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Prefácio

A construção de compiladores é muito simplificada pelo uso de
analisadores sinüticos.

Uma classe muito conhecida de analisadores sintáticos é a dos ana.
llsadores LR. Uma das principais vantagens desta classe de analisadores é
a sua capa-cidade de analisar qualquer lingtlagem dekrnimística, desde que
adequadamente descrita. O primeiro analisador LR foi desenvolvido por
Knuth l41. Buqcâdos no algoritmo de Knuth surgiram vários outros anal-
isadores extentendo (l61 1381 1391 1401 Í4il 1421 1431 1441 1451 ) ou restringindo
1131 ISll a capacidade de análise

Um bom esquema de análise sintática deve contar com um algo-
ritmo de recuperação de erros para que o programador possa, com apenas
uma execução do analisados, detectar a maioria de seus eventuais erros
sintéticos na. descrição do programa.

O objetivo deste trabalho é fornecer um panorama sobre aos métodos
de recuperação de erros em analísadores sintáticos do tipo LR, a saber, os
analimdores LR, SLR e BALE.

No capítulo um são introduzidos os conceitos fundamentais sobre
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gramáticas, linguagens e cadeias, utilizados no restante do texto.
No capítulo dois introduzimos o conceito de análise sintética, des-

crevemos a construção e o funcionamento de um analisador LR, de6nimos
as classes de analisadores e linguagens SLR e LALR e intoduzinios o prob-
lema da recuperação de erros, alem de mencionarmos brevemente algumas
otimizações que podem ser realizadas na ímplenientação de analisadores do
U l }/\) .LJ IL.

A bibliogra$a exisknte sobre recuperação de erros ein analisadores
do tipo LR é extensa. Por este motivo decidimos dividir os métodos de
recuperação em categorias, baseados na divisão feita por Hammond e Ray-
ward Smlth re6a0. Esta divisão particiona. os métodos de recuperação em
três categorias: os métodos locais, descritos no cap.3, os métodos regionais,
descritos no cap.4, e os métodos globais, descritos no cap 5.

Partindo do artigo dos autores acima citados, estendemos a biblí.
ografia consultada. e realizamos uma descrição detalhada dos métodos que
consideramos mais signi$cativos. Cada categoria de métodos de recupera-
,ão foi por nós d;vivida en? subia.tegoria.s, visando maior clareza. na ex-
posição.

Possivelmente a maior contribuição deste trabalho seja a uniformização
da notação utilizada para a descrição dos algoritmos. Para isto nos baseanlosl
parcialmente na notação utilizada por Pennello e DeRemer 1351. Os algorit-
mos são descritos em detalhe utiliza,ndo uma linguagem nauito próxin)a ao
PASCAL, mas com comandos em protuguês. Procuramos, na medida do
possível, nâo nos utiiisarmos de comandos de nível muito alto, de maneira
a facilitar uma possível implementação. Os comandos de nossa linguagem
pa'a os quais não existe contrapmtída em linguagens de terceira geração
IALGOL, PASCAL, etc.) são em sua grande maioria aqueles que envolvem
uma opção por uma representação especí$ca de determinada estrutura de
dados. Nestes casos utilizaremos uma extrutura de nível de abstraçâo maior
do que o das referida linguagens. Desta maneira, uma implementação de
nossos algoritmos envolveria antes a de$nição da representação das estru-
turas de Liso e Conjunto, juntamente com o funcionamen:o das primitivas
de união, intersecção, pertinência, concatenação, etc.

Para que ílosse possível a uniformização da notação, quase todos
os algoritmos descritos sofreram modificações. Muitos deles nh estamm
nem ao menos descritos eni uma linguagem formal ( como por exemplo
os métodos de Burke e Fisher 1101, Míkunm e Modry liil e de Sippu e
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Soisalon-Soininen 1251).
No capítulo anal tecemos alguma considerações sobre como deve

ser na prática um esquema de recuperação de erros sintáticos para anal-
isadores LR.

Este trabalho, devido à extensão do assunto, não pretende ser com-
pleto. Bibliografia adicional sobre análise sintática e recuperação de erros
pode ser encontrado em 1271 e Í66j . Nem todos os itens bibliográâcos da bib-
liografia do final do trabalho foram explicitamente citados no texto, tendo
servido como !eítura de apoio.

Paralelamente a este trabalhoestá sendo desenvolvida uma, imple-
mentação de um gerador de anaiisadores LALR(1). O$ analisadores gerados
poluem um esquema de recuperação, denominado recuperação não cor-
retiva cuja, descrição pode 8er encontrada em 4.3.3.



Capítdo l

Conceitos Fundamentais e Notações

Neste capítulo descreveremos os conceitos fundamentais sobre gra
míticas e linguagem que serão utilizados nos próximos capítulos. Um.alu
tudo mais a.profundado deste8 conceit08 pode 8er encontrado em IS31 ISSO

1.1 Linguagem e Gramática
Sda E um codunto, denominado alfabeto. Os eleaientm deste

conjunto são chaaudos símbolos, nado o coqiunto de sequência finita de
símbolos de E denotado por E'. Os element08 de E' são chamados palavras
sobre o alfabeto E. A 8eqêacia vaia, gera denotado. por À.

def 1.1.1 Uau lingmgem sobre E é um subconjunto de E'.
def 1.1.2 Uau ©amática G é uau quádruplo (y.,yt,P,S), onde:
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a) y.e yt são alfabetos, denominados respectivamente de de alfa-
beto dos

símbolos não-terminal
terminal O coduato

e alfabeto dos símbolos
V = y.Uytpor V,éy.Uyt o codunto dos

símbolos
por

b) P ÇMny') X V'é o conjunto das produções Cada elemento
p : (a,P) de P mrádenotado por a--lP, onde a é o lado esquerdo
;la produção e PÓ o lado dil'eito,decotados, respéctívamente, por LE(p) e
LD(P).

c) S (V.é o símbolo inicial
G

def 1.1.3 Dada uma gramática G=(yn,yt,P,S) dedinhos urna
relação::+ denominada derivação dh'eta na gramática G defiüda por:

::>={ (m.P,wP / a,.8, cV'e (u ----,v) cP }
:g>é o tubo transitivo e reflexivo de -:>
:bó o facho transitivo de :::+

(«,vl e:::+(::!+, :bl, de«tu.mw o f&t. p'- ":::»v

dd' 1.1.4 dP::>'pP é dita uma derhação mak à direha se J8Cyt'.
O mimo «le p.r, :b'e :b. Denot,«mm . fato p" +(«:)(:4(rm),:b(«:»

def 1.1.5 0 conjunto du forrou sentenciam de uma gramática
:(yn,yt,P,S), denotMo por FS(G) é deânido por:G

FS(G)= { mV'/ S :3«}
def 1.1.6 A linguagem gerada

denotado por L(G) é dada por:
pela gramática G: (V.,Vt,P,S)

L(G) = FS(G) JY
chaauremos sentença aos elemenh de L(G)

dd 1.1.7 Uma Fanática Hvre de contexto (GLC) é uma
památica G=(yn,yt,P,S) t.q.

V(a---,P) eP, @y..
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def 1.1.8 Uma linguagem L é dita livre de contexto
uma. GI.C G tal que L(G) = L.

se existe

def 1.1.9 Sda GG=(V.,yt,P,S) uma gramática, definimos, VaeV '

.F{«t.(.) {lc%'/ ( a:b'y e /l/gk 0 )ou
( MP e /v/=k ,Pe%')}

def 1.1.10 Sda G = (yn,Vt,P,S) uma GLC onde não é verdade
que S :bS . G é uma gramática LR(k) se:

qw ©..\úN: ,
VI,a,a',P,p'eV'
VA,A'ey.,se
í) S:4(-m)aA«:::+('m)aP«= '',
ii) S :b(rm)«'&-::>(.m)«'dw' = 1«'
Ui) .Fi«t&(w) tt(«,')
então
i) A=A', P=P' ( isto é, A--'P e A'---'.g'
q lü$1 1 q-w i:, ü'. e\

)

são a mesma produção)

def 1.1.11 Uma GLC G=(yB,Vt,P,S) é determinística 8e, pua
qualquer palawa de L(G) elite a,peru uma sequência de deriv%ões mais
à diníta a punir S terminado na palawz Em cubas Raianas:

V'FL(G)
n S -:+(m).:-::>(m).... -::+(m)..

S -+(m).0::::+(m)...:::>(«-)P«= '
então n=m, at=Pt,...,a«=Pm.

dof 1.1.12 Uma GLC G=(y.,Vt,P,S) é reduzida se VA ey.,
]a,PcV'', l€1(G) t.q S:4aA.P:à'l.

def 1.1.18 Uma GLC G=(y.,ytP,S) é aumentada se S não
a,prece do lado direito de nenhuma. produção e se a única produção onde
aparece do lado esquerdo é uma, produção do tipo:

s--+z#,
onde '#' é um síaibolo temiinal que nào üpuece em nenhuma, outra.

produção, êmbolo ute denominado de símbolo de âm de cadeia.
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def 1.1.].4 Uma GLC é ambígua ela não é determinística.

def 1.1.15 Uma linguagem L livre de contexto é determinística
8e existe uma GLC G determinística, tal que Z) = L(G).

]lbonm,a l.l

TMa a gramática LR(k) é determinística.(1511 pg. H05)

Tmrema 1.2

TMa a linguagem determiníúica .L tem uma gramática G LR(1)
td que L L(G).(ISll pg. ;:')

def 1.1.16 Um aatouüato a pilha é uma. 7-mpla

Ap = ( Q,E,I',ó,qo,zo,F) onde
a) Q é um codmto de estados repraentmdo um console anito;
b) E é um aKabeto de enb'ada;
c) I' é um alfabeto de trabalho;
d) ó é um mapeamento de Q x I'*x ( EulÀ}) nos subconjuntos
finitos de I'*x E':

e) ® CQ é o estado inicial;
f} zo €1' é o símbolo que aparece inicialmente na pilha;
g) F ÇQ é o codunto de estios 6nai8.

def 1.1.17 Uma conüguação de A é unia tripla (q,ü,P) peúen.
conte a Q x I''x E' onde:

a) q npreseata o estado atam do coatole frito;
b) a representa o conteúdo da pilha(Se a=a'B, onde 3€1',

dbemoo que $ é o topo da pilha).
c) P representa o porção não utilizada da, cadeia de entrado

Pua, tepresentumm o funcionaneato de l.m a.ut6aut0 8 pilha uti.
liBanm08 a. mação '<<' entre configur%õn.

def 1.1.18 Definimos uma, ümsição de um autõauto finito como
uau. lel%ão denotado. por '<<' e definida por:

(q,al,bP)<<(q',.l,P) 8se(q',l) eõ(q,B,b),
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onde qCQ, bCEU{À}, PCX', z €1', a,l€1''

Comideremos <<i'e << +como os tubos reÊexivo-transitivo e
tramitivo de <<, respectivamente.

Uma conâguração inicial é unia configuração da fome (qo,zo,P) ,
onde PcX'
Uma configuração final é uma configuração do tipo (q,a.À) onde

qeF ea€1''
Uma cadeia de símbolos P é aceíb por um autómato a. pilln Ap n
(qo,@,.8) <<*(q,a,À) pua algum qCF e atum aeF'.
A linguagem reconhecida por um autómato a, pilha Ap, denotado

por L(Ap), é o conjunto du cadeira ueitw por Ap.

def 1.1.19 Um autómato a pilha Ap=(Q,E,I',õ,go,zo,F) é um autómato
a pilh determhbtíco(.APD) se ,VqcQ e 'Vz CI':

,)8(q,.,b) co-tém , « «á,à«o, «: gemem. p,m c'da kE .
Õ(q,z,.X)=0

ou
b)õ(q,B,b)=0VbeE e õ(q,B,À) contém no máximo um elemento.

def 1.1.20 Um autómato a pilha estendido é uma 7-mpla.

:(Q,E,I',õ,qo,zo,F) onde:A»:
a)8é um mapmmento de um mbcoqjuato finito de

Q x I''x (EU{À}) nw subcoqjunt« 6nit« de Q x F*

b) os outros símbolos são como na deânição de autómato a pilha

e

obs:As definições de coa6gur%ão, tradição e linguagem udta por
um autómato a pilha. estendido são málogu àquelas situ pua autâmaito
a,pilha

llborema 1.3

Sda G=(N,E,P,S) uma GLC. Pode-se comtruir um AP estendido
R t.q. L(X)=L(a).(lsSI pg. i80)
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Como pudemos obsewa.r pelo teorema uimq qualquer que soja a.
GLC G, é pouível construí um autómato a, piJlu estendido que reconhece
se detemlinada cadela de êmbolos é uma sentença da gramática

No contexto du linguagens de programação, existe paúicular in-
teresse em linguagens livres de contexto deterininísticas Por esta rwào,
estuemos interessados em reconhecedores de linguagens gerada por gramática
determinísticu.

No próximo ca.pítulo descreveremos um algoritmo de construção de
um autõma.to a pilha determinístico estendido a partir de uma. gramática.
LR(1), de maneira que a linguagem reconhecida, pelo autómato sda igual a,
linguagem gerada pela gramática. Em seguida serão descritas duu re8tri-
,üs a este algoritmo, cujo objetivo é toma' o a,utõmato dais compacto.

1.2 0paações cobre cadeira

Definiremos agora uma série de operações e funções sobre cadeira
que utiJizuemos ao longo deste trabalho.

Sda E um conjunto finito e soam a=aial...a. e P=&ib2...6. duu
cadeia onde üi , .-, a., 6í, ...6.eE,n2:0,m2:0, então:

def 1.2.1 Prim(a) = ai se n>0
Àse n = O

dd 1.2.2 1-ido(.) alü2...ün--l se n)'0
Àse n = 0

def 1.2.8 Ult(a) an 8e n>0
.Xse a = 0

d.f 1.2.4 Fi-d(.) alas...Ün 8e a>0
Àse D = 0

def 1.2.6 a cat P = aias...a,.6i62...b«

def 1.2.6 A norma de uma cadeia 1, anotada por /''7/,é o número
de símbolos que a compõe, desta ma.Beira :

f.f: « . f$f- «
def 1.2.7 Uma operação de edição sobre 8 cadeia a é um anpea'

mento Oe(a) t.q.:
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Oe(«) ai...aÍ-iq+Í...a« pua, algum IÉiÉn
ou
Oe(a. ,q. lcai+i...a« pua algum IÉiÉn

e allgum ceE
ou
Oe(«) leal...at, pa'a algum lgign

e algum ceE

no primeiro caso denominamos a operação de edição de elimin%ão,
no WWndo de troca e no tuceiro de inserção.

def 1.2.8 A distância de Hamming entre a e P, denotado por
dA(a,fl é o número mínimo de operações de edição que deve ser aplicado à
cadeia. a pua obter a cadeia P.



Capítulo 2

Analisadores do tipo LR

O processo de construção de toda u formas sentencia,is interme-
diárias entre o símbolo inicial de uma gramática G e uma sentença de L(G)
é chamado análise shtática .

Neste ca,pítulo descrewremos inicia,Inerte um algoritmo de geração
de malisadores sintáticos para linguagem LR(1) e em seguida definir-
mos alguma restríç&s e extensões à.s Uamáticas LR(k), juntamente com
mebodologías de geração de analisadores para esta nova classes de gramá-
uz\#!!1l+

2.1 Ana]isanCo uma linguagem LR(1)

Os algodtm08 que descrewremos a, seguir foram desenvolüdos pua.
gerar malisadom para gramáticas LR(k), qualquer que uja o número k,
uma veB fornecido um algoritmo pua. se computu', pa'a qualquer símbolo
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não terminal, o conjunto du cadeias de terminais de comprimento k que po
dem suceda-lo numa forma sentenciam (chama.remos este conjunto de 'looka-
head', seguindo a teriúnologia inglesa) .

Como di8semoo no capítulo anterior(teorema 1.2) , toda a lin-
guagem livre de contexto determínbtíca fem uma gramática, LR(1) que
a, gera. Desta ma,Beira, paa, simpliâcar a.s descriçõw, utilizaremos sempre
k: l

No chamad08 malisadores sintáticos do tipo LR a análise é feita
reconhecendo u forma wntenciais utilizada na derivação mais à direita
da cadeia de terminais a partir do símbolo inicial da gramática. As forma
seütenciais são reconstruída de "trás pa.ra dia,nte" , isto é, a partir da cadeia.
de símbol08 varro.s reconstruindo as formas sentenciais até obtermos a, forma.
8eütencial que contém apenw o símbolo inicial da gramática. Quando isso
for posível reconhecemos a, cadeia, como pertencente à linguagem areada.
pela gramática dada.

Pua, recomtruirmos u fome sentenciais vamos ler a cadela de
símbolos da esquerda, pa,ra a dheita, ammenando os 8ímbo]os ]id08 numa
extrutura de pilha. Quando algum suâxo da pilha. corresponde 8 um lado
direito dÊ..!RP, produção da památic% então este su6xo e substituto pelo
lado di&ÍBPãa referida produção se a pilha resultante da operação, con.
catenada com o rasante da cadeia, formal'em uma forma wntencial da.
Uaguagem. Se a gramática que gera a referida linguagem for LR(1) isto
wmpre pode ser decidido investigandose a pilha e o primeiro elemento (h.
porção aão analis,da da «.dela (vu def l.l.lO).

Ex: Sda a gramática
S---FaAb / aCd
A--.+a.A / d
C---.KA / cc

A análise da cadeia. 'acaadb' fica.ria :

Pilha Cadeia

'a.caadb'
'ca.adb'
'aüb'
'Mb'

i8c8&d)
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íacaaA'
'a.caA'
'uA'
'a,C'
'&cb'
S

'b'
'b'
'b'
'b'

obs: os su6xos da pilha que são lados direitos de produções estão
gritados.

Deureveremos agora um analisados de linguagem LR(1). Este
analisados foi inicialmente desenvolvido por Knuth l31, porém, para seu
relato nos bammemm naquele feito por Euríson lsil.

Um anaiisador sintático LR de uma gramática redwida aumenta
da G = (yn,yt,P,S) é um autómato a pilha extendido AN = (Q,Vi,(Q x
V),õ,Z,e.f). Os elementos da, pilha deste autómato são dupla compostas
de um símbolo da gramática e da repz'tentação de um estado do controle
finito. Pua maior clareza tratuemos a. pilha do autómato como duas pi-
lha pualelas que denominaremos pilha sintética (contendo os 8ímbolosl
e pilha do analbador (contendo a reprewnt%ão dos estalos).

A %ão do ana)i8ador wrá determinada por dua funções, que cha-
maremos de Atitude e Destino, cujos puâmetros serão o primeiro símbolo
da cadeia de entrada e o estado do topo da, pilha do anali8ador. São quatro
os p08síveb va,tara da, função Atitude: redução, aceitação, avmço e erro. A
aceitação corresponde ao reconhecimento da produção relatam a0 símbolo
inicial da gramática, e indica que & cadeia de símbolo da fita de entrada
era uma sentença de L(G), onde G é a gramática em questão. O awnço
corruponde a detecção de que o símbolo de entrada, concatenado ao final
da pilha sintátic% forma com ela o preÊxo de uma forma sentenciam da.
linguagem. Redução conesponde à identi6caução de um su6xo da pilha
sintádca como o lado dirdto de uma produção. Finalmente, enc é uma
%ão especial que coloca. o analisados em um estado de rdeição, o que indica
que a cadeia analisada. não pertence à linguagem, ou se prdêrirmos, que
os símbolos da pilha, sintética, concatenados com o primeiro símbolo da
cadeia, de entrada não constituem um pre6xo de uma forma sentenciam da
gramática
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.ilustração de analisados
Entr.3da

Fi nato

P.S i nt. P .An

O mapeamento ó do autómato a pilha extendido no qual se constitui
o analisados sintético de uma, língua,gem LR(1) não será defiMdo, Êcando
porém implícita sua forma pela, definição da rel%ão '<<' deânida mais
abaixo.

Num analisados LR(1) o enfado anual do controle finito é sempre
a,quere que está representado no topo da pilha do analisados. Desta maneja,
definiremm uma configuração de um ana]isador LR de nu.Deita ligeiramente
diverm daquela de um auúmato a pilha genéHco.

def 2.1.1 Uma configuração (CA) de um analbador LR é
um túpla (a,'y,P) onde:

a é o conteúdo da pilha do anabsador
l é o conteúdo da pilhasintática
/3 é o restante da. cadeia de entrada

def 2.1.2 A configuração inicial de um malisador LR é definida
por:

(eo,X,w) , onde eo é o estado inicial do anali8ador, e wa, cadela a,
8er analisada.

O funcionamento do analisados é deânido pela relação de transição
'<<' em con6gurações do a.nalisador. CoMomie já toi dib esb relação será
detemünada pelo conteúdo do topo da, pilha, do anali8ador e pelo próximo
símbolo da cadeia de entrada Pua dwcre\'ermos a rel%ão Mima, pre-
cisamos definir dum funções:
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def 2.1.3 S.ja A« = (Q,V ,V.UV ,qo,(go,.X),{q/}) «m an,li«d.r
sintético

gramática G = (yn,Vt,P,S) reduzida extendida. De6nimos então as
seguintes funções:

1) Atitude : I'x Vt---+{ amnço, erros U{ reduz r / reP}
2) Dutíno : Fx V ---.I'U{'?'}

def 2.14 Sda (a,l,P) uma CA então:

a) n Atitude(Ult(a),Prim(P» = w«ço e"ü': . . ..
(«,'y,P) <<(acat D«üm(Ult(.),PÜ«Í#»,I',t Pú"(P),Püd(P)}

bl m Atitude(Ult(a), Pd«(P)l = 'duz, A--,/«-ü:
Ú. l= 1'1n,. a .pnà. Id'l ld'l
b.l) n a'= eo e P= Xe-ü (a,',P)<<(.',1',P)<<(ueib.)
senão

b.2) 8e Atitude(Destino(mt(a'),A),Prim(P» = erro
.-Ü (a,l,P)<<(m)

senão

b.3) (.,',P)<<(.',1',A cat P)<<(.' cat(Dutino(Ut(a',A» ,'T'
cat A,P)

2.2 A Constução do Analísador de uma gmmática
Para construirmos os estados do analisados e mlculamos u funções

Atitude e Destino, utilizaremos alguns coduntos construídos a partir de
produções da gramática reduzida. aumentMa G = (y.,Vt,S,T) aos qual
denominaremos coduntos de itens.

def 2.2.1 Dada uma gramática G=(yH,Yt,P,S) , definimos , VacV
os seguintes conjuntos:

FolJowi(a) = {óCyt'/ 3a,PcV't.q. aaó.h eFS(G) e /ó/ = k}
FoUw(a) :(,)

def 2.2.2 Um item LR(1) de uala GLC G=(yn,Vt,P,S) é uma
dupla da fo!'mn

(Â.---,'y.õ;u) , onde l,õeV', (A--.lõ) eP, e « ÇFonm(A).
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A definição de item vem da necessidade de representa o reconhe-
cimento parcial de um lado direito de uma produção. Desta maneira uti.
ligaremos o item (A----+'y.ó;u) para representar o fato de que l é um su-
fixo da pilha sintética, indicando o reconhecimento parcial da produção em
questão. Além dito o conjunto u, denominado coNunto de lookahead
indicuá quais os símbolo que podem suceder a A caso o lado direito da
produção venha a ser completamente reconhecido.

def 2.2.3 Um item redução é um item da forma (A--.p. ; u)

def 2.2.4 Um estado LR(1) de uma gramática é um codunto
finito de itens LR(1) data mesma gramática.

A definição de estado LR(1) vem de encontro à necwidade de
representar, em uni dado ponto da árabe de uma cadeia de entrai% quais
as produções que podem vir a ter mu lado direito reconhecido, e em que
ponto está o reconhecimento destra produçoe8.

def 2.2.5 Um item LR(1) válido de uma gamática G(V.,yt,P,S)
é um item LR(1) da forma, (A--.'y.õ;u) pua o qual existe uma forma sen-
tencía] a ül que S:4(m)a e a= cz'lóm" , onde a',a"Cy*, e a Cu.

Os itens LR(1) válidos de uma gamática são aqueles que correspon-
dem a um possível reconhecimento parcial do lado direito de uau produção
durante a málise de uma sentença de G.

def 2.2.6 Um estado LR(1) de uma Fanática G = (Vn,Vt,P,S),
composto dos itens .It , .-l. é válido se existem forrou sentenciais ai ...a.de
G tais que, pua IÉi$n:

&) S:3(rm)q
b)aí= paí'
c.l co«údermd. 1.=(4---.%.8. ; «{):
c.l) /&- /q'7i
c.2) «' = óiaiai', onde qe%

Um estado é válido se os seus item: são todos válidos e se podem
corruponder a um mesmo instmte de uma análise LR(1); ele repruenta um
possível momento da análise sintética , indicando quais produções podem
vir a ter nus lados dirdtos recoabecidos.

O codunto de produções, bem como o tamanho do lado dígito de
cada uma. delas é Êxito. O codunto de símbolos terminais é finito e logo
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também o número de powíveb conjuntos de lookahead. Desta maneira, o
número de possheis itens LR(1) e portanto de possíveis estM08 LR(1) é
finito para uma determinada GLC. Assim é possível, na prática, o cálculo
do conjunto de estados LR(1) de uma dada památica. Veremm agora
um dgoritmo que calcula todos os estados LR(1) válidos para, uma. GLC
reduzida, extendida, LR(1) qua,lquer.

Para. calculam08 0s estados válidos utibmremos a seguinte técnica:
Inicialmente construímos o estado válido no instante inicial da análise,
qua.ndo a, pilha sintática, está vaia. A pat'tir deste atado teremos uma
idéia de quais lados direitos podem vir a ser reconhecidos. O reconhec-
imento de qualquer um desta lados direitos implica que o seu primeho
símbolo dew ser reconhecido. A partir então de cada símbolo à direita do
ponto em algum item do estado inicial podemm con.strub um estado válido
correspondente ao momento da análise sintética onde a, pilha, conterá a,penas
o referido shibolo. Repetimw ente processo pua os estios recém criados
criando os estados válid08 correspondentes a momento da análise onde a
pilha. sintática contem dois elementos, e assim por diante. Como o número
de estados vábdoõ é finito wte processo temiina qmndo todos os estados
válidos tiverem sido calculados. Veja,m08 um exemplo:

ex

Seja a GLC reduzida aumentada G definida por

s----.z#
z--+ck
Z---.+ aAd
Z--.-+bAB
A----.KA
A---.K
B---q
C )e

Pü amor clama ch,«armas de V(y),'KV 'o e.lado váBdo ad-
erente à pilha sintáãca contendo l.

