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Witam Państwa. Wykład, który za chwilę Państwo wysłuchają dotyczy generatora
analizatorów składniowych YACC. Zapraszam serdecznie do wysłuchania.
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Wprowadzenie

• Program YACC z zadanej specyfikacji generuje
kod źródłowy analizatora składniowego
• Domyślnie jest generowany analizator w języku C
• Wygenerowany kod źródłowy należy
skompilować
• Program YACC w łatwy sposób może
współpracować z generatorem analizatorów
leksykalnych LEX

Analiza składniowa (2)

Program YACC jest generatorem analizatorów składniowych. Z zadanej
specyfikacji program generuje kod źródłowy analizatora składniowego. Domyślnie
tworzony jest kod źródłowy w języku C. Należy go później skompilować jednym z
dostępnych kompilatorów. Program YACC został zaprojektowany w ten sposób,
aby można go było wykorzystywać z generatorem analizatorów leksykalnych
LEX.

2

Podstawy kompilatorów

Podstawowe zasady działania
• Program YACC generuje analizator redukujący
działający w oparciu o tablicę LALR
• Nieterminal znajdujący się po lewej stronie
pierwszej produkcji jest domyślnie symbolem
startowym gramatyki
• W razie konfliktu:
– redukcja/redukcja - domyślnie wybierana jest
akcja wynikająca z kolejności zapisu w
gramatyce
– redukcja/przesunięcie – domyślnie wybierane
jest przesunięcie
Analiza składniowa (3)

Oto podstawowe zasady działania programu YACC.
Program generuje analizator redukujący działający w oparciu o tablicę LALR.
Nieterminal znajdujący się po lewej stronie pierwszej produkcji jest domyślnie
wykorzystywany jako symbol startowy gramatyki.
W razie wystąpienia konfliktu:
-redukcja/redukcja - domyślnie wybierana jest akcja wynikająca z kolejności
zapisu w gramatyce
-redukcja/przesunięcie – domyślnie wybierane jest przesunięcie
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Koncepcja

Specyfikacja
analizatora

YACC

yyparse()

• Funkcję yyparse() można:
– wykorzystać jako samodzielny analizator
– zintegrować z większą aplikacją

Analiza składniowa (4)

Wygenerowany analizator można wykorzystywać jako niezależne narzędzie
przesyłając na wejście strumień danych wejściowych przeznaczony do analizy.
Istnieje jednak możliwość wykorzystania analizatora w większej aplikacji. Dzięki
funkcji yyparse(), która znajduje się w każdym wygenerowanym kodzie
źródłowym można podłączyć analizator składniowy do innej aplikacji.
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Specyfikacja analizatora składniowego
• Specyfikacja składa się z 3 sekcji
– Sekcja definicji
– Sekcja reguł przetwarzania
– Sekcja podprogramów
Definicje
%%
Reguły przetwarzania
%%
Podprogramy

Analiza składniowa (5)

Plik ze specyfikacją dla programu YACC ma określoną strukturę, która musi być
zachowana aby uzyskać analizator składniowy. Specyfikacja składa się z trzech
sekcji rozdzielonych podwójnym symbolem procenta. Pierwsza sekcja zwana
sekcją definicji może zawierać deklaracje i definicje zmiennych, makra
preprocesora oraz deklaracje stanów. Druga sekcja zwana sekcją reguł
przetwarzania zawiera reguły, zgodnie z którymi wygenerowany zostanie
analizator składniowy. Ostatnia sekcja to sekcja podprogramów. Może ona
zawierać definicje funkcji, które będą wykorzystywane w analizatorze
składniowym.
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Specyfikacja analizatora składniowego
• Każda reguła przetwarzania składa się z:
– Produkcji
– Operacji (instrukcje zapisane w języku C)
Produkcja

Operacja

• Np.
S : num ‘+’ num
;

{ printf("liczba + liczba"); }

Analiza składniowa (6)

Jak wspomniano wcześniej analizator składniowy jest generowany z pliku
specyfikacji w oparciu o reguły przetwarzania znajdujące się w drugiej sekcji
pliku. Każda reguła przetwarzania składa się z produkcji oraz z operacji.
Produkcja jest zapisywana w notacji programu YACC. Strzałka jest zastąpiona
znakiem ‘:’. Wykorzystywana notacja omówiona zostanie w dalszej części
wykładu.
Operacja jest natomiast blokiem instrukcji zapisanych w języku C. Operacja
zostaje wykonana w chwili gdy wygenerowany analizator składniowy dokona
redukcji zgodnie ze związaną z tą operacją produkcją.
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Notacja programu YACC

