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Abstrakt

Diplomová práce pojednává o syntaktické analýze založené na modelu párových automatů. Konečný 
párový automat obsahuje vstupní a výstupní automat. Vstupní automat provádí syntaktickou analýzu 
se vstupním řetězcem.  Použitá pravidla vstupního automatu řídí  výstupní  automat,  který generuje 
výstupní řetězec. V práci je popsán způsob determinizace vstupního automatu bez ztráty informací 
o pravidlech  použitých  v původním  automatu.  Determinizace  je  rodělena  na  dvě  části  –  pro 
převodníky  specifikující  konečný  a  nekonečný  překlad.  Dále  je  prezentován  párový  automat 
se zvýšenou výpočetní silou. Zvýšení síly spočívá v nahrazení vstupního či výstupního automatu nebo 
jen jeho části bezkontextovou gramatikou.

Klíčová slova

konečný  automat,  líný  konečný  automat,  konečný  převodník,  líný  konečný  převodník,  párový 
konečný automat, nejednoznačnost, determinismus, bezkontextová gramatika.

Abstract

Master's thesis is dealing with translation based on coupled finite automaton model. Coupled finite 
automaton contains input and output automaton. The input automaton makes syntactic analysis with 
an input string. Used rules from the input automaton control the output automaton, which generates 
an output string. In thesis is described a way of determinisation of the input automaton without loss 
of information about rules used in original automaton. The determinizitaion is divided into two parts 
– for finite and infinite translation specified by transducers. Then is presented a new pair automaton 
with  increased  computing power.  This  increased  computing  power  consists  in  replace  of  input 
or output or just a part of automaton by context free grammar.
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1 Úvod
Hlavním úkolem teoretické informatiky je popsat  pomocí  různých druhů formálních modelů  tzv. 
formální jazyky a jejich překlady. V teoretické informatice byly zavedeny různé typy modelů. Tyto 
modely mohou být různě složité a ve většině případů platí, že čím složitější model použijeme, tím 
rozsáhlejší  třídu  jazyků,  respektive  složitější  překlady  popíšeme.  Problém ale  nastává  z hlediska 
implementace. Tam zase naopak platí, že čím jednodušší model použijeme, tím jednodušeji můžeme 
tento model naimplementovat a tím bude překlad probíhat rychleji. Proto má smysl se zamyslet, zda 
není možné nějakým způsobem využít pouze jednoduchých modelů, které se snadno implementují, 
avšak jistým „vylepšením“ přesto zvýšit  jejich sílu. Přirozeně nás napadne myšlenka,  že můžeme 
tento jeden jednoduchý model nahradit celým systémem těchto jednoduchých modelů, které jakýmsi 
způsobem budou spolu komunikovat a tedy vzájemně jeden bude řídit činnost jiného.

Tato diplomová práce se bude především zabývat  systémem modelů líných konečných automatů, 
který bude konkrétně obsahovat dva prvky, a pomocí tohoto systému bude prováděn překlad. Dále 
se bude  zabývat  zvýšením  výpočetní  síly  tohoto  modelu.  Tento  model  je  v  podstatě  párovým 
automatem rozšířeným o zakomponování bezkontextových rysů. Bezkontextové rysy lze do párového 
automatu  zakomponovat  dvojím způsobem.  Buď  celý  vstupní  nebo  výstupní  automat  nahradíme 
bezkontextovou gramatikou a nebo nahradíme pouze část automatu.

První model je nazván párovým konečným automatem. Jeden z těchto automatů je nazýván vstupním 
automatem,  druhý  výstupním.  Překlad  pomocí  párového  automatu  probíhá  potom  následovně: 
Vstupní  automat  postupně  načítá  vstupní  řetězec  ze  vstupu.  Toto  načítání  jistým způsobem řídí 
činnost výstupního automatu, který naopak bude generovat výstupní řetězec na výstup. Dá se ukázat, 
že tento překlad je obecnější, než kdyby byl provedený například jen konečným převodníkem. Tento 
překlad může být tedy rozdělen do dvou nezávislých fází:

1. fáze – provedení syntaktické analýzy vstupního řetězce vstupním automatem  a podle toho, 
která pravidla byla použita, nastavení řízení výstupního automatu.

2. fáze – nagenerování výstupního řetězce výstupním automatem.

Daleko složitější je tedy 1. fáze, které bude věnována velká část této práce. Tuto fázi je totiž z důvodu 
požadavku na rychlost  potřeba udělat  deterministickým způsobem.  Je  pravda,  že existuje  spousta 
algoritmů, které transformují daný konečný automat na deterministický. V našem případě jsou ale 
nepoužitelné,  neboť  tato  transformace  může  kompletně  změnit  strukturu  daného  automatu  a  tím 
je tento nový automat nepoužitelný pro řízení výstupního automatu. Metoda determinizace je uvedena 
jak pro převodníky specifikující konečný překlad, tak také pro převodníky specifikující nekonečný 
překlad.

Druhým modelem je v podstatě párový automat rozšířený o bezkontextové rysy. Rozšíření automatu 
je  možné  provést  dvojím způsobem.  První  možností  je  nahradit  bezkontextovou gramatikou celý 
automat.  Nahrazovat  budeme  vždy  jen  vstupní  automat.  Zakomponování  rysů  bezkontextových 
jazyků spočívá v tom, že pravidla vstupního líného konečného automatu s vloženými gramatikami 
převedeme na bezkontextovou gramatiku. Společně se vstupním líným konečným automatem jsou 
tedy  na  vstupu  pro  převod  na  bezkontextovou  gramatiku  přidány  také  uživatelsky  definované 
aritmetické  výrazy,  které  jsou  popsány  bezkontextovou  gramatikou.  Výsledná  bezkontextová 
gramatika je pak přivedena na vstup překladači BISON.  Tato metoda však není příliš vhodná pro 
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obecné  použití  v  praxi,  protože  je  nutné  provést  LR syntaktickou analýzu,  která  navýší  časovou 
složitost.

Jinou  možností,  jak  do  modelu  párového automatu  zakomponovat  bezkontextovou gramatiku  je, 
že nahradíme pouze část vstupního automatu. Konkrétně automat rozšíříme o složitější sémantické 
akce.  Většinou jde o část  automatu,  která obsahuje aritmetické výrazy.  V těchto částech budeme 
využívat  práce  se  zásobníkem  a  v  podstatě  tím  simulujeme  činnost  zásobníkového  automatu. 
Podstatné je,  že práci  se zásobníkem potřebujeme pouze v určitých částech vstupního konečného 
automatu. Pro řešení priority operátorů použijeme precedenční syntaktickou analýzu. Opět pouze jen 
v té části výrazu, kde je to nutné. Tyto skutečnosti vedou ke snížení časové náročnosti provádění 
syntaktické analýzy.

  
Struktura diplomové práce je následující: 

•        První kapitola obsahuje samotný úvod. Tato část čtenáře neformálně uvede do problematiky 
párových automatů a rošířeného modelu párových automatů s vyšší výpočetní silou.

•        Ve druhé kapitole je čtenář seznámen se základními pojmy a definicemi z teorie formálních 
jazyků, které jsou dále použity v ostatních kapitolách. 

•        Τřetí  kapitola je rozdělena do dvou hlavních částí.  V první  části  je  popsána metoda,  která 
převádí  líné  konečné  převodníky  na  ekvivalentní  deterministické  převodníky.  Tato  metoda 
je uvedena  jak  pro  převodníky  specifikující  konečný  překlad,  tak  také  pro  převodníky 
specifikující nekonečný překlad. Tohoto je využito právě pro vytvoření syntaktického analyzátoru 
pro daný konečný automat. 

Druhá část třetí kapitoly se zabývá rozšířením modelu párových automatů o bezkontextové rysy. 
Tím se  myslí,  že  do  párového  automatu  určitým způsobem zakomponujeme  bezkontextovou 
gramatiku. Tento model má vyšší výpočetní sílu než základní model párového automatu.

•        Ve čtvrté kapitole je popsán přínos nových metod pro využití  v praxi.  Čtenář je seznámen 
s projektem Lissom a jeho cíli a také s implementací. Na závěr je uvedeno zhodnocení a možný 
budoucí vývoj projektu.

•        V páté  kapitole  je  uvedena  rekapitulace  výsledků  této  diplomové  práce.  Je  zde  uveden 
i pratický a teoretický přínos.

Diplomová práce navazuje na Semestrální  projekt  a rozšiřuje jej.  Převzata byla  část druhé a třetí 
kapitoly.
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2 Základní pojmy
V této kapitole jsou uvedeny základní pojmy, které jsou potřebné pro pochopení dalšího textu. Jedná 
se o základní pojmy teoretické informatiky. Definice a pojmy jsou převážně čerpány z literatury [4] 
a [7] a [8].

2.1 Definice základních pojmů

2.1.1 Definice abecedy
Abeceda je neprázdná konečná množina prvků, které nazýváme symboly.

2.1.2 Definice řetězce nad danou abecedou
Nechť Σ je abeceda. Potom:

•        ε je řetězec nad abecedou Σ.

•        Jestliže x je řetězec nad abecedou Σ, a ∈ Σ, potom xa je řetězec nad abecedou Σ. 

Poznámky:

1. Symbol  ε značí  prázdný řetězec. Prázdný řetězec je takový řetězec, který neobsahuje žádný 
symbol.

2. Symbolem Σ* budeme značit množinu všech řetězců nad abecedou Σ.

2.1.3 Definice délky řetězce
Nechť x je řetězec nad abecedou Σ. Délka řetězce x, |x|, je definována následovně:

•        Pokud x = ε, potom |x| = 0. 

•        Pokud x = a1a2 …an, kde ai ∈ Σ pro všechna i = 1, …, n, potom |x| = n.

 

2.1.4 Definice binární operace konkatenace
Nechť x,  y jsou dva řetězce nad abecedou Σ. Konkatenací řetězce x s řetězcem y vznikne řetězec xy 
(připojením řetězce y za řetězec x). Operace konkatenace je asociativní, ale není komutativní.

2.1.5 Definice reverzace řetězce
Nechť x je řetězec nad abecedou Σ. Reverzace řetězce x, reverse(x), je definována následovně:

•        Pokud x = ε, potom reverse(x) = ε. 

•        Pokud x = a1a2 …an, kde ai ∈ Σ pro všechna i = 1, …, n, potom reverse(x) = an… a2a1.
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2.1.6 Definice prefixu řetězce
Nechť  x,  y jsou dva řetězce nad abecedou Σ.  x nazveme  prefixem řetězce  y, pokud existuje řetězec 
z nad abecedou Σ, pro který platí: xz = y.

2.1.7 Definice sufixu řetězce
Nechť  x,  y jsou dva řetězce nad abecedou  Σ.  x nazveme  sufixem řetězce  y, pokud existuje řetězec 
z nad abecedou Σ, pro který platí: zx = y.

2.1.8 Definice podřetězce
Nechť x, y jsou dva řetězce nad abecedou Σ. x nazveme podřetězcem řetězce y, pokud existují řetězce 
z, z' nad abecedou Σ, pro které platí: zxz' = y.

2.1.9 Definice formálního jazyka
Nechť je dána abeceda Σ. Potom množinu  L, pro kterou platí  L ⊆ Σ*, nazveme formálním jazykem 
nad abecedou Σ.

2.1.10 Definice překladu
Nechť Σ, Ω jsou abecedy. Σ budeme nazývat tzv. vstupní abecedou, Ω budeme nazývat tzv. výstupní  

abecedou.  Překladem jazyka Lin ⊆ Σ* do jazyka Lout ⊆ Ω∗ nazveme libovolnou relaci τ z Lin do Lout. 
Jazyk  Lin nazveme jazykem vstupním,  jazyk  Lout nazveme jazykem výstupním.  Pokud pro řetězce 
x ∈  Lin a y ∈ Lout platí y ∈ τ(x), pak řekneme, že řetězec y je výstupem pro řetězec x.

2.1.11 Definice substituce
Nechť  Σ,  Ω jsou abecedy a  τ je  překlad z jazyka  Lin =  Σ∗ do jazyka Lout =  Ω∗.  Pak  τ nazveme 
substitucí, pokud pro každý řetězec x ∈ Σ* platí:
• Pokud x = ε, potom τ(x) = {ε}.
• Pokud x = a1a2…an, kde ai ∈ Σ pro všechna i = 1, 2, …, n, potom 

τ(x) = τ(a1)τ(a2)…τ(an).

Poznámka: Pro úplný popis dané substituce τ z jazyka Σ* do jazyka Ω∗ stačí pouze specifikovat τ(a) 
pro  každé  a  ∈ Σ.  Pro  libovolný  řetězec  x ∈ Σ* je  τ(x)  již  jednoznačně  určeno  podle  definice 
substituce.

Příklad 2.1: Uvažujme vstupní abecedu Σ = {0, 1}, výstupní abecedu Ω = {a,  b,  c,  d} a substituci 

τ z jazyka Σ∗ do jazyka Ω∗ definovanou jako:
1) τ(0) = {a, b},
2) τ(1) = {c, d}.
Potom například pro řetězec 010 platí:  τ(010) = τ(0)τ(1)τ(0) = {aca,  bca,  ada,  bda,  acb,  bcb,  adb, 
bdb}, tedy řetězce aca, bca, ada, bda, acb, bcb, adb, bdb jsou výstupem pro řetězec 010.
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2.1.12 Definice homomorfismu
Nechť  Σ,  Ω jsou abecedy a  τ je substituce z jazyka  Lin =  Σ∗ do jazyka Lout =  Ω∗. Pak  τ nazveme 
homomorfismem, pokud τ je zobrazení.

Poznámka: Homomorfismus je tedy speciální případ substituce, pro který navíc platí, že ke každému 
řetězci ze vstupního jazyka existuje právě jeden řetězec, který je jeho výstupem.

Příklad 2.2: Uvažujme vstupní abecedu Σ = {0, 1}, výstupní abecedu Ω = {a,  b} a homomofismus 

τ z jazyka Σ∗ do jazyka Ω∗ definovaný jako:
1) τ(0) = aa,
2) τ(1) = bb.
Potom  například  pro  řetězec  010  platí:  τ(010)  =  τ(0)τ(1)τ(0)  =  aabbaa,  tedy  řetězec  aabbaa 
je výstupem řetězce 010.

2.2 Definice vybraných formálních modelů
V  této  kapitole  jsou  nadefinovány  některé  základní  formální  modely,  pomocí  kterých  budeme 
specifikovat  formální  jazyky a  překlady.  Tyto  modely budou využity  k  překladu v  následujících 
kapitolách.

2.2.1 Pravá lineární gramatika

2.2.1.1 Definice pravé lineární gramatiky
Pravá lineární gramatika je čtveřice G = (N, T, P, S), kde

•        N je konečná množina nonterminálních symbolů,

•        T je konečná množina terminálních symbolů, přičemž N ∩ T = ∅,

       •        P je konečná množina pravidel tvaru A → xB, kde A, B ∈ N, x ∈ T*nebo

A → x, kde A ∈ N, x ∈ T*,

•        S je počáteční nonterminální symbol.