Mciabnente c,lc«luemm V(À). Um item que cera,mente pode ;"
incluído neste estado é aquele que indica que o lado dheito da produção de
Z é esperado. Deita maneira inicialmente"km08:
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v(À) (s----,.z# ; { })}
o codunto de look-ahead é vazio porque nenhum símbolo pode

suceder m indicador de final de cadeia.
Porém 8e o próximo símbolo pode ser o não terminal Z é igualmente

verdade que podemos aperta os símbolos iniciais dos lados direitos du
produções onde Z é lado esquerdo. Analogamente, sepre que houver um
item de um estado com o ponto imediatamente antes de um símbolo não
terminal, devemos urescentu a este estado itens Feia,tidos às produções
deite não terminal, indicando que seu reconhecimento é operado mu a.inda.
não foi iniciado. Chamnemos a, isto de anão de complementação. Os
itens de um estado que não são gerados pela ação de complementação são
chama,dos de item base daquele estado. Vejamos o aspecto anal de V(À):

v(À) = { (s--..z#; { })
(2--..Ck; {#})
lz---,.úó; {#})
(Z--,.bAB; {#})
(C---,.e ; {k}) }

Pa.ra, exemplifica.r o cálculo dos coduntos de lookahead vdamm o
caso do item (C--+.e ; {k}). Utilbamos o fato de que seu item antuewor
era (Z---..Ck ;l#}), indicando que, cwo o la,do direito de C wja reconhecido
, só 'k pode ser o bróxho símbolo terminal. A puü de V(À) veri6camos
que o conjunto de prefixos de tamanho l de formas nntenciais da gramática
G é { Z , C , a , b , e }, pois como indica o ponto nos diversos item de
V(À), entes õão 08 próximos símbolos que podem ocorrer & putir do prefixo
de forma sentenciam ao qual wte estado está associado , no caso o pre6xo de
comprimento zero. Deste modo estas são u possíveis configurações da pilha
siatática qua,ndo ela. tiver rama,nho 1. Por isü) construiremos em seguida
m wMm «álidm V(Z), V(C), V(a) , V(b) e V(e):

v(z) = { (s---,z.#; { } )}
v(q = { (z---,C.k; {#}) }
V(,) = { (Z---.,.Adi {#})

(.A--,...A; {d})
(A.--..c ; {d}) l}

V(b) (Z--,b.M; {#})
(A--,...A; {d})
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(A---..c ; {d}) }
V(e) = { é--,e. ; {k}) }

No 1ookahead de um item que não foi gerado pela anão de comple-
mentqão colocamos o lookahead do item que o oridnou. Assim, em V(C),
o it.m (Z--,C.k;l#}) t.m o m«mo lo.kú"d q« o ihm (Z--..Ck ; {#})
do ata;lo V(À), isto' porque o lado direito procurado é o mesmo e provém
do mesmo contexto da málise.

No estado V(b) temos um novo cuo de cálculo de lookaheM: Como
o item (Z----+bAB ; {#}) indica que o não terminal A deve ser seguido pelo
não terminal B, o loohhead dm item gerada pela anão de complementaçâo
neste item terei como ]ooküead o codunto Fiht(B)l Caso B:5X então de-
veríamos acrescenta ao lookahead oo símbolo '#' que é o união que poderia

'B -r-\ 4 AA. +suceder B nu circunstância.
Repetimos agora o princípio aplicado em V(À) pua, a partir dos

estados válidos reíaentes a conÊgurações possíwis de ü.manha l da pilha,
construir os estada valiam referentes a. possíveis con6gurações de tamanho
2 da. pilha sinMtica. Destoa-se o fato de que o estado V(e) não dá origem
a nenhum otltro pois tem um único item que indica o reconhecimento com-
pleto do lado direito de uma produção.

v(z#) = { (s---,z#.;Í} }
V(M) (Z---,M.d;.{#}) }
v(u) { (.Â--.c.A !mail

(A--«- ; {d})
(A--..cA ; {d})
(A--,.c ; {d})' }

{ ' (Z--.bA.B ';' {# }
(B--.d ; {#} }

V(bc) = { (A--,c.A i {d}
(A.---G ; {d})
(A--,.cA ;l {d})
(A.--... ; {d}) }

v(ck) -- {'(z--,ck. ; {#}) }
Podemm noU que os estados V(ac) e V(bc) são idênticos, podendo

ser redulidoo a. um estado somente.
Veja.m08 agora, 08 estados relativos 8 configurações de tammho 3

da pilha sintética,:

V(bA)
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V(,Ad)
V(uc) :
V(uA)
V(b.Ad)
V(bM)
V(bcA)
v(b«)

: { (Z--,Md. ; {#}) }
Vju)
{ (A---,cA. ; {d}) }

: { (B--,d. ; {#}) }
: { (Z--.bAB. ; {#} }
: V(uA)
Vju)

Finalmente a partir d08 estados relativos
nho 3 da pilha sintética., calcula.mos os estados
figur%ões de taaunho 4:

a, configuraçõw de ta.ma.
válidos relativos às con.

V(u«) = V(u)
V(uc.A) = V(uA)
V(bc«)
V(bcc.A) bc.A)

Como podemos notar nenhum estado novo foi introduzido. Desta
mmeha pua toda as outra p08síveis configurações da pilha durante a,
málise siatática de uma sentença da gramática existe um estado válido
entre 08 já gerados que descreve quais produçõa podem vir a ter seu lado
direito reconhecido.

O codunto de estados LR(1) válida pua unia detemúnada gramá-
tica nos fornecem uma represent%ão du pouíveb analisa puciais de lados
direitos de produções da gramática que podem oconer na pilha sintátíca.
Vejamos agora como utilizar o conjunto de estados válidos pua a málise
sintética de uma cadeia de símbolos.

No nosso aaalisador sintético l,R(1) , os elementos da pilha. do
malisador serão estados válidos da gramática. Desta mineira, u funções
Atitude e Destino serão deÊnidu a parir de um estado válido e de um
símbolo terminal.l©a,mos:

Mtude(V(.),a) = ,«mço w l=(.À--.'l.ü; u)eV(-) e ##
-ú-- B---,p w l=(B--,p.;")çV(.) e , C-
ueib w , = # e l=(Z--.Z.#;l}) eV(.)
eno caso contrário.

Batido(V(.),, ) = V(m) u V(aa) é «m e,tüo LR(1) váHdo
1?) caso contrário.
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Podemos nohi pelo processo de comtrução acima que cada es-
tado de um a,nabsador LR(1) pode ser atingido somente através d& atitude
a«mço mh'e «m ú-íco ,ímbolo. Desta """dra o wtMo V(a) wrá «m-
pn atinddo quando o malisador encoatru o símbolo Ult(a) à â'ente da,
cadela, de entrada, quedo estiver no estilo V(Início(al). Pal'tendo lute
fato podemos encurtar a dacrição da, con6guraçü de um malisador LR(1),
fornecendo apeou a, pilha, do a.nalisador e a porção rmtante d& cadeia de
entrada., já que a. pilha sintética pode ser deduzida a. pa,rtir da pilha, do
a,nalisador, uma vez que a. cada, estado corresponde apeou um símbolo de
nessa. Pua. 8 descrição dos algoritmm no restmte deste trabalho util-
isuemos esta configur%ão reduzida. Denotaremm o símbolo de nessa a,
cada estado q por Sim(q). Nos exempl08 utilizados no texto utiliwem08
estratégia inversa: descreveremos as con6gurações através da pilha, síntática
e do restmte da cadeia de enh'ad% por entendermos que esta estratégia os
toma mab compreendveb.

Pma a reprmentação dos estados válidos de um analisados de8i-
gnaremm um número ínteho a cada um deles, por ordem de criação de
atam. D«t, «mú. o aMo V(À) tuá o «ú«em 0 e ® o«t«; ®
números 1,2,... etc. Denotuemos o estado de número i por ei. As funções
Atitude e Destino serão representada cada uma por uma tabela,.contendo
uma linha para cada estado e uma coluna pua cada símbolo. É possível
que, paa uma dada gramática o método de constução Mima, indique mais
de um valor pua 8 função Atitude para um mesmo pu estadosímbolo.
Neste caso dizemos que ocorre um conflito, que indica que a, gramática
em questão não é LR(1) e portmto que o analisados não pode funciona de
ma,fieira determinístic& Exbtem mmehw de se conviver com estes contitos
estabelecendo princípios de escolha entre u vária atitudes, exbtindo inclu-
sive implement%ões prática, como é o caso do famoso YACC l16); outra
solução pode ser encontrado em jll. Porém, não abordaem08 a questão
neste trabalho.

Pa.ra & descrição dos aÜoritm08 dos capítulos seguinbs utilisuemos
algumas funções sobre estados e itens que definhemos abaixo:

def 2.2.1' Soja q um estado de um analisados LR(1):

Base(q) = coduato dos item bue do estado q
It.mjqi) = {(A--q.õ;u) € q / (8 = P-im(õ) ) ou (8=Àe * C -)}

def 2.2.8 Sda l =(A--.'7.õ;u) um item:
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LE(1) = A LD(1) = 'yõ Nã.jK(1) = õ l«ok;h«d(1)

A tabela de Atitudes do analisados da gramática do exemplo ante.
Flor pode ser encontrada no apêndice B, localizado no final do texto.

2.3 Algoritmoe de comtrução do anali8ador e dag tabela
Nesta senão descreveremos os akoritmos de construção dos estados

de um anaHsador sintático LR(1) pa.ra uma dada GLC reduzida aumentada
e o algodtmo de análise sintética que dela se utiliza.

])am. a dewurição do algoritmo de consbução dw estadas LR(1)
válidos e du tabdu dw funções utilüai'erros dob algoritmos auxilia'es.
Adorando a terminologia inglesa va.mos chama-los de "scanner" e "com-
nlPtnP"

O primeiro della recebe como amos um estado V(a) e um símbolo
'a' da Fanática, comtruindo os itens bue de V(m) se este for um estado
LR(1) válido. Sua, saída. gera composta de ires puâmetros: o primdro ro-
tor;Úa V(aa) @ eh for um atado LR(1) válido, e l.caso contrário; .o
segundo retornuá o número de itens onde o ponto está no final do lado
dheito e pa'a os quais 'a' pertence ao lookahead; o último pa'âmetro re-
torna.ra a produção relativa, ao último item daqueles contados no segundo
pu'âmetro. Podemos nota.r que se o wgundo pumetro for maior que l ou
se o seu valor for l simultâneamente com um valor não veio do primeiro
puâmetro então temos uma. a,mbiguidade. O akoritmo "completei" ex-
ecub. a anão de complementação sobre os itens de um estado fornecido.
Sua função é complementa' a anão do "scmner' na, geração do codunto de
estados LR(1) válidos.

Algoritmo Scanner

entrada: V(a) - um estado LR(1) vüdo
a, - um símbolo de yHUyt

saída: Brado - viável contendo V(m) se eúe for um estado váHdo
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e Ocaso contrário
Red - número de itens de V(a) com o ponto no Êm do lado direito

e com o símbolo a. em seu look.head
Produção - produção do último item encontrado dos citados acima

comi
Estado:=0:
para cada item l=(A ó; u) CV(a)

hça « Püm(i)= a
eúãà É,bd«=:E.Mo u{(A---,p.nnd(ó) ; u)}
senão ge ó=.Xe aGIu

entãocom2
Rede-Red + l;
Produção:= (A--.'Tó)

fiel

Algorítmo Completei

entrada:C-conjunto de itens
G : (1 ,),P,S)-GLC
C-aumentado pela ação de complementaçãoBalda:

comi
para cada l=(A---,'7.õ; u) cC faça

m B = P',h(&) ey.
então para cada (B--.p) cP faça

coma
P:=(B--..p; Fht(óu) )
se opte l"=(B--..pj w) CC

então P:i:(B-+.M l w un«t(ó;u) )
«-ão C:= ê U{(B--,.«i ; PM(j«) )}

6ml.

Algoritmo Gera I'àbelu e Estad08

entrada:G=(V.,Vt,P,S) - GLS reduzida cxtendida,
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saída: Q- conjunto dos esbd08 LR(1) válidos da grau)átíca
Aceita - tabela com ® valores da, função Aceita
Dwtino- tabela. com os v lares da função Dntino

comi
.o:= {(Z----.S#;Í} ) } ; (* Q é V(À) '':)
Complet"(eo);
Q:= {eol;
ult:='0; {+ ult indica índice do último estado *)
para i de 0 até ult faça

para cada a eYnUVtlbça
coma

Scanner(qi ,a,g«!t+ l ,R'd,Pr.d) ;
se q.it+Í = @

C#'8e o scanner não consumiu um nwo estados)
então se Red = l

então se Prod = S--..+Z
então Atitude(qi,a):= aceita
senão Atitude(qi,a,):= reduz Prod

m-ão Atit«de(g.,a):= eno
senão se Red = 0

ent ãoc om3
Atitud.(q.,,):= a«,-çoi
se aj t.q. ÇICQ e qJ = g«lt+l

então Bati«(q.a):=6)
senão coma

Q:=Q ulg«zt+i} ;
D«ti«(g;,a):= g.,,+:;
ult:=ult+l

fina

unto Atiude(gi,a):= eno;
fins

âm2
âml.

Algoütmo Anali8ador-l.R
entrada: Atitude - tabela com os valores ta função Atitude
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Destino - tabela com os valores da função Destino
13- cadeia de entrada
Listagem - lista contendo as conâgurações antes de

cada redução efetuada na pilha
Sucesso - vuiável booluna indicando n a cadeia analisada

pertence à linguagem gerada pela gramática em questão

saída:

coma.
a:=eo;l*a é a pilha do anda«dor*)
1:=À;(*q é a pilha sintática*)
Erro:;:falso;(*erro indica entrada no estão de erro*)
S«w:=fHÉo;(*,i-d, ,ã. cabo« a a-áliu*l
enquanto não sucesso e não Erro faça

cago Atit"de(Ult(a),Pri«(P)l sda:
avanço:com2

.:=a cat Bati«(Una),Prim(#»;
p:=n«i(p)

-d«z(A----,'7):
coma

Listagem:=Liúagem cat(a,'y,P) ;
(+ agora %i retirar da pilha o lendo dir da pnod+)
pua l de l até /ó/ faça

tons
1:=1nício(');
.:=1-ÍcÍ.(.)

6m3;
Q:=ac,t D«ti«(Ut(a),A);
'7:=7 cat A;

Êm2
aceita: Sucesso:=verdade
eno: Erro: =verdade

fimcaso;
Sucesso:= não Erro;

âml.

2.4 AnaBsadore8 SLR e bALa
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Os anahsadores sintáicos LR(k), apesar do amplo espectro das
linguagens que são capwes de analímr, apresentam um problema na imple-
mentação: o número de estados é muito grade em relação ao número de
produções, exigindo o algoritmo grandes qumtidades de memóHa«

Neste wntido, em 1969 DeRemer IS41 deâne duas nova clubes de
gramáticas, as gramáticas LATE e SLR. Ambas u clawes surgem para
definir as gramáticas analimdas por analísadores gerados por modificações
dos algoritmos vistos na seção anterior. Em ambos os casos os analisadores
resultan@ tem o mesmo número de estados que um anali8ador LR(0) pua
a. gramática. dada. Na. verdade, a metodologia de análise será a mesma que a
doü analisadores LR, sendo que u modi6caçóes se restringem aos algodtmos
de geração dos estados e das tabelas Atitude e Destino. Utilizaremos para
a descrição desta modific%ões três definições auxiliares:

def 2.4.1 0 núcleo de um item (A---+ó.,y ; u) é a porção A--tó.l
ao item.

def 2.4.2 Dois estados de um analisados LR(K) são semelhantes
se os conjunta de nüleos de ambos são igual

Um andisador LR(0) é um analisados gerado pelos algoritmos des-
critos no item interior sem o ca]cu]o de ]ookahead, kto é, um analisados
onde os itens são compostos apenas de núcleo. Em analisadores LR(0), todo
o estado que possui um item redução e um outro item qualquer é um usado
com conãito, devido à ausência do lookahead.

Os analbMores SLR(k) são analisadores com M me8moB estados
de um malísador LR(0) onde, nos estados com conHito, mracenta-se, a
cada item redução (A---.p.), o conjunto .FoZZaoA(AI no lugu .que caberia
m lookahead deste item , se mHvewemos num malisdor LR(k). As gra-
máticas pua a qual este algoritmo gera conjuntos de estados sem con$ito
são chamada gramática SLR(k).

def 2.4.3 Dados dois estados semelhantes:

e. = {(,4:---,l,.õ,; «:)-.(Á«---,l«.é:«; ««)}
.. = {(Á: ---.7:.Ó.; .:)...(.A«---,l«.Ó«; ««) }

então a junção de estados por núcleos de e. e eõ é definida.
coiro

eJ {(.At --.lí .Óí ; ul U« l)...(Á«-w«.â,; «.U««) }
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O analisador LALR(IK) de uma gramática G é um analisados onde
08 estados são resultmtes dajmção de estad08 por núcleo.g de estados nmel-
hmtw do malisador LR(k) da. mesma gramática Uma gramática LALR(kl
é uma gramática, pua, a qual o malisüor LALR(kl não a.presente esta-
d08 conâitantes. Esh nosm definição de analisadores LALR é oriunda, do
método de construção dc analisadoru LALR dwenvolHdo por Aadenon,
Eve e Eorüg l91. Uma implementação deste tipo de construção se encontra
no apêndice deite trabalho. Outras definições de malisadora LALR,.bem
como outras metodologia de construção podem ser encontrada em lal 1361

2.5 0tímimção de analisadore8 LR

Como lembram Abo e Johnson jll e Bigonha 1521, exbtem uma, sêde
de otimiz«ões que podem reduzir o taaunho e/ou aumenta 8 rapidez dos
analísadores síntáticos do tipo LR. Entre elu podem08 citar a repr«estação
du tabela de atitude e destino por listas, ajunção e a imersão de estados , &
adição de reduções 'ddault" e a elilnin%ão seletiw de estados de redução.

A representação de estados por lbtu é uma eira;tégia que parte da
observ%ão do fato de que u tabela que representam as funções Atitude e
Destino são matrbes wparsa$ se considerámos, respectivamente, erro e '?'
como elementos nulos. Torna.w afim muito mais eÊciente em tempos de
espaço & sua, reprenntação a.través de lista de atitudes e destinos para cada.
estado, relacionando apenas os elementos não nulos. No cam específico da
função Atitude, 8 %ão 'eno' seria detemiinada quando fosse encontrado um
símbolo de entrada pua. o qual não existe nenhuau %ão detemlinada pela.
lista do estado do topo da pilha. Numa compactação ainda maior podemos
junta as duas tabelas numa s6: a cada, estado estufa associüa, uma liso
cujos elementos teriam ires campos: um dela conteria a, represent%ão de
um símbolo da, gramática, outro campo conteria a. atitude detemúnada pelo
símbolo do primeiro ca,mpo no estado ao qual 8 lista se reine, e o último
campo contem um número. Caso a atitude indicada no segundo capo saía
amnçq o núnero do ultimo campo indicuá qual o mor da função destino
pua o sfnibolo do primeiro campo e o estado ao qual a lista pertence, Caso
atitude indicada, saia, redução o número radica.rá qual produção deve nr
utilizada pua. a redução(as produçoeq por sinal, podem ter sw descrição
compriaúda, representmao-se apenas o lado esquerdo e o complemento do
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lado direito). Todas u listas de todos os estados podem estar contidas em
uma única extrutura em fome de vedor, existindo, para cada estado, dois
apontadores indicando o início e o fim da respectiva lista no referido vetar.
Em alguns casos podemos mesmo suprhü' este segundo índice, utilizando
o início do estado wguinte como delilMtador.

As reduções "default" 8ão a,plicadas em estados com apenu um
item redução. Nestes casos é posshel, ao invés de acrescenta à lista de
atitudes/destinos uma entrada para cada símbolo do lookahead do item em
quutão, indicando redução apropriada, acrescentar apenu uma única en-
trada ao 6.nal da lista indicando que a referida redução deve ur efetuada
caso nenhuma outra atitude sda deterininad& Isto torna a representabção
mais compacta, uma vez que as entradas paa os dmbo]os do ]ookahead são
substituídos por uma só. Não só isto como o processo de análise tanllbem é
a,gilisMo, jí que a compunção do símbolo de entrada com os elementos do
lookahead é eliminada. Este tipo de otímízação abre a, possibilidade de uma.
redução ser determinada mesmo quando o símbolo de entrada, concatenado
à pilha. sintática, não forma com ela um pre6xo de uma forma sentenciam da
gramática, o que não ocorre nonnalmente em a.nalisadores LR, devido à pre-
sença do [ookahead. isto podem afetar a recuperação de um eventual erro
sintético, como veremos adiante, mas não altera a linguagem reconhecida
pelo analisados já que, como não houve modificação nu entrada relativa
à atitude avanço, uma vez efetuadu a redução(ou cadeia de reduções) o
malisador não será caíra de prossegue a málin sobre o símbolo errado,
já que, como já dissemos, ele não forma com a pilha sinática um preÊxo de
uma forma sentencial da gra,mática.

A elilúnação seletiva de estados de redução comeste em elimina os
estados que possuem um único item, quando este item é um item redução de
uma. produção cÜo lado direito é composto de um único símbolo. Maiores
detalhes soba esta. ostra,tégia podem ser encontrados em jll lõ81 e 1591.

Finalmente temos a junção e 8 imersão de estados. A junção con-
sbte em representar os valoru du funções Atitude e Destino de dob estados
diferentes a.través de uma única. lista, quando ates valores são ide:ricos. A
imersão de estados é, na verdade, uma Bebera.ligação da otimiz8Jção a.nterior
pok comeste em unir u representações das lata.s de dois estados quando a
lista de um deles constitui um 8u6xo da lista do outro.

Pua uau ducrição mais detalhada. destra e de outra otimi$%ões
o leitor pode coaodtu lll, IS81, 1591, 160j, j611, 162j, l63j, 1641, 165j e 1661.
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2.6 Recuperação de erros sintéticos
No processo de desenvolvimento de algoritmos invuiavelmente cheg-

a.mos m estágio de programação. Neste esügio os algoritmos são cod-
ificados em alguma linguagem de programação e compilados para serem
futuramente testados. Raríssimas são as vezes onde um programa compi-
lado pela primeha vez não contém nenhum erro de sintaxe. Para que a.
a,nálise sintética do programa não seja interrompida quando da ocorrência
do primcho erro, é necessário que o analisados sintático sda restaurado
a, um estado no qual a análise possa continuar. Desh maneira torna-se
possível, se houver um diagnóstico apropriado, encontrar vários eras de
sinta.xe em apenas uma execução do algoritmo de análise sintática. Este
processo de restauração do analisados sintético chama, w recuperação de

A análise sintátíca do tipo LR, como vimos a,nteriormente, vai,
a. cada passo, vedficmd0 8e o símbolo de entrada, concatenado com os
símbolos já analisados, comiam um pre6xo da linguagem, isto é, formam um
prefixo de uma sentença da linguagem que o analisados pretende reconhecer.
Porém não se sabe em geral de que sentença esta,mos reconhecendo o pre6xo}
e sim quais M powíveis sentenças que teia o texto já analisado como prefixo.
Este fato é expresso pelo fato de que, em geral, cada estado do analiwdor
tem mais de um item, cada um correspondendo a um possível prefixo. Desta
ma,acha., quando ocorre um erro são múltipla u possibilidades de corrigi-
do pois são múltiplos os possíveis pre6xoB a serem reconhecidos. Mais que
isso, uma escolha que de imediato pareça plawíve! pode, com o decorrer da
análise, mostrar-se iaüável com os síiubolos subsequentes indicando que a
correção levou em conta uma possibilidade errada de prefixo. Está escolha
KefFàdu" causam o que 8e chama «erros espúrios", isto é, anos que não
existem na verdade, sendo consequência de uma recuperação mal feita de
um erro sintático a,nterior.

Como amos então, o processo de recuperação de erros é importante
pua agili%u & faw de programação de akoritmos. Além disso o processo
de recuperaç& em ana]isadoru LR não é simples, sendo di$ci] obter uma
recuperação ideal dada u várias ponibilidades. Provavelmente isto explica.
& multiplicidade de métodos de r«uper%ão daenvolvid08 e a. profusão da
bibliografia publicada, a. respeito n08 últim08 15 a,nos.

Com o advento dos micro computadores, volta.ra,m à cena, os anal-
isadores sintéticos onde a, recuperação de en08 inexiste, limitandose o pro"
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grama de aná]ke a indicar o ]oca] do primeiro erro ocorrido encerrando aía
análise sintática. Como o processo é geralmente feito em tempo real e não
em "batch", a alternativa de não recuperar os erros não é tão dolorosa ao
programador. Este princípio, aliás, em programas pequenos é bem atrmnte,
mas ao analiwrmos programas maiores é enfadonho e acaba tomando um
tempo muito maior do programador.

A medida que o tamanho da memória e a velocidade de processa-
mento dos "micros" vai aumentando, torna-se possível e desejável a con-
strução de analisadores com um bom esquema de recuperação de erros.

Vejamos então o que é uma boa recuper%ão de erros: A qualidade
da recuperação de erros envol\e dois aspectos básicos que são, de certa
maneira, antagónicos: qualidade e eficiência.

A qualidade é o upecto mais di$ci] de se avaliar pois obedece em
geral a critérios subjetivos; a maioria dos autores (como 1251, 1241, 1121), na
avalia,ção de seus métodos, utiliza como padrão de qualidade da recuperação
a proMmidade que ela tem em relação à correção que seria feita por um
programador experimentado. Alguns autores (IZ41, IZll) na tenhtiva de
tornar mais objetivo a avaliação de qualidade, parte do prewuposto que a
melhor correçâo é aquela que envolve o menor número poli'vel de operaçõw
de edição sobre o texto original, isto é, o menor número possível de inserções,
eliminam;.,., c troca de símbolos. Esta autores desenvolvem metodologias
para encontrar a, correção com menor "distância de Ha.nning" em relação
a.o texto original.

Já a eficiência. km critérios mais objetivos. Ela é medida em três
ponta: a rápida com que o algoritmo é executado, na memória necessária
à execução do algoritmo e na maneira pela qual o algoritmo de recuperação
implica a análise de programas sintaticamente corretm.

Geralmente uau maior qualidade na correção acarreta uma menor
eÊciêacia e vice-verá. Além dis30, 08 autores não se preocupam com
uma medida teórica precisa do tempo e memória gastos pelos seus algo-
ritmos, limitando-se, com nru exceções, a, fornecer resultados práticos
obtidos por alguma, implementação. Estes upectos tornam muito dHci],
senão imposívd, uma real compmação entre todos 08 métodos pois esta
se pautaría mais prowvclmente em critérios suUetivos. Por este motivo
nos a.bsteremm de fazer compuaçõa entre métodos, limitando-nos a, al-
guns comentários relativos & problema específicos e soluções encontradas
quando dois métodos forem suficientemente puecidos para, que bto seja
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Pa.ra, descrevermos os vamos métodos de recuper%ão vamos dividí-
los em três classes, seguindo a. dvisão proposta por Eamond e Rayward
Smith l46), que julgamos adequada

.A primeha clave é a dos métodos locais, aqueles que na recu-
puação consideram apeou um símbolo de cada vez, sem nenhuma pre-
ocupação com o contexto no qual ele esü insei'ido. A segunda, classe é &
d08 algoritmm ngionais, a,queres que considera.m um contexto limitado ao
redor da região onde foi detectado o eno. Finalmente, a terceha classe
é a, dos algoritmos globais, aqueles que durante 8 correção consideram o
contexto total, isto é, o prograau inteiro, pu'a efetuar u correções.

