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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá modifikací metody syntaktické analýzy zvané rekurzivní sestup. Práce se 

zaměřuje především na zvýšení síly této metody. Je navrženo vylepšení metody, aby byla schopna 

analyzovat i nejednoznačné gramatiky. V práci je navržen jazyk a jeho gramatika, na jejímž základě 

je provedena implementace demonstrační aplikace. Program provede lexikální a syntaktickou analýzu 

daného zdrojového kódu a výstupem je několik seznamů pravidel, pomocí kterých lze rozložit daný 

vstup. 

 

 

 

 

Abstract 

Bachelor’s thesis deals with modification of syntax analysis, specifically method called recursive 

descent. The main goal of this work is to increase the power of this method. The improvement is 

designed in order the method is able to analyse ambiguous grammars. In the project, there is also 

designed a language and its grammar. On the basis of the grammar, implementation of the 

demonstration application is done. Application does lexical and syntax analysis of the given source 

code and the output are several lists of rules which can be used to parse the input. 
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1 Úvod 

 

Základním komunikačním prostředkem mezi lidmi je řeč. Každá řeč se skládá ze slov, která tvoří 

lexikální systém určitého jazyka. Jazyk tedy můžeme definovat jako systém, pomocí kterého se 

popisují věci, akce, myšlenky a podobně. Jazyků však existuje přibližně 7 000 a rozumět všem není 

v lidských silách. Pokud tedy chceme převést zápis v jednom jazyce do jazyka jiného, musíme 

provést překlad. 

Také pro komunikaci mezi programátorem a počítačem je třeba nějaký komunikační 

prostředek. Říká se mu programovací jazyk. Počítač je však stroj, který interpretuje jazyk strojový. 

V dřívějších dobách bylo třeba vytvořený algoritmus ručně přepsat do symbolického strojového 

jazyka a tento do strojového kódu. Toto je však činnost časově velmi náročná a navíc také náchylná 

k chybám. Proto začaly vznikat automatické prostředky, které převedou algoritmus zapsaný 

v programovacím jazyce do jazyka strojového. Těmto nástrojům se říká překladače. 

Postup práce překladače bývá z formálního hlediska rozdělen na několik relativně 

samostatných částí (ve skutečnosti však můžou splynout). A přestože všechny tyto části jsou pro chod 

překladače důležité, jedna z nich bývá označována za mozek překladače – syntaktický analyzátor. A 

právě tato část překladu je základem mé práce. 

Syntaktický analyzátor provádí samotnou analýzu vstupního programu zapsaného v daném 

programovacím jazyce. Jeho úkolem je rozpoznat, zda je program zapsán správným způsobem, tedy 

že jeho konstrukce vyhovují gramatickým pravidlům daného jazyka. Metod, jak toto provádět, 

existuje velké množství. Obvykle však vychází z jednoho ze dvou základních přístupů: shora dolů, 

nebo zdola nahoru.  

Já jsem si pro svou práci vybral metodu rekurzivního sestupu, která je relativně jednoduchá a 

intuitivní, avšak má také své nedostatky. A právě na odstranění některých těchto nedostatků, a tím 

pádem zdokonalení tohoto způsobu překladu, je zaměřena tato práce. Konkrétně se jedná o zvýšení 

síly této metody, která tak bude schopna analyzovat i nejednoznačné gramatiky a díky tzv. návratu 

najít všechny syntaktické stromy, na které jde daný vstup podle definované gramatiky rozložit. 

Výstupem programu tedy bude několik seznamů pravidel, pomocí kterých lze rozložit daný vstupní 

řetězec podle definované gramatiky. 

Po úvodu následuje kapitola objasňující některé ze základních pojmů, které jsou důležité pro 

pochopení celé problematiky. Jedná se především o pojmy z oblasti gramatik a jazyků.  

V další kapitole je popsána typická struktura překladače. Syntaktická analýza, kterou se 

především zabývá tato práce, je jen jednou z několika jeho částí. A právě to, jakou roli mají i další 

součásti překladače, je popsáno v této kapitole. 

Následující kapitola se již podrobněji věnuje stěžejní části překladu – syntaktické analýze. Je 

zde popsáno několik nejčastějších metod, které se při syntaktické analýze využívají. 

V této práci se zabývám metodou překladu, která se nazývá rekurzivní sestup. Její rozbor je 

náplní další kapitoly. Nejprve je popsán klasický přístup, který však trpí řadou nedokonalostí. Dále se 

věnuji možnostem modifikace tohoto přístupu, konkrétně tedy možnosti rozkládat rekurzivním 

sestupem i nejednoznačné gramatiky. 
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V další kapitole je popsán jazyk, který jsem navrhl za účelem demonstrace modifikací 

rekurzivního sestupu. Jedná se o jazyk, který je typově blízky jazykům C/C++. Jsou zde však některé 

odlišnosti. 

Prvním krokem, který obvykle překladač provádí, je lexikální analýza. I tato práce zahrnuje 

lexikální analyzátor. Zde se typicky využívá konstrukce zvané konečný automat. Jeho návrh je 

popsán v další kapitole. 

Následující kapitola se zabývá návrhem vlastního syntaktického analyzátoru. Je zde popsán 

způsob, jakým bude probíhat analýza, aby bylo dosaženo kýžených závěrů. 

Předposlední kapitola se zabývá implementací práce. Je zde popsána jak implementace 

lexikálního, tak syntaktického analyzátoru. Implementačním jazykem jsem zvolil jazyk C. 

V závěru jsou zhodnoceny provedené modifikace, inovovaný způsob rekurzivního sestupu je 

porovnán s klasickým přístupem. Také jsou navržena případná další vylepšení. 
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2 Základní pojmy 

V této kapitole jsou vysvětleny některé základní pojmy z oblasti teorie formálních jazyků a 

překladačů. Rozumět těmto pojmům je důležité pro lepší pochopení rozebírané problematiky. 

 

2.1 Gramatiky a jazyky 

2.1.1 Abeceda 

Abeceda je konečná, neprázdná množina elementů, které nazýváme symboly [1]. Obvykle se značí 

symbolem Σ. Z abecedy se v daném jazyku vytváří vyšší významové celky. 

 Mezi často využívané abecedy patří dvojková abeceda {0,1} nebo například písmena anglické 

abecedy.  

 

2.1.2 Řetězce 

Nechť Σ je abeceda. 

 

1) ε je řetězec nad abecedou Σ. 

2) Pokud x je řetězec nad abecedou Σ a    , potom    je řetězec nad abecedou Σ [1]. 

 

Pozn.: ε (epsilon) značí tzv. prázdný řetězec, tzn. řetězec, který neobsahuje žádný symbol. 

 

2.1.3 Jazyky 

Nechť    značí množinu všech řetězců nad  . Každá podmnožina      je jazyk nad  . Jazyk L je 

konečný, pokud obsahuje konečný počet řetězců, jinak je nekonečný [1]. 

 Příkladem formálního jazyku může být množina všech slov nad abecedou {a,b}. Jazyk však 

může být definován také jako množina slov generovaná nějakou formální gramatikou. Pojem 

gramatika je vysvětlen v následující podkapitole. 

2.1.4 Gramatiky 

Definice jazyka uvedená výše není vhodná pro praktické použití v souvislosti s popisem nějakého 

programovacího jazyka. Vyžaduje vyjmenování všech možných řetězců. Potřebujeme nějaký 

mechanismus, který bude vyčerpávajícím způsobem popisovat daný jazyk. Tímto mechanismem je 
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tzv. gramatika. Představuje systém syntaktickým pravidel, pomocí kterého je možné vygenerovat 

libovolný řetězec jazyka, případně je možné zjistit, zda daný řetězec do jazyka patří, či ne [2]. 

Jinak řečeno, gramatikou je označována struktura, která popisuje formální jazyk. Skládá se 

z konečné neprázdné množiny pravidel, které určují syntaxi daného jazyka. 

 

V definici gramatiky se vyskytují pojmy terminál a neterminál. 

Terminál je prvotní symbol daného jazyka. Tento symbol již v procesu analýzy 

nenahrazujeme. Jde o cílový termín, který je součástí nějakého řetězce jazyka. 

Neterminál je symbol definovaný pomocí pravidel jazyka. Jedním z neterminálů je tzv. 

počáteční (startovací) symbol. To je symbol, ze kterého začíná generování vět jazyka, případně 

analýza věty.  

 

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

 N je abeceda neterminálů 

 T je abeceda terminálů, přičemž        

 P je konečná množina pravidel tvaru    , kde                         

     je počáteční neterminál [1]. 

 

2.1.5 Chomského hierarchie gramatik 

Definice gramatiky v předchozí kapitole je dost obecná. Proto je vhodné vytvořit několik typů 

generativních gramatik. Mezi nejznámější klasifikace patří Chomského hierarchie. Chomského 

hierarchie je hierarchie tříd formálních gramatik generujících formální jazyky. Definuje čtyři typy 

gramatik. Obrázek 2.1 graficky znázorňuje vztah jazyků generovaných těmito gramatikami.  