2.2.1.2 Definice přímé derivace u pravé linerární gramatiky

Nechť G = (N, T, P, S) je pravá lineární gramatika, nechť u, v ∈ (N ∪ T)* a p: A → x ∈ P je pravidlo. 
Pak říkáme,  že  uAv přímo derivuje uxv podle pravidla  p a  zapisujeme  uAv ⇒ uxv  [p] nebo také 
zkráceně uAv ⇒ uxv.

2.2.1.3 Definice sekvence derivací u pravé lineární gramatiky
Nechť G = (N, T, P, S) je pravá lineární gramatika.

 Nechť u ∈ (N ∪ T)*. Pak říkáme, že u derivuje v 0-krocích u a zapisujeme u ⇒0 u [ε] nebo také 
zkráceně u ⇒0 u.
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 Nechť u0,  u1, …, un ∈ (N ∪ T)*, nechť pro všechna i = 1, ...,  n platí:  ui-1 ⇒ ui [pi]. Pak říkáme, 

že u0 derivuje v n-krocích un a zapisujeme u0 ⇒n un [p1p2…pn] nebo také zkráceně u0 ⇒n un. 

 Nechť  u ⇒n v [π] pro nějaké  n ≥ 1;   u,  v ∈ (N ∪ T)*. Pak říkáme, že  u netriviálně derivuje v 
a zapisujeme u ⇒+ v [π] nebo také zkráceně u ⇒+ v. 

 Nechť u ⇒n v [π] pro nějaké n ≥ 0;  u,  v ∈ (N ∪ T)*. Pak říkáme, že u derivuje v a zapisujeme 
u ⇒* v [π] nebo také zkráceně u ⇒* v. 

2.2.1.4 Definice jazyka generovaného pravou lineární gramatikou
Nechť G = (N, T, P, S) je pravá lineární gramatika. Jazyk generovaný pravou lineární gramatikou G 
(budeme jej označovat L(G)) je definován následovně:

L(G) = {w : w ∈ T*, S ⇒* w}.

2.2.2 Bezkontextová gramatika

2.2.2.1 Definice bezkontextové gramatiky
Bezkontextová gramatika je čtveřice G = (N, T, P, S), kde

•        N je konečná množina nonterminálních symbolů,

•        T je konečná množina terminálních symbolů, přičemž N ∩ T = ∅, 

       •        P je konečná množina pravidel tvaru A → x, kde A ∈ N, x ∈ (N ∪ T )*,

•        S je počáteční nonterminální symbol, S ∈ N.

2.2.2.2 Definice přímé derivace u bezkontextové gramatiky

Nechť G = (N, T, P, S) je bezkontextová gramatika, nechť u, v ∈ (N ∪ T)* a p: A → x ∈ P je pravidlo. 
Pak říkáme,  že  uAv přímo derivuje uxv podle pravidla  p a  zapisujeme  uAv ⇒ uxv  [p] nebo také 
zkráceně uAv ⇒ uxv.

2.2.2.3 Definice sekvence derivací u bezkontextové gramatiky
Nechť G = (N, T, P, S) je bezkontextová gramatika.

 Nechť u ∈ (N ∪ T)*. Pak říkáme, že u derivuje v 0-krocích u a zapisujeme u ⇒0 u [ε] nebo také 
zkráceně u ⇒0 u. 

 Nechť u0,  u1, …, un ∈ (N ∪ T)*, nechť pro všechna i = 1, ...,  n platí:  ui-1 ⇒ ui [pi]. Pak říkáme, 
že u0 derivuje v n-krocích un a zapisujeme u0 ⇒n un [p1p2…pn] nebo také zkráceně u0 ⇒n un. 

 Nechť  u ⇒n v [π] pro nějaké  n ≥ 1;   u,  v ∈ (N ∪ T)*. Pak říkáme, že  u netriviálně derivuje v 
a zapisujeme u ⇒+ v [π] nebo také zkráceně u ⇒+ v. 

 Nechť u ⇒n v [π] pro nějaké n ≥ 0;  u,  v ∈ (N ∪ T)*. Pak říkáme, že u derivuje v a zapisujeme 
u ⇒* v [π] nebo také zkráceně u ⇒* v. 

12



2.2.2.4 Definice jazyka generovaného bezkontextovou gramatikou
Nechť G = (N, T, P, S) je bezkontextová gramatika. Jazyk generovaný bezkontextovou gramatikou G 
(budeme jej označovat L(G)) je definován následovně:

L(G) = {w : w ∈ T*, S ⇒* w}.

2.2.3 Líný konečný automat

2.2.3.1 Definice líného konečného automatu

Líný konečný automat je pětice M = (Q, Σ, R, s, F), kde
• Q je konečná množina stavů,
• Σ je vstupní abeceda,
• R je konečná množina pravidel tvaru px →  q, kde p, q ∈ Q, x ∈ Σ*,
• s ∈ Q  je počáteční stav,
• F ⊆  Q je množina koncových stavů.

2.2.3.2 Definice konfigurace líného konečného automatu
Nechť  M  = (Q,  Σ,  R, s, F) je  líný konečný automat.  Pak  konfigurací nazveme libovolný řetězec 
χ = px, kde p ∈ Q, x ∈ Σ*.

2.2.3.3 Definice přímého přechodu

Nechť M = (Q, Σ, R, s, F) je líný konečný automat, nechť χ = pxu, χ' = qu jsou konfigurace, kde p, q  
∈  Q,  u,  x  ∈  Σ*.  Nechť  r:  px  →  q  ∈  R  je  pravidlo.  Pak říkáme,  že  M provede  přímý přechod 
z konfigurace χ do χ' podle pravidla  r: px →  q ∈ R a zapisujeme χ  ⇒ χ' [r] nebo zkráceně χ  ⇒ χ'.

2.2.3.4 Definice sekvence přímých přechodů
Nechť M = (Q, Σ, R, s, F) je líný konečný automat.

• Nechť χ  je konfigurace, pak M provede 0-přechodů z  χ do χ,  zapisujeme χ ⇒0χ [ε] nebo 
také zkráceně χ ⇒0 χ.

• Nechť χ0,χ1, …, χn jsou konfigurace, kde n ≥ 1 a χi-1 ⇒ χi [ri], ri ∈ R pro všechna i = 1, ..., n. 
Pak říkáme, že M provede n-přechodů z  χ0 do χn  a zapisujeme χ0 ⇒n χn [r1 ... rn] nebo také 
zkráceně χ0 ⇒n χn.

• Nechť χ0 ⇒n χn [ρ] pro nějaké n ≥ 1, pak říkáme, že χ0 netriviálně derivuje χn a zapisujeme 
χ0⇒+ χn [ρ] nebo také zkráceně χ0⇒+ χn.

• Nechť χ0 ⇒n χn [ρ] pro nějaké n ≥ 0, pak říkáme, že χ0 derivuje χn a zapisujeme χ0⇒* χn [ρ] 
nebo také zkráceně χ0⇒* χn.

2.2.3.5 Definice jazyka přijímaného líným konečným automatem
Nechť M = (Q, Σ, R, s, F) je líný konečný automat. Jazyk přijímaný líným konečným automatem M 
(budeme jej označovat L(M)) je definován následovně:

L(M) = {x : sx ⇒* f, x ∈ Σ*, f ∈ F}.
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2.2.3.6 Definice jednoznačného líného konečného automatu
Nechť  M =  (Q,  Σ,  R, s, F)  je  líný  konečný  automat.  Pak  říkáme,  že  líný  konečný  automat  M 
je jednoznačný, pokud pro každé  x  ∈ L(M) existuje právě jedna posloupnost pravidel  ρ  taková, že 
sx ⇒* f [ρ], f ∈ F.

2.2.4 Zásobníkový automat

2.2.4.1 Definice zásobníkového automatu

Zásobníkový automat je sedmice M = (Q, Σ, Γ, R, s, S, F), kde
• Q je konečná množina stavů,
• Σ je vstupní abeceda,
• Γ je zásobníková abeceda,
• R je konečná množina pravidel tvaru Apx →  wq, kde A ∈ Γ , p, q ∈ Q, x ∈ Σ ∪ {ε}, w ∈ Γ*,
• s ∈ Q  je počáteční stav,
• S ∈ Γ je počáteční symbol na zásobníku,
• F ⊆ Q je množina koncových stavů.

2.2.4.2 Definice konfigurace zásobníkového automatu

Nechť M = (Q, Σ, Γ, R, s, S, F) je zásobníkový automat. Pak konfigurací nazveme libovolný řetězec 
χ = Apx, kde A ∈ Γ*, p ∈ Q, x ∈ Σ*.

2.2.4.3 Definice přímého přechodu

Nechť M = (Q, Σ, Γ, R, s, S, F) je zásobníkový automat, nechť χ = xApay, χ' = xwqy jsou konfigurace, 
kde x,  w ∈ Γ*, A ∈ Γ , p, q ∈ Q,  a ∈ Σ ∪ {ε},  y ∈ Σ*. Nechť r:  Apa → wq ∈ R  je pravidlo.  Pak 
říkáme,  že  M provede  přímý přechod z  konfigurace  χ  do  χ'  podle  pravidla   r:  Apa  → wq  ∈  R 
a zapisujeme χ  ⇒ χ' [r] nebo zkráceně χ  ⇒ χ'.

2.2.4.4 Definice sekvence přímých přechodů

Nechť M = (Q, Σ, Γ, R, s, S, F) je zásobníkový automat.
• Nechť χ  je konfigurace, pak  M provede  0-přechodů z  χ do χ,  zapisujeme  χ ⇒0χ [ε] nebo 

také zkráceně χ ⇒0 χ.
• Nechť χ0,χ1, …, χn jsou konfigurace, kde n ≥ 1 a χi-1 ⇒ χi [ri], ri ∈ R pro všechna i = 1, ..., n. 

Pak říkáme, že M provede n-přechodů z  χ0 do χn  a zapisujeme χ0 ⇒n χn [r1 ... rn] nebo také 
zkráceně χ0 ⇒n χn

• Nechť χ0  ⇒n χn [ρ] pro nějaké n ≥ 1, pak říkáme, že χ0 netriviálně derivuje χn a zapisujeme 
χ0⇒+ χn [ρ] nebo také zkráceně χ0⇒+ χn.

• Nechť χ0 ⇒n χn [ρ] pro nějaké n ≥ 0, pak říkáme, že χ0 derivuje χn a zapisujeme χ0⇒* χn [ρ] 
nebo také zkráceně χ0⇒* χn.

2.2.4.5 Definice jazyka přijímaného zásobníkovým automatem

Existují  tři  typy  jazyků  přijímaných  zásobníkovými  automaty.  Nechť  M  = (Q,  Σ,  Γ,  R,  s,  S,  F) 
je zásobníkový automat. 
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1. Jazyk přijímaný zásobníkovým automatem M  přechodem do koncového stavu (budeme jej 
označovat L(M)f) je definován následovně:

L(M)f = {x : Ssx ⇒* zf, x ∈ Σ*, z ∈ Γ*, f ∈ F}.

2. Jazyk  přijímaný  zásobníkovým  automatem M  vyprázdněním  zásobníku (budeme  jej 
označovat L(M)ε ) je definován následovně:

L(M)ε = {x : Ssx ⇒* zf, x ∈ Σ*, z ∈ {ε} , f ∈ Q}.

3. Jazyk  přijímaný  zásobníkovým  automatem M  přechodem  do  koncového  stavu 
a vyprázdněním zásobníku (budeme jej označovat L(M)fε ) je definován následovně:

L(M)fε = {x : Ssx ⇒* zf, x ∈ Σ*, z ∈ {ε}, f ∈ F}.

2.2.5 Rozšířený zásobníkový automat

2.2.5.1 Definice rozšířeného zásobníkového automatu

Rozšířený zásobníkový automat je sedmice M = (Q, Σ, Γ, R, s, S, F), kde
• Q je konečná množina stavů,
• Σ je vstupní abeceda,
• Γ je zásobníková abeceda,
• R je konečná množina pravidel tvaru vpx →  wq, kde  p, q ∈ Q, x ∈ Σ ∪ {ε}, v, w ∈ Γ*,
• s ∈ Q  je počáteční stav,
• S ∈ Γ je počáteční symbol na zásobníku,
• F ⊆ Q je množina koncových stavů.

2.2.5.2 Definice konfigurace rozšířeného zásobníkového automatu

Nechť M = (Q, Σ, Γ, R, s, S, F) je zásobníkový automat. Pak konfigurací nazveme libovolný řetězec 
χ = vpx, kde v ∈ Γ*, p ∈ Q, x ∈ Σ*.

2.2.5.3 Definice přímého přechodu

Nechť M = (Q, Σ, Γ, R, s, S, F) je rozšířený zásobníkový automat, nechť χ = xvpay, χ'  = xwqy jsou 
konfigurace, kde x, v, w ∈ Γ*, p, q ∈ Q, a ∈ Σ ∪ {ε}, y ∈ Σ*. Nechť r: vpa → wq ∈ R  je pravidlo. 
Pak říkáme, že  M provede  přímý přechod z konfigurace  χ  do  χ'  podle pravidla r:  vpa  → wq  ∈ R 
a zapisujeme χ  ⇒ χ' [r] nebo zkráceně χ ⇒ χ'.

2.2.5.4 Definice sekvence přímých přechodů

Nechť M = (Q, Σ, Γ, R, s, S, F) je rozšířený zásobníkový automat.
• Nechť χ  je konfigurace, pak  M provede  0-přechodů z  χ do χ,  zapisujeme  χ ⇒0χ [ε] nebo 

také zkráceně χ ⇒0 χ.
• Nechť χ0,χ1, …, χn jsou konfigurace, kde n ≥ 1 a χi-1 ⇒ χi [ri], ri ∈ R pro všechna i = 1, ..., n. 

Pak říkáme, že M provede n-přechodů z χ0  do χn  a zapisujeme χ0 ⇒n  χn [r1 ... rn] nebo také 
zkráceně χ0 ⇒n  χn.

• Nechť χ0 ⇒n χn [ρ] pro nějaké n ≥ 1, pak říkáme, že χ0 netriviálně derivuje χn a zapisujeme 
χ0⇒+ χn [ρ] nebo také zkráceně χ0⇒+ χn.
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• Nechť χ0 ⇒n χn [ρ] pro nějaké n ≥ 0, pak říkáme, že χ0 derivuje χn a zapisujeme χ0⇒* χn [ρ] 
nebo také zkráceně χ0⇒* χn.

2.2.5.5 Definice jazyka přijímaného rozšířeným zásobníkovým automatem
Existují tři typy jazyků přijímaných rozšířenými zásobníkovými automaty. 
Nechť M = (Q, Σ, Γ, R, s, S, F) je zásobníkový automat. 

1. Jazyk  přijímaný  rozšířeným zásobníkovým automatem M  přechodem do koncového stavu 
(budeme jej označovat L(M)f) je definován následovně:

L(M)f = {x: Ssx ⇒* zf, x ∈ Σ*, z ∈ Γ*, f ∈ F}.

2. Jazyk přijímaný rozšířeným zásobníkovým automatem M vyprázdněním zásobníku (budeme 
jej označovat L(M)ε ) je definován následovně:

L(M)ε = {x: Ssx ⇒* zf, x ∈ Σ*, z ∈ {ε} , f ∈ Q}.

