Podstawy kompilatorów

Generator analizatorów leksykalnych - Lex

Bartosz Bogacki
Bartosz.Bogacki@cs.put.poznan.pl

Witam Państwa. Wykład, który za chwilę Państwo wysłuchają dotyczy generatora
analizatorów leksykalnych LEX. Zapraszam serdecznie do wysłuchania.
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Koncepcja

• Program LEX z zadanej specyfikacji generuje kod
źródłowy analizatora leksykalnego
• Domyślnie jest generowany analizator w języku C
• Wygenerowany kod źródłowy należy skompilować
SCAN.L

DANE.TXT

LEX

SCAN.EXE

SCAN.C

GCC

Odpowiedź
systemu

flex -oscan.c scan.l
gcc scan.c –O3 –lfl -o scan.exe
scan.exe < dane.txt
Analiza leksykalna (2)

Program LEX służy do generowania analizatorów leksykalnych. Generuje on z
pliku przygotowanego przez użytkownika i zawierającego reguły przetwarzania kod źródłowy analizatora leksykalnego w języku C. Wygenerowany plik
analizatora należy skompilować a następnie uruchomić. Aby sprawdzić działanie
analizatora plik z danymi do analizy można przesłać jako strumień danych
wejściowych. Przykładowa sekwencja poleceń prowadzących do wygenerowania
analizatora może wyglądać w następujący sposób:
flex -oscan.c scan.l
gcc scan.c -lfl -o scan.exe
Dla analizatora o nazwie scan.exe plik z danymi wejściowymi dane.txt będzie
przesłany na wejście w następujący sposób:
scan.exe < dane.txt
Schemat znajdujący się na slajdzie przedstawia metodę generowania analizatora.
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Koncepcja

Specyfikacja
analizatora

LEX

yylex()

• Funkcję yylex() można:
– wykorzystać jako samodzielny analizator
– zintegrować z większą aplikacją np. z
analizatorem składniowym

Analiza leksykalna (3)

Jak wspomniano wygenerowany analizator można wykorzystywać jako
niezależne narzędzie przesyłając na wejście strumień danych wejściowych
przeznaczony do analizy.
Istnieje jednak możliwość wykorzystania analizatora w większej aplikacji (np. w
połączeniu z analizatorem składniowym). Dzięki funkcji yylex(), która znajduje się
w każdym wygenerowanym kodzie źródłowym można podłączyć analizator
leksykalny do innej aplikacji.
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Specyfikacja analizatora leksykalnego
• Specyfikacja składa się z 3 sekcji
– Sekcja definicji
– Sekcja reguł przetwarzania
– Sekcja podprogramów
Definicje
%%
Reguły przetwarzania
%%
Podprogramy

Analiza leksykalna (4)

Plik ze specyfikacją dla programu LEX ma określoną strukturę, która musi być
zachowana aby uzyskać analizator leksykalny. 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 leksykalny.
Ostatnia sekcja to sekcja podprogramów. Może ona zawierać definicje funkcji,
które będą wykorzystywane w analizatorze leksykalnym.
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Specyfikacja analizatora leksykalnego
• Każda reguła przetwarzania składa się z:
– Wzorca (w postaci wyrażenia regularnego)
– Operacji (instrukcje zapisane w języku C)
Wzorzec

Operacja

• Np.
ab*a

{ printf("Znaleziono dopasowanie"); }

Analiza leksykalna (5)

Jak wspomniano wcześniej analizator leksykalny jest generowany z pliku
specyfikacji w oparciu o reguły przetwarzania znajdujące się w drugiej sekcji
pliku. Każda reguła przetwarzania składa się ze wzorca oraz z operacji.
Wzorzec jest zapisany w postaci wyrażenia regularnego. 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 leksykalny
dokona dopasowania wejścia do wzorca.
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Podstawowe zasady działania
• Niedopasowane znaki są przepisywane na
wyjście
• Operacja pusta (reguła przetwarzania
składająca się tylko ze wzorca)
• Wzorce zawierające spacje ujmujemy cudzysłów
(znaki " ")
• Znaki specjalne poprzedzamy znakiem \
(backslash)
• Komentarze oznaczamy za pomocą symboli /*
(początek) oraz */ (koniec)
Analiza leksykalna (6)

A oto podstawowe zasady działania programu LEX:
Po pierwsze niedopasowane znaki są przepisywane na wyjście. Jeśli więc nie
zostanie odnaleziona reguła przetwarzania, która zawiera wzorzec do którego
pasują dane wejściowe, to zostaną one przepisane na wyjście.
Jeśli reguła przetwarzania składa się tylko ze wzorca to wejście pasujące do tej
reguły nie zostaje przepisane na wyjście. Takie konstrukcje wykorzystywane są
często do usuwania z wejścia znaków, które nie są istotne.
Jeśli wzorzec zawiera znak spacji, to musi on być ujęty w cudzysłów bądź
poprzedzony symbolem backslash.
Symbolem backslash poprzedzone również muszą być wszystkie znaki
specjalne.
Początek komentarza oznaczamy za pomocą symbolu /* (slash gwiazdka) a
koniec komentarza za pomocą symbolu */.
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Niedopasowanie oraz operacje puste