E + T
T
T * F
F
( E )
num

%token num
%%
E : E '+' T
| T
;
T : T '*' F
| F
;
F : '(' E ')'
| num
;

E → ( E )
E → ε

%%
E : '(' E ')'
|
;

E
E
T
T
F
F

→
→
→
→
→
→

Analiza składniowa (7)

Oto gramatyka zapisana w postaci reguł dla programu YACC. Symbol strzałki
zastąpiony został dwukropkiem. Jeśli istnieje więcej niż jedna produkcja z tego
samego symbolu nieterminalnego, to w programie YACC możemy użyć pionowej
kreski do oddzielenia prawych stron produkcji.
Produkcje oddzielone są średnikiem. Jeśli mamy do czynienia z produkcją pustą,
to w miejscu prawej strony produkcji nic nie wpisujemy.
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Współpraca z programem LEX
• Współpraca programu YACC z programem LEX
#define num 257
y.tab.h
%{
#include "y.tab.h"
%}
%%
[+*()] return yytext[0];
21+18
[0-9]+ return num;
[ \t]
;
wejście
.
YY_FATAL("???");
scan.l

num

+

num

%token num
%%
E : E '+' T
| T
;
T : T '*' F
| F
;
F : '(' E ')'
| num
;
parse.y

Analiza składniowa (8)

Na slajdzie w symboliczny sposób zaprezentowana została współpraca programu
wygenerowanego przez generator YACC z programem wygenerowanym przez
generator LEX podczas przetwarzania strumienia danych wejściowych.
Na wejście aplikacji przesyłany jest strumień danych, np. 21 + 18. Analizator
leksykalny wygenerowany przez program LEX dokonuje podziału wejścia na
symbole leksykalne, które przesyłane są dalej do analizatora składniowego. Będą
to w rozważanym przypadku terminal num, terminal +, terminal num. Analizator
wygenerowany przez program YACC dokonuje analizy składniowej.
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Współpraca z programem LEX

%{
#include "y.tab.h"
%}
%%
[+*()] return yytext[0];
[0-9]+ return num;
[ \t]
;
.
YY_FATAL("???");

≡

%{
#include
%}
%%
"+"
"*"
"("
")"
[0-9]+
" "
.

"y.tab.h"
return '+';
return '*';
return '(';
return ')';
return num;
;
YY_FATAL("???");

Zmienne wbudowane programu LEX:
- int yyleng
- char yytext[] / char *yytext
Analiza składniowa (9)

Zanim przejdziemy dalej przypomnijmy sobie kilka wykorzystywanych konstrukcji
dla programu LEX. Po podłączeniu analizatora leksykalnego, program
wygenerowany przez YACC sam będzie sterował jego wywołaniem. Analizator
leksykalny po odnalezieniu kolejnego symbolu leksykalnego musi zwrócić jego
symbol.
Oba zaprezentowane na slajdzie pliki specyfikacji są równoważne. Zmienna
yytext, która jest wbudowana w program LEX zawiera leksem. W przypadku
operatorów leksem jest taki sam jak symbol leksykalny, stąd zastosowane
uproszczenie.
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Współpraca z programem LEX
• Współpraca programu YACC z programem LEX
SCAN.L

LEX

SCAN.C

DANE.TXT
PARSE.EXE

GCC

Odpowiedź
systemu

GRAM.Y

YACC

GRAM.C

bison gram.y -d -o gram.c
flex -oscan.c scan.l
gcc scan.c gram.c –O3 –lfl -o parse.exe
parse.exe < dane.txt
Analiza składniowa (10)

Na slajdzie przedstawiono schemat współpracy generatorów.
Przykładowo dla specyfikacji gram.y możemy wygenerować plik gram.c a
następnie skompilować go do gram.exe.
Aby wykorzystać analizator leksykalny wygenerowany przez program LEX,
należy dodatkowo przygotować specyfikację dla LEX’a scan.l, z której
wygenerowany zostanie plik scan.c.
Przykładowa sekwencja poleceń prowadzących do wygenerowania analizatora
może wyglądać następująco:

bison gram.y -d -o gram.c
flex -oscan.c scan.l
gcc scan.c gram.c –O3 –lfl -o parse.exe
parse.exe < dane.txt
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Współpraca z programem LEX

