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Abstrakt 

S analýzou řetězců, hledáním vzorů a kontrolou syntaktické správnosti se setkáváme každý den, ať 
jde o programovací jazyky, komunikační protokoly či psaný text. Oblastí, kterých se tento problém 
dotýká, neustále přibývá, proto je třeba hledat i nové postupy, které by byly vhodné, a jejich aplikace 
dostatečně efektivní. V této diplomové práci se zabýváme tématem paralelních E0L-systémů a 
multigenerativních gramatických systémů, a to především v oblasti jejich spojení pro analýzu či 
generování jazyka. Aplikujeme tyto postupy na CYK metodu a ukážeme si, jaké vlastnosti vyplývají 
z tohoto spojení a jak by se daly využít v praxi. 
 
 
 
 

Abstract 

We deal with text processing, pattern matching and syntax analysis every day, and new areas 
emerging. We can consider programming languages, communication protocols or a simple text as 
well-know examples. Therefore, we need new effective methods which fit into these areas. In this 
work, we explore the topics of parallel grammars, E0L-systems and multigenerative grammar 
systems. The goal is to improve the Cocke-Younger-Kasami algorithm and present a stronger 
algorithm of analysis. 
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1 Úvod 
Syntaktická analýza je proces, během kterého zjišťujeme, zda vstupní posloupnost symbolů splňuje 
určitá pravidla. S takovouto analýzou posloupností, hledáním vzorů a kontrolou syntaktické 
správnosti se setkáváme, především při používání počítačů, každý den. Od nejznámějšího příkladu, 
programování, až po analýzu vstupních dat a komunikační protokoly, které tvoří základ počítačových 
sítí. 

Analýzu lze provádět různými způsoby a využít k tomu různé prostředky. Jeden z těchto prostředků 
jsou gramatiky, které mohou nabývat různých forem, lišit se druhy pravidel, analytickou silou a 
možností jejich aplikace.  

Počáteční síla gramatiky (tzn., jakou třídu jazyků lze popsat), která pro nás tvoří výchozí bod, je na 
úrovni bezkontextové gramatiky dle Chomského hierarchie. Pro zjednodušení se v naší práci 
omezíme na takový tvar pravidel, aby splňoval podmínky pro Cocke-Younger-Kasamiho metodu 
(poznámka: jedná se zde o Chomského normální formu bezkontextové gramatiky, tedy tím 
vyjadřovací sílu nijak nesnížíme). Bezkontextové jazyky patří v praxi mezi nejčastěji používané. Jsou 
zde ale oblasti a problémy, které spadají do vyšší třídy jazyků, kontextových. Praktická využitelnost 
kontextových jazyků je však snížena mimo jiné o problém, že rozhodnutí příslušnosti řetězce do 
jazyka má exponenciální složitost. Také prázdnost takovéhoto jazyka je nerozhodnutelná. 

Zvýšení vyjadřovací síly použitím složitějších kontextových pravidel tedy nebude patřit mezi oblast 
našeho výzkumu. Kromě výše zmíněných problémů kontextových gramatik obecně platí, že 
implementace gramatického modelu a jeho analyzátoru je složitějšími pravidly výrazně ztížená. Proto 
se v této práci zabýváme druhou možností ovlivnění síly, a to zavedením určitých mechanizmů, které 
omezí, či naopak vynutí část derivací. 

Jaké možnosti rozšíření v této práci zkoumáme? Jednak půjde o řídící pravidla generování jazyka 
z gramatiky, především využití paralelismu L-systémů, také ale využijeme více jednodušších 
bezkontextových gramatik současně při multigenerativní syntaktické analýze. Rozebereme si 
možnosti, jak lze více gramatik aplikovat na problém generování jazyka s důrazem na praktické 
využití. 

V oblasti multigenerativních systémů využijeme disertační práci Ing. Romana Lukáše, Ph.D. 
„Multigenerativní gramatické systémy“ [1], kde tuto problematiku použití více gramatik ke 
generování multiřetězců definoval a rozvedl. Paralelismem, přesněji využitím vybraných typů  
L-systémů (E0L-systémy) k syntaktické analýze, se zabývala již část mé bakalářské práce [2], 
ze které v této práci přebíráme počáteční algoritmus, a na kterou se tím pokusíme navázat. Podíváme 
se, jak by se daly výstupy systémů vzniklých kombinací výše zmíněných principů analyzovat a kde 
jsou potencionální problémové místa. Dokonce si takovouto analýzu prakticky představíme a 
implementujeme ukázkovou aplikaci. 
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Tato práce je rozdělena do pěti logických celků: 

• V následující (druhé) kapitole si definujeme základní pojmy a definice z teorie formálních 
jazyků, nad kterými je naše práce vystavěna. Kapitola rekapituluje obecně známé pojmy, jako 
jsou gramatiky a jejich typy, formální jazyky a operace nad nimi či syntaktická analýza. Za 
touto kapitolou již následují vlastní myšlenky aplikované na známé algoritmy a systémy. 

• Třetí kapitola naváže na bakalářskou práci v oblasti paralelismu a E0L-systémů a definuje 
stěžejní myšlenky a úpravy, které vyplývají z použití bezkontextových pravidel v Chomského 
normální formě (CNF) a Cocke-Younger-Kasamiho metody syntaktické analýzy. Nejprve si 
rekapitulujeme algoritmus syntaktické analýzy obecných E0L-systémů, poté ho 
transformujeme pro E0L-systémy s pravidly v CNF tak, aby vyhovoval našim předpokladům. 
Abychom zachovali vyjadřovací sílu E0L-systémů, upravíme nakonec CNF přidáním 

unárních pravidel neterminál → neterminál a modifikujeme i náš algoritmus, aby této změně 
vyhovoval. 

• Čtvrtá kapitola přidává k paralelismu multigenerování a bude vycházet z výše zmíněné 
disertační práce [1]. Rozvedeme zde možnosti využití více gramatik při paralelní analýze a 
navrhneme aplikaci těchto teoretických poznatků v kombinaci s paralelismem  
z E0L-systémů. Nastíníme si několik variant syntaktických analýz jazyků takovými systémy 
generovanými, které se liší svou efektivitou, včetně i syntaktické analýzy některých módů  
n-jazyků. 

• V páté kapitole si probereme problémy a jejich řešení implementace závěrečného algoritmu 
syntaktické analýzy generovaných n-jazyků. Zmíníme zde pouze stěžejní funkce, neboť 
příslušné zdrojové kódy jsou přiloženy na externím médiu. 

• V závěru práce si rekapitulujeme dosažené výsledky a nastíníme možné směry dalšího 
výzkumu. Uzavřeme to polemikou i nad netradičními přístupy využití více gramatik pro 
generování či analýzu jazyků. 
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2 Základní definice a pojmy 
Abychom mohli zkoumat a budovat teorie v oblasti formálních jazyků, musíme si nejprve definovat 
pojmy, se kterými budeme pracovat. Jedná se především o oblast kolem problematiky generování 
řetězců gramatikami a jejich zpětné syntaktické analýzy. Vycházíme z informací ve zdrojích [1], [3], 
[4], kde lze nalézt také příklady a rozšířené specifikace. 

Souvislost mezi gramatikou a syntaktickou analýzou je patrná jak z procesu generování řetězců, tak 
ze samotné analýzy. Generování řetězců gramatikou probíhá postupnou aplikací jejich pravidel na 
aktuální části řetězce a záměnou těchto částí za nové. Celé si to lze představit jako strom (přesněji ho 
nazýváme derivační strom), kde se od kořene dostáváme až k samotným symbolům řetězce v listech 
(většinou nazývaných terminály nebo abeceda jazyka). 

Naopak syntaktická analýza je proces kontroly, zda vstupní řetězec splňuje syntaktické podmínky 
dané zmíněnou gramatikou, tzn., je-li větou z jazyka generovaného touto gramatikou. Rozhodnutí 
o syntaktické správnosti se provádí právě na základě gramatických pravidel. Existuje množství 
různých postupů analýzy odlišných tvarem pravidel i mocností – jakou třídu jazyků jsou schopny 
definovat. 

2.1 Gramatiky a jazyky 
Abychom si mohli definovat stěžejní prvky našeho problému, kterými jsou jazyky a jejich gramatiky, 
musíme si nejprve říci, co je to abeceda a řetězec jí tvořený. Dále se podíváme na vybrané operace 
nad řetězci a jazyky a rozdělíme si gramatiky do příslušných tříd. 

2.1.1 Abeceda 

Definice 1: Nechť Σ je abeceda. Poté platí, že Σ je konečná, neprázdná množina prvků, které 
nazýváme symboly. 

2.1.2 Řetězec 

Řetězec je posloupnost (může být i prázdná) symbolů z abecedy. 

Definice 2: Nechť Σ je abeceda. 

• ε je prázdný řetězec (tzn., neobsahuje žádné symboly) nad abecedou Σ.  

• ax je řetězec nad Σ, pokud x je řetězec nad Σ a zároveň a leží v Σ. 

Délka řetězce x se označuje |x| a udává počet symbol v řetězci. Pro libovolný řetězec x musí platit: 

|x| >= 0 a pro prázdný řetězec ε platí |ε| = 0. 

Symbolem Σ* označujeme množinu všech možných řetězců nad abecedou Σ. 



 5

2.1.3 Binární operace konkatenace 

Definice 3: Pokud x a y jsou dva řetězce nad abecedou Σ, pak xy je také řetězec nad abecedou Σ, který 
vznikl konkatenací řetězce x s řetězce y. 

Operace konkatenace je asociativní, ale není komutativní. 

2.1.4 Prefix, sufix a podřetězec řetězce 

Definice 4: Nechť x a y jsou dva řetězce nad abecedou Σ; x nazveme prefixem řetězce y, pokud 

existuje řetězec z nad abecedou Σ, pro který platí xz = y. 

Pokud z ≠ ε a zároveň z ≠ y, pak je x vlastním prefixem y. 

Definice 5: Nechť x a y jsou dva řetězce nad abecedou Σ; x nazveme sufixem řetězce y, pokud 

existuje řetězec z nad abecedou Σ, pro který platí zx = y. 

Pokud z ≠ ε a zároveň z ≠ y, pak je x vlastním sufixem y. 

Definice 6: Nechť x a y jsou dva řetězce nad abecedou Σ; x nazveme podřetězcem řetězce y, pokud 

existují řetězce z a z‘ nad abecedou Σ, pro které platí zxz‘ = y. 

Pokud x ≠ ε a zároveň x ≠ y, pak je x vlastním podřetězcem y. 

2.1.5 Formální jazyk 

Libovolnou podmnožinu z množiny všech řetězců nad zvolenou abecedou můžeme nazvat formálním 
jazykem nad touto abecedou. Tato podmnožina může být i prázdná, pak jde o prázdný jazyk. 

Definice 7: Nechť je dána abecedou Σ; potom množinu L nazveme formálním jazykem nad abecedou 

Σ, pokud platí L ⊆ Σ*. 

Prázdný jazyk značíme ∅. Je to jazyk neobsahující žádný řetězec, tedy prázdná množina řetězců. 

Poznámka: Jazyk obsahující prázdný řetězec není prázdný jazyk; obsahuje právě jeden řetězec. 

Formální jazyk lze definovat různými způsoby. Důležité je, aby vždy šlo o konečnou a jednoznačnou 
definici, a to i v případě nekonečných jazyků. Zde je několik příkladů, jak může být formální jazyk 
definován: 

• Výčtem: Takto lze definovat pouze konečné jazyky, například L = {a, aa, aaa}.  

• Gramatikou: Více o gramatikách viz kapitola 2.1.7. 

• Matematickým předpisem: Velmi často se využívá zvláště pro nekonečné jazyky, například 
L = {an | n > 1}. 

• Operacemi nad formálními jazyky: Nový jazyk můžeme definovat operacemi nad jinými již 

existujícími jazyky, například L = L1 ∪ L2. 
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2.1.6 Operace nad formálními jazyky 

Jelikož je formální jazyk množina řetězců, lze na něj aplikovat operace nad množinami, jako jsou 
sjednocení, průnik či doplněk. Mimo to zde najdeme i operace pro jazyky specifické (např. 
konkatenace, iterace…). 

Nechť L1 a L2 jsou formální jazyky nad abecedou Σ. 

Definice 8: Sjednocení jazyků L1 a L2 (obvykle značeno L1 ∪ L2) je jazyk definovaný následovně: 

L1 ∪ L2 = { x: x ∈ L1  x ∈ L2}  

Definice 9: Průnik jazyků L1 a L2 (obvykle značeno L1 ∩ L2) je jazyk definovaný následovně: 

L1 ∩ L2 = { x: x ∈ L1  x ∈ L2}  

Definice 10: Rozdíl jazyků L1 a L2 (obvykle značeno L1 – L2) je jazyk definovaný následovně: 

L1 – L2 = { x: x ∈ L1  x ∉ L2}  

Definice 11: Konkatenace jazyků L1 a L2 (obvykle značeno L1 . L2) je jazyk definovaný následovně: 

L1 . L2 = { xy: x ∈ L1  y ∈ L2}  

Definice 12: Doplněk jazyka L nad abecedou Σ (obvykle značen ) je jazyk definovaný následovně: 

 = Σ* – L 

Definice 13: Iterace jazyka L (obvykle značena L* ) je jazyk definovaný následovně: 

L*  = ,  

kde Ln je n-tá mocnina jazyka L: L0 = {ε} a Li = L . Li-1 pro i = 1, …, n 

2.1.7 Gramatika 

Gramatika je základní nástroj ke generování řetězců jazyka; používá se tedy k jeho definici. 
Jednotlivé typy gramatik se liší podle tvaru pravidel. Jejich základní členění najdeme v tabulce 1 
v kapitole 2.1.9. Obecná definice gramatiky bez rozlišení typu je uvedena níže v definici 14. 

Definice 14: Gramatika je čtveřice G = (N, T, P, S), kde  

• N je abeceda neterminálních symbolů (neterminálů), 

• T je abeceda terminálních symbolů (terminálů), přičemž N ∩ T = ∅, 

• P je konečná množina pravidel α → β; α a β musí dodržovat pravidla dle typu gramatiky 
(viz klasifikace v tabulce 1 v kapitole 2.1.9), 

• S je počáteční neterminál, přičemž platí, že S ∈ N. 
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Terminál je symbol, který se může nacházet ve výsledném vygenerovaném řetězci (respektive 
v analyzovaném řetězci), jde tedy o prvek abecedy výstupního řetězce. Naopak neterminál je symbol 
z dalších úrovní derivačního stromu a může se nacházet pouze v pravidlech, nikoliv však ve 
výstupním řetězci. Pokud nebude toto rozlišení symbolů třeba, budeme ho souhrnně nazývat token. 

Strana pravidla β se nazývá pravou stranou a určuje posloupnost, která se má přepsat. Strana α je levá 
strana a určuje, na co se má posloupnost přepsat. Aplikace pravidla je podrobněji vysvětlena 
v následující kapitole 2.1.8. 

2.1.8 Jazyk generovaný gramatikou 

K určení jazyka generovaného gramatikou musíme nejprve pochopit postup aplikace pravidel. Tento 
proces budeme nazývat derivační krok. 

Definice 15: Mějme gramatiku G = (N, T, P, S). Nechť u, v ∈ (N ∪ T)* a p = α → β ∈ P. Potom uαv 
přímo derivuje uβv za použití pravidla p z gramatiky G. 

Sekvenci 0 až n derivačních kroků (kde n >= 0) budeme značit u ⇒* v; jde o tranzitivní a reflexivní 
uzávěr relace přímé derivace a znamená, že jsme se z řetězce u dostali pomocí n aplikací pravidel 
k řetězci v. 

Nyní již můžeme definovat jazyk generovaný gramatikou. Je to množina všech řetězců terminálních 
symbolů (takový to řetězec se také někdy nazývá slovo), které lze získat konečnou sekvencí aplikací 
pravidel na počáteční symbol. 

Definice 16: Mějme gramatiku G = (N, T, P, S). Jazyk generovaný gramatikou G, značíme L(G), je 
definován:   

L(G) = {u: u ∈ T*  S ⇒* u}. 

2.1.9 Chomského klasifikace gramatik 

V tabulce 1 je uvedena Chomského klasifikace gramatik a jazyků jimi generovaných od těch 
nejobecnějších, po ty nejvíce specifické. Je to hierarchie tříd formálních gramatik generujících 
formální jazyky. Gramatiky se od sebe liší nejen silou, ale i povoleným tvarem pravidel, které je od 
sebe odlišují. 

Klasifikace byla vytvořena v roce 1956 a vychází z hierarchického uspořádání, které na začátku 
20. století zavedl americký lingvista a profesor MIT Noam Chomsky. 

Typ Gramatiky Generované jazyky Tvar pravidel gramatiky  pro A → x 
0 Neomezené Rekurzivně vyčíslitelné A ∈ (N∪T)*N(N∪T)*, x ∈ (N∪T)* 

1 Kontextové Kontextové A ∈ (N∪T)*N(N∪T)*, x ∈ (N∪T)*, |A| < |x| 

2 Bezkontextové Bezkontextové A ∈ N, x ∈ (N∪T)* 

3 Pravé lineární Regulární A ∈ N, x ∈ T*∪T*N 

Tabulka 1: Chomského klasifikace gramatik 
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2.1.9.1 Gramatiky typu nula (neomezené gramatiky) 

Neomezené gramatiky obsahují nejobecnější tvar pravidel. Množina všech jazyků generovaných 
neomezenými gramatikami se nazývá třída rekurzivně vyčíslitelných jazyků (neboli třídou jazyků 

typu 0) a je přijímána Turingovým strojem. 

Definice 17: Neomezená gramatika G  je čtveřice G = (N, T, P, S), kde  

• N je abeceda neterminálů, 

• T je abeceda terminálů, přičemž N ∩ T = ∅, 

• P je konečná množina pravidel α → β, přičemž α ∈ (N∪T)*N(N∪T)*, β ∈ (N∪T)*, 

• S je počáteční neterminál (tedy S ∈ N). 

Derivace u neomezené gramatiky je totožná s definicí 15 a jazyk generovaný neomezenou gramatikou 
je definován v definici 16 (viz kapitola 2.1.8). 

Definice 18: Jazyk je rekurzivně vyčíslitelný právě tehdy, když je generován nějakou neomezenou 
gramatikou. 

2.1.9.2 Gramatiky typu jedna (kontextové gramatiky) 

Speciální neomezenou gramatikou je gramatika kontextová, pro kterou navíc platí, že pravá strana 
pravidel musí být delší nebo stejně dlouhá, jako strana levá (viz definice 19). Množina všech jazyků 
generovaných kontextovými gramatikami se nazývá třída kontextových jazyků (neboli třídou jazyků 
typu 1) a je přijímána lineárně omezenými automaty. 

Definice 19: Neomezená gramatika G  je čtveřice G = (N, T, P, S), kde  

• N je abeceda neterminálů, 

• T je abeceda terminálů, přičemž N ∩ T = ∅, 

• P je konečná množina pravidel α → β, přičemž α ∈ (N∪T)*N(N∪T)*, β ∈ (N∪T)*, |α| < |β|, 

• S je počáteční neterminál (tedy S ∈ N). 

Derivace u neomezené gramatiky je totožná s definicí 15 a jazyk generovaný neomezenou gramatikou 
je definován v definici 16 (viz kapitola 2.1.8). 

Definice 20: Jazyk je kontextový právě tehdy, když je generován nějakou kontextovou gramatikou. 

2.1.9.3 Gramatiky typu dva (bezkontextové gramatiky) 

Specializací kontextové gramatiky je gramatika bezkontextová. Jelikož tuto gramatiku a především 
tvar pravidel z její definice budeme využívat v naší teorii nejvíce, podíváme se na ni podrobněji 
v následující kapitole 2.2. Třída bezkontextových jazyků je přijímána zásobníkovými automaty. 
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2.1.9.4 Gramatiky typu t ři (pravé lineární gramatiky) 

Specializací bezkontextové gramatiky jsou pravé lineární gramatiky. Specializace je opět u tvaru 
pravidel, kde se na pravé straně pravidla mohou vyskytnout pouze řetězce terminálních symbolů, 
nebo řetězec terminálních symbolů zakončený jedním symbolem neterminálním (viz definice 21). 
Množina všech jazyků generovaných pravými lineárními gramatikami se nazývá třída regulárních 
jazyků (neboli třídou jazyků typu 1) a je přijímána konečnými automaty. 

Definice 21: Neomezená gramatika G  je čtveřice G = (N, T, P, S), kde  

• N je abeceda neterminálů, 

• T je abeceda terminálů, přičemž N ∩ T = ∅, 

• P je konečná množina pravidel α → β, přičemž α ∈ (N∪T)*N(N∪T)*, β ∈ (N∪T)*, |α| < |β|, 

• S je počáteční neterminál (tedy S ∈ N). 

Derivace u neomezené gramatiky je totožná s definicí 15 a jazyk generovaný neomezenou gramatikou 
je definován v definici 16 (viz kapitola 2.1.8). 

Definice 22: Jazyk je kontextový právě tehdy, když je generován nějakou kontextovou gramatikou. 

2.1.9.5 Věta o Chomského hierarchii jazyků 

Označme symbolem  £RE třídu rekurzivně vyčíslitelných jazyků, symbolem £CS třídu kontextových 
jazyků. Symbolem £CF třídu bezkontextových jazyků a symbolem £REG třídu regulárních jazyků. Mezi 
těmito třídami platí vztah: 

£REG ⊂ £CF ⊂ £CS ⊂ £RE 

Schematicky si můžeme množinu jazyků představit tak, jak jsou rozděleny na obrázku 1. 

 

 

 

 

 

 

 
Pravé lineární 

jazyky 

Bezkontextové 

jazyky 

Kontextové 

jazyky 

Rekurzivně vyčíslitelné 

jazyky 

Obrázek 1: Schéma klasifikace jazyků 
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2.2 Bezkontextová gramatika 
Bezkontextové jazyky (BKJ) budou tvořit, co se týká síly jazyka, náš výchozí bod. Jde o druhou 
nejslabší třídu jazyků z Chomského hierarchie, jsou generované bezkontextovými gramatikami a 
přijímané zásobníkovými automaty. Patří v praxi k nejčastěji používaným a jejich výhodou je snadný 
návrh a polynomiální složitost algoritmu určení příslušnosti řetězce do jazyka. 

2.2.1 Definice bezkontextové gramatiky 

Bezkontextové gramatiky jsou specializací gramatik kontextových. Omezení tvaru pravidel se týká 
levé strany, která musí být tvořena vždy právě jedním neterminálem (viz definice 22). 

Definice 22: Bezkontextová gramatika je čtveřice G = (N, T, P, S), kde  

• N je abeceda neterminálů, 

• T je abeceda terminálů, přičemž N ∩ T = ∅, 

• P je konečná množina pravidel A → β; A ∈ N, β ∈ (N∪T)*, 

• S je počáteční neterminál, přičemž platí, že S ∈ N. 

2.2.2 Jazyk definovaný bezkontextovou gramatikou 

Definice 23: Mějme bezkontextovou gramatiku G = (N, T, P, S). Nechť u, v ∈ (N ∪ T)* a p = A → β 

∈ P. Potom uAv přímo derivuje uβv za použití pravidla p z gramatiky G. 