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
%}
%%
register
auto
%%

;
;

int yywrap() { return 1; }
int main() { return yylex(); }
Analiza leksykalna (7)

Oto przykładowy plik specyfikacji dla programu LEX.
Jak wspomniano wcześniej składa on się z trzech sekcji.
Sekcja definicji zawiera fragment kodu, który zostanie przepisany bezpośrednio
do wygenerowanego analizatora leksykalnego. Fragment ten znajduje się
wewnątrz specjalnych znaczników zbudowanych z symbolu procenta oraz
nawiasu klamrowego. Przykładowy program przedstawiony na slajdzie zawiera
deklaracje funkcji, które znajdują się w sekcji trzeciej (czyli sekcji podprogramów).
Jak łatwo dostrzec w sekcji tej znajduje się funkcja main(), w której wykonane jest
wywołanie funkcji rozpoczynającej analizę leksykalną – yylex().
W sekcji reguł przetwarzania znajdują się dwie reguły. Obie posiadają puste
operacje, co oznacza, że w wyniku dopasowania wejścia do tych wyrażeń nie
zostaną wykonane żadne operacje.
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Niedopasowanie oraz operacje puste

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
%}
%%
register
auto
%%

wejście

wyjście
;
;

void test() {
register int a;
auto int b;
}
void test() {
int a;
int b;
}

int yywrap() { return 1; }
int main() { return yylex(); }
Analiza leksykalna (8)

Zastanówmy się jak będzie działał analizator leksykalny wygenerowany z tak
przygotowanego pliku specyfikacji.
Przyjmijmy, że na wejście analizatora leksykalnego zostanie przesłany plik
zawierający prostą funkcję napisaną w języku C. W wyniku wykonania programu
na wyjściu pojawi się ta sama funkcja z usuniętymi słowami kluczowymi „register”
oraz „auto”.
Dzieje się tak dlatego, iż tylko te dwa słowa pasują do zdefiniowanych wzorców.
Dla tych słów reguły zawierają puste operacje.
Przypomnijmy, że domyślną operacją dla niedopasowanych danych jest
przepisanie ich na wyjście.
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Wzorce ze spacją

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
%}
%%
"long int"
printf("long");
"signed int" printf("int");
%%
int yywrap() { return 1; }
int main() { return yylex(); }

Analiza leksykalna (9)

Oto kolejny plik specyfikacji dla programu LEX.
Sekcja pierwsza i trzecia pozostały bez zmian.
W sekcji reguł przetwarzania znajdują się dwie reguły. Wzorce zawierają spację i
dlatego zostały ujęte w cudzysłów. Ponadto każdy ze wzorców zawiera operacje
wypisania łańcucha znaków.
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Wzorce ze spacją

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
%}
%%
"long int"
printf("long");
"signed int" printf("int");
%%
int yywrap() { return 1; }
int main() { return yylex(); }

wejście

wyjście

void test() {
signed int a;
long int b;
}
void test() {
int a;
long b;
}

Analiza leksykalna (10)

Rozważmy jak będzie działał analizator leksykalny wygenerowany z tak
przygotowanego pliku specyfikacji.
Podobnie jak w poprzednim przykładzie ciągi znaków, które nie zostaną
dopasowane do żadnej z reguł zostaną bezpośrednio przepisane na wyjście. W
przypadku gdy nastąpi dopasowanie do wzorca „signed int” wypisany zostanie
jedynie łańcuch znaków „int”. Gdy natomiast nastąpi dopasowanie do wzorca
„long int” wypisany zostanie łańcuch „long”.
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Zmienne oraz funkcje

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
int NL = 0;
%}
%%
\n
{ printf("\n"); ++NL; }
%%
int yywrap() {
printf("---\n%d", NL);
return 1;
}
int main() { return yylex(); }

Analiza leksykalna (11)

Przyjrzyjmy się następnemu przykładowi pliku ze specyfikacją. Zawiera on dwa
ciekawe i nie omówione do tej pory elementy. Funkcję yywrap() oraz
wykorzystanie zmiennych globalnych.
Funkcja yywrap() ma w pliku specyfikacji programu LEX specjalne znaczenie. W
wygenerowanym analizatorze leksykalnym, funkcja ta jest wykonywana zawsze
po zakończeniu przetwarzania danych wejściowych. Można więc umieścić w niej
kod, który powinien być wykonany gdy cały ciąg danych wejściowych zostanie
wczytany. Może to być różnego rodzaju podsumowanie, wypisanie statystyk bądź
innego rodzaju informacji, które nie mogą być generowane na bieżąco.
Zastosowanie zmiennych globalnych wiąże się z koniecznością ich deklaracji.
Deklaracja zmiennych znajduje się w pierwszej sekcji pliku specyfikacji. Tak też
jest w przykładzie prezentowanym na slajdzie. Zmienna NL jest zadeklarowana w
sekcji pierwszej a następnie inkrementowana w sekcji drugiej i odczytywana w
sekcji trzeciej.
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Zmienne oraz funkcje

