
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN SAU ĐẠI HỌC 

NGUYÊN LÝ CHƯƠNG TRÌNH DỊCH 

1. Tổng số tín chỉ: 3   Cấu trúc (số tiết LT, số tiết TH-TN): LT: 40 TH-TN: 20       

2. Các giảng viên phụ trách học phần: 

TT Họ tên giảng viên Học hàm Học vị Đơn vị công tác 

1 Hà Chí Trung Giảng viên Tiến sĩ Bộ môn Khoa học máy tính 

2 Nguyễn Trung Tín Giảng viên Tiến sĩ Bộ môn Khoa học máy tính 

3. Mô tả vị trí học phần: 

- Học phần trước: Toán rời rạc, phân tích đánh giá thuật toán. 
- Học phần song hành: Lý thuyết ngôn ngữ lập trình. 
4. Mục tiêu học phần:  

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguyên lý làm việc của các chương 
trình dịch; Lý thuyết thiết kế ngôn ngữ lập trình (ngôn ngữ người – máy và dịch tự động); 
Chuyển đổi  từ ngôn ngữ  lập trình này sang ngôn ngữ khác. Các nội dung chủ yếu được 
cung cấp trong chương trình môn học bao gồm: Vị trí, vai trò của compiler trong hệ xử lý 
ngôn ngữ nói chung; Các giai đoạn làm việc của compiler; Kỹ thuật và các thuật toán 
phân tích từ vựng (lexical analysis); Phân tích cú pháp (syntax analysis); Phân tích ngữ 
nghĩa (semantic analysis); Sinh mã trung gian (ICG); Tối ưu mã (code optimization) ; 
Sinh mã đích (code generation); Vấn đề quản lý bảng ký tự; Vấn đề xử lý lỗi biên dịch. 

- Kiến thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản về chương trình dịch làm cơ sở cho 
việc tìm hiểu sâu về các ngôn ngữ lập trình, lý thuyết dịch máy, xử lý ngôn ngữ. 

• Hiểu từng ngôn ngữ, điểm mạnh điểm yếu của nó; 
• Lựa chọn ngôn ngữ và chương  trình dịch  thích hợp; 
• Phân biệt được công việc do CTD thực hiện và do CT ứng dụng thực hiện; 
• Thực hiện các dự án xây dựng chương trình dịch; 
• Trong giao tiếp người máy thông qua các câu lệnh 
• Áp dụng trong NLP, dịch tự động, tóm tắt văn bản…  
- Kỹ năng: 
• Nâng cao hiểu biết và kỹ năng lập trình,  kỹ năng làm việc nhóm, xử lý thông tin 

trên ngôn ngữ tự nhiên; 
• kỹ năng lập trình,. 
- Thái độ, chuyên cần: 
• Sinh viên có thái độ tích cực, chủ động tìm tài liệu, đọc hiểu tài liệu và viết báo 

cáo, Đồ án môn học sẽ được giao cho sinh viên thực hiên trong quá trình học/. 

5. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Khoa học máy tính – Khoa Công nghệ thông tin – Học viện 
Kỹ thuật Quân sự. 



6. Phương tiện đảm bảo: Giảng đường có trang bị máy chiếu, micro, máy tính cá nhân có cài 
đặt các môi trường lập trình C và Java. 

7. Nội dung chi tiết học phần: 

7.1. Phần giảng dạy trên lớp: .... tiết 

Chương Nội dung Số tiết TLTK 

1 

Chương 1. Nhập môn chương trình dịch 
1.1. Giới thiệu về chương trình dịch và các đặc 

tả của ngôn ngữ lập trình. 
1.2. Cấu trúc tổng quan và các pha làm việc của 

chương trình dịch. 
1.3. Các khái niệm cơ bản của môn học. 

3 

Ghi TT 
của TL 
ở mục 

8 

2 

Chương 2. Bổ túc về ngôn ngữ hình thức và 
automata hữu hạn 

2.1. Khái niệm về ngôn ngữ, văn phạm, 
automata 

2.2. Automata hữu hạn đơn đinh, đa định 
2.3. Biểu thức chính quy 
2.4. Các thuật toán biến đổi tương đương 

6  

3 

Chương 3. Các phương pháp phân tích từ vựng 
3.1. Nội dung, mục đích, đầu vào đầu ra của 

Lexical analysis 
3.2. Automata đoán nhận biểu thức. 
3.3. Biểu thức chính qui và các giới hạn của 

biểu thức chính quy. 

