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Wzorce operacyjne
(czynnościowe)
INTERPRETER
ITERATOR (KURSOR)
ŁAŃCUCH ZOBOWIĄZAŃ
MEDIATOR
METODA SZABLONOWA
OBSERWATOR
ODWIEDZAJĄCY (WIZYTATOR)
PAMIĄTKA (ZNACZNIK)
POLECENIE
STAN
STRATEGIA (POLITYKA)
Wzorce operacyjne (czynnościowe) opisują zachowanie obiektów, komunikację pomiędzy nimi i ich odpowiedzialność.
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Interpreter
Przeznaczenie
Jego zadaniem jest określenie opisu gramatyki języka oraz stworzenie
interpretera, który będzie wykorzystywał ten opis do interpretowania
zdań z tego języka.

Rysunek 14. Diagram UML — interpreter

Implementacja
1. Jeden z obiektów odpowiedzialny jest za przetrzymywanie
danych do interpretacji.
2. Tworzymy abstrakcję, która interpretuje polecenia.
3. Dla poszczególnych przypadków tworzymy konkretne
obiekty interpretujące dane i zgodne z naszą abstrakcją.
4. Abstrakcja wraz z obiektami konkretnych implementacji
tworzy wzorzec metody szablonowej.
Przykłady zastosowania
 interpretacja języka.
Przykładowy kod w C++
using namespace std;
class
class
class
class

Tysiace;
Setki;
Dziesiatki;
Jednosci;

class InterpreterLiczbRzymskich
{

Interpreter
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public:
InterpreterLiczbRzymskich();
explicit InterpreterLiczbRzymskich(int) {}
int interpretuj(string);
virtual void interpretuj(string &wejscie, int &wynik)
{
int index;
index = 0;
string doPorownania = wejscie.substr(0, 2);
if (doPorownania == dziewiec())
{
wynik += 9 * mnoznik();
index += 2;
}
else if (doPorownania == cztery())
{
wynik += 4 * mnoznik();
index += 2;
}
else
{
if (wejscie[0] == piec())
{
wynik += 5 * mnoznik();
index = 1;
}
else
{ index = 0; }
for (int end = index + 3; index < end; index++)
{
if (wejscie[index] == jeden())
{
wynik += 1 * mnoznik();
}
else
{
break;
}
}
}
int length = wejscie.length() - index;
wejscie = wejscie.substr(index, length);
}
virtual ~InterpreterLiczbRzymskich(){}
protected:
virtual char jeden()
{
return 0;
}
virtual string cztery()
{
return nullptr;
}
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virtual char piec()
{
return 0;
}
virtual string dziewiec()
{
return nullptr;
}
virtual int mnoznik()
{
return 0;
}
private:
InterpreterLiczbRzymskich
InterpreterLiczbRzymskich
InterpreterLiczbRzymskich
InterpreterLiczbRzymskich
};

*tysiace;
*setki;
*dziesiatki;
*jednosci;

class Tysiace : public InterpreterLiczbRzymskich
{
public:
explicit Tysiace(int) : InterpreterLiczbRzymskich(1) {}
protected:
char jeden() override
{
return 'M';
}
string cztery() override
{
return "";
}
char piec() override
{
return '\0';
}
string dziewiec() override
{
return "";
}
int mnoznik() override
{
return 1000;
}
};
class Setki : public InterpreterLiczbRzymskich
{
public:
explicit Setki(int) : InterpreterLiczbRzymskich(1) {}
protected:
char jeden() override