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
int NL = 0;
%}
%%
\n
{ printf("\n"); ++NL; }
%%
int yywrap() {
printf("---\n%d", NL);
return 1;
}
int main() { return yylex(); }

wejście

wyjście

void test() {
signed int a;
long int b;
}
void test() {
signed int a;
long int b;
}
--4

Analiza leksykalna (12)

Przyjrzyjmy się jak będzie działał analizator leksykalny wygenerowany z tak
przygotowanego pliku specyfikacji.
Do wzorca dopasowane zostaną wszystkie symbole nowej linii znajdujące się w
pliku wejściowym. W operacji powiązanej z tym wzorcem znajduje się
inkrementacja zmiennej NL. Wartość tej zmiennej zostaje wypisana po
zakończeniu przetwarzania strumienia danych wejściowych. W ten oto prosty
sposób uzyskaliśmy program, który zlicza liczbę wierszy w pliku i po przepisaniu
zawartości pliku wyświetla uzyskaną wartość.
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Zmienne oraz funkcje

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
wejście
int NL = 0;
%}
%%
\n
{printf("\n"); incNL();}
%%
wyjście
void incNL() { ++NL; }
int yywrap() {
printf("---\n%d", NL);
return 1;
}
int main() { return yylex(); }

void test() {
signed int a;
long int b;
}
void test() {
signed int a;
long int b;
}
--4

Analiza leksykalna (13)

A oto przykład specyfikacji programu LEX zawierający wywołanie w sekcji drugiej
funkcji zdefiniowanej w sekcji trzeciej. Zastosowanie odrębnych funkcji może
zwiększyć czytelność pliku specyfikacji oraz usprawnić zarządzanie kodem
znajdującym się w specyfikacji. Oczywiście w przypadku prezentowanego na
slajdzie programu utworzenie dodatkowej funkcji niewiele zmienia. Mechanizm
ten może jednak okazać się bardzo przydatny w pracy z bardziej
skomplikowanymi plikami specyfikacji.
Dla formalności warto wspomnieć, że program wygenerowany zgodnie z tą
specyfikacją podobnie jak poprzedni przykład może służyć do zliczania liczby
wierszy w pliku wejściowym.
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Wyrażenia regularne w LEX’e

Wyra że nie re g ula rne
^x
x$
xy
x|y
x*
x+
x?

Nie fo rma lny o pis
P oczątek linii
Koniec linii
Konkatenacja
Alternatywa
Domknię cie zwrotne
Domknię cie dodatnie
Opcjonalnoś ć ({x 0 , x 1 })

Analiza leksykalna (14)

Przejdźmy teraz do omówienia notacji stosowanej do zapisu wyrażeń regularnych
w pliku specyfikacji dla programu LEX:
Początek linii oznacza się za pomocą symbolu „^”. Przykładowo ^x oznacza, że x
znajduje się na początku linii.
Koniec linii oznacza się za pomocą symbolu „$”. x$ oznacza więc, że po x
znajduje się już tylko symbol końca linii.
xy oznacza konkatenację (czyli złączenie) x oraz y.
Alternatywę znaków lub ciągów zapisujemy rozdzielając je pionową kreską.
Domknięcie zwrotne oznaczamy klasycznie za pomocą gwiazdki.
Domknięcie dodatnie za pomocą plusa.
Opcjonalność, czyli wystąpienie symbolu zero lub jeden raz oznaczamy za
pomocą znaku zapytania.
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Wyrażenia regularne w LEX’e

Wyra że nie re g ula rne
x{3}
x{2,4}
x{2,}
(x|y)z

Nie fo rma lny o pis
P owtórzenie wzorca ({x 3 })
Zakres powtórzeń wzorca ({x 2 , x 3 , x 4 })
N (=2) lub więcej wys tąpień wzorca ({x 2 , x 3 , x 4 , x 5 , ...})
Nawias y (wyrażenie priorytetu)

Analiza leksykalna (15)

Powtórzenie wzorca, czyli n-krotne złączenie oznaczamy za pomocą nawiasów
klamrowych. Przykładowo x{3} oznacza trzykrotne złączenie symbolu x, czyli xxx.
Zakres powtórzeń wzorca oznaczamy również za pomocą nawiasów klamrowych
podając wewnątrz nawiasów dwie liczby rozdzielone przecinkiem. Jeśli nie
podamy drugiej z liczb, to analizator traktuje to wyrażenie tak, jakby w miejscu
drugiej liczby znajdował się symbol nieskończoności.
Priorytet wyrażamy za pomocą nawiasów. Warto pamiętać, że w przypadku ich
braku operacja złączenia ma wyższy priorytet od operacji alternatywy, a operacje
domknięcia mają wyższy priorytet niż złączenie.
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Wyrażenia regularne w LEX’e

Wyra że nie re g ula rne
[a-z]
[^a-z]
[a-zXY]
.
\n \t ...