 

Typ Gramatiky Generované jazyky Tvar pravidel     

Typ 0 Neomezené 
Rekurzivně 

vyčíslitelné 
                        

Typ 1 Kontextové Kontextové 
                         

        

Typ 2 Bezkontextové Bezkontextové              

Typ 3 Pravé lineární Pravé lineární              

 

Tabulka 2.1: Chomského klasifikace gramatik [1] 
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Obrázek 2.1: Chomského hierarchie tříd jazyků [1] 

 

2.2 Konečný automat 

Konečný automat je výpočetní model používaný pro studium formálních jazyků. Popisuje jednoduchý 

počítač, který může být v jednom z několika stavů, mezi kterými přechází čtením symbolů ze vstupu. 

Množina stavů je konečná, neexistuje žádná historie. Formálně je definován jako pětice [1]: 

 

             , kde 

   je konečná množina stavů, 

   je vstupní abeceda, 

   je konečná množina pravidel tvaru     , kde               , 

     je počáteční stav, 

     je množina koncových stavů. 

Konečný automat je často výhodně využíván při provádění lexikální analýzy. 

Na počátku se konečný automat nachází v definovaném počátečním stavu. V každém kroku 

přečte jeden symbol ze vstupu a přejde do stavu, který zjistí z přechodové tabulky. Tento stav 

odpovídá aktuálnímu stavu a přečtenému symbolu. Poté se pokračuje čtením dalšího symbolu ze 

vstupu. Automat po ukončení čtení vstup buď přijme, nebo nepřijme, podle toho, jestli stav patří či 

nepatří do skupiny přijímaných stavů. Množina všech řetězců, které automat přijme, tvoří regulární 

jazyk. 
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3 Překladač 

Překladač je nástroj, který čte program zapsaný ve zdrojovém jazyce a překládá ho na program 

napsaný v cílovém jazyce (viz Obrázek 3.1). Zdrojový a cílový program jsou vzájemně funkčně 

ekvivalentní.  

 

Obrázek 3.1: Základní princip překladače 

Samostatnou kategorií jsou tzv. interprety. To jsou programy, které umožňují přímo 

vykonávat zápis jiného programu v jeho zdrojovém kódu ve zvoleném programovacím jazyce. 

Program tak není nutné převádět do strojového kódu cílového procesoru. Kód je tedy snadno 

přenositelný mezi různými počítačovými platformami. 

Struktura překladače je typicky tvořena několika základními částmi. Obrázek 3.2 znázorňuje 

jejich posloupnost. V následujících odstavcích jsou tyto části stručně popsány. 

 

 

Obrázek 3.2: Struktura překladače [1] 



9 

 

3.1 Lexikální analýza 

Při lexikální analýze se převádí vstupní zdrojový soubor na lexémy, tedy logicky oddělené lexikální 

jednotky (např. klíčová slova, identifikátory, operátory,…). Lexémy jsou reprezentovány tokeny, 

které mohou mít určitě vlastnosti, například druh lexému nebo třeba u identifikátorů odkaz do tabulky 

identifikátorů apod. Celý tento soubor údajů (token) je pak předáván dále syntaktickému analyzátoru.  

Při lexikální analýze se využívá jednoho ze dvou přístupů. První možností je, že se nejprve 

provede analýza celého souboru, posloupnost tokenů se uloží a až poté začne syntaktická analýza. 

Druhým možným přístupem je pak postupné předávání tokenů syntaktické analýze, která si lexikální 

analyzátor zavolá vždy, když potřebuje další token. Tento přístup je v praxi více využívaný, protože 

neklade tak velké paměťové nároky. 

Lexikální analyzátor je obvykle konstruován pomocí konečného automatu. Ze vstupu jsou 

postupně čteny jednotlivé znaky, jejichž sekvence pak musí být správně rozpoznána jako lexém, 

jehož reprezentace ve formě tokenu je pak předávána syntaktickému analyzátoru. Dalším důležitým 

úkolem lexikálního analyzátoru je rozpoznání a odstranění všech pro syntaktickou analýzu 

nepotřebných znaků. Jedná se o především o komentáře a bílé znaky. Úkolem lexikálního analyzátoru 

je v neposlední řadě taktéž odhalování lexikálních chyb (např. nekorektní znaky).  

Existují automatické nástroje pro tvorbu lexikálních analyzátorů, například Lex, Flex.  

 

 

3.2 Syntaktická analýza 

Druhou částí překladače je syntaktická analýza. V moderních překladačích se jedná o stěžejní část 

překladu. Syntaktický analyzátor kontroluje, zda řetězec tokenů reprezentuje syntakticky správně 

napsaný program. Pokud je k danému řetězci tokenů nalezen derivační strom, program je správný, 

jinak ne. Vytváření derivačního stromu je založeno na gramatických pravidlech. 

Syntaktické analýze se podrobně věnuji v kapitole 3. 

 

3.3 Sémantická analýza 

Sémantický analyzátor zpracovává derivační strom a provádí analýzu významu jednotlivých operací. 

Dochází například ke kontrole typů, při které může provádět implicitní konverze nebo ke kontrole 

deklarací proměnných. Při tomto se využívá vytvořená tabulka symbolů. Výstupem syntaktické 

analýzy je abstraktní syntaktický strom. 

Ve většině překladačů se využívá tzv. syntaxí řízený překlad, což je způsob překladu řetězce 

na sekvenci akcí tak, že každá akce je navázána na pravidlo gramatiky. Výsledkem analýzy je proto 

sekvence aplikovaných pravidel gramatiky. Díky syntaxí řízenému překladu je možné provádět 

sémantickou analýzu v rámci syntaktické analýzy [3]. 
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3.4 Generátor vnitřního kódu 

V této fázi se strukturovaný syntaktický strom převádí na lineární posloupnost instrukcí. Nejedná se 

však o generování cílového kódu, nýbrž o kód v pomocném jazyce, tzv. mezikód. Tato fáze překladu 

není povinná, existují i překladače bez generátoru mezikódu, nicméně ulehčuje následující operace 

(např. optimalizace). V případě interpretů může být vnitřní kód konečným produktem překladu, který 

je interpretován. 

Příkladem vnitřního kódu je tzv. tříadresný kód. Instrukce tohoto kódu mají jednotnou 

strukturu. Pracují nad adresami dvou vstupních operandů a jednoho výsledkového. 

 

3.5 Optimalizátor 

Optimalizátor upravuje vnitřní kód tak, aby byl efektivnější. Nejedná se o povinnou část překladače. 

Příkladem optimalizace může být odstranění cyklického přiřazení nebo zahození tzv. mrtvého kódu, 

tedy úseku kódu, který se nikdy nevykoná. 

 Příkladek výstupu generátoru vnitřního kódu může být následující sekvence instrukcí: 

t1 = inttofloat(60) 

t2 = id3 * t1 

t3 = id2 + t2 

id1 = t3. 

  

Optimalizátor poté může eliminovat operaci inttofloat tak, že přímo nahradí celé číslo 

(60) číslem s plovoucí řádovou čárkou (60.0). Navíc proměnná t3 je použita jen na uchování 

mezivýsledku, který je hned následně převeden do proměnné id1. Výstupem optimalizátoru tedy 

může být následující sekvence: 

    t1 = id3 * 60.0 

    id1 = id2 + t1. 

 

3.6 Generátor cílového kódu 

V této fázi je optimalizovaný vnitřní kód převeden na cílový program, tedy na program zapsaný 

v cílovém jazyce. V praxi je cílovým jazykem většinou asembler nebo strojový kód – je závislý na 

cílovém prostředí, ve kterém má pracovat přeložený program. Pokud je cílovým jazykem strojový 

kód, pro každou proměnnou, která je v programu použita, je určen registr nebo místo v paměti. 

Instrukce mezikódu jsou poté převedeny na instrukce strojového jazyka, které provádí totožné akce.  
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4 Syntaktická analýza 

Syntaktická analýza je obecně proces analýzy posloupnosti formálních prvků s cílem určit jejich 

gramatickou strukturu vůči předem dané formální gramatice [4]. Posloupností formálních prvků 

rozumíme sekvenci tokenů (např. slov). Cílem syntaktické analýzy je, aby počítač na základě 

gramatických pravidel porozuměl vztahům mezi jednotlivými slovy (symboly, tokeny). 

Syntaktickou analýzou se na základě gramatických pravidel transformuje vstupní text do 

datové struktury, derivačního stromu. Derivační strom zachovává hierarchii vstupních dat a je tak 

vhodný pro další zpracování. 

K syntaktické analýze můžeme použít jeden ze dvou základních přístupů, buď metodu shora 

dolů, nebo zdola nahoru. 

 

4.1 Syntaktická analýza shora dolů 

Při tomto přístupu analyzátor začíná počátečním symbolem gramatiky a postupnou expanzí 

neterminálních symbolů se snažíme dospět k terminálům, které budou odpovídat posloupnosti 

lexikálních symbolů na vstupu. Derivační strom je tak vytvářen od kořene směrem k listům.  