Sekvenci 0 až n derivačních kroků (kde n >= 0) budeme značit u ⇒n v; znamená to, že jsme se 
z řetězce u dostali pomocí n aplikací pravidel k řetězci v. Obecně bez důrazu na počet kroků lze 

derivace zapsat u ⇒* v; pak říkáme, že u derivuje v a tato relace je tranzitivní a reflexivní uzávěr 
relace přímé derivace. 

Nyní již můžeme definovat bezkontextový jazyk generovaný bezkontextovou gramatikou. Je to 
množina všech řetězců terminálních symbolů, které lze získat konečnou sekvencí aplikací pravidel 
gramatiky na počáteční symbol. 

Definice 24: Mějme bezkontextovou gramatiku G = (N, T, P, S). Jazyk generovaný gramatikou G, 

značíme L(G), je definován L(G) = {u: u ∈ T*  S ⇒* u}. 

2.2.3 Příklad bezkontextové gramatiky a generovaného jazyka 

Příklad bezkontextového jazyka Lxyz je jazyk všech základních aritmetických výrazů obsahujících 
proměnné x, y, z. Tento jazyk může být generován gramatikou Gxyz = (N, T, P, S), kde 

• N = {S}, 

• T = {x, y, z, +, -, *, /, (, )}, 

• P = {S → x, S → y, S → z, S → , S → S + S, S → S * S, S → S / S, S → (S)}. 
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2.2.4 Bezkontextová gramatika v Chomského normální formě 

Podle zvláštního tvaru pravidel můžeme rozpoznat určité normální formy gramatik. Nás bude zajímat 
speciálně Chomského normální forma (CNF), kde mohou pravidla nabývat pouze tyto tvary: 

• A → BC, kde A, B, C jsou neterminály. 

• A → a, kde a je terminál. 

• Je-li v gramatice i prázdný řetězec ε, tak S → ε, přičemž S je počáteční neterminál. 

Pro každou bezkontextovou gramatiku G existuje gramatika v Chomského normální formě GCNF 
taková, že L(GCNF) = L(G). Důkazem je algoritmus převodu bezkontextové gramatiky do Chomského 
normální formy v [4]. 

Příklad gramatiky, která splňuje tuto normální formu a generuje jazyk L(G) = {anbn | n ≤ 1}, může být 
G = (N, T, P, S), kde 

• N = {A, B, C, S}, 

• T = {a, b}, 

• P = {S → CB, C → AS, S → AB, A → a, B → b}. 

2.2.5 Bezkontextová gramatika v Greibachové normální formě 

Kromě Chomského normální formy je velmi známá i Greibachové normální forma (GNF). Tu však 
do naší teorie nezahrneme, neboť spojení E0L-systémů s GNF provedl již Ing. Bidlo ve své 
diplomové práci (viz [5]). Norma opět omezuje tvar pravidel, který může nabýt pouze těchto forem: 

• A → ax, kde A je neterminál, a je terminál a x je (případně prázdný) řetězec neterminálů. 

• Je-li v gramatice i prázdný řetězec ε, tak S → ε, přičemž S je počáteční neterminál. 

Pro každou bezkontextovou gramatiku G existuje gramatika v Greibachové normální formě GGNF 
taková, že L(GGNF) = L(G).  

2.3 Gramatické systémy 

Gramatický systém je složen obecně z n-tice gramatik (jedné nebo více), obvykle stejného typu. Mezi 
těmito gramatikami je zajištěna určitá komunikace nebo spolupráce a jejich činnost je 
synchronizována nejčastěji univerzálními hodinami. Jednotlivé gramatiky uvnitř systému se nazývají 
komponenty a mohou pracovat na společném slově nebo má každá komponenta slovo vlastní. 

Zastavení běhu takovéhoto systému nastane po splnění předem dané ukončující podmínky. Výstupem 
je opět řetězec. Příklady systému a jejich formální definice lze najít například v [1]. 
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2.3.1 Základní typy gramatických systémů 

Dva základní typy jsou CD (cooperating distributed) a PC (parallel communicating) gramatické 
systémy. Liší se v pořadí provedení derivačních kroků gramatik. Toto rozdělení gramatických 
systémů včetně bližších informací lze nalézt v [1]. 

• CD gramatické systémy jsou sekvenční, derivační krok (obecně n kroků) je tedy proveden 
vždy pouze jednou gramatikou. Řízení spočívá ve výběru komponenty, která další derivaci 
(sekvenci derivací) provede. Je zde pouze jedná větná forma postupně modifikována 
vybranými komponentami a výsledek je jeden takto vzniklý řetězec. Praktické použití je 
například při modelování chování robotů a agentů (jde o princip „černé tabule“ – gramatiky 
sledují, zda se neobjeví na tabuli něco, co dokážou zpracovat svými pravidly). 

• PC gramatické systémy jsou paralelní a každá komponenta provádí derivační kroky nad svou 
vlastní větnou formou. Řízení komponent je realizováno pomocí komunikačních symbolů a 
na jejich základě gramatika určí, kde dojde k vložení větné formy z jiné gramatiky. Výsledný 
jazyk celého systému je generován první komponentou. 

2.4 Syntaktická analýza 

Syntaktická analýza je proces kontroly, zda vstupní řetězec splňuje syntaktické podmínky dané 
formální gramatikou, tzn., je-li větou/slovem z jazyka jí generovaného. Rozhodnutí o syntaktické 
správnosti se provádí právě na základě gramatických pravidel. Existuje množství různých postupů 
analýzy odlišných tvarem pravidel i mocností – jakou třídu jazyků jsou schopny analyzovat. 
Informace o syntaktické analýze a rozdělení dle směru vychází z autorovy bakalářské práce [2]. 

Primárním cílem syntaktické analýzy je tedy rozpoznat, zda řetězec splňuje definované podmínky a 
náleží do jazyka. Ve většině praktických případů nám to však nestačí a potřebujeme znát i strukturu 
tohoto řetězce. Tu lze analyzovat z posloupnosti derivací gramatických pravidel, které takovýto 
řetězec generují. Proto jako sekundární výstup syntaktické analýzy, i když většinou neméně důležitý, 
je často právě derivační strom, který tuto posloupnost reprezentuje. 

2.4.1 Rozdělení syntaktické analýzy dle směru 

2.4.1.1 Syntaktická analýza shora dolů 

Syntaktická analýza shora dolů spočívá v postupném generování. Syntaktický analyzátor vytváří 
derivační strom řetězce jazyka od počátečního neterminálu (kořene stromu, na obrázku symbol S) a 
postupně doplňuje aplikací pravidel hrany a uzly směrem dolů do listů (viz obrázek 2). Proces je 
úspěšný (řetězec vyhovuje gramatice) v případě, že listy tvoří identickou posloupnost s posloupností 
symbolů v řetězci.  

U tohoto postupu je potřeba se dobře vypořádat s determiničností gramatiky, aby při její aplikaci byl 
výběr pravidla jasně definován, neboť symboly analyzovaného řetězce leží až v nejnižší úrovni 
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stromu, v listech. Jako možné řešení se používá LL-gramatika, u které vždy existuje maximálně jedno 
pravidlo vyhovující aktuálnímu stavu. 

Poznámka: Princip použití LL-gramatiky znamená, že se vždy provádějí pouze nejlevější chybějící 
derivace a gramatika je sestavena tak, že výběr pravidel bude při tomto postupu deterministický. 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.2 Syntaktická analýza zdola nahoru 

U syntaktického analyzátoru zdola nahoru postupuje přesně v opačném směru než u předchozího 
typu. Pravidla gramatiky se začínají aplikovat od symbolů řetězce (terminálních symbolů), derivační 
strom je tedy tvořen postupnou aplikací pravidel od listů ke kořeni (viz obrázek 3). Proces je úspěšný 
v případě, že jsme našli kořen stromu totožný s počátečním neterminálem (na obrázku symbol S). 
Problémy, se kterými se zde musíme vypořádat, jsou pravidla se stejnou pravou stranou (nevíme, 
které použít) a možnost vytvořit více různých stromů vedoucích ke kořeni (tento problém se dá řešit 
například prioritami). 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 CYK metoda syntaktické analýzy 

CYK (Cocke-Younger-Kasamiho) metoda analyzuje syntaktickou strukturu řetězce směrem zdola 
nahoru. Je určená pro analýzu bezkontextových jazyků a využívá bezkontextové gramatiky ve 
speciální Chomského normální formě (viz kapitola 2.2.4). Tato metoda je oblíbená pro její 
jednoduchost a snadnou implementovatelnost, ale především její nejvyšší časová složitost je O(n3), 
kde n je počet znaků ve slově, což z ní dělá velmi efektivní algoritmus. Více informací lze nalézt ve 
zdroji [3]. 

Vstupní řetězec 

S 

Obrázek 2: Metoda shora dolů 

Vstupní řetězec 

S 

Obrázek 3: Metoda zdola nahoru 
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Během algoritmu se vytváří množiny neterminálů od symbolů řetězce nahoru a vždy do nich vloží 
všechny levé strany těch pravidel, pro které lze pravou stranu aplikovat na příslušnou pozici dvou 
symbolů o úroveň níže (můžeme vidět na obrázku 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formální popis algoritmu CYK pro vstupní řetězec x a gramatiku G = (T, N, P, S): 

Algoritmus CYK 

Vstup: Řetězec x = a1a2…an a BKG G = (N, T, P, S) v CNF. 

Výstup: rozhodnutí o příslušnosti řetězce x do jazyka L(G). 

Metoda: 

1. Vytvořme množiny CYK[i,j ] = ∅, pro 1 ≤ i ≤ j ≤ n, kde n = |x|. 

2. Pro všechna i od 1 do n, kde existuje X → ai ∈ P, ai ∈ T, vložíme X do CYK[i,i]. 

3. Opakujeme bod 3.1, dokud dochází ke změně obsahu množin CYK1 a zároveň S ∉ CYK[1,n] 

3.1. Pokud B ∈ CYK[ i,j ], C ∈ CYK[ j+1,k], A → BC ∈ P, pak vložíme A do CYK[i,k]. 

4. Pokud S ∈ CYK[1,n], tak x ∈ L(G), jinak x ∉ L(G). 

                                                      
1 Počet kroků je ve skutečnosti omezen maximálně na vykonání 3 vnořených cyklů (n = délka slova): 

• Pro každé i od 2 do n:  
o Pro každý začátek podslova j od 1 do n − i + 1:  

� Pro každou délku první poloviny podslova k od 1 do i − 1: proveď bod 3.1 

Obrázek 4: Algoritmus CYK 

Gramatika: 

D → A B 

E → A C 

F → A C 

G → B A 1,1 2,2 3,3 4,4 

1,2 2,3 

A B A C 

D E  F 

S 

G 
3,4 

1,4 



 15

3 Aplikace paralelních gramatik 
První modifikací syntaktických systémů a gramatik, kterou budeme zkoumat, je přidání paralelismu. 
Paralelismus dokáže již sám, bez multigenerativních gramatických systémů, zvýšit sílu jazyka (viz 
například E0L-systémy nebo předcházející bakalářská práce [2]) a zahájíme tím náš výzkum proto, že 
ho aplikujeme přímo na jednotlivé gramatiky a jejich samostatné použití, kdežto naše druhá 
modifikace bude z těchto gramatik tvořit celé systémy. 

3.1 Paralelní gramatiky 
Nejprve si definujme pojem subjekt, který využijeme v následujících definicích. Sjednotíme si tím 
terminologii mezi gramatikami a gramatickými systémy. 

Definice 25: Subjekt je relativně samostatná část gramatiky, která zpracovává prostředí/slovo 
(v Chomského gramatikách je subjektem „pravidlo“). 

Klasický sekvenční postup derivace u gramatik či gramatických systémů je, že v každém kroku 
derivace je vybrán a použit pouze jeden subjekt gramatiky/systému na jeden výskyt symbolu, který 
dokáže zpracovat (např. neterminál) [6]. Derivace tedy následují v sekvenci za sebou; výjimkou může 
být takzvaný mód testování pravidla, kdy se nepřepíše žádný symbol (a ani nezmění ve slově nic 
jiného; viz [7]). Tento postup najdeme u všech gramatik z Chomského hiearchie. 

Naopak paralelní postup se vyznačuje tím, že v každém kroku derivace jsou najednou přepsány 
všechny symboly ve slově. Mohou při tom být použity různé subjekty, ale i stejné vícekrát, na 
různých místech ve slově. Práce subjektů je určitým způsobem synchronizovaná (např. globální 
hodiny, časovač…) [6]. 

 V [6], [7] sice můžeme objevit i méně striktní varianty, kdy zde není povinnost přepsat všechny 
symboly v každém kroku, pouze je přítomná možnost provést více derivací zároveň. Stejně tak jsou 
zde zmíněna i volitelná omezení na opakované použití více subjektů či naopak vynucení použití 
stejného subjektu v jednom kroku, pouze s možností vícenásobné aplikace na slovo [7]. V naší práci 
se však budeme držet původní striktní varianty z odstavce výše a vynutíme tak přepsání všech 
symbolů slova. 

Oba tyto hlavní postupy lze kombinovat: pak mluvíme o sekvenčně-paralelním postupu. Jako příklad 
si můžeme uvést systém, kde vybereme v každém kroku právě jeden subjekt z gramatiky/systému a 
ten aplikujeme paralelně na všechny možné symboly ve slově. Tento postup ale není předmětem 
našeho bádání. 

Kromě čistě paralelních gramatik existují i na paralelní komunikující gramatické systémy. Do řízení 
derivací zde zasahuje i komunikace mezi gramatikami, proto se ani tímto paralelním prostředkem 
v této kapitole zabývat nebudeme a přesněji si ho rozebereme až u multigenerativních systémů 
v kapitole 4. 
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3.2 L-systémy 
Dle zadání diplomové práce použijeme k aplikaci paralelismu určité typy Lindenmayerových systémů 
(L-systémy). Původně sloužily jako matematický model pro simulaci paralelních dějů v přírodě. 
Cílem bylo spojit do jednoho celku strukturu problému (např. organismu) spolu s pravidly pro jeho 
vývoj, který mohl být nekonečný. Podstatné pak nebyly jen konečné výsledky odvození, ale i 
meziprodukty procesu (větné formy vzniklé během provádění derivací). L-systémy vycházejí 
z klasických gramatik a zavádějí do nich paralelismus. Jejich následující popis je převzat z [6], [8]. 

Vlastnosti L-systémů 

• Používá se jediná abeceda, nerozlišujeme terminální a neterminální abecedu 
(poznámka: existují odvozené modely, například E0L-systém, kde je terminální abeceda 
odlišena). 

• Vývoj probíhá nad přepisovaným slovem (někdy se nazývá axiom). 

• Pro každý symbol abecedy systému musí existovat alespoň jedno pravidlo. 

• Pravidla pracují paralelně. 

• V každém kroku odvození jsou přepsány všechny symboly aktuálního stavu slova, a to 
kterýmkoliv pravidlem pro tento symbol. 

• Odvození je teoreticky nekonečné (ale lze si stanovit maximální délku odvozování). 

Existuje více variant L-systémů. K naší další práci budeme využívat E0L-systém, který si definujeme 
níže. Tento systém je dostatečně jednoduchý a má příhodné vlastnosti, ale hlavně byl použit již 
v bakalářské práci, na jejíž výzkum navazujeme. 

Definice 26: 0L-systém je trojice G = (∑, P, w0), kde  

• ∑ je abeceda systému, 

• P je konečná množina bezkontextových pravidel tvaru A → x, kde A ∈ ∑ a x ∈ ∑*, 

• w0 je počáteční slovo (axiom). 

Do jazyka generovaného 0L-systémem jsou zařazeny všechny stavy slova, které lze vygenerovat 
paralelní aplikací pravidel na počáteční slovo w0 a z něj vygenerované stavy.  

Aplikace pravidel (derivace), je relace ⇒G0 taková, že v každém kroku přepisujeme všechny symboly 

aktuálního slova pravidly z množiny P. Reflexivní a tranzitivní uzávěr této relace značíme ⇒*G0. 

Definice 27: Mějme 0L-systém G0 = (∑, P, w0). 0L jazyk L(G0) generovaný 0L-systémem G0 je: 

L(G0) = {w: w ∈ ∑*  w0 ⇒* w}. 

Poznámka: Generativní síla 0L-systémů je neporovnatelná s generativní sílou bezkontextových 
gramatik (existují tedy bezkontextové jazyky, které nelze generovat 0L-systémy, a existují jazyky 
generované 0L-systémy, které nejsou bezkontextové). Důkaz viz [6] je založen na jazycích 
L0L = {a3*2^n | n ≥ 1} a LBKJ = {a, aa}.  
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Jako příklad 0L-systému si můžeme uvést systém G0L, který generuje výše uvedený jazyk L0L. 
0L-systém G0L = (∑, P, w0), kde  

• ∑ = {a},  

• P = {a → aa}, 

• w0 = „aaa“ . 

E0L-systém je varianta 0L-systému s přidanou terminální abecedou. Do jazyka generovaného 
takovým E0L-systémem řadíme pouze ty členy derivací, které se skládají jen z těchto terminálních 
symbolů. Zůstává však i nadále zachováno pravidlo, že i terminální symbol lze přepsat a že terminální 
slovo se může dále vyvíjet. Lze to chápat jako filtr vybírající pouze určité stavy prostředí. 

Definice 28: E0L-systém je čtveřice G = (V, ∆, P, w0), kde  

• V je abeceda systému, 

• ∆ je terminální abeceda systému, ∆ ⊆ V, 

• P je konečná množina bezkontextových pravidel tvaru A → x, kde A ∈ V a x ∈ V*, 

• w0 je počáteční slovo (axiom). 

Derivace, obdobně jako u 0L-systémů, je relace ⇒G0 taková, že v každém kroku přepisujeme všechny 

symboly aktuálního slova pravidly z množiny P. Reflexivní a tranzitivní uzávěr relace značíme ⇒*G0. 

Definice 29: Mějme E0L-systém GE0 = (V, ∆, P, w0). E0L jazyk generovaný E0L-systémem GE0 je: 

L(GE0) = {w: w ∈ ∆*  w0 ⇒* w}. 

Příklad jazyka i systému, který ho generuje, můžeme vidět níže, viz systém GE0L a  jazyk LE0L. 

E0L-systémy jsou silnější, než 0L-systémy. Důkaz je triviální, neboť 0L-systémy jsou speciální 
případ E0L-systémů, kde ∆ = V (tzn., že abeceda systému je totožná s terminální abecedou) a mezi 
jazyky generované E0L-systémy patří i LBKJ = {a, aa}, který již 0L není (viz [6]). 

Porovnáme-li E0L-systémy s bezkontextovými jazyky, zjistíme, že i zde jsou E0L-systémy silnější a 
jsou jejich nadmnožinou. Je znám jednoduchý algoritmus pro převod bezkontextové gramatiky na 
E0L-systém a například jazyk LE0 = {anbncn | n ≥ 1} lze generovat E0L-systémy, ale již ne 
bezkontextovou gramatikou (viz [6]). 

Jazyk LE0L = {anbncn | n ≥ 1}, který není bezkontextový, lze generovat například E0L-systémem 
GE0L = (V, ∆, P, w0), kde  

• V = {A, B, C, A‘, B‘, C‘, F, a, b, c},  

• ∆ = {a, b, c},  

• P = {A → AA‘ | a, B → BB‘ | b, C → CC‘ | c, A‘→ A‘ | a, B‘→ B‘ | b, C‘→ C‘ | c,  a→ F,  

b→ F,  C→ F,  F→ F}, 

• w0 = „ABC“ . 
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Zařazení 0L a E0L-systémů v Chomského hierarchii je demonstrováno na obrázku 5. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

3.3 Syntaktická analýza s využitím E0L-systému 
Proč vlastně stavět syntaktickou analýzu nad E0L-systémy? Jednak jsou silnější než bezkontextové 
jazyky, což se nedá říct o 0L-systémech (o potřebě zvyšování síly analytických algoritmů jsme více 
mluvili v úvodní kapitole), a jednak nám přináší právě výše zmíněný paralelismus, který může 
skrývat veliký potenciál. Důležitou stránkou také je, že všechny výhody přináší E0L-systémy 
s nezměněnou složitostí tvaru použitých pravidel, ty zůstávají i nadále bezkontextového typu. 

Vlastností E0L-systémů bylo využito pro syntaktickou analýzu již v bakalářské práci [2]. Výsledný 
algoritmus, který pracoval metodou zdola nahoru, byl plně funkční a ve zmíněné práci lze nalézt 
příklad jeho implementace pro testovací účely. Zde si ho v mírně upravené formě rekapitulujeme. 

Stěžejní princip, který bylo potřeba zajistit, je, že všechny symboly řetězce musí být vygenerovány na 
stejné úrovni derivačního stromu (viz obrázek 6). Mimo jiné to znamená, že při přechodu na další 
úroveň stromu musí být aplikována pravidla na všechny symboly v množinách aktuální úrovně. 

 

 

 

 

 

 

Abychom tento princip zajistili a nešlo generovat/substituovat (záleží na směru pohledu) symbol 
z úrovně jiné, než vzdálené právě o jednu úroveň, vytváříme vždy kopii pracovní úrovně a provádíme 
analýzu pouze nad ní (viz algoritmus 1). Odřežeme si tak zbytek stromu a zamezíme symbolům 
z nižších úrovní či aktuálně vygenerovaným symbolům (tedy z úrovně vyšší) v jejich přepsání 
v tomto kroku algoritmu. 

[S] 

[A] [A’] 

[C D] [C’ D’ ] [E] [E’] 

Obrázek 6: Úrovně stromu s E0L-systémem 

Úroveň 1: 

Slova: AA‘ 

Úroveň 2: 

Slova: CC’EE‘, DD’EE‘ 

Výchozí úroveň: 

Počáteční slovo S 

Kontextové  
jazyky 

E0L jazyky 

Bezkontextové 
jazyky 

0L jazyky 

Obrázek 5: zařazení 0L-systémů a E0L-systémů 
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Vedlejším pozitivním efektem práce nad jednou úrovní stromu během jednoho kroku algoritmu je, že 
máme automaticky zajištěno vynucení přepsání všech symbolů v této úrovni, které dohromady 
dokážou celou tuto úroveň „zastřešit“. Pokud by k přepsání některého z nich nedošlo, tak by již bylo 
nemožné se dopracovat až k počátečnímu axiomu. 