Nie fo rma lny o pis
Klas a znaków: jeden znak z zakres u od a do z
Zanegowanie klas y (dowolny znak s poza klas y)
Klas a znaków: jeden znak z zakres u od a do z lub X lub Y
Dowolny znak (ale nie \n)
s ekwencje s pecjalne

Analiza leksykalna (16)

Analizator leksykalny wygenerowany przez program LEX operuje na danych
wejściowych będących znakami zapisanymi zgodnie z konwencją ASCII. Aby
ułatwić przygotowanie wyrażeń regularnych, LEX umożliwia wykorzystanie tzw.
klas znaków. Klasa to alternatywa znaków, którą można zapisać w uproszczony
sposób korzystając z operatora zakresu od – do. Przykładowo klasa [a-z]
oznacza dowolny znak z zakresu od małej litery „a” do małej litery „b”, czyli „a”,
lub „b”, lub „c”, itd. aż do „z”. Analogicznie można stworzyć klasę dla cyfr. Klasa
[0-9] oznacza dowolna cyfrę z zakresu od 0 do 9.
Zanegowanie klasy oznacza dowolny znak spoza klasy. [^a-z] oznacza więc
dowolny znak, ale nie małą literę. Będzie to więc zarówno dowolna wielka litera,
jak i cyfra czy znak specjalny.
Klasy oprócz zakresu mogą zawierać również jawnie wymienione znaki. Tak oto
klasa [a-zXY] oznacza dowolną małą literę z zakresu od „a” do „z” lub wielką
literę X lub wielką literę Y.
Kolejnym uproszczeniem dla przygotowujących wyrażenie regularne jest symbol
specjalny . (kropka). Oznacza on dowolny znak różny od symbolu końca linii.
Symbol końca linii, znak tabulacji i inne sekwencje specjalne zapisujemy w
sposób identyczny jak w języku C, czyli poprzedzając odpowiednią literę znakiem
\ (backslash).
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Wyrażenia regularne w LEX’e

Wyrażenie regularne akceptujące słowa kluczowe języka Pascal BEGIN oraz END

[Bb][Ee][Gg][Ii][Nn]|[Ee][Nn][Dd]
Akceptowane napisy:
end
END
bEgIN

Nie akceptowane napisy:
egin
b e g i n

Analiza leksykalna (17)

Przyjrzyjmy się konstrukcji prostych wyrażeń regularnych zgodnych z notacją
programu LEX. Na slajdzie znajduje się wyrażenie

regularne
akceptujące słowa kluczowe języka Pascal BEGIN
oraz END. Ponieważ język programowania pascal jest
językiem ignorującym wielkość liter w słowach
kluczowych i zmiennych, więc każde ze słów
kluczowych może być zapisane tylko wielkimi literami,
tylko małymi literami bądź za pomocą dowolnej
kombinacji wielkich i małych liter.
Wyrażenie regularne zapisane w ramce jest
alternatywą złączenia klas. Każda klasa zawiera małą
oraz wielką literę.
Każde ze złączeń daje w wyniku poprawne słowo
kluczowe. Alternatywa pozwala wybrać jedno z tych
słów.

Spójrzmy więc jakie napisy znajdujące się w
strumieniu danych wejściowych będą akceptowane
przez to wyrażenie regularne. Zgodnie z
przewidywaniami są to m.in. : end (zapisane tylko
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Wyrażenia regularne w LEX’e

Wyrażenie regularne akceptujące napisy będące adresami e-mail:

[A-Za-z0-9._-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}
Akceptowane napisy:
John.Doe@cs.put.poznan.pl
Jane_Doe@gmail.com
mieszko1@kings.info

Nie akceptowane napisy:
@cs.put.poznan.pl
John.Doe
Mieszko1@kings.infos

Analiza leksykalna (18)

Spójrzmy na kolejne wyrażenie regularne. Tym razem jest to wyrażenie

akceptujące napisy będące adresami e-mail. Analizę
zacznijmy od pierwszej klasy tworzącej to wyrażenie.
Klasa ta zawiera wszystkie wielkie litery, wszystkie
małe litery, wszystkie cyfry, kropkę, symbol
podkreślenia oraz myślnik. Ponieważ kropka znajduje
się wewnątrz klasy – przestaje być symbolem
specjalnym i nie trzeba poprzedzać jej znakiem
backslash. Za klasą znajduje się plus Kleene-go, co
oznacza, że oczekujemy jednego lub więcej znaków z
tej klasy. Dalej jest symbol małpy i następna klasa.
Warto zwrócić uwagę na kropkę występującą po
drugiej klasie. W tym miejscu musi ona być
poprzedzona znakiem backslash, gdyż w przeciwnym
wypadku oznaczałaby dowolny znak. Po ostatniej
klasie znajduje się zapis informujący o tym, że
oczekujemy od dwóch do czterech wystąpień znaku z
ostatniej klasy (czyli małej lub wielkiej litery).
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Wyrażenia regularne w LEX’e

Wyrażenie regularne akceptujące identyfikatory języka C:

[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*

Akceptowane napisy:
i
Ciag_Fibonacciego
licznik5

Nie akceptowane napisy:
12
Ciag$Fibonacciego
5licznik

Analiza leksykalna (19)