N08 próximos capítulos a,borduemos u divesas classes de métodos
de recuperilção de erros, descrevendo vários métodos em detalhe. D& mesma.
mmeba que não descrevemos analisadores de linguagens não determinísticu
nh descreveremos algodtmos de recuperação pua eles, mm o leitor inter-
essado poderá consultar j211 j311 1341.

l



Capítulo 3

Recuperação de Erros Local

Os métodos locais de recuperação de erros levam em consideração
a,pena um símbolo de entrada e um estado da pilha de cada vez.

Nesta categoria está grande parte dos métodos utilbados na prá-
tica, pois geralmente são rápidos e de f&i] programação, não envolvendo
tampouco grandes recursos de memória.

Infelizmente, como a cada passo podem ser múltipla as escolha
de recuper%ão, cada uma geralmente correspondendo ao reconhecimento
parcial de uma produção relativa, a um não terminal diferente, é difícil a
escolha entre m vária opções sem levar em consideração o contexto. .Ném
disto é possível que o local onde o erro íoi detectado não corresponda à
localização reú do erro. Com isso a.umentam os riscos de ocorrência de
erros apurios

Ex No trecho de um programa
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C:=D;
A :# B then A:=BI ...

A configuração de erro do analisados seria:
(.-'éden', '#' 'B' 'then' A:=B; ...)
Neste caso, numa correrão local, a única opção seria trocarmos '#'

por ':='. Mm isto fará com que o analisados detecte outro erro quando
'then' for o símbolo de entrada, gerando um erro espúio.

Ex no trecho
proa A;
var A,B:integer;

A:=b; l
end

A con$gur«ão de erro será:

('proa' 'éden' ';' <vardecl> 'begin' <stat> ';' , ';' 'end' '.')

Se considerarmos apenas o símbolo de entrada várias 8ão as opções
como eliminar o ';' ou inserir um iniciador de comando, como 'if' ou 'for'
ou então trocar 'l' por algum iniciador de comando. Neste caso específico
podemos ver que a melhor süjestão é a primeira, mas como o algoritmo
de recuperação local pode tomar esta decisão sem leva' em consideração o
contexto ao redor do erro?

O problema da escolha de alternativas foi solucionado a nível local
com a introdução de custos diferenciados para inserção e eliminação dos
diversos símbolos, sendo a escolha orientada para a alternativa de menor
custo. Os custos são determinados pelo implementados visando tornar cer-
tas opções de correção pouco ra,zoáveis muito custosas, como a eliminação
da palavra 'type' em um programa PASCAL. Existe porém o problema, da,
atribuição dos diversos custos, pois não existe nenhum critério realmente
objetivo, apeou algumas heurísticas advindos da intuição dos autores que
utilizam ute tipo de esquema.

Cabe ainda uma última observação sobre a recuperação local: todos
os mét(Hos desta categoria , quando não mantém a pilha do analisados
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inalterada, não executam nela modificações que não sejam a eliminaçh de
estados de seu topo. Por trás dest.a atitude está a suposição de que o erro
sinta.rico é detectado imediatamente, ou sda, quando o local do erro for o
símbolo de entrada. Esta suposição se baseia no fato de que analimdores
do tipo LR possuem a propriedade do prefixo corneto, definida como a
propriedade da porção já analisada da cadeia de entrada constituir sempre
um prefixo de uma sentença. da linguagem em questão. Porém, a suposição
a,cima faz com que não se considere corretamente erros como o do primeiro
exemplo, onde o preâxo corneto "esconde" o local real de ocorrência do erro.
Este problema iMelizmente não pode ser resolvido satisfatoriamente a nível
local, pois sua solução implicaria considerarmos um certo contexto ao redor
do ponto de deteccção do erro(PDE) para a recuperação.

3.1 "Panic Mode"

Chamaremos de panic morte os métodos que trabalham apenm com
eliminação de símbolos. Esta elimina(ão é feita inicialmente no primeiro
símbolo da cadeia de entrada, proweguindo até que uja encontrado um
símbolo que pertença a um codunto diferenciado. Este conjunto de símbolos.
ao qual denominaremos colÜunto de recuperação, pode ser rota.Inerte
de$nido pelo implementador ou ter parte de sua composição decidida du-
rante a análise sintética.

Os panic m(He são os métodos de recuperação de erros mais simples
e menos Murados.

3.1.a)O Panic Made Estático
Nesta versão, o conjunto de recuperação é âxo durante a análise

(doía alcunha "estático"), pois é definido prèviamente pelo implementados.
À rotina de recuperação, ao ser aclamada, vai consumindo 08 símbolos de
entrada até encontrar um que pertença ao conjunto de recuperação. Em
seguida a pilha é reconfigurada. de maneira qüe o estado do topo aceite o
novo símbolo dê entrada.

Algorítmo Paníc-Mode Simples
entrada:(a,P) - conâguração de erro do analisados
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C.Rec - conjunto de recuperação
(a',/3')-nova configuração do analbador, onde

a' é um pn6xo de a e .P' é um suâxo
de ê.

saída:

comi
enquanto Prim(P) #C-Rec

faça .d:-Final(P);
enqu,nto não .Aceita(Ult(a),Püm(#»

faça .:=1«leio(«);
âml

Armar de sua simplicidade e rapidez, o método geralmente fornece
recuperações fracas, "pulando" trechos longos da cadeia de entrada, efeito
que pode ser desutroso se o programa analisado estiver na fue de decla-
rações. Além disso, seu funcionamento depende da escolha do conjunto de
recuperação. Neste conjunto,costumam ser colocados símbolos do tipo ';' e
'end', que são delimitadores de trechos importarem do programa«

3.lb) O Panic Mode de Wirth

Este método foi concebido por N.Wirth 1461 pma analisadorn sintáticm.
do tipo recursivo descendente, para os quais se custa perfeitamente. Como
é possível, com um pequeno esforço, sua implementação em ana-lisadores
do tipo LR, passaremos a descrevê-lo.

A diferença entre o método de Wirth e o panic-made estático está
na conBLrução do conjunto de recuperação. O cálculo deste codunh é feito
em duu etapa distinl;m. Na primeira delas calculamos, para cada símbolo
não-terminal, o conjunto dos símbolos terminais que podem sucedê-lo numa
forma sentenciam da gramática, isto é o conjunto Follow (ver definição no
cap.2). A segunda etapa do cálculo é feita durante a análise sintática: o
co;junto de l:ecuperação começa com o símbolo de âm de cadeia ('#') e
toda vez que é iniciado o reconhecimento de um novo não-terminal, o seu
conjumto de possíveis sucessores (Fbliowl é acrescentado ao conjunto de
recuperação. Quando um não terminal é reconhecido, o seu codunto de
possíveis sucessores é retirado do conjunto de recuperação. Cuidado deve
ser tomado pa.ra, no reconhecimento de um não terminal , não retiramos do
conjunto de recuperação símbolos que ali deveriam permanecer por serem
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sucessores de outros nã.o-terminais cujo reconhecimento foi iniciado mas não
completado.

A rotina de erro ao ser acionada, %i eliminando os símbolos de en-
trada até que encontre um que pertença ao conjunto de recuperação. Neste
momento, rmnipulando a configuração do analímdor, simula o reconheci-
mento do não-terminal do qual o símbolo encontrado é sucessor, retornando
o controle ao analisados sintático.

Vejamos como isto é feito em analisadores LR:
Para a manipulação do conjunto de recuperação utilizaremos uma

pilha. auxiliar, paralela à pilha do analimdor, que denominaremos pilha de
recuperação ou simplesmente P-Rec. Cada elemento desta pilha conterá
dois campos :a descrição de um cod unto de símbolos terminais e uma tabela
associando cada um destes terminais um símbolo não terminal.

T(üa vez que o analisados realiza um avanço, é feito o cálculo do
novo elemento do topo da pilha de recuperação. Se o avanço é determi-
nado somente por itens base (gerado pejo "scanner"), apenas copia-se no
novo topo de P-Rec o conteúdo do topo anterior. Se o avmço é determinado
também por um item não base, ou sda, da forma (A---..P,{ai...a.}), então
é possível que se linha iniciado o reconhecimento de um novo símbolo nâo
tenMnal. Neste cam, conjunto de terminais do novo topo de P.Rec é dado
pela união do conjunto do topo anterior com o conjunto {üi...a.} do item
, já que este contém justamente os símbolos terminais que podem suceder
o não-terminal do ]Mo direito da produção em questão. . As entradas de
'ndice ai,a2, ...,a. da tabela do topo de Piec conterão o valor 'A' e u
entrada restantes o mesmo valor da tabela do topo anterior. Para que
isto wja possível é necessário associar a cada símbolo que determina um
avanço em um estado estas informações, quando este avanço for determi-
nado t.ambém por um item não base. Descreveremos © modificmões na
pude relativa à anão amnço do algoritmo de análise para que P.Rec seja
corretamente maMpulada.

a:=a cat Proa(Ult(a),Prim(ê»;(*atuali-a pnha*)
0:=Fínalíg):
p"a cada lutem(Ult(.),PH«(P) faça

(* l rwebe o item ruponú"l
pelo avanços)

8e l #B«e(Ult(a)) (*w ié gerdo pel' "c'mpleter"':)
então
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com
P-Rec:=P-Rec cat Ult(P.Rec);

(*copia topo anterior*)
Ult(P-Rec).C.d:=Ult(P-Rec).Co-j UI«.kahe,d(1) ;

(*,tudiza codu«to de ter«i-á;*l
para cada aCLookaheM(1) faça

Ult IP-R") .Tabjaj: =LE ll)
j*at«liga tabela':)

âm
senão P-Rec:=P-Rec cat Ult(P.Rec);

Víamos agora o algoritmo do panic-made de Wirth modi$cado
para analisadores LR:

Algoritmo Panic À4ode de Wirth
entrada:(a,P)-con$guração do analisados

P-Rec - pilha de recuperação
(a,P)-nova con6guração do analisadossaída:

canil
enquanto Prim(#) #Ult(P-R«).Cona , .

üça P:= Final(P);(*procwa símbolo do cona. de rec.*)
Aux: = Uit IP-Rec). Tab IPrim(P) l
enquanto Atitude(Ut(a),A«) = erro

faça coma
a:=lnicio(al;
P.Rec:=lnicio(P.Rec)

(*plocura «ado que meio o não temina] A*)
P:= Aux cat ,0;

Esta vergão do método de Wirth ainda possui uma vantagem sobre
a versão original: em analisadores do tipo LR, como o lookahead é calculado
na ger%ão de cada estado, os conjuntos de recuper%ão são muito mais
precisos. O método aqui descrito se aproxima do original 8e utilizarmmrmos
um anali8ador SLR, cujos lookaheads são calculados a pat'tir da gramática
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somente, sem levar em conta o fato de que o reconhecimento de um não
terminal pode ser feito em contextos diferentes.

3.2 0s Métodos de Custo Mínimo

Na categoria de métodos de custo mínimo locais temos duu abor-
dagens diferentes: uma dela utiliza os custos para impedir correções muito
grosseira, atribuindo custos altos a operações de edição que, em gerall,
não são rmoáveis; a segunda abordagem visa, com a introdução de custos
diminuir ao máximo o número de símbolos perdidos da cadeia de entrada,
simultâneamente tentando encontrar uma contínu©ão válida da cadeia jí
reconhecida. A primeha abordagem é a do método de custos de Fischer,
Dyon e Mauney l81, e a segunda é a do método de Rõrich l71.

3.2.1 0 Método de Cultos Designados
A idéia, central do método é atribuir cust08 diferenciados às diversa

operações de edição. Para fornecer estes custos ao a,lgoritmo de recuperação.
utiliza-se dois velares auxiliares, de$nidos pelo implementados. Estes dois
vetores devem ter uma entrada para cada símbolo terminal contendo, res-
pectivamente, os custos de inserção e eliminação de cada um dos símbolos.
O oUetiç'o do método é encontrar uma série de operacões de edição com
custo mínimo que possibilite ao analiudor retomar o seu trabalho. Como
estamos buscando um mínimo, os custos de inserçà devem ser todos posi-
tiv08, para garantir a geminação do método. Se novo intereue for apenas
diminuir o número de opermões de edição, basta fixarmos todos os custos
iguais. Além disso, com uma pequena modi$cação no algoritmo podemm
adapta-lo para aceitar custos difenciados de troca de símbolos, isto é, custos
de troca diferente da soma dos custos de eliminação e inserção dos símbolos
envolvidos.

O esquema de cultos diferenciados introduz maior 8ex.ibilidade
na correção de erros, possibílizando ao implementados uma certa "sin-
tonia%ão' do dgoritmo de recuperação.

O funcionamento deste método é simples ) baseado em dois algo-
ritmos: O primeiro destes é um algoritmo de inserção de custo mínimo que,
dMa uma configuração de erro (gi...q«, ai...a.,.), entorta peyt*de menor
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custo tal que sim(qi)...sim(q«)pai constituem um prefixo de uma sentença
da linguagem. Em outras palas'ras, o algoritmo encontra a cadeia de termi-
nais de menor custo que faz a "ligação" da con$guração atua] da pilha ao
símbolo de entrada. Pode ser que nâo exista prestas condicões, neste caso
o algoritmo indica seu insucesso.

O segundo algoritmo calcula a recuperação pròpriamente dita e
para isto executa. os seguintes pa.usos: Inicialmente é calculada. utilizando-
se o primeiro algoritmo, a cadeia de "ligação" entre configuração de erro
da pilha do analisados e o símbolo de entrada. Em seguida, considerando
como custo de uma recuperação a soma dos custos du operacões de edição
envolvida.s, verifica-se a possibilidade de diminuir o custo da recuperação
eliminando o símbolo de entrada e calculando a nom cadeia de ligação.
Este processo é repetido até que não nja possível minimizar o custo de
recuperação

Para a descrição do algoritmo de inserção de cush mínimo serão
necessárias alguma definições auxiliares:

def 3.2.1 Sda aCy*, definimos o custo da cadeia a, denotado
por Custo(a) , pela igualdade:

C«to(-) = E:Si:É. C(.;),
onde amai,ü2,...,a. , aáe=Ytpara l$ i.$ n,e C(a{) é o custo de

inserção do símbolo terminal a{ designado pelo implementados.

def 3.2.2 Vai,az,...,a eyt',

Minll= '?'
Mi-Íai, . .. , .«}

i=1,2,...n.

iCyt*/ Y:bwac!, aCyt*},

Imente:

-niremm E(p,a) como nado
símbolos terminais derivada l

g;l:cl'=q«), ~*,, .
lhos S(x) como a cadeia de sí
partir de x. F'ormalmente tem(

= Z t.q ZE'tal)-..)ünj e \z t.q. zeÍal, ,a.} e C«to(z)$Cu;to(.:),

def 3.2.3 DeÊnimos S(x) como a cadeia de símbolos terminais de
menor custo derivada a putir de x. F'ormalmente tem08:

S(X)=MinÍpcVt*/ X:bp}, VXCV
SIX .-X«)= SJX ) «t -. «t SJXm), VX,,-..y. eV.
def 3.2.4 Definiremo$ E(p,a) como sendo o prefixo de menor

custo de uma cadeia de símbolos terminais derivada de /lque tem a como
símbolo $uceuor. Formalmente:

EIY,a) = MinÍwCyt*/ Y:boda, aCyt*},
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VYCV, VMyt.
E(yiy2-.Ym,') = Mi-{ S(y:...Y.) cat E(Y.+:,,) / O$i$m}

Não é possível pré calcular as funções S e E para todos os possíveis
argumentos, mas podem ser construídas tabelas com S(X) para todo o
símbolo X da gramática e com E(Y,al para todo YCV e acyt. Vejamos
os algoritmos para a construção destas tabelas. Estes algoritmos foram
desenvolvidos por Fischer, Milton e Quhing; maiores detalhes podem ser
encontrados no seu a,rti+o de 1980 1481.

Algoritmo Calcula S
entrada:C.vetar de custos de inserção dos símbolos, onde o$ custos

dos símbolos terminais estão preenchid08 com 08 custos
designados peão iml)]ementador

P.conjunto de pr(üuç&8 da gramática
S-vetar com os valores da função S(X)
C-vetar dos custos contendo agora tombem, para cada não terminal

A, o custo da cadeia S(A)

caída:

comi
para cada AcVn

faça C(A): ;
para cada aCyt

faça Sl*):= a;
repita

Nãotrocu= verdade;
para cada pePfaça

coma

seca::LE(8.n(p))<c(A)
entãocomS

Nãotroca:=fxl80
C(A):= Custo(LD(p»;

(*novo custo de A-gama dos custos
dos símbolos do lado direito*l

A«:
S(A):=À;
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enquanto S(A)#Àfaça
coma

SJA):=S(A) cat S(Prim(Aux));
A":=n"a}(À.«);

fim4(*cdculou S(A) a partir da
da concatenação dos valores
de S p/lado dir*)

fim3
Êm2

até que Nãotrocal
fiel.

Algorítmo Calcula E
entrada: S,C-velares calculados pelo algoritmo anterior
saída: E-matriz da função E(Y,al, calculada para cada YCyne

para cada aeVt
comi

('Kinicializa a matriz EI '?' indica inexistência de cadeia*)
para cada (A,a)e(Vxyt)

fKa E(A+):='?';
paa cada aCVt

faça E(%a):
repita

Nãotroca:=verdade;
paracada (a,p)C(ytxP) faça

coma
Sim:=Prim(LD(p»;
Aux:afinal(LD(p»;
Aux2:=.X:
Minaux:=0;
Cadmin:=À;
repita

então
com4

wCusto
Custo AE?gi:k@@;.,4
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Cadmin:=Aux;
Simmin:=Sim:
C«stmi«:=C«to(CM«in)+

C«hjE(Simmin,a))
âm4:

Aux:=Aux cat Sim;

Sim:= Prim(Aux2);
Aux2:afinal(Aux2)

até que Aux = À;(*eqto não utilizar
todo o lado direitos')

se Cadmin#À(rachou solução?*)
exltão coma

enquanto Cadmin#Àfaça
coma

EJA,a):=E(A,a)cat
S(P.im(Cadmi«));

Cadmin:afinal(Cadmin)
fim4;

E(A,aj: ,,)cale(Si«-i-,,);
Nãotrocu=íalse

fim3
fim2

até que Nãotroca;
fiel

A função Custo utilizada no algoritmo acima é uma função recua
sita deânida por:

c«t.(x) = c(x) « xev
pose X='?'
0 se X=À
c(p-i«(x))+cust.(final(x» cuo co«t,á'io

Com a matriz E(X,a) e o vetou SJX) deânidos, o cálculo das funções
E(p,a) e S(p) , para todo pe=yt'e todo acytpode ser feito implementando-
se u expresões das de6níções 3.2.3 e 3.2.4.

Pu'a a descrição do algoritmo de inserção de custo mínimo é pre-
cisamos ainda de uma última função. Porém para compreendermos o seu
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funcionamento é necessário compreender antes o funcionamento do algo
ritmo de inserção:

Suponhamos que a configuração do analisador no início do algo-
ritmo de recupera'ção é (a,P), onde a=qi, ..., q. e Prim(P)=x.

No início o algo;itmo verifica o estado do topo da pilha (q«): para
cada item básico deste estado, (A-H'y.d; ul, podemos ca]cu]ar uma possível
cadeia de inserção, E(á,x). Más isso não esgota toda.s as possibilidades, já
que sempre pode ocorrer que E(õ,x)= '?' em todos os itens do referido
estado. Não só isso, ma.s também é possível que uma cadeia de menor
custo wja encontrada inserindo a cadeia S(ó), que permih que a produção
A--+'7ó sda reconhecida e em seguida examinando o estado onde o anal-
isados se encontrará logo após a redução. Este estado é o estado q.j, onde j =
n-/l/. Um dos itens deste estado será o item (A---'.'yó;u), que chamaremos
de item K.

Consideremos agora as maneiras de se completar os itens " predeces.
Bares" do item K, isto é, os itens que "geraram" o item K através da anão de
complementação. Não podemos esquecer que um item pode ser gerado pela
aplic%ão da complement%ão em mais de um item básico e que um item não
básico também pode ser "predecessor" do item K. Para cobrirmos todas as
possibilidades vamos construir, para cada estado q do analisados, um .grão
orientado que denominaremm CG(q) (do inglês "complection graph"). Os
nós do grato CG(q) representarão itens de q. As aresta são definidas pela
seguinte cepa: se o item L=(C---,.a;ul foi obtido pela aplicação da ação
de complementação no item i=(B---,p.Cr;v), então existe uma aresta de
L para J com rótulo r. O rótulo representa a sequência de símbolos que
podem ser reconhecidos quando a produção do item K hr completada.

Recapitulando, quando chegamos ao estado qj, onde temos o item
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K=(A----+.lólu); devemos considerar quais cadeias de símbolos podem su-
ceder o reconhecimento do não terminal A. Esta cadeia são dadas pela
concatenação dm rótulos dos passeios que saem do item K em CG(qjj. Na
verdade só precisamos considerar os passeios maximais, isto é, os caminhos
que contém o maior número possível de arestas.

Deâniremos então a função LPjq,i,J) que, para todo o estado q,
nos fornece todos os passeios que ]ígam o item ] ao item J em CG(q). ]l)ste
conjunto nem sempre é finito (em caso de recursão na gramática, podem
existir chcuitos no grato), o que dificulta a implementação da função. Pode-
mos porém, sem perda de generalidade do resultado, fmer uma restrição
adicional não mencionada no artigo origjna]. De6nimos a funçü LP re-
stri@ ou LPR(q,l,J), que calcula, em CG(q) quais os camíuh08 (passeios
$em chcuitos) que ligam o item l ao item J. Como estamos interessados em
encontrar cadeia de inserção de culto mínimo a restrição não compromete
o resultado.

Vejamos então como fica o princípio de funcionamento do algoritmo
de inserção de custo mínimo. No estado do topo da pilha (q«) procuramos
inicialmente os itens básicos,IA---,' .6;ul, e calculamos todos os E(ó,xl, com
x sendo o símbolo de entrada. Em seguida, verificamos se existe um item
(A'--,'y'.f';u') tal que:

C«to(S(ó'» < Mi«{Custo(E(',x»/ (A ;«)cq« }

neste caso consideraremos como candidatas à cadeia de inserção de
custo mínimo as cadeias:

S('y') cat.E(r,x), onde rcLPR(g../,./,K,i),
para K e J itens de g../I'/ e K= (A'---..7'õ';u'}.

Novamente podemos repetir o mesmo r?ci(?cimo para o item q../I'/
e, após encontrarmos um item l e um caminho I''eLPR(g«-/.,/,K,l) tal buê
C«;to(S(ó)cat S(r')) é me«r do q« o c«sto d, criei, de i«ie.êã. c,lculM,
até o momento, veriâcamos a possibilidade de melhorar a solução utilizando
um estado anterior da pilha. Para que aâo seja necessário reconstruir o
conteúdo da pilln a cada nova tentativa, sobre os itens base, o algoritmo há
tratar todos os casos em "paralelo», desempílhando apeou um atado de
cada. vez.O algoritmo fica, então com o seguinte upecto:

Algoritmo Ins.Adia
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entrada:(a,ê)- con6guração do analisados
S,E- tabelas de S(X) e E(X,a)
CS,CE-funções que calculam, respectivamente, S('y) e

Ell,,), vlc'r ', vuv
LPR- função que calcula os caminhos entre os rótulos. Os

caminhos são representados pela. concatenação dos
seus rótulos

Predecemor . função que dado um item l e um estado q
devolve o item de q que, pela anão do scannel, gerou
o item 1, se existir, e '?' caso contrario.

Ins. cadeia de inserção de custo mínimo. Cmo não exista
cadeia de inserção o algoritmo devolve o valor (?}

saída:

comll
a':=Q;
x:=P,im(P);
Ins:='?';
q:
para cada leBase(ql faça

coma
1:anão-Rec(1);(*l-pu'te não reconhecida do item l*)
C.mplet-d"jq,i):= CSJ'y);(*CS(1) = S('7)*)
« C«t.(hs)>Custo(CE(',x»

então Ins:=CE('y,x);
fim2:

repita
Pode.melhorar:- falso;
p:;Ult(Idciola'));(*p é o penúltimo estalo da pilha*)
para cada loba.n(q) faça

« C«;t.(Complet'd'-(q,i»<C«to(1«)
(*se posso melhorar solução com estado anterior*)
então

coma
Pode.melhorar:=verdadel
K:=Predecessor(q,l);(*K recebe o item de p que

j«sti6ca a transição pam
o estado q'k)

se K#Baw(p);(*se item K resulta da aplicação
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da anão de complementação*)
então(i'procura os campos do ©do *)

para cada J eBue(p)faça
para cada I'eLPR(p,K,J) hça

cona3

então Completados(p,J):=
Completados(q,l)

cat CS(r);

seCusto(Completdor
Custo(Completüor

P,'» >
qJ)cat cs(r))

ge Custojlns) >
éud«(ComdMo' (q,D

cat CE(r,x»
então Ins:=Completador(q,l)

cat CE(F,x);
fim3

âm2
-': -ócio(.');
q:= p;(*vai Para o estado anteríor*)

até que não Pode.melhora;
âml

Como o algoritmo Inserção. Mínima em mãos, desci'everemos final-
mente o algoritmo de recuperação pròpriamente dito que, como já dissemos,
vai procura a solução maia "buataD, eliminando símbol08 da cadeia de en-
trada enquanto o custo da elimin%ão somado ao custo da nova cadeia, de
inserção de custo mínimo for menor que o custo da solução atual.

Algoritmo Recup-Custo.Mínimo

entrada:(a,P):con6guração de erro do analisados
C - vetar de custos de inserção
D - vetar de custos de eliminação
LPR. função que calcula os caminhos entre os rótulos. Os
caminhos são repreuntadm pela concatenação dos
seus rótulos
Predecessor . função que dado um item l e um estado q
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devolve o item de q que, pela ação do scanner, gerou
o item 1, se existir, e '?' caso contrario.
la,Jg)- configuração do analisados após a recuperaçãosaída:

comi
EI.teste:=À;
Inserção:='?'l
Eliminação :=À;
}J .-- P \

Acabou:=falso;
enquanto não Acabou e p'#Àfaça

com2
«C«h-EI(El-k;t.) > C«t«jln*rçü) +

C«t.-EI(mh:i«Çã.)
(+ se elimina mais símbolos
torna a recuperação mais cara*)

então Acabou:=verdade (*impossível melhorar solução'i)
Senão

coma
Ins -«:i«((. ,P') ,S,E. -J«.teste) ;
«(Cust.(h;-Lute) + C«to-EI(El-t«te) ) <

l busto(liwrção) + C«to-EL(Cadeia-Eliminada) )
(* se posso melhorar a recuperação eliMnando símbolo*)
então coma

Inserção:=lns.testes
Eliminação:= EI.testes

âm3;(*indica nova solução*)
EI.teste:=El-tente cat PrhnjP');

(+prepara o teste para eliminação do próximo símbolo'PI
p': (P')

âm2
para l de l até /Eliminam;ão/ faça

p:=nnd(p);(*exK«ta . elimí-,ção*)
P:= Inserção cat .0;

(d'P recebe a nova con$guração+)
fiel

A função Custo.EI utilizada no algoritmo acima é uma função re-
cursiva deânida por:
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c«st.-n(x) = c-E(X) se XeV
cose X='?'
0 se X=À
C-E(Pri«:jX))+Custo-EI(Fi«l(X» cas. contrário

onde C-E(X) é o custo de eliminação do símbolo X, fornecido pelo
implementados.