Jak jsme naznačili, nemusí být přepsány všechny symboly v úrovni, ale k úspěšnému pokračování je 
potřeba přepsat takové symboly, aby dohromady pokryly celý rozsah vstupního řetězce a zároveň se 
nepřekrývaly. Ukažme si to na příkladu; mějme úroveň s následujícími symboly a jejich rozsahem 
platnosti vzhledem k řetězci „abcdef“ (viz obrázek 7): 

• A, A‘: rozsah platnosti <1–2> 

• B, B‘: rozsah platnosti <2–4> 

• C: rozsah platnosti <3–4> 

• D‘ : rozsah platnosti <5–6> 

 

 

 

 

 

Abychom pokryli celý rozsah řetězce, potřebujeme pokrýt interval <1–6> (zapisujeme jako uzavřený 
interval ohraničený indexy symbolů v řetězci). Z obrázku je patrné, že největší část v aktuální úrovni 
sice pokrývají symboly B a B‘, které společně se symbolem D tvoří rozsah <2–6>, bohužel se zde již 
nenachází žádný symbol pokrývající pouze chybějící část <1–1>. Na první pohled se nabízejí 
symboly A či A‘, které pokrývají tento začátek vstupního řetězce, ale jelikož se jejich platnost 
s platností symbolů B či B‘ překrývá, nelze je použít. Existují totiž prakticky v paralelním derivačním 
stromě. Máme pouze dvě možnosti, jak pokrýt platnost celého vstupního řetězce, a to s využitím 
symbolů C a D společně s jedním z první množiny, tedy A nebo A‘. Lze to dobře vidět opět na 
obrázku 7, kde se rozsahy pro první, třetí a čtvrtou množinu dotýkají a zároveň pokrývají celý řetězec. 
Zůstane-li v obou těchto množinách alespoň jeden symbol nepřepsán, nebude již možné v žádné 
následující úrovni opět pokrýt celý rozsah řetězce a dosáhnout počátečního axiomu na vrcholu 
derivačního stromu. 

Celý problém s rozsahy platnosti zní celkem složitě, přesto je jednoduše vyřešen právě zmiňovanou 
aplikací pravidel v každém kroku pouze nad jednou úrovní derivačního stromu. Pokud při přepisu na 
vyšší úroveň vznikne v pokrytí rozsahu platnosti díra (a spojovat můžeme pouze nepřekrývající se 
rozsahy, překrývající se lze použít jenom pro paralelní řešení), už nikdy ji nebudeme schopni 
„zacelit“ a tedy řetězec přijmou. 

Z praktických důvodů nebudeme vynucovat dodržení vlastnosti L-systémů, že pro každý symbol 
abecedy systému musí existovat alespoň jedno derivační pravidlo s tímto symbolem na levé straně. 

[A, A’] 1,2 [C]  3,4 

[a] 1,1 [b]  2,2 [c]  3,3 [d]  4,4 

Obrázek 7: Pokrytí symbolů v řetězci z aktuální úrovně 

Aktuální úroveň: 

Vstupní řetězec: 

[B, B’]  2,4 

[e]  5,5 [f]  6,6 

[D]  5,6 
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Tato vlastnost je v L-systémech z důvodu, že jsou primárně určeny pro simulaci nekonečných 
vývojových procesů. Pro generování řetězců ani jejich syntaktickou analýzu to však není potřeba a 
komplikovalo by to používané gramatiky. Také se tím potencionálně urychlí zamítnutí analyzovaných 
slov. 

Naopak z důvodů spíše teoretických, aby algoritmus zůstal dostatečně jednoduchý a podobný původní 
sekvenční syntaktické analýze bezkontextových jazyků, zavedeme stejně, jako je možné vidět na 
obrázku 6, jeden počáteční symbol namísto počátečního axiomu w0 (budeme značit S‘). Tato změna, 
která není obsažena v původním algoritmu z předcházející bakalářské práce, bude triviální a přesně 
odráží praktickou formu kontroly, zda jsme došli k axiomu w0 z E0L-systému. Do množiny pravidel P 

přidáme pravidlo S‘→w0, kde S‘ ∉ V a bude naším počátečním symbolem.  

Algoritmus 1 

Vstup: E0L-systém G = (V, ∆, P, w0) a vstupní slovo x = a1a2…an. 

Výstup: Rozhodnutí o příslušnosti řetězce x do jazyka L(G). 

Metoda: 

1. Předpokládejme, že 1 ≤ i ≤ j ≤ k ≤ n, kde n = |x|. 

2. Pokud neplatí, že {a1, a2, …, an} ⊆ ∆, tak x ∉ L(G) a algoritmus končí. 

3. Vytvořme množiny hlavního stromu M[i,j ] = ∅. 

4. Do množiny P přidejme pravidlo S‘→w0, kde S‘ ∉ V. 

5. Pro všechna i, 1 ≤ i ≤ n, provedeme M[i,i] = {x[i]}, x[i] značí i-tý symbol slova. 

6. Opakujeme, dokud jsou obsahu množin M změny2 a zároveň S ∉ M[1,n]: 

6.1. Vytvořme pomocné množiny MP[i,j ] = ∅. 

6.2. Pokud najdeme posloupnost symbolů β takovou, že β[g] je g-tý prvek posloupnosti a pro 

všechna g, kdy 1 ≤ g ≤ |β|-1, platí, že β[g] ∈ M[ i,j ], β[g+1] ∈ M[ j+1,k], α→β ∈ P, pak 

přidáme α do MP[o,p], kde pro o a p platí, že β[1] ∈ M[o,j] a β[|β|] ∈ M[ i,p]. 

6.3. Pro všechny množiny M[i,j], kde 1 ≤ i ≤ j ≤ n, proveďme M[i,j] = MP[i,j]. 

7. Pokud S‘ ∈ M[1,n], tak x ∈ L(G), jinak x ∉ L(G). 

Jak vidíme, analýzu ukončíme v těchto případech: 

1. Dosáhneme-li kořene stromu a zároveň to bude počáteční symbol S‘ (případně počáteční 

axiom w0, vynecháme-li krok s přidáním počátečního symbolu). Pak x ∈ L(G). 

2. Je-li aktuální úroveň stromu totožná s libovolnou z předchozích úrovní (tedy došlo k cyklu), 

pak x ∉ L(G). 

                                                      
2 Nesmíme zapomenout brát v potaz i možné zacyklení (opakování stejných sekvencí úrovní). Takovýto cyklus 
se za změnu nepovažuje a algoritmus by měl skončit. Nejtriviálnější možnost řešení, která však má i své 
nevýhody, je stanovení maximálního limitu opakování tohoto kroku. 
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Názorně můžeme celý proces vidět na obrázku 8, kde je vedle sebe zobrazen derivační strom 
s vyznačenými jednotlivými úrovněmi a pro každou úroveň vždy příslušný stav symbolů množiny M 
a pomocné množiny MP. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Tato „modifikace“ principů algoritmů zdola nahoru pro bezkontextové jazyky (např. CYK) umožňuje 
využít výhod E0L-systémů při zachování jednoduchosti analýzy. Jako příklad jazyka, který není 
bezkontextový, a přesto ho lze analyzovat tímto systémem, si můžeme uvést: 

L(G) = {a2^n, n≥1} ∪ {b2^n, n≥1}. (viz [2]) 

E0L-systém, který tento jazyk generuje, je například G = (V, ∆, P, „S“), kde  

• V = {S, a, b}, 

• ∆ = {a, b}, 

• P = {S → a | b, a → aa, b → bb}. 

3.4 Modifikace CYK algoritmu pro E0L-systémy 
se zachováním CNF 

Náš algoritmus 1 z předchozí kapitoly 3.3 je pro nás stále příliš obecný. Další teorii chceme stavět 
nad metodou CYK, modifikujeme ho tedy pro bezkontextovou gramatiku v CNF a k větší podobnosti 
s touto metodou. 

Hlavní změnou je zmiňovaná Chomského normální forma pravidel (viz kapitola 2.2.4). Pravidla 
mohou nabýt pouze binárního tvaru A → BC (kde A, B, C jsou neterminály), případně unárního 
A → a (kde a je terminál). Pomineme prozatím rozdělení na terminály a neterminály. Prakticky se 
jedná o podmnožinu množiny všech bezkontextových pravidel, proto vyžadování této formy pravidel 
definici E0L-systému neodporuje. 

Hlavní přínos omezení pravidel na unární a binární tvar je v zjednodušeném prohledávání prostoru 
pro aplikaci pravidel. K zjištění, zda pravá strana pravidla vyhovuje, bude teď potřeba prozkoumat 
vždy dva sousedící prvky, nikoliv libovolný počet, jak tomu bylo u neomezených bezkontextových 
pravidel. Tato změna je sice vidět i v algoritmu (viz algoritmus 2), kde se testovací krok se substitucí 
pravidel ztotožní s krokem v CYK metodě, ale nejcitelněji pomůže jednoduchosti implementace. 

[S]1,5 

[A, B]1,2 [A’]3,5 

[C, D]1,1 [C’, D’ ]2,2 [E] 3,3 [E’]  4,4 

Obrázek 8: Analýza zdola nahoru pomocí EOL-systému 

Úroveň h+1 

Úroveň h 

C,D C’,D‘  E E‘ E‘‘  
A, B A‘ 

 

M 
MP 

[E’’ ]  5,5 

A, B A‘ 
S 

 

M 
MP 

S 
 

M 
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Zároveň budeme muset upustit od řešení problému testu nalezení počátečního slova w0 přidáním 
nového pravidla S→w0 (viz předchozí kapitola 3.3). Toto pravidlo při |w0| > 2 určitě vyžadovanou 
normální formu nesplňuje. Proto v algoritmu půjdeme cestou upraveného, formálně složitějšího, testu 
pro konec hledání a úspěšné rozhodnutí o příslušnosti řetězce do jazyka (tzn. v případě, že jsme 
dosáhli „multikořene“3 složeného ze všech symbolů w0 ve správném pořadí). V algoritmu toto 
nalezneme pod pojmem „Podmínka nalezení počátečního axiomu w0” . 

Poslední významná změna souvisí právě s terminály a neterminály, které u E0L-systémů nemají 
stejné pojetí, jako u CNF. V ní se terminály nesmí objevit na levé straně pravidla. Problém je, že u 
E0L-systémů je právě naopak vyžadováno, aby terminální abeceda byla součásti abecedy systému a 
existovaly přepisovací pravidla na všechny symboly, které jsou v této abecedě obsaženy. Chceme-li 
dodržet Chomského normální formu plně i v tomto směru a zároveň zachovat vlastnosti původního 
E0L-systému, nezbývá nám, než provést transformaci systému na nový a zamezit 
přepsání terminálních systémů. Bude třeba gramatiku doplnit o pravidla, která provedou počáteční 

krok přepisování terminál → nový neterminál, přičemž nový neterminál je pouze logickým obrazem 
původního terminálu. 

Mějme E0L-systém G = (V, ∆, P, w0). Definujme si nový systém, E0LT, jako čtveřici 
GT = (V‘, T, P‘, w0), kde terminální abeceda nového systému T je shodná s původní ∆, počáteční 
axiom w0 zůstane zachován. V množině V budou během transformace na V‘ nahrazeny terminální 
symboly novými neterminály; pro každý původní terminální symbol do ní vytvoříme jeho obraz 
reprezentovaný symbolem, který není ještě v systému obsažen. Množina je tedy definovaná 
následovně: 

V‘ = { b: ∀b ∈ V, b ∉ ∆} ∪ {a‘: ∀a ∈ ∆, a‘ je obraz a, a‘  ∉ V} 

Ještě nám zbývá upravit množinu pravidel P na P‘ tak, abychom zaměnili původní terminály za jejich 
nové neterminální obrazy a přidali nové pravidla pro převod mezi terminály a jejich obrazy: 

P‘ = {a → b: ∀a → b ∈ P, a,b ∉ ∆} ∪  

{ a‘ → b: ∀a → b ∈ P, a‘ je obraz a, a ∈ ∆} ∪ 

{ a → b‘: ∀a → b ∈ P, b‘ je obraz b, b ∈ ∆} ∪ 

{ a‘ → a: ∀a ∈ ∆, kde a‘ je obraz a, a‘∉ V} 

Nyní neexistují žádné pravidla s terminálním symbolem na levé straně, proto jsou symboly z množiny 
T plnohodnotné terminály ve smyslu bezkontextové gramatiky. Zároveň jsme nijak neovlivnili 
původní jazyk E0L-systému, protože všechna jeho pravidla zůstala zachována (lze tedy vygenerovat 
totožnou množinu větných forem jako u původního systému) a nová pravidla pouze překlopí obrazy 
terminálních symbolů na terminály a tím se rozvoj ukončí. Jazyk E0L systému byl složen z množiny 
řetězců nad původními terminály a toto zůstává zachováno. 

                                                      
3 Pojmem multikořen myslíme počáteční axiom derivačního stromu, tedy řetězec stojící na vrcholu stromu, 

který byl použit k jeho vygenerování. Pouze zdůrazňujeme, že může jít o skupinu symbolů (řetězec), nikoliv o 1 
prvek, jak je obvykle pojem „kořen“ chápán. 
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Praktickou ukázku transformace E0L-systému na nový E0LT-systém si můžeme předvést na systému 
z konce minulé kapitoly: 

G = (V, ∆, P, w0), kde  

• V = {S, a, b}, 

• ∆ = {a, b}, 

• P = {S → a | b, a → aa, b → bb}, 

• w0 = „S“. 

Po provedení transformačních kroků získáme nový systém: 

GT = (V, T, P, w0), kde  

• V = {S, a’, b’}, 

• T = {a, b}, 

• P = {S → a‘ | b‘, a‘ → a’a‘ | a‘, b → b’b‘ | b}, 

• w0 = „S“. 

Všechny výše uvedené úpravy a myšlenky realizujeme v algoritmu 2. Porovnáme-li jeho kroky 
s průběhem algoritmu CYK z kapitoly 2.4.2, můžeme vidět paralelu mezi oběma postupy. Nejprve u 
obou algoritmů provedeme přípravu: krok 1 v algoritmu CYK, kroky 1 - 4 v novém algoritmu. 
Zároveň si můžeme všimnout, že příprava z původního algoritmu je plně obsažena i v nové přípravě. 
Pak následuje počáteční přepis terminálních symbolů na neterminály, který je v algoritmech totožný 
(krok 2 v algoritmu CYK a krok 5). 

Nyní už k samotnému hlavnímu cyklu metody. Cyklus se v obou případech provádí, dokud jsme 
nenalezli kořen stromu totožný s počátečním symbolem/axiomem nebo dokud má smysl pokračovat. 
Podmínka ukončení je prakticky stejná; v obou případech je maximální počet kroků omezen a dá se 
toho využít, ale stejně tak v obou případech má smysl pokračovat jen pokud jsou v množinách změny. 
A právě díky vlastnostem E0L-systémů je test na změny u tohoto algoritmu zjednodušený, protože 
následující generace obsahuje vždy pouze změny. Jakmile žádné změny nevygenerujeme, tak je 
následující úroveň stromu prázdná a my můžeme analýzu ukončit s rozhodnutím o nenáležení řetězce 
do jazyka. Samotný krok cyklu je mimo překlápění pomocných úrovní naprosto totožný. 

Opačný případ, tedy že řetězec náleží do jazyka, je opět testován obdobně v obou algoritmech. 
Pozitivní výsledek dostaneme jenom v případě, že počáteční symbol/axiom pokrývá celý rozsah 
řetězce. Jediná odlišnost je pouze složitější test na vícesymbolový axiom. 

Trochu jiný přístup k tomuto algoritmu můžeme najít v diplomové práci Ing. Bidla [5]. Hlavní 
odlišnost je v principu hlídání samostatnosti jednotlivých úrovní. Problém u přístupu Ing. Bidla je 
v těžké možnosti modifikace s rozšířením pravidel nad CNF, jak provedeme my v další kapitole. Také 
se náš algoritmus více inspiruje metodou CYK, což je zadáním naší práce. 
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Algoritmus 2 

Vstup: E0L-systém G = (V, ∆, P, w0) s pravidly v CNF a vstupní slovo x = a1a2…an. 

Výstup: Rozhodnutí o příslušnosti řetězce x do jazyka L(G). 

Metoda: 

1. Předpokládejme, že 1 ≤ i ≤ j ≤ k ≤ n, kde n = |x|. 

2. Pokud neplatí, že {a1, a2, …, an} ⊆ ∆, tak x ∉ L(G) a algoritmus končí. 

3. Vytvořme množiny hlavního stromu M[i,j ] = ∅. 

4. Definujme si systém GT = (V, T, P‘, w0) dle zmiňované transformace výše, tedy:  

• V = {b: ∀b ∈ V, b ∉ ∆} ∪ {a‘: ∀a ∈ ∆, a‘ je obraz a, a‘  ∉ V} 

• T = ∆ 

• P‘ = {a → b: ∀a → b ∈ P, a,b ∉ ∆} ∪ {a‘ → b: ∀a → b ∈ P, a‘ je obraz a, a ∈ ∆} ∪ 

{ a → b‘: ∀a → b ∈ P, b‘ je obraz b, b ∈ ∆} ∪ {a‘ → a: ∀a ∈ ∆, kde a‘ je obraz a, a‘∉ V} 

• Počáteční axiom w0 je identický s w0 ze vstupního systému G 

5. Pro všechna i, 1 ≤ i ≤ n, provedeme M[i,i] = {a‘}, kde a‘→x[i] ∈ P‘, x[i] značí i-tý symbol slova. 

6. Opakujeme, dokud nejsou všechny množiny M prázdné4 a zároveň jsme nedosáhli multikořene  
w0 (viz poslední bod algoritmu: Podmínka nalezení počátečního axiomu): 

6.1. Vytvořme pomocné množiny MP[i,j ] = ∅. 

6.2. Pokud B ∈ M[ i,j ] a C ∈ M[ j+1,k] a zároveň A→BC ∈ P‘, vložme A do MP[i,k] 

6.3. Pro všechny množiny M[i,j], kde 1 ≤ i ≤ j ≤ n, proveďme M[i,j] = MP[i,j]. 

7. Podmínka nalezení počátečního axiomu w0: Je-li w0[g] g-tý symbol z počátečního axiomu w0 a 

pro všechna g, kdy 1 ≤ g ≤ |w0|-1, platí, že w0[g] ∈ M[ i,j ] a zároveň w0[g+1] ∈ M[ j+1,k] a 

zároveň w0[1] ∈ M[1,j] a w0[|w0|] ∈ M[ i,n], tak x ∈ L(G), jinak x ∉ L(G). 

Tento algoritmus plně využívá vlastností CNF a kopíruje kroky původní CYK metody. Právě proto 
má ale jeden velký nedostatek, analyzovaná třída jazyků je slabší než třída E0L jazyků. Je to 
způsobeno tím, že pro každý obecný E0L-systém bohužel neexistuje varianta E0L-systému s pravidly 
v Chomského normální formě. Tedy platí následující vztah mezi třídami jazyků generovanými E0L a 
E0LCNF-systémy (tzn. s pravidly v CNF): 

£(E0LCNF) ⊂ £(E0L) 

Důkaz je triviální. E0LCNF-systém je zvláštní případ E0L-systému, neboť jediná změna je více 
omezený tvar pravidel, a například jazyk LNCNF = { an: n > 1} patří do jazyka E0L, ale  
E0LCNF-systémem vygenerovat nelze. 

                                                      
4 Stejně jako u algoritmu CYK je počet kroků díky binární konvergenci větví ve stromě směrem ke kořeni 
omezený. 
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3.5 Modifikace CYK algoritmu pro E0L-systémy 
se zachováním generativní síly jazyka 

V předchozí kapitole jsme si nadefinovali algoritmus analýzy E0L-systému, který co nejpřesněji 
kopíroval kroky původního algoritmu, a proto striktně dodržel Chomského normální formu pravidel. 
Důsledkem těchto omezení bylo snížení třídy jazyka, kterou byl schopen algoritmus analyzovat. 
Pokusíme se nalézt minimální úpravy, které by vedly k zachování síly na úrovni E0L jazyků, a 
rozvedeme si důsledky těchto změn. 

Jádrem našeho problému je spojení binárního větvení stromu s tím, že se nesmí využívat symbolů 
z jiné úrovně. Každá následující úroveň tak představuje větu vždy dvojnásobné délky (viz obrázek 9). 

 

 

 

 

 

 

Abychom mohli generovat věty a řetězce i jiných délek, budeme muset mírně uvolnit Chomského 
normální formu pravidel a rozšířit unární pravidla z terminálů na pravé straně na neomezená unární 
pravidla i nad neterminály. V našem systému tedy mohou existovat pravidla těchto typů: 

• A → BC, kde A, B, C jsou neterminály. 

• A → B, kde B je terminál nebo neterminál. 

• Je-li v gramatice i prázdný řetězec ε, tak S → ε, přičemž S je počáteční neterminál. 

Takovouto modifikovanou normální formu nazveme CNF-U (s unárními pravidly) a celý E0L-systém 
s pravidly vyhovujícími této modifikované normální formě budeme značit E0LCNF-U-systém.  

Inkriminovaný jazyk LNCNF ze závěru minulé kapitoly, který jsme E0L-systémem s pravidly v CNF 
vygenerovat nedokázali, je možné vygenerovat například E0LCNF-U-systémem GNCNF: 

GNCNF = (V, ∆, P, w0), kde  

• V = {S}, 

• ∆ = {a}, 

• P = {S → S | SS | a}, 

• w0 = „S“. 

[S] 

[A] [A’] 

[C] [C’] [E] [E’] 

Obrázek 9: Binární větvení v E0L-systému 

Délka věty = 2 

Délka věty = 4 

Délka věty = 1 
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Důkaz, že třída jazyků generovaná obecnými E0L-systémy je shodná s třídou jazyků  
s E0LCNF-U-systémy, můžeme opět rozložit na dva kroky: 

1. E0LCNF-U-systémy jsou speciálním případem obecných E0L-systémů, tedy nemohou 
generovat vyšší třídu jazyků. 

2. Obecné E0L-systémy můžeme převést na E0LCNF-U-systémy. Je to dáno tím, že se liší pouze 
ve tvaru pravidel a pro libovolné bezkontextové pravidlo z obecných E0L-systémů můžeme 
vytvořit nový derivační strom založený na pravidlech z CNF-U (viz obrázek 10). Zároveň na 
stejném obrázku můžeme vidět, jak díky unárním pravidlům obsaženým v této speciální 
normální formě lze předávat část větné formy, kterou potřebujeme zachovat, v nezměněné 
formě do dalších úrovní. Ačkoliv algoritmus pro převod mezi těmito typy E0L-systémů není 
předmětem našeho problému a nebudeme ho tedy rozebírat podrobněji, evidentně existuje, a 
tedy třída jazyků generovaných obecnými E0L-systémů nemůže být vyšší než třída jazyků 
generovaných E0LCNF-U-systémy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vztah mezi těmito třídami jazyků můžeme zapsat následujícím způsobem: 

£(E0LCNF-U) = £(E0L) 

Jaké jsou však důsledky takovéto změny? Unární pravidla mají funkci zpomalovacích pravidel a 
zamezují nutnému zdvojnásobení délky větné formy v každém derivačním kroku. To znamená, že 
celkový počet kroků analýzy v hlavním cyklu algoritmu není teoreticky omezen shora. Prakticky je 
však omezen konečným množstvím pravidel a konečným množstvím kombinací symbolů 
v množinách, protože stejně jako u CYK metody, i zde se bude při dosažení stejné úrovně, kterou už 
jsme někdy prošli, končit v neúspěšné analýze. Algoritmus tedy nemusí k řešení konvergovat stejně 
rychle jako CYK metoda, ale udržíme si výhodu jednoduchosti testování aplikace pravidla, neboť i 
nadále musíme v praxi otestovat maximálně dva sousedící symboly, abychom zjistili, zda je možné 
pravidlo použít, oproti až potenciálně všech symbolů v úrovni algoritmu 1. 

