
Laborki 8 - zestaw alternatywny

STOS- jest to organizacja sekwencyjna pami¦ci operacyjnej maszyny cyfrowej. Stos dziaªa
jak pojemnik okre±lonych jednostek, przy czym pobieranie elementów w nim zgromadzo-
nych odbywa si¦ w kolejno±ci odwrotnej do magazynowania. Jest to tak zwana struktura
LIFO (last-in-�rst-out).

ODWROTNA NOTACJA POLSKA (ONP) - mianem tym obdarzono jeden z warian-
tów beznawiasowego zapisu wyra»e« formalnych, wynalezionego przez polskiego logika
Jana �ukasiewicza (1878-1956). W tym beznawiasowym zapisie symbole operandów po-
przedzaj¡ bezpo±rednio symbol operatora, na przykªad wyra»enie a+b zapisujemy w ONP
jako a b +.

Podczas translacji wyra»e« arytmetycznych szczególnej analizie poddawane s¡ symbole
operacji (+,-,*,itp.) zwane ogranicznikami. List¦ ograniczników wraz z ich priorytetami
przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1: Lista symboli operacji (ograniczników) oraz ich priorytety

Celem zadania jest napisanie parsera umo»liwiaj¡cego wykonanie zadanych operacji
matematycznych na podstawie równania wprowadzonego przez u»ytkownika jako ªa«cuch
znaków. Zadanie to nale»y wykona¢ w dwóch krokach. Najpierw wyznaczamy zapis równa-
nia w odwrotnej notacji polskiej, a nast¦pnie wykonujemy operacje matematyczne w rów-
naniu w kolejno±ci od lewej do prawej. Przykªadowo wprowadzenie na wej±cie �(2+3)*3�
na wyj±ciu daje nam wynik? No wªa±nie, jaki? (95% ludzi nie potra� tego rozwi¡za¢,
sprawd¹, czy nale»ysz do pozostaªych 15% !!)

Algorytm dla dziaªania automatu ze stosem do translacji wyra»e« arytmetycznych jest
nast¦puj¡cy:

1. Pobierz kolejny element (nazw¦ zmiennej, staª¡ lub ogranicznik) ¹ródªowego wyra-
»enia arytmetycznego.

2. Je±li ten element jest nazw¡ zmiennej lub staª¡, przeka» go natychmiast na wyj±cie;
w przeciwnym wypadku, je±li priorytet ogranicznika jest wy»szy od priorytetu ogra-
nicznika zajmuj¡cego szczyt stosu lub je±li stos jest pusty, dopisz go na stos, je±li
wreszcie na szczycie stosu znajduje si¦ ogranicznik o wy»szym lub równym prio-
rytecie - odczytaj go ze stosu i prze±lij na wyj±cie, a ogranicznik z wej±cia dopisz
na stosie, chyba, »e nowy ogranicznik zajmuj¡cy szczyt stosu w wyniku odczytania
priorytetu ma priorytet nie mniejszy ni» ogranicznik z wej±cia. W takim przypadku
nale»y kontynuowa¢ odczytywanie ze stosu i przesyªanie na wyj±cie a» do wyst¡pie-
nia na szczycie stosu ogranicznika o priorytecie ni»szym od priorytetu ogranicznika
nadchodz¡cego z wej±cia.
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3. Je±li wyra»enie ¹ródªowe zostaªo wyczerpane, odczytaj wszystkie ograniczniki ze
stosu na wyj±cie automatu.

Na rysunku 2 pokazany zostaª przykªad dziaªania automatu umo»liwiaj¡cego prze-
ksztaªcenie wyra»enia w postaci in�ksowej (klasycznej, jak¡ znamy), do postaci post�k-
sowej, gdzie operator znajduje si¦ zawsze za argumentami.

Rysunek 2: Przykªad translacji postaci in�ksowej na posta¢ post�ksow¡

Zatem dziaªanie matematyczne z przykªadu w ONP (posta¢ post�ksowa) ma posta¢:
2, 3, 6, *, 2, / , +

Pozostaje zatem wyznaczy¢ ko«cow¡ warto±¢ równania, która odbywa si¦ nast¦puj¡co:

1. Odczytuj kolejne elementy wyra»enia a» do napotkania operatora;

2. Po znalezieniu operatora wybierz dwa poprzedzaj¡ce elementy i wykonaj na nich
operacj¦ matematyczn¡ odpowiadaj¡c¡ operatorowi;

3. Po wykonaniu operacji wró¢ do kroku pierwszego i powtarzaj proces a» do momentu,
kiedy na li±cie nie b¦dzie ju» »adnych operatorów.

Powy»sze dziaªanie w krokach dla przykªadu wygl¡da nast¦puj¡co:

1. 2, 3, 6, *, 2, / , +

2. 2, 18, 2, / , + (bo 3 * 6)

3. 2, 9, + (bo 18 / 2)

4. 11 (bo 2 + 9)

5. koniec - nie ma wi¦cej operatorów.

W zadaniu przyjmijmy szereg uproszcze«:

• wyra»enie podane przez u»ytkownika jest zawsze poprawne, zawiera liczby oraz ope-
ratory dodawania, odejmowania, mno»enia oraz dzielenia;
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• wyra»enie nie zawiera nawiasów (mo»na sobie utrudni¢ uwzgl¦dniaj¡c równie» na-
wiasy);

• pami¦tamy, »e posta¢ ONP jest postaci¡ beznawiasow¡, zatem na wyj±ciu bo wy-
konaniu pierwszej cz¦±ci zadania nie b¦dzie »adnych nawiasów. Posta¢ post�ksowa
powinna zawier¡¢ tylko liczby oraz operatory dwuargumentowe.
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