Kolejne wyrażenie regularne ma za zadanie akceptować identyfikatory języka C.
Identyfikator rozpoczyna się od małej litery, wielkiej litery lub symbolu
podkreślenia. Dalej mogą wystąpić małe litery, wielkie litery, symbol podkreślenia
lub cyfra.
Zielona ramka zawiera przykładowe napisy akceptowane przez to wyrażenie.
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Podstawy kompilatorów

Wyrażenia regularne w LEX’e

Wyrażenie regularne akceptujące identyfikatory języka C#:
@?([A-Za-z_]|\\u[0-9a-f]{4})([_A-Za-z0-9]|\\u[0-9a-f]{4})*

Akceptowane napisy:
@i
Ci\u0061g_Fiboncciego
\u0041\u0062\u0062\u0041

Nie akceptowane napisy:
@
Ci\u61g_Fibonacciego
zmienna@

Analiza leksykalna (20)

Ostatnie z prezentowanych wyrażeń regularnych ma za zadanie akceptować
identyfikatory języka C#. Postać takiego identyfikatora może być znacznie
bardziej skomplikowana niż identyfikatora języka C.
Identyfikator w C# rozpoczyna się od małej litery, wielkiej litery, symbolu
podkreślenia lub symbolu unicode. Jeśli jest to symbol unicode, to jest on
zapisany jako: \u a następnie liczba składająca się z 4 cyfr zapisanych w notacji
szesnastkowej. Dalej mogą wystąpić małe litery, wielkie litery, symbol
podkreślenia, symbol unicode lub cyfra. Dodatkowo identyfikator może być
poprzedzony symbolem małpy (@).
Wyrażenie regularne znajdujące się na slajdzie przedstawia rozwiązanie
akceptujące identyfikatory zbudowane zgodnie z powyższymi założeniami.
Zielona ramka zawiera przykładowe napisy akceptowane przez to wyrażenie.
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Podstawy kompilatorów

Definicje regularne

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
%}
ident
[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*
%%
{ident}
{printf("ID");}
%%
int yywrap() { return 1;}
int main() { return yylex(); }

Analiza leksykalna (21)

Po omówieniu wyrażeń regularnych wróćmy teraz do pliku specyfikacji programu
LEX. Aby zwiększyć czytelność tego pliku istnieje możliwość skorzystania z
definicji regularnej. Polega to na tym, że wyrażenie regularne zostaje związane z
pewnym identyfikatorem, który może następnie być wykorzystywany w polu
wzorca.
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Podstawy kompilatorów

Definicje regularne

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
%}
ident
[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*
%%
{ident}
{printf("ID");}
%%
int yywrap() { return 1;}
int main() { return yylex(); }

Analiza leksykalna (22)

Definicja regularna jest tworzona w sekcji pierwszej pliku specyfikacji, czyli w
sekcji definicji. Na slajdzie widać utworzenie identyfikatora ident z którym
związane zostaje wyrażenie regularne. Następnie w sekcji drugiej (czyli w sekcji
reguł przetwarzania) zamiast wyrażenia regularnego wykorzystany zostaje
identyfikator „ident” ujęty w nawiasy klamrowe. Pozwala to zwiększyć czytelność
pliku specyfikacji oraz ułatwia zarządzanie tym plikiem.
Definicja regularna jest szczególnie przydatna gdy tworzymy wzorzec będący
złączeniem składającym się z kilku skomplikowanych wyrażeń.
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Podstawy kompilatorów

Zmienne wbudowane
• Zmienne wbudowane
– int yyleng
– char yytext[] / char *yytext
%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
%}
id
[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*
%%
{id} {printf("ID:%s(%d)", yytext, yyleng);}
%%
int yywrap() { return 1;}
int main()
{ return yylex(); }

printf
wejście

wyjście
ID:printf(6)
Analiza leksykalna (23)

Przejdźmy teraz do zmiennych wbudowanych w program LEX.
Dwie najistotniejsze zmienne to yytext oraz yyleng.
Zmienna yytext zawiera, a dokładniej wskazuje na leksem. Za pomocą tej
zmiennej możemy uzyskać napis odnaleziony w strumieniu danych wejściowych,
który dopasował się do wzorca.
Zmienna yyleng natomiast zawiera długość dopasowania. Jeśli więc leksem jest
długości 6 znaków, to zmienna yyleng będzie zawierała wartość 6.
Przyjrzyjmy się teraz specyfikacji przedstawionej na slajdzie. W polu operacji
wykorzystane są obie wbudowane zmienne. Dzięki temu po rozpoznaniu
identyfikatora dość ogólnym wzorcem, możemy wypisać jego nazwę oraz
długość.
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Podstawy kompilatorów

Rozstrzyganie niejednoznaczności

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
%}
%%
a*
{printf("X");}
%%
int yywrap() { return 1;}
int main() { return yylex(); }

wejście

aaaaaa;aa

Analiza leksykalna (24)

Zajmijmy się teraz kwestią niejednoznaczności.
W tym celu przeanalizujmy przedstawiony na slajdzie przykład.
Plik specyfikacji ma bardzo prostą postać i zawiera pojedynczą regułę
przetwarzania. W regule tej wzorzec składa się z domknięcia zwrotnego
pojedynczej litery „a”. Z tym wzorcem związana jest operacja wypisania
pojedynczej litery X. Zastanówmy się chwilę nad wyjściem jakiego oczekujemy od
wygenerowanego analizatora.
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Podstawy kompilatorów