%{
#include "y.tab.h"
%}
%%
[+*()] return yytext[0];
21+*8
[0-9]+ return num;
[ \t]
;
wejście
.
YY_FATAL("???");

%token num
%%
E : E '+' T
| T
;
T : T '*' F
| F
;
F : '(' E ')'
| num
;

Syntax
error
wyjście

Analiza składniowa (11)

Przyjrzyjmy się teraz odpowiedzialności poszczególnych modułów programu.
Załóżmy, że przygotowujemy program, którego zadaniem jest rozpoznawanie
poprawnie skonstruowanych wyrażeń arytmetycznych zbudowanych z liczb,
operatorów dodawania i mnożenia oraz nawiasów okrągłych. Spójrzmy co się
stanie jeśli wejściem do aplikacji będzie ciąg 21+*8. Analizator leksykalny dokona
poprawnego podziału na symbole leksykalne, które przesłane zostaną do
analizatora składniowego. Analizator składniowy wykryje i zgłosi błąd.
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Współpraca z programem LEX

%{
#include "y.tab.h"
%}
%%
[+*()] return yytext[0];
21-8
[0-9]+ return num;
[ \t]
;
wejście
.
YY_FATAL("???");

%token num
%%
E : E '+' T
| T
;
T : T '*' F
| F
;
F : '(' E ')'
| num
;

wyjście
???
Analiza składniowa (12)

Jeśli wejściem do tej samej aplikacji będzie ciąg 21-8, to błąd zostanie zgłoszony
już przez analizator leksykalny. Po wykryciu niepoprawnego znaku na wejściu,
którym jest minus, analizator leksykalny przerwie pracę i zgłosi błąd.
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Operacje

%{
#include "y.tab.h"
%}
%%
[+*()] return yytext[0];
21+8
[0-9]+ return num;
[ \t]
;
wejście
.
YY_FATAL("???");

%token num
%%
E : E '+' T
| T
;
T : T '*' F
| F
;
F : '(' E ')'
| num
;

wyjście

Analiza składniowa (13)

Przyjrzyjmy się jak będzie wyglądało zachowanie analizatora, jeśli wejście jest
wyrażeniem arytmetycznym zbudowanym zgodnie z wyznaczonymi przez nas
zasadami. Ani analizator leksykalny, ani składniowy nie zgłoszą błędu. Utworzona
aplikacja zakończy pracę sukcesem, lecz nie zostanie wyświetlony żaden
komunikat. Załóżmy, że aby uzyskać potwierdzenie prawidłowej pracy
chcielibyśmy aby wyświetlony został łańcuch OK.
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Operacje

%{
#include "y.tab.h"
%}
%%
[+*()] return yytext[0];
21+8
[0-9]+ return num;
[ \t]
;
wejście
.
YY_FATAL("???");

%token num
%%
S : E {puts("OK");}
;
E : E '+' T
| T
;
T : T '*' F
| F
;
F : '(' E ')'
| num
;

OK
wyjście

Analiza składniowa (14)

W tym celu do produkcji należy dodać odpowiednią operację zapisaną w języku
C. Może to być instrukcja wypisania puts(). Jeśli takie polecenie zostanie
podpięte pod symbol startowy, to w momencie redukcji do symbolu startowego
wyświetlony zostanie odpowiedni napis.
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Zmienne i funkcje

E → ( E )
E → ε

E: '(' E ')'
|
;

Analiza składniowa (15)

Zajmiemy się teraz przygotowaniem analizatora dla języka składającego się z
jednakowej liczby nawiasów otwierających co zamykających. Chcielibyśmy
ponadto, aby analizator wypisał ile par nawiasów pojawiło się na wejściu.
Rozpoczniemy od konwersji gramatyki na notację programu YACC.
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Zmienne i funkcje

%{
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int nawiasy = 0;
%}
%%
S: E
{printf("%d\n", nawiasy);}
;
E: '(' E ')' {++nawiasy;}
|
;

Analiza składniowa (16)