3. Jazyk přijímaný rozšířeným zásobníkovým automatem M  přechodem do  koncového stavu  
a vyprázdněním zásobníku (budeme jej označovat L(M)fε ) je definován následovně:

L(M)f ε = {x: Ssx ⇒* zf, x ∈ Σ*, z ∈ {ε}, f ∈ F}.

2.2.6 Líný konečný převodník

2.2.6.1 Definice líného konečného převodníku
Líný konečný převodník je šestice M = (Q, Σ, Ω, R, s, F), kde:

• Q je konečná množina stavů,
• Σ je vstupní abeceda,
• Ω je výstupní abeceda,
• R je konečná množina pravidel tvaru px →  yq, kde p, q ∈ Q, x ∈ Σ*, y ∈ Ω*,
• s ∈ Q  je počáteční stav,
• F ⊆ Q je množina koncových stavů.

2.2.6.2 Definice konfigurace líného konečného převodníku
Nechť M= (Q, Σ, Ω, R, s, F) je líný konečný převodník. Pak konfigurací nazveme libovolný řetězec 
χ = vpu, kde p ∈ Q, v ∈ Σ* , u ∈ Ω*.

2.2.6.3 Definice přímého přechodu

Nechť M = (Q, Σ, Ω, R, s, F) je líný konečný převodník, nechť χ = vpxu, χ' = vyqu jsou konfigurace, 
nechť r: px →  yq ∈ R, kde p, q ∈ Q,  x, v ∈ Σ*,  y, u ∈ Ω*  je pravidlo. Pak říkáme, že M provede 
přímý přechod z  χ  do χ' podle pravidla  r:  px →  yq ∈ R a zapisujeme χ ⇒ χ' [r] nebo zkráceně 
χ ⇒ χ'.

2.2.6.4 Definice sekvence přímých přechodů
Nechť M = (Q, Σ, Ω, R, s, F) je líný konečný převodník.

• Nechť χ  je konfigurace, pak  M provede  0-přechodů z  χ do χ,  zapisujeme  χ ⇒0χ [ε] nebo 
také zkráceně χ ⇒0 χ.
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• Nechť χ0,χ1, …, χn jsou konfigurace, kde n ≥ 1 a χi-1 ⇒ χi [ri], ri ∈ R pro všechna i = 1, ..., n. 
Pak říkáme, že M provede n-přechodů z  χ0 do χn  a zapisujeme χ0 ⇒n χn [r1 ... rn] nebo také 
zkráceně χ0 ⇒ n χn.

• Nechť χ0 ⇒ n χn [ρ] pro nějaké n ≥ 1, pak říkáme, že χ0 netriviálně derivuje χn a zapisujeme 
χ0⇒+ χn [ρ] nebo také zkráceně χ0⇒+ χn.

• Nechť χ0 ⇒n χn [ρ] pro nějaké n ≥ 0, pak říkáme, že χ0 derivuje χn a zapisujeme χ0⇒* χn [ρ] 
nebo také zkráceně χ0⇒* χn.

2.2.6.5 Definice překladu pomocí líného konečného převodníku
Nechť  M =  (Q,  Σ,  Ω,  R, s, F)  je  líný konečný převodník.  Překlad  definovaný líným konečným 
převodníkem  M (budeme jej označovat T(M)) je definován následovně:

T(M) = {(x, y) : sx  ⇒* yf, x ∈ Σ*, y ∈ Ω*, f ∈ F}.

2.2.7 Speciální typy konečných převodníků
V předchozí  kapitole  byl  nadefinován  líný  konečný  převodník.  V  následujících  kapitolách  bude 
ukázáno,  že  v  praxi  je  vhodné  použít  pouze  speciální  líné  konečné  převodníky  splňující  jisté 
vlastnosti. Proto jsou v této kapitole nadefinovány tyto speciální typy líných konečných převodníků.

2.2.7.1 Definice jednoznačného líného konečného převodníku
Nechť M = (Q,  Σ, Ω, R, s, F) je líný konečný převodník. Pak říkáme, že líný konečný převodník je 
jednoznačný, pokud pro každé (x, y) ∈ T(M) existuje právě jedna posloupnost pravidel ρ taková, že:
sx ⇒* yf [ρ], f ∈ F, přičemž neexistuje z a ρ' takové, že sx ⇒* zf' [ρ'], kde f' ∈ F a ρ ≠ ρ'.

2.2.7.2 Definice konečného převodníku
Konečný převodník je šestice M = (Q, Σ, Ω, R, s, F), kde:

• Q je konečná množina stavů,
• Σ je vstupní abeceda,
• Ω je výstupní abeceda,
• R je konečná množina pravidel tvaru pa →  yq, kde p, q ∈ Q, a ∈ Σ ∪ {ε}, y ∈ Ω*,
• s ∈ Q  je počáteční stav,
• F ⊆  Q je množina koncových stavů.

Definice konfigurace,  přímého přechodu,  sekvence přechodů a  definice  překladu jsou stejné jako 
u líného konečného převodníku.

2.2.7.3 Definice konečného převodníku bez ε−přechodů 

Konečný převodník bez ε−přechodů je šestice M = (Q, Σ, Ω, R, s, F), kde:
• Q je konečná množina stavů,
• Σ je vstupní abeceda,
• Ω je výstupní abeceda,
• R je konečná množina pravidel tvaru  pa  →  yq, kde  p, q  ∈  Q  − F,  a  ∈  Σ, y  ∈  Ω* nebo 

p →  yf, kde p ∈ Q − F, f ∈ F, y ∈ Ω*

• s ∈ Q  je počáteční stav,
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• F = {f}, přičemž f ∈ Q, je (jednoprvková) množina koncových stavů.

Definice  konfigurace,  přímého  přechodu,  sekvence  přechodů  a  definice  překladu  je  stejná  jako 
u líného konečného převodníku.

2.2.7.4 Definice deterministického konečného převodníku

Deterministický konečný převodník M je konečný převodník bez  ε−přechodů, pro který platí:  pro 
všechna  a  ∈ Σ a  p  ∈ Q existuje maximálně jedno pravidlo tvaru  pa  →  yq  ∈ R, kde  q  ∈ Q − F, 
y ∈ Ω* a pro všechna p ∈ Q existuje maximálně jedno pravidlo tvaru p → yf  ∈ R, kde f ∈ F, y ∈ Ω*.

Poznámka:

Zavedená  definice  se  liší  od  standardní  definice  deterministického  konečného  převodníku,  která 
je například uvedena v [4]. Tato modifikace je provedena kvůli korespondenci k implementovanému 
modelu.

2.2.8 Párové automaty

2.2.8.1 Definice párového konečného automatu
Párový konečný automat je trojice Γ = (M1, M2, h), kde:

•         Mi  = (Qi, Σi, Ri, si, Fi) je líný konečný automat pro i ∈ {1, 2},
•         h je bijektivní zobrazení z R1 do R2.

Poznámka:

Zobrazení h můžeme rozšířit na zobrazení h*, které definujeme následovně:

•         h*(ε) = ε

•         pro r1, r2,…, rn ∈ R1: h*(r1r2…rn) = h(r1)(r2)…(rn), kde n ≥ 1.

2.2.8.2 Definice překladu pomocí párového konečného automatu
Nechť  Γ  =  (M1,  M2,  h)  je  párový  konečný  automat.  Překlad  definovaný  párovým  konečným 

automatem Γ (budeme jej označovat T(Γ)) je definován následovně:

T(Γ) = {(w1,w2):  w1 ∈ Σ1
*,  w2 ∈ Σ2

*
 ,  s1w1 ⇒*  f1 [ρ1] v  M1,  s2w2 ⇒*  f2 [ρ2] v  M2,  f1 ∈ F1,  f2∈ F2, 

ρ ∈ perm(ρ1), ρ2 = h*( ρ) }.

Poznámka:

perm(ρ) značí množinu všech řetězců, které vzniknou permutací symbolů v řetězci ρ.

2.2.8.3 Příklad párového konečného automatu
Příklad 2.3:
Uvažujme párový automat definovaný následovně:
Γ = (M1, M2, h), kde:
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•         M1 = ({s1,  p1,  q1,  r1,  f1}, {'MOV', 'AX', ',',  'BX'}, {1:  s1'MOV'  →  p1,  2:  p1'AX'  → q1, 
3: p1'BX' → q1, 4: q1',' → r1, 5: r1'AX' → f1 , 6: r1'BX' → f1}, {s1}, {f1}),
•         M2  =  ({s2,  p2,  q2,  r2,  f2}, {'0',  '1'},  {1:  s2'01'  →  p2,  2:  p2'00'  → q2,  3:  p2'01'  → q2, 
4: q2'1' → r2, 5: r2'00' → f2 , 6: r2'01' → f2}, {s2}, {f2}),
•         h ={(1, 1), (2, 5), (3, 6), (4, 4), (5, 2), (6, 3)}.

Pro přehlednost je možné daný párový automat znázornit graficky, což je provedeno na obrázku 1.

Příklad 2.4:
Nalevo je vstupní automat, napravo výstupní automat. Bijekce, tedy „párovost“ hran mezi vstupním 
a výstupním automatem, je v obrázku zvýrazněna barevně. Pak tedy hrany označené stejnou barvou 
si navzájem odpovídají a tvoří pár dle definované bijekce.

Nyní uvedu příklad překladu pomocí modelu párových automatů korespondující s ukázkovým 
obrázkem.  Uvažujme,  že  chceme  provést  překlad  instrukce  assembleru,  konkrétně  instrukce 
MOV AX,BX do binárního kódu. Provedeme tedy průchod vstupním automatem. Použitá pravidla 
vstupního  automatu  řídí  výstupní  automat,  který  generuje  výstupní  řetězec.  Kód  této  instrukce 
v binárním  kódu  získáme  tak,  že  výstupním automatem projdeme  hranami  odpovídajícími  podle 
bijekce hranám, kterými jsme prošli ve vstupním automatu. Instrukce v binárním kódu nagenerovaná 
výstupním automatem z obrázku ve tvaru 0101100 je tedy překladem dané instrukce v assembleru.
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Obr. 1: Párový konečný automat
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2.2.9 Definice párové gramatiky

2.2.9.1 Definice párové gramatiky
Párová gramatika je pětice PG = (N, Σ, Ω, R, S), kde:

• N je konečná množina nonterminálních symbolů,
• Σ je vstupní abeceda,
• Ω je výstupní abeceda,
• R je konečná množina pravidel tvaru  A →  u0B1u1...Bnun|v0B1v1...Bnvn,  kde  A ∈ N,  ui ∈ Σ*, 

vi ∈ Ω* pro všechna i = 0, …, n, Bj ∈ N pro všechna j = 0, …, n,
• S je počáteční nonterminální symbol.

2.2.9.2 Definice přímé derivace u párové gramatiky

Nechť PG = (N, Σ, Ω, R, S) je párová gramatika, nechť u ∈ Σ*, v ∈ (N ∪ Σ)*, w ∈ Ω*, z ∈ (N ∪ Ω)* 

a p: A → x|y ∈ R je  pravidlo.  Pak říkáme,  že  uAv|wAz přímo derivuje uxv|wyz podle pravidla  p 
a zapisujeme uAv|wAz ⇒ uxv|wyz [p] nebo také zkráceně uAv|wAz ⇒ uxv|wyz.

2.2.9.3 Definice sekvence derivací u párové gramatiky
Nechť PG = (N, Σ, Ω, R, S) je párová gramatika.

 Nechť  x ∈ (N ∪ Σ)*,  y ∈ (N ∪ Ω)*.  Pak říkáme, že x|y derivuje v 0-krocích  x|y a zapisujeme 
x|y ⇒0 x|y [ε] nebo také zkráceně x|y ⇒0 x|y .

 Nechť  x0|y0 ,  x1|y1 , …,  xn|yn pro x0,  x1, …, xn ∈ (N ∪ Σ)*,  y0,  y1, …, yn ∈ (N ∪ Ω)*,  nechť pro 
všechna i = 1, ..., n platí: xi-1| yi-1 ⇒ xi| yi [pi]. Pak říkáme, že x0| y0 derivuje v n-krocích xn| yn 

a zapisujeme x0| y0 ⇒n xn| yn [p1p2…pn] nebo také zkráceně x0| y0 ⇒
n
 xn| yn.

 Nechť  x|y ⇒n v|w [π] pro nějaké  n ≥ 1; x,  v ∈ (N ∪ Σ)*,  y, w ∈ (N ∪ Ω)*. Pak říkáme, že  x|y 
netriviálně derivuje v|w a zapisujeme x|y ⇒+ v|w [π] nebo také zkráceně x|y ⇒+ v|w.

 Nechť  x|y ⇒n v|w [π] pro nějaké  n ≥ 0; x,  v ∈ (N ∪ Σ)*,  y, w ∈ (N ∪ Ω)*. Pak říkáme, že  x|y 
derivuje v|w a zapisujeme x|y ⇒* v|w [π] nebo také zkráceně x|y ⇒* v|w.

2.2.9.4 Překlad definovaný párovou gramatikou
Nechť  PG = (N,  Σ,  Ω,  R, S)  je  párová gramatika.  Překlad  definovaný párovou gramatikou  PG 
(budeme jej označovat T(PG)) je definován následovně:

T(PG) = {(x,y): S|S ⇒* x|y, x ∈ Σ*, y ∈ Ω*}.

2.2.9.5 Využití párové gramatiky při překladu výrazu z infixové do postfixové formy
Příklad 2.5:
Příklad překladu z infixové do postfixové notace pomocí párové gramatiky.

Mějme dvě gramatiky G1 = ({E, T, F}, {+, *, (, ), i}, {1: E → E + T, 2: E → T, 3: T → T * F, 
4:  T → F, 5:  F → (E), 6: F → i}, E) a G2 = ({E,  T,  F}, {+, *, (, ), i}, {1: E → E  T +, 2:  E → T, 
3: T → T F *, 4: T → F, 5: F → E, 6: F → i}, E). Pomocí těchto gramatik chceme vytvořit překlad 
vstupního řetězce a+b*c z infixové notace do postfixové notace abc*+.
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Jako první vytvoříme derivační strom pomocí první gramatiky.  Pak provedeme levý rozbor 
a překlad pomocí gramatiky G2, jak je zobrazeno na obrázku (Obr. 2).

Poznamejme,  že  formální  zápis  překladové  gramatiky  odpovídající  sloučením  dvou 
předchozích gramatik je  PG = ({E,  T,  F},  {+, *, (,  ),  i},  {+, *, (,  ),  i},  {1:  E → E +  T|E T +, 
2: E → T|T, 3: T → T * F|T F *, 4: T → F|F, 5: F → (E)|E, 6: F → i|i}, E) 

2.2.10 Definice  systému  gramatik  vložených  do  konečného 
automatu (SGVKA)

2.2.10.1 Definice SGVKA

SGVKA je (n+1)-tice Γ = (M, G1, …, Gn), kde:
● M = (Q, Σ, R, s, F) je líný konečný automat,
● Gi = (Ni, Ti, Pi, Si) je bezkontextová gramatika pro všechna i = 1, …, n, přičemž platí: Si ∈ Σ 

pro všechna i = 1, …, n.