 

4.1.1 Metoda hrubé síly 

Jedná se o metodu s návratem. Vytváříme derivační strom navazováním větví, dokud nedosáhneme 

korektní množiny terminálů. Pokud se snažíme analyzovat řetězec, který není součástí daného jazyka, 

chyba je v nejhorším případě odhalena po vyzkoušení všech možností [5].  

Problémem této metody je, že může být velmi pomalá kvůli velkému množství volání 

procedur. Množství cest skrz derivační strom může být velmi velké. Dalším problémem je 

nedokonalé zotavení z chyb. Chyba je zjištěna až po vyzkoušení všech možností a pak už ani nelze 

říct, kde a proč se chyba vyskytla. Dalším problémem je také to, že při každém návratu musíme mazat 

již vytvořený kód, takže musíme mít uchované asociace mezi bloky kódu a stavem analýzy. Řešením 

těchto problému je minimalizace návratů, tedy použití lepších algoritmů. 

 

Algoritmus: 

1) Na daný neterminální symbol aplikujeme první pravidlo gramatiky. 

2) Získali jsme expandovaný řetězec. Vybereme z něj nejlevější nonterminál a aplikujeme 

na něj jeho první pravidlo. 

3) Krok 2 opakujeme, dokud nenastane jedna z 2 následujících možností: 

- Nejsou žádné další nonterminály k expanzi, řetězec byl úspěšně rozparsován. 

- Nekorektní expanze, ta je indikována produkcí podřetězce terminálů, které 

neodpovídají danému segmentu zdrojového textu. V tomto případě je tedy vrácena 

poslední expanze a pro daný nonterminál se provede další pravidlo, které je k 

dispozici a celý proces tak pokračuje. Pokud nejsou žádné další pravidla, expanze je 
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nahrazena nonterminálem a celý proces je tak znovu vrácen zpět. Takto to pokračuje, 

dokud nejsou k dispozici další pravidla, nebo pokud jsme se vrátili až k počátečnímu 

symbolu. V tomto případě je daný symbol neparsovatelný, protože není obsažen 

v dané gramatice [5]. 

 

4.1.2 Rekurzivní sestup 

Jde o metodu bez návratu. Je rychlejší než metoda hrubé síly, ale ne tak obecná – nefunguje pro 

všechny gramatiky. Musíme mít tzv. LL(k) gramatiku, což je gramatika, která nemá konflikty 

v rozkladové tabulce. Aplikování pravidel je realizováno jako volání funkcí. Máme funkci pro každý 

nonterminál, ta vrací true nebo false podle toho, jestli rozeznala podřetězec, který je expanzí 

nonterminálu. Tělo procedur je dáno pravou stranou pravidla pro daný nonterminál. Výhodou této 

metody je také to, že ke své práci nevyžaduje zásobník, rekurze jej vlastně supluje. Existují i metody 

rekurzivního sestupu s návratem. Rekurzivní sestup v tom případě sice není limitován LL(k) 

gramatikami, ale není zde zaručeno, že metoda dosáhne cíle. Také zde existuje riziko, že metoda bude 

pracovat v exponenciálním čase.  

Metoda syntaktické analýzy zvaná rekurzivní sestup je podrobněji rozebrána v kapitole 4. 

 

4.1.3 Prediktivní syntaktická analýza 

Využívá se jeden zásobník. Na zásobník se umístí počáteční symbol. Pokud je na vrcholu zásobníku 

nonterminál, nahradíme jej za pravou stranu pravidla (reverzně). Na výstup se uloží číslo pravidla. 

Pokud je na vrcholu zásobníku terminál a shoduje se se vstupním symbolem, terminál se z vrcholu 

zásobníku odebere. Jinak došlo k chybě. 

 Síla této metody je stejná jako u rekurzivního sestupu, musíme tedy mít LL(k) gramatiku. 

Gramatika tedy nesmí obsahovat ani levou rekurzi, ani nejednoznačnost. Prediktivní sestup pracuje 

v lineárním čase [5]. 

 

4.2 Syntaktická analýza zdola nahoru 

Při tomto přístupu začíná analyzátor vstupním textem a snaží se jej převést na počáteční symbol 

gramatiky. Prakticky se tedy hledají pravidla, které obsahují terminální symboly, ty se redukují na 

nonterminály a tímto způsobem se postupuje až k počátečnímu symbolu. Derivační strom je tedy 

vytvářen od listů směrem ke kořeni.  
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4.2.1 Precedenční analýza 

Využívá se často při analýze výrazů. Je třeba sestrojit tabulku, na základě které se pak určí prováděná 

akce. Tabulka udává vztah mezi párem operátorů (priorita, asociativita). Může obsahovat jeden z 3 

symbolů: =, <, >. Algoritmus vychází z algoritmu pro převod infixové notace na obrácenou Polskou 

notaci (postfix). Nevýhodou této metody je, že se s ní dá rozložit pouze podmnožina LR(1) jazyků.  

Algoritmus [5]: 

Nechť v je aktuální vstupní symbol, z je nejvrchnější terminál na zásobníku. Podle 

symbolu v tabulce na souřadnicích [z, v] proveď jednu z následujících akcí: 

- =: Dej symbol ze vstupu na zásobník 

- <: Za nejvrchnější terminál na zásobníku umísti znak <. Umísti aktuální vstupní 

symbol na vrchol zásobníku. 

- >: Najdi na zásobníku symbol <. Mezi tímto symbolem a vrcholem zásobníku najdi 

pravou stranu pravidla. Odstraň tuto sekvenci ze zásobníku včetně symbolu <. Na 

zásobník umísti levou stranu pravidla. Zapiš číslo pravidla na výstup. 

- Prázdné políčko: Syntaktická chyba ve vstupním řetězci. 

Toto se opakuje, dokud není prázdný zásobník a nejsou žádné symboly na vstupu. 

 

4.2.2 LR syntaktická analýza 

LR syntaktická analýza se během své činnosti snaží vytvořit obrácenou nejpravější derivaci vstupního 

řetězce. Toto má jisté výhody. Je možné vytvořit analyzátory k rozpoznání téměř všech konstrukcí 

programovacích jazyků, které jsou syntakticky definované bezkontextovými gramatikami. LR(k) 

analyzátor se rozhoduje na základě obsahu zásobníku a k symbolech výhledu. Také se zde využívá 

tabulka. Má 2 části – akční a přechodovou. Konstrukce této tabulky je složitější než u precedenční 

analýzy.  

Existuje několik algoritmů konstrukce LR tabulky: 

- SLR (simple LR) – nejslabší, jednoduchý, málo stavů 

- Obecná LR (canonical) – nejobecnější (nejsilnější), ale hodně stavů, náročné na čas i 

paměť 

- LALR (lookahead LR) – většina gramatik, jednoduchá implementace, stejný počet 

stavů jako SLR 

Algoritmus [5]: 

- Vlož na zásobník dvojici symbolů <$,q0>, nastav aktuální stav s na q0 

Hlavní cyklus: 

Nechť a je aktuální vstupní symbol, s je aktuální stav. Podle obsahu políčka LR-tabulky akční 

časti na souřadnicích [s, a] rozhodni: 

▪ sq – načti symbol a ze vstupu a dej dvojici <a, q> na zásobník. Aktuální stav s 

nastav na q. 

▪ rp – nechť pravidlo s navěstím p je v tvaru A → X1X2...Xd. Potom: 
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• Zkontroluj, zda je prvních d symbolů na zásobníku ve tvaru: <X1, ?><X2, 

?> …<Xd , ?>, jinak nastala chyba. 

• Nechť se ještě hned před prvkem <X1, ?> nachází prvek v tvaru <?, q>, 

kde q je nějaký stav. Nastav aktuální stav s na hodnotu, kterou obsahuje LR-

tabulka přechodové časti na souřadnicích [q, A], odstraň symboly <X1, 

?><X2, ?> …<Xd, ?> ze zásobníku a vlož na něj dvojici <A, s>. 

▪ ☺ – konec – syntaktická analýza proběhla úspěšně. 

▪ Prázdné políčko – chyba. 

 Proveď další iteraci cyklu. 
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5 Rekurzivní sestup 

Rekurzivní sestup je metoda syntaktické analýzy shora dolů. Standardně jde o metodu bez návratu, 

která je schopna zpracovat LL(k) gramatiky [5]. To znamená, že síla této metody je relativně malá. 

Bylo by tedy vhodné zvýšit sílu této metody, aby byla schopná přijímat a zpracovávat více gramatik. 