3.2.b) O Método de Complementação
Rõrich propõe uma recuperação em duas ünw. Na primeira fase

encontra-se uma cadeia de terminais w, tal que wnja uma continuação
válida do texto já analisado, formando com ele uma sentença da linguagem,
Na segunda fme procuramos o primeiro símbolo da cadeia de entrada que,
precedido de um prefixo de we do texto já analiudo, forma um prefixo da,
linguagem. Em outras pala\'ras, se chamarmos de po texto já analisado e
de P o restante da cadeia de entrada, procuramos:

i)na primeira fme: wt.q. pwcl
íi)na segunda fue: P' tq /P'/ é mínima e
ii.l) P=P'aP",a cVt
ii.2} w=w'w"
ii.8) pw'a CPre6x(LJG» , G a grmática analisada

Quando for encontrado J8' nas condições acima, o controle volta ao
a,nalisador, substituindo-se P por w'aP". A cadeia P' é sempre encontrada
pois we ptêm o símbolo '#' como sufixo comum.

Para constuirmos a cadeia wutilizaremos uma função Cont(q) que,
a, cada estado q do analímdor, associa um símbolo terminal aceito por este
estado. Esta função devhá ser calculada de maneira que, para encontrar-
mos w, basta'á prosseguimos a análise sintátíca utilizando em cada estado
q o símbolo Cona(ql como símbolo de entrada. Quando atingirmos o es-
tado final, a concatenação dos símbolos utilizados pa.ra, proweguir a, análise
formará a cadeia dewja,da.

Algorítmo de Geração de w(primeira fue)
entrada:(a,#) - con6guração de erro
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Atitude,Destino-tabelas do analisados
w- cadeia de continuação.caída:

comi
(*1*)

Sucesso:= verdade;
a':=a;
enquanto não Sucesso

faça coma
a: (Ut(«»;
( '': 2* )
« Atit«de(Ult(.'),a)= «,anç.

então
coma

w:=wcat a;
.':=.' cat Prox(Utl.'),a)

Êm3
Senão

Be Atitude(Ult(a'),a)= aceita
então Sucesso:= verdade
8eBao

1:=1tem..Red«çh(Ultl.),a);
para Aux de l

até /EDIL)/
faça -':=1»ócio(«'l;

a':=a' cat
P'":(Ult(«'),LE(l»

fim3
fina

flUI.
Ap& encontramios a cadeia w, precisamos encontrar ainda qual

prefixo da cüeía de entrada deve ser eliminado. Para isto constrúmos o
conjunto:

A={ a eyt/ 13w' pre6xo de wtq W'a ePreíix(L) }
Denominamos este conjunto conjunto de âncoras. O cálculo

do codunto de âncoras é feito durante & geração de w. Para isto basta



Ca,pÍtslo $: Recuperação de Erros Local 47

inserirmos no ponto do algoritno indicado por (+1+) o comando 'A:=0' e
no ponto indicado por(4'2+) o trecho:
para todo a cytt.q. Atitude(Ut(a'),al #'?'

faça se a eA
então coma

.r'x'--z"x \.--/ 'l a fs

Cadeia(a):= w
fim3

Desh maneira a segunda fase da recuperação consiste em consumir
símbolos sa cadeia de entrada até encontrar um símbolo pertencente ao con-
junto de âncora. Neste momento, bula concatenar o prefixo de wmsociado
à âncora encontrada no início do restante da cadeia de entrada.

Algorítmo de Correção (segunda face)

entrada: (a,/3) - con6guração de erro
A - codunto de âncoras
Cadeia - vetar onde Cadeia(a) contém o preâxo de w

associado a âncora'a,'
(a,w'a P') - nova configuração do analisadossaída:

comi
enquanto Prim(P) #A

faça P:=Fina1(,8);
/3:=Cadeia(Prim(,8» cat #;

íiml
Resta-nos somente saber como construir Cone(q). Para isto con-

struiremos hícia[mente uma subgramática,G. , da gramática origizla] G.
Chamaremos G. de gramática de continuação. O conjunto de símbolos
terminais, não-terminais e o símbolo inicial de G. serão os mesmos que os de
G. A diferença entre as duas gramáticas residirá no conjunto de producões.
Para, cada símbolo nãoterminal G. conterá apenas uma produção onde este
símbolo figura do l-do esquerdo. Além disto não haverá recursão nas pro"
ducõu, wja, ela. direta ou indireta. Para, a construção de Gc utilizaremos o
seguinte algoritmo:

Algoritmo Custos
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entrada:P - conjunto das producões de G
yn,Vt' conjuntos de símbolos terminais e não terminais de G
C - vetar com uma entrada pua cada símbolo de y.e de Yt
C -preenchido , onde C(a) conterá o tamanho da menor cadeia

de temlinab derivável a partir de 'a',
onde a ey.UyiU{ À}

saída:

comll
c(À):
para cada aCyt

f«a C(,):=1;(*cwt. dm b-M«i, é t:i«id«e-t. l*)
para cada A eVn

faça C(A.l:- m;
Muda:= verdade;
enquanto Muda ('1')

Exa como
Muda:=fãso;
para cada p eP

faça se C(LE(p» >.Eç.tn(P) C(q)
então coma

HEg=àÊ«.,, '@;
âm3

âm2
flUI

TEOREMA 3.1
A cada passo do algoritmo aciím, se C(A) Íoo, A eV, então A

deriva uma sequência de terminais com comprimento C(A).
prova: Indução no número de pagos.

LElçIA 3.1

No fim da n-ésima execução do ]oop indicado por '('ll*y do algo-
ritmo, VA CV, se ]aeq'tq A:4a e prof(T) $ n ,onde T é a árvore de
derivação de A:$a, então C(A) #oo.
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prova: A demonstração é feita por indução em n

COROLÁRIO
O algoritmo Custos termina em um número anito de passos.
prova: Se, dado A eyn, 3aeyt*tq A::;>a, isto é, se um dado

não terminal é uti]izáve], então ]Peyt'ta] que A::3#e a profundidade da
árvore de derivação amaciada é menor do que /yn/. Desta maneira, pelo
lema 3.1, todos os não terminais utilizáveis receberam algum valor finito
ao 6na] de /yn/ ítermões, Pelo teorema 3.1, os símbolos nãontermínais
não utilizáveis não recebem nenhum valor finito, e os outros recebem um
valor anito depois de, no máximo, /'P'n/ iterações. Como o ]oop indicado
por (*1*) só continua sendo executado se algum símbolo tem seu valor
diminuído, o a]goritmo pára .[]

TEOREMA 3.2

Ao Sna! do algoritmo Custos, VAcV,
C(A) = comprimento da menor cadeia de terminais derivável de A.
prova: Se AeVt, tHvia]

Se AeVn, indução no número de passa da deü'ração mais
curta de uma cadeia de terminais de comprimento mínimo.

Uma vez obtido o vetar C com os custos calculados de cada símbolo,
escolhemos, para a gramática G., uma produção de G para cada símbolo
não-terminal de maneira que o custo associado ao símbolo do lado esquerdo
sda igual à soma dos custos dos símbolos do lado direito. Assim teremos,
em G., para cada produção (A---,ci...c.), onde cieV que:

C(A)= E:É{É. C(ce)

Este algoritmo é uma modiâcação do algoritmu criado por Rõrich.
No algoritmo original o custo dos símbolos era associado à profundidade
da áwore de derivação menos profunda e não ao tamanho da cadeia de
terminais mais curta derivável a partir do símbolo. Como o algoritmo
Custos é utilizado para um cálculo feito prèviamente, o ganho na rapidez
do algorítmo de Rõrich não é relevante, enquanto que no nosso algoritmo
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a cadeia atem seu tamanho minimizado. Quanto ao tempo de geração da
cadeia é difícil estabelecer uma comparação, já que dependerá das produções
da gramática. Vejamos agora como Gc será utilizado. Falando de maneira
genérica, quando a análise de um texto é iterrompída, temos construída
urna forma sentenciam. O conceito pode ser melhor compreendido na. análise
descendente. Vejamos msim um exemplo:

ex:
G =S---+aBcB / bDB }abcd

B }dB
B }cD
D }bB
D -.-.+c

Após a aplicação do algorítmo Custos teremos

C(S)=2,C(B)=2,C(D)=1.
Desta maneira.

G. =S---lbD
B----lcD
D ]c

Sda o trecho 'addcabcde'. A análise será iterrompida quando a
árvore de derivação estiver no seguínk estão:

Onde a cadeia, já reconhecida é indicada, pelos símbolos rodeados
dum vezes. Neste ponto temos p='addc' e #='abade'
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A forma sentenciam que temos neste ponto é

addcCcB

Para encontrarmos wbasta derivarmos, enquanto existirem, os sím
bolos da forma sentencial utilizando produções de G.. Neste exemplo obter
emos a sentença 'addccccc', o que nos dá w='cccc'

Porém existe um problema« Em analisadores do tipo LR a noção de
qual forma. sentenciam está sendo reconhecida não é precisa. A cada estado
os vários itens nos dão uma multiplicidade de forma sentenciais que podem
estar sendo reconhecida. Para resolver esk problema é necessário escolher
uma. delas para tentar completa-la utilizando G. e no processo calcular w,
o conjunto de âncoras e seios respectivos preâxos. Temos então de novo o
mesmo problemas como, na estrutura de um analisados LR, escolher uma
produção determinada e seguir o seu reconhecimento, se os estados não
fazem distinção entre as produções de seus vários itens?

Uma primeira idéia é marcar as producões relativas à. gramática Gc
e, a cada estado utilizar itens relativos a. uma produção marcada. Porém
podem ocorrer dois itens marcados em unl mesmo estado e uma escolha
mal feita do item a ser seguido, ou sda, do símbolo que será utilizado na.
transição, pode acarretar uma sucessão in$nita de iteracões no algoritmo
de geração de w. Vejamos um Exemplo

Ex Sda a seguinte gramática

s--,z#
Z--+rRk
R--.)X
R---..+YR
Y Jey
X }ex

As produções da gamática de continuação serão

s :z#
Z---} fRk
R---+X
Y Jey
X }ex
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Para. este analisados teremos, entre outros, os segintes estados
v(À)

(s----.z# ;Í} )
IZ---..,Rk ;l#})

v(.)
IK--,.X ;lk})
(R---..YR ;lk})
(Y---,.ey ;te})
(X----,.ex ;ik})

}
Vire)

g : iÍll
V(«x) --,ex. ; {k}) }
Vjreyj= { (Y----,ey. ;lk}) }v l.reyJ= t l.x
V(.YI

(R--.Y.R ;lk})
(R---,.X ;lk})
(R---..YR ;Ík})
(Y---..ey ;leal
(X---,.ex ;tkll

Sda a cadeia 'rk'. A configuração da pilha do analisados no mo-
mento da deteccpao do erro será: V(À)V(r).

No estado V(r) dois itens da gramática de continuação detemlinun
âmago utilizando um símbolo terminal: (Y---,.ey;le}) e (X---..ex;Ík} ).

Se esc )Ihermos o primeiro para construir wtermos a seguinte sequência

Pilha
Pilha
Pilha
Pilha.
Pilha

V(.X)V(r)V(re) ; w='e'
V(À)V(,)V(n)V(«y); «
V(À)V(.)V(rY)V(rYe); w='.ye'
V(À)V(.)V(.Y)V(rYe)V(.Yey) ; «:
V(À)V(r)V(rY)V(.Ye); «

:'eyey'
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Como p(Hemos notar o processo de gera,ção de wentraria em "loop"
e não terminaria nunca. Isto porque deveríamos escolher o item (X--,.ex;lk})
para fazer a transição já que a produção de R que deve ser utilísada e a da
gramática de continuação e portanto o reconhecimento de Y não nos leva a
lugar algum.

Como pudemos ver no exemplo, na estrutura tradicional de um
analisados LR é impossível em alguns casos gerar wcomo desejado. Para
que a geração de osempre «Ja possível, faremos alguma alterações na
gramática G e no algoritmo de construção dos estados do analisados. Na
gramática, ordenaremos as produções de maneira que, para cada símbolo
não.terminal A, a produção de A que peúence a G. i©a colocada antes das
demais. No a.lgoritmo de constução de estados do analimdor, os estados
pensam a $er considerados como conjuntos ordenados de itens. Além
dí8so, os itens gerados pelo 'completei' devem ficar logo após o item que lhes
deu origem. Desta maneira o"completei"deve ser aplicado recursivament.e
de maneira que entre um item gerado pelo"completei"e seu item "gerador"
existam apenm outros itens gerados pelo mesmo "gerador". llejamos como
$ca o a,nalisador do exemplo anterior:

Ex:Para este analisados teremos, que os estados descritos teriam o
seguinte aspecto

v(À)={
(s :
.(z

V(r): {

11::::;H
Í :: llR)

>

"(«)-l ;lÍ:#

:.z# ;l} )
--..-.,..Rk ;l#})
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V(-YI
IR----.V.K ;Íl})
(R--..X ;lk})

Í ::wll:l)
(Y----,.ey ;le})

V(,Ye) :: V(«)
V(rYey) VI«y)
Sda a cadeia 'rk'. A configuração da

mento da detecção do erro será: V(À)V(r).
No estado Vjr) dois itens da. gramática

avanço utilizando um símbolo terminal: (Y
Neste caso escolheríamos o segundo, já

termos então:

:iÍ::;l: l Í ::;: i.{i)}}

pilha do analímdor no mo,

de continuação determinam
ey;le}) e (X----.ex;tk} ).
que aparece antes no estado

Pilha = V(À)V(.)V(re) ; w='e'
Pilh, V(,)V(n)V(«*); «
pilh, lv(,lv(,xl; «,
Pilha = V(À)V(r)V(rR)V(rRk); w='exk'
Pilha = VJÀ)V(Z)V(Z#l ; w='exk#'
Portanto a análise termina e obtemos w='exk#'

Rõrich formaliza esta ordenação de estados introduzindo dua.s re.
loções de ordem :

def3.2.5 Dados dois itens {lÍ2, então {i <<Í2 sse

J,= ( X--...YP ; " ) e
/2 = (Y---,.p;ic / àcu onde ccFirst(fk)})
isto é , se .l2 é gerado de .ri através da aplicação do 'completei'

<<*é o fecho tran8itivo e reâexivo desta relação

def3.2.6 Dados dois itens /te.r2, li + + +l2 sse

Jt = (X ---,..YP ; -) e
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.r2 = (X ----.Y.P; «)
isto é se le é gerado de .li atavés da, aplicação do 'scanner'

def3.2.7 0 ancestral inicial de um item 1, denotado por Aljl),
em um estado q, é um item I' t.q. I' <<'PI e Vl" t.q. P<<'il temos que
I'<<'FP'

Como já dissemos, cada estado q será um conjunto ordenado de
itens {JI,...,/n} t.q., dados li,/J eq então i<j Bse:

a).AI(/í)=AI(4) e J,<<*4
ou
b)Ail/{)=AI(4) e ak<ij t.q. J <</ , .ri<<4 e a produção de

1, vem antes da produção de /j na gramática.
ou
c)A[l/.)=A](4) e ]k<1<m t.q. i'i<</1 , ,ít<</,,., /i<<*A,

1«<<*1i
ou
d)AI(1,)#AI(&) e existe um estado q do analisados, q = Ji,...,J.,

t.q. Jn+ + :k/i} JP# # +/j! e 0<n<p<m.

]k<1<m t.q.

Para obt.erram esta numeração basta,como jí dissemw, na geração
de um estado, sempre aplicar o "complekr" a um item logo após a inclusão
deste num estado, incluindo em seguida os itens por ele gerados.

Esü ordenaçã,o garante que, sempre que um estado poluir itens
relativos a produções de Gc, um destes itens estará em primeiro lugar. Mais
que isso, a disposição dos itens garante que Contjq) pode ser corretamente
calculado, bastando para isto utilizar um flor aceito pelo primeiro item do
estado em questão.

Desta maneio% na íue de construção de w, escolho sempre a produção
do primeiro item do estado do topo da pilha determinando um avanço para
completar inicialmente. Pela ordem de construção, se for determinado um
avanço, o item do estado seguittte resultante da aplicação do "8ca,nner" no
item anual gera tombem o primeiro item e usam por dia,nte. Pua a de
scrição do algoritmo utilizaremos duu funções auxilia,res, lteminicial, que,
dado um estado, devolve o primeiro item deste estado; e Succ que, dado
um item, devolve o próximo item do estado, se houver, e devolve '?' caso
contrário. Vejamos o algoritmo:
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Algoritmo Calcula Clont

entrada:Q- codunto de estados do analisados, construídos conforme
acima.

Cona- vetar com uma entrada para cada estado contendo o
valor de Cona(q)

saída:

comi
para cada q eQ faça

coma
[: =]temin ic ia] (q) ;
(+procura primeiro item que não tenha avanço
em símbolo não terminal*)
enquanto Prim(N-Recjltem(1)) eyn

faça l:Succ(1);(*vai p/ o prox item*)
N-Rec(Item(q,l»#À
(*se o ponto do item não
está no 6m do lado direílo*)
então Cona(q):=Prim(N.Rec(Item(q,l)))
senão Cona(q):= a, onde * CLook-.Ahead(Item(q,i));

8e

âm2
8ml

Para encerrar, é preciso observar que, embora o conceito de custo de
correrão não apareça explícita neste algoritmo, ele {oi classí$cado entre os
algoritmos de custo mínimo por dois motivos: Em primeiro lugar a escolha
de P' e w' é orientada no sentido de tornar P' o menor possível, estando
porhnto embutida a idéia de custo mínimo de edição. Em segundo lugar
a escolha de w também envolve a idéia de mínimo. No algoritmo original
queremos um número idnimo de passos de derivação; na modificação por
nós proposta w km tamanho mínimo.S



Capítulo 4

Recuperação de Erros Regional

Os métodos locais de recuperação de err'os levam em comideração
apeou um símbolo da cadeia. de entrada, e um estado da pilha de cada. vu.
Além disso, partem todos do princípio de que um erro é sempre detectado no
local da, cadeia. de entrada onde deveria. ocorrer a correrão. Desta mmeha.
algum erros impoúaates não são recuperados de mandra satidat6ria, com-
prometendo a. análise futura e gerando erra expúri08.

Como já foi dito, nw métodos regional de recuperação de ra-
ros tenta-se resolver os problemas Mima. mencionados estipulado.se uma.
região ao redor do PDE(ponto de detecção de eno) no qual serão tep-
tadu vádu corações p08dveh Chamuemos esh redão de contexto de
correrão. A decisão sobre qual du possa'reb iecuper%ões Bela lwada a
cabo vaca de método pua, método, mu o objetivo é sempre modifica' o
menos possíwl o texto original, proporcionado uma. recuperação 8em ur08
expunos.
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Cabe ob«rvar que os métodos de recuperação regional não são
necessá.piamente uma evolução dos métodos locais de correção de erro. Sua
origem provém a.ntes de uma. outra escala de v fores na avali%ão da relação
custo/benefício de uma coneção, isto é, na decisão de que prioridade se deve
dar àquahdade de recuperação e que prioridade du à rapidez destra Algum
concdtos desenvolvidos pu'a métodos regionais foram inclusive utilizados
posteriormente em algoritmos locais, como é o caso de cultos diferenciados
pua operações de edição com símbolos dbtintos, utilbados por Fischer,
Dyon e Mauney(ver cap. anterior) mu desenvolvidos inicialmente por
Gravam e Rhodes li01.

Podemos subdividir métodos de recuperação regionais em tr& ca
tegodu distinta, embora, u duas primeira contenha.m apeou um método
cada. uma. A existência de duas categoria com apeou um método se
justifica., aa. nosm opinião, pelo grau de diferença. entre os três grupos. A
primeira. destas categorias é a da recuperação por padrões. A recuperação
aqui é feita. a.través da escolha, de um padrão de sub8tituiçâo de símbolos
pertencente 8 uma lista pré de6nida, e a partir dele gera,ndo uma recuperação
de custo mínimo.

A segunda alegoria, é a, de recuperação por redução de cadeias,
que comete em escolher um trecho ao redor do PDE e substituí-lo por um
nâo temúnal adequado.

Finalmente tem08 8 terceha, e auk numerosa cahgoria« Nela, estão
incluídos os métodos que utilizado o método de málise sintética, re&
Uza,m um processo de «backtruking" na pilha. à procura, do ponto real
de oconência. do eno sintético. Nesta categoria alguns métodos ela,botam
uma extrutura de caos (ltq, l3SI) pua atribuir valem às várias con'eções
powíveb, escolhendo no Êm aquém mab "beata". Outros 1261 procwam
a. correção que envolve o menor númao pouível de operações de edição e
algum simplesmente adoram a primeira solução encontrada lí01 1221. Todos
08 métodos porém e8tabd«em critéüo$ mínimos de ueítabílidade de uma
recupuaçao

Nos algoritmos que seguem utililan.lm, ewntualmente, dob pro-
cediment« auMI«w: A-áli«-b«ütüa«a,P),N.i-lb,Eno,A«,-ço,(a'#'»
e Menor.custo(Lota). O primeho uecub uma málise shtática, limibda
a. N8imb símbo)os aé entrada, punindo da configuação(a,P), devolvendo
a configwação reoultmte em(a',P'), indicado em Avmço o número de

:==dmbóloiaaalísa,d08-e em Eno & ocorrência de am wentual eno dntático.
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No caso de oconência de erro, de fim de análin, ou na eminência de efetuu
uma, redução maior que a pilha, o algoritmo termina sua execução, indi-
cando erro somente no segundo caso.Este algoritmo se encontra codificado
a.baixo. O segundo algoritmo, uma f\unção, executa uma busca em Lista,
uma lista. onde cada elemento tem três campos: uma conâguração de pilha
de analisados, uma cadeia de terminais e um valor numérico. A função
retorna o elemento da lista com menor valor do campo numérico.

Algoritmo Análise.imitada
entrada: (a,P) - conÊguração do analisador

Nsilnb - asnnço máximo
Eno - vuiável boolema indicado se a málise acabou em

Avanço - número de símbolos comumidos
(',P') - configur%ão do and8ador após anáHse

saída:

comi
Avmço::0;
'Y:=a;
p':=P;
Erro:= fbl80;
Continua:=verdade;
enquanto Continua e não Eno hça

caso Atitude(Ult(1),Prh(P'» @a
a;venço:se Avmço= Nsimb

então Contínua:=lhlso
Beaaol

co
Avanço:=Avmço+l;
T=1 «t n"ti"(ut(1),pü«(p'»;
p':=ut(P')

6m2(+çomumiu um símbolo de entradas)
rd«(A--,ó):

coma
nltl'>lal

(i'se llido finito maior que pilh&+)
então C.-tin«,:=hl«(*p«,*)
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BeIRãO
coma

pua Aux de l até /é/
liça T=lnhio(7);

.J:alt.i!! yd
âu-3('wmplet' , "a«çü*)

Continua:= falsoueitn
erro: Erro:=verdade

âxncaso
6ml

4.1 A Recuperação por Padrões de Troca

def4.1.1 Umpadrão Pm,. é uma sequência de número p(1)p(2)
tanque:

.p(n).

a) O$p(i)Ém para l$ign
b) ]j t.q. pG)=m
c) 8e i?q e pG)?ÉO então p(i)#pG)

def 4.1.2 Um padrão Ih..,« mapeía a cadeia a:
.g 8n:

:al .a. na cadeia

pG)?ÉO implica gj = aP(J), IÉj$n
Ex

1) P4.s: 3 0 4 mapeia a='dapc' em '7='pec', pois:
p(1)= 3 e g-
p(3)= 4 e gS = a4.

P4.s= 0 0 4 também mapeia a='dapc' em '7:'pec' poh
p(3)= 4 e gS = a4

P4,s: 0 0 4 mapeia. a='dapc' em 'y'='au' pob
p(3)= 4 e g; = a4.

2)

3)

def 4.1.8 Pua qualquer padrão P e qualquer cadeia x,

P(x) = {y / P mapeia x em y}.
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O método de cortesão por padrões foi proposto por Tai em 1978
IZ41, e funciona. da, seguinte maneira inicialmente procura-n, numa. lisa.
pré definida de padrões, qual o primeiro deles que mapeia, uma região ao re-
dor do PDE num trecho shtátícamente carreto. Este pa&ã0 gera utilizado
pa'a enconh'u' uma recuperação pua o eno em questão. Como um mesmo
padrão pode mapeu uma deteminMa cadeia em vária outra (ver exem-
plo anterior), Dirá acolha ente vádu posdveb soluções pode se torna
necessária Pua. resolver ente problema, são atribuídos custos diíerencia-
doB de inserção, eliminação pa,m cada símbolo e cwt08 diferenciad08 pua,
troca, simples e troca de símbolos em posicões adjacentes pa,ra cada pu de
símbolos. A alternatiw escolhida ao final é a que possui um cito associado
n n R \P4KV& +

def 4.1.4 Sda (a,P) uma configuração de erro de um analisados
sintético de uma GLC e = (V.,Vt,PtS) e uÜa p a porção da cadela de
entrada já maiisada. Um padrão Em,« é dito com mapeamento bem
sucedido se 31€yt',/l/= n, t.q.:

'KPm,«(.FiT.t«(P)) e plePreh'(L(G))

Dado um pagão Pm,, e uma con6guração de erro (a,P) de um
malisador, para descobrirmos se .fh.,« tem mapeamento bem sucedido apli-
camos o seguinte algodtmo:

Algoritmo Bem.Sucedido

entrada: (a,P)- eúado do andsador
P - padrão a, 8er testado
Suceuo Mvel booleam com o resultado do testeBalda:

comi
Sucesso:=fUso;
p':=P:
a':=a;
Be p'=À(*se temos o padrão vwio*)

então Suceuo:=verdade
Senão
w P-i«(P') = 0 (*n h-ho o -úmm 0 « p'dú'*)

então



Capítulo 4: Recspetação de Mt08 Regioíla! 62

coma
para cada keytfaça (*testo tod08 0s shbolos'i)

« Aceit,(tnt(d),k)(*n dmhl. é ueitáwl*)
então

coma
a":=a;
MáliseJMtada(a',k cat P,l,Auxbool,

A«mÇ.,(."J));
f+silnula reconhecimento do aímbolo+'l

Bebi-Sucedido«a" ,P) ,Fi nall(P'),Sucesso) l
(herí6c, o r«to do padrão*)

se Sucesso (*se símbolo propicia recuperação* )
então encelm algorítmo

âm2
senão (*numero diferente de zero no padrão*)

se Acdt.(Ult(o',&PH"'p'))
(*n úh]. é ueiHvêl*l

então
co m2

d''=a;
Análise-imitada(a",k cat P,l,Auxbool,

A«mço,@",ê»;
(*,h«la buhent..do ,í:-b.lo*)

BemSucedido«a" ,P) ,Final (P'),
,7cat êpH«(p'),
Suc ):

(*v«Mca o .uh do p'd'h*)
âm2

6ml

Se m lista de padrões não br encontrado nenhum com mapea"
mento bem sucedido é sugerido pelo autor um algoritmo alternativo de
recupu%ão, que tratuemos mais adhnte.