2.2.10.2 Definice jazyka přijímaného SGVKA

Nechť  Γ = (M,  G1, …,  Gn) je SVGKA,  kde  M = (Q, Σ,  R, s, F),  Gi = (Ni,  Ti,  Pi, Si) pro všechna 
i = 1, …, n. Jazyk přijímaný SVGKA Γ (budeme jej označovat L(Γ)) je definován následovně:

L(Γ) = {x : y ∈ L(M), x ∈ τ(y)}, kde

τ je substituce definována z Σ* do (Σ – {S1, ..., Sn} ∪ Τ1 ∪ ... ∪ Τn)* následovně:
● pro všechna a ∈ Σ – {S1, ..., Sn}: τ(a) = {a}, jinak τ(Si) = L(Gi).
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Obr. 2: Překlad z infixové do postfixové notace pomocí párové gramatiky
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3 Syntaktická  analýza  založená  na 
párovém automatu

Z předchozí kapitoly je patrné, že párový automat může být použit jako vhodný model pro popis 
překladů jednoduchých jazyků mezi sebou. Takovým překladem může být v praxi například překlad 
z assembleru  do  binárního  kódu  a  naopak.  Celá  tato  kapitola  se  zabývá  problematikou,  jak  lze 
provádět  tento překlad efektivním způsobem.  Je  zde navržená řada metod  a u každé z  nich jsou 
uvedeny její přednosti a nedostatky.

Metody jsou rozděleny na metody pro práci s konečným jazykem a nekonečným jazykem. Jak 
bude patrno, metody pro práci s konečným jazykem jsou časově méně náročné. Proto je vhodné tyto 
metody použít tam, kde máme zaručeno, že vstupní i výstupní jazyk překladu je konečný. Například 
u omezeného  assembleru  a  binárního  kódu  tomu  tak  je.  Dále si  však  podrobně  popíšeme 
determinizaci líných konečných převodníků specifikujících jak  konečné, tak i nekonečné překlady. 
Budou prezentovány algoritmy těchto determinizací. Tyto algoritmy byly již dříve prezentovány v [8] 
a [9]. Uvidíme, že použitím algoritmu pro nekonečné jazyky můžeme přímo za běhu determinizace 
určit,  zda  lze  determinizaci  daného  konečného  převodníku  provést  či  ne.  Algoritmus  určuje 
nedeterminizovatelné  převodníky  pomocí  detekce  cyklů.  Přitom  neplatí,  že  každý  převodník 
obsahující cyklus, musí být nedeterminizovatelný.

U assembleru je také někdy požadavkem, aby zpracovával celé výrazy. Tyto výrazy mohou 
obsahovat závorkové struktury, čímž se dostaneme mimo rámec regulárních jazyků a potřebujeme 
použít  pro  jejich  popis  například  bezkontextovou gramatiku.  Dostáváme  se  tedy do  situace,  kdy 
„většina“ řetězce může být přijímáná konečným automatem,  ale nějaká část musí  být generována 
bezkontextovou gramatikou. Tento problém jde řešit dvěma způsoby:

1. Základem nechat původní konečný automat a nějaké jeho části „obohatit“ o možnost 
přijímání bezkontextových jazyků.

2. Vše odsimulovat bezkontextovou gramatikou.

Oba přístupy budou diskutovány v následujících kapitolách. 

3.1 Determinizace líných konečných převodníků

3.1.1 Determinizace  líných  konečných  převodníků 
specifikujících konečný překlad

Hlavním  úkolem  této  podkapitoly  je  navrhnout  schéma  syntaktického  analyzátoru  pro  efektivní 
překlad párového konečného automatu. Činnost párového automatu můžeme rozdělit do dvou fází:

1. fáze – provedení syntaktické analýzy vstupního řetězce vstupním automatem a podle toho, 
která pravidla byla použita, nastavení řízení výstupního automatu.

2. fáze – nagenerování výstupního řetězce výstupním automatem řízené nastavením řízení 
provedeném v 1. fází.

22



Aby 1. fáze mohla proběhnout deterministicky, je potřeba mít vstupní automat deterministický. 
Obecně tento automat ale deterministický být nemusí, proto je potřeba provést jeho determinizaci. 
Existuje spousta algoritmů, které transformují daný konečný automat na deterministický, přičemž ale 
zásadním způsobem změní strukturu daného automatu. Tím ztratíme informaci o tom, která pravidla 
původního  automatu  byla  použita,  což  je  zásadním  problémem,  neboť  právě  znalost  sekvence 
použitých pravidel řídí činnost výstupního automatu. Daný problém budeme tedy řešit následovně: 
Vstupní  líný  konečný  automat  převedeme  na  líný  konečný  převodník,  který  bude  jako  výstup 
generovat  sekvenci  použitých  pravidel.  Toho  můžeme  docílit  tím  způsobem,  že  každé  pravidlo 
původního  líného automatu  zmodifikujeme  tak,  že  navíc  na  výstup  vygeneruje  své  návěští.  Tím 
se dostáváme do problematiky konečných převodníků. Tento konečný převodník se pokusíme převést 
na deterministický,  aniž by se změnil  daný překlad.  To nám umožní  deterministickým způsobem 
vygenerovat stejnou sekvenci pravidel, pomocí které by byl přijat daný řetězec pomocí původního 
líného  automatu.  Proto  se  dále  v  této  kapitole  budeme  zabývat  determinizací  líných  konečných 
převodníků, neboť tyto převodníky později budou tvořit jádro našeho syntaktického analyzátoru. Tato 
determinizace proběhne celkem ve třech fázích, které jsou popsány v následujících podkapitolách.

3.1.1.1 Převod líného konečného převodníku na konečný převodník
Níže uvedený algoritmus převádí líný konečný převodník (LKP) na konečný převodník (KP) tak, 
že se může zvýšit původní počet stavů a konečnému převodníku mohou být přidána nová pravidla. 
LKP  při  přechodu z  jednoho stavu  do  druhého  přijímá  obecně  řetězec.  Oproti  tomu  KP může 
na vstupu přijmout  nejvýše jeden symbol.  Pokud má  LKP následující  pravidlo  px → yq  přičemž 
x| ≥ 1, tedy při přechodu přečteme více než jeden symbol, postupujeme následovně. Na vstupu KP 
přečteme pouze jeden symbol řetězce  x  a přejdeme do nově vytvořeného stavu, přičemž na výstup 
se nic  nezapíše.  Nově  vzniklý  stav  pojmenujeme  tak,  že  název  bude  obsahovat  stav  p,  který 
je výchozím stavem a první přečtený symbol. Pokud např.:  x =  aaa, tak název nového stavu bude 
<p, a>, další bude <p, aa>. Na výstup se bude zapisovat až po přečtení posledního symbolu řetězce 
x a přejde se do stavu, do kterého by se přešlo pomocí LKP po přečtení řetězce  x.  Pokud |x|  = 1 
provedeme normální přechod do následujícího stavu.

Příklad 3.1:
Na obrázku (Obr. 3) je uveden příklad převodu líného konečného převodníku s pravidlem paaa → 1q 
na konečný převodník. Namísto čtení řetězce na vstupu převodníku čteme vždy jen jeden symbol. Po 
přečtení prvního symbolu a v konečném převodníku vznikne nový stav <p,  a>. Na výstup se zatím 
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Obr. 3: Převod LKP na KP
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nebude nic generovat. Výstup se bude generovat až při čtení posledního symbolu původního řetězce. 
Do množiny pravidel  konečného převodníku přidáme pravidlo ve tvaru:  pa → <p,  a>.  Obdobný 
postup následuje i po přečtení druhého symbolu a. Vznikne nový stav <p, aa> a do množiny pravidel 
přidáme <p,  a>a → <p,  aa>. A konečně po přečtení  posledního symbolu  a z  původního řetězce 
přejdeme do stavu q a na výstup vygenerujeme 1. Mezi  pravidla přidáme: <p, aa>a → 1q.

Následuje  algoritmus,  kde  je  formálně  popsán  převod  líného  konečného  převodníku 
na konečný převodník.

Algoritmus 3.1:
Vstup: LKP M1 = (Q1, Σ, Ω, R1, s, F)
Výstup: KP M2 = (Q2, Σ, Ω, R2, s, F) takový, že T(M1) = T(M2)
Metoda: Q2 := Q1;

  for each px → yq ∈ R1 do begin
if |x| ≤ 1 then

add  px → yq to R2

else
let x = a1a2 ... an, where n ≥ 2:
add <p, a1>, <p, a1a2>, …,  <p, a1a2...an-1> to Q2

add pa1 → <p, a1>, <p, a1>a2 → <p, a1a2>, …, <p, a1a2 ...an-2>an-1 → 
<p, a1a2 ...an-1>, <p, a1a2 ...an-1>an  → yq to R2

  end

3.1.1.2 Převod konečného převodníku na konečný převodník bez ε−přechodů

1) Definice ε-uzávěru

Nechť  M =  (Q,  Σ,  Ω,  R, s, F)  je  jednoznačný líný konečný převodník a  q  ∈  Q.  ε−uzávěr  pak 
definujeme jako:

ε−uzávěr(q) = {(p, y): q ⇒∗  yp, kde  p ∈ Q, y ∈ Ω*}
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Obr. 4:   Příklad na ε−uzávěr
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Na předcházejícím obrázku (Obr.4) je provedena ilustrace definice ε-uzávěru.

Příklad 3.2: 
Dle definice ε-uzávěru v příkladu z obrázku 4 nastíníme, jak by se počítal ε-uzávěr(q). Obecně řečeno 
ε-uzávěr obsahuje množinu dvojic (stav,  sémantická akce), kde  stav značí takový stav, do kterého 
se lze  dostat  ze  stavu  q čtením prázdného symbolu  ε.  Sémantická akce je  pak řetězec vznikající 
sloučením všech  sémantických  akcí,  které  by se  vygenerovaly  při  cestě  do  stavu  stav.  V  tomto 
případě se například můžeme dostat  do stavu  t a na výstup nagenerujeme řetězec  vw.  Platí  tedy: 
(t, uw) ∈ ε-uzávěr(q). Celkově můžeme říct, že ε-uzávěr(q) = {(q, ε), (a, ε), (b, ε), (c, ε), (d, ε), (e, ε), 
(p, v), (t, vw)}.

2) Výpočet ε-uzávěru

ε−uzávěr  budeme  potřebovat  při  převodu  konečného  převodníku  (KP)  na  KP  bez  ε−přechodů. 
Budeme jej počítat pomocí následujícího algoritmu. Mějme dvě množiny Sdone a Sundone. Obě množiny 
obsahují  dvojice (stav,  sémantická  akce). Na  začátku množině  Sundone přiřadíme prvek  (q,  ε),  kde 
q  ∈  Q je stav, u kterého počítáme  ε−uzávěr. Postupně z této množiny bereme prvky dokud není 
prázdná. Jako první zkontrolujeme, zda v množině Sdone neexistuje jiný prvek obsahující stejný stav, 
který  je  ale  vygenerovaný  jinou  posloupností  sémantických akcí.  Pokud taková  dvojice  existuje, 
nastává  chyba  nejednoznačnosti.  V  opačném  případě  přiřadíme  tento  prvek  do  množiny  Sdone 

a zároveň  jej  odstraníme  z  množiny  Sundone.  Dále  chceme  zjistit,  zda  v  automatu  existuje  stav  t, 
do kterého se lze dostat ze stavu p vygenerováním sémantické akce w. Pokud taková dvojice  (t,  w) 
existuje, přidáme ji do množiny Sundone. 

3) Formální algoritmus pro výpočet ε-uzávěru

Algoritmus 3.2:
Vstup: LKP M = (Q, Σ, Ω, R, s, F), q ∈ Q
Výstup: ε−uzávěr(q) nebo chyba detekující nejednoznačnost M
Metoda: Sundone := {(q, ε)};

  Sdone := ∅;
  while Sundone ≠ ∅ do begin

let (p, v) ∈ Sundone:
if exists w ∈ Ω* such that (p, w) ∈ Sdone  then

error(ambiguity)
Sundone := Sundone  − {(p, v)};
Sdone := Sdone ∪ {(p, v)};
Sundone := Sundone ∪ {(t, vy): p → yt ∈ R};

  end
  ε−uzávěr(q) := Sdone;

4) Převod konečného převodníku na konečný převodník bez ε-přechodů

Abychom mohli vytvořit konečný převodník bez ε−přechodů, potřebujeme znát konečný převodník 
a ε−uzávěry  všech  jeho  stavů.  Oba  převodníky  vytvářejí  stejný  překlad.  Na  začátku  přidáme 
do množiny stavů převodníku stavy z původního převodníku a přidáme zde i koncový stav tohoto 
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převodníku. Množina pravidel zatím zůstane prázdná. Pak postupně procházíme všechny stavy  q, pro 
které  spočítáme ε−uzávěr.  Pokud  z  nějakého  stavu  p z  tohoto  ε−uzávěru  přečtením symbolu  a 
a nagenerováním řetězce  y můžeme přejít  do stavu  t,  přidáme do množiny pravidel nové pravidlo 
tvaru  qa → xyt, kde x je výstupní řetězec přidružený stavu p v ε−uzávěru.

Nakonec  přidáme  ještě  jedno  pravidlo,  pomocí  kterého  převodník  nic  nepřečte  na  vstupu 
a přejde do nově vytvořeného koncového stavu f2. Toto pravidlo je přidáno z toho důvodu, že pokud 
bychom přešli  do  původního  koncového stavu  pomocí  ε, nemohli  bychom nagenerovat  výstupní 
řetězec celý, což by jistě vedlo k problémům při dalším zpracování.

5) Formální  algoritmus  pro  převod  konečného  převodníku  na  konečný  převodník  bez 
ε-přechodů

Algoritmus 3.3:
Vstup: KP M1 = (Q1, Σ, Ω, R1, s, F1), ε−uzávěr(q) pro všechna q ∈ Q1

Výstup: KP bez ε−přechodů M2 = (Q2, Σ, Ω, R2, s, F2) takový, že T(M1) = T(M2)
Metoda:  Q2 := Q1 ∪ {f2};

  R2 := ∅;
  F2 := {f2};
  for each q ∈ Q do begin

R2 := R2 ∪ {qa → xyt: pa → yt ∈ R1, (p, x) ∈ ε−uzávěr(q), a ∈ Σ, t ∈ Q}
∪ {q → xf2: (f, x) ∈ ε−uzávěr(q), f ∈ F};

  end

3.1.1.3 Převod  konečného  převodníku  bez  ε−přechodů  na  deterministický  konečný 
převodník

Nejjednodušším případem je,  že ze stavu přejdeme přečtením symbolu do právě jednoho nového 
stavu. V tomto případě přečteme vstupní symbol a provedeme danou sémantickou akci. V novém 
stavu si nemusíme uchovávat žádné informace kromě názvu nového stavu. Tento stav vyjádříme jako 
dvojici <nový_stav, ε >.

Druhým případem je tato situace: Z právě jednoho stavu můžeme přejít do 2 nebo více nových 
stavů  přečtením stejného symbolu.  Tato situace se  řeší  tak,  že  přejdeme  do  nového stavu,  který 
obsahuje množinu dvojic <nový stav,  sémantická akce, která by se při přechodu měla provést>. Při 
přechodu provedeme sémantické akce, které byly případně uchovány v původním stavu.