Navržené vylepšení tedy spočívá v tom, že rekurzivní sestup bude schopen analyzovat nejednoznačné 

gramatiky a umožňovat návrat při chybné analýze. Nejednoznačnou gramatikou rozumíme gramatiku, 

pro kterou platí, že pro určitý vstupní řetězec v jazyce gramatiky existuje více než jeden derivační 

strom. A právě hledání všech derivačních stromů, na které můžeme daný vstupní řetězec rozložit, je 

hlavní funkcí této práce. Výstupem tedy bude několik seznamů pravidel gramatiky, jejichž 

prováděním je možné rozložit daný vstup podle navržené gramatiky. 

 

5.1 Klasický přístup 

Syntaktická analýza prováděná metodou rekurzivního sestupu standardně funguje tak, že sekvence 

aplikovaných pravidel je realizována jako sekvence volání funkcí. Konkrétně tedy máme funkci pro 

každý neterminál. Každá funkce vrací jednu z hodnot true nebo false, v závislosti na tom, zdali byl 

nebo nebyl rozeznán řetězec, který je expanzí daného neterminálu [7]. Funkce srovnává vstupní 

řetězec s pravou stranou pravidla a případně volá jinou funkci k dalšímu rozkladu. 

 

Příklad gramatiky, na které bude demonstrován rekurzivní sestup: 

S -> DC | AB 

A -> a | aA 

B -> bc | bBc 

D -> ab | aDb 

C -> c | cC 

 

Pokud bychom vzali vstupní řetězec abc, tak bude rekurzivní sestup probíhat následovně: 

Z počátečního symbolu S se vybere první pravidlo a volá se funkce jeho prvního neterminálu, 

tedy funkce pro neterminál D. Nyní jsou opět 2 možnosti, které pravidlo zvolit, takže opět vezmeme 

první možnost. Zde se shoduje terminál a a také druhý terminál b. Skončilo tedy provádění funkce 

pro neterminál D a následuje provádění funkce pro neterminál C. Zde opět vybereme první ze dvou 

možných pravidel. Terminál c se shoduje se vstupem. Další symboly už na vstupu nejsou a tak jsme 

dospěli ke konci pravidla pro počáteční symbol. Vstupní řetězec byl tedy úspěšně rozparsován. 

Jiná situace nastane, pokud bychom vzali vstupní řetězec aabc: 

Z počátečního symbolu S se opět vybere první pravidlo a volá se funkce pro neterminál D. 

Zde jsou 2 možnosti, vybere se první z nich a po porovnání s terminálem neuspěje, vybere se druhá 

možnost a ta také neuspěje. Proto se z počátečního symbolu S vybere druhé pravidlo, tedy S -> AB. 

Ve funkci pro neterminál A jsou opět 2 možnosti, vybere se první z nich. Pravá strana pravidla A -> 

a se shoduje s terminálem na vstupu. Pokračujeme tedy voláním funkce pro neterminál B, kde 
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zjistíme, že se se vstupem neshoduje ani jedno z možných pravidel. Derivace vstupního řetězce tedy 

skončí chybou. 

Analyzátor tedy pro řetězec ABC neuspěl a zahlásil chybu, a to přesto, že tento vstupní 

řetězec je možné podle dané gramatiky rozložit. Konkrétně tedy posloupností pravidel S -> AB -> 

aAB -> aaB -> ABC.  

Vidíme tedy, že standardní metoda rekurzivního sestupu neuspěje i u relativně jednoduchého 

vstupního řetězce. Důvodem neúspěchu je to, že poté co uspěje pravidlo A -> a už se nikdy 

nezkouší pravidlo A -> aA. Problém je tedy v tom, že máme více než jednu pravou stranu pravidla, 

které mohou uspět. Konkrétně zde jde o to, že jedna pravá strana je prefixem jiné pravé strany 

pravidla. Tato metoda rekurzivního sestupu je tedy příliš optimistická, protože předpokládá, že když 

některá možnost uspěje, tak že je to ta správná možnost. A není zde již možnost návratu, pokud se 

ukáže, že to správná možnost nebyla. Zvláště závažný je tento problém v případě, že gramatika 

obsahuje ε-pravidla. Ta totiž vždy uspějí. Další důsledek nemožnosti návratu je ten, že nezískáme 

všechny rozklady, pokud jich pro daný vstupní řetězec existuje více než jeden (nejednoznačné 

gramatiky). Zde je tedy vhodné metodu rekurzivního sestupu vylepšit. 

 

5.2 Modifikace rekurzivního sestupu 

Tato podkapitola vychází ze zdroje [4]. V předchozí sekci bylo ukázáno, co je velkým problémem 

rekurzivního sestupu. Akceptovali jsme dané pravidlo, přestože se později ukázalo, že to byla chyba. 

Pravidlo tedy můžeme akceptovat pouze v případě, že to povede k úspěšnému rozkladu vstupního 

řetězce. Zakomponovat tento požadavek do rekurzivního sestupu je však obtížné. Potřebovali bychom 

proceduru, která nám řekne, zdali akceptování daného pravidla povede k úspěšnému rozkladu. 

Takových procedur by však bylo nekonečně mnoho v závislosti na vstupní větě. Takže je jasné, že 

není možné je všechny napsat. 

Existuje však možnost, jak se s tímto vypořádat. Můžeme proceduru sestavit dynamicky 

během analýzy. Programovací jazyky k tomu nabízí vhodnou konstrukci: funkce jako parametr. 

Funkce může přijímat jinou funkci jako parametr a volat ji nebo předat jiné funkci. Funkce, která 

bude předávána jako parametr, se nazývá tail funkce. Tato funkce bude mít na starost parsování 

zbytku věty, tedy například pokud budeme mít pravou stranu pravidla AbC, tak tail funkce bude 

funkce bC a bude se jako parametr předávat funkci A. Tento přístup použijeme jak pro všechny 

neterminály, tak pro všechny terminály. 

Procedura pro terminál bude vypadat docela jednoduše. Pokud budeme mít například terminál 

a, tak v proceduře a se porovná terminál s aktuálním vstupním symbolem. Pokud porovnání uspěje, 

posuneme pozici ve vstupním řetězci na další symbol a zavoláme parametr tail. Poté, pokud se tail 

funkce vrátí, obnovíme pozici ve vstupním řetězci a vracíme se. 

Komplikovanější situace nastane při vytváření procedury pro neterminál. Závisí to však na 

typu gramatického pravidla pro daný neterminál. Nejjednodušším případem je pravidlo typu A -> 

ε. To je realizováno jako prosté volání tail funkce. Dalším o trochu složitějším případem je pravidlo 

typu A -> X, kde X může být jak terminál, tak neterminál. Toto je realizováno jako volání 

procedury X s parametrem tail. Dalším případem je pravidlo typu A -> XY. Funkce pro X očekává 
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v parametru funkci „to co následuje po X“. Tato procedura se vytvoří kombinací funkce pro Y a 

tail funkce. Z těchto dvou vytvoříme novou proceduru: Y_tail. Tělo této procedury je potom už 

jednoduché, obsahuje volání funkce Y s parametrem tail. A nakonec, pokud pravá strana obsahuje 

více než dva symboly, postupujeme jako v předchozím případě, pouze tento postup musíme opakovat 

- ukázáno na příkladu níže. 

Pokud máme u některého neterminálu možnost volby, tedy například A -> x | y, 

procedura pro neterminál A má dvě části, jednu pro x a druhou pro y. Nejprve se volá první možnost 

a až v případě neúspěchu a návratu se zkouší druhá možnost. 

Po aplikaci těchto technik už téměř máme hotový syntaktický analyzátor. Ještě ale 

potřebujeme startovací bod. To zařídíme jednoduše, zavoláme funkci pro startovací symbol a jako 

parametr jí předáme funkci, která rozpozná koncový symbol. 

 

Příklad pseudokódu pro pravidla B -> bc | bBc: 

 

function B(function tail) { 

  function c_tail() { 

    c(tail); 

  } 

  function Bc_tail() { 

    function c_tail() { 

      c(tail); 

    } 

    B(c_tail); 

  }   

   

  b(c_tail);   // B -> bc 

  b(Bc_tail);  // B -> bBc 

} 

 

Na rozdíl od klasického rekurzivního sestupu tedy nalezneme všechny derivace daného vstupu. Tuto 

metodu tak můžeme použít i pro nejednoznačné gramatiky, právě v případě, že je naším cílem najít 

všechny derivace, které pro daný vstupní řetězec existují. 
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6 Návrh jazyka 

Pro demonstraci a otestování zvolené metody syntaktické analýzy byl navržen jednoduchý 

programovací jazyk. Tento jazyk se podobá jazyku C++, má však některé modifikace a především 

zjednodušení. V následujících odstavcích bude probrána lexikální struktura jazyka. 

Navržený jazyk je tzv. case-sensitive, je tedy třeba dodržovat velikost písmen, takže 

například identifikátor Ident je jiný než identifikátor ident. Jazyk je typovaný, takže jednotlivé 

proměnné mají předem určený datový typ svou deklarací. 

 

6.1 Popis jazyka 

6.1.1 Identifikátory 

Identifikátor je definován jako neprázdná množina písmen (malých i velkých) a číslic začínající 

písmenem. Jazyk navíc obsahuje klíčová slova a ty se tedy nesmí vyskytnout jako identifikátory. 

