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Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (2) 

Plan wykładu

• charakterystyka generatora LLgen
• składnia specyfikacji analizatora składniowego
• dołączanie analizatora leksykalnego
• rozszerzenia składni gramatyk 

bezkontekstowych
• środowisko generatora
• przykładowa gramatyka i jej implementacja w 

generatorze LLgen
• mechanizmy rozstrzygania konfliktów

W ramach wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:
•ogólna charakterystyka generatora LLGen
•składnia specyfikacji analizatora składniowego
•zasady dołączania analizatora leksykalnego
•rozszerzenia składni gramatyk bezkontekstowych zaimplementowane w 
generatorze LLgen
•środowisko generatora
•przykładowa gramatyka i jej implementacja w generatorze LLGen
•mechanizmy rozstrzygania konfliktów
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Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (3) 

Generator LLgen - charakterystyka

• LLgen jest generatorem analizatorów 
składniowych

• jest dystrybuowany w ramach pakietu ACK (The 
Amsterdam Compiler Kit) jak i jako samodzielny 
produkt

• obecnie jest rozwijany i dystrybuowany w 
oparciu o licencję BSD przez SourceForge.net

• z jego pomocą zaimplementowano translatory 
dla wielu języków programowania (m. in. Basic, 
C, Pascal, Modula-2, occam)

LLgen jest darmowym, udostępnianym w oparciu o licencję BSD, generatorem 
analizatorów składniowych. Jest dostępny zarówno w ramach pakietu ACK (The
Amsterdam Compiler Kit) jak i samodzielny produkt.
W chwili obecnej LLgen jest rozwijany w ramach SourceForge.net, skąd można 
go pozyskać w postaci źródłowej. Jest także dostępny w niektórych 
dystrybucjach Linuxa.
Z pomocą LLgena pomyślnie zaimplementowano kompilatory dla wielu języków 
programowania, m. in. Basica, C, Pascala, Moduli-2, occamu i Fortranu.
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Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (4) 

Generator LLgen - charakterystyka

• LLgen generuje parsery działające metodą zejść
rekurencyjnych bez nawrotów

• w specyfikacji analizatora można korzystać z 
rozszerzonych gramatyk LL(1)

• na podstawie specyfikacji generowana jest 
implementacja parsera w języku C

• LLgen pozwala także na używanie gramatyk 
niejednoznacznych (dostępne są mechanizmy 
statycznego i dynamicznego rozstrzygania 
konfliktów)

LLgen generuje analizatory składniowe działające metodą zejść rekurencyjnych 
bez nawrotów.
W specyfikacji parsera można korzystać z rozszerzonych gramatyk LL(1).
Dostępna obecnie implementacja generatora LLgen generuje analizatory 
składniowe tylko w języku C.
LLgen pozwala na korzystanie z gramatyk niejednoznacznych dzięki 
wbudowanym mechanizmom statycznego i dynamicznego rozstrzygania 
konfliktów.
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Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (5) 

Generator LLgen - składnia specyfikacji

• specyfikację analizatora składniowego należy 
przygotować w pliku tekstowym

• specyfikacja zawiera produkcje, dyrektywy 
LLgena oraz kod i deklaracje w języku C

• każda produkcja składa się z nieterminala, 
znaku ‘:’, prawej strony produkcji i jest 
zakończona znakiem ‘;’

• po prawej stronie produkcji mogą znajdować się
symbole terminalne, nieterminalne i akcje 
semantyczne

LLgen jest narzędziem wierszowym. Specyfikację należy przygotować w postaci 
zwykłego tekstu w jednym lub wielu plikach.
Specyfikacja zawiera:
•produkcje
•dyrektywy generatora LLgen
•deklaracje i kod w języku C
Każda produkcja składa się z nieterminala, znaku ‘:’, prawej strony produkcji i jest 
zakończona znakiem ‘;’.
Po prawej stronie produkcji mogą znajdować się terminale, nieterminale i akcje 
semantyczne. 
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Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (6) 

Generator LLgen - składnia specyfikacji

• alternatywne prawe strony produkcji rozdziela 
się znakiem ‘|’

• białe spacje są ignorowane, ale nie mogą
występować w obrębie nazw

• komentarze można umieszczać wszędzie tam, 
gdzie dozwolona jest nazwa

• komentarze mają postać taką jak w języku ANSI 
C (/* … */) i nie mogą być zagnieżdżane

Alternatywne prawe strony produkcji rozdziela się znakiem ‘|’ (nie można ich 
rozdzielać na pojedyncze produkcje).
Białe spacje są używane jako separatory. Nie można ich używać w obrębie nazw.
W specyfikacjach można umieszczać również komentarze takie jak w języku 
ANSI C (/* … */). Komentarze mogą wystąpić w każdym miejscu, gdzie 
dozwolone jest wystąpienie nazwy. Komentarze nie mogą być zagnieżdżane.
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Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (7) 

Generator LLgen - składnia specyfikacji

• nazwy symboli terminalnych i nieterminalnych 
mogą być dowolnej długości

• mają składnię taką jak identyfikatory języka C:
– mogą składać się z liter, znaku podkreślenia 

('_') i cyfr dziesiętnych (nie mogą rozpoczynać
się od cyfry)

– wielkość liter jest rozróżniana
• nazwy symboli nie mogą kolidować ze słowami 

kluczowymi języka C

W specyfikacjach można używać nazw o dowolnej długości.
Nazwy mają składnię taką, jak identyfikatory języka C. Nazwa może zawierać
litery, cyfry dziesiętne i znaki podkreślenia (‘_’), ale nie może zaczynać się od 
cyfry. Duże i małe litery są rozróżniane.
Nazwy symboli nie mogą kolidować ze słowami kluczowymi języka C.
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Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (8) 

Generator LLgen - składnia specyfikacji

• nazwy symboli mogą być dowolnej długości, ale:
– w samym LLgenie znaczących jest 50 

pierwszych znaków nazwy
– należy uwzględnić ograniczenia liczby 

znaczących znaków nakładane przez 
docelowy kompilator języka C i konsolidator

• nazwy wszystkich symboli wykorzystywanych i 
generowanych przez LLgena zaczynają się od 
liter LL