Třetí a zároveň nejsložitější situací je, pokud čtením právě jednoho stejného symbolu můžeme 
přejít ze dvou nebo více různých stavů do jiných stavů. Hraně nastavíme jako vstupní řetězec daný 
symbol, přičemž sémantická akce se nevykoná žádná. V nově vzniklém stavu uchováváme dvojice 
<nový stav, sémantická akce>. Sémantická akce je složena ze sémantické akce uchované v původním 
stavu (pokud ji  tento obsahoval)  a sémantické akce,  která  by se vykonala  při  přečtení  vstupního 
symbolu.

Příklad 3.3:
Na  následujícím  obrázku  (obr.5)  jsou  znázorněny  všechny  tři  předchozí  případy.  První  případ 
nastane, pokud máme na vstupu přečíst symbol  c. Přečtením tohoto symbolu můžeme přejít pouze 
do stavu  d.  Při  přechodu  se  provede  sémantická  akce,  která  byla  uložena  u  původního  stavu  q, 
ze kterého hrana vychází a také sémantická akce náležící přechodu po přečtení symbolu c. 
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Druhá  situace  nastane  čtením  symbolu  a.  Protože  obě  hrany  vycházejí  ze  stejného  stavu, 
vykoná se při přechodu sémantická akce uložená u původního stavu a v novém stavu budou dvojice 
nových stavů a nevykonaných sémantických akcí, tedy <a, 1>, <b, 2>. A konečně přečtením symbolu 
b nastane nejsložitější případ. Při přechodu se na výstup nic nezapíše, ale v novém stavu musíme 
uchovat oba stavy c a e ve dvojicích s řetězci sémantických akcí z původního stavu a vykonávaného 
přechodu, tedy xxx3 a zzz5.
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Obr. 5: Determinizace
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Formální algoritmus pro převod konečného převodníku specifikující konečný překlad bez ε-přechodů 
na deterministický konečný převodník:
Algoritmus 3.4:

Vstup: KP bez ε−přechodů M1 = (Q1, Σ, Ω, R1, s1, {f1})
Výstup: DKP M2 = (Q2, Σ, Ω, R2, s2, {f2}) nebo chyba, pokud je M1 nejednoznačný
Metoda:  s2 := {<s1, ε>};   

   f2 := {<f1, ε>};
  Sundone := {s2};
  Sdone := ∅;
  Scycle := {(s2, ε)};
  while Sundone ≠ ∅ do begin

let X ∈ Sundone:
Sundone := Sundone − {X};
Sdone := Sdone ∪ {X};
for each a ∈ ∑ ∪ {ε} do begin

Qin  := {<p, z>: <p, z> ∈ X, pa → yq ∈ R1, y, z ∈ Ω*, q ∈ Q};
if |Qin| = 1 then

let <p, z> ∈  Qin:
Qout := {<q, y>: q ∈ Q, y ∈ Ω*, pa → yq ∈ R1};
if |Qout| = 1 then
          let <q, y> ∈ Qout: 
          Qout := {<q, ε>};
          add Xa → zyQout to R2;
if |Qout| > 1 then
         add Xa → zQout to R2;

if |Qin| > 1 then
            Qout :={<q, zy>: <p, z> ∈ X, pa → yq ∈ R1, y, z ∈ Ω*, q ∈ Q1};

add Xa → Qout to R2;
Sundone := Sundone ∪ {Qout};
if exists q ∈ Q1 such that |{y: <q, y> ∈ Qout}| > 1 then

error(ambiguity)
end

  end
  Q2 :=  Sdone;

Příklad 3.4:
Na obrázku č.  6 je  uveden typický  příklad na nejednoznačnost.  Nejednoznačnost  nastává,  pokud 
se z jednoho stavu do nějakého dalšího stavu dostaneme čtením stejných symbolů přes různé stavy. 
U takových  typů  převodníků  nelze  provést  determinizaci.  Například  jako  v  uvedeném  obrázku. 
Uvažujme, že se nacházíme ve stavu s. Pokud přečteme symbol a, můžeme přejít do stavu p i q, ale 
nemůžeme provést žádnou sémantickou akci, protože nevíme, do kterého stavu přejdeme. Vytvoříme 
tedy  nový  stav,  kde  uchováme  dvojice  <stav,  sémantická  akce>,  v  tomto  případě  tedy  <p,  1> 
a <q,  2>. V dalším kroku přečteme symbol  b.  Tím se dostáváme do koncového stavu  f.  Stále ale 
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nevíme, přes který stav – zda p či q – jsme se dostali do koncového stavu. Jsou tedy dvě možnosti pro 
vykonání sémantické akce. Buď je to 13 pokud jsme prošli stavem p nebo 24 po průchodu přes stav q. 

3.1.1.4 Příklad převodu
Činnost předchozího algoritmu (Algoritmus 3.4) je ilustrována následujícími obrázky (obrázek 7a,b 
a 8) ve dvou různých příkladech.

Příklad 3.5: V následujím textu si ukážeme proces determinizace konečného převodníku postupně 
v jednotlivých  krocích.  Z  nedeterminizovného  převodníku  (Obr.  7a)  budeme  postupně  vytvářet 
determinizovaný  převodník,  který  je  znázorněn  na  obrázku  7b.  Na  začátku  se  nacházíme 
v počátečním stavu s. Z tohoto stavu můžeme přejít do dalšího stavu čtením symbolu a nebo b. Pokud 
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Obr. 6: Příklad na nejednoznačnost
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přečteme symbol a, vidíme, že z počátečního stavu vedou dvě hrany označené symbolem a. Musíme 
tedy vytvořit nový stav, kde uchováme označení nového stavu spolu se sémantickou akcí. Vznikne 
tedy stav {<1, 1>, <4, 6>}. Na výstup se zatím nebude nic generovat. Stejná situace nastane i čtením 
symbolu  b.  Opět  vznikne  sloučením  dvou  stavů  nový  stav,  kde  si  musíme  uchovat  potřebné 
informace. Stav označíme jako {<1, 2>, <6, 9>}. 

Pokud se nacházíme ve stavu {<1, 1>, <4, 6>} a na vstupu přečteme symbol a, stále nevíme, 
kterým stavem jsme předtím prošli a vznikne stav {<2, 13>, <5, 67>}. Na výstup se opět nebude nic 
generovat. Jestliže však na vstupu máme přečíst symbol b, víme již, že jsme předtím prošli stavem 1, 
nagenerujeme výstup 14 a přejdeme do stavu {<2, ε>}. Z tohoto stavu se lze již dostat pouze do stavu 
{<3, ε>} čtením symbolu a. Na výstup se vygeneruje sémantická akce 5. Pokud ve stavu {<2, 13>, 
<5, 67>} na vstupu přečteme a nebo b, konečně rozhodneme, kterou cestou jsme v automatu zatím 
prošli. V obou případech se dostaneme do stavu {<3, ε>}, lišit se však budou sémantické akce, které 
vygenerujeme na výstup. V případě, že jsme přečetli symbol a, vygenerujeme na výstup řetězec 135, 
při přečtení b pak 678.

Vraťme se nyní zpět na začátek do stavu {<1, 2>, <6, 9>}. Po přečtení symbolu a na vstupu, již 
víme, že jsme předtím prošli stavem 1, nagenerujeme výstup 23 a přejdeme do stavu {<2,  ε>}. Jak 
se bude postupovat  dále z tohoto stavu je popsáno již výše.  Pokud však na vstupu máme  přečíst 
symbol  b, stále nevíme, kterým stavem jsme prošli a vznikne stav {<2, 24>, <7, 9a>}. Na výstup 
se opět  nebude  nic  generovat.  O cestě,  kterou  jsme  prošli  v  automatu  rozhodne  až  čtení  dalšího 
symbolu  a nebo  b.  Dostaneme  se  do  stejného  stavu  {<3,  ε>},  ale  odlišné  budou  vygenerované 
sémantické akce. Po čtení symbolu a vygenerujeme na výstup 245, v opačném případě 9ab.

Pak už jen zbývá přejít za stavu {<3, ε>} do koncového stavu {<f, ε>} pomocí čtení prázdného 
řetězce ε.
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Obr. 7b: Příklad 3.5 b) zdeterminizovaný převodník z obrázku 7a
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Příklad 3.6:
Na  obrázku  8  je  uveden  jiný  příklad  determinizace.  Jedná  se  zde  o  konečný  převodník,  který 
specifikuje nekonečný překlad. Například tento konečný převodník výše uvedený algoritmus převede 
bez  problémů.  Obecně ale  pro  konečné  převodníky specifikující  nekonečný překlad hrozí  riziko, 
že se výše uvedený algoritmus  zacyklí.  Z toho důvodu je  v  následující  kapitole  popsán složitější 
algoritmus, který zacyklení zabrání. Proto je nutné v praxi tento algoritmus použít pouze tam, kde 
si můžeme být jisti, že konečný převodník na vstupu specifikuje konečný překlad.

Tento převodník převádí  řetězec  složený z  libovolného počtu  znaků  a ukončených jedním 
znakem  b.  Z  počátečního stavu  se  po přečtení  prvního  a dostaneme  do  nově  vytvořeného  stavu 
{<s, 1>, <p, 2>}. Na výstup tedy zatím nic negenerujeme. Pokud přečteme další symbol a, nemusíme 
přejít do speciálně vytvořeného stavu, ale stačí na výstup vygenerovat sémantickou akci, která je pro 
čtení  symbolu  a vždy stejná  – v tomto  příkladu je  na  výstup vygenerován znak 1,  a  opět  přejít 
do stejného stavu.  Do  koncového  stavu  se  dostaneme  pokud máme  na  vstupu  přečíst  symbol  b. 
Na výstup vygenerujeme sémantickou akci 23 a přejdeme do původního koncového stavu a z něj 
teprve do nově vytvořeného koncového stavu čtením prázdného symbolu ε.

3.1.2 Determinizace  líných  konečných  převodníků 
specifikujících nekonečný překlad

V této části  se  budu zabývat  determinizací  líných konečných převodníků  pro nekonečné  jazyky. 
Důležitou úlohou je zjistit, zda je vůbec možné determinizaci provést. Poznatky, které budou dále 
prezentovány, jsem čerpala z bakalářské práce bc. Barbory Micenkové [9].

Pokud chceme grafem projít pouze jednou, můžeme určit determinizovatelnost přímo za běhu 
procesu determinizace. Tato operace není časově tak náročná, jak by se mohlo zdát. Nekonečnost 
jazyků je způsobena přítomností cyklů. Pokud převodníky, pomocí kterých chceme provést překlad 
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Obr. 8: Příklad 6
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nekonečných  jazyků,  obsahují  smyčky,  pak  také  mohou  způsobovat  cyklení  v  determinizačním 
algoritmu.  Můžeme  říci,  že  determinizovatelnost  převodníků  je  zaručena  pokud  je  jednoznačný 
a neobsahuje  cykly.  Obecně  ale  neplatí,  že  všechny  převodníky  obsahující  smyčky  jsou 
nedeterminizovatelné. U těchto převodníků je třeba uchovávat speciální vlastnosti. Hlavní myšlenkou 
pro  uchování  speciální  vlastností  převodníků  je  uchovávat  si  historii  stavů,  kterými  jsme  prošli, 
a zjišťování, zda nedochází k cyklení.

Na  následujícím obrázku  (Obr.  9)  je  znázorněn  nedeterminizovatelný  převodník.  Na  první 
pohled  vidíme,  že  tento  převodník  obsahuje  dvě  smyčky,  které  způsobují  jeho 
nedeterminizovatelnost. Pokud se nacházíme v počátečním stavu  s a  přečteme symbol  a, můžeme 
přejít do dvou různých stavů. Pak můžeme číst pouze symbol b. Nedeterminizovatelnost pak můžeme 
určit  tak,  že  každému vytvořenému stavu v novém převodníku přidáme speciální  množinu,  která 
obsahuje historii stavů, kterými jsme doposud prošli. V historii budeme uchovávat všechny vzniklé 
nové stavy ovšem bez výstupních řetězců. Pokud do této speciální množiny chceme opakovaně přidat 
stejný prvek, skončí determinizace s chybou. Z toho plyne, že převodník nelze nedeterminizovat.

Na  obrázku  10  je  ukázáno,  jak  vznikne  chyba  při  provádění  determinizace  převodníku 
z obrázku 9. Jsou zde vyobrazeny první tři fáze převodu. Následuje seznámení čtenáře s popisem 
těchto fází.

Příklad 3.7:
V první fázi se po přečtení symbolu  a můžeme dostat do stavu  p nebo q. Vznikne tedy nový stav, 
který obsahuje množinu dvojic <stav,  sémantická akce>. Musíme si tedy pamatovat také výstupní 
symboly a do historie si uložíme nový stav {p, q}. 

Nyní může proběhnout druhá fáze determinizace. V této přečteme symbol  b a protože stále 
není  jednoznačně  určen  stav,  do  nově  vzniklého  stavu  vložíme  opět  množinu  stavů  ve  dvojici 
se sémantickými akcemi.  Sémantická akce je složena ze sémantické akce uchované v předchozím 
stavu (pokud ji  tento obsahoval)  a sémantické akce,  která  by se vykonala  při  přečtení  vstupního 
symbolu. Stejně je tomu s množinou uchovávající historii. Do nové množiny vložíme prvky dříve 
uložené historie  a  přidáme k ní  nový prvek.  Zároveň však musíme  zkontrolovat,  zda se  některý 
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Obr. 9: Nedeterminizovatelný převodník
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z prvků množiny neshoduje s aktuálně vloženým prvkem. Ve druhé fázi přidáme do historie prvek 
{r, t}, což se neshoduje s původním prvkem historie.

Můžeme tedy přistoupit ke třetí fázi. Čtením symbolu  c se opět dostaneme do stavu {p,  q}. 
Jakmile  budeme  chtít  tento  prvek  uložit  do  množiny  historie,  skončíme  s  chybou,  protože  tato 
množina již prvek {p, q} obsahuje. Tímto jsme dospěli k závěru, že převodník nelze determinizovat.

Prakticky nově vzniklé stavy ukládáme na zásobník. Uchováváme zde pouze historii pro stavy, 
které  jsme  zatím  nezpracovali  a  u  aktuálního  stavu.  Poté  jsou  množiny  smazány,  aby  zbytečně 
nezabíraly místo.

Stejně jako při  determinizaci  převodníků pro konečné jazyky rozlišujeme tři  různé situace. 
Nejjednodušší z nich je, že ze stavu přejdeme přečtením symbolu do právě jednoho nového stavu. 
V tomto  případě přečteme vstupní  symbol  a provedeme danou sémantickou akci.  V novém stavu 
si nemusíme uchovávat žádné informace kromě názvu nového stavu. Samozřejmě neuchováváme ani 
historii.