3  

4 

Chương 4. Các phương pháp phân tích cú 
pháp 

4.1. Mục tiêu, đầu vào đầu ra của syntax 
analysis. 

4.2. Các thuật toán phân tách cú pháp (parsing). 
4.3. Vấn đề nhập nhằng và xử lý nhập nhằng cú 

pháp. 

6  

5 

Chương 5. Phân tích ngữ nghĩa 
5.1. Mục tiêu, đầu vào, đầu ra của semantic 

analysis. 
5.2. Dịch trực tiếp cú pháp, bảng dịch trực tiếp 

cú pháp. 
5.3. Các vấn đề về kiểm tra kiểu, kiểm tra lỗi. 

 
3 

 



5.4. Vấn đề xử lý tối nghĩa 

6 

Chương 6. Sinh mã trung gian 
6.1. Three-Address Instructions   
6.2. Sinh mã trung gian cho câu lệnh, các phép 

gán, mảng... 
6.3. Sinh mã trung gian cho toán tử boolean, 

quan hệ, điểu kiện và vòng lặp... 

3  

7 

Chương 7. Sinh mã đích 
7.1. Mục tiêu, đầu vào đầu ra của code 

generation 
7.2. Sinh mã đích cho câu lệnh, các phép gán, 

mảng... 
7.3. Sinh mã đích cho toán tử boolean, quan hệ, 

điểu kiện và vòng lặp... 

3  

8 

Chương 8. Các vấn đề của trình biên dịch hiện 
đại 

8.1. Ngôn ngữ hướng đối tượng 
8.2. Run-Time Environment 
8.3. Bảng ký tự, namespaces 
8.4. Quản lý bộ nhớ và địa chỉ 
8.5. Vấn đề tối ưu mã 

3  

 Tổng 30  

7.2. Phần thực hành, thí nghiệm tại PTN:...........tiết 

TT Bài TH, TN Số tiết PTN TLTK 

1     

2     

....     

 Tổng    

7.3. Phần bài tập, tiểu luận ngoại khóa, học viên đi thực tiễn:..... tiết 

TT Nội dung Số tiết Địa điểm TLTK 

1 
Bài tập thực hành văn phạm, phân tích văn 
phạm 

6   



2 Bài thực hành về automata hữu hạn  6   

3 
Bài tập thực hành về phân tích từ vựng và 
phân tích cú pháp của ngôn ngữ 

6   

4 Thực hành sử dụng biểu thức chính quy 6   

5 
Bài tập thực hành về sinh mã trung gian và 
sinh mã đích 

6   

 Tổng 30   

8. Tài liệu tham khảo: 

TT Tên tài liệu 

Tình trạng tài liệu 

Có 
trên 
thư 
viện 

Giáo viên  
hoặc Khoa có,  
cho mượn để 

TV phô tô 
hoặc có File 
Điện tử 

Đề 
nghị 
mua 
mới 

Đề 
nghị 
biên 
soạn 
mới 

1 

A.V. Aho, M. Lam, R. Sethi,  J.D.Ullman. 

Compilers : Principles, Technique and 
Tools. - Addison -Wesley 2nd Edition, 
2007. 

 x x  

2 

A.W. Appel. Modern Compiler 
Implementation in C - Cambridge 
University Press, 1997. 

 x   

3 

Jeffrey E. F. Friedl. Mastering Regular 
Expressions, 2nd Edition. O'Reilly & 
Associates, Inc. 2002. 

 x   

4 

K. Cooper, L. Torczon. Engineering a 
Compiler. - Morgan-Kaufman 
Publishers, 2005. 

 x   

5 

S. Muchnick. Advanced Compiler 
Design and Implementation. Morgan-
Kaufmann Publishers, 2007. 

 x   

6 

J.E. Hopcropft, R. Motwani, J.D. Ullman. 

Introduction to Automata Theory, 
Languages, and Computation (2nd 
Edition). -Addison-Wesley.-2001. 

 x   

9. Lịch trình cụ thể cho từng tuần (buổi học): 

Tuần 1: Chương 1. Nhập môn chương trình dịch. 



Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu học 
viên chuẩn bị 

Ghi 
chú 

Lý thuyết  1. Giới thiệu về chương trình dịch 
và các đặc tả của ngôn ngữ lập 
trình. 
2. Cấu trúc tổng quan và các pha 
làm việc của chương trình dịch. 