Nazwy symboli mogą być dowolnej długości, ale znaczące jest 50 pierwszych 
znaków.
Istotniejszym problemem mogą być ograniczenia związane z wykorzystywanym 
kompilatorem języka C i konsolidatorem (w niektórych implementacjach 
znaczące jest zaledwie 6 początkowych znaków).
W unikaniu kolizji nazw pomocny jest również fakt, iż wszystkie nazwy 
wykorzystywane i generowane przez LLgena zaczynają się od liter LL (prefiks ten 
można zmienić za pomocą opcji wywołania generatora).
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Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (9) 

Generator LLgen - składnia specyfikacji

• terminale, które nie są literałami (są nazwane) 
muszą być wcześniej zadeklarowane za pomocą
słowa kluczowego %token, np.:
%token num;

• każda deklaracja %token musi być zakończona 
średnikiem

• w jednej deklaracji można wymienić wiele nazw, 
należy je wtedy rozdzielić przecinkami, np.:
%token NUM, LITERAL;

Wszystkie terminale, którym nadajemy nazwy (nie są literałami) muszą być przed 
użyciem zadeklarowane za pomocą słowa kluczowego %token. Każda deklaracja 
musi być zakończona średnikiem.
W jednej deklaracji można zadeklarować wiele tokenów, należy je wtedy 
rozdzielić przecinkami.
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Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (10) 

Generator LLgen - składnia specyfikacji

• terminale, które są literałami muszą być ujęte w 
apostrofy

• rozpoznawane są następujące literały specjalne:
'\n' nowa linia
'\r' powrót karetki
'\'' apostrof
'\\' odwrotny ukośnik
'\t' tabulator
'\b' wycofanie znaku
'\xxx' liczba oktalna

Terminale, które są literałami należy ująć w apostrofy.
LLgen rozpoznaje również podobny do języka C zestaw literałów specjalnych 
zapisywanych z użyciem odwrotnego ukośnika takich, jak np. nowa linia czy 
tabulator.
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Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (11) 

Generator LLgen - składnia specyfikacji

• każda napotkana nazwa, która nie została 
wcześniej zadeklarowana jako token jest 
uważana za nieterminal

• LLgen pozwala generować analizatory z 
alternatywnymi nieterminalami startowymi

• aksjomat musi być wskazany za pomocą słowa 
kluczowego %start, np. deklaracja:
%start parse, S ;

określa, że aksjomatem gramatyki jest 
nieterminal S, a jego implementacja ma znaleźć
się w funkcji o nazwie parse

LLgen uważa każdą nazwę nie zadeklarowaną wcześniej jako token za symbol 
nieterminalny.
Analizatory generowane przez LLgena mogą mieć wiele nieterminali startowych.
Nieterminal startowy (aksjomat) musi być wskazany za pomocą słowa 
kluczowego %start, w którym określa się także nazwę funkcji języka C, w której 
LLgen ma umieścić jego implementację.
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Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (12) 

Generator LLgen - składnia specyfikacji

• akcje semantyczne można wstawiać w 
dowolnym miejscu prawej strony produkcji

• akcje to pojedyncza instrukcja albo instrukcje 
języka C ujęte w nawiasy klamrowe

• każdy nieterminal jest implementowany jako 
funkcja języka C, zmienne lokalne funkcji można 
zadeklarować po lewej stronie produkcji za 
symbolem nieterminalnym w nawiasach 
klamrowych, np.:
S {int zm;} : '(' num {suma = 0;} R

;

Akcje semantyczne można umieszczać w dowolnym miejscu prawej strony 
produkcji. W akcjach można umieścić jedną lub wiele instrukcji języka C. Każda 
akcja musi być ujęta w nawiasy klamrowe.
Każdy nieterminal jest implementowany w LLGenie jako funkcja języka C. LLgen
pozwala deklarować zmienne lokalne funkcji po lewej stronie produkcji za 
symbolem nieterminalnym w nawiasach klamrowych.
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Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (13) 

Generator LLgen - analizator leksykalny

• domyślnie LLgen korzysta z zewnętrznego 
analizatora leksykalnego generowanego przez 
LEXa (wywoływana jest funkcja yylex())

• w trakcie generacji parsera LLgen tworzy plik 
interfejsu Lpars.h, który zawiera definicje 
(#define) przypisujące stałe liczbowe nazwom  
zadeklarowanych tokenów

• jeżeli jakieś tokeny zostały zadeklarowane plik 
Lpars.h należy włączyć (#include "Lpars.h") do 
analizatora leksykalnego

LLgen domyślnie korzysta z zewnętrznego analizatora leksykalnego 
generowanego za pomocą LEXa (do skanowania wejścia wywoływana jest 
funkcja yylex()).
W trakcie generowania analizatora składniowego powstaje również plik Lpars.h, 
który zawiera definicje (#define) przypisujące stałe liczbowe nazwom 
zadeklarowanych tokenów.
Jeżeli w analizatorze składniowym zostały zadeklarowane jakieś tokeny plik
Lpars.h należy włączyć do analizatora leksykalnego.
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Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (14) 

Generator LLgen - analizator leksykalny

• w celu skorzystania z innego analizatora należy:
– umieścić jego implementację bezpośrednio w 

specyfikacji gramatyki (w bloku ‘{‘ … ‘}’) albo 
w zewnętrznym pliku

– wskazać (po słowie kluczowym %lexical) 
nazwę funkcji, która ma być wywoływana 
przez LLgena do skanowania wejścia, np.:
%lexical my_yylex;

Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie chcemy użyć LEXa należy:
•umieścić implementację skanera bezpośrednio w specyfikacji gramatyki (w bloku 
‘{‘ ‘}’) albo w zewnętrznym pliku
•w specyfikacji wskazać nazwę funkcji, którą LLgen ma wywoływać w celu 
skanowania wejścia,
w tym celu należy użyć słowa kluczowego %lexical a za nim podać nazwę funkcji
•w razie potrzeby włączyć do analizatora leksykalnego plik Lpars.h
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Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (15) 