Druhým případem je,  že  můžeme  přejít  do  2  nebo  více  nových  stavů  přečtením stejného 
symbolu na hranách vedoucích z právě jednoho stavu. Tato situace se řeší tak, že přejdeme do nového 
stavu,  který  obsahuje  množinu  dvojic  <nový  stav,  sémantická  akce>.  Při  přechodu  provedeme 
sémantické akce, které byly případně uchovány v původním stavu. Do historie pak uložíme nově 
vzniklý stav.

Posledním případem je zároveň nejsložitějším.  Nastane,  pokud přečtením symbolu můžeme 
přejít z vícera stavů do několika jiných stavů. V tomto případě chceme do množiny stavů uchovaných 
v historii vložit nově vzniklý stav. Před provedením této akce, musíme zkontrolovat, zda se tento stav 
(prvek  množiny  historie)  již  v  historii  nevyskytuje.  Pokud  ano,  vede  provádění  determinizace 
k ukončení s chybou a můžeme daný převodník prohlásit za nedeterminizovatelný.

Následuje  formální  popis  algoritmu  pro  převod  konečného  převodníku  bez  ε−přechodů 
na deterministický  konečný  převodník.  Autorkou  tohoto  algoritmu  je  bc.  Barbora  Micenková 
a poprvé jej prezentovala ve své bakalářské práci [9] :
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Obr. 10: Počáteční fáze determinizace
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Algoritmus 3.5:
Vstup: KP bez ε−přechodů M1 = (Q1, Σ, Ω, R1, s1, {f1})
Výstup: DKP M2 = (Q2, Σ, Ω, R2, s2, {f2}) nebo chyba, pokud je M1 nejednoznačný nebo 

pokud je nedeterminizovatelný
Metoda: s2 := {<s1, ε>};

  f2 := {<f1, ε>};
  Sundone := {(s2, {∅})};
  Sdone := ∅;
  while Sundone ≠ ∅ do begin

let (X, Scycle) ∈ Sundone:
Sundone := Sundone − {X};
Sdone :=  Sdone ∪ {X};
for each a ∈ ∑ ∪ {ε} do begin

Qin  := {<p, z>: <p, z> ∈ X, pa → yq ∈ R1, y, z ∈ Ω*, q ∈ Q1};
if |Qin| = 1 then

let <p, z> ∈ Qin:
Qout := {<q, y>: q ∈ Q, y ∈ Ω*, pa → yq ∈ R1};
if |Qout| = 1 then
          let <q, y> ∈ Qout:
          Qout := {<q, ε>};
          add Xa → zyQout to R2;
          Qcycle := ∅;
if |Qout| > 1 then
          add Xa → zQout to R2;
          if exists q ∈ Q1 such that |{y: <q, y> ∈ Qout}| > 1 then 

error(ambiguity)
          Qcycle := {q:<q, y> ∈ Qout};
if Qout ∉ Sdone then
          Sundone := Sundone ∪ {(Qout, {Qcycle})};

if |Qin| > 1 then
Qout :={<q, zy>: <p, z> ∈ X, pa → yq ∈ R1, y, z ∈ Ω*, q ∈ Q1};
add Xa → Qout to R2;
if exists q ∈ Q1 such that |{y: <q, y> ∈ Qout}| > 1 then

error(ambiguity)
Qcycle := {q:<q, y> ∈ Qout};
if Qcycle ∈ Scycle then

error(cycle)
if Qout ∉ Sdone then

Sundone := Sundone ∪ {(Qout, Scycle ∪ {Qcycle})};
end

  end
Q2 := Sdone;
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3.2 Zvýšení síly párového automatu
Jak již bylo zmíněno dříve, v praxi se často setkáváme se složitějšími jazyky,  na které je párový 
automat slabým modelem a je tedy potřeba hledat model silnější. Tento případ může nastat například 
v  situaci,  kdy  do  jednoduchého  assemblerovského  jazyka  (který  je  většinou  regulární)  můžeme 
vkládat aritmetické výrazy,  které již tuto regulárnost poruší. Nabízejí se dvě možná řešení daného 
problému.  První  možností  je  v  párovém automatu  jeden nebo oba automaty nahradit  složitějšími 
modely,  například  bezkontextovými  gramatikami.  Tím  podstatně  zvýšíme  sílu  daného  modelu. 
Nastává ale problém,  že i  podstatně zvýšíme časovou složitost  syntaktické analýzy (bude nutnost 
provádět  například  LR  syntaktickou  analýzu  (viz  [1])).  Toto  řešení  se  tedy  ukazuje  do  praxe 
nevhodné,  pokud  je  možné  řetězce  vstupního  jazyka  z  převážné  části  zpracovávat  konečným 
automatem a jen u nějakých řetězců je potřeba jejich části  zpracovávat silnějším modelem.  Proto 
je tedy v rámci této diplomové práce navrženo i alternativní řešení, a to takové, že model párového 
automatu zůstane ve své podstatě zachován a pouze v nějakých jeho částech budou přidány náležité 
sémantické  akce,  které  zvýší  sílu  daného modelu.  Výhodou tohoto přístupu je  zachování  časové 
složitosti  syntaktické  analýzy  pro  ty  řetězce,  které  mohou  být  přijímány  konečným automatem. 
V následujících  kapitolách  budou  diskutovány  oba  případy.  Vždy  se  zaměříme  pouze  na  první 
komponentu a její posloupnost pravidel použité při provedení syntaktické analýzy vstupního řetězce, 
která bude ovlivňovat výsledný tvar výstupního řetězce. Dále budeme předpokládat, že tento vstupní 
jazyk je vesměs regulární a pouze jeho část obsahuje nějaké rysy z bezkontextových jazyků. Proto 
bude mít někdy smysl tento jazyk přijímat vesměs konečným automatem doplněným pouze v jistých 
částech například bezkontextovou gramatikou.

3.2.1 Nahrazení  první  komponenty  párového  automatu 
bezkontextovou gramatikou

První  možností,  jak zvýšit  sílu párového automatu,  je náhrada první jeho komponenty jako celek 
bezkontextovou gramatikou obohacenou o sémantické akce. Z definice párového automatu je patrné, 
že činnost výstupní komponenty ovlivní pouze použitá sekvence pravidel vstupní komponenty. Pokud 
první  komponentu  nahradíme  bezkontextovou  gramatikou  s  „vhodně“  navrženými  sémantickými 
akcemi, můžeme pomocí těchto sémantických akcí vyprodukovat odpovídající posloupnost pravidel, 
která  bude  řídit  činnost  druhé  komponenty.  Navíc  je  napříkad  možné  do  částí  řetězců  vkládat 
aritmetické výrazy,  jejichž syntaktickou analýzu provedeme bezkontextovou gramatikou, a pomocí 
sémantických  akcí  je  vyhodnocovat.  V  konečném  automatu  tedy  nějaké  hrany  budeme  mít 
ohodnoceny jistými nonterminálními symboly, které budou dále rozgenerovány pomocí odpovídající 
bezkontextové gramatiky.  Nejdříve si  ukážeme algoritmus,  který převede líný konečný převodník 
na ekvivalentní párovou gramatiku bez vložených speciálních bezkontextových jazyků. 

Algoritmus 3.6:
Vstup: Líný konečný převodník M = (Q, Σ, Ω, R, s, F)
Výstup: Párová gramatika PG = (N, T, O, P, S), kde T(PG) = T(M)
Metoda: N := Q;

  T :=  Σ;
  O := Ω;
  S := s;
  P := {p → xq|yq: px → yq ∈ R} ∪ {f → ε|ε: f ∈ F}
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Pokud jsme nuceni vložit speciální bezkontextové jazyky do konečného automatu, musíme předchozí 
algoritmus rozšířit. Pro jednoduchost je ukázán tento algoritmus pouze pro přijímání jazyka pomocí 
SGVKA (viz základní  pojmy – kap 2).  Do praxe je možné tento model  a tím i daný algoritmus 
rozšířit tak, aby pomocí tohoto modelu byl prováděn překlad.

Algoritmus 3.7:
Vstup: SGVKA Γ = (M, G1, …,Gn), kde M = (Q, Σ, R, s, F), Gi = (Ni, Ti, Pi, Si) pro všechna 

i = 1, …, n a Ni ∩ Nj = ∅ pro všechna i, j = 1, …, n pro i ≠ j a pro všechna .i = 1, …, n: Ni ∩ Q = ∅.
Výstup: BKG G = (N, T, P, S), kde L(G) = L(Γ)
Metoda:  N := Q ∪ Ν1 ∪ … ∪ Νn;

  T :=  (Σ – {S1, S2, …, Sn}) ∪ Τ1 ∪ ... ∪ Τn;
  S := s;
  P := {p → xq: px → q ∈ R} ∪ {f → ε: f ∈ F} ∪ P1 ∪ ... ∪ Pn.

Činnost daného algoritmu předvedeme v následujícím příkladu:

Příklad 3.8:

V praxi je občas nutné použít vkládání speciálních bezkontextových jazyků. Příkladem mohou být 
jisté instrukce assembleru, kde je častý výskyt instrukcí obsahujících uživatelem zadané aritmetické 
výrazy. Takovou instrukcí může být např. MOV AX, Expr. Za výrazem Expr si můžeme představit 
matematický  výraz  obsahující  numerické  hodnoty  a  operace  s  těmito  hodnotami,  tedy  např. 
(10 + 20)* 12. Expr je tedy z hlediska bezkontextových jazyků neterminálním symbolem, který musí 
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Obr. 11: Převod SVGKA na bezkontextovou gramatiku
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být  dále  rozgenerován  pomocí  předem daných pravidel  bezkontextové  gramatiky,  která  popisuje 
zpracování výrazů.

Postup  převodu  je  znázorněn  na  výše  uvedeném obrázku  (Obr.11).  Vstupní  řetězec  může 
obsahovat uživatelem zadané výrazy. Tyto výrazy jsou popsány bezkontextovou gramatikou. Pravidla 
popisující  vstupní  líný  konečný  automat  převedeme  na  ekvivalentní  bezkontextovou  gramatiku. 
Algoritmus pro tento převod je popsán formálně v algoritmu 3.7. Převod spočívá v tom, že stavy 
automatu zaměníme za neterminální symboly, vstupní abecedu za terminální symboly, jako startující 
nonterminál bude dosazen počáteční stav, výjimku tvoří výraz - Expr, který je na vstupu převodu již 
popsán bezkontextovou gramatikou.

Z příkladu je patrné, že pro daný vstupní jazyk je potřeba provádět velice složitým způsobem 
syntaktickou analýzu. Pokud tuto syntaktickou analýzu budeme dělat např. pomocí LR-syntaktického 
analyzátoru, je potřeba pro každé použité pravidlo v rámci syntaktické analýzy udělat redukci, což 
značně zvýší časovou složitost algoritmu. Proto má smysl zkoumat hlouběji, zda není možné počet 
těchto redukcí snížit. Počet redukcí můžeme výrazně snížit například v případě, že daná kostra jazyka 
(tedy regulární jazyk, do kterého jsou vkládány bezkontextové jazyky) je konečný jazyk. Typickým 
příkladem je právě assemblerovský jazyk (vesměs konečný), do jehož řetězců mohou být na určité 
pozice  vkládány  aritmetické  výrazy.  V  takovém  případě  můžeme  vytvořit  gramatiku  podle 
následujícího algoritmu.

Algoritmus 3.8:
Vstup: Konečný převodník M = (Q, Σ, Ω, R, s, F)
Výstup: Párová gramatika PG = (N, T, O, P, S), kde: T(PG) = T(M)
Metoda: N := {S};

T := Σ;
O := Ω;
qact := s;
inact := ε;
outact := ε;
P := ∅;
push (inact , outact , qact );
while stack is not empty

● toppop (inact , outact , qact);
 if qact ∈ F then add  S → inact | outact to P

● for each pa → bq ∈ R, where p = qact do
push (inact a, outact b, q);

 

Pokud jsme nuceni vložit speciální bezkontextové jazyky do konečného automatu, musíme předchozí 
algoritmus rozšířit. Pro jednoduchost je ukázán tento algoritmus pouze pro přijímání jazyka pomocí 
SGVKA. Do praxe je možné  tento model  a tím i daný algoritmus  rozšít  tak,  aby pomocí  tohoto 
modelu byl prováděn překlad.
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Algoritmus 3.9:
Vstup: SGVKA Γ = (M, G1, …,Gn), kde M = (Q, Σ, R, s, F), Gi = (Ni, Ti, Pi, Si) pro všechna 

i = 1, …, n a Ni ∩ Nj = ∅ pro všechna i, j = 1, …, n pro i ≠ j a pro všechna .i = 1, …, n: Ni ∩ {S} = ∅.
Výstup: ekvivalentní BKG G = (N, T, P, S), kde L(G) = L(Γ)
Metoda: N := {S} ∪ Ν1 ∪ ... ∪ Νn;

 T :=  (Σ – {S1, S2, …, Sn}) ∪ Τ1 ∪ ... ∪ Τn;
qact := s;
inact = ε;
P :=  P1 ∪ ... ∪ Pn;
push (inact , qact );
while stack is not empty

● toppop (inact , qact);
 if qact ∈ F then add  S → inact  to P

● for each pa → q ∈ R, where p = qact do
push (inact a, q);

Činnost  algoritmu  pro  převod  konečného  převodníku  na  párovou  gramatiku  (Algoritmus  3.8) 
předvedeme v následujícím příkladu (příklad 3.9):
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Obr. 12a: Popis práce se zásobníkem – část 1
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Obr. 12b: Popis práce se zásobníkem – část 2
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Příklad 3.9: 
V následující části jsou popsány jednotlivé kroky převodu vstupního automatu na bezkontextovou 
gramatiku  s  využitím  zásobníku  z  obrázků  12a,  12b  a  12c.  Vždy  je  zobrazen  vstupní  automat 
a odlišně je označena hrana,  kterou právě procházíme.  Vedle je znázorněn stav zásobníku.  Tento 
příklad simuluje činnost algoritmu 3.8.

Postup:
● V prvním kroku přejdeme ze stavu s do stavu p. Na zásobík uložíme trojici ('MOV', '01', p).
● Ve  druhém  kroku  vyjmeme  prvek  ze  zásobníku  a  pokračujeme  dále  ve  zpracování. 

Do dalšího stavu se můžeme dostat použitím dvou pravidel. Jako první použijeme pravidlo 
p'AX' → '00'q. Záznam na zásobníku se pak změní na ('MOV AX', '0100', q).

● Po simulaci pravidla  p'BX' → '01'q přibude na zásobníku údaj ('MOV BX', '0101', q).
● Dále rozgenerujeme  záznam z vrcholu zásobníku (ten,  který jsme  přidali  v  předcházejím 

kroku). Tento záznam se změní na ('MOV BX ,', '01011', r).
● Při  přechodu  do  stavu  f ze  stavu  r můžeme  opět  použít  dvou  pravidel.  V  tomto  kroku 

použijeme pravidlo  r'AX'  → '00'f.  Záznam uložený na vrcholu zásobníku modifikujeme 
na ('MOV BX , AX', '0101100', f).