Przejdziemy teraz do uzupełnienia pliku specyfikacji o symbole rozdzielające
sekcje.
Wprowadzimy zmienną „nawiasy”, która będzie pełniła funkcję licznika. Zmienna
ta jest zadeklarowana oraz zainicjalizowana w sekcji deklaracji.
Zmienna „nawiasy” jest inkrementowana w momencie redukcji pojedynczej pary
nawiasów do symbolu E.
Dodajemy nowy symbol startowy tak, aby w momencie wystąpienia odpowiedniej
redukcji program wypisał liczbę nawiasów.
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Zmienne i funkcje
%{
#include "y.tab.h"
%}
%%
. return yytext[0];
%{
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int nawiasy = 0;
%}
%%
S: E
{printf("%d\n", nawiasy);}
;
E: '(' E ')' {++nawiasy;}
|
;
Analiza składniowa (17)

Przygotowujemy prosty plik specyfikacji dla programu LEX. Tak skonstruowana
specyfikacja pozwoli wygenerować skaner, który nie wykrywa żadnych błędów na
poziomie leksykalnym, ale na początek wystarczy. Jego zadaniem jest zwracanie
symbolu, który pojawi się na wejściu do analizatora składniowego.
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Zmienne i funkcje

((()))
wejście

%{
#include "y.tab.h"
%}
%%
. return yytext[0];

%{
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int nawiasy = 0;
%}
%%
S: E
{printf("%d\n", nawiasy);}
;
E: '(' E ')' {++nawiasy;}
|
;
Analiza składniowa (18)

Spójrzmy jak wygląda analiza po wygenerowaniu odpowiednich plików
analizatorów.
Na wejście programu przesyłany jest strumień danych zawierający trzy pary
nawiasów.
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Zmienne i funkcje

((()))
wejście

%{
#include "y.tab.h"
%}
%%
. return yytext[0];
( ( ( ) ) )

%{
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int nawiasy = 0;
%}
%%
S: E
{printf("%d\n", nawiasy);}
;
E: '(' E ')' {++nawiasy;}
|
;
Analiza składniowa (19)

Analizator leksykalny rozpoznaje kolejne znaki i zwraca do analizatora
składniowego symbole nawiasu.
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Zmienne i funkcje

((()))
wejście

%{
#include "y.tab.h"
%}
%%
. return yytext[0];
( ( ( ) ) )

%{
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int nawiasy = 0;
%}
%%
S: E
{printf("%d\n", nawiasy);}
;
E: '(' E ')' {++nawiasy;}
|
;

3
wyjście

Analiza składniowa (20)

Analizator składniowy po zakończeniu analizy wypisuje odpowiedź. Na wyjściu
pojawia się liczba 3.
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Zmienne i funkcje

%{
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int nawiasy = 0;
%}
%%
S: E
{printf("%d\n", nawiasy);}
;
E: '(' E ')' {zwieksz();}
|
;
%%
void zwieksz() {
++nawiasy;
}

Analiza składniowa (21)

Aby zwiększyć czytelność kodu analizatora składniowego można w trzeciej sekcji
umieścić funkcje, które są wywoływane w sekcji drugiej. W ten sposób zapobiega
się również powtarzaniu tego samego kodu w operacjach związanych z
produkcjami. Na slajdzie przedstawiono przeniesienie operacji inkrementacji
zmiennej nawiasy do oddzielnej funkcji zwieksz(). W miejscu, w którym
występowała inkrementacja znajduje się teraz wywołanie funkcji.
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Tokeny

%{
#include "y.tab.h"
%}
%%
\( return LEWY;
\( return PRAWY;
. YY_FATAL("???");

%{
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int nawiasy = 0;
%}
%token LEWY PRAWY
%%
S: E
{printf("%d\n", nawiasy);}
;
E: LEWY E PRAWY {zwieksz();}
|
;
%%
void zwieksz() {
++nawiasy;
}
Analiza składniowa (22)

Wróćmy jeszcze na chwilę do analizatora leksykalnego. Plik specyfikacji, który
utworzyliśmy nie wykrywał błędów na poziomie leksykalnym. Jeśli więc na
wejściu pojawił się inny znak niż nawias, to był on przekazywany jako symbol do
analizatora składniowego i tam powodował błąd składniowy.
Wprowadzimy więc do specyfikacji programu LEX dwa symbole leksykalne:
LEWY oraz PRAWY. Będą one związane odpowiednio z nawiasem otwierającym
oraz nawiasem zamykającym. Jeśli na wejściu pojawi się jakikolwiek inny znak,
analizator leksykalny będzie sygnalizował wystąpienie błędu.
Abyśmy mogli użyć w pliku specyfikacji dla programu LEX nowych symboli
leksykalnych musimy je najpierw zadeklarować w specyfikacji dla programu
YACC. Słowo kluczowe %token służy do deklaracji symboli leksykalnych. Aby
program działał poprawnie modyfikujemy również gramatykę zastępując symbole
nawiasów symbolami LEWY oraz PRAWY.
Po dokonaniu tych zmian nasz program jest gotowy do użycia.
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Tokeny