Rozszerzenia składni gramatyk bezkontekstowych

• jak już wspomniano – w specyfikacji analizatora 
można korzystać z rozszerzeń składni gramatyk 
bezkontekstowych, do których należą:
– domknięcie zwrotne (*) z opcjonalnym 

ograniczeniem liczby powtórzeń (*liczba)
– domknięcie dodatnie (+) z opcjonalnym 

ograniczeniem liczby powtórzeń (+liczba)
– operator opcjonalności (?)
– możliwość grupowania symboli (‘[‘ … ‘]’)

Jak już wspomniano w ogólnej charakterystyce generatora, LLgen pozwala na 
korzystanie z rozszerzeń standardowej składni gramatyk bezkontekstowych, 
takich jak:
•domknięcie zwrotne (*) z opcjonalnym ograniczeniem liczby powtórzeń (*liczba)
•domknięcie dodatnie (+) z opcjonalnym ograniczeniem liczby powtórzeń
(+liczba)
•operator opcjonalności (?)
•możliwość grupowania symboli za pomocą nawiasów ‘[‘ … ‘]’
Zobaczmy teraz, jak te rozszerzenia pozwalają uprościć zapis składni. Na 
kolejnych slajdach porównano tradycyjne specyfikacje gramatyk z ich 
odpowiednikami wykorzystującymi rozszerzenia wprowadzone w generatorze 
LLgen.



16

Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (16) 

Rozszerzenia składni – domknięcie zwrotne

• język opisany wyrażeniem regularnym a*b

S : A B
;

A :
| 'a' A
;

B : 'b'
;

S : A B
;

A : 'a' *
;

B : 'b'
;

tradycyjna notacja LLgen

W przykładzie gramatyki bezkontekstowej dla języka opisanego wyrażeniem 
regularnym a*b widać, że operator domknięcia zwrotnego pozwala uniknąć
używania rekurencji w produkcjach.
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Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (17) 

Rozszerzenia składni – domknięcie zwrotne z  ograniczeniem 
liczby powtórzeń

• język {b, ab, aab}

S : A B
;

A :
| 'a' R1
;

R1 :
| 'a'
;

B : 'b'
;

S : A B
;

A : 'a' *2
;

B : 'b'
;

tradycyjna notacja LLgen

Zapis języka zawierającego trzy słowa {b, ab, aab} można skrócić korzystając z 
operatora domknięcia zwrotnego z górnym ograniczeniem liczby powtórzeń.
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Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (18) 

Rozszerzenia składni – domknięcie dodatnie

• język opisany wyrażeniem regularnym a+b

S : A B
;

A : 'a' R1
;

R1 :
| A
;

B : 'b'
;

S : A B
;

A : 'a' +
;

B : 'b'
;

tradycyjna notacja LLgen

Operator domknięcia dodatniego dostępny w LLgenie także pomaga uniknąć
kłopotów związanych z przeprowadzaniem lewostronnej faktoryzacji i ograniczyć
liczbę pomocniczych nieterminali w zapisie gramatyki.
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Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (19) 

Rozszerzenia składni – domknięcie dodatnie z  ograniczeniem 
liczby powtórzeń

• język {ab, aab}

S : A B
;

A : 'a' R1
;

R1 :
| 'a'
;

B : 'b'
;

S : A B
;

A : 'a' +2
;

B : 'b'
;

tradycyjna notacja LLgen

Uniknięcie konieczności przeprowadzania lewostronnej faktoryzacji jest 
szczególnie istotne, gdy mamy do czynienia z arbitralnie ograniczoną liczbą
powtórzeń symbolu (liczba dodatkowych nieterminali rosłaby wówczas liniowo 
wraz z liczbą powtórzeń).



20

Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (20) 

Rozszerzenia składni – operator ?

• język {b, ab}
• operator ? jest skrótem zapisu „*1”

S : A B
;

A :
| 'a'
;

B : 'b'
;

S : A B
;

A : 'a' ?
;

B : 'b'
;

tradycyjna notacja LLgen

Operator opcjonalności jest skróconym wariantem operatora domknięcia 
zwrotnego z górnym ograniczeniem liczby powtórzeń do 1 (*1).
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Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (21) 

Rozszerzenia składni – grupowanie

• do grupowania symboli służą nawiasy ‘[‘ ‘]’
• język {aa, ab, ba, bb}

S : 'a' R1
| 'b' R1
;

R1 : 'a'
| 'b'
;

S : [ 'a' | 'b' ] +2
;

tradycyjna notacja LLgen

Kolejnym bardzo elastycznym rozszerzeniem składni jest możliwość grupowania 
symboli za pomocą nawiasów ‘[‘ ‘]’. Grupowanie symboli pozwala na czytelniejszy 
i krótszy zapis składni języka wejściowego.
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Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (22) 

Rozszerzenia składni – grupowanie

• grupowanie pozwala niekiedy uniknąć
przeprowadzania lewostronnej faktoryzacji

• przedstawiona w przykładzie gramatyka nie jest 
LL(1) – występuje konflikt alternatyw, dzięki 
rozszerzeniom LLgena można uniknąć
pracochłonnych modyfikacji specyfikacji

S : 'a' B
| 'a' C
;

S : 'a' [ B | C ]
;

tradycyjna notacja LLgen

Jeżeli gramatyka wejściowa nie jest LL(1) i występuje w niej konflikt alternatyw 
właśnie dzięki operatorowi grupowania można czasami uniknąć przeprowadzania 
pracochłonnej operacji lewostronnej faktoryzacji.
W przedstawionym przykładzie analizator składniowy widząc na wejściu literę a
nie jest w stanie określić, którą alternatywną prawą stronę produkcji dla 
nieterminala S:
S -> ‘a’ B
czy
S -> ‘a’ C
powinien rozwijać. Produkcję należałoby teraz odpowiednio przepisać
wprowadzając dodatkowy nieterminal.
Wykorzystanie rozszerzeń LLgena pozwala uniknąć pracochłonnych modyfikacji 
gramatyki – dzięki wykorzystaniu operatora grupowania możemy nieterminal S 
zapisać jako:
S : ‘a’ [ B | C ]

;
i uniknąć w ten sposób konfliktu.
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Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (23) 