 Identifikátor můžeme definovat také pomocí regulárního výrazu: [a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*. 

 

6.1.2 Klíčová slova 

Klíčová slova jsou vlastně vyhrazené identifikátory, jsou přímo součásti programovacího jazyka a 

nesmějí už se tedy vyskytnout jako identifikátory uživatelské. 

 

Seznam klíčových slov navrženého jazyka: 

int, double, string, if, else, while, input, output, main, length, 

return 

 

6.1.3 Celočíselné konstanty 

Celočíselná konstanta je tvořena neprázdnou posloupností číslic a vyjadřuje hodnotu celého 

nezáporného čísla v desítkové soustavě. 

 

6.1.4 Desetinné konstanty 

Desetinná konstanta vyjadřuje čísla v desítkové soustavě, přičemž literál je tvořen celou částí a 

desetinnou částí, nebo celou částí a exponentem, nebo celou částí, desetinnou částí a exponentem. 

Celá i desetinná část je tvořena neprázdnou posloupností číslic. Exponent má před touto posloupností 
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nepovinné znaménko „+“ (plus) nebo „-“ (mínus) a začíná znakem „e“ nebo „E“. Mezi jednotlivými 

částmi nesmí být jiný znak. Celou a desetinnou část odděluje znak „.“ (tečka). 

 

6.1.5 Řetězcové konstanty 

Řetězcová konstanta je ohraničena dvojitými uvozovkami (ASCII kód 34) z obou stran. Tvoří ji 

znaky s ASCII hodnotou větší než 31. Řetězec může obsahovat escape sekvence: \n, \t, \\, \“. 

Jejich význam se shoduje s odpovídajícími znakovými konstantami jazyka C/C++. Délka této 

konstanty není omezena. 

 

6.1.6 Komentáře 

Navržený jazyk podporuje blokové komentáře. Tyto komentáře začínají dvojicí symbolů /* a jsou 

ukončeny dvojicí symbolů */ (tedy stejně jako v C/C++). 

 

6.1.7 Výrazy a operátory 

Práce s výrazy je u navrženého jazyka značně zjednodušená. Co se týká aritmetických operací, tak 

jsou umožněny 4 základní operace: sčítání, odčítání, násobení, a dělení. Ve výrazech je také možné 

používat závorky: „(“ a „)“. Pro přiřazování hodnot se využívá operátor „=“ (rovnítko).  

Co se týká podmínkových výrazů, jsou povoleny relační operátory: <, >, <=, >=, ==, !=. 

 

6.2 Struktura jazyka 

Program se skládá ze sekce obsahující deklarace globálních proměnných a z hlavního těla programu. 

Sekce deklarace globálních proměnných obsahuje sekvenci dílčích deklarací (může být i prázdná) ve 

tvaru typ id;, přičemž typ může být int, double nebo string. 

Hlavní tělo programu se stejně jako v jazyce C nachází uvnitř funkce main. Na začátku je 

tedy vždy hlavička ve tvaru int main(), následovaná sekvencí příkazů (může být i prázdná), která 

je ohraničená složenými závorkami. Celé tělo programu tak bude mít tvar int main() { 

sekvence příkazů }. Jednotlivé příkazy, které jazyk podporuje, jsou uvedeny v následujících 

odstavcích. 

 

6.2.1 Vstup a výstup 

Příkaz pro načtení hodnot ze vstupu má tvar: input >> id1 >> id2 >> … >> idn; 
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Tento příkaz je uveden klíčovým slovem input, následovaným dvojící znaků „>“ („větší“) a 

dále sekvencí dříve deklarovaných proměnných. Mezi jednotlivými proměnnými je opět dvojznak 

„>>“ a za poslední je středník. Sekvence proměnných musí být neprázdná.  

Příkaz pro výpis hodnot na výstup má tvar: output << v1 << v2 << … << vn; 

Tento příkaz je uveden klíčovým slovem output, následovaným dvojicí znaků „<“ 

(„menší“) a dále sekvencí výrazů. Výraz může obsahovat čtyři základní aritmetické operace (sčítání, 

odčítání, násobení a dělení) a také se v něm mohou vyskytovat závorky. Mezi jednotlivými výrazy je 

dvojznak „<<“, za posledním je středník. Sekvence výrazů musí být neprázdná. 

 

6.2.2 Výraz jako příkaz 

Výraz je možné použít i samostatně ve tvaru vyraz;. Pokud se za výraz dodá středník, výraz se 

stává příkazem. Takto lze také vytvořit přiřazovací příkaz, který bude mít tvar id = vyraz;, tedy 

název proměnné, rovnítko a výraz ukončený středníkem. 

 

6.2.3 Podmíněný příkaz 

Příkaz podmínky má tvar: if vyraz { sekveceprikazu1 } else { sekvenceprikazu2 } 

Výraz v tomto případě znamená jednak podmínkový výraz a může tak obsahovat některé 

z relačních operátorů uvedených výše, ale také může obsahovat aritmetické operátory. Sémantika 

příkazu je následující: Vyhodnoť daný výraz. Pokud je výsledek výrazu roven 0, je považován za 

nepravdivý. Jinak je pravdivý. Pokud je pravdivý, proveď sekvenceprikazu1, jinak vykonej 

sekvenceprikazu2. U výrazu není vyžadováno obalení závorkami (na rozdíl od C/C++). 

 

6.2.4 Příkaz cyklu 

Příkaz cyklu má tvar: while vyraz { sekvenceprikazu } 

Pro výraz platí totéž co v případě podmínkového příkazu. Sémantika příkazu je následující: 

Opakuj provádění skevenceprikazu tak dlouho, dokud je výraz pravdivý.  

 

6.2.5 Příkaz ukončení programu 

Příkaz ukončení programu má tvar: return vyraz; 

Sémantika příkazu je následující: Program je ukončen a je předána návratová hodnota výrazu 

vyraz. Pokud je program ukončen ukončením hlavní funkce main bez příkazu return, je předána 

hodnota 0. 
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7 Lexikální analýza – návrh 

Lexikální analýza je činnost překladače, při které se zdrojový soubor rozdělí na logické jednotky – 

lexémy. Tyto lexémy jsou poté ve formě tokenů poskytovány syntaktickému analyzátoru. 

Existují dva základní přístupy, jak vykonat lexikální analýzu. Buď je prováděna současně se 

syntaktickou analýzou, kdy si syntaktický analyzátor od lexikálního vždy vyžádá další token, nebo je 

nejprve provedena kompletní lexikální analýza a až poté je zahájena analýza syntaktická. 

Já jsem zvolil druhý způsob, je tedy nejprve zanalyzován celý vstup a teprve poté začne 

syntaktická analýza. Důvodem této volby je to, že v syntaktické analýze je podporována možnost 

návratu, neustále se tak ve vstupním textu posunujeme dopředu a zase zpět a to by byl při současném 

průběhu lexikální a syntaktické analýzy problém. 

Stavbu jednotlivých symbolů lexikální analýzy je možné popsat regulární gramatikou. 

Lexikální analyzátor pak tedy bude reprezentován deterministickým konečným automatem. 

Kompletní konečný automat je uveden v příloze C. 

Základním stavem konečného automatu je stav S. Z něj je možné na základě přečteného 

vstupního symbolu přejít do jiného stavu. Stavy f11 až f16 a f23 až f25 jsou koncové stavy, do 

kterých se dostaneme po přečtení jediného znaku a přímo vracíme typ přečteného lexému. Po přečtení 

jiných znaků se změní stav konečného automatu a následuje další čtení vstupu. Podle přečteného 

symbolu se pak buď změní stav automatu, vrátí typ lexému, nebo zahlásí chyba lexikální analýzy. 

 

7.1 Načítání čísel 

Obrázek 7.1 znázorňuje část konečného automatu, konkrétně tu, která se stará o načítání čísel. 

Můžeme vidět, že ze startovacího symbolu S se po načtení číslice 0 až 9 dostaneme do stavu 7. Zde se 

buď načítají další číslice a zůstáváme stále ve stavu 7, nebo se načte symbol ‚.‘ (tečka), takže 

přejdeme do stavu 13 a začíná se načítat desetinná část čísla, nebo se načte jeden ze symbolů e,E, 

takže máme číslo v exponenciálním tvaru a přesuneme se do stavu 12, kde se načítá exponenciální 

část čísla. Poslední možností je načtení jednoho ze symbolů ‚+‘, ‚-‘ (unární plus nebo mínus), po 

kterém se přesuneme do stavu 11, a poté následuje načítání exponenciální části čísla. V dalších 

stavech je již situace obdobná. 