Při bližším pohledu se nám nabízí možnost velkého zjednodušení algoritmu, hlavně co se týká 
přípravné fáze, protože nyní už ztrácí smysl lpění na striktním oddělení terminálních symbolů. Pro 
náš algoritmus by to však nepřineslo žádný užitek navíc. Řetězce totiž negenerujeme, ale pouze 

[A] 

[B’’ ] [A’’ ] 

[B’] [C’] [A’] 

Obrázek 10: Derivační strom pravidel v CNF-U pro 
bezkontextové pravidlo A → BCDE 

Vygenerovaná 
pravidla v CNF-U: 

• A → B‘‘A‘‘  

• A‘‘  → C’A‘  
• A‘ → DE 

• B‘‘  → B‘ 
• B‘ → B 

• C‘ → C 

[B] [C] [D] [E] 
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zpětně analyzujeme. Nepotřebujeme tedy žádnou pevnou podmínku ukončení rozvoje generování. 
Naopak pokud je neoddělíme, dostaneme se zpět k původnímu pojetí v E0L-systémech a nemusíme 
provést prakticky žádnou transformaci vstupního systému. 

Poznámka: Není vlastně třeba řešit roli terminálních symbolů. Algoritmus je natolik obecný, že bude 
fungovat s oběma přístupy, ať budou terminály striktně odděleny nebo zahrnuty do abecedy systému. 
Proto v rámci jednoduchosti je nebudeme dále v kapitole rozlišovat. 

Vyjdeme tedy z algoritmu 2 z předcházející kapitoly 3.4 a zachováme podmínku nalezení startujícího 
axiomu. Vynecháme však krok přepisu z terminálních symbolů na neterminály, protože ty budou dále 
zahrnuty přímo v kroku 5.3 v cyklu algoritmu. V něm testujeme na všechny druhy unárních pravidel, 
není třeba provádět nějaké testování a přepis předem a algoritmus je tím obecnější. 

Níže je uveden výsledný algoritmus 3 inspirovaný CYK metodou, s pravidly v CNF-U, který dokáže 
analyzovat třídu E0L jazyků. 

Algoritmus 3: 

Vstup: E0LCNF-U-systém G = (V, ∆, P, w0) a vstupní slovo x = a1a2…an. 

Výstup: Rozhodnutí o příslušnosti řetězce x do jazyka L(G). 

Metoda: 

1. Předpokládejme, že 1 ≤ i ≤ j ≤ k ≤ n, kde n = |x|. 

2. Pokud neplatí, že {a1, a2, …, an} ⊆ ∆, tak x ∉ L(G) a algoritmus končí. 

3. Vytvořme množiny M[i,j ] = ∅. 

4. Pro všechna i, 1 ≤ i ≤ n, provedeme M[i,i] = {x[i]}, x[i] značí i-tý symbol slova. 

5. Opakujeme, dokud jsou v obsahu množin M změny5 a zároveň jsme nedosáhli multikořene 
stromu w0 (viz poslední bod algoritmu: Podmínka nalezení počátečního axiomu): 

5.1. Vytvořme pomocné množiny MP[i,j ] = ∅. 

5.2. Pokud B ∈ M[ i,j ] a C ∈ M[ j+1,k] a zároveň A → BC ∈ P, vložme A do MP[i,k]. 

5.3. Pokud B ∈ M[ i,j ] a zároveň A → B ∈ P, B ∈ V, vložme A do MP[i,j ]. 

5.4. Pro všechny množiny M[i,j], kde 1 ≤ i ≤ j ≤ n, proveďme M[i,j] = MP[i,j]. 

6. Podmínka nalezení počátečního axiomu w0: Je-li w0[g] g-tý symbol z počátečního axiomu w0 

a pro všechna g, kde 1 ≤ g ≤ |w0|-1, platí, že w0[g] ∈ M[ i,j] a zároveň w0[g+1] ∈ M[ j+1,k] a 

zároveň w0[1] ∈ M[1,j] a w0[|w0|] ∈ M[ i,n], tak x ∈ L(G), jinak x ∉ L(G). 

                                                      
5 Jak již bylo zmíněno v textu, nesmíme zapomenout brát v potaz i možné zacyklení (opakování stejných úrovní 
v derivačním stromě). Takový to cyklus se za změnu nepovažuje a algoritmus by měl skončit. 
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3.6 Výsledky modifikací algoritmů 
Výsledky modifikací mohou být diskutabilní především z hlediska přínosu jednotlivých algoritmů. 
Co se týká síly jazyka, kterou jsou schopny analyzovat, nejlépe jsou na tom samozřejmě algoritmy 1 a 
3, jenž obsáhnou třídu E0L jazyků. Rozdíl mezi nimi je především ve složitosti pravidel, které lze 
použít k definování systému. Algoritmus 3 tyto pravidla omezuje pouze na dva jednoduché tvary a 
proto je i jednodušší testování, zda nějaké pravidlo může být aplikováno. 

Naopak z hlediska podobnosti s algoritmem CYK jasně vede algoritmus 2, který se k ní blíží nejen 
prováděnými kroky, ale také plně vyžadovanou CNF pro tvar pravidel, včetně hlediska přístupu 
k terminálním symbolům. Sice je jeho analytická síla nižší než je třída E0L jazyků, ale 
k jednoduchosti a vlastnostem algoritmu CYK přináší vlastnosti paralelních gramatik a možnost 
analyzovat některé jazyky z vyšší třídy než BKJ. 

Všechny algoritmy jsou funkční a řeší prakticky stejný problém s důrazem na jiné prvky 
problematiky, proto je výběr jednoho z nich záležitostí konkrétního nasazení. My si jako výchozí bod 
pro naše další bádání vybereme oba algoritmy 2 a 3, kde první zmiňovaný zachovává jednoduchost 
a vlastnosti algoritmu CYK, což byl náš záměr, naopak druhý za cenu menší odchylky zachovává 
možnost analyzovat celou třídu jazyků generovaných E0L-systémy. V následujících kapitolách na ně 
aplikujeme prvky z multigenerativních systémů a rozšíříme jejich použitelnost do nových praktických 
směrů. 

Přínos E0LCNF-systémů a E0LCNF-U-systémů, respektive omezení na jednoduchý tvar pravidel může 
být i v jednodušší použitelnosti do důkazů. U E0LCNF-systémů lze využít pravidel v CNF a existující 
důkazy pro tuto normální formu jako výchozí bod. E0LCNF-U-systémy zjednodušují původní  
E0L-systémy a přitom zachovávají třídu generovaného jazyka. 
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4 Multigenerativní gramatické systémy 
V této kapitole zamíříme do oblasti multigenerativních gramatických systémů. Tyto systémy přinášejí 
nové možnosti nejen, co se týká síly, ale také přístupu k celé proceduře generování a analyzování 
jazyka. Naším cílem bude tyto principy aplikovat na paralelní algoritmy 2 a 3 z předcházející kapitoly 
a využít je k získání příhodných vlastností použití především v syntaktické analýze, ale i v jiných 
praktických směrech. 

Tyto algoritmy bohužel nepracují nad stejným typem systému. První zmiňovaný využívá  
E0LCNF-systémy, druhý umožňuje i neterminálová unární pravidla (tedy formu CNF-U). S ohledem 
na zadání práce, i na důsledky to přinášející pro náš další výzkum (jak uvidíme ke konci této části 
práce), budeme preferovat použití pravidel ve standardní CNF a k němu odpovídající syntaktickou 
analýzu dle algoritmu 2. Přesto vše, co bude dále řečeno, platí i pro CNF-U s analytickým algoritmem 

3, kromě míst, kde bude rozdíl explicitně vysvětlen. Co největší míru kompatibility s CNF-U 
zachováváme především z důvodu větší vyjadřovací síly paralelních systémů nad ní vystavěných. 

4.1 Multigenerativní systémy a jejich typy 
Obecně se n-generativní gramatický systém skládá z n bezkontextových gramatik. Jeden derivační 
krok je u n-generativního gramatického systému proveden tak, že se paralelně u všech těchto n 
gramatik aplikuje jisté pravidlo na aktuální větnou formu. Těchto n derivací je kontrolováno n-ticí 
neterminálních symbolů nebo n-ticí pravidel. Gramatický systém generuje n-tici řetězců, se kterými 
jsou na závěr obvykle provedeny základní operace, především sjednocení, konkatenace či výběr 
řetězce, který generuje nejčastěji první komponenta (zde můžeme vidět paralelu s PC gramatické 
systémy z kapitoly 2.3.1). Výsledek operace je prvek jazyka takového systému. Jazyk je tedy 
definován jako množina všech možných výsledků vybrané operace nad všemi možnými korektními 
výstupy systému. 

Definici široké škály typů multigenerativních gramatických systémů nalezneme v disertační práci 
Ing. Romana Lukáše, Ph.D. „Multigenerativní gramatické systémy“ [1], uvedeme si zde jejich 
základní přehled: 

• Kanonické multigenerativní gramatické systémy 
o Kanonický n-generativní neterminálově synchronizovaný gramatický systém 
o Kanonický n-generativní pravidlově synchronizovaný gramatický systém 

• Obecné multigenerativní gramatické systémy 
o Obecný n-generativní neterminálově synchronizovaný gramatický systém 
o Obecný n-generativní pravidlově synchronizovaný gramatický systém 

• Hybridní multigenerativní gramatické systémy 
o Hybridní n-generativní neterminálově synchronizovaný gramatický systém 
o Hybridní n-generativní pravidlově synchronizovaný gramatický systém 

Kanonické multigenerativní gramatické systémy jsou založeny na bezkontextových gramatikách, ve 
kterých se jednotlivé větné formy generují pouze pomocí nejlevější derivace (v každé větné formě je 
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tedy přepsán vždy nejlevější neterminální symbol). Generativní síla je ekvivalentní síle Turingova 
stroje (viz důkaz v [1]). 

Obecné multigenerativní gramatické systémy obsahují plnohodnotné bezkontextové gramatiky, ve 
kterých se jednotlivé větné formy generovaly pomocí obecné derivace (lze přepsat libovolný 
neterminální symbol). Generativní síla je ekvivalentní generativní síle maticových gramatik 
(viz důkaz v [1]). 

Hybridní multigenerativní gramatické systémy mohou obsahovat kanonické i obecné bezkontextové 
gramatiky, pouze musí být u každé patrno, o jaký typ gramatik jde, jaké derivace s nimi lze provádět 
(nejlevější/obecné) a tyto omezení derivací dodržet.  

Zajímavý je i fakt, že počet komponent (gramatik) lze bez ohledu na typ synchronizace redukovat 
vždy na dvě, aniž by došlo ke snížení generativní síly těchto systémů, a to jak u kanonických, tak i u 
obecných systémů (viz důkaz v [1]). 

Ještě je třeba si definovat rozdíl mezi neterminálově a pravidlově synchronizovanými gramatickými 

systémy. U neterminálově synchronizovaných systémů se o kontrolu generovaných větných forem 
stará speciální komponenta Q. Je to množina n-tic neterminálních symbolů a dle typu systému jsou 
během derivace generované větné formy určitým způsobem porovnávány s těmito n-ticemi. Pokud 
nejsou v množině Q obsaženy, derivace je zablokována. 

Pravidlově synchronizované systémy obsahují také komponentu Q, ale ta je naopak složena, jak 
název napovídá, z n-tic pravidel. Během derivace musí být aplikovány všechny pravidla z n-tice, a to 
mezi komponentami v pořadí, v jakém jsou v n-tici (tedy na větnou formu vygenerovanou první 
gramatikou se aplikuje první pravidlo z n-tice, na větnou formu z poslední gramatiky poslední 
pravidlo). Prvky množiny Q tak určují možné kombinace pravidel mezi jednotlivými komponentami. 

Neterminálově a pravidlově synchronizované gramatické systémy jsou však s ohledem na vyjadřovací 
sílu ekvivalentní, neboť jsou mezi sebou vzájemně převoditelné (viz algoritmy v [1]). 

4.2 Obecné multigenerativní gramatické systémy 
Další myšlenky budeme budovat nad obecnými multigenerativními gramatickými systémy, proto si je 
nejprve detailněji definujeme. Vycházíme zde opět z textu dizertační práce [1].  

Hlavním rozdílem oproti kanonickým multigenerativním gramatickým systémům je, že zde není 
vyžadovaná pouze nejlevější derivace. Může být tedy přepsán kterýkoliv neterminální symbol ve 
větné formě. 

4.2.1 Obecný n-generativní neterminálově synchronizovaný 

gramatický systém 

Obecný n-generativní neterminálově synchronizovaný gramatický systém se skládá z n 
bezkontextových gramatik a ze speciální kontrolní komponenty Q. Komponenta Q je množina, jejíž 
prvky jsou n-tice neterminálních symbolů. 
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Derivační krok se poté skládá ze dvou částí: 

1. V první části je provedena kontrola větných forem vygenerovaných jednotlivými 
gramatikami vůči komponentě Q. Pokud je vše v pořádku, může se přejít na další část (krok). 

2. V druhé části je paralelně v každé gramatice aplikováno právě jedno pravidlo na aktuální 
větnou formu. 

Definice 30: Obecný n-generativní neterminálově synchronizovaný gramatický systém (n-OGN) je 

(n+1)-tice Γ = (G1, G2, …, Gn, Q), kde: 

• Gi = (Ni, Ti, Pi, Si) je bezkontextová gramatika pro všechna i = 1, …, n, 

• Q je konečná množina kontrolních n-tic neterminálů tvaru (A1, A2, …, An), kde Ai ∈ Ni pro 
všechna i = 1, …, n. 

Definice 31: Nechť Γ = (G1, G2, …, Gn, Q) je n-OGN, potom multiforma je n-tice χ = (x1, x2, …, xn), 

kde xi ∈ (Ni ∪ Ti)* pro všechna i = 1, …, n. 

Nyní přejdeme k samotné derivaci. Nástin derivačního kroku byl již popsán výše, chybí především to 
podstatné: princip kontroly pomocí komponenty Q. Komponenta Q obsahuje n-tice neterminálů, které 
určují, jaké neterminály v odpovídajících větných formách generovaných n-ticí gramatik mohou být 
zároveň přepsány v jednom derivačním kroku. Tyto kontrolní n-tice tedy sdružují symboly 
významově si odpovídající. To je hlavní rozdíl oproti pravidlové synchronizaci, protože není 
podstatné, jak tyto symboly měníme, pouze musíme transformovat vždy si odpovídající symboly 
zároveň. 

Definice 32: Nechť Γ = (G1, G2, …, Gn, Q) je n-OGN, nechť χ = (u1A1v1, u2A2v2, …, unAnvn), 

χ‘ = (u1x1v1, u2x2v2, …, unxnvn) jsou dvě multiformy, kde Ai ∈ Ni, ui, vi, xi ∈ (Ni ∪ Ti)* a nechť 

Ai → Bi ∈ Pi, kde (A1, A2, …, An) ∈ Q pro všechna i = 1, …, n. Pak říkáme, že χ přímo derivuje χ‘ 

(zapisujeme χ ⇒ χ‘). 

Definice 33: Sekvenci derivačních kroků v n-OGN Γ = (G1, G2, …, Gn, Q) definujeme následovně: 

• Nechť χ je multiforma. Pak říkáme, že χ derivuje v 0-krocích χ (zapisujeme χ ⇒0 χ‘). 

• Nechť χ0, χ1, …, χn,  jsou multiformy, u kterých pro všechna i = 1, …, n platí: χi-1 ⇒ χi. Pak 

říkáme, že χ0 derivuje v n-krocích χn (zapisujeme χ0 ⇒
n χn). 

• Nechť χ ⇒k χ‘ pro nějaké k ≥ 1, kde χ a χ‘ jsou multiformy. Pak říkáme, že χ netriviálně 

derivuje χ‘ (zapisujeme χ ⇒+ χ‘). 

• Nechť χ ⇒k χ‘ pro nějaké k ≥ 0, kde χ a χ‘ jsou multiformy. Pak říkáme, že χ derivuje χ‘ 

(zapisujeme χ ⇒* χ‘). 
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Definice 34: Nechť Γ = (G1, G2, …, Gn, Q) je n-OGN, potom n-jazyk generovaný Γ (značeno n-L(Γ)) 

je definován: n-L(Γ) = {(w1, w2, …, wn),: (S1, S 2, …, S n) ⇒
* (w1, w2, …, wn), wi ∈ Ti* pro všechny 

i = 1, …, n}. 

Více informací o n-jazycích a jejich transformace na jazyky aplikací různých operací (módy operací) 
včetně příkladů viz kapitola 4.2.3. 

4.2.2 Obecný n-generativní pravidlově synchronizovaný 

gramatický systém 

Obecný n-generativní neterminálově synchronizovaný gramatický systém se skládá ze speciální 
kontrolní komponenty Q a z n bezkontextových gramatik. Komponenta Q je množina, jejíž prvky 
jsou n-tice pravidel.  

Derivační krok u tohoto druhu gramatického systému se tentokrát skládá pouze z jednoho kroku, a to 
výběru n-tice pravidel z komponenty Q. Tato n-tice pravidel určuje, které pravidla budou zároveň 
aplikovány na odpovídající větné formy generované n-ticí gramatik v jednom derivačním kroku. Dá 
se na tento princip dívat i z pohledu, že komponenta Q sdružuje odpovídající si transformace 
v jednotlivých subsystémech. 

Definice 35: Obecný n-generativní pravidlově synchronizovaný gramatický systém (n-OGP) je 

(n+1)-tice Γ = (G1, G2, …, Gn, Q), kde: 

• Gi = (Ni, Ti, Pi, Si) je bezkontextová gramatika pro všechna i = 1, …, n, 

• Q je konečná množina kontrolních n-tic pravidel tvaru (p1, p2, …, pn), kde pi ∈ Pi pro všechna 
i = 1, …, n. 

Definice 36: Nechť Γ = (G1, G2, …, Gn, Q) je n-OGP, potom multiforma je n-tice χ = (x1, x2, …, xn), 

kde xi ∈ (Ni ∪ Ti)* pro všechna i = 1, …, n. 

Nyní přejdeme k samotné derivaci. Neformální popis derivačního kroku byl již popsán výše, pouze si 
nyní detailněji rozepíšeme princip kontroly pomocí komponenty Q. Během derivačního kroku je 
z komponenty Q vybrána právě jedna n-tice pravidel, přičemž první pravidlo z n-tice je aplikováno na 
větnou formu generovanou první gramatikou, druhé pravidlo z n-tice na větnou formu generovanou 
druhou gramatikou atd. To je hlavní rozdíl oproti neterminálové synchronizaci, u které řešíme pouze, 
aby odpovídající symboly byly transformovány zároveň a už je jedno jak. Zde si naopak odpovídají 
transformace nad řetězci, nikoliv symboly, a my řešíme, aby odpovídající si transformace byly 
aplikovány zároveň a již je jedno kam (na jaký symbol). 

Definice 37: Nechť Γ = (G1, G2, …, Gn, Q) je n-OGP, nechť χ = (u1A1v1, u2A2v2, …, unAnvn), 

χ‘ = (u1x1v1, u2x2v2, …, unxnvn) jsou dvě multiformy, kde Ai ∈ Ni, ui, vi, xi ∈ (Ni ∪ Ti)* a nechť 

pi: Ai → xi ∈ Pi, kde (p1, p2, …, pn) ∈ Q pro všechna i = 1, …, n. Pak říkáme, že χ přímo derivuje χ‘ 

(zapisujeme χ ⇒ χ‘). 
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Definice 38: Sekvenci derivačních kroků v n-OGP Γ = (G1, G2, …, Gn, Q) definujeme následovně: 

• Nechť χ je multiforma. Pak říkáme, že χ derivuje v 0-krocích χ (zapisujeme χ ⇒0 χ‘). 

• Nechť χ0, χ1, …, χn,  jsou multiformy, u kterých pro všechna i = 1, …, n platí: χi-1 ⇒ χi. Pak 

říkáme, že χ0 derivuje v n-krocích χn (zapisujeme χ0 ⇒
n χn). 

• Nechť χ ⇒k χ‘ pro nějaké k ≥ 1, kde χ a χ‘ jsou multiformy. Pak říkáme, že χ netriviálně 

derivuje χ‘ (zapisujeme χ ⇒+ χ‘). 

• Nechť χ ⇒k χ‘ pro nějaké k ≥ 0, kde χ a χ‘ jsou multiformy. Pak říkáme, že χ derivuje χ‘ 

(zapisujeme χ ⇒* χ‘). 

Definice 39: Nechť Γ = (G1, G2, …, Gn, Q) je n-OGP, potom n-jazyk generovaný Γ (značeno n-L(Γ)) 

je definován: n-L(Γ) = {(w1, w2, …, wn),: (S1, S 2, …, S n) ⇒
* (w1, w2, …, wn), wi ∈ Ti* pro všechny 

i = 1, …, n}. 

Více informací o n-jazycích a jejich transformace na jazyky aplikací různých operací (módy operací) 
včetně příkladů viz následující kapitola 4.2.3. 

4.2.3 Módy operací nad n-jazyky a transformace na jazyky 

Výstupem sekvence derivací u n-OGP i n-OGN je n-jazyk. Je to n-tice výstupních řetězců 
(w1, w2, …, wn) vygenerovaných n gramatikami v systému. Každý řetězec wi z této n-tice patří do 

jazyka generovaného příslušnou gramatikou ze systému, formálně wi ∈ L(Gi). 

Tento n-jazyk sice může být, ale spíše nebude to, co potřebujeme jako výstup celého procesu. 
V určitých případech jde o žádaný výstup, jako u generování odpovídajících si problémů v několika 
různých zápisech daných příslušnými gramatikami. Jako praktický příklad si můžeme uvést 
generování infixových, prefixových i postfixových zápisů matematických výrazů či simultánní 
překlad do více programovacích jazyků. 

Na druhou stranu však n-jazyk v obecném pojetí multigenerativních gramatických systémů není 
výsledný produkt, musí se nad ním provést ještě poslední krok: aplikování příslušné operace. 

Aplikace operace na n-jazyk probíhá tak, že se provede pro každou n-tici s výstupními řetězci, kterou 
n-jazyk obsahuje. Operace tedy musí být n-nární. Zároveň potřebujeme, aby jejím výstupem byl 
pouze jeden řetězec, protože naším cílem je n-jazyk transformovat na standardní jazyk, který 
obsahuje pouze jednotlivé řetězce.  

Dle typu operace, jejíž aplikací na n-jazyk výsledný jazyk vznikl, rozlišujeme takzvané módy  
n-jazyka. O výsledném jazyce říkáme, že je to jazyk v módu operace. 

Definice 40: Nechť G je n-OGP nebo n-OGN. Nechť n-L(Γ) je n-jazyk složený z množin řetězců ve 

tvaru (w1, w2, …, wn), kde wi je řetězec. Nechť ⊕ je n-nární operace, jejíž výstupem je pouze jeden 

řetězec. Potom jazyk L⊕ = {⊕ w1, w2, …, wn | (w1, w2, …, wn) ∈ n-L(Γ)} je n-jazyk n-L(Γ) v módu ⊕. 
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Nejčastějšími operacemi jsou sjednocení, konkatenace a výběr první komponenty. Definice 
příslušných módů pro tyto operace jsou: 

Definice 41: Nechť G je n-OGP nebo n-OGN. Nechť n-L(Γ) je n-jazyk složený z množin řetězců ve 

tvaru (w1, w2, …, wn), kde wi je řetězec. Potom jazyk generovaný Γ v módu sjednocení (značeno 

Lunion(Γ)) je definován jako Lunion(Γ) = { wi | (w1, w2, …, wn) ∈ n-L(Γ)}. 