Rozszerzenia składni – przykład

• porównajmy teraz w praktyce:
– pracochłonności tradycyjnej procedury 

odpowiedniego dostosowywania gramatyki, 
która nie jest LL(1), oraz

– pracochłonność bezpośredniej implementacji 
jej w generatorze LLgen

• załóżmy, że naszym zadaniem jest napisanie 
akceptora dla języka bezkontekstowego anbn dla 
n>0

• w kolejnych krokach najpierw prześledzimy 
tradycyjne podejście, a następnie zobaczymy 
rozwiązanie w LLgenie

Porównajmy teraz w praktyce:
•pracochłonność tradycyjnej procedury odpowiedniego dostosowywania 
gramatyki, która nie jest LL(1) oraz
•pracochłonność bezpośredniej implementacji takiej gramatyki w generatorze 
LLgen.
W tym celu, załóżmy, że naszym zadaniem jest napisanie akceptora dla języka 
bezkontekstowego a^nb^n dla n dodatniego.
W kolejnych krokach najpierw prześledzimy tradycyjną procedurę postępowania 
przy przepisywaniu gramatyki do LL(1), następnie zobaczymy jak można było to 
zadanie rozwiązać z wykorzystaniem LLgena.
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Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (24) 

Rozszerzenia składni – przykład

• w akceptorze zostaną wykorzystane dwie 
zmienne typu całkowitego int l_a i l_b do 
zliczania liczby wystąpień poszczególnych liter

• w aksjomacie gramatyki (S) po przetworzeniu 
ciągu liter a (A) i ciągu liter b (B) porównane 
zostaną wartości zmiennych i wydrukowany 
odpowiedni komunikat

{
int l_a, l_b;

}
%start parse, S ;
S : A B { if(l_a==l_b)puts("OK");

else puts("Error"); }
;

W implementacji wykorzystamy dwie zmienne globalne typu całkowitego int l_a i
l_b do zliczania liczby wystąpień odpowiednio liter a i b.
Deklaracja:
%start parse, S ;
określa, że aksjomatem naszej gramatyki będzie nieterminal S, a jego 
implementacja ma znaleźć się w funkcji języka C o nazwie parse.
Z aksjomatu gramatyki wywodzimy ciąg liter a – nieterminal A i ciąg liter b –
nieterminal B. Po przetworzeniu obu ciągów sprawdzamy, czy liczba liter a była 
równa liczbie liter b – jeśli tak – drukujemy komunikat „OK”, w przeciwnym 
przypadku – komunikat „Error”.
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Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (25) 

Rozszerzenia składni – przykład

• w najprostszym zapisie gramatyki występuję
lewostronna rekurencja, którą trzeba usunąć aby 
gramatyka była LL(1)

A : 'a'  { l_a = 1; }
| A 'a' { l_a++; }
;

B : 'b'   { l_b = 1; }
| B 'b' { l_b++; }
;

Najprostszy zapis gramatyki w postaci dla nieterminala A:
A -> a
lub
A -> A a
i dla nieterminala B:
B -> b
lub
B -> B b
niestety zawiera w obu produkcjach lewostronną rekurencję, którą trzeba 
koniecznie usunąć jednocześnie – jeśli jest to konieczne – odpowiednio 
modyfikując akcje skojarzone z produkcjami.
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Generator LLGen (26) 

Rozszerzenia składni – przykład

• proste zastąpienie lewostronnej rekurencji przez 
prawostronną nie zmusza co prawda do 
modyfikowania produkcji, ale powoduje konflikt 
alternatyw

A : 'a'   { l_a = 1; }
| 'a' A { l_a++; }
;

B : 'b'   { l_b = 1; }
| 'b' B { l_b++; }
;

Najprostszym rozwiązaniem problemu lewostronnej rekurencji jest zastąpienie jej 
prawostronną. Operacja ta nie jest skomplikowana. Teraz produkcje przyjmują
postać dla nieterminala A:
A -> a
lub
A -> a A
i dla nieterminala B:
B -> b
lub
B -> b B
i udało się uniknąć modyfikowania akcji. Niestety gramatyka nadal nie nadaje się
do implementacji – konieczne jest przeprowadzenie lewostronnej faktoryzacji.
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Generator LLGen (27) 

Rozszerzenia składni – przykład

• przeprowadzenie lewostronnej faktoryzacji 
wymaga wprowadzenia dodatkowych 
nieterminali i odpowiedniej modyfikacji akcji

A : 'a' RA { l_a++; }
;

RA :        { l_a = 0; }
| 'a' RA { l_a++; }
;

B : 'b' RB  { l_b++; }
;

RB :      { l_b=0;}
| 'b' RB { l_b++; }
;

Przeprowadzenie lewostronnej faktoryzacji nie jest już takie proste. Musimy 
wprowadzić dwa dodatkowe nieterminale i istotnie zmodyfikować akcje.
Z nieterminala A będziemy teraz wywodzić pojedynczą literę a oraz resztę ciągu 
liter a – nieterminal RA. Po zakończeniu wywodzenia RA powiększamy zliczoną
liczbę liter a o 1 – tą którą wywiedliśmy przez wywołaniem RA. 
W nieterminalu RA możemy natrafić na ciąg pusty – wtedy inicjalizujemy długość
ciągu liter a wartością 0 i rozpoczynamy powrót z rekurencji.
Jeżeli natomiast trafimy na literę a, wczytujemy ją i  rekurencyjnie kontynuujemy 
przetwarzanie reszty ciągu, a po każdym powrocie zwiększamy wartość zmiennej 
przechowującej długość ciągu o 1.
Implementacja przetwarzania ciągu liter b ma identyczną postać z dokładnością
do rozpoznawanej litery i wykorzystywanej zmiennej.
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Generator LLGen (28) 

Rozszerzenia składni – przykład

• rozwiązanie tego samego zadania z 
wykorzystaniem LLgena nie wymaga żadnych 
modyfikacji gramatyki – wystarczy wykorzystać
grupowanie i operator domknięcia dodatniego

S : {l_a=l_b=0;} A B { if(l_a==l_b)puts("OK");
else puts("Error");

}
;

A : [ 'a' { l_a++; } ] +
;

B : [ 'b' { l_b++; } ] +
;

