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Zadania (wyja±nienie w dalszej cz¦±ci dokumentu):
 przygotowa¢ liste leksemów w analizatorze leksykalnym (plik zX.l)
 przygotowa¢ list¦ tokenów w cz¦±ci pocz¡tkowej analizatora skªadniowego

(plik def.y),

 w analizatorze leksykalnym dopisa¢ zwracanie tokenów - dla pojedynczych

symboli jest to kod ASCII symbolu, dla sªów kluczowych, liczb, identykatorów i symboli wieloznakowych jest kod tokenu.

Plik z opisem analizatora leksykalnego skªada si¦ z 3 cz¦±ci oddzielonych od
siebie podwójnym znakiem '%'. Pierwsza cz¦±¢ to cz¦±¢ nagªówkowa - pozwala
ona na doª¡czenie plików nagªówkowych, przygotowanie prototypów funkcji wywoªywanych w pozostaªych cz¦±ciach oraz zapisanie denicji dla exa. Druga cz¦±¢
zawiera reguªy przetwarzania tekstu skªadaj¡ce si¦ z wzorca i akcji, która jest
wykonywana, jezeli wzorzec zostanie dopasowany. W tej cz¦±ci (akcja) mo»emy
równie» zwróci¢ kod tokenu do analizatora skªadniowego. Trzecia cz¦±¢ to kod w
j¦zyku C kopiowany bezpo±rednio do pliku wynikowego w C.
Podstawe elementy reguª: Znaki '[' i ']' (nawiasy kwadratowe) pozwalaj¡ zapisa¢ reguª¦ dotycz¡c¡ jednego elementu wyra»enia regularnego, je»eli po takiej
regule nastepuje znak '+' to reguªa musi wyst¡pi¢ w dopasowanym tek±cie na odpowiednim miejscu przynajmniej raz (mo»e si¦ powtarza¢ wielokrotnie, 1-), je»eli
nast¦pnym znakiem jest '*' to reguªa mo»e wystapi¢ wielokrotnie ale nie musi (0). Na ko«cu listy reguª powinna si¦ znale¹¢ kropka ('.'), która w tym kontek±cie
oznacza brak wcze±niejszego dopasowania - co powoduje bª¡d (nieznany leksem).
Plik z opisem analizatora skªadniowego jest zbudowany równie» z 3 sekcji: nagªówkowa, reguªy i akcje (tutaj nazywane semantycznymi - na tym etapie nie b¦dziemy jeszcze z nich korzysta¢), kod w C/C++. Na obecnym etapie potrzebujemy
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jedynie zdeniowa¢ tokeny (przykªady poni»ej) dla wszystkich sªów kluczowych,
liczb, identykatorów i symboli wieloznakowych (dla pojedynczych znaków kodem
tokenu jest jego kod ASCII).
Po zdeniowaniu tokenów i przetworzeniu pliku def.y przy pomocy bisona mo»emy (bison wygeneruje nam m.in. plik nagªówkowy z liczbowymi kodami tokenów)
zwraca¢ kody tokenów z poziomu analizatora leksykalnego. Przykªady do znalezenia w katalogach z4, z5 i z6.
Denicja tokenu bez okre±lania typu:
% token LEQ

Denicja kilku tokenów bez okre±lania typu:
% token LEQ GEQ EQ
% token FOR INT DOUBLE

Denicja tokenu z okre±leniem typu:
% token < text > ID

Zwrócenie tokenu (caªe reguªy z akcjami w wersji podstawowej) z analizatora leksykalnego:
\=
\ <\=
" int "
{ return
[A - Za - z_ ][ A - Za - z0 -9 _ ]*

{ return '= ' ;}
{ return LEQ ;}
INT ;}
{ return ID ;}
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