A escolha d® padrões e sua. ordenação é, como podemm nota, cru-
cial ao desempenho do método de recuper%ão. Infelbmente não é p08sfwl
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utiliza todos os papões possíveis, pois estes são em quantidade infinita.
Desta maneira, o primeiro problema que se coloca é como linúta.r o conjunto
de padrões.

def 4.1.5 Pm,. é yn padrão cora k símbolos de lookahead
cora'etoB se p(n)=m,p(n-l)=m-l,-.,p(n-k+l)=m-k+l#0 . Dizemos n«te
cuo que Pm,« é CL(k) .

É fácil ver que se .lh,,n mapeía 'y em f então 'y e f têm o o mesmo
su6xo de tamanho k.

A utilização de um padrão CL(k) em uma recuperação vai gafmtir
a, a,nálise bem sucedida, de pelo menos mab k símbolos da cadeia de entrada.
Cam bto visa....se evita, com a escolha de um k apropriado, a "propagaçm»
de en'08, kto é, a geração de ecos expúdos. Quanto maior o k acolhido,
mab garmtiu de uma, boa recuper%áo teremos.

Pua ordenarmoa os padrões designuemos um custo a cada um
deles. Como é desdável que a. cadeia de entrada sda alterada o menos
possível, é criado um custo que aumenta conforme aumenta o número de
modiâcações indicadas pelo padrão. Os padrões serão ordenados por custo
crescente.

def 4.1.6 Se Pm,« é um padrão, de6nim06 Cito(Pm,.) como a
di8tâncía. de Hammiiq entre .f!,,,,. e & cadeia. M=1 2 3 4 ..- m .

][borema 4.].

Soam ó,' cadeira com com mesmo sufixo de taaunho k. Então
elite um padrão Pm,. CL(k) tal que custo(Pm,.) é igual à dbtância de
Hamming eRh'e x e y.

O teorema, guante que uma lista dos padrões CL(k), 8e perconida.
em ordem crescente de custo cobre toda u pmibUdades de recuper%ão,
posdbí[itmdo que se encontre uma com distância de Ramming míniim. ]a-
fdizmente o nosso problema, ainda não está resolvido pob existe um número
infinito de porões CL(k) pira. um k 6xo, mesmo se 6xumm o custo doo
DaarOH.
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Ex O seguinte conjunto de padrões (n(1) tem só papões de cubo
1: {0 1 , 0 1 2 ,0 1 2 3 , 0 1 2 3 4 ,...}

def' 4.7 Pm,« é um padrão RCL(k) , iúo é um padrão restrito
com k símbolos de lookahead sie:

a) Pm,« é CL(k)
b) Pm,«(n-k) #m-k
c) não existe 'y pre6xo próprio de /)m,n, ta] que

c.l) ,F ... r-k+l r-k+2 ... r
C.2) C«,t.('y) < C«t.(Pm,«)

Teorema 4.2

yl5e:.!T.p''tãT!(H «m "''' C
do .l)m,n é, mo máximo: k+(l+c)+2+c

Então o comprimento

Com os padrões RCL(k) é powfvel comtruir uma hta finita de
padrões cobrindo toda u pouibilidades, uma vez 6xados k e o cito dog
pMrõeo. Os padrões RCL(k) reprnentam apenas as trmslorm%ões com
lookahead de k símbol08 corretor que não poluem outra como pre6xo. Em
outra palaww, 06 padrões RCL(kl repraentam tmdormaçõe8 de cüdu
com k símbolos de loolahead que têm tammho mínimo.

Tbore ma 4.3

Soam õ e 'y cadeias com o mesmo su6xo de comprimento k, mas que
não tenham os su6xos de comprimento k+l iguais. Suponha.mos também
que, puü qualquer prefixo u de õ e v de 1, u e v não têm o mesmo sufixo
de comprimentok se dA(u,v)< dx(õ,'y). Então oeste um padre RCL(k),
Pm,«, que «.N. ó 'm ;y '.q. c«-hÍPm,.) = dA(ó,'y).

Este teorema 8amate que oe padrões RCL(k) pam um dado custo
C sã0 8uficiente8 pam encontra um padrão com mapeamento bem sucedido
em qualquer recuperação que envolva no máximo C operações de edição, se
ela exbth.
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]lborema 4.4

Sda R Dirá lista de todos 08 padrões RCL(k) com cito menor
ou igual a C, ordenados por valores crescentes de custo. Então uma re-
cuperação obtida utili%ando o primeho padrão de R com mapeamento
bem sucedido é uma recuperação com k símbolos de look.head correios
de distância. de Eamming mínima em relqão à configuração original da.
cadeia de entrada, onde esta distância é menor ou igual a C.

Este teorema. garante ânalmente que, se estabelecemos um Ihlite
no número de operações de edição, e n fixarmos a. quantidade de símbolos
correios que queremos a.pó8 0 trecho modificado, podemos construí uma.
lista. finita de pa.drõe8 que n08 fornecerão uma. recuperação, 8e ela existir.

Temos agora. o problema de como, dado um cento C e um número
inteiro k, construir & lista de püràes RCL(k) com custo menor ou igual a
C. Sabemos que, para um dado padrão 11..,« desta lista., n é limitado por k
e C(ver teorema 4.2) . Veremos agora qüe o mesmo acontece com m:

&) n m<u então m é trivialmeate lia)irado por l e C, .» que n
também é.

b) w m>n então pelo menos m n eliaúnações Betão necess&iu pua.
tmM«m« M= 1 2 3 -. m em Pm,. e p.'t,'h C2(m-n) de

ocde thamos que m$C+n.
Pa.ra, gerarmos a lista de padrões RCL(k) de cito C basta gerarmos

toda w phãrõu de tamnho até (k*(l+C)+2*C) envolvendo número de
l até (k*(l+C)+3*C) e em nguida calcüu wus custos, ordenado.os e
desta'tudo aqueles com custo maior que C. Um algoritmo pam o cálculo
do custo de um padrão pode su encontrado em lz81

Uma vez resolHdo o problema da escolha de um padrão, é neceasáríol
comtruh a cadeia que substituirá um h'echo da, cadeia de entrada, efo
tivwdo a. ncuper%ão. Se o padrão escolhido não tiver nehum 0 então
a, escolha é única Porém um pagão com o número zero em seu bojo
possibilita váríu escolha. Nestes casos pode oconer que existam váríu
recuper%ões posísMs. Pua realizarmos esta encolha. quedo ela. se fizer
necessária. daigaam08 cwt08 à$ open%ões de edição a exemplo do que foi
feito por Fischer, Dyon e Mauney (ver métodos de recupewão local).
Utilizado estes cubos awociamos a cada. altana.üw um valor, escolhendo
aquela mais "bu'ata».

- Nào podemos esquecer igualmente que mesmo depois de encontrar
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um padrão çom mapeamento bem sucedido, pode eventualment,e ser possível
encontrar outro padrão com nlapeamento bem sucedido de mesmo ci.isto que
propicie unm recuperaçã-o mais "barata:

Para implementar a solução aos problemas acima levantados, é
necessário modificam o algoritlllo Bpm Sucedido:

Algolitmo Bem.Sucedido.ll

entrada: (a,P)- con6guraçã. d. a«alisado,
P - padrão a ser testado
I' - cadeia de recuperação parcial ou totalmente construída
Lista - lista de possíveis cadeias de recuperação
Sucesso-\'ariáve! boolema indicando se existe un] padrão com

mapeamento bem sucedido.

saída:

colnl

se p:=À(*se tellaos o padrão vazio*)

coni2
Lista:=Listaull}
Sucesso:=verdade

8.Pri!«(P') = 0 (':w t.r-h. o nome,o 0 no padrão*)
então

para cada kCI';faça (*testo todos os símbolos*)
se Aceita(Ut(a'l,kl (*se ;êmbolo é aceita«l*)

então
coma

Cl" : =a ;

Análiselimitada(a" ,k cat #,l,Auxboci,
A«:nç.,(a' ,P)} ;

(*;im«l. «c«hecimento d. símblo*l
Bem-S acedido -ll ((a" ,,8) ,Final(P ') ,

'7 cat PP,{m(P')9
Lista,Sucos;o);

P



Cay){t\tl,o 4: Rec.upetaçã.o de Erros Regiou.d. 67

(*verifica o resto do padrão*)
fim2

senão (''numero diferente de zero no padrão*)
Be A'eira(Ut:(a',bp,i«(p'))

j*se símbolo é aceita.'el*l
então

coma

Anáiiselimitada(a" ,k cat #,l,Auxbool,
A" «ço,(-" ,P» ;

I'isimula reconhecimento do símbolo*l
}3.mS-c.dd. l l«" ,p) ,n-d(p'l ,

l cat #P,{m(P'))
Li;ta,Sucesso) ;
(heri$ca o resto do paãrão*)

fim2
$ml.

Dest,a maneira se, após a execl.irão do algc-ritmo BenlSucedido.H
existir algum padrão ãa com mapeamento bem sucedido.'Lisa' conterá to-
da as cadeira de recuperação para os padrões bem sucedidos. Deve ser
a.(ioriado então um algoritmo que calcula o cusk) de cada uma das possíveis
cadeira de recuperação, encont.rondo aquela de custo mínimo. Est.e algo-
rítmo pode ser encontrado em Í56j

As demonstrações de todos os teoremas utilizados para este método
podem $er encontradas em 1401. Os teoremas foram todos enunciados origi-
nalmente supondo custos diferenciados às operações genéricas de inserção
troca elimin%ão e intercâmbio de símbolos adjacentes em padrões. Ein
nosso texto consideramos todos com o mesll\o valor para maior clareza.

Três extensões podem ser feitas para melhorar a períorniance do
mét,odo de recuperação de contexto global, extensões est.as stlgeridu pelo
próprio autor: A primeira delas consiste na inclusão dos símbolos não ter-
minais entre itqueles que podem ser usados na recupc'anão, aumentando
as possibilidades de correção. A segunda extensão sugerida por Tai con-
siste em considerar, para fina de recuperação, também a parte já analisada
do texto. Se a segunda extensão não for feita junt,amena com a primeira,
torna-se necessário adicionar ao analisados uma extrurura de dados para
armazenar um su$xo da porção da cheia de entrada já anaiíuda. Em
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ambos os casos é necessário observar que será imperat.ivo reanalisar todo
o t.racho recuperado. Un)a últírna ext,então sugerida pelo autor: podemos,
conconlitant,enlente com a primeira delas, impleillentar uma "fase de con-
densação" no analisador (ver item: 4.3), artifício que nos permite minimizar
a limitação na garantia de um certo número de símbolos correios após a
recuperação.

Finalmente, é importante relembra que este algoritmo nem sempre
é ben-t sucedido: be Itouver um número muito gra,tJde de erros em algum
t,recto da cadeia, de ellt.Fada, ist.o é, com ma.is erros do que o custo do pa.deão
mais "caro", ]ie ium dos padrões da lista temi mapeamento bem sucedido.
içeste caso deve ser aciortado tlnl algoritmc. alternativo a ãm ãe gararltir a
recuperação d( erro

de{ 4.1.7 Vbeyt,
Prec(t,) = {.AeÇ'«/ óeFS(G) tq ó=ó'Abõ'}
( PrecÍb) é'o conjunto dos símbolos não terihnais que podem
preceder ao terminal 'b' na análise de uma sentença da
linguageml,

O algorit.mo altenat.ívo proposto por Tai km funcionanlent,o senle-
Ihante ao do panic nlode de Wirttt: iniciaiment,e são consumidos símbolos
de entrada até que seja encontrado un\ símbolo 'a' pertencente a um con-
junto pré determinado, que denominaremos conjundo de recuperação. Em
sega.!;da verifica-se se algum símbolo de Prec(a) é aceito por algum estado
da pilha. En! caso a6rmatjvo a parte da pilha acima deste estado é elimi-
nada e o símbolo de Prec(bl aceito pelo estado que agora está no topo da
pilha do analísador é colocado no laico da cadeia de entrada. Caso nenhum
símbolo de Prec(al sda aceito por nenhum estado da pilha todo o processo
é repetido.

O conjunto de recuperação é íorn\ado pelos símbolos terminais cujo
conj«r-to Prec( ) tem um número de element.os menor do que «m certo lim-
ite estabelecídoa critério do implementados. A idéia é que o conjunto de
recuperação contenha apenas símbolos que podem suceder a um número
"pequeno" de não terminal e que por isto são bons "ganchos" de recu-
peração. Vejamos o algoritmo:
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Algoritmo Alternatix'o de Taí

elltrada: (a,/3) - configuração do a-alisados
Rec - conjunto de símbolos de recuperação
Prec - a função Prece l.
la,PI - no'ç'a con$guração do analisadossaída:

comi
Sucesso:= falso;
enquant.o 13ão Sucesso faça

coma
c} ': =Cl;
enquanto Prim(P)gRec faça

P:afinal(a);(*procura símbolo de recuperaçâo*)
b:=Prim(P)l(*b recebe símbolo de recupera'ção*l
enquanto cl':ÍÀe não Sucesso faça

para cada AePrecjb) faça
j+veri$ca se dguéin de Prec é aceit.o

-e Ac.;t,(tÍlIa),A)
ent ão coma

8:=A cat /3;
Sucesso:=verdadel
abandoneloop
(*sai d. ]oop ' enter"*)

Be não Sucesso
então a':=lníciofcr:l:

(*tenta outro estado da pilha*)

fim4

fim3
fim2

a:=a';(*recon$gura a pilha':)
anil

Este algoritmo garante o sucesso da recuperação já que, na pior
das hipóteses, terminaremos com a=eo e P=Z# , uma vez que o símbolo
de 6m de cadeia '#' sempre pertence a Rec (/Prec(#)/ = /{Z}/ = 1) , que
eo sempre está no início da pilha e que S sempre é aceito por eo.
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4.2 A Recuperação por Redução de Cadeias

def 4.2.1 Dada uma gramática G : (I''.,}t,P,S) e seu alialisador
síntátíco, sda C =(go...g«, ac.....z,,,) uma configuração de erro. tema cadeia
c?ro é uma dupla E = lç tiqit2...g«, amai...aj il, onde 3Ae}/ne 3g..{,eCQ

(qc...q{ , Aaj...".:) <<(go...q q.4 , a.j...a.«l << lqo...qiq.,4e, a.j-.:...a«)

chamamos q{ ãe estado de recuperação, A de objet.ívo de
redtlção, 'e' de estado objetivo e a.j de símbolo de recua)oração.

O méhdo de recuperação por redução de cadeias foi desenvolvido
por Sippu e Soisalon-Soininen j2SI. Seu princípio de funcionament.o é en-
contrar, para uma dada con$guração de erro, uma cadeia erro e remova-la
inserindo o estado oUet.ivo no topo da pilha do analisados e o objetivo
de redução no topo da pilha sintática. Desta maneira a recuperação por
redução de cadeia é equi'v'dente a executar a redução pela produção:

A ----+simjq{ -- l).. .sim lq.)a.... aj - l
O analisa.dor, após a execução do algarismo terá a seguinte con-

íigur«ão:
l.qo . . . giq.,l, aJ' .. .a.: )

Padenaos notar que, a exemplo do método alternativo de Tai descri-
t.o no item a,nterior. o funcionamento desü nLétodü é selllelhante na forma ao
paílic nlode de 'K'irth. Porém) particularidades na met(üologia para encc,n-
t,rar a cadeia eira e o objetiv'o de redução colocaill est.e método na categoria
das métodos regionais, particularidades estas que veremos a seguir

Para econtramos a cadeia erro vamos testando todas as possíveis
conâgurações que ela pode assumir para ullia detein\irada configuraçã.o de
erro até encontramos uma adequada. Inicialmente testados a dupla (À,À),
se ela nâo for uma cadeia erro vamos sucessivamente calculando outra con-
figurações até encontramos uma que sda uma cadeia erro. A estratégia de
construção das configurações da dupla candidat.a a cadeia erro é pré deter-
minada,. A última configuração a ser testada é (ql..q«,ao...a«.) sendo que
uma configuração não deve ser testada antes de configurações onde ambos
os elementos da dupla são subcadeia.s de seus elementos. O objetivo é min-
imizar o número de símbolos e elementos da pilha preseilt.es na cadeia erro.
A proporção de inserção entre elementos da pilha e símbolos da cadeia de
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entrada é denominado razão de eliminação e âca a critério do implemen'
t,apor. O autor sugere qup dois estados da pilha mean inseridos artes dp
tentar a inserção de cada símbolo da cadeia de entrada, estratégia que rios
fornece a seguint,e sequência dp mnflgurttções de pc,ssíveis cadeias erro:

(g,,; , ÀI
Ig,,.-:ç,. , ÀI l.x,..l
lç..,ç..:ç. , .xl lq. , ..-l
IÇ.-:...Ç. , ,X)(g«-:g«,«.o)(.\: «.«.:)
il,:l.:...l;= 1 .\l i&:l-;é,= . :b,l,'.d) (g,,ll ...:)

hl.as uma mesma cadeia erro pode ter mais dp um objetivo de
redução associado. Torna-sc' necessário assim deânir critérios para a $ua
escolha, para que esh não seja arbitrária.

Ex Sda n seguint.e trecho de progran'la.

proa AI
var A,B,C,D : iLegert
begin

end

O tipo da declaração esú corri erro de digihção. A cadeia erro
P

I'prog''id";"var'<idlist>':' , 'id";' ... 'end''.')

neste caso para a cadeia erro ( ':' , 'id' ) temos dois objetixos de
redução: <arraytype> e <siVpe)'

Se partirmos do princípio de que o conteúdo da pilha sintát;ica sem-
pre forma um prefixo de uma sentença da gramática analisada,isto é, se
considerarmos a propriedade do prefixo c.)preto, é desdável que o objetivo
de redução derive uma cadeia que tem a porção eliminada da pilha sintática
como pre$xo.

dera.2.2 Um objetivo de redução A de uma cadeia erro(qi+i...q..,,
ao...aj) é plausível se 37Cyt*t.q.
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A:3 sim(q i)...sim(q«)'y
qÜB q T#l /+ .+ +

Com um objet.ivo de real-irão plausív'el garaittimos que a porção já
analisada da cadeia de enteada é considerada na escolha da solução.

t;tílisando a de$nição acima podeillos ente.a procurar cadeias-erro
que possua111 0bjel,idos de redução plausíveis e, para evita.r escolhas arbitrá-
rias. eKollter para a rerllperação nula cadeia erro mm apenas uni objetivo
de redução, plausível. IDfelÍzRieHt.c a verificação da plausibilidade de un}
oUetivo de redução pode se tornar onerosa erl! lermos de pro«ssaínento se
a porção da pilha ut,ilizada na cadeia erro for grande. Os autores aârmam
que geralmente a plausibilidade pode ser decidida observando-se apenas o
estadtn n'üis à es(!Herda da cadeia erro. Desh maneira é sugerido um rela-
xamento da plausíbilidade:

def 4.2.3 Un) oUet:ivo de redução A de Mina cadeia erro (qe+1 ...g«
aa...aj) é fracamente p]ausíve] ge 3óCVt*t.q.

A-::3 'sim(qi-tiJÕ

deí 4.2.4 Un-i objetivo de redlição inlportaut.e A de uma
cadeia e,,. (l,ó) de «-a con$g«,açã. .: . lal.6.6) se ('y,ó) «ão p-««i "'n-
hum ojeti\-o de redução B t.q. B:;bA. Considerando apcnm os objeti'ç'os de
redução imporhntes para a recuperação, eliminamos uma série de objetivos
redução que são equivalentes em termos da recuperação.

O método de re(uperação por redução de cadeias procura a menor
cadeia erro com un! oUetivo de redução important.e fracament.e p]ausíve]
único. A recuperação é efetuada retirando»se a cadeia erro da configuração
do autómato e inserindo o objetivo de redução citado à frente do restante
da cadeia de entrada.

A encolha de oUetivos de redução fracamente plausíveis em substi-
tuição aos plausíveis simplifica a recuperação já que para cada não terminal
A que é oUetívo de redução, para sabermos; m e]e é fracamente p]ausíve]
bula veri$car se o símbolo de entrada do estado mais à esquerda da cadeia
erro pertence ao conjunto Fit8t'(A) onde Fitõt'(A) é uma modi6cação do
conjunto First(A) que incluí símbolos não terminais:

def 4.2.5 VAcyn.F{«f'(A) x'Y, let'''}
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b'AÇV'«.FlrsÍl;(AI = {yçV''/ /y/ = k e A:by'y,,yçt/'}
o cálculo de First'ÍA) pode ser feito préviamertte, podendo ser \ttl-

lízado Q algoritmo de cálculo de Firstl.A), presente na geração de anal-
isadores LR e L.UR. Caso adot.ásscnaos colho critério de escolha de cadeias
erro a existência de um único oUetivo de redução plausível seria necessário.
pala cada compriiitPilt,o t. da l)arte da pill,ia envolvida na cadeia erro, calcu-
lar o conjunto .Ffr$í;jA), o que só poderia $er feito no nlomerlto de execução
do algorit.nio de recuperação já que t não é fixo nen limitado. Isto tornaria
ínviáve! a utilização prática do mét.odo

Algoiítillo Recllp.Reã .Cadeias

entrada: (a.a) - cort6guração de erro
}'irst' - vetar indexado por símbolos não terrúnais,contendo

o conjunto .Flrst'ÍA) para cada ACVL
Raz.el- razão de eliiúnação
saída: la,#) - cc,níiguração do andisador após a recuperação

canil

Sucesso:=faiso:
q:=Ult(a');(*q é o estado do topo da pilha *)
Quant.p:=01(inhlero de símbolos da pilha na cadeia erro*)
Quant.e:=0;j*número de símbolos da cadeia de entrada na cadeia eno*)
enquanto não Sucessofaça

com2
Imp:=a;j*inicializa conjunto de símbolos importantes*)
para cada leBase(q) faça(*para cada item base*)

coni3

Simb:=Priin(Não-.Re.(l»;
Be Simbeyncl Atitude(P;ox(q,Simb),Prim(P'))-4'er,o'

então Imp:=lmpuÍSimb}
âm3 (*calculou o conjunto de símbbolos importantes*l

Fp::@;(*inícidiza o conjunto de símbolos fracamente plausíveis'':)
se h\p#0(*se existe algum sín\bolo importantes'l

então 8e Quant.p::0

6 }
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(*se cadeia erro não possui elementos da pilham')
então I'p:-jmp

j*todos o$ sím. importantes são fracamente
plausíveis*)

pali} cada Siillbçllnp hça
$e si":Íq)en-st'(Sinlb)

então Fp:=Fp:uÍSinib}
I'fcalculou cona dos símbolos
facament.e plausíveis'K)

se /Fp/=1 l*se temos só um símbolo fracamente plausí\.eli)
então

n /+.P ! .'- +\

coniói. eiet,uamc,s a r uperÉ'çao }

Ó:=Ó';
Sucesso : =verãn ãe ;

conl3 (:'calcula novos tamanhas de cada pare
da nova cadeia erro*)

se Quant.p - Raz.e] = 0

Quant.p:=Quant.p ' Raz-ei;
Qua.nt..e:=Quant,.e -+ l;

finl4

con)4
Quant.p:=(Q«nt.e*R«z-el) -F l;
Quant. .e : =0 ;
enquanto Quant.p>/a/ faça

(*enquanto Quant.p for maior que
o num de símbolos da pilha*)

coma
Quant.p:=Quant-p - Raz.ell
Quant.e:=Quant.e + l

fim5
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(*calcul.mo: ago« «.*'a co«6g«,açã. da pilh'*)
a':=a:
para [ de [ até IQuant.p - ]; faça

.': í.i.(.'l;
q;=ut(.');
a ': =lníc ia(Q ') :

l 6nalnlente calculamos nova coltfiguração
da cadeia de entradas)

b' :=D \
para l de l até IQuant.el faça

,a': nndl.8');
6.nl3

fim

Exist.e porém um problema com est.e método. Ele não funciona
satísfat.friamente para alguns casos simples como a ausêr+cia de um sínlbaio
(u a existêricía ãe unl sínlboio & mais na cadeia de ent.Fada.

ex

No trecho- em pascal

pl'oglanl A;
val' B,C,D:integer
begin

B C:'E
end.

a connguraçao ae erro seria:

!.'prog"id'<vardecl>'begin"id', 'id' '+' 'B' 'end' '.')

neste caso a cadeia erro utílisada una

'id','id'''t''b')

com o objetivo de redução <stat>
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Para resolver este problema , os aut.ares sugerem realizar a recta.

pe!'açãc, en] duas fases. A no\:a füe será c]ianlaãa de "íhse bocal'' e seria
ap[i'ada some«te à. cadeias e,r. (À,X),lç«,X) e (À,.01. Na fu. local .'
símbolos t.erminais e a cadeia vazia sào incluídos como candidatos a obje-
tivos de redução. Desta maneira se um t.ermida! for considerado como obje-
ti\:o de redução para a cadeia IÀ,ÀI estaremos executando uma ação equiva-
lente à inserção de um símbolo c se uni termina! for objetivo de redução pura
& cadeias (q«.ÀI e (X,ao) terem.o: o equina.ler*te a uma t,roca« Finalment,e.
;d ,tar . ..dela «zi. como oUetiv. de r.d-ção dm cadeia; (g«,À) . (À,«.)
corresponderá ânalmenK à ação de eliminação de unl símbolo. Quando a
cadeia vazia for adorada como objetivo de recuperação não haverá esta(3o
oUetivo, o símbolo de recuperação deve sei aceit.o pelo próprio est,ado àe
re( uperaK ac' .

iça fase local. da mesma. HàüieiFb que na out.ra fase, pode existir
mais de un} est,adc} oUetivo possível para a mesma cadeia erro. Porém neste
caso a res{.riçâo de piausibilidade não tem sent.ido. Por outro lado,exigir que
Q c.b.iet.!vc, dc redução sda único. liíúurá mail,o a eãciêricia da fase local.
Para resolver est;e plolulema, é irtt.reduz.idc um siskma de custos para a
re( upeíaçã', local Est.e sisa.erria é senlelhar-te aa descrito por Fisctler,Dyon
e Mauney, pois ellvcllve cusk)s ind;virtuais df' iria"rçã( p eliminação para
cada símbolo. Porém no sistema de (ustos da fase local do algoritmo em
questão, um no'ç'o custe, é acrescentado, denominado custo de 8egurauça
("safety post"), cujo oUetivo é medir a contabilidade da operação. Sippu e
Solsalon-Soininen elaboram uma tabela de custos baseada no comprimento
dos símbolos:

Palavras Reservada

comprimento l l 2 3 4 5 > 5
c rasto eliminação 2 4 5 6 7 7
custo insercao l 2 2 9 2 2

c rasto segurança 3 2 .J 2 l l
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Palavras Não Raervadu

Desta maneira o custo de uma correção local é a soma de dois
componentes: o primeiro é o cito de modificação que mede a extensão da
mudança inflingida pela recuperação e é calculado com base nos custos de
inserção e eliminação, conforme o caso; o segundo componente é o cito de
segurança, cuja Ênalidade é medir a confiabiUdade da recuperação.

comonmento l 2 3 4 5 > 5
bo elilninacãcito eliinh acho l 2 2 2 2 3

cu8toinsercão 4 4 4 4 4 4

custo segura.nça. 6 5 5 5 5 5



4.3 A Recuperação Regional com Backtracking

Enl 1975 Lévy 1261 publica um método de recuperação regional de
erros utilizando um recuo do analisados na pilha a fim de determinar um
ponto do texto já analisado a partir do qual o erro pode ter ocorrido. Para
isto procura-se una símbolo que seja um ponto de convergência, isto é , um
símbolo que, sdani quais forem as possív'eis interpretações do text,o orig-
inal, coFisidcFândo-se que este possui até N erros, é interpretado sempre
da mesma maneira. Em outras palavras é um símbolo que, mesmo que se
execute até N modificações na porção da cadeia de entrada já analisada,
será sempre considerado pelo mesmo estado do analisados. A partir deste
ponto, corlstFoem se todas as possíveis interpi'et,anões do texto que o segue
considerando-se até N possíveis correções (inserções, eliminações e trocas
de símbolosl. Esta construção termina quando todas as possíveis int.er-
pretações do texto que ainda podem ser continuadas levam a um mesmo
estado do analisados. Neste momento uma da interpretações é escolhida
conto recuperação do trecho analisado. Para efeito da análise futura, a es-
colha da ínterpreüção que será adorada como recuperação é indiferente
já que todas elm terminam, para um determinadtn símbolo da cadeia de
entrada. no nlesnlo estado do aitalisador

Para a ger©ão da.s diversas interpretações são construídas N cópias
do analisados original, numeradas de l a n. A cópia de número i corresponde
à análise do texto com i erros.