Stworzenie akceptora dla języka a^nb^n z wykorzystaniem LLgena jest zadaniem 
trywialnym. Nie trzeba wykonywać żadnych pracochłonnych operacji 
modyfikowania gramatyki.
W produkcji dla każdego z ciągów liter wykorzystujemy operator grupowania, w 
którym z rozpoznaniem pojedynczej litery kojarzymy zwiększenie odpowiedniego 
licznika o 1. Po operatorze grupowania umieszczamy domknięcie dodatnie.
Trzeba jeszcze tylko zainicjalizować zmienne służące do obliczenia długości 
ciągów. Można to zrobić w deklaracjach zmiennych albo tak, jak w przykładzie –
przed rozpoczęciem przetwarzania obu ciągów.
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Generator LLGen (29) 

Środowisko – kompilacja

• generator wywołuje się poleceniem LLgen
podając jako parametr nazwę pliku tekstowego 
zawierającego specyfikację, np.:
LLgen gram.g

• jeżeli specyfikacja jest poprawna wygenerowane 
zostaną następujące pliki:
– gram.c – implementacja parsera
– Lpars.h – interfejs z analizatorem leksykalnym
– Lpars.c – tablica sterująca i szkielet parsera

Generator uruchamia się poleceniem LLgen podając jako parametr nazwę pliku 
tekstowego zawierającego specyfikację gramatyki.
Jeśli specyfikacja była poprawna zostaną utworzone trzy pliki:
-plik z implementacją, o takiej samej nazwie głównej co specyfikacja i 
rozszerzeniu .c
-plik Lpars.h interfejsu z analizatorem leksykalnym zawierający przypisania 
stałych liczbowych nazwom zadeklarowanych tokenów
-plik Lpars.c zawierający niezależny od gramatyki szkielet parsera oraz tablicę
sterującą generowaną na podstawie specyfikacji.
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Generator LLGen (30) 

Środowisko – opcja –v i plik LL.output

• na etapie uruchamiania i testowania parsera 
warto korzystać z opcji -v

• użycie tej opcji powoduje wygenerowanie pliku
LL.output zawierającego informacje o 
nierozwiązanych konfliktach w gramatyce

• opcji -v można używać do trzech razy w jednym 
wywołaniu,
każde kolejne użycie podnosi poziom 
szczegółowości komunikatów,
trzykrotne – daje kompletny opis gramatyki

W trakcie uruchamiania i testowania parsera warto używać w wywołaniu opcji -v, 
która powoduje, że LLgen wypisuje w trakcie pracy komunikaty diagnostyczne 
oraz generuje plik LL.output zawierający informacje o ewentualnych 
nierozwiązanych konfliktach w gramatyce.
Opcję -v można podać w jednym wywołaniu do trzech razy. Za każdym razem 
LLgen podnosi poziom szczegółowości komunikatów, maksymalna liczba 
powtórzeń powoduje wygenerowanie kompletnego opisu gramatyki.
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Generator LLGen (31) 

Środowisko – funkcja main

• użytkownik musi dostarczyć implementację
funkcji main()

• jeśli symbol startowy został zadeklarowany jako:
%start parse, S ;

to w najprostszym przypadku ciało funkcji main
wywołuje funkcję parse:
int main()
{
parse();
return 0;

}

W celu uzyskania kompletnego, działającego analizatora składniowego należy 
dostarczyć implementację funkcji main(). W najprostszym przypadku ciało funkcji 
main() wywołuje funkcję implementującą aksjomat gramatyki.
W implementacji można także dołączyć kod inicjalizujący zmienne czy drukujący 
komunikaty. Można także, np. w zależności od opcji wywołania programu 
parsera, rozpocząć analizę od różnych symboli startowych gramatyki.
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Generator LLGen (32) 

Środowisko – zmienna LLsymb

• ostatnio odczytany lub podglądany token jest 
przechowywany w globalnej zmiennej LLsymb, 
której zawartość zależy od aktualnego położenia 
głowicy czytającej po prawej stronie produkcji
– jeżeli został przeczytany token, to LLsymb

zawiera ten token
– w przypadku grupowania i alternatywy w

LLsymb znajduje się podglądany token
– w pozostałych przypadkach zawartość

zmiennej jest nieokreślona

W trakcie analizy przydatna może być informacja o odczytanym lub podglądanym 
tokenie.
Informacja taka znajduje się w globalnej zmiennej całkowitej LLsymb. Zmienna 
przyjmuje różne wartości, zależne od położenia głowicy czytającej po prawej 
stronie produkcji.
Po odczytaniu tokena zmienna LLsymb zawiera ten token.
Po grupowaniu lub alternatywie w zmiennej znajduje się podglądany token, w 
pozostałych przypadkach jej zawartość jest nieokreślona.



33

Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (33) 

Środowisko – funkcja LLmessage

• bardzo ważną rolę w implementacji parsera 
pełni dostarczana również przez użytkownika 
implementacja funkcji LLmessage

• funkcja LLmessage jest automatycznie 
wywoływana przez parser, gdy wystąpi błąd 
składniowy

• implementacja funkcji LLmessage może:
– wyświetlić komunikat o błędzie
– kontynuować albo przerwać działanie parsera
– podjąć próbę podniesienia z błędu

Ostatnią funkcją, którą należy samemu zaimplementować jest funkcja
LLmessage automatycznie wywoływana przez parser po napotkaniu błędu 
składniowego.
Sposób implementacji tej funkcji odgrywa kluczową rolę w obsłudze błędów 
składniowych. Konkretna implementacja funkcji LLmessage może podjąć różne 
działania, np.:
•wyświetlić komunikat o błędzie
•kontynuować albo przerwać działanie parsera
•podjąć próbę podniesienia z błędu
lub kombinację wymienionych akcji.
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Generator LLGen (34) 