((()))
wejście
%{
#include "y.tab.h"
%}
%%
\( return LEWY;
\( return PRAWY;
. YY_FATAL("???");

LEWY LEWY LEWY
PRAWY PRAWY PRAWY

%{
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int nawiasy = 0;
%}
%token LEWY PRAWY
%%
S: E
{printf("%d\n", nawiasy);}
;
E: LEWY E PRAWY {zwieksz();}
|
;
%%
void zwieksz() {
++nawiasy;
}

3
wyjście

Analiza składniowa (23)

Na slajdzie przedstawione zostało działanie zmodyfikowanej wersji programu.
Na wejście przesyłany jest strumień danych wejściowych zawierający trzy pary
nawiasów.
Analizator leksykalny przesyła do analizatora składniowego odpowiednie symbole
leksykalne, czyli LEWY, LEWY, LEWY, PRAWY, PRAWY, PRAWY.
Analizator składniowy dokonuje sprawdzenia składni i zlicza liczbę nawiasów.
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Proste gramatyki

Niepusty ciąg liczb w nawiasach

%token NUM
%%
Ciag: '(' Liczby ')'
;
Liczby: NUM
| Liczby ',' NUM
;

{puts("OK");}

Analiza składniowa (24)

Kolejnym problemem jaki rozważymy to przygotowanie odpowiedniej gramatyki
dla języka którym jest niepusty ciąg liczb w nawiasach. Przyjrzyjmy się kilku
alternatywnym rozwiązaniom.
Pierwsze z rozwiązań przedstawione zostało na slajdzie. Składa się z dwóch
nieterminali: Ciąg oraz Liczby.
W gramatyce występuje również terminal NUM oznaczający dowolną liczbę.
Widzimy, że w produkcji nieterminala Liczby występuje bezpośrednia lewostronna
rekurencja.

24

Podstawy kompilatorów

Proste gramatyki

Niepusty ciąg liczb w nawiasach
(rozwiązanie 2)

%token NUM
%%
Ciag: '(' Liczby ')'
;
Liczby: NUM
| NUM ',' Liczby
;

{puts("OK");}

Analiza składniowa (25)

Na slajdzie przedstawiono inne rozwiązanie tego samego problemu. Gramatyka
różni się od poprzedniej tym, że w produkcji nieterminala Liczby zastosowano
prawostronną rekurencję.
Tak przygotowana specyfikacja dla programu YACC spowoduje, że
wygenerowany parser będzie mniej wydajny, gdyż redukcja nieterminala Liczby
nie będzie mogła zachodzić gdy na wejściu pojawi się symbol ‘,’. W zbiorze
FOLLOW(Liczby) znajduje się tylko symbol ‘)’, więc redukcja zajdzie tylko po
przesunięciu wszystkich symboli na stos.
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Proste gramatyki

Niepusty ciąg liczb w nawiasach
(rozwiązanie 3)

%token NUM
%%
Poczatek: '(' Reszta
;
Reszta: NUM ')'
| NUM ',' Reszta
;

{puts("OK");}

Analiza składniowa (26)

Na slajdzie przedstawiono jeszcze inne rozwiązanie problemu. Również w tej
gramatyce występują dwa nieterminale. Tym razem jest to nieterminal Poczatek
oraz nieterminal Reszta. Jak widzimy gramatyka ta jest skonstruowana w nieco
odmienny sposób od poprzednich dwóch. Różnice spowodowały, że akcja
została przesunięta i nie jest już związana z symbolem startowym gramatyki. W
gramatyce tej zastosowano prawostronną rekurencję. Czy i w tej gramatyce
można zastosować bardziej wydajną lewostronną rekurencję w sposób
analogiczny do poprzednio rozpatrywanego przykładu?
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Proste gramatyki

Niepusty ciąg liczb w nawiasach
(rozwiązanie 4)

???