Rozstrzyganie niejednoznaczności

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
%}
%%
a*
{printf("X");}
%%
int yywrap() { return 1;}
int main() { return yylex(); }

wejście

wyjście

aaaaaa;aa

X;X

Analiza leksykalna (25)

Po uruchomieniu programu widzimy, że wyjście składa się z dwóch liter X
odseparowanych pojedynczym średnikiem. Pierwsza litera powstaje w wyniku
dopasowania sześciu pierwszych liter „a” do wzorca. Druga litera X powstaje w
wyniku dopasowania dwóch ostatnich liter „a” do wzorca.
Pomiędzy tymi literami pojawia się średnik, gdyż nie dopasował się do żadnego
wzorca i zastosowana została domyślna operacja, czyli przepisanie.
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Podstawy kompilatorów

Rozstrzyganie niejednoznaczności

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
%}
%%
aa
{printf("Y");}
a*
{printf("X");}
%%
int yywrap() { return 1;}
int main() { return yylex(); }

wejście

aaaaaa;aa

Analiza leksykalna (26)

Rozszerzmy teraz prezentowaną specyfikację o dodatkową regułę przetwarzania,
w której wzorcem będzie złożenie dwóch liter „a”. Operacja związana z tą regułą
ma za zadanie wypisać wielką literę Y.
Zastanówmy się teraz jaki wpływ będzie miała taka zmiana na odpowiedź
systemu. Czy wynik zmieni się? Jeśli tak, to jak będzie wyglądał?
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Podstawy kompilatorów

Rozstrzyganie niejednoznaczności

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
%}
%%
aa
{printf("Y");}
a*
{printf("X");}
%%
int yywrap() { return 1;}
int main() { return yylex(); }

wejście

wyjście

aaaaaa;aa

X;Y

Analiza leksykalna (27)

Odpowiedź może być zaskakująca. W wyniku uruchomienia programu na wyjściu
pojawia się duża litera X, średnik a następnie duża litera Y. O ile pojawienie się
średnika zostało już objaśnione o tyle przyczyna pojawienia się dwóch różnych
liter świadcząca o dopasowaniu się łańcuchów do dwóch różnych wzorców
wymaga pewnego komentarza. Łatwo zauważyć, iż w obu przypadkach mogło
zostać wykonane dopasowanie do każdego ze wzorców.
Jak analizator leksykalny decyduje o wyborze konkretnej reguły przetwarzania w
takim przypadku?
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Podstawy kompilatorów

Rozstrzyganie niejednoznaczności

• Niejednoznaczność w LEX’e rozstrzygana jest
w oparciu o 2 zasady:
– Zasada najdłuższego dopasowania
– Zasada wcześniejszego dopasowania

Analiza leksykalna (28)

Niejednoznaczność w LEX’e rozstrzygana jest w oparciu o 2 zasady.
Przede wszystkim wykorzystywana jest zasada najdłuższego dopasowania.
Zasada ta mówi, że zawsze powinna być wybrana reguła przetwarzania dla której
dopasowanie do wzorca jest najdłuższe.
Jeśli dla dwóch reguł, dopasowania mają identyczną długość to wykorzystywana
jest druga zasada, czyli zasada wcześniejszego dopasowania. Mówi ona, że
powinna być wybrana reguła, która została zapisana w pliku specyfikacji jako
pierwsza.
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Podstawy kompilatorów

Rozstrzyganie niejednoznaczności

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
%}
ident [a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*
%%
{ident}
;
[Bb][Ee][Gg][Ii][Nn] {ECHO;}
[Ee][Nn][Dd]
{ECHO;}
%%
int yywrap() { return 1;}
int main() { return yylex(); }

wejście

begin
var z := x + y;
end.

wyjście

:= + ;
.

Analiza leksykalna (29)

Spójrzmy na praktyczne implikacje wspomnianych zasad rozstrzygania
niejednoznaczności. Przedstawiona na slajdzie specyfikacja miała służyć do
wygenerowania programu, który usunie ze strumienia wejściowego wszystkie
identyfikatory za wyjątkiem słów kluczowych begin oraz end. Jak łatwo dostrzec
działanie wygenerowanego analizatora nie jest zgodne z przyjętymi założeniami.
Słowa begin oraz end również zostają wycięte.
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Podstawy kompilatorów

Rozstrzyganie niejednoznaczności

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
%}
ident [a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*
%%
{ident}
;
[Bb][Ee][Gg][Ii][Nn] {ECHO;}
[Ee][Nn][Dd]
{ECHO;}
%%
int yywrap() { return 1;}
int main() { return yylex(); }

wejście

begin
var z := x + y;
end.

wyjście

:= + ;
.

