ตก็ให้เซ็ตเลียนแบบโมดูลอ่ ืนๆ ที่เซ็ตไว้แล้ว ดังนี้
เซ็ต require version ของ libthai (บรรทัดที่ 479-480)
+# libthai version
+MIN_LIBTHAI_VERSION=0.1.8
+
# initalize internal variables
เซ็ตค่า libthai variable (บรรทัดที่ 582)
CFG_FRAMEWORK=auto
+CFG_LIBTHAI=auto
CFG_MAC_ARCHS=
เซ็ต libthai flags (บรรทัดที่ 630-632)
+# flags for libthai
+QT_CFLAGS_LIBTHAI=
+QT_LIBS_LIBTHAI=
+
# flags for Glib (X11 only)
เซ็ตค่าตัวแปรจาก command line (บรรทัดที่ 1431-1437)
;;
+
libthai)
+ if [ "$VAL" = "yes" ] || [ "$VAL" = "no" ]; then
+
CFG_LIBTHAI="$VAL"
+
else
+
UNKNOW_OPT=yes
+ fi
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+

;;
nis)
if [ "$VAL" = "yes" ] || [ "$VAL" = "no" ]; then

ทำาการตรวจสอบและแสดงผลเม่ ือไม่มี libthai (2693-2699)
DBN=" "
fi
+if [ "$CFG_LIBTHAI" = "no" ]; then
+
LTHY=" "
+
LTHN="+"
+else
+
LTHY="+"
+
LTHN=" "
+fi
+
cat << EOF
ข้อความสำาหรับแสดงในกรณีที่มีและไม่มี libthai (บรรทัดที่ 2818-2819)
$DBY -qdbus.............. Compile the QtDBus module.
+ $LTHN -no-libthai......... Do not use libthai for Thai language support.
+ $LTHY -libthai............ Use libthai for Thai language support.
+
-reduce-relocations ... Reduce relocations in the libraries through extra linker
ส่วนการตรวจสอบว่ามี libthai หรือไม่ (บรรทัดที่ 4063-4085)
+# auto-detect libthai support
+if [ "$CFG_LIBTHAI" != "no" ]; then
+
if [ "$QT_CROSS_COMPILE" = "no" ] && "$WHICH" pkg-config >/dev/null 2>&1 && \
+
pkg-config --atleast-version="$MIN_LIBTHAI_VERSION" libthai 2>/dev/null; then
+
QT_CFLAGS_LIBTHAI=`pkg-config --cflags libthai`
+
QT_LIBS_LIBTHAI=`pkg-config --libs libthai`
+
fi
+
if "$unixtests/compile.test" "$XQMAKESPEC" "$QMAKE_CONFIG" $OPT_VERBOSE
"$relpath" "$outpath" config.tests/unix/libthai "LibTha
i" $L_FLAGS $I_FLAGS $l_FLAGS $QT_CFLAGS_LIBTHAI $QT_LIBS_LIBTHAI; then
+
CFG_LIBTHAI=yes
+
QMakeVar set QT_CFLAGS_LIBTHAI "$QT_CFLAGS_LIBTHAI"
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+
QMakeVar set QT_LIBS_LIBTHAI "$QT_LIBS_LIBTHAI"
+
else
+
if [ "$CFG_LIBTHAI" = "yes" ] && [ "$CFG_CONFIGURE_EXIT_ON_ERROR" = "yes" ];
then
+
echo "Thai language support using LibThai cannot be enabled because libthai
version $MIN_LIBTHAI_VERSION was not found.
"
+
echo " Turn on verbose messaging (-v) to $0 to see the final report."
+
echo " If you believe this message is in error you may use the continue"
+
echo " switch (-continue) to $0 to continue."
+
exit 101
+
else
+
CFG_LIBTHAI=no
+
fi
+
fi
+fi
+

โดยในการตรวจสอบนีจ
้ ะต้องทำาการสร้างโปรแกรมทดสอบด้วย โดยสร้างที่ /qt/config.tests/unix/libthai/
โดยทำาการสร้าง สองไฟล์ได้แก่ libthai.cpp และ libthai.pro
ไฟล์ libthai.cpp
+#include <thai/thailib.h>
+
+int main(int, char **)
+{
+
thchar_t c;
+
return 0;
+}
ไฟล์ libthai.pro
+SOURCES = libthai.cpp
+CONFIG -= qt
+CONFIG -= app_bundle
ส่วนการเซ็ตค่า configure อ่ ืนๆ (บรรทัดที่ 4787)
[ "$CFG_QDBUS" = "yes" ] && QT_CONFIG="$QT_CONFIG qdbus"
+[ "$CFG_LIBTHAI" = "yes" ] && QT_CONFIG="$QT_CONFIG libthai"
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[ "$CFG_NAS" = "system" ] && QT_CONFIG="$QT_CONFIG nas"

ส่วนการเซ็ตค่า configure อ่ ืนๆ (บรรทัดที่ 5226)
[ "$CFG_QDBUS" != "yes" ]
&& QCONFIG_FLAGS="$QCONFIG_FLAGS QT_NO_DBUS"
+[ "$CFG_LIBTHAI" != "yes" ] && QCONFIG_FLAGS="$QCONFIG_FLAGS QT_NO_LIBTHAI"
ส่วนแสดงข้อความในการรองรับ module libthai ในการ configuration (บรรทัดที่ 5539)
echo "QtDBus module ....... $CFG_QDBUS"
+echo "LIBTHAI module ...... $CFG_LIBTHAI"
echo "STL support ......... $CFG_STL"
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สรุป patch ท่ีส่งเข้าต้นนำา
้
Qt4 patches: ได้ส่งไปยัง Trolltech developers ตัง้แต่ 2007-12-21
KDE4 patches:
●

●

kdelibs
●

https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=156558 (khtml)

●

https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=156561 (kate/kwrite)

kdebase
●

●

http://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=156071 (konsole)

koffice2 (accepted 20071220)

Webkit patches:
●

http://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=16981

KDE3 patches:
●

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/kdelibs/+bug/190371 (ubuntu)

●

http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=444284 (debian)

Patches ที่ได้พัฒนาทัง้หมดอยู่ที่ LTN CVS http://linux.thai.net/
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