Definice 42: Nechť G je n-OGP nebo n-OGN. Nechť n-L(Γ) je n-jazyk složený z množin řetězců ve 

tvaru (w1, w2, …, wn), kde wi je řetězec. Potom jazyk generovaný Γ v módu konkatenace (značeno 

Lconc(Γ)) je definován jako Lconc(Γ) = {w1w2…wn | (w1, w2, …, wn) ∈ n-L(Γ)}. 

Definice 43: Nechť G je n-OGP nebo n-OGN. Nechť n-L(Γ) je n-jazyk složený z množin řetězců ve 

tvaru (w1, w2, …, wn), kde wi je řetězec. Potom jazyk generovaný Γ v módu první komponenty 

(značeno Lfirst(Γ)) je definován jako Lfirst(Γ) = {w1 | (w1, w2, …, wn) ∈ n-L(Γ)}. 

Uveďme si příklad převzatý z [1] n-OGN ΓN a generovaného jazyka n-L(ΓN), včetně jeho módů 

Lunion(ΓN), Lconc(ΓN), Lfirst(Γ): 

ΓN = (G1, G2, Q) je obecný 2-generativní neterminálově synchronizovaný gramatický systém, kde  

• G1 = ({S1, A1}, { a, b, c}, { S1 → aS1, S1 → aA1, A1 → bA1c, A1 → bc}, S1), 

• G2 = ({S2, A2}, { d}, { S2 → S2A2, S2 → A2, A2 → d}, S2), 

• Q = {(S1, S2), (A1, A2)}. 

Gramatika G1 samostatně generuje jazyk: L1(G1) = {anbmcm | n > 0, m > 0}. 

Gramatika G2 samostatně generuje jazyk: L2(G2) = {dn | n > 0}. 

Podíváme-li se však na obě gramatiky jako součást systému ΓN, tak výsledný n-jazyk není pouhou 
kombinací těchto jazyků. Při generování jsou některé kombinace derivací zakázány a tím vznikne 
určitá podmnožina jazyka (poznámka: podmnožinou může být i celý jazyk, jako to uvidíme v případě 
jazyka L2).  

Uveďme si příklady možných sekvencí derivačních kroků celého systému: 

• (S1, S2) ⇒ (aA1, A2) ⇒ (abc, d) 

• (S1, S2) ⇒ (aS1, S2A2) ⇒ (aaA1, A2A2) ⇒ (aabA1c, dA2) ⇒ (aabbcc, dd) 

• (S1, S2) ⇒ (aS1, S2A2) ⇒ (aaS1, S2A2A2) ⇒ (aaaA1, A2A2A2) ⇒ (aaabA1c, dA2A2) ⇒ 

(aaabbA1cc, ddA2) ⇒ (aaabbbccc, ddd) 

• … 

Jak můžeme vidět, systém ΓN generuje n-jazyk 2-L(ΓN) = {(anbncn, dn) | n > 0}. 
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Chceme-li z toho n-jazyka udělat standardní jazyk, musíme si zvolit pohled v určitém módu. Výběr 
módu nám ovlivní, jak bude výsledný jazyk vypadat: 

• Lunion(ΓN) = {(anbncn) | n > 0} ∪ {(anbncn) | n > 0} 

• Lconc(ΓN) = {(anbncndn) | n > 0} 

• Lfirst(ΓN) = {(anbncn) | n > 0} 

Uveďme si příklad převzatý z [1] n-OGP ΓP, n-L(ΓN) generuje stejný jazyk jako předchozí n-OGN  

(n-L(ΓN) = n-L(ΓP)), a to včetně jeho módů Lunion(ΓN), Lconc(ΓN), Lfirst(Γ): 

Nechť ΓP = (G1, G2, Q) je obecný 2-generativní neterminálově synchronizovaný gramatický systém, 
kde  

• G1 = ({S1, A1}, { a, b, c}, {1: S1 → aS1, 2: S1 → aA1, 3: A1 → bA1c, 4: A1 → bc}, S1), 

• G2 = ({S2, A2}, { d}, {1: S2 → S2A2, 2: S2 → A2, 3: A2 → d}, S2), 

• Q = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 3)}. 

Lze si povšimnout, že gramatika G1 a gramatika G2 se nezměnily (pouze došlo k očíslování jejich 
pravidel pro jejich identifikaci v komponentě Q) a samostatně generují stále stejný jazyk: 

L1(G1)  = {anbmcm | n > 0, m > 0}, 

L2(G2)  = {dn | n > 0}. 

Jediná změna nastala právě v komponentě Q, která obsahuje seznam pravidel, které lze paralelně 
aplikovat na příslušné větné formy během derivačního kroku. Jde o rozgenerované možnosti, které 

mohly být aplikovány pod kontrolou komponenty Q v n-OGN ΓN. 

Opět platí, že systému ΓP generuje odlišný výsledný n-jazyk než je pouhá kombinace jazyků 
samostatně generovaných jeho gramatikami. Při generování jsou opět některé kombinace derivací 
zakázány a tím vznikne určitá podmnožina jazyka.  

Uveďme si příklady možných sekvencí derivačních kroků celého systému: 

• (S1, S2) ⇒ (aA1, A2) ⇒ (abc, d) 

• (S1, S2) ⇒ (aS1, S2A2) ⇒ (aaA1, A2A2) ⇒ (aabA1c, dA2) ⇒ (aabbcc, dd) 

• (S1, S2) ⇒ (aS1, S2A2) ⇒ (aaS1, S2A2A2) ⇒ (aaaA1, A2A2A2) ⇒ (aaabA1c, dA2A2) ⇒ 

(aaabbA1cc, ddA2) ⇒ (aaabbbccc, ddd) 

• … 

Jak můžeme vidět, systém ΓP generuje stejný n-jazyk 2-L(ΓP) = {(anbncn, dn) | n > 0} jako systém ΓN. 
Chceme-li z toho n-jazyka udělat standardní jazyk, musíme si opět zvolit pohled v určitém módu: 
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• Lunion(ΓN) = {(anbncn) | n > 0} ∪ {(anbncn) | n > 0} 

• Lconc(ΓN) = {(anbncndn) | n > 0} 

• Lfirst(ΓN) = {(anbncn) | n > 0} 

4.2.4 Vztah mezi obecnými pravidlově a neterminálově 

synchronizovanými gramatickými systémy 

Oba druhy systému, jak n-OGP, tak n-OGN, mají stejnou vyjadřovací sílu. Navíc, při zachování 
módu operace jsou mezi sebou dokonce algoritmicky převeditelné. V [1], kde byly systémy 
definovány, můžeme nalézt následující tvrzení: 

„Třída jazyků generovaná pomocí n-OGN v módu X, kde X ∈ {union, conc, first}, je ekvivalentní 

s třídou jazyků generovanou pomocí n-OGP v módu X.“ [1] 

Zároveň je ve stejném zdroji uveden i důkaz v podobě algoritmů pro vzájemný převod obou typů 
systémů. 

4.3 Propojení E0L-systémů s obecnými 
multigenerativními gramatickými systémy 

Naším cílem je paralelní multigenerativní syntaktická analýza založená na CYK metodě. Abychom 
mohli takovou syntaktickou analýzu vytvořit, musíme si nejdříve definovat příslušný systém, nad 
kterým bude schopna pracovat. V předchozí kapitole jsme si uvedli přehled multigenerativních 
systémů, nyní musíme přidat nový prvek – paralelismus. Ten do nich zaneseme pomocí E0L-systemů. 
Navíc, abychom si připravili prostor pro samotnou analýzu, která má být inspirovaná CYK metodou, 
nesmíme zapomenout na omezení tvaru pravidel na CNF. K zajištění podobnosti jsme si připravili 
algoritmus 2 nad binárními E0LCNF-systémy, proto budeme předpokládat u použitých E0L-systémů 
právě takto omezený tvar pravidel. 

4.3.1 Problémy při propojení principů systémů 

Na první pohled by definice takovéhoto kombinovaného systému neměla být složitá a mohlo by stačit 
pouze zaměnit n komponent představujících n bezkontextových gramatik za n E0L-systémů 
s patřičnými omezeními (v rámci multigenerativních systémů budeme dílčí E0L-systémy nazývat 
subsystémy), ale opět zde při bližším pohledu vyvstanou otázky, které je potřeba zodpovědět. 

Především si musíme určit, jak se v našich systémech pokusíme aplikovat paralelismu. Máme na 
výběr ze dvou variant: 

1. Lokální paralelismus = uzavření paralelismu pouze v komponentách představujících 
jednotlivé E0L-systémy. Toto řešení vypadá jednodušeji, neboť paralelismus je přirozenou 
součástí E0L-systémů. 
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2. Globální paralelismus = paralelismus je chápán na úrovni celého systému a jeho vliv je 
vynesen i nad úroveň samostatných komponent. Dopad takovéto aplikace však může být větší 
a její samotné provedení může vyžadovat hlubší změny. 

Přesto, vydáme-li se libovolnou z těchto variant, dostaneme se ke shodnému cíli. Čím je to 
způsobeno? Multigenerativní systémy, ať již jakéhokoliv druhu, mají v sobě paralelismus do určité 
míry zapracovaný, a to právě na zmiňované globální úrovni. Vyjděme přímo z definice derivačního 
kroku; krok z jedné multiformy do druhé je proveden tak, že se musí provést derivace nad každou 
částí (každým řetězcem z n-tice) pomocí příslušné gramatiky. Mezi těmito n-ticemi je paralelní vazba 
a derivační krok se skládá z n derivací provedených paralelně. 

Vidíme tedy, že druhá varianta – globální paralelismus – je již v multigenerativních systémech 
přirozeně zabudována a první varianta – lokální paralelismus – je zase neoddělitelnou součástí  
E0L-systémů. Jejich kombinací dosáhneme tedy celkové aplikace paralelismu jak z lokálního, tak 
z globálního hlediska. Problém je tak vyřešen přímo z definice spojovaných systémů. 

Dopad na výsledný systém je zřejmý; lokální paralelismus nutí k synchronizovanému přepsání všech 
symbolů dílčího řetězce n-tice v každém derivačním kroku, díky globálnímu paralelismu dojde 
k rozšíření vynucení přepsání nad všechny symboly všech řetězců n-tice. V každém kroku tedy bude 
přepsán každý symbol, nebo nepřepsán ani jeden, a vývoj všech řetězců v n-tici bude ukončen 
zároveň. 

Od toho se odvíjí druhá klíčová otázka, jak zapojíme synchronizaci výběru pravidel do derivačního 
kroku. V multigenerativních systémech dochází ke kontrole synchronizace pomocí komponenty Q, ta 
je ale používána pouze ke globální synchronizaci, neboť počítá se sekvenčním postupem na lokální 
úrovni (tedy vždy použití právě jednoho pravidla). Paralelizací i na lokální úrovni jsme však vynutili 
derivační přepis všech symbolů, musíme upravit i synchronizaci pomocí komponenty Q pro 
nesekveční postup. 

Navíc, aby se to ještě trochu zkomplikovalo, máme dva druhy synchronizace dle použitých systémů, 
neterminálovou a pravidlovou, a každá využívá odlišné principy pro svou činnost. U neterminálové 
synchronizace určuje kontrolní komponenta Q, které symboly si odpovídají a musí být 
transformovány zároveň, bez ohledu na průběh transformace. Naopak u pravidlové synchronizace 
komponenta Q definuje množiny si odpovídajících transformací. Jaké neterminály budou přepsány, 
již řízeno není. 

Pokud bychom chtěli pouze rozšířit n-tice v komponentě Q, ať již jakéhokoliv druhu, tak, aby 
synchronizačně pokryly všechny aplikace pravidel v jednom derivačním kroku, narazíme na problém 
s měnícím se a předem neomezeným n (tzn. počtem neterminálů/pravidel, které jsou zároveň 
přepsány/aplikovány). Jediné alespoň částečně schůdné řešení by bylo v nedefinování jednotlivých 
neterminálů/pravidel, ale pouze nějakých předpisů či schémat. Toto řešení by ale i tak přineslo více 
problémů a komplikací a zbytečně by celý systém udělalo složitějším. Nesmíme zapomenout ani na 
uživatelskou přívětivost zápisu, aby nebyl systém při vytváření nebo zpětném čtení zatemněn a 
neudržovatelný. 

Pokusíme se proto o méně striktní synchronizaci a vyjdeme přímo z definice multigenerativních 
systémů. Musíme se zamyslet, co komponenta Q reprezentuje. Multigenerativní systém obsahuje n 
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lokálních subsystémů, které jsou ve své definici (tzn. množině symbolů, pravidel atd.) nezávislé. 
Právě jejich závislost mezi sebou, ať již se jedná o závislost na úrovni neterminálů nebo pravidel, je 
vyjádřena komponentou Q. A z této závislosti nijak nevyplývá, jak má být aplikována, jen musí být 
dodržena, musíme ji tedy pouze překlopit přímo do derivace v rámci lokálního subsystému, v našem 
případě E0LCNF-systému. 

4.3.2 Neterminálová synchronizace při použití E0L-systému 

V původním systému při použití bezkontextových gramatik jako subsystému se vždy přepisoval 
pouze jeden neterminál, nyní se přepisují všechny. Komponenta Q obsahuje n-tici neterminálů, která 
určuje, jaký neterminál má být v příslušném subsystému přepsán. Na celý subsystém je tak 
z komponenty Q v jednom derivačním kroku přiřazen pouze jeden řídící neterminál. 

Paralelní přepis všech symbolů v E0L-systému si však můžeme přepsat jako sekvenční přepis 
jednoho symbolu provedený k-krát, kde k je počet symbolů v řetězci. Samozřejmě je tato představa 
neúplná a obsahuje omezení v tom, že musí být přepsán pokaždé jiný symbol původního řetězce (tak, 
aby byly přepsány nakonec všechny právě jednou). A u sekvenčního postupu již synchronizaci 
pomocí původní komponenty Q provést umíme. 

Překlopíme-li princip zpět do paralelního provedení, znamená to, že musíme provést v lokálním 
subsystému k derivací, kde k je počet symbolů v řetězci. Vybereme si k kontrolních n-tic 
z komponenty Q (n-tice se mohou opakovat), které nám přiřadí vždy příslušný neterminální symbol 
k přepisu a zároveň zbylé neterminální symboly z těchto použitých n-tic přiřadí ostatním 
subsystémům k řízení jejich derivace. 

Uveďme si příklad: Nechť Q = {(A, A‘), (A, X), (B, B‘), (X, C‘), (C, C‘)} je kontrolní komponenta pro 
neterminálovou synchronizaci a G = (V, ∆, P, w0) je E0L-systém, kde 

• V = {A, B, C, a, b, c}, 

• ∆ = {a, b, c}, 

• P = {A → AA | a, B → BB | b, C → CC | c}, 

• w0 = „ABC“. 

Vezměme počáteční řetězec „ABC“. Jelikož jsme v E0L-systému, musíme během derivačního kroku 
přepsat všechny symboly řetězce. Pokusme se tedy postupně najít pro každý symbol takovou n-tici 
v kontrolní komponentě, která obsahuje tento symbol na prvním místě (obecně i-tém místě, kde i je 
pořadí E0L-systému v multigenerativním gramatickém systému): 

• A → (A, A‘), (A, X) 

• B → (B, B‘) 

• C → (C, C‘) 

Takovéto n-tice jsme našli, teoreticky můžeme pokračovat v derivaci. V praktickém pohledu z úrovně 
celého multigenerativního gramatického systému jsme však zdaleka neskončili v testování a tyto  
n-tice nemusí vyhovovat. Zbývající symboly z vybraných n-tic, v tomto případě tedy A‘/X, B‘, C‘ jsou 
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předány dalšímu subsystému a ten musí zkontrolovat, zda u něj pokryjí všechny prováděné derivace. 
Pokud ne, musí se najít jiné komponenty, pokud ano, teprve se může pokračovat. 

Pojďme si dokončit příklad a ukázat, jak by tato synchronizace mezi dvěma subsystémy vypadala a 
jaký jazyk by byl generován. 

Představme si například za druhý subsystém tento E0L-systém G‘ = (V‘, ∆‘, P‘, w0‘), kde 

• V‘ = { A‘ , B‘ , C‘ , a, b, c}, 

• ∆‘ = { a, b, c}, 

• P‘ = {A‘  → A‘A‘  | a, B‘  → B‘B‘  | b, C‘  → C‘C‘  | c}, 

• w0‘ = „ C‘B‘A‘“. 

Budeme-li pokračovat v předchozí situaci, tento subsystém aktuálně pracuje nad svým počátečním 
řetězcem „A‘B‘C‘“ a dostane následující kontrolní neterminály: A‘/X, B‘, C‘ z následujících n-tic: 
(A, A‘), (A, X), (B, B‘), (C, C‘).  

Porovnáme-li kontrolní neterminály se symboly v řetězci, které musíme všechny přepsat, musíme 
najít pro každý shodu, jinak nemůžeme pokračovat v derivačním rozvoji dále. U prvního symbolu A‘ 
narazíme na přiřazenou alternativu A‘/X, z ní si samozřejmě vybereme shodu A‘ a zamítneme X. To 
má za důsledek výběr kontrolní n-tice (A, A‘) místo (A, X), které obě vyhovovaly prvnímu 
subsystému. V tomto případě není vidět důležitost tohoto kroku, ale představme si, že nemáme 
dvojce, ale minimálně trojce, např. (A, A‘, Y), (A, X, Z) – pak jsme určili, že třetí subsystém, který by 
zde v takovémto případě existoval, musí akceptovat jako kontrolní neterminál právě Y a nikoliv již Z. 
U dalších přiřazených kontrolních neterminálů žádný problém není, přesně pokryjí naší potřebu. Ještě 
si povšimněme kontrolní n-tice (X, C‘), která nám také vyhovuje pro symbol C‘. Tato n-tice nebyla 
zahrnuta ve výčtu zaslaného z předchozího subsystému, proto ji nemůžeme použít, první subsystém 
by ji nedokázal vyhovět. 

Uveďme si příklad derivací: 

• (ABC, C‘B‘A‘) ⇒ (abc, cba) 

• (ABC, C‘B‘A‘) ⇒ (AABBCC, C‘C‘B‘B‘A‘A‘) ⇒ (aabbcc, ccbbaa) 

• … 

Výsledným n-jazykem je evidentně n-L = {anbncn, cnbnan | n ∈ 2m, m ≥ 0} a jazykem například 

v módu konkatenace je Lconc = {anbnc2nbnan | n ∈ 2m, m ≥ 0}. 

Je potřeba si uvědomit jeden důležitý důsledek: řetězce ve všech subsystémech musí mít vždy stejný 
počet neterminálů. Jinak nejsme schopni zajistit synchronizaci komponentou Q pro další přepis. 
Pokud bychom například v jednom subsystému vygenerovali řetězec i byť o jeden symbol delší než 
v ostatních a budeme ho chtít přepsat, použijeme pro jeho přepsání n-tici z komponenty Q, která 
předá ostatním subsystémům nadbytečný kontrolní neterminál. Ostatní subsystémy ho ale nebudou 
mít na jaký symbol aplikovat a tak bude tato n-tice zamítnuta a derivační krok tím zastaven. 
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4.3.3 Pravidlová synchronizace při použití E0L-systému 

Obdobně jako u neterminálové synchronizace se v původním systému s bezkontextovými 
gramatikami vždy přepisovalo pouze jedenkrát a jedním pravidlem. Nyní budeme přepisovat obecně 
více pravidly všechny neterminály. Komponenta Q obsahuje n-tici pravidel, která určuje, jaké 
pravidlo má být v příslušném subsystému použito a pro celý subsystém přiřazovala v jednom 
derivačním kroku právě jedno pravidlo. 

Paralelní aplikaci více pravidel v E0L-systému si však opět můžeme přepsat jako sekvenční aplikaci 
po jednom pravidle provedenou k-krát, kde k je počet symbolů v řetězci. Ani zde představa není úplná 
a obsahuje stejné omezení v tom, že musí být přepsán pokaždé jiný symbol původního řetězce. 
Dostaneme se tím zpět k synchronizaci u sekvenčního postupu. 

V paralelním provedení bude tento princip znamenat, že musíme provést v lokálním subsystému 
k derivací, kde k je počet symbolů v řetězci. Vybereme si k kontrolních n-tic z komponenty Q (n-tice 
se opět jako u neterminálové synchronizace mohou opakovat), které nám přiřadí vždy možné pravidlo 
k přepisu a zároveň zbylé pravidla z těchto použitých n-tic přiřadí ostatním subsystémům k řízení 
jejich derivace. Musíme však dodržet omezení z předchozího odstavce o nutnosti přepsání všech 
symbolů řetězce, a to právě jednou v každém derivačním kroku. 

Uveďme si příklad: Nechť Q = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)} je kontrolní komponenta pro 
pravidlovou synchronizaci a G = (V, ∆, P, w0) je E0L-systém, kde 

• V = {A, B, C, a, b, c}, 

• ∆ = {a, b, c}, 

• P = {1: A → 1:AA | 2:a, B → 3:BB | 4:b, C → 5:CC | 6:c}, 

• w0 = „ABC“. 

Vezměme si počáteční řetězec „ABC“. V E0L-systému musíme během derivačního kroku přepsat 
všechny symboly řetězce. Pokusme se tedy postupně najít pro každý symbol n-tici v kontrolní 
komponentě, která má na prvním místě pravidlo umožňující přepis tohoto symbolu (obecně i-tém 
místě, kde i je pořadí E0L-systému v multigenerativním gramatickém systému): 

• A → (1, 1), (2, 2) 

• B → (3, 3), (4, 4) 

• C → (5, 5), (6, 6) 

Našli jsme n-tice k pokrytí všech symbolů, teoreticky můžeme pokračovat v derivaci. V praktickém 
pohledu z úrovně celého multigenerativního gramatického systému jsme opět ještě neskončili a tyto 
n-tice musíme porovnat ještě s děním v ostatních subsystémech. Další subsystémy vyzkouší, zda 
pravidla těmito n-ticemi přidělená pokryjí všechny jejich symboly, nebo zda nastane nějaký problém. 
Pokud pokryjí, teprve může dojít k aplikaci pravidel, pokud ne, derivační rozvoj končí. 
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Stejně jako u představování neterminální synchronizace si představme druhý subsystém E0L-systém 
G‘ = (V‘, ∆‘, P‘, w0‘), kde 

• V‘ = { A‘ , B‘ , C‘ , a, b, c}, 

• ∆‘ = { a, b, c}, 

• P‘ = {A‘  → A‘A‘  | a, B‘  → B‘B‘  | b, C‘  → C‘C‘  | c}, 

• w0‘ = „ C‘B‘A‘“. 

Tento subsystém také aktuálně pracuje nad svým počátečním řetězcem „A‘B‘C‘“ a jako n-tice 
k výběru pravidel pro pokrytí přepisu svých neterminálů dostane celý obsah komponenty Q. 

Pro výběr n-tic platí obdobné principy, jako byly předvedeny u neterminální synchronizace 
v předchozí kapitole. Prakticky to znamená, že se subsystémy musí dohodnout na sadě n-tic 
obsahující právě tolik pravidel pro každý subsystém, kolik má aktuální řetězec symbolů, a které 
v každém subsystému zajistí přepsání všech symbolů. Důsledek je stejný: všechny subsystémy musí 
derivovat nad stejně dlouhými řetězci. Je to způsobeno tím, že použitá pravidla jsou bezkontextového 
typu a tedy na levé straně mají vždy pouze jeden symbol, který následně přepisují.  