Środowisko – funkcja LLmessage

• funkcja LLmessage ma jeden parametr typu 
całkowitego i nie zwraca żadnej wartości:
void LLmessage(int tk);

parametr tk zawiera informację o typie błędu:
– tk > 0 – oczekiwany był token tk
– 0 – wczytany został nieoczekiwany token i 

został usunięty
– 1 – parser nie napotkał oczekiwanego końca 

pliku, reszta wejścia zostanie pominięta

Funkcja LLmessage ma jeden parametr typu całkowitego i nie zwraca żadnej 
wartości. Parametr zawiera informację o typie błędu i może być:
-dodatnią liczbą całkowitą – jest to token, który był oczekiwany na wejściu; 
można teraz podjąć próbę naprawy wejścia: należy wycofać do strumienia 
wejściowego token znajdujący się w LLsymb i przypisać zmiennej LLsymb
oczekiwany token
-0 – analizator napotkał i usunął nieoczekiwany token (usunięty token znajduje 
się w zmiennej LLsymb)
--1 – nie został napotkany oczekiwany koniec pliku, pozostałe wejście zostanie 
pominięte.
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Generator LLGen (35) 

Przykładowa gramatyka - zadanie

• zademonstrujmy teraz wykorzystanie LLgena 
rozwiązując następujące zadanie:
– na wejściu znajduje się ciąg nieujemnych 

liczb całkowitych ujęty w nawiasy okrągłe,
ciąg zawiera co najmniej jedną liczbę, jeśli 
jest ich więcej – są rozdzielone przecinkami

• należy napisać analizator składniowy, który 
sprawdzi poprawność wprowadzonych danych

Zademonstrujmy teraz wykorzystanie LLgena w praktyce rozwiązując 
następujące zadanie:
na wejściu znajduje się ciąg nieujemnych liczb całkowitych ujęty w nawiasy 
okrągłe,
ciąg zawiera co najmniej jedną liczbę, jeśli jest ich więcej – są rozdzielone 
przecinkami.
Zadanie polega na napisaniu analizatora składniowego, który sprawdzi 
poprawność wprowadzonych danych.
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Generator LLGen (36) 

Przykładowa gramatyka - analizator leksykalny

• analizator leksykalny implementujemy w LEXie
(w implementacji włączamy plik Lpars.h):

%{
#include "Lpars.h"

%}
%%
\(         { return '('; }
\)         { return ')'; }
\,         { return ','; }
" "        { return ' '; }
[0-9]+     { return num; }

Analizator leksykalny implementujemy z wykorzystaniem LEXa. Musi on 
rozpoznać i zwrócić lewe i prawe nawiasy oraz przecinek. Ewentualne spacje na 
wejściu pomijamy.
Po natrafieniu na liczbę zwracamy informację o rozpoznaniu tokena num. Token
num nie jest literałem, więc koniecznie trzeba pamiętać o włączeniu pliku 
"Lpars.h".
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Generator LLGen (37) 

Przykładowa gramatyka - analizator składniowy

• analizator składniowy – definicje, gramatyka
{

#include <stdio.h>
int nerrors = 0;

}
%token num;
%start parse, S ;
S : '(' num R { if(nerrors == 0)printf("\nOK\n");

else printf("Napotkano błędy\n");
}

;
R : ')'

| ',' num R
;

W analizatorze składniowym włączamy plik stdio.h, ponieważ będziemy 
korzystać z funkcji printf do wypisywania komunikatów. Następnie definiujemy 
zmienną nerrors, w której będziemy przechowywać informację o liczbie błędów 
rozpoznanych w trakcie analizy danych wejściowych. Całość kodu w języku C 
należy koniecznie ująć w nawiasy klamrowe.
Następnie deklarujemy token num i wskazujemy, że aksjomatem gramatyki jest 
nieterminal S, a jego implementacja ma znaleźć się w procedurze parse.
Całe wejście (S) składać się będzie z lewego nawiasu, liczby i reszty (R). Po 
zakończeniu analizy wejścia sprawdzamy liczbę błędów i drukujemy stosowny 
komunikat.
Reszta (R) to albo prawy nawias ‘)’ kończący wejście, albo przecinek, kolejna 
liczba i reszta (R).



38

Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (38) 

Przykładowa gramatyka - analizator składniowy

• analizator składniowy – definicje, gramatyka z 
wykorzystaniem rozszerzeń LLgena

{
#include <stdio.h>
int nerrors = 0;

}
%token num;
%start parse, S ;
S : '(' num [ ',' num ]* ')' {

if(nerrors==0)printf("\nOK\n");
else printf("Napotkano błędy\n");

}
;

Jeżeli w rozwiązaniu wykorzystamy rozszerzenia generatora LLgen zapis 
gramatyki można zdecydowanie uprościć.
Podobnie jak w poprzednim rozwiązaniu włączamy plik stdio.h, ponieważ
będziemy korzystać z funkcji printf do wypisywania komunikatów. Również
definiujemy zmienną nerrors, w której będziemy przechowywać informację o 
liczbie błędów rozpoznanych w trakcie analizy danych wejściowych. Całość kodu 
w języku C ujmujemy w nawiasy klamrowe.
Następnie deklarujemy token num za pomocą deklaracji
%token num;
oraz za pomocą deklaracji:
%start parse, S;
wskazujemy, że aksjomatem gramatyki jest nieterminal S, a jego implementacja 
ma znaleźć się w procedurze parse.
Całe wejście (S) składać się będzie z lewego nawiasu, liczby, następnie 0 lub 
więcej powtórzeń ciągu ‘,’ i num i zakończone będzie prawym nawiasem 
okrągłym.  Po zakończeniu analizy wejścia sprawdzamy liczbę błędów i 
drukujemy stosowny komunikat.