Ex. Seja analisados M:

Com as cópias teremos M
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em M temos uma transição de p para q pelo símbolo 'a'. Em M' as
transições são:

pi a g; pelo símbolo 'a' (wm correção)
pi a pi+l pelo símbolo 'b' (eliminaçü de 'b'l
pi a qÍ+l pelo símbolo 'c' (troca de 'c' por 'a')
pi a gemi incondicional (inserção de 'a')

O índice dos estados se refere a qual cópia está sendo utilbada.
Outros tipos de correção são possíveis no exemplo, naturalmente, mas pua
simplificar o exemplo elas não foram representada.

Não foi por n6s encontrada, na literatura nenhuma tentativa de
implementação direta deste método. Mesmo Lévy quando descreve os
princípi08 do algoritmo só o f© para, reconhecedores de linguagens regu.
lhes, isto é , a.utõmatos Ênit08. Pa.ra os analisadorw LR, mais gerais e
complexos que os autómatos finitos, existem muita complicações adiciona,is
na implementação deste método, como a existência da pilha: como devem
wr mantidas c6piu dos analisadores, a, necessidade de se guarda.r cópias
da pilha agrava sobremaneira o a,umento do ap%o necessário pa.ra a, im-
plement%ão. Porém © dificuldades na implementação deste método não
tiram & sua, importância histórica ,pok foi o primeiro a considerar a hipótese
de um recuo do texto já analisado na tentativa de nfmer a análise virando
a melhor recuperação de um erro.

O primeiro relato de um método de recuperação de erros utilizando
o "backtracking" que pudemos encontra é devida a, Suam Gravam e Stepbenl
Rhodes li01. E importante ressaltar que apesar de sua publicação ser quase
simultânea com a do método de Lévy, este foi desenvolvido mteriomente,
sendo publicado em um relatório técnico de 1971 IS71.

No método de Gravam e Rhodes o princípio do recuo da pULa é
Batido, mm com um mecanismo de funcionamento totalmente diverm.
Esboçaremos a seguir o funcionamento do método devido a repercussão
dos princípios por ele utilizados. Não será porém fornecida uma. descrição
detalhada devido ao hto de que ele íoi desenvolvido pua analisadores de
precedência, e não para analisadores LR.

A recuperação é feita em duu fase: a fase de condensação e a faw
de correção. O obletívo da fase de condensação é resumir o contexto ao
redor do PDE, e o oUetívo da, fase de correção é encontrar a, recuperação
própria,mente dita. A fase de condensação é realizada em duas etapas: na



Capot\ !o 4: Recuperação de ETtoB Regiottd 80

primeira delas, o ''backward-move" , são feitas tentetivu de reduções no
topo da pilha , e na segunda, delta, o qorwud-move", tens-se prosseguir a
análise sintátíca do texto após o PDE até que um novo erro sda encontrado
ou até que o prosseguimento da, análise exija uma redução que envolva o
PDE. Em ambos os casos é esperada a ocorrência de reduções, dado nome
"condensação".

Ex Sda o seginte trecho de um programa

program A;
vu X,l,J:integerl
begin

X= 1 J;
end.

a con$guração de erro será

('proa' 'id'<vardecl>'begin'<miden> ':=' 'id', 'id";"end".')
no "backward.move" obteremos:

(-.'hein'<stat>, 'id' ';'-.)

no qorward-move" obteremos(o carácter '?' indica o local do PDE)
(-.'begin'<stat> ? <exprasion> , ;

onde 'id' foi reduzido a <expression>.

A fase de coração é aclarada após a íue de condensação. Nesta
fase são enfiadas modificações no trecho da. pilha sintática ao redor do
PDE de maneira a fwer com que algum sufixo da pilha sintática. que inclua,
o PDE forme o pre6xo de um lado direito de uma produção da gramática .

Ex Sda o progra,ma

program B;
var l,K,M:integer;
begin

ií 1 := 2+M ;a=b
end.

a configur%ão de erro é
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(...'begin' 'if'<vaiden> , ':=' 2*M ; a := b end .)

após o "bukward-move" :
(...'begin''if'<exprewion> , ':=' 2*M ...)

após o qorward-move" (o símbolo '?' indica o PDE):
(-.'begin"if'<exprwsion> ? ':='<exprewion)',';' a :=b end

Temos neste caso, mais de uma correção possível, uma delas seria
elimina 'if' e substituir <expression> por <miden>, e outra ária inserir
'then' e <vaiden> a,ates de ':='. A segunda solução é a melhor, jí que se
aproxima. ma,is do texto original.

Para a escolha da melhor solução é atribuído um custo a cada, uma
delas. Este custo é calculado pela "distância ponderada" em relação ao
texto original. Pa.ra. o cálculo d& distância, ponderada são designados custos
de inserção e eliminação para, cada símbolo. A "dbtância" é calculada,
somando-se o custo das operações envolvidas na, recuper%ão. Chamuemos
no restande deste capítulo de C](a) o custo de inserção do símbolo 'a' e
C.EÍa) o seu custo de eliminação.

Desta maneja no exemplo anterior teríamos que o custo da primei-
ra cortesão seria C-E('if'l + C-.E(<exprwion>1 + CJ(<vaiden>1 e o da
segunda seria C-l('then'l + CJ(<vaiden>l

Os custos de eliminação e inserção de cada símbolo são de$nidos
pelo implementados, que pode desta ma.fieira "8intonizu» o mecanismo
de correrão coMorme a situação. A utilização de um sistema de custos
associado a open%ões de edição foi uau du grandes inovações deste método,
sendo posteriormente utilizado por vários autores, inclusive em esquema
de recuperação local como é o caso do método de Fischer Dyon e Mauney,
abordado no capítulo anterior.

Gravam e Rhodes sugenm também que se estabeleça um liaúte
pua o cito de uma recuper%ão: M nenhuma du recuper%ões encontrada
tiver um custo menor do que este limite, o método é aba,adorado, sendo
uionado um método alternúivo, como por exemplo o pa,nic made.

A implementação do "backward move" sugerido por Gravam e
Rhodes não é simples em anali8adores LR, como observuam Mikunu e
Modry jlll. Para isto geria necessária a manutenção de uma lota d08 lados
dheitos'de cada produção pu'a identificação du posdveb reduções. Porém
em linguagens LR não há a necessidade de que produções diferentes powuam
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lados direitos diferentes. Mais que isso, o lado direito de uma produção pode
ser uma subcadeia de outro lado direito. Isto sem conta.r o fato de que uma
redução na pilha síntática pode ocultar possibilidades de correção como no
primeiro exemplo onde a redução do trecho <miden>:='id' ao não termi-
nal <stat> elimina a possibilidade de inserção de um operador aitmético
como correção, alternativa no cago mais razoável que qualquer outra.

Estas di6culdades e desvantagens provavelmente explicam porque
nenhuma. implementação para analimdora LR dos princípios de recuper%ão
introduzidos pelo método de Gravam e Rhodes fm uso do "backward move"
por eles sugerido. Por outro lado os princípios de condensação do contexto
direito e dé inclusão da. pULa no contexto de recuper%ão ("backtracking')
tiveram grande repercução e motivaram vária métodos de correrão re-
gional. A seguir descreveremos alguns deles.

4.3.1 0 método de Míkunas e Modry

Em 1978 Mikunu e Modry publicam um artigo liíl com um método
de correção cujo objetivo explícito era implementar os princípios fundamen-
tais do método de Gravam e Rhodes em analiwdores LR.

O método de Mikunu e Modry também tem duu fases, ínm a fase
de condensação foi simpli6cada, eliminando.se o "bukwud mow". A con-
densação do contexto à esquerda do PDE é eventualmente feita na segunda
fase da recuperação qmndo, 8e necessário, símbolos da. pilha sintética são
incorporados ao contexto condensado à direita do PDE.

Como o "backward move" foi eliaiinado, a hse de condenação
se limih ao $omud move". Pua executa-lo calculame8 inicialmente o
conjunto:

/= {pcQ / Atitude(p,Prim(P» amnço} ,

que é o conjunto dos estados que ueibm o primeiro símbolo da.
cadeia, de entrada como sbübolo de transição para, outro estado. Após cal-
cularmos o codunto /tentunos proneguir a málise a, puta de cada um
dos estados de /. Esh málíse prossegue até que:

a'doutro erro é encontrado ou
b)o analisados tenta efetuu uma redução que envolw o PDE
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Os estados de /a partir dos quais foram feitas análises que ter-
minam por b) são chamados candítat08 a recuperação e os outros
candidatos em espera

A fase de correrão é aplicada a08 candidatos a recuperação. Se a
fax de correrão íor bem sucedida para algum deles é escolhida a alterna-
ti% com menor custo e em caso de empate, ruela com menor número de
operações de edição. Se, ao contrário, a fase de correção falhar para todos
os candidatos a recuperação, o método é invocado recursivamente a parta
do novo PDE de cada um dos candidatos em esperai na tentativa de corrigir
o segundo erro detectado, independentemente.

Vejamos os algoritmos da primeira fase:

Algoritmo Condensação-M-M

entrada: P - cadeia de entrada
caída: Recup - cona unto de estados canditados a, recuperação

Espera - conjunto de estados candidatos em espera
coma.

7':=@;
Recup:=g;
Espera:=gl
pua cada qcQ faça

8e Atitude(q,Prim(P» = amnço
então /:=/UÍq} ;

(*«lc«lou /'''l
para cada pe/faça

como
A-dh-E«itü((p,P) ,m ,E«o,A«mço,(l,P') ,) ;

(*maliu até adução mMvu PDE')
se Erro

então Esperu=Esperau{(p,l,P') }
serão Recup:=RecupUlp}T

q.:

Bm2
6ml.

Na. üse de correrão tenhmos recupera o crio utilbando um can.
didato a recuperação p fornecido. Para isto tentamos encontra.r XCytt
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(«aP)+++(«p,P)
Se hl símbolo é encontrado então sua inserção fornece uma recu-

peração ao erro

def 4.3.1 Se existe uma, redução onde o a.nalisador está no atado
q antes da redução e no estado p após a redução, dizemos então que q é um
antecessor redução de p e que p é um sucewor redução de q

D(q) denota o conjunto de sucusores redução do estado q
A(q) denota o conjunto de mtecewores redução do estado q

A noção de antecessor e sucesmr nos permite generalizar um pouco
ma.is a idéia do algoritmo da fam de correção. Pua um dado símbolo termi-
nal x, é possível que sua, presença no início da cadeia de entrada provocasse
reduções na. pilha Por mte motivo devemos verificar para cada símbolo
terminal y se

]rcD(Ult(a» t.q. Atitude(r,y) = avanço e Defino(r,y) =p.

mm da mesma maneira a inserção de x poderia provocar reduções
em um su6xo da pilha, bto é em um su6xo de sim(ai)...sim(q,)x , onde
a pULa a é igual a (üi...a.). Desta maneira devemos veri6cu, pua cMa
símbolo tenúnal x se:

3KD(u[ta) e isCA(p) t.q. Atitude(r,x) avanço e Destino(r,x)

Se nenhum símbolo terminal , quando inserido, efetuar a ligação
descrita acima, então é feito um recuo na pilha, numa tenütiva de verifica
se o ponto re l de erro não está na parte já analista da cadeiuVejamos o
a.koritmo:

Algoritmo Fase.conexão-M-.hd

entrada: (a,P) - con6guração de erro do analisados
p - estado cmdidato à correção

saída: Suces80 - variável booleana indicado o sucesso da operação.
comi

a':=a:
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p':=P;
Custo:=0:
Sucesso:= falso;
P:=P;
M:=AP(P);
enquanto não Sucwso e a'#Àfaça

coma
q:=Ut(a');
para cada (r,x)c(O(q) x y ) faça

n Daü«o(,#)eAP
então

coma
Soluções:=Soluções U

{(a,x cata',Cbd«]m(x»};
Sucesso:=verdade

se não Suc«w (*u não encontramm o temünd dmjMo*)
então coma

D}..é.
l .--v}
.AP':=0;
para cada pcQ faça

(*para cada estado do analisador*)
se Bati«(p,SÍ«(mt(a'»CAP

então
coma

p':=P'ulPl;
AP':=AP'UAp(p)

âm4:
(*calculou o conjunto de estados que podem

levar a algum estado de AP utilizando
como símbolo de transição o último símbolo
da, pilha, sintática*)

se p'#0
(* se existe um estado cria transição pelo último

símbolo da pilha sititática lew a
um estado de AP então o oíinbolo pode ser
incorporado ao contexto direito,isto é à cadeia
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de entrada, sem gerar ermo')
então

com4
p':=,im(Ut(a'» cat p';
P:=P':
X '''E )

AP:=AP';

Bento
(*se último símbolo da pilha sinática
não pode mr incorporado ao contexto
da direita sem gerar erro, ele deve
ser eliminado*)
w .k«(Ut(.'»ey

(*w o ;êmbolo é te«final, eU«ino-o*)
então

com4
C«t.: = C«.h+Elím(-k«(Ut(.'» ;
.':=ut(-');
Be D(Ult(a'»UP#0
(*se elimin%ão raolve o problema*)

então
coma
Soluções:=SoluçõmU

{( (.',P',c«:t.) } ;
Sucesso:=verdade

fim5
fim4

«-ão (*w si«Mlo é -ã. t..«Ú-d,
devo "expanda-lo" pua
evitar uma perda muito
up'wi"' d' p''g ''id-a*l

coma
(*«po«m'' '=.-...'. e
que a parte de P já comuaúda
é Ó=di...&,d«+i...d,. + Ê*)

p':=&.+icat...cat d«+icat J8';
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À.«al i«-b«itMa«a',P') ,k- l,E«o,
A"«ÇO, (.',P'));

a' :=D®ti «(Ult(. ') ,Pri m(P '» ;
p':=n-ú(p')
(*p«o «áUn imdhüment'
entes da redução do não terMnal*)

fim4
fim3

âm2
fiel.

Algoritmo Recuperação-Âd-M

entrada: (a,P) - configur%ão do analisados
saída: Sucesso - variável booleana indicando sucesso do algorítmo

(a,P) - nova configuração do mddador cuo mja encontrada.
recupa'açao

comi
Conde««çã..ÀLM(P,hc,Bp.ra);(*«ec«t,fm de co-aen«çã.*)
Sucesso:=fãso;
para cada qcRec faça(apara cada candidato à recuperaçãoi')

com2
Fue .coar.çã. -M-M«- ,P),q,S « ,S.l -çõ.s) ;
se Suc então Sucwso:=verdade;

6m2
(':exu«t, fm de con.çã.*)

Be não Sucewo ('kse fase de coração nh foi bem sucedida *)
então

para cada (p,l,ó)eEspera faça
coma

R'c upe-'ção-Àd-M«'T,õ) ,Suce:m) ;
(+tenb corrigir seWndo uro*)

« Suc-o (*co«q«i«*l
ent u lll<lal

(+u correrão do segundo
erro envolveu o primeim*)



Capítüo 4: Reco petição de ETtos Regional 88

então
coma

a:='y;

fins
senão (*preciso corrigir erro original*)

coma
mWank. hl#lal'faça

com4
6:=im(Ult(l» cat ó;
1: leio(')

âm4
(:'«olt. m pHm PDE*)

R'"p"'çã' ..Àá-.M((.,P) ,S uce*o)
âm3

se Sucesw então abandone para

senão (*fàse de correção foi bem sucedida*)
coma
('y,ó ,C): =Me«- -c -'to 1%t«çõ«) ;
a:='7;

âm2(*implementa recuperação de menor custo*l
âml.

O método Mima, a,presentado envolve o cálcio prelimina.r dos con-
juntos A(p) e D(p), para cada estado p do analisados. Os autora não
fomecemnbnhum algoritmo lera nu cálculo mu este pode nr facilmente
executado juntamente com a geração dos estados do mali8ador. Para isto
acrescentamos a cada item mais um elemento, um apontador. No item
inicial do primeiro estado da gramática este apontador é nulo. Cada, vez
qbe um item é gerado pela. anão de complementação associa-se a ele um
a.portador pua próprio estado onde ele n encontra inserido. Quando um
item é gerado pela anão do Scanner, o seu a,portador tem o mesmo valor do
a,portador do item que o originou. Quedo um estão q tem um item da
forma (Â---+6.;u;p), onde u é o conjunto de lookahead e p o estado indicado
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pelo apontador, incluímos q no conjunto A(p) e p no conjunto D(q).
Os conjuntos A(p) e D(p) causam um considerável aumento no

espaço necewário ao anlímdor pob ambos ocupam d& ordem de O(q21
posições d& memória, comtituindo uma desvmtagem deste método.

4.3.2 0 Método de Pennello e DeRemer

Pennello e DeRemer, a exemplo de Mikunas e Modry, publicam
um método de recuperação j3SI seguindo pHncípios do método de Gra-
vam e Rhodes mas executando condensação apeou no contexto à dheita
do PDE. Porém, enquanto que Mikunas e Modry executam as várias con
demações possível indiüdualmente, no método que descreveremos agora o
princípio de condensabção adorado garante que a condensação UJa única, de
certa, maneira agrupando toda M condensações em uma só. Neste método,
o contexto à direita do PDE permanece sempre condensado após a recu-
per©ão, impedindo, na medida do possível, repetição de inúmeros passos
da análise para cada tentativa de recuperação. A condensação executada
pode ser única porque ela é desenvolvida de maneira a independer com-
pletamente do contexto à sua esquerda, continuando válida quaisquer que
soam as modificações executadas em porções anteriores do contexto (como
alterações da pilha do analísador).Vejamos um exemplo:

Ex Seja o seguinte programa :

program A;
var A,B,C,D:integer;
beon

while A>B bebia if A=C tben C:=D ;A:=A+l end ; Ap:C
end.

o programa está errado pois falta um 'do'. Vejamos a conâguração
de er ro:

('prog"id'<vardecl>'begin"while'<expr> '>' 'id', 'begin' if ..-)
Após a fase de condena%ão teríamos:

(-.'while'<expr> '>' 'id', <stlist> end ; <stat> end .)

Como podemos ver no exemplo, o processo de condensação se dá em
Kbloc08" . A condensação wrá executada pdo algoritmo que dcnominatem08
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Cona.P.DR . Para garantirmos a unicidade da condensação, é necessário
criar um novo conjunto de estados e um novo conjunto de tabelas de Atitude
e Destino para serem utilizados pelo algoritmo. O obletívo desta medida. é
possibilitar o uompanhamento simultâneo das várias possíveis análises in-
dividuais do texto enquanto elu concordem, para cada, símbolo de entrada
qua,nto à atitude a ser tomada. Cada bloco da condensação é encerrado
quando a. atitude a ser tomada não está definida, ou quando a sua con-
tinuação da condensação implicuia numa redução envolvendo símbolos à
esquerda do início do bloco, ou quando é detectado um novo erro. A now
função Atitude não está definida quando u vária condensações possíveis
não concordam quanto à atitude a ser tomada (isto é, quando existe um
conâito). Desta maneira, só são tomada, anões que independem comple-
tamente do contexto exterior ao bloco, e portanto que continuam válidas
qualquer que seja a, recuperação que só envolva êmbolos daquele contexto.
Ap& o encerramento de um bloco de condena%ão, novo bloco é iniciado,
repetindo-se nte processo a,té atingir-w o 6m da, cadeia de entrada. O
primeiro bloco de condensação é iniciado com o símbolo sucasor do símbolo
de entrada, da configwação de erro.

Os estados utilizados pelo algoritmo Cona-P-DR são m verdade
conjunto de estados do a,na]isador original. Para calculámos estes atados
e a, função de transição utilisuemos o algoritmo abaixo:

Algoritmo Constrói-tramíção
entrada: Q - o conjunto dos e8tad08 do andimdor original

Atitude - tabela, de atitudes do a.nalisador
Destino . tabela, de destinos do analisados
K - codunto de conjuntos de estados a, ser utilizado pelo

algoritmo de condensação
Atitude.cona - tabela de atitudes do alg. de condensação
Destino.cona - tabela de destinos do alg. de condensação

saída:

comi
K:=ÍQl;(restado inicial é o codunto de todos os estMos*)
para cada (k,s) e(K x V) faça

(*pam cada par eshdo de K/símbolo da gr'amática*)
coma

Sucmso:=wrdade;
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Aux-atitude:='?';(latitude de k frente a s ainda indefinida*)
Prim:=verdade;(i'ainda vamos tratar o prim estado.de k*)
para cada qck faça (*pu'a cada estado do cona. k'i)

n .Atihd.(qp) #Au-..,H«de(*w ~ük« dhde
diferentes quinto m simbbolo s+)

então 8e Prím (*se é o prim estado de k tudo bem*)
então

coma
Prim:=fãlso;
Aux.atitude:latitude(q,8);
9e Aux.atitude = am.nço

então k-aux:=IDestino(q,s)};

senão (*se não é o prim estado de
então tenho um conílitoá')
n Aux,atitude = erro

eMão A.ux.atitude:=.Atitude(q,s)
senão

se .Atitude(q,s)certo .
então Tapam POEAÇAO

(*se o con6íto envolve erro, ignoro,

«Mo (*nm co-alto c.m out.m e;mm*)
m Âux.atitude = avanço

então k.aux:=k-auxUDestino(q,s) ;
(*continua calculo do prm éstúo*)

POEAÇAO:
(*preenche as tabelas p/ condensação*)
Atitude.cona:=Aux.atitude;
Be Aux.atitude = avanço

enüãm3
K:=kuik'l;
(*acr®cento estado destino ao

cona. de estados de condensação*)
Destino.cona(k,s):=k'

fim3
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fiel

O cálculo dos estados e tabelas utilizados pelo algoritmo Conde.DR.
pode ser feito prèviamente, e portanto não afetam a eâciência de tempo da
recuperação. O espaço adicional requisitado pode ser diminuído se con-
siderarmos que, assim como nos a,nalisadores LR, uma vw construídas as
tabela não é ma,is necessário guarda.r uma, dwcrição detalhada. dos estados.

Vejamos agora o algoritmo Cond..P.DR:

Algoritmo Condensa.um.bloco
entrada: /3 - configuração da cadeia de entrada do analisados

Atitude..cond - tabela de atitudes obtida no algoritmo anterior
Destino.cond - tabela de destino obtida no algorítmo anterior
Erro - mriável boolerana indicado se algum bloco foi iterrompido

pelo a,padecimento de novo erro;
Bloco - con6guração do bloco condensado
P' - porção não condenada de P

saída:

comi
Erro:=falsol
p':=ê;
Pilh:= Q;(*pilha, a.uxiliar recebe prim estado da condensação*)
Bloco:=À(I'bloco de condensação cometa vazios)
Contínua:=verdade:
enquanto Continua faça

caso .Atitude.cona(Ult(Pilh),PrhjP'» 8da
ava,nço:coma

Bloco:=Bloco cat Prh(P');

nlh:=pilh cat O«tino-.ond(Ut(pUh),PÚ«(P»
p':=n«ú(p')

Bm3
reluz (A--.õ):

n I'PÜl<lÕI
('Pse envolve símbol08 moedores'P)
então Continuu=hlso

(*e«e«a o blmo*)
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genãaz4
para Aux de l até /ó/

faça coma
Pnh: ócio(PÜh);
BI«o: io(n«ol
âm5

Bloco:=Bloco cat A;
Pilh:=PÜ cat Destino-cona(Ult(PHh),A)
6m4

Erro:=verdadel
Continuu=falso
6m2

outros:Continuu=falso(*ação inde6nida-encerra bloco*)
nmcaso

erro:coni2

âml

Algoritmo Cond.P.DR

entrada: /3 - configuração da. cadeia de entrada do analisados
Atitude.cond - tabela de atitudes obtida no algoritmo anterior
Destino.cond - tabela de destino obtida no algoritmo anterior

saída: Erro . v Fiável boolerana indicando se algum bloco foi íterrompido
pelo aparecimento de novo erro;

p'-porçãocondensada de #
P - porção náo condensada de P se houver erro

comi
Erro:=fdsol
Á/ ''n9
enquanto P#Àe não Erro faça

(*enquanto não acabei condenação e não encontrei erro*)
coma

Co adensa.um .bloco(P,Atitude .cond,Dest ino -co nd ,Erro,Bloco,P) ;
p':=P' cat Bloco;(*éoloca outro bloco no contexto dreito*)

fina

}

fiel.
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Após a condensação do contexto direito tem início a recuperação
pròpriamente dita. A exemplo de outros métodos, são tentada a, elimina-
.ão e troca do símbolo de entrada, seguiam de uma tentativa de inserção.
Cada recuperação é testada continuandose a análise sintética do através do
contexto direito condensado até o final deste. Esta verificação é feita pelo
algoritmo Tenta.Se nenhuma das tentativas obtiver sucesso, tenta-se incor-
porar o símbolo de erro ao contexto direito e repetir o processo,utilimndo
agora como símbolo de entrada o símbolo do topo da pilha sintática, numa
tentativa de buscar o erro em algum lugar da pilha sintática. Quando
não é possível esta incorporação assume-se a hipótese de que o erro está
certa,mente no trecho compreendido entre o primeiro e o último símbolo
incorporados ao contexto direito. Neste caso duas a,ções diferentes são sug-
erida pelos autores. Uma é a elimin%ão pura e simples de todo o trecho,
em seguida reinvocando recursivamente o método de recupera'ção. A u-
gunda, solução é uma apecie de panic made denominado "stock forcing",
que chamaremos manipulação forçada da pilha. A exemplo dos autores
do método, descrevermos a. segunda. opção.