Uveďme si příklad derivací: 

• (ABC, C‘B‘A‘) ⇒ (abc, cba) 

• (ABC, C‘B‘A‘) ⇒ (AABBCC, C‘C‘B‘B‘A‘A‘) ⇒ (aabbcc, ccbbaa) 

• … 

Výsledným n-jazykem je totožný s n-jazykem z příkladu neterminální synchronizace v předchozí 

kapitole: n-L = {anbncn, cnbnan | n ∈ 2m, m ≥ 0}.  

4.3.4 Definice obecného multigenerativního neterminálově 

synchronizovaného gramatického E0LCNF-systému 

Obecný n-generativní neterminálově synchronizovaný gramatický E0LCNF-systém se skládá z n 
E0LCNF-systémů a ze speciální kontrolní komponenty Q. Komponenta Q je totožná s komponentou u 
n-OGN, tedy množina, jejíž prvky jsou n-tice neterminálních symbolů. Kvůli vlastnostem 
vyplývajícím z derivačních kroků systému (viz dále) musí mít všechny E0LCNF-systémy počáteční 
axiomy o stejné délce. 

Derivační krok se poté skládá ze dvou částí: 

1. V první části je provedena kontrola větných forem vygenerovaných jednotlivými  
E0LCNF-systémů vůči komponentě Q. Pokud je vše v pořádku, může se přejít na druhou část. 

2. V druhé části jsou paralelně v každém E0LCNF-systému aplikovány pravidla na všechny 
symboly aktuální větné formy tak, že aplikace bude vyhovovat definici E0L-systémů (každý 
symbol musí být přepsán právě jedním pravidlem, pravidla se mohou opakovat). 
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Definice 44: Obecný n-generativní neterminálově synchronizovaný gramatický E0LCNF-systém 

(n-OGN-E0LCNF) je (n+1)-tice Γ = (G1, G2, …, Gn, Q), kde: 

• Gi = (Vi, ∆i, Pi, w0i) je E0LCNF-systém pro všechna i = 1, …, n, přičemž |w01|=|w01|=…=|w0n|. 

• Q je konečná množina kontrolních n-tic neterminálů tvaru (A1, A2, …, An), kde Ai ∈ V i pro 
všechna i = 1, …, n. 

Definice multiformy derivace se prakticky neliší od definice u n-OGN, pouze dojde k formálním 
změnám způsobeným odlišnými prvky v E0LCNF-systému vůči bezkontextovým gramatikám. 

Definice 45: Nechť Γ = (G1, G2, …, Gn, Q) je n-OGN-E0LCNF, potom multiforma je n-tice 

χ = (x1, x2, …, xn), kde xi ∈ Vi* pro všechna i = 1, …, n. 

Velká změna nastane u derivačního kroku. Jak bylo popsáno v kapitole 4.3.2, bude je potřeba provést 
namísto přepisu jednoho symbolu přepis všech symbolů ve všech řetězcích multiformy. Zároveň se 
pro každou prováděnou derivaci musí nalézt shoda dle komponenty Q, tzn. nalézt takové kontrolní   
n-tice v komponentě Q, které by přepis všech symbolů pokryly a byly plně aplikovány ve všech 
částech multiformy. 

Definice 46: Nechť Γ = (G1, G2, …, Gn, Q) je n-OGN-E0LCNF, nechť χ = (A11A12…A1i, A21A22…A2i, 

…, An1An2…Ani), χ‘ = (x11x12…x1i, x21x22…x2i, …, xn1xn2…xni) jsou dvě multiformy, kde Ajk ∈ Vj, 

xjk ∈ Vj* a nechť Ajk → xjk ∈ Pj, kde (A1k, A2k, …, Ank) ∈ Q pro všechna j = 1, …, n a k = 1, …, i. Pak 

říkáme, že χ přímo derivuje χ‘ (zapisujeme χ ⇒ χ‘). 

Sekvenci derivačních kroků v n-OGN-E0LCNF Γ = (G1, G2, …, Gn, Q) definujeme stejně jako u 
klasického n-OGN. 

Výstup posloupnosti derivací nad n-OGN-E0LCNF je opět jako u n-OGN n-jazyk, pouze v jeho 
definici musíme přihlédnout k odlišnému počátečnímu axiomu E0LCNF-systému. Prvotní multiforma 
se tedy nebude skládat z n počátečních symbolů, ale z n řetězců představujících příslušné počáteční 
axiomy z jednotlivých E0LCNF-systémů. 

Definice 47: Nechť Γ = (G1, G2, …, Gn, Q) je n-OGN-E0LCNF, potom n-jazyk generovaný Γ (značeno 

n-L(Γ)) je definován: n-L(Γ) = {(w1, w2, …, wn),: (w01, w02, …, w0n) ⇒
* (w1, w2, …, wn), wi ∈ ∆i* pro 

všechny i = 1, …, n}. 

Konvertování n-jazyka na obvyklý jazyk, tedy prostou množinu řetězců, můžeme provést stejně jako 
u n-OGN převedením n-jazyka do zvoleného módu aplikováním n-nární operace (viz definice 40). 
Jako příklad obvyklých operací mohou opět sloužit následující tři operace (v závorce za názvem 
operace je uveden výsledek aplikování módu na n-jazyk n-L = {ambm, cmdm | m > 0}): 

• Sjednocení (Lunion = {ambm | m > 0} ∪ {cmdm | m > 0}) 

• Konkatenace (Lconc = {ambmcmdm | m > 0}) 

• Výběr první komponenty (Lfirst = {ambm | m > 0}) 
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Jejich definice jsou totožné s definicemi 41, 42, 43 pro převod u n-OGP v kapitole 4.2.3. 

4.3.5 Definice obecného multigenerativního pravidlově 

synchronizovaného gramatického E0LCNF-systému 

Obecný n-generativní pravidlově synchronizovaný gramatický E0LCNF-systém je složen z n  
E0LCNF-systémů a ze speciální kontrolní komponenty Q. Komponenta Q je totožná s komponentou u 
n-OGN, tedy množina, jejíž prvky jsou n-tice pravidel. Opět z vlastností vyplývajících z derivačních 
kroků systému musí mít všechny E0LCNF-systémy počáteční axiomy o stejné délce. 

Během derivačního kroku se u tohoto druhu gramatického systému vybere tolik n-tic pravidel 
z komponenty Q, kolik obsahují symbolů jednotlivé řetězce v multiformě. Každá tato n-tice pravidel 
určuje, které pravidla budou zároveň aplikovány na odpovídající větné formy v multiformě 
generované n-ticí gramatik v jednom derivačním kroku. Dohromady musejí být pravidla z vybraných 
n-tic aplikovány na všechny symboly v řetězcích multiformy. 

Definice 48: Obecný n-generativní pravidlově synchronizovaný gramatický E0LCNF-systém 

(n-OGP-E0LCNF) je (n+1)-tice Γ = (G1, G2, …, Gn, Q), kde: 

• Gi = (Vi, ∆i, Pi, w0i) je E0LCNF-systém pro všechna i = 1, …, n, přičemž |w01|=|w01|=…=|w0n|. 

• Q je konečná množina kontrolních n-tic pravidel tvaru (p1, p2, …, pn), kde pi ∈ Pi pro všechna 
i = 1, …, n. 

Definice multiformy derivace se prakticky neliší od definice u n-OGP, pouze dojde k formálním 
změnám způsobeným odlišnými prvky v E0LCNF-systému vůči bezkontextovým gramatikám. 

Definice 49: Nechť Γ = (G1, G2, …, Gn, Q) je n-OGP-E0LCNF, potom multiforma je n-tice 

χ = (x1, x2, …, xn), kde xi ∈ Vi* pro všechna i = 1, …, n. 

Větší změna nastane u derivačního kroku. Jak bylo popsáno v kapitole 4.3.3, bude je potřeba provést 
namísto přepisu jednoho symbolu přepis všech symbolů ve všech řetězcích multiformy. Pro každou 
prováděnou derivaci v derivačním kroku se musí nalézt shoda v komponentě Q taková, že každé 
použité pravidlo se musí nacházet v nějaké kontrolní n-tici z komponenty Q a zbylé pravidla z n-tice 
musí být také aplikovány v ostatních příslušných částech multiformy nad některým ze zatím 
nepřepsaných symbolů. Na konci derivačního kroku musí být všechny původní symboly přepsány. 

Definice 50: Nechť Γ = (G1, G2, …, Gn, Q) je n-OGN-E0LCNF, nechť χ = (A11A12…A1i, A21A22…A2i, 

…, An1An2…Ani), χ‘ = (x11x12…x1i, x21x22…x2i, …, xn1xn2…xni) jsou dvě multiformy, kde Ajk ∈ Vj, 

xjk ∈ Vj* a nechť pjk: Ajk → xjk ∈ Pj, kde (p1k, p2k, …, pnk) ∈ Q pro všechna j = 1, …, n a k = 1, …, i. 

Pak říkáme, že χ přímo derivuje χ‘ (zapisujeme χ ⇒ χ‘). 

Sekvenci derivačních kroků v n-OGP-E0LCNF Γ = (G1, G2, …, Gn, Q) definujeme stejně jako u 
klasického n-OGP. 
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Výstup posloupnosti derivačních kroků nad n-OGP-E0LCNF je opět jako u n-OGP n-jazyk, pouze 
stejně jako v případě neterminálové synchronizace musíme i v jeho definici přihlédnout k odlišnému 
počátečnímu axiomu E0LCNF-systému. Prvotní multiforma se tak nebude skládat z n počátečních 
symbolů, ale z n řetězců představujících příslušné počáteční axiomy z jednotlivých E0LCNF-systémů. 

Definice 51: Nechť Γ = (G1, G2, …, Gn, Q) je n-OGP-E0LCNF, potom n-jazyk generovaný Γ je 

definován: n-L(Γ) = {(w1, w2, …, wn),: (w01, w02, …, w0n) ⇒
* (w1, w2, …, wn), wi ∈ ∆i* pro všechny 

i = 1, …, n}. 

Konvertování n-jazyka na prostý jazyk můžeme provést stejně jako u n-OGP převedením n-jazyka do 
zvoleného módu aplikováním n-nární operace (viz definice 40). Jako příklad obvyklých operací 
mohou opět sloužit následující tři operace (v závorce za názvem operace je uveden výsledek 
aplikování módu na n-jazyk n-L = {anbn, cndn | n > 0}): 

• Sjednocení (Lunion = {anbn | n > 0} ∪ {cndn | n > 0}) 

• Konkatenace (Lconc = {anbncndn | n > 0}) 

• Výběr první komponenty (Lfirst = {anbn | n > 0}) 

Jejich definice jsou totožné s definicemi 41, 42, 43 pro převod u n-OGP v kapitole 4.2.3. 

4.4 Syntaktická analýza obecných 
multigenerativních gramatických 
E0LCNF-systémů 

Nejprve si musíme jasně definovat, co chceme vlastně analyzovat. Multigenerativní systémy obecně, 
a pro naše speciální n-OGN-E0LCNF či n-OGN-E0LCNF to platí taktéž, generují nikoliv obvyklý jazyk, 
ale n-jazyk. Je ale otázkou, zda v praktickém použití se bude pracovat s n-jazyky nebo s klasickými 
jazyky reprezentujícími n-jazyk v módu operace. 

Analýza n-jazyka je rozepsána v následující podkapitole, dříve se však ještě zamyslíme nad problémy 
přinášejícími transformace n-jazyka do libovolného módu. V závěru této kapitoly si poté představíme 
i formální algoritmus syntaktické analýzy generovaného n-jazyka, formální algoritmy pro jednotlivé 
módy jazyka již v této práci řešit nebudeme. 

Transformace může být provedena libovolnou n-nární operací a bohužel se během ní mohou ztratit 
podstatné informace k analýze, jako je příslušnost řetězce ke konkrétnímu subsystému 
multigenerativního systému či tvar řetězce vygenerovaný subsystémem. Jako příklad prvního 
problému si lze představit aplikování módu sjednocení, ve kterém mohl být řetězec vygenerován 
libovolnou komponentou a my nevíme kterou. Příkladem druhého problému je použití módu 
konkatenace, kde se řetězce výsledné multiformy spojí a my nemusíme být schopni zpětně rozeznat 
jeho původní části a jejich příslušnost k subsystémům. 
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V následujících kapitolách si uvedeme postupně principy a problémy syntaktické analýzy jazyk 
reprezentujících tyto známé ukázkové a prakticky používané módy vygenerovaného n-jazyka: 
Sjednocení, Konkatenace, Výběr první komponenty. 

4.4.1 Syntaktická analýza n-jazyka 

U n-jazyka přesně víme, který řetězec přiřadit ke kterému subsystému k analýze. Můžeme tedy 
paralelně na všechny řetězce pustit analýzu algoritmem 2 ze závěru kapitoly 3 s příslušným  
E0LCNF-systémem. Pokud některý z těchto subsystémů svůj přidělený řetězec odmítne, ani celý 
obecný multigenerativní systém analyzovanou multiformu nepřijme. 

Naopak to ale neplatí. Když všechny subsystémy skončí s úspěchem, neznamená to, že multiforma 
patří do n-jazyka, protože jsme vůbec nezapojili synchronizaci mezi subsystémy a uplatněné derivace 
nemusí být v celém systému realizovatelné. Nabízí se možnost si zapamatovat aplikované derivační 
kroky získané během analýzy v jednotlivých subsystémech a poté odsimulovat generování 
analyzované multiformy s použitím těchto derivačních kroků. Myšlenka je znázorněna na obrázku 11. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Schématický postup analýzy s otestováním výsledku simulací generování 

Problém je, že derivačních stromů vedoucích od počátečního axiomu k hledanému řetězci může 
v subsystému existovat více. Z definice systému platí, že hledané stromy subsystémů budou mít 
stejnou výšku, což nám může při rozhodování pomoci. Ale i tak musíme nalézt všechny možné 
derivační stromy.6 

Zde právě dojde k rozdílné situaci mezi použitím CNF a CNF-U, tedy mezi E0LCNF-systémy a 
E0LCNF-U-systémy. U E0LCNF-U-systémů totiž vyvstane problém kvůli zpomalovacím pravidlům, která 
mohou způsobit cyklus a umožnit tak existenci nekonečného množství variant derivačních stromů 
vyhovujících našim požadavkům (viz obrázek 12). Řešení by se mohlo naskýtat ve vyhledávání 
kontrolních n-tic již během syntaktické analýzy zdola nahoru a zahrnutím synchronizace si omezit 
počet možností. Jednak si tím zajistíme kontrolu stejné výšky derivačních stromů u jednotných 

                                                      
6 Tento problém řeší Ing. Roman Lukáš ve své dizertační práci [3] deterministickým generováním a 
deterministickou syntaktickou analýzou při použití LL-gramatik a nejlevější derivace. V našem případě se ale 
nejlevější derivace nedá na paralelní průběh aplikovat a deterministické principy by omezily sílu jazyka, přesto 
v některých případech v úvahu přicházejí a znamenaly by omezení možných derivačních stromů na jeden a tím 
významné zjednodušení a zmenšení prohledávaného prostoru. 
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subsystémů, také urychlíme rozpoznání multiforem nepatřících do n-jazyka a hlavně za úspěch 
v analýze se bude považovat nalezení počátečního axiomu ve všech subsystémech naráz. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Opakující se cyklus v derivačním stromě  
generující různé alternativy stromu pro stejný cílový řetězec 

Pokud však jako subsystém máme jednodušší, i když ne tak mocné E0LCNF-systémy, tento problém 
řešit teoreticky nemusíme, protože počet možných derivačních stromů je konečný (vyplývá to 
z definice CNF, v které jsou povoleny pouze binární pravidla – máme tedy jistotu, že každé vyšší 
patro derivačního stromu obsahuje kratší řetězec než patro předchozí). Postup z obrázku 11 lze nyní 
aplikovat s jedinou změnou: k zamítnutí členství multiformy v n-jazyce musí selhat všechny simulace 
se všemi derivačními stromy. 

Nastínili jsme si zde tedy dva přístupy k syntaktické analýze. Přístup oddělené analýzy jednotlivých 
řetězců z multiformy samotnými subsystémy a pak zpětné ověřovací simulace v multigenerativním 
systému, který je vhodný pro CNF, ale může být méně efektivní. Na druhou stranu lze počáteční 
analýzu zdola nahoru jednotlivými subsystému jednoduše paralelizovat do samostatných procesů, což 
by mohlo neefektivitu metody na víceprocesorových či distribuovaných systémech snížit. Z pohledu 
módu jazyka je tento přístup vhodný k analyzování módu sjednocení či první komponenty, kde 
nemůžeme kontrolu synchronizace během analýzy řetězce provést a musíme následně kontrolní 
simulaci v systému provést. Nebudeme si uvádět formální algoritmus a celý postup si pouze 
nastíníme dále v popisu Syntaktické analýzy multiformy n-jazyka při použití simulace. 

Druhý přístup je vhodný pro CNF-U či pravděpodobně efektivnější analýzy n-jazyka při použití CNF 
i jeho varianty v módu konkatenace. V těchto případech totiž máme vždy všechny řetězce 
z multiformy, i jasně definovanou příslušnost těchto řetězců k jednotlivým subsystémům, lze tedy 
kontrolovat synchronizaci již během samotné analýzy zdola nahoru a zpětná simulace není potřeba. 
Důkladněji si tento přístup rozebereme v pozdější části práce při vytváření formálního algoritmu. 
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Syntaktická analýza multiformy n-jazyka při použití simulace 

Vstup: Multiforma χ = (x1, x2, …, xn) a n-OGN/P-E0LCNF Γ = (G1, G2, …, Gn, Q). 

Výstup: Rozhodnutí o příslušnosti multiformy χ do jazyka n-L (Γ). 

Metoda: 

1. Přiřaďme jednotlivé části multiformy χ k odpovídajícím subsystémům: x1 → G1, x2 → G2, …, xn 

→ Gn. Pokud pro platí pro libovolné i = 1, …, n, že xi ∉ ∆i*, kde ∆i je terminální abeceda z Gi., 

tak χ ∉ n-L(Γ) a analýza končí. Pokud neplatí |x1|=|x2|=…=|xn| ∈ 2i pro i > 0, tak χ ∉ n-L(Γ) a 
analýza končí. 

2. Pomocí algoritmu 2 proveďme syntaktickou analýzu příslušných řetězců x1, x2, …, xn u všech 

subsystémů G1, G2, …, Gn a rozhodněme, zda platí x1 ∈ L(G1), x2 ∈ L(G2), …, xn ∈ L(Gn). Pokud 

alespoň jedna platnost není splněna, tak χ ∉ n-L(Γ) a analýza končí. Během analýzy algoritmem 

2 je potřeba si zapamatovat gramatická pravidla, která byla použita pro vytvoření příslušné 
úrovně derivačního stromu i jaké symboly vytvořila. Také si zapamatujeme celkový počet úrovní 
v analýze (tzn. počet průběhů bodu 6 algoritmu 2) – jedná se o výšku derivačního stromu a 
nazveme si ji y. Stačí si ji pamatovat jednou pro všechny subsystémy dohromady, neboť 
z definice vyplývá, že výška bude u všech subsystémů stejná. Poznamenejme si, že právě tento 
krok je velmi příhodný k paralelizování do více procesů. 

3. Provedeme simulaci generování multiformy systémem Γ řízenou derivačními stromy z analýz. 
Simulace není deterministická, budeme muset prohledat všechny možnosti, které nám systém při 
omezení derivačními stromy dovolí7. 

3.1.  Budeme udržovat množinu alternativních multiforem M vygenerovaných v aktuálním 
derivačním kroku pro i = 1, …, n. Na začátku obsahuje množina pouze jednu multiformu 
složenou z počátečních axiomů subsystémů Gi, tedy M = {(w01, w02, …, w0n)}. 

3.2.  Provedeme následující dílčí kroky (y-1)-krát (pozn.: může to být i 0-krát): 

3.2.1.  MP = ∅. 

3.2.2.  Pro všechny multiformy v množině M se provedeme všechny možné derivační kroky 

v systému Γ, které mohou subsystémy pod dohledem synchronizace provést a které 
zároveň vyhovují použitým pravidlům v příslušném kroku analýzy řetězců subsystémy 
v bodu 2. Výsledky všech derivačních kroků uložíme do pomocné množiny MP. 

3.2.3.  Pokud MP = ∅, tak χ ∉ n-L(Γ) a analýza končí, jinak M = MP. 

3.3.  Pokud χ ∈ M, simulace uspěla, jinak simulace neuspěla. 

4. Pokud simulace uspěla, tak χ ∈ n-L(Γ), jinak χ ∉ n-L(Γ). 

                                                      
7 Opět tento problém nenastal u Ing. Romana Lukáše v jeho dizertační práci [3], neboť tam byly použity 
deterministické gramatiky a kroky simulace neměly své alternativy. 
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4.4.2 Syntaktická analýza módu konkatenace 

Převedeme-li n-jazyk do módu konkatenace, dojde k zachování všech řetězců multiformy 
vygenerovaných jednotlivými subsystémy. Podařilo-li by se nám tyto podřetězce extrahovat ze 
vstupního řetězce, dostaneme se zpět k problematice syntaktické analýzy n-jazyka z předchozí 
kapitoly. 

Uveďme si příklad: Máme tři subsystémy, A, B, C, pracující nad stejnou abecedou {a, b, c}, které 
vzájemnou spoluprácí v multigenerativním systému vygenerovaly multiformu („aa“, „ bbb“, „ c“). 
Aplikujeme-li mód konkatenace, získáme řetězec „aabbbc“. Při zpětné analýze ale obecně nevíme, 
jak tento řetězec rozřezat na jednotlivé části multiformy, protože obecně může být průnik mezi 
abecedami subkomponent neprázdný (jako v tomto případě) a i délka jednotlivých vygenerovaných 
podřetězců může být různá (také v příkladě naznačeno). Vyřešení alespoň jednoho problému – ať již 
neprázdného průniku abeced nebo různých délek podřetězců by nám zpětné rozpoznávání původních 
částí multiformy vyřešilo. 

Požadavek na prázdný průnik abeced by mohl být příliš silným omezením při tvorbě subsystémů pro 
naše multigenerativní systémy, proto se zaměřme na délku generovaných řetězců subsystémů. Právě 
zde nám pomůže použitá normální forma pravidel, ať CNF, nebo CNF-U. Již dříve jsme si uvedli, že 
všechny řetězce v našich subsystémech musí mít stejnou délku, pokud má být nad nimi proveden 
derivační krok. Problém nastane po posledním derivačním kroku, kdy délka nemusí být dodržena. 
Zároveň ale po posledním derivačním kroku musí být řetězec složen z terminálních symbolů, má-li 
být součástí jazyka. Obě tyto normální formy povolují pouze unární typ pravidel generující terminální 
symboly, proto máme jistotu, že všechny řetězce budou stejně dlouhé (a tedy řetězce z našeho 
příkladu nemohou být vygenerovány takovýmto systémem). 

Syntaktická analýza řetězce z módu konkatenace 

Vstup: Řetězec x a n-OGN/P-E0LCNF/-U Γ = (G1, G2, …, Gn, Q). 

