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Zakres funkcjonalny interpretera:

1) deklaracja zmiennych i stałychglobalnych 
2) operacje wejścia - wyjścia: read, write (wczytywanie z klawiatury i wypisywanie na ekran) 
3) proste operacje arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie 
4) operacja przypisania: := 
5) operacje porównania: <, >, =, <> 
6) początek/ koniec bloku: begin, end 
7) komentarz: {, } 
8) operacja warunkowa: if then 
9) pętla: for to do
10) dynamiczna alokacja pamięci
Notacja BNF 


::= - przypisanie 
[] - element może wystąpić 0 lub 1 raz (co najwyżej 1 raz) 
{} - wybierz jeden z elementów występujących (dokładnie 1 raz) 
{}+ - element musi wystąpić co najmniej 1 raz (1 lub więcej razy) 
{}* - element może wystąpić 0 lub więcej razy (0 lub więcej razy) 
<> - zostało zdefiniowane wcześniej (lub pózniej)

Akceptowane znaki

cyfra::={0|1|2|3|4|5|6|7|8|9} 
liczba_calk::=<cyfra>{<cyfra>}* 
liczba_nat::={0|1|2|3|4|5|6|7|8|9}+ 
liczba_zmiennop::={<cyfra>}+<separator_dzies>{<cyfra>}* 
liczba::={<liczba_calk>|<liczba_zmiennop>} 
mala_litera::={a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z}
duza_litera::={A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z} 
litera::={<mala_litera>|<duza_litera>} 
znak::={<cyfra>|<litera>|_} 
nazwa::=<litera>{<znak>}* 
spacja::={" "} 
cudzyslow::={"} 
ciapek::={'} 
daszek::={^}
znak_inny::={~|!|@|#|$|%|^|&|*|(|)|-|+|=|[|]|{|}|;|:|<|>|,|.|/|?|\|"|"|<spacja>} 
wszystkie::={<znak>|{<znak_inny>}*} 

Operatory i symbole

op_rowna::={=}
op_mat::={ +|-|*|/ } 
op_jedno::={+ | -}
op_int::={ +|-|*}
op_plus::={+}
op_rel::={ <|>|=|>=|<=|<> } 
op_log::={or | and}
op_przyp::= {:=}
nawias_o_o::={(}
nawias_o_z::={)}
nawias_k_o::={[}
nawias_k_z::={]} 
klamra_otwierajaca::={ { | (* } 
klamra_zamykajaca::={ } | *) } 
separator_dzies::={.} 
przecinek::={,}
sep_zd::= {;}
sep_dek::= {:}

st_tr_fa::={true|false}

Słowa kluczowe

s_program::={program}
s_begin::={begin}
s_end::={end}
s_not::={not}
s_const::={const}
s_var::={var} 
s_if::={if}
s_then={then} 
s_else::={else} 
s_for::={for} 
s_to::={to}
s_do::={do}
s_new::={new}
zwal_pam::= {dispose}
op_we::={read | readln}
op_wy::= {write | writeln}

Ad 1

typ_zm::= {integer | real | string | boolean | char}
nazwa_gl::=<nazwa>
zm_gl::= <nazwa_gl><sep_dek><typ_zm><sep_zd> | <nazwa_gl><sep_dek><daszek><typ_zm><sep_zd> |
         <nazwa_gl> {<przecinek><nazwa_gl>}* <sep_dek><typ_zm><sep_zd>
dekl_zmienych::= <s_var> {<zm_gl>}+

st_gl::=<nazwa_gl> <op_rowna> {<liczba>|<st_tr_fa>|<ciapek>{znak}*<ciapek>} <sep_zd> | 
  <nazwa_gl> <sep_dek> <typ_zm> <op_rowna> {<liczba>|<st_tr_fa>|<ciapek>{znak}*<ciapek>} <sep_zd>

dekl_stalych::= <s_const> {<st_gl>}+

Ad 2

czyt::= <op_we> <naw_o_o> <nazwa_gl> <naw_o_z> <sep_zd>
pis::= <op_wy><naw_o_o> {<nazwa_gl> | <liczba> | <st_tr_fa> | <ciapek>{znak}*<ciapek>} <naw_o_z> 
<sep_zd>

Ad 3  <op_int>

zm_bool::= [<s_not>] { <nazwa_gl> | <st_tr_fa> } 
zm_str::= [<op_plus>] { <nazwa_gl> | <ciapek>{<znak>}*<ciapek>}
zm_int::= [op_jedno] { <nazwa_gl> | <liczba_calk>}
zm_rea::= [op_jedno] { <nazwa_gl> | <liczba_zmiennop>}

oper_bool::= [<nawias_o_o>] <zm_bool> <op_log> <zm_bool> [<nawias_o_z>] {<op_log>[<nawias_o_o>] 
<zm_bool> <op_log> <zm_bool> [<nawias_o_z>]}*

oper_str::= [<nawias_o_o>] <zm_str> <op_plus> <zm_str> [<nawias_o_z>] {<op_plus>[<nawias_o_o>] 
<zm_str>  <op_plus> <zm_str> [<nawias_o_z>]}*

oper_int::= [<nawias_o_o>] <zm_int> <op_int> <zm_int> [<nawias_o_z>] {<op_int>[<nawias_o_o>] <zm_int> 
 <op_int> <zm_int> [<nawias_o_z>]}*

oper_rea::= [<nawias_o_o>] <zm_rea> <op_mat> <zm_rea> [<nawias_o_z>] {<op_mat>[<nawias_o_o>] <zm_rea> 
 <op_mat> <zm_rea> [<nawias_o_z>]}*

operacja_arytm::= <nazwa_gl> <op_przyp> {
<oper_bool> | <oper_str> | <oper_int> | <oper_rea>
} <sep_zd>

