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Projekt prymitywnego języka skryptowego. 

Języki formalne i kompilatory  

– laboratoria – część III. 

 

 
1. Zadanie 

 
 Zadaniem było stworzenie skryptowego języka, który 

umożliwiałby podstawowe operacje udostępniane przez tradycyjne 

języki programowania m.in. pętle, warunki, operacje 

arytmetyczne, typy danych itd. Po zaprojektowaniu języka 

należało napisać kompilator dokonujący translacji dialektu 

naszego języka na poszczególne operacje. Kompilator należało 

napisać w języku C++ wykorzystując także narzędzia do budowy 

analizatora składniowego i leksykalnego (bison i flex). 

 

2. Przykładowy program oraz opis języka 

 
 Język umożliwia używanie dwóch typów danych int i double, 

które muszą być deklarowane na początku programu. Język ponton 

jest w przeciwieństwie do innych popularnych języków 

skryptowych językiem posiadającym silne typowanie. Przy 

powołaniu zmiennej ustalamy jej typ. Następnie następuje część 

zawierająca kod, w którym możemy używać pojedynczych lini jak 

i bloków kodu, które rozpoczynają się instrukcjami warunkowymi 

if bądź są pętlami while. Pojedyncze linie programu mogą być 

operacjami przypisania, operacjami arytmetycznymi lub 

instrukcjami wypisania. 

 

                                                 
1 PONTON – gra słów od fonetycznego pseudo zapisu nazwy obiektowego języka skryptowego python 

(wymawiamy pajton ;-) 



Przykładowy kod programu: 

 

int a = 1; 
int b = 2; 
int c = 3; 
int d = 8; 
 
double f = 2.5; 
 
if( a == 1) { 
        d = b + c; 
        if(a ==1) { 
                print d; 
        } 
} 
 
while(a < 9) { 
        a = a + a; 
} 
 
print a; 
print b; 
print c; 
 
print f; 
 
end 
 
 

3. Obsługa kompilatora 

 
 Kompilator nie posiada, żadnych opcji wejściowych. Plik z 

programem do kompilacji podaje się poprzez zwykły operator 

przekierowania strumienia wejściowego: 

 

vdebian:~/ponton# ./ponton  < progs2 
 
 
 
 

4. Definicja gramatyki 

 
- Symbole terminalne: 

 
∑ = {SK_INT, SK_DOUBLE, SK_PRINT, SK_ROWNE , SK_SREDNIK, 
SK_PLUS, SK_MINUS, SK_GWIAZDKA, SK_SLASH, SK_IF, SK_WHILE, 
SK_NAWIAS_LEWY, SK_NAWIAS_PRAWY, SK_KL, SK_KP, SK_OSTRY_LEWY, 
SK_OSTRY_PRAWY, SK_END } 
 

 



- Symbole nieterminalne: 

 
Γ = {declarations, declaration, code, code_block, code_lines, 
code_line, a_operation, type_block, block_body, condition } 
 

- Produkcje P: 
 

1. s -> declarations code SK_END 
2. declarations -> lambda 
3. declarations -> declaration SK_SREDNIK declarations 
4. declaration -> SK_INT SK_NAME SK_ROWNE L_INT 
5. declaration -> SK_DOUBLE SK_NAME SK_ROWNE L_DOUBLE 
6. code -> lambda 
7. code -> code_line code 
8. code -> code_block code 
9. code_line -> SK_NAME SK_ROWNE a_operation SK_SREDNIK 
10. code_line -> SK_PRINT SK_NAME SK_SREDNIK 
11. a_operation -> SK_NAME SK_PLUS SK_NAME 
12. a_operation -> SK_NAME SK_MINUS SK_NAME 
13. a_operation -> SK_NAME SK_GWIAZDKA SK_NAME 
14. a_operation -> SK_NAME SK_SLASH SK_NAME 
15. a_operation -> L_INT 
16. a_operation -> L_DOUBLE 
17. a_operation -> SK_NAME 
18. code_block -> type_block block_body 
19. type_block -> SK_IF 
20. type_block -> SK_WHILE 
21. block_body-> SK_NAWIAS_LEWY condition SK_NAWIAS_PRAWY 

SK_KL code SK_KP 
22. condition -> SK_NAME SK_ROWNE SK_ROWNE L_INT 
23. condition -> SK_NAME SK_OSTRY_LEWY L_INT 
24. condition -> SK_NAME SK_OSTRY_PRAWY L_INT 
25. condition -> SK_NAME SK_ROWNE SK_ROWNE L_DOUBLE 
26. condition -> SK_NAME SK_OSTRY_LEWY L_DOUBLE 
27. condition -> SK_NAME SK_OSTRY_PRAWY L_DOUBLE 