39

Podstawy kompilatorów

Generator LLGen (39) 

Przykładowa gramatyka – funkcje pomocnicze

• analizator składniowy – funkcje pomocnicze
{
int main()
{ parse();

return 0;
}
void LLmessage(int tk)
{

if((tk==-1)||(tk>0))nerrors++;
if(tk == -1)printf("Oczekiwany koniec pliku\n");
else if(tk == 0)

if(LLsymb < 256)
printf("Token (%c) usunięty\n",LLsymb);

else printf("Token o numerze (%d) usunięty\n",LLsymb);
else if(tk < 256)printf("Oczekiwano tokena (%c)\n",tk);

else printf("Oczekiwano tokena o numerze (%d)\n",tk);
}

}

W celu uzyskania kompletnego analizatora należy jeszcze dołączyć
implementacje funkcji main() i LLmessage().
Funkcja main będzie miała najprostszą możliwą postać – wywoła tylko funkcję
parse implementującą aksjomat gramatyki.
Funkcja LLmessage jest bardziej rozbudowana. W zależności od wartości 
parametru wyświetla informację o typie błędu i ewentualnie konkretnym tokenie, 
który ten błąd spowodował.
Przy wyświetlaniu komunikatów o błędnych tokenach inaczej traktowane są
literały (o kodach do 256) i nazwane tokeny. O ile w przypadku literałów 
komunikat o błędzie jest jasny, o tyle podanie numeru tokena nie daje 
użytkownikowi analizatora istotnych informacji. W rzeczywistej implementacji 
należy oczywiście użyć bardziej deskryptywnych komunikatów rozszyfrowujących 
jakie jednostki leksykalne kryją się pod numerami tokenów.
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Generator LLGen (40) 

Przykładowa gramatyka – obsługa błędów

• zobaczmy teraz rezultat analizy błędnego 
wejścia dla następujących przykładowych 
danych wejściowych:
(5,,6,7)

• w odpowiedzi analizator wygeneruje odpowiedź:
Oczekiwano tokena o numerze (258)
Token o numerze (258) usunięty
Napotkano błędy

W przedstawionym przykładzie analizy błędnego wejścia widać w jakich 
sytuacjach i z jakimi parametrami analizator wygenerowany przez LLgena
wywołuje funkcję LLmessage.
Ciąg lewego nawiasu, liczby 5 i przecinka jest poprawny. Następnie analizator 
oczekuje na liczbę, której jednak nie ma na wejściu. Wywołuje więc funkcję
LLmessage z parametrem o wartości 258 – oczekiwany token o numerze 258 
(258 to numer jaki LLgen przypisał jednostce leksykalnej num zdefiniowany w
Lpars.h).
Implementacja funkcji LLmessage nie naprawiła wejścia, a zatem analizator 
usuwa oczekiwany token i wywołuje funkcję LLmessage z parametrem 0 –
usunięto token znajdujący się w LLsymb.
Teraz już bez przeszkód analizator kontynuuje analizę wejścia aż do końca pliku. 
Ostatni komunikat jest drukowany przez akcje użytkownika.
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Generator LLGen (41) 

Rozwiązywanie konfliktów

• generując parser działający metodą
rekurencyjnych zejść bez nawrotów możemy 
mieć do czynienia z dwoma typami konfliktów:
– konfliktem alternatyw – nie wiadomo, którą z 

prawych stron produkcji wybrać
– konfliktem powtórzeń – aktualnie rozwijany 

nieterminal zawiera domknięcie i nie wiadomo 
czy wejście jest jego dalszym ciągiem czy też
rozpoczyna inną produkcję

Generator LLgen udostępnia mechanizmy rozstrzygania konfliktów, które 
pozwalają wykorzystywać gramatyki nie należące do klasy LL(1).
Omówione zostaną teraz typy konfliktów jakie mogą wystąpić przy generowaniu 
analizatora dla gramatyki nie będącej LL(1) i sposoby ich rozstrzygania.
W trakcie generacji analizatora składniowego działającego metodą
rekurencyjnych zejść bez nawrotów możemy napotkać dwa rodzaje konfliktów:
-konflikt alternatyw – nie jesteśmy w stanie określić, którą z prawych stron należy 
rozwijać
-konflikt powtórzeń – aktualnie przetwarzana konstrukcja zawiera domknięcie i 
nie wiadomo czy wejście jest jej dalszym ciągiem czy też rozpoczyna inną
produkcję
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Rozwiązywanie konfliktów alternatyw

• do rozwiązywania konfliktu alternatyw służą
odpowiednie słowa kluczowe:
– do dynamicznego rozstrzygania:

• %if(warunek)
– do statycznego rozstrzygania:

• %prefer (równoważne %if(1))
• %avoid (równoważne %if(0))

Do rozwiązywania konfliktów alternatyw w generatorze LLgen przewidziano 
odpowiedni zestaw słów kluczowych.
Do dynamicznego rozwiązywania konfliktów służy słowo kluczowe %if, za którym 
należy umieścić zapisany w języku C i ujęty w nawiasy okrągłe warunek. 
Konstrukcję tę należy umieścić na początku prawej strony pierwszej alternatywy 
produkcji, w której występuje konflikt. Przy każdym wystąpieniu konfliktu warunek 
będzie obliczany i jeżeli będzie prawdziwy będzie wybierana ta alternatywa. 
Jeżeli warunek będzie fałszywy wykorzystana zostanie któraś z pozostałych 
alternatyw.
W przypadku statycznego rozstrzygania konfliktów używamy słów kluczowych
%prefer (równoważne %if(1)) i %avoid (równoważne %if(0)). Oczywiście, nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby również w przypadku statycznego rozstrzygania 
konfliktów użyć słowa kluczowego %if, ale może to spowodować wygenerowanie 
nadmiarowego kodu.
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Generator LLGen (43) 

Rozwiązywanie konfliktów – przykład użycia %if

• jako przykład wykorzystania słowa kluczowego
%if rozważmy zadanie badania parzystości 
liczby binarnej

• liczba jest zapisana począwszy od najstarszej 
cyfry, a zatem odpowiedź będzie znana dopiero 
po wczytaniu ostatniej cyfry ciągu

• analizator leksykalny ma następującą postać:
%%
[01]     { return yytext[0]; }

Jako przykład dynamicznego rozstrzygania konfliktów alternatyw za pomocą
użycia słowa kluczowego %if rozważmy zadanie polegające na badaniu 
parzystości liczby binarnej.
Liczba jest zapisana w pliku począwszy od najstarszej cyfry, a zatem odpowiedź
będzie znana dopiero po wczytaniu ostatniej cyfry ciągu.
Analizator leksykalny rozpoznaje i zwraca cyfry binarne.
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Generator LLGen (44) 

Rozwiązywanie konfliktów – przykład użycia %if

• analizator składniowy – definicje, gramatyka:

{
int parity;