Výstup: Rozhodnutí o příslušnosti řetězce x do jazyka Lconc(Γ). 

Metoda: 

1. Rozřežme vstupní řetězec x na tolik stejně dlouhých na sebe navazujících částí x1x2…xn, 

|xi| = |xj| pro všechna i, j = 1, …, n, kde n je počet subsystémů v Γ.  

2. Přiřaďme jednotlivé části k odpovídajícím subsystémům: x1 → G1, x2 → G2, …, xn → Gn. 

Pokud pro platí pro libovolné i = 1, …, n, že xi ∉ ∆i*, kde ∆i je terminální abeceda z Gi., tak 

x ∉ Lconc(Γ) a analýza končí. 

3. Vytvořme multiformu χ = (x1, x2, …, xn). 

4. Analyzujme multiformu χ libovolnou metodou syntaktické analýzy n-jazyka z předchozí 
kapitoly 4.4.1. 

5. Pokud χ ∈ n-L (Γ), tak i x ∈ Lconc(Γ), jinak x ∉ Lconc(Γ). 
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4.4.3 Syntaktická analýza módu první komponenty 

U syntaktické analýzy řetězců z jazyka vzniklého transformací n-jazyka do módu první komponenty 
problém z předchozí kapitoly nenastane. Máme celý řetězec vygenerovaný jedním subsystémem a i 
víme, kterým. Na druhou stranu ale nevíme, jaké řetězce vygenerovaly zbylé subsystémy, nemůžeme 
tedy provést zpětné sestrojení multiformy z n-jazyka generovaného multigenerativním systémem. 

Budeme muset použít zpětnou simulaci, jak bylo nastíněno u syntaktické analýzy multiformy  
n-jazyka. Princip můžeme vidět na obrázku 13. Stejně jako u analýzy n-jazyka zde přichází na řadu 
problém u CNF-U, kde může být nekonečné množství derivačních stromů vedoucích od stejného 
počátečního axiomu ke stejnému řetězci způsobených cyklickým opakováním zpomalovacích 

pravidel typu <neterminál> → <neterminál>. Proto budeme předpokládat pouze CNF. Obecnou 
analýzu bez omezení formy pravidel či s omezením na CNF-U ponecháme dalšímu výzkumu. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Derivační stromy z první komponenty řídí simulaci celého systému 

Jediná změna proti Syntaktické analýze multiformy n-jazyka při použití simulace je v počtu 
subsystémů, které nám simulaci hlídají. Zde je to pouze subsystém G1, proto ostatní subsystému se 
musí v simulaci při provádění derivačních kroků omezovat pouze synchronizací a právě možnými 
derivacemi z analýzy provedené tímto prvním subsystémem. Je to změna natolik triviální, že si celý 
postup nebudeme znovu uvádět a čtenář si v případě potřeby postup přepíše sám. 

Samozřejmě důsledek nižšího omezení při simulaci nám oproti analýze celé multiformy může 
způsobit více alternativních derivačních cest, které budeme muset prohledat, ale to je daň za ztrátu 
informace při převádění n-jazyka do takovéhoto módu. 

4.4.4 Syntaktická analýza módu sjednocení 

Syntaktické analýza řetězců z jazyka vzniklého transformací n-jazyka do módu sjednocení je až na 
výběr řídící komponenty simulace identická s postupem pro mód výběru první komponenty 
z předchozí kapitoly 4.4.3. Proto pro ni platí i všechny negativní vlastnosti, jako je špatná 
aplikovatelnost na systémy používající pravidla v CNF-U a budeme předpokládat pouze systémy 
s pravidly v CNF. 

Musíme si totiž uvědomit, co s multiformou transformace u módu sjednocení provede. Máme-li 

například multiformu χ = (x1, x2, …, xn), tak do jazyka vzniklého aplikací tohoto módu na n-jazyk 