7.2 Komentáře 

Dále jsou také odstraněny všechny komentáře. Obrázek 7.2 znázorňuje část konečného automatu, 

která má toto na starosti. Komentáře jsou ohraničeny zleva znaky /* a zprava */. Pokud tedy při 

lexikální analýze narazíme na znak / a po něm následuje znak *, dostaneme se v konečném automatu 

do stavu, kdy jsme uvnitř komentáře a odstraňujeme tak všechny znaky kromě *. Pokud narazíme na 

znak *, přesuneme se do stavu, ve kterém očekáváme znak /. Komentář by v tom případě končil. 

Pokud obdržíme znak *, stav automatu se nezmění, stále čekáme na znak /. Pokud obdržíme 
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jakýkoliv jiný znak, vracíme se do stavu, kdy jsme uvnitř komentáře a všechny znaky tak 

zahazujeme. 

 

 

Obrázek 7.1: Část konečného automatu pro načítání čísel 

 

 

 

 

Obrázek 7.2: Část konečného automatu pro zpracování komentářů 

 

Dalším úkolem lexikální analýzy je odstranění nepotřebných znaků. Ve zdrojovém souboru 

se totiž vyskytují i takové znaky, které jsou pro syntaktickou analýzu nepodstatné. Jedná se 

především o všechny bílé znaky, tedy mezery, tabulátory, znaky nového řádku apod. Ty jsou tedy ze 

zdrojového souboru odstraněny.  
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8 Syntaktická analýza - návrh 

Syntaktická analýza bude probíhat způsobem shora dolů. Jak už je popsáno v kapitole 5, bude využita 

metoda modifikovaného rekurzivního sestupu. Vstupem syntaktické analýzy bude posloupnost 

tokenů, kterou jsme získali provedením lexikální analýzy. Výstupem bude několik seznamů 

gramatickým pravidel. Pomocí těchto seznamů (kteréhokoliv z nich) bude možné úspěšně rozložit 

daný vstupní zdrojový kód. Zvolenou metodu syntaktické analýzy je tedy možné použít na analýzu 

nejednoznačných gramatik. 

Na základě jazyka byla navržena gramatika, podle které bude syntaktická analýza probíhat. 

Pro účely demonstrace správné funkčnosti analyzátoru je gramatika záměrně navržena 

nejednoznačně. Kompletní seznam pravidel gramatiky je uveden v příloze D. 

8.1  Počáteční neterminál 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 5, je třeba vytvořit proceduru pro každý neterminál i terminál 

gramatiky. Startovacím symbolem navržené gramatiky je symbol <prog>. První pravidlo bude mít 

tvar <prog> -> <declr_list> <main_fce> <EOF>. Je z něj zřejmá struktura celého 

zdrojového kódu. Skládá se z deklarační části, kde se nachází deklarace proměnných a z funkce main. 

Ta obsahuje všechny příkazy. Zdrojový kód je ukončen standardním znakem end of file. Procedura 

pro pravidlo <prog> tedy musí volat proceduru pro neterminál <declr_list> a jako parametr 

bude předávána procedura obsluhující zbylou část pravé strany pravidla, tedy tail funkce 

main_fce_tail. Definice této funkce bude uvedena uvnitř funkce pro neterminál <prog>. V jejím těle 

bude pouze volání funkce pro neterminál <main_fce> s parametrem tail. 

8.2 Deklarační část 

 Dalším neterminálem je <declr_list>. Pravidla gramatiky pro tento neterminál budou 

zajišťovat analýzu deklarační části programu, tedy deklarace proměnných typu int, double a string. 

Pravidla budou mít tvar <declr_list> -> int id; <declr_list> (a obdobně pro double 

a string). Druhý způsob rozkladu deklarační části je znázorněn pravidlem <declr_list> -> 

<type> id; <declr_list>. Tímto pravidlem je tedy zaručena nejednoznačnost naší 

demonstrativní gramatiky. Každou deklarovanou proměnnou je možné rozparsovat dvěma způsoby. 

Bude tedy možné vytvořit více různých syntaktických stromů. Funkce pro tento neterminál bude 

obsahovat postupné volání funkcí pro terminály int, double a string a pro neterminál <type>. 

Parametr funkce bude ve všech případech stejný, protože i zbylá část pravé strany pravidla je stejná. 

Tato tail funkce bude mít na starost rozpoznání identifikátoru a středníku a také volání funkce pro 

neterminál <declr_list>. Její definice tedy obsahuje volání funkce rozpoznávající identifikátor. 

Parametrem je opět tail funkce, v tomto případě už rozpoznává pouze středník a volá funkci pro 

neterminál <declr_list>. Takto jsou tedy zanořeny ještě další dvě definice funkcí. Posledním 
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pravidlem obsahujícím na levé straně neterminál <declr_list> je pravidlo <declr_list> -> 

ε. Epsilon pravidla jsou řešena přímo jako volání tail funkce. 

 Při aplikování druhého způsobu rozkladu deklarační části, tedy s využitím neterminálu 

<type>, jsou k dispozici tři pravidla: <type> -> int, <type> -> double a <type> -> 

string. Funkce pro tento neterminál bude obsahovat postupné volání funkcí rozpoznávajících 

terminály int, double a string. Parametrem bude tail funkce. 

8.3 Funkce main 

 Deklarační část by tedy tímto byla analyzována a následuje část obsahující funkci main. Její 

tělo je tvořeno posloupností příkazů. Ty jsou v gramatice reprezentovány neterminálem 

<stat_list>.  Pro tento neterminál budou v gramatice 2 pravidla. Pravidlo <stat_list> -> 

<stat> <stat_list> nám vlastně seznam rozčlení na jednotlivé příkazy. Druhou možností je 

epsilon pravidlo <stat_list> -> ε. To se uplatní, jakmile již není žádný další příkaz 

k dispozici. 

 Nejsložitější situace nastane u neterminálu <stat>. Pomocí něj jsou totiž rozkládány 

všechny struktury a příkazy, které navržený jazyk umožňuje vytvořit. Kompletní seznam pravidel je 

vypsán v příloze D. Dvakrát je zde uveden podmíněný příkaz, cyklus while i příkaz return. To má dva 

hlavní důvody. Prvním z nich je to, že v navržené gramatice jsou odděleně řešeny aritmetické výrazy, 

které využívají operátorů +, -, *, / a výrazy, které využívají porovnávání. Podmíněný příkaz, 

rozhodovací podmínka cyklu i příkaz return však mohou využívat oba typy výrazů. Dalším důvodem 

je to, aby byla do navržené gramatiky zanesena nejednoznačnost. V případě, že na místě výrazu bude 

uveden například identifikátor, budou moci být použita obě uvedená pravidla. Je tak možné 

demonstrovat správnou funkčnost aplikace při analyzování nejednoznačných gramatik.   
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9 Implementace a testování 

Práce je implementována v programovacím jazyce C. Celá práce je rozčleněna do několika modulů, 

které vykonávají relativně samostatné činnosti. Průběh práce aplikace je řízen z modulu main.c, který 

obsahuje hlavní funkci main. Z ní je postupně volán jak lexikální, tak syntaktický analyzátor. 

Soubor main.c obsahuje 2 globální proměnné. Jsou jimi pointery na strukturu typu FILE, 

tedy souborové identifikátory. Jeden reprezentuje vstupní soubor obsahující zdrojový kód programu, 

který budeme analyzovat. Druhý potom zastupuje případný výstupní soubor, do kterého budeme 

ukládat naši analýzu. V hlavní funkci main je definována proměnná result, do které se ukládají 

návratové hodnoty volaných funkcí. První akcí po spuštění programu je analýza argumentů aplikace. 

O toto se postará funkce processParameters, která se zajistí kontrolu správného spuštění 

programu a otevření potřebných souborů. Dále proběhne nastavení vstupního a případně při zápisu do 

souboru i výstupního souboru. Následuje provedení lexikální analýzy. 

 

9.1 Lexikální analýza 

Lexikální analyzátor je implementován v modulu scanner.c. Jeho provádění je zahájeno zavoláním 

funkce scanFile. V této funkci se nejprve inicializuje proměnná attr, která je typu string. Do 

této proměnné jsou ukládány atributy tokenu, jako je například název proměnné nebo hodnoty 

konstanty. Poté již následuje vlastní provádění lexikální analýzy. Ta je prováděna v cyklu do-while, 

kde se volá funkce, která vrátí token, a také funkce, která token přidá do seznamu. Provádění cyklu 

končí, pokud nastane lexikální chyba nebo pokud jsme se dostali až na konec vstupního souboru. 

Funkce scanNextToken slouží k rozpoznání jednoho lexému. Obsahuje vlastně 

implementaci konečného automatu, který byl vytvořen v návrhu. Funkce tedy nejprve vymaže obsah 

atributu, do kterého se bude ukládat případná dodatečná informace k lexému. Poté následuje 

nekonečný cyklus while, ve kterém se nejprve načte znak ze zdrojového souboru. Pomocí konstrukce 

switch se rozhodujeme, jakou akci na základě aktuálního stavu automatu provedeme a do jakého 

stavu se přesuneme. Pokud se přesuneme do konečného stavu, vracíme typ lexému. 