● Po simulaci pravidla  r'BX' → '01'f přidáme na zásobník údaj ('MOV BX, BX', '0101101', f). 
Po vyjmutí  tohoto prvku z vrcholu zásobníku, zjistíme, že aktuální  qact – f  - je koncovým 
stavem, do množiny bezkontextových pravidel tedy přidáme pravidlo S → 'MOV BX , BX' | 
'0101101'. Poté vyjmeme aktuální prvek z vrcholu zásobníku a opět zjistíme, že stavem qact  

je stav f. Do množiny pravidel přidáme S → 'MOV BX , AX' | '0101100'.
● Na zásobníku zůstal jeden prvek, který po simulaci pravidla q','  → '1'r rozšíříme na ('MOV 

AX ,', '01001', r).
● Opět jsme u situace, kdy chceme přejít ze stavu  r do stavu  f. Po použití prvního pravidla 

r'AX' → '00'f  se záznam uložený na vrcholu zásobníku modifikujeme na ('MOV AX , AX', 
'0100100', f).

● V  posledním  kroku  použijeme  druhého  pravidla  r'BX'  → '01'f  přidáme  na  zásobník 
('MOV AX , BX',  '0100101',  f).  Aktuální  stav  qact po vyjmutí  prvku z vrcholu zásobníku 
je koncovým stavem, do množiny pravidel bezkontextové gramatiky tedy přidáme pravidlo 
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Obr. 12c: Popis práce se zásobníkem – část 3
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'MOV AX , BX' '0100101' f 

Přidaná pravidla BKG:

S → 'MOV AX , BX' {'0100101'}

S → 'MOV AX , AX' {'0100100'}



S → 'MOV AX , BX' | '0100101'. Po vyjmutí posledního prvku ze zásobníku přidáme pak 
pravidlo ve tvaru S → 'MOV AX , AX' | '0100100'. Po tomto kroku je zásobník opět prázdný 
a vstupní automat převedný na bezkontextovou gramatiku obsahuje 4 pravidla.

3.2.2 Obohacení  první  komponenty  párového  automatu 
o složitější sémantické akce

Druhou možností,  jak zvýšit  sílu párového automatu,  je  obohacení  první  komponenty o složitější 
sémantické akce. Tyto akce mohou být obecně různé. My se zaměříme na případ, kdy pomocí těchto 
sémantických akcí  budeme manipulovat  se  zásobníkem,  který bude také součástí  tohoto modelu. 
V jistých částech překladu tak můžeme v podstatě simulovat činnost zásobníkového automatu (místo 
konečného),  čímž  rovněž  zvýšíme  sílu  daného  modelu.  V  praxi  tak  můžeme  v  částech  řetězce 
simulovat  například  precedenční  syntaktickou  analýzu  nebo  dokonce  LR-syntaktickou  analýzu. 
Podstatné je si ale uvědomit, že toto nastane pouze pro nějaké části vstupního řetězce. Do praxe to má 
tu podstatnou výhodu, že nemusíme provádět složitou precedenční syntaktickou analýzu nebo LR-
syntaktickou analýzu celého řetězce, ale pouze v těch částech řetězce, kde je to nezbytně nutné. Toto 
tedy ve většině případů sníží časovou složitost syntaktické analýzy.

Příklad 3.10:
Na  předcházejícím  obrázku  (Obr.13)  je  znázorněn  konečný  automat  se  sémantickými  akcemi 
využívající práce se zásobníkem, který vložíme do vstupního automatu na místo, kde obsahuje výraz. 
Tuto část je třeba dále rozpracovat s použitím zásobníku.  Tento automat postupně vyhodnotí celý 
výraz a pokud ve stavu  f je na zásobníku pouze jeden prvek číselné hodnoty, je to právě výsledek 
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Obr. 13: Zásobníkový automat zpracovávající výrazy

(: {push ('(')}

0: {push ('0')}
1: {push ('1')}

0: {toppop (i); push (2*i)}
1: {toppop(i); push (2*i +1)}

): {toppop (i);
    toppop (j);
    while (j != '(')
    {
     if (j=='+') {toppop(k); push(k+i)}
     else
     if (j=='*') {toppop(k); push(k*i)}
     else error
     toppop (i);
     toppop (j);
   }
  push(i);
}

p q

+: {toppop (i); toppop (j);
     while (j != '(')
     {
      if (j=='+') {toppop(k); push(k+i)}
      else
      if (j=='*') {toppop(k); push(k*i)}
      else error
      toppop (i); toppop (j);
     }
     push(j); push(i); push('+');
}

s

(: {push ('(')}

*: {toppop (i); toppop (j);
    while ((j != '(') && (j != '+'))
    {
     if (j=='*') {toppop(k); push(k*i)}
     else error
     toppop (i);  toppop (j);
    }
    push(j); push(i); push('*');
}

+, *

+, *

)

f



výrazu. Uvedený automat je sestaven pro práci s binární číselnou soustavu a s operacemi '+' a '*'. 
Celý  výraz  musí  být  obalený  závorkami.  Tento  zásobníkový  automat  do  jisté  míry  simuluje 
precedenční  syntaktickou  analýzu.  Za  podrobnější  zmínku  jistě  stojí  popsat  situaci,  kdy 
ve zpracovávaném výrazu  narazíme na '+' či '*'.  Pak je nutné zabývat se také prioritou operátorů, 
která je díky simulace precedenční  syntaktické analýzy do sémantických akcí  zahrnuta.  Uvedený 
zásobníkový automat může být samozřejmě rozšířen pro výrazy s dalšími operátory. 

Mějme například tento výraz (10+11*10). Jestliže máme na vstupu operaci '*' podíváme se, 
co je uloženo v zásobníku. V tomto konkrétním případě bylo na zásobníku přidáno číslo 11 a předtím 
operace '+'. Dle priority operátorů má operace '*' větší prioritu než '+'. Nemůžeme tedy vykonat ani 
jednu z operací,  tak operaci '*' uložíme na zásobník pro další zpracování výrazu. Pokud by byl výraz 
ve tvaru (10*11+10), pak bychom po čtení '+' na vstupu vybrali předchozí 2 údaje ze zásobníku, tedy 
11 a '*'. Protože má operace '*' vyšší prioritu, vybereme ze zásobníku další údaj a vykonáme operaci 
násobení  a  na  zásobník  uložíme  výsledek.  Postup  zpracování  výrazu  (10+11*10)  zásobníkovým 
automatem  je  postupně  v  jednotlivých  krocích  znázorněn  na  obrázku  14  (Obr.  14a,  14b,  14c) 
a podrobněji popsán v příkladu 3.11. U každého kroku je vždy znázorněn daný zásobníkový automat 
pro zpracování výrazu se zvýrazněnou aktuálně prováděnou hranou, co je zrovna na vstupu a jaký 
je stav zásobníku po přečtení daného znaku.

Příklad 3.11:
Následující příklad zobrazený v obrázku 14 simuluje činnost algoritmu 3.9. Podrobný popis je uveden 
za obrázkem.
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Obr. 14a: Příklad zásobníkového automatu zpracovávajícího výrazy - část 1
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Obr. 14b: Příklad zásobníkového automatu zpracovávajícího výrazy - část 2
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Postup zpracování výrazu (10+11*10) zásobníkovým automatem:
● V kroku jedna přečteme na vstupu '(' a vykonáme sémantickou akci {push ('(')}.
● Dále  přečteme  na  vstupu  '1'  a   podle  odpovídající  sémantické  akce  ji  také  uložíme 

na zásobník.
● Jako další přečteme číslici '0'. Na zásobníku už byla uložena 1, dle  0: {toppop (i); 

push (2*i)} upravíme číslo na zásobníku na 2.
● '+' po přečtení uložíme na zásobník, neboť dva znaky před '+' je levá závorka.
● V pátém kroku přečteme číslici '1' a uložíme ji na zásobník.
● Jako další přečteme číslici '1'. Na zásobníku už předtím byla uložena 1, dle  1: {toppop 

(i); push (2*i)} upravíme číslo na zásobníku na 3.
● V sedmém kroku je na vstupu '*'. V tomto bodu se bude řešit priorita operátorů. Vybereme 

poslední údaj ze zásobníku. Na vrcholu zásobníku teď bude umístěn prvek, který určí další 
postup. Na vrcholu zásobníku je po výběru '3' uloženo '+'. Operace '*' má přednost před '+', 
cyklus  while provádějící  redukce tedy neproběhne ani  jednou a  výsledkem bude,  že  se 
na zásobník vrátí vybrané prvky a přidá se  navíc operátor '*'.

● V následujícím kroku na zásobník uložíme 1.
● V devátém kroku, uložené číslo 1 přidáním '0' změníme na 2 podle  1: {toppop (i); 

push (2*i)}.
● V posledním kroku proběhnou na zásobníku všechny redukce.  Jako první  dle sémantické 

akce toppop(i); toppop(j);  if (j=='*') {toppop(k); push(k*i)} 

proběhne  násobení  a  výsledek  6  je  uložen  na  zásobník.  Další  redukcí  je  toppop(i); 
toppop(j);  if (j=='+') {toppop(k); push(k+i)}. Na zásobníku tedy bude 
uložen  celkový  výsledek  s  levou  závorkou,  tedy  8(.  Proběhne  poslední  redukce  a  na 
zásobníku  je  po  vykonání  sémantické  akce  toppop(i);  toppop(j);  while 
(j!='(') { … } {push(i)} zůstane číslo 8.
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Obr. 14c: Příklad zásobníkového automatu zpracovávajícího výrazy - část 3
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Jak již bylo zmíněno dříve, daný konečný automat pracující se sémantickými akcemi simulující 
práci  se  zásobníkem  vychází  z  precedenční  syntaktické  analýzy.  Algoritmus  pro  precedenční 
syntaktickou analýzu je následující:

Algoritmus 3.10:
Vstup: Precedenční tabulka pro G = (N, T, P, S); x ∈ T*
Výstup: Pravý rozbor x, pokud x ∈ L(G), jinak chyba
Metoda:

• vlož $ na zásobník; 
• repeat 
• nechť a = aktuální znak na vstupu, 
             b = terminál na zásobníku nejblíže vrcholu 
• case Tabulka[b, a] of: 
• = : push(a) & přečti další symbol a ze vstupu 
• < : zaměň b za b< na zásobníku & push(a) & přečti další symbol a ze vstupu 
• > : if <y je na vrcholu zásobníku and r: A → y ∈ P 
        then zaměň <y za A & vypiš r na výstup 
        else chyba 
• prázdné políčko : chyba 
  until a = $ and b = $ 
• úspěch syntaktické analýzy 

Pro bezkontextovou gramatiku generující výrazy s operátory + a * ve tvaru: G = (N, T, P, E), 
kde N = {E}, T = {+, *, i, (, )}, P = {E → E + E, E → E * E, E → (E), E → i} je precedenční tabulka 
následující:

+ * ( ) i $
+ > < < > < >

* > > < > < >

( < < < = <

) > > > >

i > > > >

$ < < < <

Tab 1: Precedenční tabulka

Obecný postup pro vytváření automatů zpracovávajících výrazy s dalšími operacemi, které mají různé 
priority a asociace, je následující:

Změny  sémantických  akcí  nastanou  pouze  v  případě  u  načteného  symbolu  ')'  a  jednotlivých 
operátorů.

Pro symbol ')' budou vždy sémantické akce ve tvaru:
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symbol ')':
{  toppop (i);
    toppop (j);
    while (j != '(')
    {
     if (j == oper_1) {toppop(k); push(k oper_1 i)}
    else
     if (j == oper_2) {toppop(k); push(k oper_2 i)}
     else
     ...
     if (j == oper_n) {toppop(k); push(k oper_n i)}
     else error
     toppop (i);
     toppop (j);
   }
  push(i);
}

kde oper_1, oper_2, …, oper_n jsou všechny operátory, které může zpracovávaný výraz obsahovat.

Pro všechny operátory oper budou sémantické akce následující:

operátor oper:
{   toppop (i);  toppop (j);
     while ((j != '(') && (j  != oper_a_1) && (j  != oper_a_2) && … && 

(j  != oper_a_k))
     {
      if (j  != oper_b_1) {toppop(k); push(k oper_b_1 i)}
      else
      if (j  != oper_b_2) {toppop(k); push(k oper_b_2 i)}
      else
      ...
      else
      if (j  != oper_b_m) {toppop(k); push(k oper_b_m i)}
      else error
      toppop (i); toppop (j);
     }
     push(j); push(i); push(oper);
}

Kde  oper_a_1, oper_a_2, ...  oper_a_k, oper_b_1, oper_b_2, ...  oper_b_m jsou  všechny 
operátory a přitom podle precedenční tabulky platí:

● oper_a_1 < oper, oper_a_2 < oper, … ,  oper_a_k < oper
● oper_b_1 > oper, oper_b_2 > oper, … ,  oper_b_m > oper

Takto vytvořený automat pro výrazy může být vložen na dané místo do konečného automatu. 
Na takový automat potom můžeme použít determinizační algoritmy pro konečné převodníky.
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4 Využití v praxi
Algoritmy, které vznikly v rámci této diplomové práce, jsou použitelné do praxe a byly navrženy pro 
použití do projektu Lissom. Proto nejsou uvedené modely navrhovány příliš obecně, ale pro potřeby 
tohoto projektu. Hlavním úkolem bylo zvýšit sílu výpočetního modelu párového automatu tak, aby 
příliš nenarostla časová složitost a tím také nezvýšila celkový čas trvání překladu. Práci s rozšířeným 
modelem  potřebujeme  například  při  překladu  assembleru  rozšířeného  o  aritmetické  výrazy 
do binárního kódu. Příliš obecné modely by měly sice širší využití,  ale nesplňovaly by podmínku 
o zachování co nejnižší časové složitosti a překlad by zabral více času. 

Poznatky,  které budou uvedeny v této kapitole,  byly převážně převzaty z diplomové práce 
Zdeňka Přikryla [10]. 

4.1 Projekt Lissom
Při  zpracování  této  části  jsem čerpala  z  webu  projektu  Lissom viz  [11].  Hlavním cílem tohoto 
projektu  je  vytvořit  a  hlavně  naimplementova ISAC,  který  slouží  pro  popis architektury 
mikroprocesoru.  Tomuto  jazyku je věnována následující  podkapitola (4.1.2).  Je nezbytné  vytvořit 
dobré vývojové prostředí poskytující  vývoj jak pro softwarové nástroje,  tak i pro současný vývoj 
mikroprocesoru.  Díky  současnému  vývoji  softwaru  i  hardwaru  (hardware/software  co-design) 
je snížen celkový čas vývoje. 

4.1.1 Cíle projektu Lissom
Projekt je složen z několika částí a má několik dílčích cílů, kterými jsou:

● návrh typických konstrukcí v jazyce popisu, 
● implementace softwarových nástrojů

○ překladače,  assembler,  disassembler,  linker,  vývojové  prostředí,  simulátor, 
hardwarový generátor.

4.1.2 Jazyk ISAC
Jazyk ISAC –  Instruction Set Architecture C - je jazykem pro popis architektury a instrukční sady 
mikroprocesoru. Je nadstavbou nad libovolným vyšším programovacím jazykem, např. C/C++. Dalo 
by se také říci, že jde o preprocesor. Jazyk má dvě oddělené části, které mohou existovat samostatně:

● definici zdrojů a hardwarové části procesoru,
● definici operační části a chování.