Interpreter
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{
return 'C';
}
string cztery() override
{
return "CD";
}
char piec() override
{
return 'D';
}
string dziewiec() override
{
return "CM";
}
int mnoznik() override
{
return 100;
}
};
class Dziesiatki : public InterpreterLiczbRzymskich
{
public:
explicit Dziesiatki(int) : InterpreterLiczbRzymskich(1) {}
protected:
char jeden() override
{
return 'X';
}
string cztery() override
{
return "XL";
}
char piec() override
{
return 'L';
}
string dziewiec() override
{
return "XC";
}
int mnoznik() override
{
return 10;
}
};
class Jednosci : public InterpreterLiczbRzymskich
{
public:
Jednosci(int) : InterpreterLiczbRzymskich(1) {}
protected:
char jeden() override
{
return 'I';
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}
string cztery() override
{
return "IV";
}
char piec() override
{
return 'V';
}
string dziewiec() override
{
return "IX";
}
int mnoznik() override
{
return 1;
}
};
InterpreterLiczbRzymskich::InterpreterLiczbRzymskich()
{
tysiace = new Tysiace(1);
setki = new Setki(1);
dziesiatki = new Dziesiatki(1);
jednosci = new Jednosci(1);
}
int InterpreterLiczbRzymskich::interpretuj(string liczba)
{
if (liczba.empty())
{
return 0;
}
int total;
total = 0;
tysiace->interpretuj(liczba, total);
setki->interpretuj(liczba, total);
dziesiatki->interpretuj(liczba, total);
jednosci->interpretuj(liczba, total);
return total;
}
int main()
{
InterpreterLiczbRzymskich interpreter;
string liczba = "MMCXLVI"; // przykładowa liczba rzymska
cout << "Odpowiednik dziesiętny " << liczba << " to: " <<
interpreter.interpretuj(liczba);
system("pause");
}
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Przykładowy kod w C#
// Aplikacja rozpoznająca liczby rzymskie.
class Kontekst
{
public Kontekst(string input)
{
Wejscie = input;
}
public string Wejscie { get; set; }
public int Wyjscie { get; set; }
}
abstract class Wyrazenie
{
public void Interpretuj(Kontekst kontekst)
{
if (kontekst.Wejscie.Length == 0)
return;
if (kontekst.Wejscie.StartsWith(Dziewiec()))
{
kontekst.Wyjscie += (9 * Mnoznik());
kontekst.Wejscie = kontekst.Wejscie.Substring(2);
}
else if (kontekst.Wejscie.StartsWith(Cztery()))
{
kontekst.Wyjscie += (4 * Mnoznik());
kontekst.Wejscie = kontekst.Wejscie.Substring(2);
}
else if (kontekst.Wejscie.StartsWith(Piec()))
{
kontekst.Wyjscie += (5 * Mnoznik());
kontekst.Wejscie = kontekst.Wejscie.Substring(1);
}
while (kontekst.Wejscie.StartsWith(Jeden()))
{
kontekst.Wyjscie += (1 * Mnoznik());
kontekst.Wejscie = kontekst.Wejscie.Substring(1);
}
}
protected
protected
protected
protected
protected

abstract
abstract
abstract
abstract
abstract

string Jeden();
string Cztery();
string Piec();
string Dziewiec();
int Mnoznik();

}
// Wyrażenia terminalne:
class Tysiace : Wyrazenie
{
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protected
protected
protected
protected
protected

override
override
override
override
override

string Jeden() { return "M"; }
string Cztery() { return " "; }
string Piec() { return " "; }
string Dziewiec() { return " "; }
int Mnoznik() { return 1000; }

}
class Setki :
{
protected
protected
protected
protected
protected
}

Wyrazenie
override
override
override
override
override

string Jeden() { return "C"; }
string Cztery() { return "CD"; }
string Piec() { return "D"; }
string Dziewiec() { return "CM"; }
int Mnoznik() { return 100; }

class Dziesiatki : Wyrazenie
{
protected override string Jeden() { return "X"; }
protected override string Cztery() { return "XL"; }
protected override string Piec() { return "L"; }
protected override string Dziewiec() { return "XC"; }
protected override int Mnoznik() { return 10; }
}
class Jednosci : Wyrazenie
{
protected override string Jeden() { return "I"; }
protected override string Cztery() { return "IV"; }
protected override string Piec() { return "V"; }
protected override string Dziewiec() { return "IX"; }
protected override int Mnoznik() { return 1; }
}
static class Program
{
static void Main()
{
const string rzymskie = "MMCXLVI";
var kontekst = new Kontekst(rzymskie);
// Budujemy drzewo, które będzie parsowane:
var drzewo = new List<Wyrazenie> { new Tysiace(), new Setki(),
new Dziesiatki(), new Jednosci() };
// Interpretuj
foreach (var wyrazenie in drzewo)
{
wyrazenie.Interpretuj(kontekst);
}
Console.WriteLine($"{rzymskie} = {kontekst.Wyjscie}");
Console.ReadKey();
}
}
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