Dodatečnou kontrolu musíme provádět u identifikátorů. Musíme totiž zjistit, jestli se jednalo 

skutečně o identifikátor, nebo jestli šlo o klíčové slovo. To se provede ve chvíli, kdy se ukončilo 

načítání identifikátoru. Jeho název porovnáme s využitím funkce strCmpConstStr s názvy všech 

klíčových slov, které obsahuje náš jazyk. 

Funkce addToTokenList se stará o vkládání lexémů do seznamu tokenů. V případě, že 

byl u lexému i atribut, vloží se i on do seznamu. Seznam je implementován pomocí pole struktur typu 

TOKEN. To je struktura obsahující typ lexému (SYMBOL) a atribut (string). 

Hlavičkový soubor scanner.h obsahuje především definici nového typu SYMBOL. Jedná se o 

výčtový typ a obsahuje všechny symboly jazyka. Také se zde nachází deklarace struktury typu 

TOKEN. Tato struktura obsahuje proměnnou typu SYMBOL – vyjadřuje vlastní typ lexému, a také 

atribut lexému – typ string. 
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Deklarace nového datového typu TOKEN má následující podobu: 

 

typedef struct token { 

  SYMBOL type;  

  string attribute;  

} TOKEN; 

 

9.2 Syntaktická analýza 

Syntaktický analyzátor je stěžejní částí této práce. Jeho implementace se nachází v souboru parser.c. 

Provádění syntaktické analýzy je zahájeno zavoláním funkce recDesc. Zde se nejprve inicializují 

indexy do seznamu pravidel a do seznamu tokenů. Pak již následuje zavolání funkce pro startovací 

symbol gramatiky. 

Každý neterminál i terminál gramatiky má svou vlastní funkci. Společné pro všechny je to, že 

jediným parametrem je ukazatel na funkci. Konkrétně se jedná o ukazatel na tzv. tail funkci, tedy na 

funkci která má za úkol zpracování zbylé části pravé strany pravidla.  

Princip implementace funkcí pro neterminály gramatiky je možné vidět například na funkci 

pro neterminál <in_list>. Pro tento neterminál máme v gramatice 2 pravidla: 

 

<in_list> -> >> id <in_list> 

<in_list> -> ε 

 

 

Funkce má pak následující podobu: 

void in_list(void (*tail)(void)) { 

  void id_in_list_tail(void) { 

    void in_list_tail(void) { 

      in_list(tail); 

    } 

    term_id(in_list_tail); 

  } 

   

  pushrule("<in_list> -> >> id <in_list>"); 

  term_greaters(id_in_list_tail); 

  poprule(); 

   

  pushrule("<in_list> -> --eps--"); 

  tail(); 

  poprule();   

} 

 

Nejprve se volá funkce pushrule, která uloží první z možných pravidel do seznamu. Poté 

se volá funkce pro první symbol pravé strany. V tomto případě se jedná o terminál „>>“. Parametrem 
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této funkce je tzv. tail funkce, která se postará o rozklad zbylé části pravé strany pravidla. Tail funkce 

je definována uvnitř funkce in_list, jedná se tedy o vnořenou funkci. Vnořené funkce sice nejsou 

standardní součástí jazyka C podle normy c99, nicméně je možné je používat jako součást GNU C 

rozšíření [6]. V tomto případě se jedná o funkci id_in_list_tail. Obsahem této funkce je 

volání funkce prvního symbolu ze zbytku pravé části pravidla – zde identifikátor, takže voláme 

funkci term_id. Parametrem je opět zbylá část pravé strany pravidla. Tato tail funkce je opět 

deklarována jako vnořená, vzniká nám tedy již druhý stupeň zanoření. 

Pokud bychom zjistili, že jsme se vydali v rozkladu špatnou cestou, dojde k návratu. Také 

pokud dojdeme úspěšně do cíle, tak se poté aplikace vrací a zkoumá další možné cesty. V tom 

případě se zavolá funkce poprule, která odstraní použité pravidlo ze seznamu. V našem příkladě 

máme možnost použít ještě druhé pravidlo. Jedná se o epsilon pravidlo. Funkce pushrule jej opět 

vloží do seznamu a následuje volání tail funkce. U epsilon pravidel není žádná pravá strana, takže se 

přímo volá funkce, která byla předána jako parametr. 

Speciální situace nastane při volání funkce pro startovací neterminál. Zde se jako parametr a 

tedy tail funkce předává funkce, která rozpozná koncový symbol. V našem případě jde o funkci 

endmark, která rozpoznává speciální znak END OF FILE.  

Jinak vypadá situace u funkcí pro terminály. Příkladem takové funkce je funkce pro terminál 

if: 

 

void term_if(void (*tail)(void)) { 

  if(token_list[tp].type == IF) { 

    tp++; 

    tail(); 

    tp--; 

  } 

} 

 

Nejprve se provede test, jestli zkoumaný symbol ze seznamu tokenů je opravdu if. Pokud 

ano, můžeme se posunout v seznamu na další token – inkrementuje se tedy index do seznamu tokenů. 

Následuje volání tail funkce, která by se měla postarat o rozklad zbylé části zdrojového textu. Pokud 

dojde k návratu, musíme se vrátit zpět v seznamu tokenů.  

Pokud je analýza úspěšná a postup programu se dostane až do funkce endmark, tak se po 

zkontrolování, že jsme opravdu dosáhli koncového symbolu END OF FILE, volá funkce 

printOutput. Tato funkce se postará o vytisknutí seznamu pravidel na výstup. 

 

9.3 Knihovna pro práci s řetězci 

Jedním z modulů, které práce využívá, je knihovna pro práci s řetězci str.c. Tato knihovna obsahuje 

několik funkcí, které jsou v programu využívány. Funkce strInit slouží k inicializaci řetezce typu 

string. Typ string je deklarován v hlavičkovém souboru str.h. Jedná se o strukturu, jejíž obsahem je 

ukazatel na řetězec, délka řetězce a velikost alokované paměti. Struktura má následující podobu: 
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typedef struct { 

   char *str; 

   int length;  

   int allocSize; 

} string; 

 

Funkce strInit alokuje řetězec na délku 8 bajtů. 

Další funkcí je strFree, která uvolní řetězec z paměti. Funkce strClear vymaže obsah 

řetězce. O porovnání řetězce typu string s konstantním řetězcem typu char[] se stará funkce 

strCmpConstStr. 

Poslední funkcí je strAddChar. Ta se stará o přidání znaku na konec řetězce. Zde je 

důležité kontrolovat množství alokované paměti. Pokud již aktuálně alokované množství nestačí, 

musí dojít k realokaci. Dojde tak k alokaci dalších 8 bajtů paměti. 

 

9.4 Testování 

Testování vytvořené aplikace probíhalo částečně ručně a částečně za pomoci automatických 

prostředků. Co se týká navržené gramatiky, byla její nejednoznačnost ověřena pomocí aplikace 

dk.brics.grammar dostupné on-line na adrese http://www.brics.dk/grammar/. Zde bylo nutné vložit 

všechna pravidla gramatiky v předepsaném formátu: 

 

prog : declr_list main_fce 

declr_list : "int" "id" ";" declr_list 

           | "double" "id" ";" declr_list 

           | "string" "id" ";" declr_list 

           | type "id" ";" declr_list 

           | 

 

Levá a pravá strana pravidla musí být odděleny dvojtečkou, terminály jsou v uvozovkách, a pokud 

pro jeden neterminál existuje více pravidel, každá další pravá strana začíná znakem |. Epsilon 

pravidla jsou zapsána jako prázdná pravá strana pravidla. 

Pomocí stejné aplikace bylo také ověřeno několik příkladů vstupních textů, zdali neobsahují 

syntaktické chyby a jsou tedy rozložitelné syntaktickým analyzátorem podle dané gramatiky. Tyto 

příklady jsem poté použil k otestování správné funkčnosti analýzy podle nejednoznačné gramatiky. 

Zde jsem postupoval od nejjednodušších příkladů a procházením seznamů výstupních pravidel 

kontroloval správný postup syntaktické analýzy.  
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10 Závěr 

Cílem této práce bylo prostudovat metody syntaktické analýzy a u některé z nich navrhnout její 

vylepšení. Já jsem si pro modifikaci vybral metodu zvanou rekurzivní sestup. Tato metoda pracuje 

přístupem shora dolů a její algoritmus je relativně jednoduchý a intuitivní. Na druhou stranu však tato 

metoda standardně zvládá jen relativně úzké spektrum gramatik. Mým cílem tedy bylo metodu 

vylepšit, aby byla schopna analyzovat větší množství gramatik a to včetně gramatik nejednoznačných.

 Práce se skládá ze dvou základních částí. Lexikální analyzátor prochází zdrojový soubor a 

rozčleňuje jej na lexémy. Ty jsou po skončení jeho práce předány syntaktickému analyzátoru ve 

formě sezamu tokenů. Syntaktický analyzátor provede rozklad podle pravidel gramatiky. Výstupem 

je pak několik seznamů pravidel. U nejednoznačných gramatik jsou tedy vypsány všechny možnosti, 

jak lze daný vstupní zdrojový soubor rozložit. Každá posloupnost pravidel odpovídá jednomu 

derivačnímu stromu. 