 

 

5. Diagram klas 

 

Tree

+root: Node

<<create>>-Tree()
+makeNode(s: std::string, v: int, t: int, o: int, l: Node, p: Node): Node
+print(local_root: Node): void
+print_all(): void
+anal(local_root: Node, vars: Var): void
+anal_all(vars: Var): void

 



Var

+vars: std::map<std::string, int>
+fvars: std::map<std::string, float>

<<create>>-Var()
+print(): void
+addVar(: std::string, value: int): void
+getVar(: std::string): int
+find(s: std::string): bool
+haveValue(s: std::string): bool

   

Node
<<CppStruct>>

+var: std::string
+val: int
+type: nodeType
+op: opType
+left: Node
+right: Node

  

nodeType
<<enumeration>>

+eConnection
+eId
+eValue
+ePrint
+eIf
+eWhile
+eCondition
+eOperation
+eDeclaration
+eNoProc

 
 

opType
<<enumeration>>

+eNoOp
+eAdd
+eSub
+eMul
+eDiv
+eAssVar
+eAssVal
+eEqual
+eGreater
+eLess

  

yyltype
<<CppStruct>>

+timestamp: int
+first_line: int
+first_column: int
+last_line: int
+last_column: int
+text: char

yyltype_1
<<CppTypedef>>

<<CppSynonym>>

  

<<CppUnion>>

+ival: int
+dval: float
+sval: char
+n: Node yy_Parser_stype

<<CppTypedef>>

<<CppSynonym>>

 
 
 

6. Opis kodu i implementacji. 

 
Dane z pliku tekstowego pobierane są przez skaner, który 

realizuje wstępną analizę leksykalną poszczególnych leksemów. 

„Współbieżnie” plik parsowany jest pod kątem składni przez 

analizator składniowy, który podczas pracy tworzy drzewo i 

poszczególne węzły drzewa generacji kodu. Drzewo, które po 

zbudowaniu jest analizowane jest drzewem binarnym. 

 



Przykład drzewa binarnego wygenerowanego dla prostego 

programu: 

 

 
 

 

 

 

7. Testy. 

 
vdebian:~/ponton# cat progs2 

int a = 1; 

int b = 2; 

int c = 3; 

int d = 8; 

 

double f = 2.5; 

 

if( a == 1) { 

        d = b + c; 

        if(a ==1) { 

                print d; 

        } 

} 

 

while(a < 9) { 

        a = a + a; 

} 

 

print a; 

print b; 

print c; 

 

print f; 

 

end 
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vdebian:~/ponton# cat progs2 

int a = 1; 

int b = 2; 

int c = 3; 

int d = 8; 

 

double f = 2.5; 

 

if( a == 1) { 

        d = b + c; 

        if(a ==1) { 

                print d; 

        } 

} 

 

while(a < 9) { 

        a = a + a; 

} 

 

print a; 

print b; 

print c; 

 

print f; 

 

end 

vdebian:~/ponton# ./ponton  < progs2 

 

C: Analiza sladniowa i leksykalna zakonczona sukcesem 

C: Drzewko wygenerowane 

C: Analiza i translacja: 

d = 5 

a = 16 

b = 2 

c = 3 

f = 2.5 

vdebian:~/ponton# 

 

 

 
vdebian:~/ponton# cat progs3 

int a = 3; 

idt b = 4; 

vdebian:~/ponton# ./ponton  < progs3 

 

Blad w lini: 2 

vdebian:~/ponton# 

 

 

vdebian:~/ponton# cat progs3 

int a = 3; 

int b = 4; 

 

c = 4; 

vdebian:~/ponton# ./ponton  < progs3 

 

Blad w lini: 5 

vdebian:~/ponton# 

 

 



vdebian:~/ponton# cat progs3 

int a = 3; 

int b = 4; 

 

c = 4; 

end 

vdebian:~/ponton# ./ponton  < progs3 

 

C: Analiza sladniowa i leksykalna zakonczona sukcesem 

C: Drzewko wygenerowane 

C: Analiza i translacja: 

Niezgodny typ przypisania ! 

Nie ma takiej zmiennej ! 

vdebian:~/ponton# 

 

 

vdebian:~/ponton# cat progs3 

int a = 3; 

int b = 4; 

 

double c = 2.5; 

 

c = a; 

end 

vdebian:~/ponton# ./ponton  < progs3 

 

C: Analiza sladniowa i leksykalna zakonczona sukcesem 

C: Drzewko wygenerowane 

C: Analiza i translacja: 

Niezgodny typ przypisania ! 

vdebian:~/ponton# 


