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Zadania (wyja±nienie w dalszej cz¦±ci dokumentu):
 zmodykowa¢ pliki ¹ródªowe i plik Makele, tak, by analizator skªadniowy i

caªy kompilator byª kompilowany przy pomocy kompilatora C++,

 zmodykowa¢ gramatyk¦ tak, by mo»na byªo kompilowa¢ program skªada-

j¡cy si¦ z wielu wyra»e« (wielu linii),

 dopisa¢ kod zapisuj¡cy trójki do pliku.

Modykacja w celu umo»liwienia kompilacji przy pomocy C++:
 zmieniamy nazw¦ pliku def.y na def.yy (dzi¦ki temu bison wygeneruje nam

pliki def.tab.cc i def.tab.hh),

 w pliku Makele:






zmieniamy odwoªania do def.y na def.yy,
zmieniamy odwoªania do def.tab.c na def.tab.cc,
dodajemy na pocz¡tku now¡ zmienn¡: CPP=g++
zamieniamy w dwóch miejscach odwoªanie do CC na CPP
* kompilacja def.tab.cc
* kompilacja caªo±ci (analizator leksykalny nadal kompilujemy przy
pomocy kompilatora C),

 doda¢ opcj¦ kompilacji -std=c++11 do Makele (w obu miejscach gdzie u»y-

wamy g++),

 do pliku def.yy dopisujemy w sekcji nagªówkowej:
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extern "C" int yylex();
extern "C" int yyerror(const char *msg, ...);
using namespace std;
je»eli mamy deklaracje yyin i yyout to dopisujemy do nich równie»
extern (bez C),

 w pliku zx.l zmieniamy:

 na pocz¡tku: zmieniamy doª¡czany plik nagªówkowy (def.tab.h na def.tab.hh),
 na pocz¡tku: int yyerror(const char *msg, ...); (tak naprawd¦ zmieniamy
nagªówek funkcji yyerror - dodajemy const)
 na ko«cu: int yyerror(const char *msg, ...){ (tak naprawd¦ zmieniamy
nagªówek funkcji yyerror - dodajemy const)
Dla zdeniowania gramatyki do obsªugi wielu wyra»e« mo»na si¦ posªu»y¢ analogi¡ do wyra»e« arytmetycznych, które równie» mog¡ by¢ dowolnie dªugie.
Jako trójki b¦dziemy na tym etapie traktowa¢ wyra»enia skªadaj¡ce si¦ ze zmiennej result (w przyszªo±ci numerowanej) oraz dwóch argumentów i operatora. Na
przykªad dla wyra»enia a = b + c ∗ 9; uzyskamy trzy trójki:
 result = c 9 ∗
 result = b result +
 result = a result =

To tylko przykªadowa forma zapisu, ró»ne kompilatory robi¡ to na swoje sposoby.
Aby uzyska¢ tak¡ form¦ zapisu nale»y liczby i identykatory odkªada¢ na stosie
(ten stos powinien przechowywa¢ obiekty jakiej± struktury/klasy - oprócz warto±ci
nale»y przechowywa¢ równie» typ). Natomiast w akcjach semantycznych:
 dla operatorów arytmetycznych nale»y ±ci¡ga¢ ze stosu odpowiedni¡ liczb¦

argumentów (najcz¦±ciej 2),

 zapisa¢ na stos zmienn¡ przechowuj¡c¡ wynik,
 wszystkie te elementy (argumenty, operator i zmienna wyniku) zapisa¢ do

pliku.

Przypomnienie: klasa std :: stack ma metody:
 push - wstawienie warto±ci na szczyt stosu,
 top - pobranie warto±ci ze szczytu stosu,
 pop - usuni¦cie warto±ci ze szczytu stosu.

2