Před vlastním zahájením prací bylo třeba prostudovat oblast překladačů a metody syntaktické 

analýzy. Na začátku této zprávy jsou tedy krátce popsány všechny standardní součásti překladače. 

Dále už se práce podrobněji zabývá syntaktickou analýzou. Bylo třeba prostudovat různé metody a na 

jednu z nich navrhnout a aplikovat vylepšení. V kapitole 4 jsou tedy některé základní metody 

syntaktické analýzy popsány. Další kapitola se již podrobněji zabývá vybranou metodou – 

rekurzivním sestupem. Pomocí příkladu je zde zanalyzován klasický přístup a také navržené 

vylepšení. Můžeme vidět, že klasický rekurzivní sestup na rozdíl od modifikovaného přístupu selže i 

na relativně jednoduchých vstupech. Pro účely demonstrační aplikace bylo třeba navrhnout 

jednoduchý programovací jazyk, na kterém bude modifikovaná syntaktická analýza předvedena. 

Tento jazyk je popsán v šesté kapitole. 

 Součástí demonstrační aplikace není jen syntaktický, ale také lexikální analyzátor. Jeho návrh 

je popsán v sedmé kapitole. Kompletní konečný automat lexikálního analyzátoru je k vidění v příloze 

C. Návrhem syntaktického analyzátoru se zabývá osmá kapitola. Seznam pravidel použité gramatiky 

je umístěn v příloze D. Poslední kapitola se pak zabývá popisem implementace klíčových částí 

demonstrační aplikace. 

Co se týká dalšího vývoje práce, možnosti jsou široké. Určitě by bylo vhodné dodělat další 

části překladače, aby program mohl fungovat jako plnohodnotný kompilátor. Zde je však třeba 

provést úvahu, jakým způsobem u nejednoznačných gramatik vybrat derivační strom, který bude 

použit. V současné době je totiž výstupem syntaktického analyzátoru několik seznamů pravidel, 

pomocí kterých lze analýzu provést.  

Práce také v současné podobě využívá vnořených funkcí, což však není podporováno 

standardem c99, jedná se totiž o rozšíření GNU C. Bylo by tedy vhodné přepsat program takovým 

způsobem, aby vyhovoval všem standardům. To však v jazyce C nebude jednoduché, je-li to vůbec 

možné. Bylo by proto vhodné použít některý objektově orientovaný jazyk, nabízí se C++.  
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Příloha A: CD 

Přiložené CD obsahuje: 

 Tuto písemnou zprávu ve formátu PDF 

 Zdrojový tvar písemné zprávy 

 Dokumentaci (uživatelská příručka a vygenerovaná programová dokumentace) 

 Zdrojové texty programu 

 Program ve spustitelné formě  

 Několik příkladů vhodných k otestování aplikace 

 



 

 

Příloha B: Uživatelská příručka 

Tato příloha se zabývá popisem použití aplikace. Program funguje jako konzolová aplikace. 

K přeložení zdrojových souborů jsou potřeba programy make a gcc. Příkazem make se provede 

překlad a slinkování všech zdrojových souborů a využívá se právě překladače gcc. 

Po překladu vznikne spustitelný soubor program. Ten při spuštění očekává jako parametr název 

souboru, ve kterém se nachází zdrojový kód, který chceme analyzovat. Dalšími (nepovinnými) 

parametry jsou –o, kterým programu dáváme najevo, že chceme výstup uložit do souboru. Pokud 

název souboru neuvedeme, vytvoří se soubor s názvem vystup. Pokud použijeme parametry –o 

soubor, uloží se výstup do souboru s názvem soubor.  

Parametry: 

program <vstupni_soubor> [-o [<vystupni_soubor>]] 

Příklady spuštění: 

$ ./program vstup                      Jako zdrojový soubor se použije soubor s názvem vstup.  

                                                               Výstup se tiskne přímo do terminálu. 

 

$ ./program vstup –o               Jako zdrojový soubor se použije soubor s názvem vstup. 

                                                               Výstup se tiskne do souboru s názvem vystup.   

 

$ ./program vstup –o out     Jako zdrojový soubor se použije soubor s názvem vstup. 

                                                               Výstup se tiskne do souboru s názvem out. 

 

Při chybném zadání parametrů nebo při zadání parametrů --help či –h bude vypsána nápověda. 

 

 

Příklad výstupu programu: 

Seznam pravidel: 

 

<prog> -> <declr_list> <main_fce> <EOF> 

<declr_list> -> int id; <declr_list> 

<declr_list> -> --eps-- 

<main_fce> -> int main() { <stat_list> } 

<stat_list> -> <stat> <stat_list> 

<stat> -> while <cond> { <stat_list> } 

<cond> -> ( <cond> ) 

<cond> -> <factor> <relation> <factor> 

<factor> -> id 

<relation> -> < 

<factor> -> const 

<stat_list> -> <stat> <stat_list> 

<out_list> -> --eps-- 

<stat_list> -> --eps-- 

 

 
Pro dany vstupni retezec existuje 1 derivacni strom. 

 

 



 

 

Příloha C: Konečný automat lexikální analýzy 

 

 



 

 

Příloha D: Pravidla gramatiky 

1)    <prog> -> <declr_list> <main_fce> <EOF> 
2)    <declr_list> -> int id; <declr_list> 
3)    <declr_list> -> double id; <declr_list> 
4)    <declr_list> -> string id; <declr_list> 
5)    <declr_list> -> <type> id; <declr_list> 
6)    <declr_list> -> ε 
7)    <type> -> int 
8)    <type> -> double 
9)    <type> -> string 
10) <main_fce> -> int main() { <stat_list> } 

11) <stat_list> -> <stat> <stat_list> 

12) <stat_list> -> ε 

13) <stat> -> input >> id <in_list> ; 

14) <in_list> -> >> id <in_list> 

15) <in_list> -> ε 

16) <stat> -> output << <expr> <out_list> ; 

17) <out_list> -> << <expr> <out_list> 

18) <out_list> -> ε 

19) <stat> -> <expr> ; 

20) <stat> -> id = <expr> ; 

21) <stat> -> if <cond> { <stat_list> } 

22) <stat> -> if <cond> { <stat_list> } else { <stat_list> } 

23) <stat> -> while <cond> { <stat_list> } 

24) <stat> -> if <expr> { <stat_list> } 

25) <stat> -> if <expr> { <stat_list> } else { <stat_list> } 

26) <stat> -> while <expr> { <stat_list> } 

27) <stat> -> return <expr> ; 

28) <stat> -> return <cond> ; 

29) <expr> -> <term> <expr_sub> 

30) <expr_sub> -> + <term> <expr_sub> 

31) <expr_sub> -> - <term> <expr_sub> 

32) <expr_sub> -> ε 

33) <term> -> <factor> <term_sub> 

34) <term_sub> -> * <factor> <term_sub> 

35) <term_sub> -> / <factor> <term_sub> 

36) <term_sub> -> ε 

37) <factor> -> ( <expr> ) 

38) <factor> -> - <factor> 

39) <factor> -> id 

40) <factor> -> const 

41) <cond> -> <factor> <relation> <factor> 

42) <cond> -> <factor> 

43) <cond> -> ( <cond> ) 

44) <relation> -> < 

45) <relation> -> > 

46) <relation> -> <= 

47) <relation> -> >= 

48) <relation> -> == 

49) <relation> -> != 

50) <relation> -> ε 

 

 

 

 



 

 

Příloha E: Vybrané části zdrojového kódu 

Ukázka implementace funkce pro neterminál cond. 
 
Zpracovává pravidla: 
<cond> -> <factor> <relation> <factor> 

<cond> -> <factor> 

<cond> -> ( <cond> ) 

  
 
 
void cond(void (*tail)(void)) { 

  void relation_factor_tail(void) { 

    void factor_tail(void) { 

      factor(tail); 

    } 

    relation(factor_tail); 

  } 

   

  void cond_rbr_tail(void) { 

    void rbr_tail(void) { 

      term_r_bracket(tail); 

    } 

    cond(rbr_tail); 

  } 

   

  pushrule("<cond> -> <factor> <relation> <factor>"); 

  factor(relation_factor_tail); 

  poprule(); 

   

  pushrule("<cond> -> <factor>"); 

  factor(tail); 

  poprule(); 

   

  pushrule("<cond> -> ( <cond> )"); 

  term_l_bracket(cond_rbr_tail); 

  poprule(); 

} 

 

 

Ukázka implementace funkce pro terminál int. 
 

void term_int(void (*tail)(void)) { 

  if(token_list[tp].type == TYPE_INT) { 

    tp++; 

    tail(); 

    tp--; 

  } 

} 

 