Algorítmo Recupemção-Pena.D R

entrada: (a,P) - con6guração de erro do analisados
Atitude.cona - tabela de atitudes da condensação
Destino.cond - tabela de destinos da condensação
e. - estado de aceitação do malisador
(a,P) - con6gur%ão do analisados após a recuperaçãocaída:

comi
a':=a;
Acabou:=fHgo;
;:= p'i"(P);
p':=nnd(ó)
Cona -P :DR (P ',Atitude :cona,Datho -co nd,Erma') ;

(*fm a co-de«,çã.*)
enquanto a':#Xe não Acabou faça

coma
Te-t.(a',À,P',A ,hu);

(*tenb a eliMn%ão de s*)
se não Acbou (*8e eliminação não deu certo*)

P
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então
para cada veVtfaça

coma
Te«t.(a',v,P',Acabo«);

(*tenta troca, de 8 por v*)
se Acabou então abandone para

« -ão Ac,t«u (*« elimin,çh e tr«, f,m«w««*)
então Incorpora(s,f',Atitude-.cond,Destino-cond,Erro) ;

« E«o (*i«orpo"çã' nà. deu certos)
então Acabbou:=verdade ;

Be não Acabou

(*se nehum anterior deu cedo e incorporaçh bm sucedidas')
então para cada veytfaça

Te-t.(«',«,P',Ac;b«);
*(ünt, i«e.çà de «*)

8e não Acabou (*nada deu certo mas incorporem 8 a p'*)
então coma

s: t(.'»;
.':=hÍcio(.');

(d'novo s é o topo da pilha sintátical')

se Erro ('khouve problema de incorporação*)
então Manipulacãoiorçada-pilha(a',P',Nts,Pa.,,.a,Achou);

(atenta a mmipulaçü forçada da pilha*l
« -ão Àho« (* n nenh«ma wtr.tégi, funciono«*)

então
coma

n..(.&).H'''F}
6m2(*cojoca majisMor em estado de aceita-ção*)

flUI.

Para Falharmos a incorporação do símbolo do topo da pilha sintáticà.
ao contexto direito utilizaremos o algoritmo incorpora.
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Algorítmo incorpora
entrada: h - símbolo a ser incorporado

P - contexto direito condensado
Atitude.cond - tabela de atitudes da condensação
Destino.cond - tabela de destinos da condensação
Erro - wriável booleana indicando se operação foi possível
P . modificado, se for o caso

saída:

comi
#':= h cat #;
Condensa.um-bloco(# ' ,Atitude -rond,Defino-cond ,Erro,Bloco,P') ;

veri6ca se é possível condensa.r nova cadeias)
8e não Erro

então P:=Bloco cat p';
fiml.

Finalmente, temos os algoritmos auxiliares Manipul%ãoiorçada.pill
e Tenta. O primeiro, de maneira muito semelhante ao panic morte de Wirtb,
tenta, substituir um trecho da pilha e da cadeia de entrada condensada por
um não terminal, simulando uma redução. A diferença. está que, neste
caso, o algoritmo utilba uma lista de não temiinais, eliminando atados da
pilha, até encontra,r algum que aceite um üão terminal d& lata, realizando
o avanço determinado. Em seguida são consumidos elementos da cadeia
de entrada (condensada) até que sda encontrado um elemento que sda
deito pelo novo topo da, pilha, do analisados. Esü. lista de não terminais
é construída durante a fase de condensação. Se um bloco é encerrado por
cone.h de atitudes e se neste cobalto está presente a redução pela produção
A---+a, então o não terminal A é acrmcentado à lbh E$h estratégia en-
volve portanto modificações no algoritmo de condensação e no algoritmo
de constução das tabelas Atitude.cond e Destino-fond. A cada entrada da
tabela Atitude.fond com valor '?' corraponderá um codunto de símbolos
não temúnab, indicando os lados esquerdos das produções indicada pelas
eventual reduções envolvidas nü coabita.
' O akoritmo Tenta verifica se uma determinada recuperação é bem

sucedida. tenta.ndo prosseguir a, a.nálise sintática a parir da conÊguração
de recuperação. O algoritmo Tenta não passa portanto de um analisados
sintético que prossegue a, análise a partir da configuração fornecida até
a,nalisar toda. a cadeia, de entrada ou até encontrar um erro. Caso a análise
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sda bem sucedida a configuração do analisados fornecida é alterada e a
variável booleana recebe o flor 'verdade', caso contrário a configuração
fornecida não é alterada e a wriável booleana recebe o valor 'fuso'.

O algoritmo de recuperação de Pennello e DeRemer só funciona na
hipótese de ocorrência de apenu um erro sintático em toda a cadeia de
entrada. Para raolver este problema os autores sugerem algumas soluções.
Uma, delas é, no caso do algorimo de condensação detectar outros erros,
deitar, para cada um, uma recuperação que possibilite analisar com sucesso
todos os símbolos contidos no intervalo entre ele e o próximo erro. Mas
existem ainda cais que não são cobertos por esta solução: o algoritmo de
condensação, devido a generalidade de sua análise pode não detecü.r algum
erros. Um exemplo disto é a sequência

...;X < Y + Z tben then ....esse..;

se a gramática, contiver a produção <if clause>--+if<exp>then
, o algoritmo de condensação encerra um bloco após o pHmeiro 'then',
pois uma redução envolveria um símbolo antes do início do bloco. Em
seguida é iniciado o segundo bloco com o próximo 'then', ficando o erro,
desh maneira, despercebido. A solução sugerida neste caso é aceitar a
recuper%ão que propicia a análise carreta de um númeo maior de símbolos.

4.3.3 a Recuperação não corretiva

A partir do algoritmo de condensação de PenneUo e DeRemer pode-
se implemente outro tipo de recuperação: a recuperação não corretiw,
que comeste em, a partir da, ocorrência do primeiro erro, executar apenu o
algoritmo de condensação, indicando os locais onde este encontra erro, isto
é, os pontos onde a. atitude determinada. pela tabela Atitude.cona é ermo.

A noção de recuperação nao corretiw foi idelalizada, por Richter
1++1, num artigo que an.agiu em detalhe as propriedades formais deste tipo
de recuperação .

A grade vmt'lêem deste tipo de recuperação, como leaibn Richer,
é.a ausência total de entes espú'io$ já que o algoritmo de condensação
detecta um erro apeou quando há consenso sobre 8ua exístênciq sda, qual
for a análise do bloco. Outra grande vantagem é a, rapidez, jí que o tempo
de a,nálise permanece praticamente inalterado, estala o programa corneto
ou nao.



As desfia,ntagens deste esquema. são: o espaço necessário, já que
um novo conjunto de tabelas de transição deve ser utilizado; o fato de que
a.lguns erros permanecem não detectados; e, finalmente, a impowibilidade
de execução da maioria, das "rotinas semânticas" a,pós a detecção do eno.

4.4.3 Métod08 Sem Condensação

Existem també m implementações de métodos de correção com "buk
tracking" que não utilizam a íue de condensação. É o caso dos métodos
desenvolvidos por Feycock e Lwarus 1221 e por Burke e Fischer jlq. De-
screveremos inicialmente o método de Burke e Físcher, mab complexo, para
em seguida delineumos apenas as deferençu em relação ao método de Fey-
cock e Lazuus. Não descreveremos ambos em detalhe detido à sm semd-
banç&

4.4.3.a) O método de Bule e Físcher
Este método não utilim vetoru de custos como os descritos ante-

úormente. No caso de várias nluções serem encontradas, a, escolha é feita
utilizandose heurísticas fornecida pelo implementados. R.ecuperações ab
surdas são evitada através de uma consulta a uma "lota de proibições",
relacionando os pares de símbolos que não devem ser trocados um pelo
outro e as innrçõa que não devem ser feitas.

A recuperação se fw em duu fases: fase primária e fase secundária.
Na. fase primária são tentadas correções singela.res, envolvendo apenas uma
open%ão de edição. Na, fase secundária, é executado um akoritmo seme-
lhante ao panic mode, onde a correção é feita a,tavés da. eliminação de vários
símbolos. Vejamos com ma,is detalhe:

A fase pümária começa por trata.r a configuração de eno do &
nalisador. A partir do PDE, são tentadas, sucwivamenh, a junção de
símbolos, inserção, troca., recuperação de contexto e elinúnação. A junção
de símbolos é utilizada somente neste ponto, e consiste em conca.terá.r o
símbolo de en'fada com o último shibolo reconhecido(o símbolo do topo
dü pilha sintaüca), e com o símbolo que o pegue na cadeia de entrada.
Tàl estratégia vim corrigir err06 do tipo escrever 'go to ' em um programa
PASCAL, quedo o cometo seria, escrever 'goto'. A recuperação de con-
texto oeü. tratada maia adímte e u operações de inserção, troca e elim-
inação de êmbolos dbpensam maior« comentários, pois já foram defeitos
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em estratégia a,nteriores. Os símbolos candidatos a. inserção e troca pelo
símbolo do início da cadeia de entrada são os símbolos acentos pelo estado
dotopo da pilha do analisados.

Cada tentatiw de correção é testada. através de uma continuação
da análim sintática, por um número pré definido de símbolos (os autores
utilísaram 25 em sua implementação). Todas a recuperações cujas málhes
logranm este avmço são comideradu recuperações váhdu, lendo a escolha
determinada por heurísticu fornecida pelo implementados, como já disse-
mos uinu. Caso nenhuma correrão atinja o limite pré estabelecido,são
con8ideradu aquela cuja análise logra um amnço superior a um limite
mínimo, também pré esta.belecido. Destas é acolhida aquela cujo ava.nço
foi maior. Finalmente, se nenhuma das tentativa logrou nem mesmo o
amnço mínimo, o último símbolo da. pilha sintática, é retirado e inserido no
início d& cadeia de entrada., sendo o estado do topo da, pilha. do analisados
eliminado, após o que reinicia-se todo o processo.

O recuo na pilha pela fase primária é executado até que se encontre
uma recuperação que utLsf%a os critérios acima ou até o aparecimento de
um "iniciador de contexto" no topo da pilha sintáticu O conjunto de
iniciadores de contexto é determinado pelo implementados com o intuito
de conter os símbolos que iniciam extruturas sintáticamente ímpotantes da
gramática como por exemplo o 'begin' do PASCAL.

Quando a hse primária, termina. sem que tenha, sido encontrada
uma recuper%ão, o malisador é rata,Brado a sua configwqão de erro ori-
ginal e é uionada a. fase mcund&iq que executa o que denomina.remos de
recuper%ão de coateMo.

A recuperação de contexto tem por oUetivo completa certa ex-
truturu sintética.s que se encontram incompletas na pilha. sintética. As
extruturas pua as qua,is nrá tentada a, recuper%ão de contexto são aque-
las referentes am iniciadores de contexto descritos acima.

Como o Idtor já dew ter notado a, recuperação de contexto é ten-
tada tento na, h© primária. como na secundária. Na hse prim&h a, re-
cuperação de contexto tem por olÜetivo completa u extruturas 8iDtáuicu
que exigem mais de um símbolo de finalilalção, e que portanto não são
tratada pela coneções dagulu'es, pob está lidam com no aiáximo um
símbolo povo. Um exemplo é o finalilador 'end record' da linguagem ADA:
a, omissão deste Ênalizador apeou de comhtir em um erro nlatimmente
simples, não poduia oer conigidü na hn primária. não fosse a, recuperüçao
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de contexto. Porém, em linguagem onde os finalisadores poluem ape"
nu um símbolo, a recuperação de contexto torn&se redundante na, fase
primária, pois passa & ser um caso puticular da eãratégia de inserção.

Na. fase secundária os símbolos do topo da pilha vão sendo elimina-
dos até que se encontre um pa.ra o qual a. recuperação de contexto nja bem
sucedida. A recuperação de contexto é considerada bem sucedida na fase
secundária se ela propiciar a a.nálise sem erro de Limite-mínimo + 2 símbolos
da cadeia de entrada, onde Limite.mínimo é o limite pré estabelecido pelo
implementados como o mínimo necessário pa.ra que uma, recuperação «Ja
adorada na, fase primária(08 a.utores não fornecem explic%ões sobre a
razão da cortante 2 na expressão). Porém, 8e na r«uperação de contexto
a inserção de uma sequência finalizadora a análise sintátíca apenas dtra-
passu' os símbolos inseridos, o algoritmo é invocado recurdvamente pwa &
configuração alcançada. Provavelmente o objetivo é tmtu casos como o da
sequência. abaixo:

begin

bedn

bebia

ocde é necessária a inserção de mab de uma sequência, de final-
badores ( no cuo o símbolo 'end') para recuperar o erro.

Pua se oümizu' um pouco o allgoritmo uonselhnse a mmutenção
de unu lista dos iniciadores de contexto prementes na pilha sintética com
a, finalidade de utili8u M recuperação de contexto apeou 08 6nalbadores
que podem vh a propicia' uma recuperação.

endn

endn

Algoritmo Vêriâca-solução

entrada: (a,P) - con6guração do anabsador
SolucM - hta d« super"ões já encontrada
Sucesso - variável boolema indcmdo n foi encontrada,
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solução com amnço máHmo na análise
Mawimb - avanço máximo da análise
Minsimb - ava,nço inímimo a.ceitável da, a,nálise

saída: Sucesso, Soluções - modi$cados, se for o caso
comi

À«án«imm..-«.,p),M«ui«b,A" nço,Bno,(.',#'));
(*t.-t, , ,«aiu*)

« Mo E«o(*n mail« foi ,té o m«dm.*)
então 8e sucesso (*se já tivemos outra solução do tipos

então Soluoõu:= Solucõuu{(a',P',laaxsimb) }
(*u.menu à IMa*)

senão (*se é a primeira*)
coma

Sucesso:=verdade;
S.l«õ«:={(.,P,M«''imb)}

Üm2 ('':i-icidi« li,b'':)
Bento (+análi8e nao foiaté o máximo+l

se Avmço>Mindnü e não Sacho
(+se amnço maior que o mínimo e não houve

outro melhor+l
então S.i«õ«:-bi«õ«U{(«',P',(- A«,«ço» }

âml.

Algoütmo Recuperação-B.F
entrada: (a,P) - con6guração do analisados

Mawimb - âmago máximo da análise noe testes de recuperuões
Mínsimb - avmço mínimo pua recuperação ser aceita
Iniciadores - codunto dos iniciadores de contexto
Finalbador - tabela com uma, entrada pa'a cada iniciador

de contacto, contendo o seu 6aali8ador assou:ado
Junta.símbol08 - função que, dad08 dois símbolos devolve a, sua

concateaação
nom configuração do analisadossaída:

comi
Sucesso:=fã80;
S.l«õ«:=0; (*i-icidi« «uü«ek*)

(a,P)
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Si«b:=Junt'-'ímbolm(Pdm(#),Pri«(Fin,l(P»);
(ajunta dob prímeirw síinbolm de entradas)

VM6c«.«l«&.( (.,sí«b c,tn-d(n-d(p» ) , -.-);
« Sím(Ut(.»ê%(*w d«hlo do t.p. dà i'iii, d-e. fo. t«i-d*)

então coma
SÍ«b=J«b-.í«b.h( ;h«(Ut(a)),PH«(P));
(Santa düm síhb. da p.sina. com o simbi& entradas)

Ved6a-«lucõ«( l,ócio(a),Simb cat final(p) ) , --);

(*acabamog junção de símbolos, que s6 é feita ao redor do PDE*)
Àab.u;=fdso;(*«Mávd de cont«le*)
a':=a;(*copía a pilham)
p':=J8;(*coph a cadela de entradas)
repita

para cada scytt.q.Atitude(Ut(a'),s)feno faça
VeMca-«l«õ«( (-'p cat f),-.);

(*tut, u i-«-cÕ«*)
para cada aeVtt.q..Atitude(mt(a'),s)feno faça

Vmi6.,«d«õ«((a,scat Pi«J(P') ),...);
(*tnb u t.o«;*)

Recuper%ão.contexto((a',P'),Maxsimb,InjciMorea,
Finabzüor,Achou,Amnço,(a",P"));

8e Achou fase rec. de contexto funcionou'P}

então se Suc«w (*m já tiveram outra mlução do tip.*)
então Soluções:= Solucõesu{(a",P",Maxsimb) }
(*m.menu à hb*)

senão (*se é a primeiras)
coma

Sucesso:=verdade;
Sol«õ«:={(a,P,M«ámb)}

â«3 (*i-icidi,a hta*)
senão se Avanço>Minsímb e não Sucesso

(+atingiu o mínimo? e não houveram melhor'u?+)
então %t«õ«:=S.t«õ«U{(.",P',(- A«nço) )}

Ve,i6c,-solucõ.,((-',nnd(p')),....) ;
(*tat, , .li«Ü-Xão*)

se Solucões#0
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então Achou:=veMade(*indica wcesso*)
senão coma

p'::*im(Ut(al)cat p';
a':=lnícioía'):

âm8(*incorpora ul+. iUb. ü p.sina.à P*)
até que Acabou ou ;i«(Ut(a'»emcidora

(*repete enqumto nâo acha solução e não encontra iniciador
no topo da pilhasintática*)

« S.l«&#0(* n usou dg-ma wluçh*)
então « Suc-o (*é wluçh com a«mio má,d«o?*)

então <aplique heurística determinada
pelo implementador>

Bento coma
(í,l,C) :.-Me-«-' «to(%l-ón) ;

a:='Y:
Bm3

senão (''fm primária não teve sucessor)
enquanto não Sucesso

coma
Awnço:=0;
a:=lnício(a); (*elhiina topo da p.sintática*)
R'"pu,çã"-"nt«d«««,P),-.,Suc-o,A"-ço,(.",p"l);
Be Sucesso ou Avanço>Mindinb+2

(*@ chão« m 6m ou compl.tou a«,«ço mh.*l
então

coma
a:::a';
P:=P';

fim3
senão a:=lnício(a);

âml.
fim2

Algoütmo Recupemção-contexto

entrada: (a,P) - con6Wração do analisados
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Maxsimb - amnço máximo de teste de análise
Iniciadores - cod. dos iniciadores de contexto
Finalbüor - bbda com uma entrada pu'a cada iniciador
de contexto. contendo o seu finaJizador associado
Achou - vuiável boolam indicando sucesso
Av nço - quantidade de símbolos da, cadeia de entrada

malisad08 com wce800.Este parametm dwe eer
iúcializado antes do akoritmo

saída:

(a,',.8') - nwa. conâguração do analisados
comi

Achou:=hlso:
pua cada sehiciadores faça

coma
p:=FI«dh,do-(;);('''p «et« cdd, 6-d«do-a':)
A-á]i«]Mt,da :, ( (a,p cat P),M«,i«b,A"*,E',o,(a',P') );
Be Erro eAux = /p/ ('':se apenas ultrapasou 6nalizdor*)

então Recuperação-contexto((a',/b'),Mamimb,Achou,Avanço
hiciüo-«,n-demo,,(.',p');

(*chama o algoritmo rmunivmente*)
Betão Achou:=verdade;(*achou solução*)

se Achou

)

então abandone para;
fim2

8ml.

Ex Sejam seguinte programa.

prog P;
label 3:
vu A,B: integer;
b©n

A::B then gabo 3 esse B::O;
3: A:=l
end.

A configuração de erro será

('proa"id";'<vardecl>'bebia'<miden>':="id' , 'then' goto 3 esse.
.)

Suponhamos 'bebia' como iniciador de contexto e Lim=min=3
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Fase primária
a)Configuração anual:

-junção de símbolos: não funciona ('thenA' e 'Bthen' nào tem sentido)
i3weção: não funciona ('then' não pode seguir nehum dos gímbol08)

-troca não fwciona (máBse não ultrapam limite:pua em 'elw')
-""p. ""t'M':nü iem wntido (6«diMoru ú t.m l 'êmbolo)
-diMnação:não funciona, ('goto' não pode seguir 'id')

b)Con6wração (...<vaiden>':=' ,'id' jthen' 'gotolt- )
devido à presença de 'then' nada ultrapassa o limite mínimo de análise

c)Configur«ão (-.<vaiden> , ':="id' 'then' 'goto'-. )
mvamente nenhuma esbatégb. tcm saem) # que o estado
do topo da pilha suá composto apenas do item:

(<.W>---.<«H'-> . ':=' <'*P'>;-.)
d)Confiar ão (.«'bebia' , <va,iden>':="id' 'then' 'goto'«.. )

neste caso os símbol08 acentos pelo analisados sào: 'goto','if'
'wb.ile','hr',um numno, um idmti6cador.
-imerção:nenhuma dtrapassa o limite mímico('if' devido à

presença de ':=' e os outros doido a <ldden>)
-troca idem (devido à prwença de ':'')

Fase Secundária
como o a.nalisador atingiu um iniciador de contexto a fase secundária
é iniciada restaurando o analisados à configuração original.
A inserção de 'end' provoca o amnco de apenas um símbolo
provocando a chamada recursim do algoritmo que provoca a
inseção de '#' que encerra. a, a.nálise.

Ex Seja o programa'
prog P2;
vu A,B,C:integer;
t)enn

A=B C ; H' A > D then A=.D;
end.

A configur%ão de eno:

('pKog"id'<vardecl>'bedn'<widen>':="id' , 'id";"if'-.)
Neste caso a junção dos dois identificadores resolve o problema.

sintáticamente, já que 'AB' é também um identificador. Porém neste caso
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gera.mos um eno semântico já que foi criado um identificador não declaado.
Na, hipótese de erros como ente serem considerados, o algoritmo tenta a.
inserção, neste caso com sucesso pob no nosm caso a inclusão de um oper-
ador aritmético resolve o problema.

Como pudemos ver no primeiro exemplo, o método de Burke e
Fischer pode, qua,ndo ocorrerem dois erros com dbtância menor que o limi-
te mínimo de avanço estabelecido, inurir uma. sequência, de símbolos que
encene prematuramente a. análise sintética., impedindo o diagnóstico de
pote signi$catiw da, cadeia de entrada. Os autores não comentam esta.
dificuldade, não propondo pertanto nenhuma solução. Uma, ma.Deita, de
contorna' esta dificuldade seda, impedir a inserção do símbolo designativo
de fim de cadeia ( '#') na recuperação. Com esta medida pomo, o método
não será sempre bem sucedido em encontra' uma recuperação, criando a
necessidade de se implemente' um método altemativo que seria, aclarado
quedo o principal fHhasse.

4.4.3b)O método de Feycock e Lazarus
Em 1976 Feycock e Lwa.rus apresentam um Método de recuperação

de en08 1221 cuja estrutura básica foi, apuentemente, utilizada por Bwke e
Fischer. Devido à semelhança ente unbos os métodos, não descnveremos
o de Feycock e Lmarus em Detalhe, limitandonos a enumera' u difà'enças:

i)Não são realizadas junção de shbolos e nem ncuperação de con-
texto

ii)Apeou do critério de acdtação de uma recuperação e8tu' condi-
cionado a uma análise do texto ainda não reconhecida em busca de anos,
esta análise não é limitada, pelo número de símbolos analisados com sucesso
e sim pela detecção do 6m de uma unidade sintática considerada importante
(isto é. de um finalizados de contexto)

ni)c«o nã. «j, enco-arma «ü«m ml«çh mti,fat6úb hd' o
trecho qué vai desde o púmeho iniciador de contexto encontrado na pilha
até o primeiro encenador equiv;Blente encontrado na. cadeia de-entrada. é
eliminüo(este dispositivo aliás podem wr ímplementdo. para resolver o
problema por nós levantado do método de Burke e Fischer).
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Recuperação de erros Global

Os métodos global de recuperação de erros siatáticos são aqueles
que lewm em conta a gramática da linguagem a ur reconhecida, como um
todo, implicado a, comiseração de um contexto de certa maneira. ilimitado.
Dois grupos de métodos de recuperação global são encontrados m liter-
atw& O pHmeiro deles denominuem08 métodos de recuperação implícita
e o segumdo de método de recuperação de contexto global, utili$mdo a.
nomenclatura dos próprios autores (Pai e Kiebum j131).

A recuper%ão implícita não w processa através de um algoritmo
separado, como é o caso dos outros métodos de recuperação, mu é feita
implicitamente pelo próprio analisados sintético durante o reconhecimento
db cadeia de símbol08. Sua estratégia se naume em acrescenta.r à gramática.
oúginal nova prodtiçõu, que denoaiina.remos produções erro, nu quais
estão previstos entes de sintaxe. Em outras palawa, a.crescentando ao-
vu produções à g'amática., permitimos ao analisados sintático aceita, nm
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entrar em estado de erro, cadeias de terminais que não são sentenças da
gramática, original.

O método de recuperação de contexto global de Pai e Kieburz tem
funcionamento semelhante ao do panic made(ver cap.3). Quando ocorre um
erro o algorítmo de recuper%ão consome símbol08 da cadeia de entrada até
encontra um símbolo pertencente a um clave especial, a dog Bímbol08
conâáveis. Em següda, a, pilha é reorgmizada. de mmeka a, ueitu o
símbolo encontrado. Apesar da semelhança, com o "paníc-made", exip
tem duu diferença importantes: em primeiro fuga.r a. classe dos símbolos
confiáveis é muito bem deânidq e em segundo fuga.r a reorganização da.

pilha, não é feira. sòmente pda, eliminalção de estados, mu também pela,
expansão de estados da pilha, do analisados cujo símbolo de entrada é um
não temúna].

3.1 A Recuperação implícita

Como já dissemos, denominuemos recuperação implícita aquela
que é feita diretameate pelo analisados, um a aplicação de um algoritmo
independente de recuperação. bto é possível acrescentandose à gramática
origina.] produções erro, que são modiâcações da gra.mítica original com o
oUetivo de prever determinados tipos de erro.

Ex Na gramática:

s--,z#
S---..+a, ':='a ';' S
s---tÀ

podemos fawr com que a. troca de ':=' pr ':' nJa recuperada.
implicitamente adicionando à gramática a produção: (S--+a '=' a ';'S).

A ideia de acrescentar preduções erro à gramática, extendendo a
linguagem reconhecida pelo analsador ão é nova. Já e.n 1972 Aho e Peterson
j2'11 propõe um esquema de recuperação implícita. Nele u. produções erro
;ãi ;crucentadu de maneja que a nova gramática G' teca L(G') = yi',
bto é de mmeha que todos 08 po«veb err08 wbqam prevbt08. .Além disto
tudo é luto de ma,nora que o analisados utilize o menor número passiva de
produções erro, simulado uau conexão de distância, de Eaamüng míniau.
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Infelizmente a gramática gerada por este processo não é necessariamente
determinístic% o fu com que o método sda incompatível com a análise LR,
fugindo ao escopo deste tra.galho.