3. Các khái niệm cơ bản của môn 
học. 

Copy tài liệu 
giáo viên 

giao, tìm kiếm 
các tài liệu 

liên quan đến 
môn học 

 

TN-TH     

Bài tập     

Xêmina     

Tự NC  Ôn tập lại kiến thức về automata và 
ngôn ngữ hình thức 

 
 

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

Tuần 2: Chương 2. Hệ thống hóa lý thuyết về automata và ngôn ngữ hình thức 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu học 
viên chuẩn bị 

Ghi 
chú 

Lý thuyết  2.1. Văn phạm 
2.2. Automata hữu hạn 
2.3. Ngôn ngữ chính quy và biểu 
thức chính quy 
2.4. Automata đẩy xuống 

Chuẩn bị 
trước nội 

dung học tập 
theo slide 

 

TN-TH     

Bài tập  Bài tập về automata hữu hạn   

Xêmina     

Tự NC  Văn phạm, phân loại văn phạm và 
tính chất của văn phạm 
 

Làm bài tập 
và nộp lại cho 
giáo viên vào 

tuần tới 

 

K.tra-ĐG  Bài tập về vận dụng automata hữu hạn   

Tư vấn     

Tuần 3: Chương 3. Các phương pháp phân tích từ vựng 



Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu học 
viên chuẩn bị 

Ghi 
chú 

Lý thuyết  1. Nội dung, mục đích, đầu vào 
đầu ra của Lexical analysis 
2. Automata đoán nhận biểu thức. 
3. Biểu thức chính qui và các giới 
hạn của biểu thức chính qui. 

Chuẩn bị 
trước nội 

dung học tập 
theo slide 

 

TN-TH     

Bài tập  Bài tập chương 3.   

Xêmina     

Tự NC  Văn phạm, phân loại văn phạm và 
tính chất của văn phạm 
 

Làm bài tập 
và nộp lại cho 
giáo viên vào 

tuần tới 

 

K.tra-ĐG  Bài tập về automata hữu hạn   

Tư vấn     

Tuần 4: Chương 3. Các phương pháp phân tích từ vựng 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu học 
viên chuẩn bị 

Ghi 
chú 

Lý thuyết  3.4.  Xây dựng automata phân tích 
từ vựng 
3.5 Giới thiệu về LEX, FLEX, 
GOLD Parser 

Chuẩn bị 
trước nội 

dung học tập 
theo slide 

 

TN-TH     

Bài tập  Bài tập thực hành về xây dựng 
automata đoán nhận biểu thức và 
ngôn ngữ 

 

 

Xêmina     

Tự NC  Cài đặt và sử dụng thành thạo 
FLEX, Gold Parser 

Làm bài tập 
và nộp lại cho 
giáo viên vào 

tuần 5 

 

K.tra-ĐG  Bài tập về xây dựng automata phân 
tích từ vựng 

 
 

Tư vấn     



Tuần 5: Chương 4. Các phương pháp phân tích cú pháp 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu học 
viên chuẩn bị 

Ghi 
chú 

Lý thuyết  Các phương pháp phân tích cú 
pháp: 
1. Mục tiêu, đầu vào đầu ra của 
Syntax analysis. 
2. Các thuật toán phân tách cú 
pháp (parsing). 
3. Vấn đề nhập nhằng và xử lý 
nhập nhằng cú pháp. 

Chuẩn bị 
trước nội 

dung học tập 
theo slide 

 

TN-TH     

Bài tập     

Xêmina  Phương pháp phân tích cú pháp từ 
trên xuống 

 
 

Tự NC  Cài đặt và sử dụng thành thạo 
FLEX, Gold Parser 

Làm bài tập 
và nộp lại cho 
giáo viên vào 

tuần 6 

 

K.tra-ĐG  Bài tập về phân tích cú pháp SLR   

Tư vấn     

Tuần 6: Chương 4. Các phương pháp phân tích cú pháp 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu học 
viên chuẩn bị 

Ghi 
chú 

Lý thuyết  Các phương pháp phân tích cú 
pháp 
Thực hành xây dựng các thuật toán 
và chương trình phân tích cú pháp 

Chuẩn bị 
trước nội 

dung học tập 
theo slide 

 

TN-TH     

Bài tập  Bài tập chương 4   

Xêmina  Phương pháp phân tích cú pháp từ 
dưới lên 

 
 

Tự NC  Cài đặt và sử dụng thành thạo 
FLEX, Gold Parser 

Làm bài tập 
và nộp lại cho 
giáo viên vào 

 



tuần 7 

K.tra-ĐG  Bài tập về phân tích cú pháp CLR   

Tư vấn     

Tuần 7: Chương 4. Các phương pháp phân tích cú pháp 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu học 
viên chuẩn bị 

Ghi 
chú 

Lý thuyết  Thực hành xây dựng các thuật toán 
và chương trình phân tích cú pháp 

Chuẩn bị 
trước nội 

dung học tập 
theo slide 

 

TN-TH     

Bài tập  Bài tập chương 4   

Xêmina  Phương pháp phân tích cú pháp từ 
dưới lên 

 
 

Tự NC  Cài đặt và sử dụng thành thạo 
FLEX, Gold Parser 

Làm bài tập 
và nộp lại cho 
giáo viên vào 

tuần 8 

 

K.tra-ĐG  Bài tập về phân tích cú pháp CLR   

Tư vấn     

Tuần 8: Kiểm tra thường xuyên 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu học 

viên chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Lý thuyết  Kiểm tra: Lý thuyết và phần bài tập. 
Các phương pháp phân tích từ vựng 
và cú pháp, automata hữu hạn và 
ngôn ngữ hình thức. 