Analiza leksykalna (30)

Dzieje się tak dlatego, że wzorzec w pierwszej regule przetwarzania jest na tyle
ogólny iż dopasowują się do niego wszystkie identyfikatory znajdujące się w
strumieniu danych wejściowych.
W przypadku słowa kluczowego begin, dopasowanie następuje do dwóch reguł.
Obie reguły mają identyczną długość dopasowania. Zgodnie z drugą zasadą
rozstrzygania niejednoznaczności wybierane jest więc wcześniejsze
dopasowanie.
Analogicznie jest ze słowem kluczowym end.
Aby rozwiązać ten problem wystarczy przenieść w pliku specyfikacji pierwszą
regułę tak aby znajdowała się na samym końcu.
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Podstawy kompilatorów

Rozstrzyganie niejednoznaczności

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
%}
ident [a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*
%%
[Bb][Ee][Gg][Ii][Nn] {ECHO;}
[Ee][Nn][Dd]
{ECHO;}
{ident}
;
%%
int yywrap() { return 1;}
int main() { return yylex(); }

wejście

wyjście

begin
var z := x + y;
end.
begin
:= + ;
end.

Analiza leksykalna (31)

Po przeniesieniu reguły program działa zgodnie z przyjętymi początkowo
założeniami. Poprawnie usuwane są z wejścia wszystkie identyfikatory za
wyjątkiem słów kluczowych begin oraz end.
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Podstawy kompilatorów

Retrakcja

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
%}
%%
[0-9]+
{puts("Card");}
".EQ."
{puts("RelOp");}
[0-9]+".E"[0-9]
{puts("Real");}
%%
int yywrap() { return 1;}
int main() { return yylex(); }

wejście

1.EQ.2

Analiza leksykalna (32)

Przyjrzyjmy się następnemu przykładowi pliku ze specyfikacją.
Ten pozornie łatwy do analizy przykład może przysporzyć pewnych komplikacji
przy próbie przetworzenia danych wejściowych w oparciu o reguły, które zawiera.
Warto zastanowić się jak postępowalibyśmy przetwarzając „ręcznie” dane
wejściowe w oparciu o zaprezentowaną specyfikację.

32

Podstawy kompilatorów

Retrakcja

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
%}
%%
[0-9]+
{puts("Card");}
".EQ."
{puts("RelOp");}
[0-9]+".E"[0-9]
{puts("Real");}
%%
int yywrap() { return 1;}
int main() { return yylex(); }

wejście

wyjście

1.EQ.2

Card
RelOp
Card

Analiza leksykalna (33)

Intuicyjnie rozpoczynamy przetwarzanie od dopasowania cyfry 1 do wzorca
pierwszej reguły. Następnie widzimy, że reguła 3 ma we wzorcu „.E” następujące
po cyfrze, co może nas prowadzić do utworzenia dłuższego dopasowania.
Pozostawiamy więc „na boku” pierwszą regułę i przechodzimy do trzeciej.
Dopasowujemy znak „.” a następnie dużą literę „E”. Niestety tu okazuje się, że
dalsze dane wejściowe nie dopasują się do tego wzorca. Musimy więc się
wycofać i powrócić do pierwszej reguły.
W analogiczny sposób działa mechanizm retrakcji w analizatorach
wygenerowanych przez program LEX. Analizator przetwarza wiele wzorców
równolegle starając się znaleźć ten najbardziej odpowiedni (czyli najdłuższy). Z
czasem wzorce, które są mniej obiecujące są porzucane i wraca się do nich
jedynie w przypadku nieudanego dopasowania do wzorca, który mógłby dać
dłuższe dopasowanie.
Korzystając z retrakcji analizator dokona dopasowania wejścia do reguły
pierwszej i drugiej.
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Podstawy kompilatorów

Lewy kontekst

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
%}
%s qstring
%%
<qstring>\"
<qstring>.
\"

wejście

wyjście
BEGIN 0;
;
BEGIN qstring;

#include "h1.h"
#include "h2.h"
int i;
#include
#include
int i;

%%
int yywrap() { return 1;}
int main() { return yylex(); }
Analiza leksykalna (34)

Przetwarzając dane wejściowe może pojawić się potrzeba wykorzystania
informacji o pewnym kontekście w ramach którego zachodzi dopasowanie.
Podczas przetwarzania pliku źródłowego programu napisanego w języku C
inaczej np. będziemy traktować znaki rozpoznane w polu komentarza a inaczej
znaki stanowiące właściwy kod programu. Informacja o tym, że przetwarzany
właśnie fragment danych jest komentarzem może być zawarta wewnątrz tzw.
lewego kontekstu, często nazywanego stanem.
Przyjrzyjmy się specyfikacji programu LEX przedstawionej na slajdzie.
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Podstawy kompilatorów

Lewy kontekst

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
%}
%s qstring
%%
<qstring>\"
<qstring>.
\"

wejście

wyjście
BEGIN 0;
;
BEGIN qstring;

#include "h1.h"
#include "h2.h"
int i;
#include
#include
int i;

%%
int yywrap() { return 1;}
int main() { return yylex(); }
Analiza leksykalna (35)

Aby móc korzystać ze stanu należy najpierw go zadeklarować. Dokonuje się tego
w sekcji definicji za pomocą instrukcji %s <nazwa_stanu>. Następnie aby zmienić
stan w analizatorze należy wykonać instrukcję BEGIN <nazwa_stanu>.
Przedstawiona na slajdzie specyfikacja pozwoli wygenerować analizator
usuwający ze strumienia danych wejściowych łańcuchy znaków ujętych w
cudzysłów.
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Podstawy kompilatorów

Lewy kontekst
• Stan początkowy
– <0> (np. w MKS LEX)
– <INITIAL> (np. w GNU FLEX)

...
<qstring>\"
<qstring>.
\"
...