%token NUM
%%
Poczatek: '(' Reszta
;
Reszta: NUM ')'
| Reszta ',' NUM
;

{puts("OK");}

Analiza składniowa (27)

Oto gramatyka zawierająca prostą zamianę w produkcji nietermianala Reszta.
Produkcję zmieniono w ten sposób, aby symbol reszta znalazł się na skrajnie
lewej pozycji w produkcji.
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Proste gramatyki

Niepusty ciąg liczb w nawiasach
(rozwiązanie 4)

%token NUM
%%
Poczatek: '(' Reszta
;
Reszta: NUM ')'
| Reszta ',' NUM
;

{puts("OK");}

(NUM),NUM,NUM

Analiza składniowa (28)

Niestety taka zmiana spowodowała, że gramatyka ta generuje zupełnie inny
język. Język generowany przez tak zmienioną gramatykę to niepusty ciąg, w
którym tylko pierwszy wyraz ciągu jest ujęty w nawiasy okrągłe.
Wprowadzając zmiany do gramatyki należy więc być ostrożnym i zawsze
przeanalizować konsekwencje, jakie niesie ze sobą nawet z pozoru niewielka
zmiana.
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Wykrywanie błędu

Niepusty ciąg liczb w nawiasach

(NUM,NUM),NUM

???

%token NUM
%%
Ciag: '(' Liczby ')'
;
Liczby: NUM
| Liczby ',' NUM
;

{puts("OK");}

Analiza składniowa (29)

Wróćmy do początkowej wersji gramatyki.
Rozważymy teraz jaki będzie rezultat uruchomienia naszego programy, gdy na
wejściu pojawi się ciąg symboli leksykalnych: (NUM, NUM), NUM.
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Podstawy kompilatorów

Wykrywanie błędu

Niepusty ciąg liczb w nawiasach

(NUM,NUM),NUM

???

%token NUM
%%
Ciag: '(' Liczby ')'
;
Liczby: NUM
| Liczby ',' NUM
;

{puts("OK");}
OK
Syntax Error
wyjście

Analiza składniowa (30)

Po uruchomieniu program wypisze OK., co sugeruje, że przetwarzanie
zakończyło się sukcesem. Niestety zaraz pod napisem OK. pojawia się napis
„Syntax Error”. Nasuwa się pytanie: co jest przyczyną takiego zachowania
parsera?
Otóż program Yacc dokonuje redukcji podciągu (NUM,NUM) do symbolu
startowego. W tym momencie wyświetlony zostaje napis OK. Następnie
przesuwane są na stos symbole , oraz NUM. Po zakończeniu pracy analizatora
na stosie oprócz symbolu startowego znajdują się jeszcze inne symbole. Stąd
komunikat o błędzie.
Oczywiście takie działanie programu nie jest zgodne z naszymi oczekiwaniami.
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Wykrywanie błędu

Niepusty ciąg liczb w nawiasach
%token NUM
%%
Koniec: Ciag {puts("OK");}
| Ciag Inne {yyerror();}
;
Inne: '('
| ')'
| ','
| Liczby
;
Ciag: '(' Liczby ')'
;
Liczby: NUM
| Liczby ',' NUM
;
Analiza składniowa (31)

Aby program zachowywał się tak jak tego oczekiwaliśmy musimy dopisać reguły,
które pozwolą wykryć nieprawidłowości. Na slajdzie zademonstrowano
rozszerzoną specyfikację dla programu YACC. Uwzględnia ona wszystkie
sytuacje prowadzące do błędu tak, aby w przypadku ich wystąpienia nie został
wypisany komunikat OK.
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Wykrywanie błędu

Niepusty ciąg liczb w nawiasach

Teraz
OK

%token NUM
%%
Koniec: Ciag {puts("OK");}
| Ciag error {yyerror();}
;
Ciag: '(' Liczby ')'
;
Liczby: NUM
| Liczby ',' NUM
;

Analiza składniowa (32)

Ponieważ przygotowanie produkcji dla wszystkich błędnych łańcuchów
wejściowych może okazać się bardzo pracochłonne można uprościć sobie
zadanie wykorzystując wbudowany w program YACC nieterminal error.
Redukcja do tego nieterminala zachodzi wówczas gdy na stosie pojawia się
niepoprawny ciąg. Możemy więc zastąpić nim wprowadzony wcześniej
nieterminal „inne” bez jawnego wyszczególniania wszystkich błędnych
konstrukcji.
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Powrót po błędzie
Wielowierszowy niepusty ciąg liczb w nawiasach
(NUM,NUM,NUM)
(NUM)
NUM,NUM
%token NUM
%token NL
%%
Wiersz: Ciag NL {puts("OK");}
| Wiersz Ciag NL {puts("OK");}
;
Ciag: '(' Liczby ')'
;
Liczby: NUM
| Liczby ',' NUM
;