Chuẩn bị 
trước nội 

dung học tập 
theo các tuần 

1-7 

 

TN-TH     

Bài tập     

Xêmina     

Tự NC  Bài tập tiểu luận môn học được 
giao đến từng học viên trong tuần 8

Làm bài tập 
và nộp cho 

giáo viên vào 

 



tuần 15 

K.tra-ĐG     

Tư vấn  Đánh giá sơ bộ và giải đáp thắc mắc   

Tuần 9: Chương 5. Phân tích ngữ nghĩa 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu học 
viên chuẩn bị 

Ghi 
chú 

Lý thuyết  Phân tích ngữ nghĩa: 
1. Mục tiêu, đầu vào, đầu ra của 
semantic analysis. 
2. Dịch trực tiếp cú pháp. 
3. Các vấn đề về kiểm tra kiểu, 
kiểm tra lỗi. 

Chuẩn bị 
trước nội 

dung học tập 
theo slide 

 

TN-TH     

Bài tập  Bài tập chương 5   

Xêmina     

Tự NC  Thực hành sử dụng biểu thức chính 
quy 

Làm bài tập 
và nộp cho 

giáo viên vào 
tuần 15 

 

K.tra-ĐG     

Tư vấn  Đánh giá sơ bộ và giải đáp thắc mắc   

Tuần 10: Chương 6. Dịch trực tiếp cú pháp 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu học 

viên chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Lý thuyết  Dịch trực tiếp cú pháp, bảng dịch 
trực tiếp cú pháp; 

Chuẩn bị 
trước nội 

dung học tập 
theo slide 

 

TN-TH     

Bài tập  Bài tập chương 6   

Xêmina     

Tự NC  Thực hành sử dụng biểu thức chính 
quy 

Làm bài tập 
và nộp cho 

giáo viên vào 

 



tuần 15 

K.tra-ĐG     

Tư vấn  Đánh giá sơ bộ và giải đáp thắc mắc 

bài tập môn học 
 

 

Tuần 11: Chương 7. Kiểm tra kiểu 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu học 
viên chuẩn bị 

Ghi 
chú 

Lý thuyết  1. Kiểm tra kiểu 
2. Các vấn đề về xử lý lỗi biên dịch

Chuẩn bị 
trước nội 

dung học tập 
theo slide 

 

TN-TH     

Bài tập  Bài tập chương 7   

Xêmina  Các lỗi biên dịch   

Tự NC  Bài tập tiểu luận môn học được 
giao đến từng học viên trong tuần 8

Làm bài tập 
và nộp cho 

giáo viên vào 
tuần 15 

 

K.tra-ĐG     

Tư vấn  Đánh giá sơ bộ và giải đáp thắc mắc 
bài tập môn học 

 
 

Tuần 12: Chương 8. Sinh mã trung gian 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu học 

viên chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Lý thuyết  Sinh mã trung gian 
1. Three-Address Instructions   
2. Sinh mã trung gian cho câu lệnh, 
các phép gán, mảng... 
3. Sinh mã trung gian cho toán tử 
boolean, quan hệ, điểu kiện và vòn 
lặp... 

Chuẩn bị 
trước nội 

dung học tập 
theo slide 

 

TN-TH  Bài tập thực hành về sinh mã trung 
gian và sinh mã đích 

 
 

Bài tập  Bài tập chương 8   



Xêmina  Sinh mã trung gian của ngôn ngữ C   

Tự NC  Bài tập tiểu luận môn học được 
giao đến từng học viên trong tuần 8

Làm bài tập 
và nộp cho 

giáo viên vào 
tuần 15 

 

K.tra-ĐG     

Tư vấn  Đánh giá sơ bộ và giải đáp thắc mắc   

Tuần 13: Chương 9. Sinh mã trung đích 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu học 
viên chuẩn bị 

Ghi 
chú 

Lý thuyết  1. Mục tiêu, đầu vào đầu ra của 
code generation 
2. Sinh mã đích cho câu lệnh, các 
phép gán, mảng... 
3. Sinh mã đích cho toán tử 
boolean, quan hệ, điểu kiện và vòn 
lặp... 