Ad 4

operacja_przyp::= <nazwa_gl> <op_przyp> {<liczba>|<nazwa_gl>|<st_tr_fa>|<ciapek>{znak}*<ciapek>} 
<sep_zd>

Ad 5

por_bool::= <zm_bool> <op_log> <zm_bool> {<op_log> <zm_bool> <op_log> <zm_bool>}*
por_str::= <zm_str> <op_plus> <zm_str> {<op_plus> <zm_str> <op_plus> <zm_str>}*
por_int::= <zm_int> <op_int> <zm_int> {<op_int> <zm_int> <op_int> <zm_int> }*
por_rea::= <zm_rea> <op_mat> <zm_rea> {<op_mat> <zm_rea> <op_mat> <zm_rea> }*

operacja_por::= {<por_bool> <op_rel> <por_bool> | <por_str> <op_rel> <por_str> |
<por_int> <op_rel> <por_int> | <por_rea> <op_rel> <por_rea>}

Ad 6

blok::= <s_begin> <operacje> <s_end> <sep_zd> | <s_begin> <operacje> <s_end> <separator_dzies>

Ad 7

komentarz::= <klamra_otwierajaca> <tekst komentarza> <klamra_zamykajaca>

Ad 8

operacja_warunkowa::= <s_if> <operacja_por> <s_then> <blok>

Ad 9

petla::= <s_for> <operacja_arytm> <s_to> {<nazwa_gl> | <st_tr_fa> | <ciapek><znak><ciapek> | 
<liczba_calk>}+ <s_do> <blok>

Ad 10

zm_dyn::= <s_new> <nawias_o_o> <nazwa_gl> <nawias_o_z> <sep_zd>
pob_zm_dyn::= <zm_gl> <daszek> <sep_zd>
<niszcz_zm_dyn> = <zwal_pam> <nawias_o> <zm_gl> <nawias_o> <sep_zd>


operacje = <czyt_pis> | <operacja_arytm> | <operacja_przyp> | <blok> | <komentarz> | <petla> | 
<operacja_warunkowa> | <zm_dyn> | <pob_zm_dyn> | <niszcz_zm_dyn>

Ograniczenia nie wyrażone w BNF

Dzianie interpretera wzorowane było na kompilatorze „Turbo Pascal 7.01”.  
Przy operacjach na zmiennych dynamicznych pomiędzy nazwą zmiennej a ‘^’ nie może być żadnego znaku, takie samo ograniczenie występuje pomiędzy nazwą typu a ‘^’.

Sposób uruchamiania
Program „Interpreter” do uruchomienia potrzebuje komputera klasy PC z systemem operacyjnym  Windows 98 lub nowszym. Pisanie oraz testowanie programu przeprowadzaliśmy na Windows 2000 Server, Windows ME. Aby uruchomić interpreter należy przekopiować plik „Project1.exe” na dysk lokalny komputera i uruchomić go.   

Przykładowe dane testowe.

 Aby ukazać pełną funkcjonalność interpretera przygotowaliśmy zestaw programów do uruchomienia (w katalogu example).  


Krótki opis budowy programu

Interpreter Pascala napisaliśmy w „C++ Builder 6”.  W projekcie wykorzystaliśmy  komponent „SynEdit”,  którego  kod źródłowy można pobrać ze strony http://sourceforge.net/synedit  
W skład programu wchodzą następujące klasy:
	Compiler  - klasa odpowiedzialna za  sprawdzanie poprawności kodu: sprawdza nazwy zmiennych, programu, poprawności instrukcji itp.

Errors – zapewnia obsługę błędów podczas kompilacji programów: wypisuje numery błędów
	HashT -  zapewnia obsługę zmiennych: przechowuje ich typy, wartości, sprawdza czy dana zmienna istnieje, zwraca wartość zmiennej itp.   

NewString – zapewnia obsłuę stringów: wyszukiwanie ciągu znaków w stringu, zwracanie podstringów itp. 
	NewStringList – lista dwukierunkowa do przechowywania elementów typu „NewString”: używana przy przeprowadzaniu operacji na zmiennych 

StringTokenizer – dzieli kod programu na słowa kluczowe, zmienne, operatory, stałe  
TabLine – używana do przechowywania linii kodu programu: przechowuje numer linii kodu i kod 
	TabProg  - używana do przechowywania wszystkich linii kodu programu: zwraca jedną linię programu, zwraca numer linii w programie, usuwa komentarze, wielokrotne spacje itp.   
tlNavig  - zapewnia obsługę linii kodu: zwraca poszczególne słowa z linii kodu    
Unit1 -  główna forma projektu
Unit2 – używana do obsługi wykonania programu: wyświetla okno konsoli, wykonuje poszczególne instrukcje i bloki programu 
	Unit3 – konfiguruje opcje edytora kodu programu 
	Unit4 – wyświetla informacje o programie

  