OK
OK
Syntax Error
wyjście

Analiza składniowa (33)

Rozszerzmy teraz rozważany analizator tak, aby analiza zachodziła linia po linii.
Naszym celem jest wypisanie OK., jeśli w linii znajduje się poprawnie
skonstruowany niepusty ciąg liczb w nawiasach. W przeciwnym wypadku
chcemy, aby nasz analizator wypisał komunikat o błędzie i kontynuował
przetwarzanie następnej linii. Przyjrzyjmy się rozwiązaniu zaproponowanemu na
slajdzie.
Do produkcji Ciag i Liczby znanych z poprzednich rozwiązań dodane zostały
produkcje nieterminala Wiersz. W produkcjach tych występuje terminal NL
oznaczający znak końca linii. Komunikat OK. jest wypisywany w momencie
akceptacji całej linii.
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Powrót po błędzie
Wielowierszowy niepusty ciąg liczb w nawiasach
(NUM,NUM,NUM)
NUM,NUM
(NUM)

???

%token NUM
%token NL
%%
Wiersz: Ciag NL {puts("OK");}
| Wiersz Ciag NL {puts("OK");}
;
Ciag: '(' Liczby ')'
;
Liczby: NUM
| Liczby ',' NUM
;

OK
Syntax Error
wyjście

Analiza składniowa (34)

Oto wynik działania przygotowanego analizatora dla innych danych wejściowych.
Zmianie uległa jedynie kolejność linii.
Rozważany analizator przestaje działać poprawnie. Proszę zwrócić uwagę, że dla
ostatniego wiersza nie został wypisany komunikat OK., pomimo iż ostatnia linia
jest poprawna w sensie rozważanego języka.
Przyczyną takiego zachowania analizatora jest fakt, że po wystąpieniu
pierwszego błędu kończy on pracę.

34

Podstawy kompilatorów

Powrót po błędzie
Wielowierszowy niepusty ciąg liczb w nawiasach
(NUM,NUM,NUM)
NUM,NUM
(NUM)

Teraz
OK

%token NUM
%token NL
%%
Wiersz: Ciag NL {puts("OK");}
| Wiersz Ciag NL {puts("OK");}
| error Ciag NL (puts("OK");}
;
Ciag: '(' Liczby ')'
;
Liczby: NUM
| Liczby ',' NUM
;

OK
Syntax Error
OK
wyjście

Analiza składniowa (35)

W programie YACC istnieje możliwość powrotu po błędzie. Do tego celu
wykorzystywany jest poznany już wcześniej wbudowany nieterminal error. Użycie
tego nieterminala pozwala zignorować błędne dane i powrócić do analizy
łańcucha wejściowego. Na slajdzie zaprezentowano zmodyfikowaną specyfikację
dla programu analizującego wejście linia po linii. Dzięki wprowadzonym zmianom
program zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami. Dla błędnego wiersza
wyświetlany jest komunikat o błędzie. Jeśli później pojawi się jednak wiersz
poprawny, analizator potrafi go odnaleźć i wypisać odpowiedni komunikat.
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Podsumowanie
• Koncepcja generatora analizatorów
składniowych YACC
• Współpraca z programem LEX
• Notacja programu YACC
• Plik specyfikacji
• Zmienne i funkcje
• Przykłady gramatyk
• Obsługa błędów

Analiza składniowa (36)

Podsumujmy wykład. Zaprezentowana została koncepcja generatora
analizatorów składniowych YACC. Pokazano jak generator ten może
współpracować z generatorem analizatorów leksykalnych LEX. Omówiono
notację wykorzystywaną przez program YACC oraz plik specyfikacji. Pokazano
jako korzystać ze zmiennych oraz funkcji. Na koniec przedstawiono kilka
gramatyk oraz podstawowe problemy na jakie można się natknąć przygotowując
specyfikację. Wykład zakończono omówieniem konstrukcji służących do powrotu
po błędzie.
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Analiza składniowa (37)

Więcej informacji na temat omówionych w wykładzie zagadnień można znaleźć w
literaturze przedstawionej na slajdzie.
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