derivační stromy 

řízení 

řetězec 1 ( řetězec 1 ,       řetězec 2       , řetězec 3 ) 

~~~~~~~~~~~~~~ multiforma ~~~~~~~~~~~~~~~ 

E0LCNF 

S1 

S1 S2 S3 

simulace 

analýza 



 50

patří všechny řetězce z multiformy, tedy x1, x2, …, xn. Jde vlastně o rozšíření módu první komponenty 
tak, že sjednotíme módy první komponenty, druhé komponenty, …, až n-té komponenty. A přesně 
takto musíme přistoupit i ke zpětné syntaktické analýze. 

Syntaktická analýza řetězce z módu sjednocení 

Vstup: Řetězec x a n-OGN/P-E0LCNF/-U Γ = (G1, G2, …, Gn, Q). 

Výstup: Rozhodnutí o příslušnosti řetězce x do jazyka Lunion(Γ). 

Metoda: 

1. Vytvořme si množinu G obsahující seznam všech subsystémů, G = (G1, G2, …, Gn). 

2. Pokud x ∉ ∆i*, kde ∆i je terminální abeceda z Gi, i = 1, …, n, tak odeberme Gi z G. Pokud G 

= ∅, x ∉ Lunion(Γ) a analýza končí.  

3. Pomocí algoritmu 2 proveďme syntaktickou analýzu řetězce x u všech subsystémů Gi ∈ G. 

Pokud neplatí, že x ∉ L(Gi), odeberme Gi z G. Pokud G = ∅, x ∉ Lunion(Γ) a analýza končí. 
Nesmíme zapomenout si během analýzy algoritmem 2 zapamatovat všechny příslušné 
informace adekvátně ku analýze u módu první komponenty či Syntaktické analýze multiformy 

n-jazyka při použití simulace. 

4. Pro všechny zbylé Gi ∈ G, kde nám syntaktická analýza algoritmem 2 uspěla, postupujeme 
dále adekvátně jak u analýzy u módu první komponenty, pouze řídící komponentou bude 

vždy i-tá komponenta. Pokud uspěje analýza pro jakýkoliv subsystém Gi, tak x ∈ Lunion(Γ), 

pokud neuspěje ani pro jeden, tak x ∉ Lunion(Γ). 

Z postupu je patrné, že u módu sjednocení došlo k další ztrátě informace oproti módu první 
komponenty, a to příslušnosti řetězce k subsystému. Méně informace znamená opět potenciálně delší 
analýzu. Proto se může stát, že u analyzování jazyka z módu sjednocení bude potřeba provést analýzu 
adekvátní módu první komponenty až n-krát, kdy n je počet subsystémů. Na druhou stranu lze celý 
postup procesně (i procesorově) n-krát paralelizovat vyloženě na úroveň analýzy módu i-té 
komponenty (i = 0 .. n) a uspěje-li aspoň jedna z těchto nezávislých analýz, uspěje celá analýza módu 
sjednocení. Neuspěje-li ani jedna, neuspěje ani celá analýza. Dostaneme se tím rychlostně na úroveň 
módu první komponenty, pouze využijeme více výpočetních systémů. 

4.4.5 Formální algoritmus syntaktické analýzy bez použití 

simulace pro n-L(n-OGN-E0LCNF) a n-L(n-OGP-E0LCNF) 

Analyzujeme-li n-jazyk, vstupem je pro nás celá multiforma. Máme tak z pohledu n-jazyka a jeho 
módů největší množství informací dostupných k přípravě a provedení analýzy. Známe jak všechny 
řetězce vygenerované subsystémy, i jejich příslušnost k jednotlivým subsystémům multigenerativního 
systému. Díky tomu můžeme hlídat synchronizaci již během počáteční analýzy vstupní multiformy a 
nikoliv až při zpětné simulaci, kterou můžeme vynechat. 
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Princip je prostý. Stejně jako u přístupu se simulací budeme provádět paralelně standardní 
syntaktickou analýzu řetězců z multiformy subsystémy (dle typu subsystému zvolíme algoritmus 2 
pro E0LCNF-systémy nebo algoritmus 3 pro E0LCNF-U-systémy), pouze při každé zpětné derivaci 
provedené během analýzy se podíváme, zda nám synchronizačně vyhovuje mezi všemi subsystémy. 
Pokud ne, tak ji zamítneme. Zajistíme si tak, že po dosažení vrcholů derivačních stromů máme 
v každém subsystému nalezenou cestu pro vygenerování příslušné části multiformy, a to i 
s dodržením synchronizace. Celý proces je nastíněn na obrázku 14. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14: Proces kontroly synchronizace mezi subsystémy během analýzy multiformy 

Jak vidíme a bylo zmíněno již u těchto paralelních multigenerativních systémů, počet úrovní 
v derivačním stromě musí být ve všech subsystémech stejný. To samé platí pro délku 
vygenerovaného řetězce (vyplývá pro změnu z omezeného tvaru použitých pravidel). Důsledkem je 
omezení pro počáteční axiomy subsystémů, které také musí být stejné délky, jinak bychom nemohli 
přepsat již u první derivace stejný počet symbolů a tím pohlídat synchronizaci. 

Dle typu subsystému a synchronizace, vybereme za vstup do algoritmu jeden z těchto čtyř možných 
systémů (v závorce uveden algoritmus použit k analýze subsystému): 

• n-OGN-E0LCNF (algoritmus 2), 

• n-OGP-E0LCNF (algoritmus 2), 

• n-OGN-E0LCNF-U (algoritmus 3), 

• n-OGP-E0LCNF-U (algoritmus 3). 

Souhrnně je budeme značit jako n-OGN/P-E0LCNF/-U a díky velké podobnosti základních algoritmů 
analýzy subsystémů nebudeme brát v následující syntaktické analýze rozdíly mezi nimi. 

Algoritmus funguje nad systémy s pravidly v CNF i v CNF-U právě proto, že systémy s pravidly 
v CNF jsou prakticky podsystémy systémů s pravidly v CNF-U. Použijeme-li tedy omezenější 
systémy, neodporuje to možnostem algoritmu, pouze to limituje některé vlastnosti. Výhodou CNF je 
zaručená binární konvergence derivačních stromů a tím dopředu daný počet iterací, který je třeba 
provést k rozhodnutí o příslušnosti multiformy do n-jazyka. Díky tomu se nemusíme starat o možný 
nekonečný cyklus, který může nastat u složitějšího systému (viz poznámka pod čarou 8 u 
algoritmu 4). 

w0a w0b 

a1 a2 a3 a4 a5 a7 a8 … ak b1 b2 b3 b4 b5 b7 b8 … bk multiforma: 

n-tice z Q: (A1, B1) 
A1 A2 A3 A4  B1 B2 B3 B4  

X Y X‘ Y‘ 
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Algoritmus 4: Syntaktická analýza multiformy n-jazyka bez použití simulace 

Vstup: Multiforma χ = (x1, x2, …, xn) a n-OGN/P-E0LCNF/-U Γ = (G1, G2, …, Gn, Q), kde 
Gk = (Vk, ∆k, Pk, w0k) pro všechna k = 1, …, n. 

Výstup: Rozhodnutí o příslušnosti multiformy χ do jazyka n-L(Γ). 

Metoda: 

1. Přiřaďme jednotlivé části multiformy χ k odpovídajícím subsystémům: x1 → G1, x2 → G2, …, 

xn → Gn. Pokud pro platí pro libovolné k = 1, …, n, že xk ∉ ∆k*, kde ∆k je terminální abeceda 

z Gk., tak χ ∉ n-L(Γ) a analýza končí. 

2. Pro každý Gk, kde k = 1, …, n, a všechna i, j, kde 1 ≤ i ≤ j ≤ |xk| vytvořme množiny stromu 

Mk[i,j] = ∅. 

3. Opakujeme, dokud nejsou všechny množiny Mk prázdné8 pro všechna k = 1, …, n a zároveň jsme 
nedosáhli multikořene  w0k (viz poslední bod algoritmu: Podmínka nalezení počátečních axiomů): 

3.1. Vytvořme pomocné množiny MPk[i,j ] = ∅ pro k = 1, …, n. 

3.2. Pro všechny k = 1, …, n, platí-li pk: Ak→BkCk ∈ Pk, Bk ∈ Mk[i,j ] a Ck ∈ Mk[j+1,m], nebo  

pk: Ak→Bk ∈ Pk, Bk ∈ Mk[i,j], přičemž 1 ≤ i ≤ j ≤ m ≤ |xk|, a zároveň je splněna příslušná 
synchronizace (viz podbody), tak vložme nalezené Ak do MPk[i,m].9 

• Pro splnění neterminálové synchronizace u n-OGN-E0LCNF/-U musí platit, že n-tice 
složená z Ak z pravé strany nalezených pravidel pk, se nachází v kontrolní komponentě 

Q, tedy (A1, A2, …, Ak) ∈ Q. 

• Pro splnění pravidlové synchronizace u n-OGP-E0LCNF/-U musí platit, že n-tice složená 
z označení nalezených pravidel pk, se nachází v kontrolní komponentě Q, tedy 

(p1, p2, …, pk) ∈ Q. 

3.3. Pro všechny množiny Mk[i,j ], kde 1 ≤ i ≤ j ≤ |xk| a k = 1, …, n, proveďme Mk[i,j] = MPk[i,j]. 

4. Podmínka nalezení počátečních axiomů w0k
10: Platí-li pro všechny k = 1, …, n, že je-li w0k[g] g-tý 

symbol z počátečního axiomu w0k a pro všechna g, kdy 1 ≤ g ≤ |w0k|-1, že w0k[g] ∈ Mk[i,j ] a 

zároveň w0k[g+1] ∈ Mk[j+1,k] a zároveň w0k[1] ∈ Mk[1,j] a w0k[|w0k|] ∈ Mk[i,|xk|], tak χ ∈ n-L(Γ), 

jinak χ ∉ n-L(Γ). 

                                                      
8 U systémů založených na pravidlech v CNF-U si musíme dát pozor na nekonečný cyklus, který může nastat, 
pokud ve všech systémech existuje pravidlo pro přepis <symbol>→<symbol> a zároveň multiforma nepatří do 
n-jazyka. Vyřešit to lze buď jednoduše omezením maximálního počtu iterací, nebo komplikovaněji odhalením 
cyklů v derivačních stromech (musí jít o cyklus ve všech stromech, nikoliv pouze v jednom). 
9 Jde o prostou analogii s analýzou E0L-systémů: Pouze hledáme v každém subsystému vyhovující binární 
pravidlo k redukci dvou symbolů na jeden, případně unární pravidlo k přepisu symbolu na jiný symbol, a 
najdeme-li, tak zde navíc zkontrolujeme synchronizaci a symboly uložíme. Takový to postup vyhovuje pro 
systémy s pravidly v CNF i CNF-U. 
10 Test je totožný s testem pro nalezení počátečního axiomu u algoritmu 2 nebo 3, pouze proběhne u všech 
subsystémů zároveň, a aby celkově uspěl, musí uspět i u všech subsystémů. 
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Jak je vidět, syntaktická analýza dle algoritmu 4 skutečně odpovídá průběhů algoritmů 2 a 3. Hlídání 
synchronizace nám omezí zpětné použití pravidel tak, aby celý systém mohl uspět v simulaci, proto ji 
již kontrolovat nemusíme a pokud uspějeme (nalezneme všechny počáteční axiomy), máme jistotu, že 
je to řešení konečné. Zároveň pokud v některém ze subsystémů řešení nenalezneme, ani celý systém 
nemůže uspět a analýza tak končí. 

Omezení algoritmu je zapříčiněno sníženou vyjadřovací silou n-OGN/P-E0LCNF/-U vůči původním 
E0L-systémům či původním obecným multigenerativním systémům. Jaké jsou přesné důsledky těchto 
omezení je vhodným tématem dalšího bádání, ale již teď víme, že průběh derivace u celého systému 
se spojením s omezeným tvarem pravidel generuje do výsledné multiformy stejně dlouhé řetězce, což 
generativní sílu systému značně limituje. 



 54

5 Implementace syntaktické analýzy 
multiformy z n-L(n-OGN/P-E0LCNF) 

K implementaci syntaktické analýzy jsme si zvolili algoritmus 4, neboť je to inovativní algoritmus 
schopný analyzovat jak systémy s pravidly v CNF, tak s pravidly v CNF-U. U ostatních algoritmů jde 
o položení známých postupů za sebe a dosáhnutí tím nových vlastností, dá se u nich tedy 
předpokládat jejich funkčnost a pro dílčí části lze implementaci nalézt. Zde však máme tyto postupy 
zkombinovány do jednoho efektivního průběhu, a proto pomocí implementace potvrdíme, že teorie je 
po praktické stránce funkční. 

Vedlejším důvodem, proč implementovat právě algoritmus 4, je kombinace jeho obecnosti (všechny 
výstupy z multigenerativních systémů projdou fází n-jazyka a jsou případně jeho modifikací) a 
zároveň blízkého vztahu se zadáním – je uchován postup zdola nahoru, podobnost s CYK 
algoritmem, zapojen paralelismus a to vše je propojeno v multigenerativní systém. 

Programovacím jazykem je zvolen jazyk C++. Jeho výhodou je dostatečně nízká úroveň, aby byla 
implementace rychlá, a zároveň jsme mohli předvést detaily analýzy, jako jsou například operace nad 
množinami tak, jak jsou zapsány v algoritmu, bez skrytí práce na pozadí před čtenářem. Přesto má 
dostatečné prostředky ke skrytí režie tam, kde ji není zapotřebí ukázat, neboť nesouvisí se 
syntaktickou analýzou – například načítání vstupu, práce nad řetězci. 

Využili jsme části implementace z předcházející bakalářské práce [2], která také pracovala s řetězci a 
gramatickými pravidly a byla příhodně modulárně navržena. Pouze jsme tyto části zabalili do 
objektového přístupu a mírně poupravili, kde to bylo zapotřebí. Ukazuje to na vhodný návrh obou 
projektů, neboť jejich komponenty jsou přenosné a znovupoužitelné. 

Zdrojový kód, výsledná aplikace, manuál i příklady jsou přiloženy na externím médiu. Aplikace byla 
testována na operačních systémech Windows 7 64bit (přeloženo pomocí VS2010), Linux (školní 
server Merlin, přeloženo pomocí g++) a FreeBSD (školní server Eva, přeloženo pomocí g++). 

5.1 Analýza implementace 
Naším cílem bude vytvoření konzolové aplikace, kterou půjde využít k řetězení pomocí rour nebo 
jako background k případnému uživatelskému rozhranní. Aplikace bude umět hlídat oba druhy 
synchronizace: neterminálovou i pravidlovou. 

K průběhu syntaktické analýzy potřebujeme znát části jednotlivých subsystémů, kontrolní 
komponentu a samozřejmě multiformu, kterou budeme analyzovat. Vstupem do aplikace tedy bude: 

• Typ kontrolní komponenty Q a soubor s n-ticemi, které komponenta obsahuje. 

• Multiforma, neboli n-tice řetězců, zadána buď jako soubor, nebo na standardním vstupu. 

• n souborů se specifikací subsystémů, obsahující počáteční axiom a seznam pravidel. 
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Výstupem z aplikace bude rozhodnutí o přijetí multiformy do n-jazyka. 

Nebudeme se zabývat žádnými neterminály a terminály, toto specifikování ponecháme přímo na 
uživateli, my budeme považovat všechny části řetězců, pravidel, počátečních axiomů atd. jako tokeny. 
V rámci jednoduchosti budou tokeny od sebe odděleny bílými znaky (umožní to využití lexikálních 
parserů z bakalářské práce) a interně reprezentovány jako čísla (uživatel to však řešit nemusí, 
k předělení indexů a vytvoření slovníků příslušných jednotlivým subsystémům dojde automaticky). 

Aplikace se z objektového hlediska bude skládat z Paralelního multigenerativního systému, který 
obsahuje Kontrolní komponentu a n subsystémů. Každý subsystém si již sám řeší Slovník, svůj 
Řetězec k analýze (= přidělenou část multiformy), Počáteční axiom, ke kterému se během analýzy 
snaží dostat a seznam gramatických pravidel, které ho definují. Blíže je objektový návrh uveden 
v následující kapitole. 

Specifikace subsystému očekává nejprve počáteční axiom, což je posloupnost tokenů na jednom 
řádku (první neprázdný, který zároveň není komentář) a poté posloupnost gramatikých pravidel. 
Pravidla jsou načítána konečným automatem z obrázku 15 (pro jednoduchost bez započítání 
komentářů) a pro pravidlovou synchronizaci jsou číslována v pořadí, v jakém jsou uvedeny ve 
vstupním souboru (od čísla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiforma je zadána jako posloupnost tokenů, kdy jeden řádek s tokeny odpovídá jednomu řetězci 
této n-tice. Řádků s tokeny tedy musí být tolik, kolik je subsystémů, jinak multiforma není přijata. 

Posledním vstupním prvek, který si ještě musíme specifikovat, je kontrolní komponenta. Ta může být 
dvou typů, což odlišíme parametrem při spuštění. V obou případech jsou postupně na řádcích 
uváděny n-tice (pomineme-li prázdné řádky a komentáře, tak co řádek, to jedna n-tice), pouze u 
neterminálové synchronizace jsou n-tice složeny z odpovídajících si tokenů, u pravidlové z čísel 
odpovídajících si pravidel. 

Obrázek 15: Konečný automat pro načítání gramatických pravidel 
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5.2 Datový a funkční návrh 
Na obrázku 16 vidíme vztahy mezi objekty, které nám ukazují, jak jsou příslušná data uložena. Celý 
koncept je zastřešen třídou PMSystém (Paralelní-Multigenerativní-Systém). 

 

 

 

 

 

 

 

Zde se musíme pozastavit ještě nad jednou částí, a to je objekt Řetězec. Nejprve si vysvětlíme, proč je 
obsažen v subsystému dvakrát. První výskyt je původní načtený řetězec. Výskyt druhý však souvisí 
přímo s algoritmem a vnitřním prvkem Stav analýzy. V algoritmu hlídáme jednotlivé úrovně tak, že 
výsledky derivací zapisujeme do pomocných množin a ty poté překlápíme na hlavní množiny. Zde 
jsou množiny reprezentovány právě prvkem Stav analýzy, proto je tento objekt zdvojen a jeho druhý 
výskyt tvoří pomocný řetězec a pomocné množiny. Po derivačním kroku systému je stav pomocného 
řetězce překlopen do primárního. Strukturu stavu můžeme vidět na obrázku 17 (převzato 
z předcházející bakalářské práce [2]). 

 

 

 

 

 

 

 

Abychom pochopili, proč právě tři rozměry, musíme si uvědomit, co symbolizují. Naším cílem je 
možnost reprezentace pozic tokenů v derivačním stromě, neboli potřebujeme říct, že určitý token na 
určité pozici v poli reprezentuje nějaký rozsah v řetězci. První dva rozměry tvoří klasický kartézský 
součin nad řetězcem (mají tedy stejnou délku jako řetězec) a definují všechny možné podřetězce. 
Poslední rozměr je stejně dlouhý jako počet různých tokenů a pomocí boolovských hodnot umožní na 
jednu pozici umístit více než jeden token (využíváme zde jejich číselnou reprezentaci). 

Obrázek 16: Datová struktura 
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Obrázek 17: Třírozměrné pole zobrazující token A nad prvním znakem „k“, 
token B nad posledním znakem „n“ a token S nad celým řetězcem „klmn“. 
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Z pohledu posloupnosti volání a průběhu analýzy je zjednodušený funkční princip následující: 
opakujeme derivační kroky celého systému, dokud nemáme prázdné stavy v subsystémech (z principu 
analýzy vyplývá, že buď budou mít všechny subsystémy prázdný stav zároveň, nebo žádný), nebo 
dokud jsme u všech nenalezli příslušné počáteční axiomy w0. V derivačním kroku postupně skládáme 
všechny možné kombinace n-tic pravidel takových, že první pravidlo je z prvního subsystému, druhé 
z druhého… Tyto n-tice porovnáme vůči synchronizační komponentě Q. Pokud n-tice projde 
synchronizačním filtrem, otestujeme, jestli má každé pravidlo n-tice možnost aplikace v subsystému, 
odkud pochází. Má-li, teprve můžeme nechat pravidla aplikovat. Po projití všech možných kombinací 
pravidel překlopíme výsledky z pomocného řetězce (stavu), do řetězce (stavu) primárního. 

Schématický zápis jádra implementovaného algoritmu: 

PMSystém→→→→Analýza() 

{ 

- Opakuj { 

- Pokud platí pro všechny Subsystém→→→→NalezlW0(), skonči s úspěchem. 

- PMSystém→→→→derivacni krok() 

{ 

- Pro všechny kombinace n-tic pravidel: 

  Pokud PMSystém→→→→vyhovujeSynchronizaci(n-tice): 

   Pokud platí pro všechny Subsystém→→→→lzeAplikovat(n-tice): 

    Proveď pro všechny Subsystém→→→→Aplikuj(n-tice). 

- Proveď pro všechny Subsystém→→→→překlopPomocnýŘetězec(). 

} 

} dokud byla v derivačním kroku aplikována alespoň 1 n-tice pravidel. 

- Jsme-li zde, skonči s neúspěchem. 

} 
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6 Závěr práce 
V první polovině práce jsme si připravovali prostor pro výzkum na poli multigenerativních systémů a 
zabývali jsme se paralelismem a jeho možnostmi. Cílem bylo propojit paralelní přístup  
s Cocke-Younger-Kasamiho metodou. Jako nosič paralelismu jsme si mezi Lindenmayerových 
systémy vybrali E0L-systémy hned z několika důvodů: 

• Jsou dostatečně jednoduché a mají pravidla bezkontextového typu. 

• Jazyk generovaný E0L-systémy jen nadmnožinou bezkontextového jazyka. Toto je 
důležitý bod, protože naším cílem bylo vytvořit silnější analytický algoritmus než je 
CYK metoda, která dokáže analyzovat právě bezkontextové jazyky. 

• Nad tímto systémem byly vystavěny již některé teorie v předcházející bakalářské práci 
[2], z kterých částečně vycházíme. 

Představili jsme si obecný algoritmus syntaktické analýzy zdola nahoru pro E0L-systémy i CYK 
metodu syntaktické analýzy a diskutovali rozdíly, které se mezi těmito postupy i systémy, nad 
kterými pracují, nacházejí. 

Tyto rozdíly jsme se pokusili co nejvěrněji smazat v algoritmu 2 nad E0L-systémy s pravidly v CNF 
(v práci značeno jako E0LCNF-systémy). Takovéto spojení však neslo výhody i nevýhody. Výhodou je 
určitě dodržení standardní, velmi omezené normální formy pravidel, vysoká podobnost mezi 
algoritmy lišící se pouze inicializačními a pomocnými fázemi a vlastnosti, jako je rychlá konvergence 
derivačního stromu ze vstupního řetězce k vrcholu. Velkou nevýhodou je snížení generativní síly 
E0LCNF-systému na neporovnatelnou s třídou bezkontextových jazyků, neboť vynucení binárních 
pravidel v derivačním stromu v kombinaci s paralelním přístupem nedovolí vygenerovat některé 
bezkontextové jazyky. Síla je neporovnatelná právě proto, že na druhou stranu jsme schopni 
takovýmto systémem vygenerovat některé jazyky kontextové. 

Nedostatek reprezentovaný sníženou třídou generovaných jazyků jsme odstranili definováním nové 
upravené CNF a jejím použitím v E0L-systémech. Do původní CNF jsme přidali neterminální unární 

pravidla typu <neterminál> → <neterminál> a nazvali ji CNF-U (s unárními pravidly). E0L-systémy 
dodržující tuto modifikovanou normu nazýváme E0LCNF-U-systémy a jejich síla se již vyrovná 
původním E0L-systémům. Opět jsme nad tímto systémem vystavěli syntaktickou analýzu popsanou 
algoritmem 3. Bohužel se zachováním třídy jazyků, které lze takto analyzovat, jsme ztratili i některé 
pozitivní vlastnosti. Unární pravidla totiž působí jako zpomalovací pravidla, proto se nám může snížit 
rychlost konvergence derivačního stromu k vrcholu. Dokonce v nejhorším případě můžeme 
v derivačním stromu narazit i na cyklus, což je jistě nežádaný prvek. Zůstává nám však omezená 
forma pravidel, která je jednoduchá pro zápis gramatiky i použití v matematických důkazech, 
a podobnost s všeobecně známou CYK metodou. 

Získali jsme tak dva potenciální výchozí body pro druhou polovinu práce, lišící se zmiňovanými 
výhodami a nevýhodami. Z praktického hlediska nelze rozhodnout, který je lepší, a který horší. Navíc 
nám oba výchozí body ovlivní výsledky dalšího bádání různými směry. Vystavěli jsme tedy další 
teorie nad oběma systémy, čímž jsme vytvořili zajímavé kombinace různých vlastností. 
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V druhé polovině práce jsme se zaměřili na multigenerativní gramatické systémy definované 
v disertační práci Ing. Romana Lukáše, Ph.D. [1], které se skládají z n bezkontextových gramatik, 
a kontrolní komponenty synchronizující jednotlivé gramatiky během derivace. Základním výstupem 
takovéhoto systému není jazyk, nýbrž n-jazyk. 

Tyto systémy se dělí na tři základní typy lišící se generativní silou a ortogonálně s tímto dělením na 
dva typy lišící se způsoby synchronizace. Abychom provedli co nejmenší změny vůči systémům, ze 
kterých vycházíme a dodrželi syntaktickou analýzu co nejblíže CYK metodě, vybrali jsme si k dalším 
teoriím Obecné multigenerativní gramatické systémy, a to s libovolným typem synchronizace. 
Paralelní principy jsme do těchto systémů zanesli vyměněním bezkontextových gramatik za námi 
definované E0LCNF-systémy, avšak při budování teorií byl brán zřetel i na silnější E0LCNF-U-systémy. 
Oba systémy představeným teoriím, až na výjimky, vyhovují, a tyto výjimky byly v textu 
diskutovány. Primárně jsme se tedy soustředili na systémy s pravidly v CNF, neboť to více 
korespondovalo zadání a přineslo některé vhodné vlastnosti, jako deklarovanou konečnost algoritmů. 
Čtenáři jsme tím ponechali volbu, aby se mohl rozhodnout sám, a v případě potřeby použít systém 
lépe vyhovující jeho požadavkům. 

Při definování obecných multigenerativních systémů s E0LCNF-systémy jako subsystémy jsme museli 
provést rozhodnutí, jak zachovat synchronizaci mezi subsystémy při paralelním průběhu. Z důvodů 
diskutovaných v kapitole 4.3.1 jsme nakonec zvolili prakticky schůdnější cestu, a to nerozšířit prvky 
synchronizační komponenty nad celý derivační krok systému, ale ponechat ji nezměněnou a využívat 
odděleně pro synchronizování dílčích aplikací pravidel v subsystémech. Význam tohoto rozhodnutí 
spočívá v zachování jednoduchosti synchronizační komponenty a její logická stránka se nezmění. 
Pouze se místo jednoho synchronizačního prvku v jednom derivačním kroku použije tolik prvků 
z komponenty, kolik n-tic symbolů chceme v tomto kroku přepsat. 

Z volby přístupu k synchronizaci však vyplynul ještě jeden sekundární důsledek, který částečně 
omezil systémy s pravidly v CNF-U. Jelikož musíme v každém derivačním kroku systému aplikovat 
stejný počet pravidel na všechny subsystémy a pravidla přepisují vždy jeden symbol, znamená to, že 
všechny subsystémy musí vygenerovat řetězce o stejné délce. Při použití pravidel v CNF by k tomu 
došlo za všech okolností, počet znaků je totiž definován výškou derivačního stromu, proto jde o jednu 
ze zmíněných odlišností při použití E0LCNF-U-systémů namísto E0LCNF-systémů. 

Jak již bylo zmíněno, výstupem derivačních procesů multigenerativních systémů jsou n-jazyky, proto 
jsme definovali metody syntaktické analýzy právě nad nimi. Existuje zde však možnost konvertovat 
n-jazyk na standardní jazyk převedením pomocí n-nární operace do módu této operace. Pro tyto účely 
se nejčastěji používají tři univerzální operace: Sjednocení, Konkatenace, Výběr první komponenty. 
Nastínili jsme tedy i možnosti syntaktické analýzy jazyka vzniklého takovouto transformací. 

U syntaktické analýzy n-jazyka jsme si představili dvě základní možnosti: 

1. Oddělená analýza v subsystémech s následnou kontrolou simulací. 

2. Synchronizovaná analýza bez potřeby kontroly simulací. 

Syntaktická analýza n-jazyka založená na kontrole následnou simulací derivování multiformy přináší 
výhodu v oddělené počáteční fázi, během které analyzují svou část multiformy jednotlivé 
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subsystémy, a to naprosto nezávisle. Proto je velmi příhodná k paralelizaci tohoto procesu do více 
výpočetních jednotek. Tato syntaktická analýza v subsystémech probíhá již dříve představenými 
algoritmy 2 či 3 v závislosti na typu subsystému (E0LCNF-systém / E0LCNF-u-systém). Pokud všechny 
analýzy uspějí, nastává druhá fáze – simulace. Vyzkouší se všechny stejně vysoké derivační stromy 
subsystémů propojit synchronizační komponentou s cílem dojít zpět k počáteční multiformě. Zde se 
může opět skrývat prostor pro paralelizaci pro více výpočetních jednotek, neboť simulace se 
provádějí nezávisle pro různé výšky nalezených derivačních stromů. 

Nevýhoda tohoto přístupu však tkví právě v nutnosti vygenerovat a poté i simulovat velké množství 
derivačních stromů a jejich kombinací. Dokonce pro systémy s pravidly v CNF-U může být díky 
možným cyklům v derivačních stromech množství takto vygenerovaných stromů až nekonečné. Proto 
se metoda hodí spíše pro systémy s pravidly v CNF, a také jde v určité úpravě o prozatím jedinou 
metodu použitelnou pro analýzu řetězců z módu první komponenty a módu sjednocení. 

Druhou metodou, kterou jsme rozvedli ve formální algoritmus 4 a následně i implementovali, je 
syntaktická analýza n-jazyka bez potřeby simulace. Základní princip tkví v přidání kontroly 
synchronizace mezi subsystémy již do analytických kroků. Omezí to tak explozi množství možných 
derivačních stromů v subsystémech a ponechá pouze takové, které synchronizaci vyhovují. Tento 
postup je samozřejmě vhodný pro systémy s pravidly v CNF, ale i daleko vhodnější pro systémy 
s pravidly v CNF-U, než postup předchozí. Nelze jej sice jednoduše paralelizovat pro více 
výpočetních jednotek, ale odpadá celý simulační krok a s velikou pravděpodobností se značně omezí i 
počet prozkoumávaných derivačních stromů. Navíc je jasně definovaný úspěšný konec algoritmu. 

Tento postup je vhodný i pro syntaktickou analýzu řetězců z módu konkatenace, kde umíme rozdělit 
tyto řetězce zpět na multiformu n-jazyka a dostáváme se tak zpět k analýze n-jazyka. 

Jako poslední část práce jsme popsali základní body implementace analyzátoru multiforem n-jazyka. 
Diskutovali jsme návrh aplikace i implementovanou strukturu. Manuál je možno nalézt v příloze 
práce i v elektronické formě na DVD spolu se zdrojovými kódy i ukázkovými daty. 

6.1 Možné směry pokra čování výzkumu 
Práce otevírá možnosti i k dalšímu výzkumu, ať na poli paralelních systémů, multigenerativních 
systémů, jejich spojení či implementace analyzátoru. U paralelních gramatik a obecně u všech 
algoritmů v práci se zabýváme především myšlenkou, zda řetězec patří do jazyka či ne. Pokud však 
nepatří, vyvstávají otázky proč ne. Nevíme, jestli jde pouze o syntaktickou chybu a kde, případně zda 
o jednu nebo více. S tím souvisí i schopnost zotavení se z chyb, aby analyzátor mohl pokračovat ve 
své práci a případně i navrhnout řešení problému. 

Zároveň u většiny algoritmů a metod je otázka výkonnosti, časové a prostorové složitosti a formální 
verifikace. Na většinu těchto otázek jsme se pokusili v práci nastínit odpověď. Především v oblasti 
multigenerativních systémů by byla důkladnější analýza a formální verifikace vhodné téma pro 
případné navazující práce. 

U algoritmů pro paralelní gramatiky využíváme E0L-systémy s omezenými tvary pravidel, přičemž 
zde není žádný formální algoritmus převodu obecného E0L-systému na systém takto omezený. 



 61

Především u systému s pravidly v CNF-U, který má stejnou vyjadřovací sílu, tvoří výzkum 
takovéhoto algoritmu velmi zajímavé téma pro článek nebo navazující práci. 

Multigenerativní systémy jako takové, i kombinace s paralelními subsystémy, jsou relativně novým a 
zatím ne příliš probádaným prostorem pro mnoho dílčích výzkumů. Zmínil bych zde především 
oblast transformování n-jazyka do různých módů a jejich zpětnou syntaktickou analýzu. Určité 
metody jsme v práci nastínili, ale byl zde ponechán prostor pro další výzkum a formální zápisy těchto 
algoritmů. Stejně tak i implementace analyzátoru se jednotlivými módy nezabývá a soustředí se 
pouze na rozhodnutí o příslušnosti multiformy do n-jazyka. 

6.2 Další využití multi-gramatických systémů 
Na závěr si dovolme ještě lehčí polemiku. Během práce s multigenerativními systémy se můžeme 
zamyslet i nad využitím více gramatik v průběhu generování jazyka a jeho syntaktické analýzy i 
z nových úhlů pohledu. Zapomeneme-li na pravidla multigenerativních systémů, otevírá se zde 
neprobádaný prostor pro další výzkum a mohou se objevit nové možnosti praktického využití. Ty 
nám pravděpodobně nijak nezmění analytickou sílu algoritmů či zařazení generovaného jazyka, ale 
jejich vlastnosti jsou zajímavé pro určité praktické oblasti. 

Ostatně již v předcházející bakalářské práci jsme se dotkli použití více gramatik u ET0L-systémů. A 
zrovna ET0L-systémy, jako speciální systémy z kategorie L-systémů, jsou dokonce silnější, než námi 
používané E0L-systémy (viz obrázek 18). Bohužel jde o systémy nedeterministické a jejich zpětná 
analýza je tak časově velmi náročná. Shrnutí pohledu na problematiku syntaktické analýzy s využitím 
ET0L-systémů, a proč jsou v základním stavu nevyhovující pro efektivní analýzu, lze nalézt 
v předcházející bakalářské práci [2]. 

 

 

 

 

 

Můžeme se však ubírat i odlišnou cestou, a to aplikací některých gramatik na stejné větné formy 
zároveň. V multigenerativních gramatických systémech patřily k jednotlivým komponentám vždy 
přiřazené větné formy, nad kterými prováděly derivace. Co když necháme gramatiky pracovat nad 
stejnou větnou formou, nikoliv sekvenčně, jak u ET0L-systémů, ale paralelně? Budou povoleny 
pouze takové derivace, kdy všechny gramatiky vygenerují stejnou větnou formu. 

Tímto přístupem si vynutíme průnik jazyků, což přináší jak teoretické, tak praktické otázky. Nelze 
například místo jedné komplikované gramatiky vytvořit několik méně komplikovaných, kdy každá 
bude hlídat určité logické aspekty jazyka, a jejích paralelní aplikací takto z lidského pohledu 
„jednodušeji“ definovat stejný jazyk? 

Kontextové 

jazyky 
ET0L jazyky 

E0L jazyky 
Bezkontextové 

jazyky 

Obrázek 18: Zařazení ET0L systémů 
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A co když oba přístupy zkombinujeme? Nabízejí se tu hned dvě varianty takovéhoto hybridního 
systému: 

1. Po vzoru multigenerativních gramatických systémů by každá větná forma měla vlastní 
generující komponentu, ale existovala by i jedna sdílená komponenta, která by se zároveň 
aplikovala na každou z těchto větných forem tak, jak je popsáno výše. Každá z těchto větných 
forem by tak musela spadat do jazyka sdílené komponenty, ale zároveň by pro ni mohla platit 
i určitá specifická pravidla definované příslušnou konkrétní komponentou. Jako příklad 
využití si lze představit, že sdílená komponenta definuje nějaké základní prvky/stavební 
kameny, které lze ale v různých částech řetězce různě kombinovat. 

2. Komplementárně k předchozímu návrhu se vybízí varianta, kdy by zůstalo vše zachováno, jen 
by sdílená gramatika nebyla aplikována na jednotlivé větné formy zvlášť, ale musela by jí 
vyhovovat až výsledná větná forma po provedení vybrané operace (obdobně jako 
v multigenerativních gramatických systémech: konkatenace, sjednocení…). Tato kontrola by 
se prováděla buď na konci, nebo při každém kroku (je otázka, zda tyto přístupy generují 
odlišné jazyky). Sdílená gramatika by se tak naopak ocitla spíše v roli, kdy kontroluje 
strukturu výsledného řetězce, naopak o prvky použité v jednotlivých částech by se staraly 
příslušné konkrétní komponenty. 
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Příloha 1: Manuál k syntaktickému analyzátoru 

Program slouží k syntaktické analýze multiřetězce pomocí n-OGN/P-EOLCNF/-U systému metodou 
zdola nahoru inspirovanou CYK algoritmem. Očekává od uživatele definici dílčích E0LCNF systémů, 
synchronizační komponenty vybraného typu a vstupní řetězec, pro který rozhodne o jeho příslušnosti 
do jazyka. Je plně funkční na operačních systémech MS Windows i Linux. 

Synopsis programu: 

program [-v|-d] -n|p <komponenta Q> [-s <multiretezec>] <E0LCNF1> <E0LCNF2> ... <E0LCNFn> 

První nepovinný parametr specifikuje úroveň informačních výpisů. Ty jsou stejně jako veškerá 
chybová hlášení a nápověda psány na standardní chybový výstup. Jednotlivé varianty značí režimy: 
Verbous a Debug – v tomto pořadí roste i množství vypsaných informací. Debug je režim, který se 
snaží vykreslovat do tabulky stav subsystémů po jednotlivých iteracích algoritmu. Proto není 
doporučeno ho používat s dlouhými řetězci a velkým počtem různých tokenů v gramatice (aby byl 
výstup naprosto přehledný, doporučuje se nemít více jak 8 různých typů tokenů v subsystému).  

Druhý parametr je povinný a je volba typu synchronizace (neterminálová/pravidlová) a název 
(popřípadě i cesta) k souboru s kontrolní komponentou. Možnosti zápisu kontrolní komponenty jsou 
popsány níže.  

Třetí nepovinný parametr umožňuje uživateli specifikovat zdrojový soubor s multiřetězcem (pozn.: 
počet řetězců v multiřetězci musí odpovídat počtu subsystémů v systému). Pokud není zadán, očekává 
se multiřetězec na standardním vstupu. Tvar je velmi jednoduchý: každý řetězec se očekává na 
jednom řádku, jednotlivé tokeny jsou odděleny bílým znakem (např. mezerou či tabulátorem) a vstup 
je ukončen koncem souboru (při vstupu z konzole na Windows Ctrl+Z , na Linuxu Ctrl+D ). Jsou 
umožněny řádkové komentáře započaté znaky "//".  

Posledními n parametry, kdy n>0, jsou jednotlivé subsystémy, respektive názvy souborů s jejich 
specifikací. Tvar zápisu opět viz níže.  

Rozhodnutí o příslušnosti řetězce do jazyka generovaného gramatikou je vypsáno jako jediná 
informace na standardní výstup (umožňuje to jednodušší řetězení programů či zachytávání výstupu). 
V případě příslušnosti do jazyka je ve tvaru „accept“, jinak „reject“ (konstanta ve zdrojovém 
souboru, lze jednoduše redefinovat).  
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Příklady spuštění: 

• program -n Q.txt g1.txt g2.txt < mstr.txt 
– nejkratší varianta, netermináloví synchronizace, 2 subsystémy, žádný report 

• program -v -p Q.txt -s mstr.txt g1.txt g2.txt 2> report.txt 
– střední úroveň reportu s jeho přesměrováním do souboru, pravidlová synchrizace, 
multiřetězec načten ze souboru 

• program -d -n Q.txt -s mstr.txt g1.txt g2.txt > vysledek.txt 

– nejdetailnější report, výsledek analýzy přesměrován do souboru 

Syntaxe definice subsystému: 

Definiční soubor subsystému obsahuje nejprve textovou posloupnost tokenů jako počátení axiom 
zapsaný na jednom řádku (opět platí, že tokeny jsou odděleny bílými znaky). Poté pokračuje definice 
gramatiky jako posloupnost binárních nebo unárních pravidel v textové formě. K zajištění co největší 
přehlednosti umožňuje i psaní řádkových komentářů. Podmínky správného zapsání pravidla jsou:  

• Všechny tokeny jsou jednoslovné (nesmí obsahovat bílé znaky) a existují tyto rezervované: 
„//“, „:“, „;“ (dvojte čka a středník). Symboly z těchto tokenů se mohou objevit 
v uživatelských tokenech, ale musí být v kombinaci s jinými znaky.  

• Tokeny jsou odděleny bílými znaky (jejich počet nehraje roli, povinný alespoň jeden).  

• Pravidlo se stává z levé a pravé strany oddělené tokenem „ : “. Levá strana se skládá právě 
z jednoho tokenu, pravá z jednoho nebo dvou. Pravidlo je ukončeno tokenem „ ; “.  

• Celá sada pravidel je ukončena znakem konec souboru.  

• Token „ // “ uvozuje řádkový komentář. Při jeho nalezení bude on i zbytek řádku zahozen.  

Syntaxe definice kontrolní komponenty: 

Soubor s definicí kontrolní komponenty Q, která hlídá synchronizaci mezi subsystémy, se liší dle 
typu synchronizace. Pro neterminálovou synchronizaci obsahuje n-tice tokenů (neterminálů), pro 
pravidlovou n-tice indexů pravidel. Pravidla jsou indexovány dle jejich pořadí v definici gramatiky. 
K zajištění co největší přehlednosti umožňuje i psaní řádkových komentářů. Podmínky správného 
zapsání n-tic jsou:  

• Všechny neterminální tokeny i pravidlové indexy jsou jednoslovné a jsou odděleny bílými 
znaky - mezera, tabulátor...  

• Jednotlivé kontrolní n-tice musí být umistěny ja jednom řádku (co řádek, to n-tice).  

• Celá sada n-tic je ukončena znakem konec souboru.  

• Token „ // “ uvozuje řádkový komentář. Při jeho nalezení bude on i zbytek řádku zahozen.  