Chuẩn bị 
trước nội 

dung học tập 
theo slide 

 

TN-TH  Bài tập thực hành về sinh mã trung 
gian và sinh mã đích 

 
 

Bài tập  Bài tập chương 9   

Xêmina     

Tự NC  Bài tập tiểu luận môn học được 
giao đến từng học viên trong tuần 8

Làm bài tập 
và nộp cho 

giáo viên vào 
tuần 15 

 

K.tra-ĐG     

Tư vấn  Đánh giá sơ bộ và giải đáp thắc mắc   

Tuần 14: Chương 9. Phân giải sự đa nghĩa 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu học 
viên chuẩn bị 

Ghi 
chú 

Lý thuyết  Kiểm tra lý thuyết về phân tích ngữ 
nghĩa, sinh mã trung gian và sinh 
mã đích. 

Chuẩn bị 
trước nội 

dung học tập 
theo slide 

 



TN-TH     

Bài tập  Bài tập thực hành về sinh mã trung 
gian và sinh mã đích 

 
 

Xêmina     

Tự NC  Bài tập tiểu luận môn học được 
giao đến từng học viên trong tuần 8

Làm bài tập 
và nộp cho 

giáo viên vào 
tuần 15 

 

K.tra-ĐG     

Tư vấn  Đánh giá sơ bộ và giải đáp thắc mắc   

Tuần 15: Các vấn đề phát triển và mở rộng, Ôn tập và kiểm tra 

Hình thức 
tổ chức 

dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính 

Yêu cầu học 
viên chuẩn bị 

Ghi 
chú 

Lý thuyết  1. Run-Time Environment 
2. Bảng ký tự, namespaces 
3. Quản lý bộ nhớ và địa chỉ 
4. Ngôn ngữ hướng đối tượng 
5. Vấn đề tối ưu mã 

Chuẩn bị 
trước nội 

dung học tập 
theo slide 

 

TN-TH     

Bài tập  Bài tập thực hành về tối ưu mã và 
quản lý bộ nhớ 

 
 

Xêmina     

Tự NC  Bài tập tiểu luận môn học được 
giao đến từng học viên trong tuần 8

Làm bài tập 
và nộp cho 

giáo viên vào 
tuần 15 

 

K.tra-ĐG     

Tư vấn  Đánh giá sơ bộ và giải đáp thắc mắc   

 

10. Phương pháp đánh giá học phần (Nội dung và trọng số kiểm tra): 

Hình thức Tính chất của nội dung kiểm tra Ngày nộp Trọng số 

Đánh giá thường xuyên 

(chuyên cần) 

Tham gia học tập trên lớp đi học đầy 
đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo 
luận. 

 0,1 

Bài tập hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà   



giảng viên giao cho cá nhân/ tuần; bài 
tập nhóm / tháng;  

Thí nghiệm, thực hành    

Báo cáo tiểu luận, 
Xêmina 

Hoàn thiện báo cáo bài tập cá nhân/ 
học phần 

Tuần 13, 
14, 15 

 

Bài kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra vào tuần 8. Nội dung: lý 
thuyết và vận dụng lý thuyết automata 
và văn phạm, biểu thức chính quy 

  

Thi kết thúc học phần Lý thuyết automata và văn phạm, các 
giải thuật phân tích từ vựng. Phân tích 
cú pháp, phân tích ngữ nghĩa 

 0,7 

Các yêu cầu đặc biệt: Học viên có thể được đặc cách miễn thi nếu tham gia tốt quá trình học 
tập và đạt kết quả xuất sắc trong các bài kiểm tra định kỳ, tích cực tham gia thảo luận. Khuyến 
khích các bài tập có tính sáng tạo cao và ứng dụng độc đáo. 
Ghi chú: 

- Điểm bộ phận: Thống nhất cả ĐH và SĐH có 2 điểm bộ phận trọng số là 0,1 và 0,2. Điểm bộ 
phần có các hình thức đánh giá trong mục 10 trừ Thi kết thúc học phần. 
- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết hoặc thi vấn đáp (trọng số là 0,7). 
- Nếu điểm thi kết thúc học phần dưới 4 thì điểm thi kết thúc học phần được coi là điểm đánh 
giá học phần. 
 
 

GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 

4/ TS Hà Chí Trung 

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 

2// TS Ngô Hữu Phúc 

CHỦ NHIỆM KHOA, VIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 

2// TS Bùi Thu Lâm 

 

 

 