V další  části  textu  se  budeme  zabývat  převážně  druhou částí  popisu  procesoru.  První  část 
je využita  jen  pro  získání  informací  o  fyzických  částech  modelovaného  procesoru.  Jedná 
se především o paměťový model, tzn. kde je paměť programu, kde jsou data. Dalšími informacemi 
jsou pak registry, jako je např. program counter.
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4.1.2.1 Popis operační části jazyka ISAC
Operační část jazyku ISAC obsahuje:

● popis instrukcí v assembleru
● popis instrukcí v binárním kódu
● popis chování instrukcí

Na nejvyšší úrovni popisu operační části jsou dvě základní deklarace, a to deklarace skupiny 
a deklarace operace. Opět jsou zde ukázány konstrukce, které se přímo týkají zpětného assembleru.

Deklarace skupiny sdružuje operace s podobným významem. Tvar zápisu je následující:

“GROUP” group_id “=” operation_id { “,” operation_id } “;”
group_id je identifikátor skupiny
operation_id je identifikátor operace nebo skupiny

Deklarace operace popisuje operaci, její formu v textové a binární podobě a její chování. Další 
vlastnosti, které zde nejsou zmíněny a přitom se v operaci dají popsat, slouží jen pro simulátory.

“OPERATION” operation_id “{” [instances “;”] 
assembler “;”
coding “;”
[behavior “;”] 
[expression “;”] “}”

operation_id je identifikátor operace.

Sekce instances má tvar:
“INSTANCE” instance_id { “ALIAS” “{” alias_id { “,” alias_id } “}” } “;”
instance_id je identifikátor jiné operace nebo skupiny
alias_id je identifikátor aliasu instance_id

Sekce assembler má tvar:
“ASSEMBLER” “{” {instance_id | text | attribute} [ “{” semantic_action “}” ] “}”
instance_id je identifikátor operace, skupiny nebo aliasu
text je textová konstanta
semantic_action je sémantická akce spojená se sekcí attribute

Sekce attribute má tvar:
attr_left_id “=” attr_type [ “=” attr_right_id ]
attr_left_id je levý identifikátor atributu
attr_type určuje typ atributu.(Může nabývat hodnot'#U', '#S', '#SYMBOL')
attr_rigth_id je pravý identifikátor atributu

Sekce coding má tvar:
“CODING” “{” {instances_id | binary | attribute} [“{”semantic_action “}” ] “}”
instances_id je identifikátor operace, skupiny nebo aliasu
binary je binární konstanta
semantic_action je sémantická akce spojená se sekcí attribute
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Sekce attribute má tvar:
attr_left_id “=” attr_type [ “=” attr_right_id ]
attr_left_id je levý identifikátor atributu
attr_type určuje typ atributu. (Může nabývat hodnot '0bx[k]', '0bsx[k]';  k značí bitové pole 
o k bitech)
attr_rigth_id je pravý identifikátor atributu

Sekce behavior je sekvence akcí popsaná v jazyku C, které vyjadřují chování operace. Tato 
sekce je využívána pro simulaci chování procesoru.

Sekce  expression má  podobný  význam jako  sekce  behavior,  avšak  obsahuje  pouze 
návratovou hodnotu. Hodnota může být konstanta, nebo hodnota atributu.

4.1.2.2 Překladač pro operační část jazyka ISAC
Pro operační část existuje překladač, jehož výstupem je model procesoru v XML. Výsledný model 
je brán jako vstup do dalších generátorů nástrojů, jako je např. generátor pro (dis)assembler nebo 
simulátor. Na vstupu těchto generátorů se již neprovádí žádná kontrola a předpokládá se, že vstup 
je korektní.  Právě  generované  překladače  z  assembleru  do  binárního  kódu  a  naopak  mohou  být 
založeny na algoritmech popisované v této diplomové práci.

4.2 Implementace
V  rámci  této  diplomové  práce  vznikla  implementace  algoritmu  pro  převod  systému  gramatik 
vložených  do  konečného  automatu  na  odpovídající  bezkontextovou  gramatiku  (Algoritmus  3.9). 
Hlavním úkolem bylo začlenit tuto implementaci do rozběhlého projektu Lissom. V tomto projektu 
již  existoval  program  generující  pravidla  ze  vstupního  automatu.  Účelem  implementovaného 
programu bylo nahradit  původní program, tak aby se jeho práce zefektivnila.  Při  použití  původní 
verze programu se přidávala pravidla po každém přechodu do dalšího stavu v automatu. Pokud tedy 
například z aktuálního stavu vede několik hran do dalších stavů, nageneruje se takový počet pravidel 
jako  je  počet  hran  vedoucích  z  aktuálního  stavu.  Nová  metoda  využívá  práce  se  zásobníkem 
a pravidlo se přidá vždy až  po dosažení  koncového stavu v automatu.  Postupně tedy stejně  jako 
v původní verzi procházíme celým automatem s tím rozdílem, že pravidla negenerujeme ihned, ale 
ukládáme si  na zásobník cestu a pravidlo nagenerujeme až  přechodu do koncového stavu.  Počet 
pravidel  je  tedy  v  podstatě  roven  počtu  různých  cest,  kterými  lze  daným  automatem  projít 
z počátečního  do  koncového  stavu.  Ve  většině  případů  tím  dochází  k  výrazné  redukci  počtu 
nagenerovaných pravidel. V tomto zredukování spočívá zefektivnění algoritmu oproti původní verzi. 
Z  hlediska  složitosti  LR  syntaktické  analýzy  je  vždy  výhodnější  použití  nově  implementované 
metody,  protože pro každou instrukci  se  vždy dělá  právě jedna redukce,  což vede ke značnému 
zrychlení algoritmu.

Pro názornost  jsou uvedeny příklady převodu (Příklad 4.1,  Příklad 4.2)  pomocí  původního 
programu  a  programu  implementovaného  v  rámci  této  práce.  Srovnání  bude  na  úrovni  počtu 
nagenerovaných pravidel. Bude uveden příklad, kde by bylo výhodnější použití nové metody i příklad 
s výhodnějším použitím původní metody.
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Příklad 4.1:
Na obrázku 15 je uveden příklad automatu, u kterého by pro převod na gramatiku bylo výhodnější 
použití původní metody implementované v projektu. 

●Počet pravidel při použití původní metody:
Na začátku se nacházíme v počátečním stavu s. Z tohoto stavu se do dalšího stavu, tedy stavu 

p,  můžeme dostat pomocí pěti hran. Do množiny pravidel tedy nagenerujeme 5 pravidel. Ze stavu p 
do koncového stavu f opět vede 5 hran. Do množiny pravidel přidáme dalších 5 pravidel. Výsledný 
počet pravidel je pak roven 10.

●Počet pravidel při použití nové metody:
Z počátečního stavu s můžeme přejít do stavu p pomocí několika hran, na zásobník uložíme 5 

pravidel dle odpovídajícího počtu hran. Poté ze zásobníku vyjmeme pravidlo, které jsme uložili jako 
poslední  a  dále  jej  rozgenerujeme  simulací  všech  pravidel  vedoucích  ze  stavu  p do  potenciálně 
několika dalších stavů.  V tomto případě se opět  pomocí  5 hran můžeme dostat  do stavu  f,  který 
je zároveň koncovým.  Záznam z vrcholu zásobníku tedy rozšíříme  na 5 pravidel.  Poté  následuje 
přidání těchto pěti pravidel do výsledné množiny pravidel. Na zásobníku teď máme uloženy čtyři 
záznamy,  které rozgenerujeme podobným způsobem jako ten první.  Po dokončení  bude výsledná 
množina obsahovat 25 pravidel. Z toho tedy vyplývá, že u tohoto konkrétního příkladu je výhodnější 
generovat pravidla původní metodou.

Příklad 4.2:
Na obrázku 16 je uveden příklad automatu, u kterého by pro převod na gramatiku bylo výhodnější 
použití nové metody implementované v rámci této diplomové práce. 
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Obr. 15: Příklad 4.1
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●Počet pravidel při použití původní metody:
Z počátečního  stavu  s můžeme  přejít  pomocí  dvou  hran  do  dalších  stavů.  Do  množiny 

pravidel nagenerujeme tato 2 pravidla. V automatu z obrázku 16 se do dalších stavů dostaneme vždy 
přes  jednu  hranu.  Při  přechodu  do  nějakého  dalšího  stavu  se  tedy  do  množiny  nagenerovaných 
pravidel  přidá  vždy pouze jedno pravidlo.  Po  průchodu všech hran automatu,  obsahuje  výsledná 
množina 12 pravidel. Tento počet odpovídá počtu všech hran v automatu.

●Počet pravidel při použití nové metody:
Z počátečního stavu  s můžeme přejít pomocí dvou hran do dalších stavů. Na zásobník tedy 

uložíme  dva  záznamy,  které  budeme  postupně  rozgenerovávat.  Vyjmeme  záznam  z  vrcholu 
zásobníku a podle obrázku 16 vidíme, že do dalšího stavu vede pouze jedna hrana do stavu, který 
není koncovým. Pravidlo vyjmuté ze zásobníku tedy rozšíříme a uložíme zpět na zásobník. Pokud 
tedy  například  na  vrcholu  zásobníku  bylo  uloženo  7  (po  přechodu  ze  stavu  s do  stavu  g),  pak 
po přechodu do stavu  h se tento záznam na zásobníku upraví na 78. Tímto způsobem se záznam 
ze zásobníku  rozgenerovává  dále  a  po  přechodu  do  koncového  stavu  se  nageneruje  pravidlo 
do množiny  pravidel.  Ve  zmiňovaném  případě  se  nageneruje  pravidlo  S  → 789101112. 
Na zásobníku je pak již jeden záznam a ten rozgenerujeme stejným způsobem. Výsledná množina pak 
obsahuje pouze 2 nagenerovaná pravidla.

V tomto případě je tedy mnohem výhodnější použít nově implementované metody.

4.3 Zhodnocení a možný vývoj projektu
V  rámci  této  práce  byly  prezentovány  dvě  nové  metody,  jak  převést  vstupní  automat 
na bezkontextovou gramatiku. Pro potřeby projektu Lissom byla naimplementována metoda, kdy celý 
vstupní  konečný  automat  převedeme  na  bezkontextovou  gramatiku.  Protože  vstupní  automat 
reprezentující instrukci může obsahovat uživatelem zadané aritmetické výrazy, je v určitých částech 
použita práce se zásobníkem. V projektu již existovala implementace generující pravidla, která byla 
nahrazena. Ukázalo se, že použití nové metody ve většině případů vede k redukci výstupní množiny 
pravidel. Jedním z případů, kdy k redukci pravidel nedojde je uveden v příkladu 4.1. V praxi k tento 
případ může nastat při práci s různými registry. Pokud tedy vede z jednoho stavu do druhého několik 
hran s lexémy značícími různé registry, lze tento případ vyřešit následovně: hrany značící registry 
sloučíme do jedné a informaci o tom, se kterým registrem právě pracujeme, použijeme jako atribut. 
Zlepšení nastalo i z hlediska LR syntaktické analýzy, kdy počet redukcí v nové metodě je vždy menší 
než u původní metody. Za použití nového přístupu se vždy provede právě jedna redukce pro každou 
instrukci.

Pro  další  vývoj  do  budoucna  je  možnost  implementovat  i  druhou  metodu  převodu 
na bezkontextovou gramatiku a začlenit ji do projektu. Pak můžeme testováním pro různé případy 
vyzkoušet, která metoda je lepší, např. z hlediska časové náročnosti a vhodnosti použití v projektu 
Lissom vůbec.
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5 Závěr
Tato diplomová práce se zabývala systémem modelů líných konečných automatů, které simulovaly 
překlad.  V této práci  byly prezentovány již dříve  popsané algoritmy pro determinizaci  vstupního 
automatu,  které  vhodným způsobem tuto  transformaci  prováděly,  aniž  bychom ztratili  informaci 
o použitých  pravidlech.  Byl  uveden  jak  algoritmus  pro  determinizaci  převodníku  specifikujícího 
konečný překlad, tak také pro převodník specifikující nekonečný překlad. Algoritmus pro konečné 
překlady můžeme použít  na libovolný líný konečný převodník provádějící  překlad,  jehož vstupní 
jazyk  je konečný. Pokud tedy chceme například provádět  rychlým způsobem překlad z binárního 
kódu do assembleru,  můžeme této metody využít,  neboť délka instrukce binárního kódu je vždy 
omezená jistou konstantou. Ve druhém případě je algoritmus schopný zjistit za běhu, zda je daný 
převodník determinizovatelný a to na základě toho, zda objeví přítomnost cyklu v daném převodníku. 
Ne všechny převodníky obsahující cyklus jsou nedeterminizovatelné. Tento algoritmus je schopen 
tyto převodníky determinizovat a také určit, u kterých tento převod aplikovat nelze. 

Dále se práce zabývá, jak lze zvýšit výpočetní sílu párového automatu. Toho lze dosáhnout tím, 
že do vstupního automatu zakomponujeme obecně bezkontextové gramatiky.  Byly navrženy nové 
algoritmy, které do automatu zakomponují bezkontextové gramatiky a to s ohledem na to, aby jejich 
časová složitost příliš nevzrostla. Prvním přístupem je, že nahradíme celý vstupní automat převodem 
na  bezkontextovou gramatiku.  Ve  druhém případě  nahrazujeme  pouze  části  vstupního  automatu. 
Těmito  algoritmy můžeme rychlým způsobem provádět  překlad z assembleru do binárního kódu. 
Assembler může obsahovat také uživatelem definované aritmetické výrazy.

Poslední část práce je věnována využití  algoritmů v praxi, popisu implementace a obecným 
informacím o projektu Lissom, ve kterém je vzniklá implementace využita.  Hlavním úkolem bylo 
prostudovat již rozběhlý projekt a vhodně do něj zakomponovat vzniklou implementaci algoritmu pro 
převod vstupního automatu na odpovídající bezkontextovou gramatiku. Dále je uvedeno závěrečné 
zhodnocení a další možný vývoj projektu.

Teoretický přínos práce:

V této  diplomové  práci  byly  navrženy  nové  algoritmy  pro  kombinovanou  syntaktickou  analýzu 
založenou jak na konečných automatech, tak na bezkontextových gramatikách.  Tyto algoritmy tedy 
mají uplatnění v teorii formálních jazyků.

Praktický přínos práce:

V rámci diplomové práce vznikla implementace algoritmu pro převod systému gramatik vložených 
do konečného automatu na bezkontextovou gramatiku. Tato implementace má své praktické využití 
ve  výše  zmíněném  projektu  Lissom.  Program  prochází  vstupní  automat  ze  systému  párových 
automatů a  ten převádí na pravidla bezkontextové gramatiky.  Pro generování pravidel je využita 
práce  se  zásobníkem.  Program  nahrazuje  původní  verzi  pro  převod  automatu  na  gramatiku. 
Ve většině případů dojde k výrazné redukci počtu pravidel oproti generování původním programem. 
Z hlediska LR syntaktické analýzy je počet redukcí vždy roven právě jedné.
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Seznam příloh
Příloha  1.  CD  obsahující  technickou  zprávu  v  elektronické  podobě  a  zdrojové  texty 
k implementovanému programu.
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