BEGIN 0;
;
BEGIN qstring;

Analiza leksykalna (36)

Różne implementacje programu LEX stosują różne oznaczenia początkowego
stanu. W analizatorze wygenerowanym za pomocą programu MKS LEX
domyślnie praca rozpoczynana jest w stanie 0. Natomiast w analizatorze
wygenerowanym za pomocą programu GNU FLEX stan początkowy to INITIAL.
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Podstawy kompilatorów

Prawy kontekst

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
%}
Cardinal [0-9]+
Real
[0-9]+"."[0-9]*(E[+-]?[0-9]+)?
%%
{Cardinal}
{puts("Card");}
{Real}
{puts("Real");}
".."
{puts("Range");}
"."
{puts("Dot");}
%%
int yywrap() { return 1;}
int main() { return yylex(); }

wejście

1..5

Analiza leksykalna (37)

Nie zawsze jest niestety tak, że do decyzji o tym którą regułę wybrać wystarczy
znajomość lewego kontekstu.
Przyjrzyjmy się specyfikacji ze slajdu. Zawiera ona reguły rozpoznające liczby
całkowite, liczby rzeczywiste, operator zakresu utworzony z dwóch kropek oraz
pojedynczej kropki.
Intuicyjnie dla przedstawionego na slajdzie wejścia oczekiwalibyśmy wyjścia
postaci Card Range Card. Jednak gdy przeanalizujemy dokładniej specyfikację
szybko zrozumiemy, że wygenerowana odpowiedź systemu nie będzie zgodna z
naszą intuicją.
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Podstawy kompilatorów

Prawy kontekst

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
%}
Cardinal [0-9]+
Real
[0-9]+"."[0-9]*(E[+-]?[0-9]+)?
%%
{Cardinal}
{puts("Card");}
{Real}
{puts("Real");}
".."
{puts("Range");}
"."
{puts("Dot");}
%%
int yywrap() { return 1;}
int main() { return yylex(); }

wejście

wyjście

1..5

Real
Dot
Card

Analiza leksykalna (38)

Po uruchomieniu analizatora okazuje się, że najdłuższe dopasowanie dla tak
przygotowanych danych wejściowych występuje przy wzorcu opisującym liczbę
rzeczywistą. Następnie pozostaje kropka i liczba całkowita. Powstaje pytanie - jak
sobie radzić w takich sytuacjach?
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Podstawy kompilatorów

Prawy kontekst

%{
#include <stdio.h>
int yywrap();
int yylex();
%}
Cardinal [0-9]+
Real
[0-9]+"."[0-9]*(E[+-]?[0-9]+)?
%%
{Cardinal}
{puts("Card");}
{Real}/[^0-9.] {puts("Real");}
".."
{puts("Range");}
"."
{puts("Dot");}
%%
int yywrap() { return 1;}
int main() { return yylex(); }

wejście

wyjście

1..5

Card
Range
Card

Analiza leksykalna (39)

Z pomocą przychodzi nam mechanizm zwany prawym kontekstem, czyli operator
podglądu. Pozwala on na spojrzenie w przód strumienia danych wejściowych.
Wiersz oznaczony kolorem na slajdzie prezentuje zastosowanie operatora
podglądu. W przykładowej specyfikacji dzięki prawemu kontekstowi wykluczamy
możliwość wystąpienia kropki bądź cyfry bezpośrednio po liczbie rzeczywistej.
Dzięki temu w wyniku retrakcji odrzucany jest wzorzec {Real} i wybierany jest
krótszy, lecz preferowany czyli {Cardinal}. Po wprowadzeniu tej modyfikacji
program działa już zgodnie z oczekiwaniami.
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Podstawy kompilatorów

Podsumowanie
• Koncepcja działania generatora analizatorów
leksykalnych – LEX
• Plik specyfikacji
• Wyrażenia regularne w programie LEX
• Zmienne oraz funkcje
• Rozstrzyganie niejednoznaczności
• Retrakcja
• Lewy oraz prawy kontekst

Analiza leksykalna (40)

W wykładzie przedstawiono koncepcję działania generatora analizatorów
leksykalnych LEX. Omówiono plik specyfikacji, jego budowę oraz znaczenie.
Zaprezentowano notację zapisu wyrażeń regularnych wykorzystywaną w
programie LEX. Omówiono podstawowe funkcje oraz wbudowane zmienne. W
końcu zaprezentowano mechanizm rozstrzygania konfliktów, oraz zastosowany w
generatorze mechanizm retrakcji. Wykład zakończono omówieniem lewego oraz
prawego kontekstu.
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Podstawy kompilatorów

Literatura
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Analiza leksykalna (41)

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