}
%start parse, S ;
S : '0' { parity = 0; }  R
| '1' { parity = 1; }  R
;

R :   %if(parity == 0) { puts("even"); }
|                    { puts("odd");  }
| S
;

W analizatorze składniowym deklarujemy pomocniczą zmienną typu całkowitego
int parity, która będzie przechowywać informację o wczytanej ostatnio cyfrze 
binarnej.
Zgodnie z deklaracją:
%start parse, S ;
nieterminal S jest aksjomatem gramatyki, a jego implementacja zostanie 
umieszczona w funkcji języka C o nazwie parse.
Całe wejście (S) składa się z cyfry binarnej 0 lub 1 (informację o tym, która to 
była cyfra wpisujemy do zmiennej parity) oraz reszty.
Reszta może być albo ciągiem pustym albo dalszym ciągiem liczby.
Jeżeli jest to ciąg pusty, to może on nastąpić albo po cyfrze 0 albo po cyfrze 1 –
konflikt alternatyw zostaje rozstrzygnięty za pomocą słowa kluczowego %if i 
warunku w którym sprawdzamy jaka ostatnio wystąpiła cyfra. Jeśli w zmiennej 
parity jest 0 wybrana zostanie pierwsza alternatywa i wypisany napis „even”, a w 
przeciwnym razie – napis „odd”. Jeżeli na wejściu znajdują się dalsze cyfry 
powracamy do rozwijania nieterminala S.
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Generator LLGen (45) 

Rozwiązywanie konfliktów – przykład użycia
%prefer

• przykładem użycia mechanizmu statycznego 
rozwiązywania konfliktu alternatyw za pomocą
słowa kluczowego %prefer jest instrukcja 
warunkowa z opcjonalną częścią else

• produkcja opisująca składnię instrukcji będzie 
wtedy miała postać:
stmnt : IF exp

THEN stmnt [%prefer ELSE stmnt | ]

gdzie stmnt to instrukcja, a IF, THEN i ELSE to 
słowa kluczowe języka źródłowego

Przykładem użycia mechanizmu statycznego rozwiązywania konfliktu alternatyw 
jest problem tzw. „wiszącego else” omówiony dokładniej w wykładzie 
poświęconym posługiwaniu się gramatykami niejednoznacznymi w generatorze 
YACC.
Krótko mówiąc, problem polega na tym, że trzeba wskazać analizatorowi 
składniowemu, że część else ma być powiązana z bezpośrednio poprzedzającą
ją częścią if-then.
Na poziomie produkcji oznacza to, że instrukcje warunkową trzeba zapisać jako:
stmnt : IF exp THEN stmnt [%prefer ELSE stmnt | ]
gdzie stmnt to instrukcja, a IF, THEN i ELSE to słowa kluczowe języka 
źródłowego.
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Generator LLGen (46) 

Rozwiązywanie konfliktów powtórzeń

• do rozwiązywania konfliktu powtórzeń służy:
%while(warunek)

• ewaluację warunku można uprościć używając 
makra języka C generowanego na podstawie 
słowa kluczowego %first, np. zapis:
%first fmac, nonterm ;
generuje jednoargumentowe makro fmac
testujące czy token podany jako argument 
należy do zbioru First(nonterm)

Konflikt powtórzeń jest rozstrzygany przy pomocy słowa kluczowego %while, za 
którym należy umieścić zapisany w języku C i ujęty w nawiasy warunek. Wejście 
będzie traktowane jako należące do rozwinięcia bieżącego symbolu dopóki 
warunek będzie prawdziwy.
W ewaluacji warunku bardzo przydatne może być makro języka C generowane 
przez LLgena na podstawie słowa kluczowego %first. Zapis:
%first fmac, nonterm ; 
generuje jednoargumentowe makro fmac testujące, czy token podany jako 
argument należy do zbioru First(nonterm).
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Generator LLGen (47) 

Rozwiązywanie konfliktów – przykład użycia %while

• jako przykład użycia słowa kluczowego %while
do rozstrzygnięcia konfliktu powtórzeń
rozważmy następujący język:

%start parse, S;

S  : N * 'x'
;

N  : 'x' 'y'
| 'z'
;

Jako przykład użycia słowa kluczowego %while do rozstrzygnięcia konfliktu 
powtórzeń rozważmy język, który opisuje ciąg zawierający zero lub więcej 
powtórzeń ciągu liter x y albo litery z i jest zakończony pojedynczą literą x.
Konflikt powtórzeń wynika z faktu, że analizator widząc na wejściu literę x nie 
wie, czy rozpoczyna ona ciąg x y i jest kontynuacją nieterminala N czy też jest to 
już znak x zakańczający wejście.
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Generator LLGen (48) 

Rozwiązywanie konfliktów – konflikt powtórzeń

• rozwiązanie tego konfliktu powtórzeń wymaga:
– modyfikacji gramatyki
– rozbudowania analizatora leksykalnego o 

podgląd dwóch symboli z wejścia
– rozwiązania konfliktu alternatyw i konfliktu 

powtórzeń
%start parse, S;
S  : XY 'x'

;
XY : %if(lookAhead1()=='z') 'z' *

| [ %while(lookAhead2() == 'y') 'x' 'y'] *
;

Rozstrzygnięcie tego konfliktu powtórzeń nie jest proste. Gramatyka jest LL(2), 
czyli wymaga podglądania z wejścia 2 symboli. Należy odpowiednio rozbudować
analizator leksykalny, który musi oferować możliwość podejrzenia kolejnego 
symbolu z wejścia (za pomocą funkcji lookAhead1) i następnego symbolu za nim 
(za pomocą funkcji lookAhead2).
W wyniku przekształcenia gramatyki pojawia się niestety konflikt alternatyw –
obydwie prawe strony mogą być napisami pustymi.
Konflikt alternatyw rozwiązujemy podglądając pierwszy znak z wejścia – jeżeli 
widzimy na wejściu znak z należy wybrać pierwszą alternatywę nieterminala XY, 
a w przeciwnym razie – drugą. 
Rozwijanie drugiej alternatywy należy kontynuować dopóty, dopóki na wejściu za 
pierwszym podglądanym znakiem znajduje się znak y.
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