Desta ma.Deita. pua, nos utilimmos da correção de erros implícita
em a.nalisadores do tipo LR, é necesüdo restringir u produções erro de
maneira, que u gramática permmeçun determiMsticw, de preferência,

LR(1). Neste sentido, podem ser encontradas duas abordagens m liter-

A primeira delas, feita por Fischer e Mauney j151, considera a
correrão implícita como uma mmein. de aumentar, eâcientemente, a ca-
puidade de recuperação de algorítmos já exbtentes. Nesta filosofa, as
produções erro seriam inh'aduzidas como maneira de resolver certos casos
patológicos, onde um determinado algoritmo de recuperação não funciona
eficientemente, como é o caso, por exemplo do famoso eno "; esse" do
PASCAL, que ra.lamente é recuperado de maneira mtisfatórh. Não ex
êste nehuma sistematização, por pa-rte de Fischer e Maunney, no processo
de geração de produções erro, limitando-se os autores a descrwer akumas
soluções particulares, notada,mente pua ecos m linguagem PASCAL.

A segunda abordagem de recuperação implícita, cita pelo polonês
Krazwyck 1321, vim corrigir, através de produções erroterros de elhúnação e
troca de detemúnadas classes de símbolos. As classes de símbolos utilbadu
por Krazwyck, bem como o processo de geração das produções erro, são bem
definidos, possibilitando a. automatização do processo.

A utUização de produções erro porém não se restringe à recuperação
implícita. O famoso YACC li01 utiliza este conceito de maneira diverti: são
urescentados, a critério do implementados, produções com um símbolo ter-
minal especial, não pertencente à gznmatica original, denominado "erro»
Nestas produções 0 símbolo "erro" indica pontos onde a ocorrência de erros
é mais provável. Ao ser detectado um eno, o terminal 'erro' é colocado no
início da, cadeia de entrada.. Em seguido vão findo eliiúnados elementos
da pilha até que o estado do topo da, pilha do aaalisador acdte o aderido
símbolo. Neste momento é efetuado o amnço sobre o símbolo 'eno', pu-
sãndo o algoritmo a. dacutar shibolos da cadeb de entrada, até encontra
um que nja, deito pelo estado do topo da pula. Bota. operação é repetida
se o malisador não for capaz de avançar com sucesso os próximos dois
símbolos. Opcionalmente pode ser associada à produção erro uma, rotina,
semântica upecial.

atura
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ExNesta metodologia, de recuperação, se urescentarmos a produção

<sh,t>---feno ;

&

nossa gratn&icN Ao ser encontrado um erro em um comando,
são eliaúüados estados da, pilha até a,tingir.se o estado onde 8e iniciou o
reconhecimento deite comando e em uguida são descartad08 símbol08 da.
pilha, até um ';' 8er encontrado.Dah. maneira, pua, o programa:

prog A;
vu A,B,C: integer;
begin

A:- 2 + 3 + D;
if A:= B then A:=0;
whíle ...

end

a configuração de eroo será:

('proa"id'<vudecl>'beba'<stat> 'if"id' , ':=' 'B' 'then'

apor o recuo da pilha teremos:

('proa"id'<vardecl>'begin'<stat> , 'erro'':=' 'B' 'then'

então eÍetuado o amnço sobre o terminal 'aro':

('proa"id'<vudecl>'bedn'<stat> 'uro',':=' 'B' 'then'-.)
em seguida a, cadeia de entrada, é consumida até ser encontrado um

símbolo aceito pelo estado do topo da piam( no coeso caso procuramos um

('proa"id'<vardecl>'bedn'<stat> 'erro',';' while .-)

tem08 então 8 conÊguração final l..pós a recuperação.

1. )
l

Cabe finalmente destacar que 8 recuperação implÍcih em mal-
isadores detemiinísticos é sempre veta como complementação de algum
outro método de recuperação, já que s6 ela não guante que todos os erros
ajam tra;lados de asneira mtidatóri&
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A recuperação por gramáticas mutacíoaab
Gramática mutuionais são extensões de gramática obtida adi-

cionando "mut%ões" , que são modificações du produções originais, também
cha,made de produções erro. A principa,l diferença entre este método,
desenvolvido por Krwwyck 1321 e os outros métodos de recuperação por
produções erro raide na. sistematização da geração destas. Desta maneja,
são fornecia« critérios objetivos de extensão das gramáticas, critérios estes
que possibilitam cobrir detenninadu classe de erro e obter, com a extensão,
gramática LR.

Os entes recuperados peru gramática mutacionais são erros de
omissão e troca, de determinada classes de símbolos, que definiremos &
ana'mr

Sda a G=(V.,yt,P,S) uma GLC
def 5.1 Um símbolo seVté um separador me ] aAsB18 C FS(G)

t.q.:

&) s :b(m)-AdBP,
b)a,êey*
c)A,Beyn.
dd' 5.2 DMo -cFS(G) , x,yey,
a) Oc(x,.) = nú«e'o de wor'ênci« de x em -
b) R(x,y,.) = 0c(x,.) - Ck(y .)

def 5.2 Um pu (8í,82) de símbolos temünab comité urna es-
trutura de parentimção de alcmce 2 em L(G) sse

a} 81 :#62

b) V-ã(G) , R(.:,.,,-).
c) VPePnb'o(L(G)) , R(ai,'2,P)Z 0
Uma, estrutura, de parentízação de alcmce dois é uma dupla, de ter.

minais que sempre oconem em dupla, e'n uma sentença de uma. gra.mágica.
c.mo exemplo podemm citar ® p«ênx«u ( '(' e ')' ) .

defõ.3 Va.Cyt, chamamos Aeynde não terminal mais próximo
de a, se

,) .A:b.:m,, ':,a,€1'''
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b) VBCV.- {A} t.q. B:g>PoP2,
n A:4"hB7z então B:4óiA&
(#:,P2,''t,,y2, ól,ó,, eV ')

Um não terminal mais próximo de um símbolo temúnal é um não
terminal que gera uma. cadeia com o referido terminal sem a derivação de
nenhum outro símbolo não temiinal.

def 5.4 Vaeyt,

À{. = {A / A é não terminal mais próximo de a}

def 5.6 Dois terminais abCytsão síntátícamente indistiguíveís

a)]aí,a2,PI,P2cy *, 3A,B eV.t.q.
aíAaBa2,PiAaBP2€FS(G}

b) M. = Mõ

def õ.7 Delimitados é um wpuador para o qual não existe outro
sepuador sintáticamente indistinguível.

Segundo Krawzyck, os erros mais comuns em programação são
aqueles que ocorrem em sepuadores e em símbolos de extruturu de pu-
entização. Tendo isto em vLltq u mutaçõa, ou produçõm erro, serão con-
struída tendo em luta erros nestes tipos de símbolos. Porém nem todos
os tipos de erro em separadores e extruturas de parentização serão cobertos
pelas gramáticas mutacionab.

Pua evita,r um a.umento excessivo do número de produções, a
criação de mutações que prevejam os erros nu classes de símbolos acima
definidos será restita aos casos comiderados "práticos" ( não são dadas
maiores explicações), que são onússão e troca de deHmitadores , omissa) de
símbolos de extruturas de parentízação e omissão de sepuadores que não
são ddimitadore8.

Algoütnao Constrói Mutaçõu
entrada: P - conjunto de produções d& gramática, original

Sep - conjunto dos símbolos sepuadores
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Par - conjunto dos símbolos de extruturas de parentização
Del - conjunto dos símbolos delimitadores
p'- conjunto de producàes da gramática mutuiona].saída:

comi
p':=P:
Pa:= P;
enquanto Pa#0faça

coma
PAUX:=0;
para todo p=(A--.ai...a.) cPa faça

para i de l até n hça
m qeSepUPu

então
PAUX:=PAUX U{(A----,al ...af-íai+í...a.)};

p':=P'UPAUX;
Pa:=PAUX

6m2;
P.:=9;
para cada p = (A--,al...a,) CP' faça

pua i de l até n h.ça
se aí CDel

então
par'a cada sedes-fq} faça

(*2*) p,:=p. uÍIÀ--,.,...'e-:''í+-.....o };
p':=P'u.R,

âml.
Pa.ra garantir que não soam introduzidas ambiguidades na gramáti-

ca mutacional torna..se necessáüo retira alguma du mutações. São dados
três critérios de suficiência que garantem que uma mut%ão não introduz
ambiguidades em uma dada, gra.mítica:

1) Sda p = A---latõia2€P, a mutação A----+aÍ82a2pode ser intro-
duzida, na gramática G sem gciw ambiguidades 8e não exbte um estado q
nb maHsador LR(1) ü gramática com Atitude(q,õi) #'?' e Atitude(q,82)
#'?

l 9

2) Sejam p = A---+aiõia2cP e r = B---+Pi82P2cP, a mutação p =
A---+atõ2atpode ser introduzida, m gra,mítica G sem gera,r ambiguidades
w Fon.«(.:)#Fonw(.,).
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3) Sqa p = A---taleia2CP então a mutação A----taia2pode ser
introduzida na granítica G sem gerar ambiguidades se :

v, t.q. icFoll«.(a), poli.w(.l#Fonow(el)
Entes critéri08, se aplicados como condição de inclusão de mutações

garantem que a, gramática mutacional permaneça LR(1). Rmh porém um
problema A maioria du mutações relativas a símbolo de extruturas de
puentização introduz ambiguidades na gramática. Pua resolver este prol'
lema Krawzyck define um tipo de ambiguidade "aceitável" que ele denomina
"a,mbiguidade local", que se cara.cteriza por gerar contitos que, quando ro
sorvidos escolhendese a a,titute determinada, pela produção da gramática.
original, não geram erros espúrios

A Recuperação de Contexto Global
Este método, segundo seus autores Pai e Kieburtz lt31, tem como

olÜetivo servo de alternativa a uma recuperação local simples, onde seriam
tentadas a inserção a eliminação e a troca de l símbolo no PDE, sendo o
método uionado apeou caso está três tentativa falassem.

A Recuper%ão de Contexto Global w procesu em duu ía8m di&
tinta: Na primeira desci. a cadeia de entrada vai sendo comumida até que se
encontre um símbolo pertencente & um codunto pré determinado, denomi-
nado codunto de símbolos conÊáveb ("6ducid simbols"). Na segunda
fase, & pilha é reconÊgurada, atavéB de eliaiinaçao de elementos e inserção
de outros resultantes da "expansão" de element08 relativos a estados caio
sí[nbo[o de entrada é um não terminal. ]bta reconâguração viu vazar com
que o êmbolo encontrado seja aceito pelo analisados, comumindo o menor
número powfvel de elementos da pilha.

A escolha do codunto de símbolos confiáveis, como podemos ver,
é crucial. Pam isso, são sugeridos dois critérios de escolha. Um dela, mais
difícil de ser utideito, guante recuperação com ausência de enw expúd08;
o outro, mab fácil de ser utideito, não.

. def 5.8 Uma, cadeia bcVt',teyt, é chamada t-su6xo temiinal de
uma. linguagem L se 3a t.q. atwcl

def 5.9 Um êmbolo teyté um símbolo fortemente conâávd
da gramática. G se 3PCV', P su6xo de uma turma sentenciam de G, tal que
para qualquer t-su6xo tenúnal wde L(G) temos que: P:3ü.
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Em outras palavras, um símbolo é dito fortemente con$ável se todos
os suâxos de sentenças da linguagem iniciados por ele podem ser derivados
a pa,rtir de um único su6xo de uma forma, sentenciam da. gra,mágica.

Na, recuperação de erros, ao 4ustamos as pilha para que o a.nal
isador deite um símbolo florteínente confiável, estamos garantindo que a
recuperação anotada não gerará erros expúrios se o analisados for "dire-
cíonado" para o reconhecimento da cadeia. P relativa ao símbolo fortemente
con$ável encontedo. Torna.se então necessário um método pua detemiinar
os shibolos fortemente confiáveis de uma gramática.

def 5.10 Dado G = (y.,Vt,P,S), um símbolo seyttem unicidade
forte em fiam de G (denota-àe UFF) se L(G) = Oou:

1) Existe no máximo uma produção peP t.q. p:A---lassa ai,aZCy*

2) s ícone apenas uma vez em LD(p)

3) Não existe dera%ão .A:$"7Aáonde õ#À

4) A tem UFF em G(A) = (V.-tA},VtU{A},P',S), onde P' úo as
as produções de P com lado esquerdo dihnnte de A.

e

e

e

Tmrema 5.1

Se S tem UFF em G = (V.,Vt,P,S), então s é um shbolo fortemente
confiável.

Dem (informal): Como 8 tem UFF, então 8 pertence ao lado direito
de uma única produção; chamemos esta produção de p = A-----taisa2. Como
a recursão em A só pode oconer à esquerda de s e como o mesmo vale pua
A, então qualquer s-su6xo terminal premiu ser derivado a, pmtir da cadela,
p =sa2.

A r'ntrição de unicidade que UFF impõe à produção A----+aísa2,
guante que, se tomamos como conjunto de símbolos confiáveis aquela
que possuem UFF, não serão detectados erros.expúdos ap& a !ecuperaçao
pelo método de recuperação de contexto global. Isto porque todo o.psufixo
terminal de L(G) deve ser derivado a partir de ml, e a unicidade imposta
a g garrote que, ap& oeu reconhecimento, o união estado possível para o
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analisados é {(A--+aina2; u)}, gaantindo que a atiáliw do restante da
cadeia de entrada será bem sucedida, se não existirem mab erros.

Infelizmente a re8tríção UFF é muito forte. Os autores aârmam
que para linguagens de programa.ção rede existem muito poucos símbolos
com UFF. Quando o conjunto de símbolos confiáveis é pequeno, aumenta, a
chance de que, na recuperação do eiTO, trechos grandes da cadeia de entrada.
ajam eliminados antes que sda encontrado um símbolo adequado.

Para, minimimr este problema, é sugerido um relaxamento nu condições
de wleção dos shibolos confiáveb.

dd5.11
Dada uma gramática G = (V.,yt,P,S), um símbolo seyttem uni.

cidade b'aca em &mes de L(g) (Uf) se l,(G) = 6ou:
1) exbte no máximo.uru produção p de P t.q.:

P - (A--«-,w,), .-,«,eV'''
2) s ocone apenas uma vez em LD(p)
3) A tem Ufr em G(A).

A unicidade flama, elinúna a. exigência de ausência de recursão de
A à diteih, de s. Desta maneira., se deânirmos o conjunto de símbolos
con$ávei como aqueles que tem Uf, aumentamos o seu espectro. Porém
pagamos um preço: não ma.is podem08 ga.rantir a. ausência de erros expúrios
a,pós a. recuperação, pois a recursão de A à esquerda. de s pode deter:únu
a'inexistência de uma, cadeia P que gera todos os s-su6xos terminais da
linguagem.

Ex. Sda G a gramática deânída pelas produções:

s---.z#
Z }aA
A--..-+A8P
A--.+r
P---t?q
P--.} kc
8 tem U6' em G. lemos que a única cadeia P t.q. P:4)b8alacVte )

é a cadeia P= sP. Além disso a gera da fonna kcqqq...q. Sda
poHm a seguinte cadeia de derivação :
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S::::> aA::>a AsP:::+aAsP 8P::::>a AsP skc:::+aAskcskc::+ ante skü

como podemos ver 'skcskc' é um s-sufüo terminal em L(G)l
porém não exíBte uma cadeia de símbolos P' t.q. p'::bskcskc.

A partir das deBnições 5.10 e 5.11 podemos construí algo-
ritmos para calcular se um símbolo possui UFF ou Ua em L(G),
dada uma gramática G = (Vn,yt,P,S).

Com o coÜunto de símbolos confiáveis definido, o método
de recuperação de contexto g]oba] pode ser utilizado. Como já
dissemos, numa primeira face são consumidor (i.é. diminad08)
símbol08 da cadeia de entrada até que sda encontrado um símbolo
pertencente ao coÜunto dos símbol08 confiávei8. Em seguida a
pilha é reorganizada de maneira a que o símbolo encontrado uja
aceito pelo analbador. Pua isto é cowultado o estado.do topo da
pilha do analisados, que chamarem08 de q: se Atitude(q,Fínt(P) l
#9erro' então o algoHtmo termina.; caBO contrário o estado q é
eliminado e, se Sim(q)cy.e se

Sim( q)::+(-m) ':b(-m) /«õ,'yC}' * ,p,õey-* ,
então são imeüdos na pilha os estad08 relativos à análise

da cadeia ', repetindo.se em nguida todo o processo para a nova
conâguração da pilha. Vejamos o algoritmo:

Algorítmo Rec.Contexto.Global

entrada:(a,P)- conâguração do analbador
Sc- conjunto d08 símbolos conâáveb
Prod.Sc-tabela que indica, para cada dupla

não tennina]/símbolo confiável
qua[ a produção do não terminal
que d«i« o ,í«bolo co-fiá«d, « «d.tb( ut*
tabela pode ser construída jwtamente com o
codunto d08 símbolos conâáveís) .

(a,P) - nova configuração do analisadossaída:
comi

enquanto Prim(P)#Sc faça
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P:= Final(P);('procura primeiro símb. conâá'yel')
Símbc:= PriÚ(P);(+ Simbc recebe o símbolo confiável encontrado'l
enquanto Atitude(Ult(a),Smbc) = erro faça

coma
Sim:=Símb(Ult(a));('Sim recebe símbolo do topo da p.sina.'
a:= meio(a);('a&empnha últho estado')
Be síueynà 'Pi'od-Sc(Sím,Simbc)#'?'

('se é o nao ter«ind que ruiva Si«bc')
então

coma
(*acl'mcenta lado dhíto da

produção à cadeia deentrada')
p:=Prod-n(Sm,Shc);
P:=LD(p) cat P;

('*«liámta wtad« ü «álin de LD(p)
Anáhe .limitada((a,P),/LD(p)/,Suc e8so) ;

à pilha')

w a= X('se a pilha Bcou vazia')
(' coima o lado dil'dto da prod inicial da gmmática')
então Análbe.Estada((a,Z cat P),l,Sucesso)

âm2;
6ml.



Capítulo 6

Final

çm algorit.mo de recuperação de erros sintátícos, coma já dissemos.
tem copio objetivo recoÉiâgurar um analisadür sintético após a ocorrência
de urra erro de marJcira qtll' a análise dc. rest.ant.e da cadeia de ent.Fada possa
$er execuü,da.

Procuramos, ao ioílgo deste trabalho, deserexer, na medida do
possível, metodologias e princípios de recuperação qup se apiicasseni a qual-
quer analisador do tipo LR, independente da gramática que estivesse sendo
analisada. Porém resta a pera\!ílt,a: como deve ser unl esq\lema de recu-
peração de eiras na praticar

e. . « 'q+ q '! 't .AP

6.1 A recuperação elu anali8adores de produção

O leitor pode, após a leitura, ter a impressão errónea de que qual
quer mecanismo de recuperação que não uja completamerlte clbjetivo, ande
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pendendo portanto de especificações do implementados, seja inferior. Isso
náo é de maneira nenhuma verdade. E desejável que o$ conlpiladores dp
produção (aqueles que sào utiiísados intensamente)possuam unt. esquema
de rpcuperaçâr' dp erros que possa ser "sintorlizado' às particularidades da
gramática utilizada c do usuá:io do sistema., con vistas a increncnt.ar a $ua
capacidade de executar boas recuperações

Porém, não se pode iguainlente adorar ã õbordagenl oposü, ou
seja: expcl.içar a recupera-çao sonleilt.e al.revés de rcJt.iras desenvolvidas para
a correrão de erra especíâcos de determinada linguagem. Ejustamente este
t.ipo de pc,lítica que torna a recllpera.ção de erros eni alguns compiladores
corllerciais desastrosa. Isto acorlt,ece porque a qualidade da recuperação
fica comp]etament.f' (]epeíldent,e da capacidade de previsão do implerneil-
t.apor. Ào nosso ver, urll borla esquema de recuperação de elmo ern ai.ai-
isadores sintát.ices de produção deve aliar métodos genéricos de recupera.çã.o
a dispositivos que garantam a possibilidade de "sintonizar" o esquema de
recuperação às peculariedades da gramática utilizada e do usuária (iest.e
arialisador. (loIRo exeiriplo de esQjuemas "SiHt.ollizávcis' padeillos cit,ar os
sistemas com custos a.sociadc.s às op«ações dp edição (Íi01,1241,Í25;,i281)
e a' !iscas de proibições(ilg.). :Ção podemos deixar de citar também o es-
quema de recuperação dl;senvolvido por Sugam Clraham e Stephen Rhodes,
publicado em 1979 j131 do qua! faremos agora um b:eve resumo

O método Prático de Gravam e Rhodes

O objetivo do ãennvolvinlento deste nlétoda era a implementação
de estratégias de erro que padianl ser tratadas eficientemenk. O resultado
fo} um algorltmo c.om duas fases:

Na primeira fase são tentadas operações simples de edição jinserção,
eliminação e troca de símbolo,s) no símbolo de entrada o nc símbolo do
topo da pilha sintátíca, se este for tenninal. A cada solução é atribuído um
custo, baseado no custo da open%ão de edição e no comportamento de uma
análbe síntática líniitada pelo número de shibolos, ensaiada pelo algorimto
de recuperação. O custo das operações de edição é fornecido pelo imple-
mentados, como em ÍZõl,IZ41,li01. Este custo é multiplicado por um valor
que decresce conforme aumenta a quantidade de símbolos analisados com
sucesso. O número de símbolos analisados na atribuição de cu$ü) à recu-
peração também é determinado pelo implementados, bem como os valores
de multiplicação.
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t;ma vez calculadas as recuperações da primeira hse escolhe-se
aquela com menor custo. Se porei l budas esüs recuperações tiverelli um
custo associado que ultrapasse uin determinado limite máximo (tamMm
determinado pelo impiementador), descarta-se a recuperação escolhida e
aciona-sc a segunda fase

A segunda fase exctl:ta ü mesmo algoritmo adorado pelo sistema
\'ACC liCl: inicialmente é inserido no início d& cadeia de entrada um
sín-Abalo terminal especial. 'erro'l após esta inserção os elementos da pilha
são ret.irados até que rl estado do topo da piltta dü analísador aceik o termi-
nal 'erro' como símbolo de entrada. Neste momento é executado o avanço
sobre o símbolo enl questão. Finalmente o analisados pasta a consumir
símbc,]o: da cadeia de en .raça até enchi:trai uni que seja aceito pelo novo
estado, do t,opo ãa pilha do ãiiãlisã8oF

Est.e símbolo krminal 'erro' não pertence à gramática original.. O
implementador deve forneur juntanierlk com as produções da gramática
original. no'ç'as produções cobri este t,erminai indicando os locais mais pio-
\ágeis de ocorrência de orla.

Além deste esquema básico o mét,odc- de Grahanl e Rhodp' conta
t.ambém com algtirls disposlt-avos aãicíoriais qi.te visam melhorar a qualidade
da recuperação

1) ]nformaçõe: sel«ântica: são consideradas p'ra 'alcular ' custo
daq rec\lpe'rações da primeira fase visando eliminar alternativas sintatica-
mente carretas mas sem sentido. Um exemplo disso é a recuperaçã-o do
trecho

A := B C -.L D 'k E + 150'

aqui, mesmo se a análise línlihda se restringir a menos de 9 sím.
bolos. o reconbecimeílt.o de B cowic unl identi$cador de vet,or elimina pos-
sibilidades de correrão comia a inserção de operadores aritméticos.

2) Erros semânticos também são tratados pelo algoritmo em sua
primeira fase (como por exemplo um identificador dc função seguido de 'l'
ag invés de '(' l.

3) Restrições sintáticas da gramática são eventualmente substituída
por restrições semânticas, quando isto simplificar a recuperação de erros,
como no caso da linguagem PASCAL, onde declarações de rótulos, con-
stante, tipos e variáveis de\'em ser feitas em de{.erin:nada ordem. Nest.e
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caso poder.se.ia utilizar uma gramática que aceitasse declarações em
qualquer ordem. in\pondo esh, ordem nas regi.lições semânticas.

41 Clamo o alialisador sintático ao qua! o esquema de recuperação
vai ser adicionado tenha suas tabelas comprimidas utilizando a técnica da
redução incondicional(vede cap21, os auto:es sugerem quc não sejam com-
primidos os estados onde eüste algum itens que determine avanço quando
Q símbolo de entrada for o terminal 'erro'. Desta maneira. lias !ocaís onde
a. ocorrência dc ciiüs é mais frequente: não sâo efetuadas reduções feri quc
se tenha cerkza de que o símbolo dc erltrada é válido. com isto evitamos
que uma condensação excessiva do mnt-exmo ao redor do PDE "HâxCâFC"
possibilidades de mrrPÇgo, como já vimos na senão 4.3.

6.2 A i'ecuperaçâo elu sígtelnas de geração ãe aualÍbaãorc'8

Unia das grandes vantagens de analisadores do tipo LR é impor
IHêlios restrições Râç gramát.ices dl r8Bte o processe, de geração automática
de â í,alisaãores sina.áticos. Desta niaileira a utilização de sistenLas de geração
de analisadores é hcilit,ada. O exemplo mais Ganhe(ido de lln-i sisa.ema dest.es
é o do I'AGC da Beil Laborar.odes.

Nest.es sist.emu de geração. de analisadores, também é importarlte
a pl'eseLiça, nos analisados'es gerados, de URJ bolll esquema ãe recuperação
de erro. Porém neste caso nem sempre é inüressapt.e que esk sistema

q q fre. B ,+'++ . l p l j

de recuper%ão dependa de uma "sintonização'' por parte dn implementa-
dos. Ao cona.ratio: a não ser que o analisados gerado pela sisteilla sda
urra analisados sintético de produção (a ser utilizado intensamente), é pre-
ferível poupar o usuáriodeste trabalho tedioso, simpli6candc, a ut.ilízação
do sistema. Desta maneira, t.arda-se mais recomendável a implementação
de um sistema genérico de recuperação, que independe da interferência do
usuário-implementador.

Não existe inÍelizmen{,e uma receita ideal nem um critério único e
oUetivo que nos permita uma real comparação entre os vários métodos,
det.erminando qual é o meltlor . Porém, é nossa opinião que existem dois
bons caminhos:

O primeiro deles é a implementação de um esquema de recuperação
em duas fmes: na primeira anta-se a aplicação de algum método regiolia],
que verifique o efeito de pequenos conjuntos de operações de edição em
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UT}'l (ont.ext.o ao redor do PDE: conkxto este deliutitâdi} de preíerêllcia
sintaticanlente (ex: até o fim de uma produção). Caso nenhum destes
conjtlntos propicie uma correção sem erros no context.o considerado, pmsa-
sc a segunda fase. Na segunda fase adotar-se-ia um algoritTno nos moldes do
panic-made, visando guantir que alguma recuperação sempre seja efetuada.

f-x '\ + \ + 'S -' '] ]. .. ..... ..:
O segundo canjinha seria a adição de uni esquema de recuperação

não correm,ivo, como sujere Richter ('i'ide 4.3.2). Este esquema possui dua
grandes 'vantagens : em primeiro lugar é rápido, já que nao aumenta em
nada o t.enlpc' ãe ariáiise, esteja o programa carreto ou naol f'm qegundc'
lugar psique a ocorrência de erros expúios é iiulü.,. Pela sua símplicidaãc
de funcionamento e devido a.os íatores cít,aços acima, t.orgia-se a ílossa ver,
a opção mais at.raent.e. Pnrént nãc deve sci adot.aãa Pari alguns casos qtle
vale a perca citar:

- em sistemas com problemas de espaçc} de memória, pois este tipo
dP reco,Wraçãc, er-'ç,ül\e uni "overheaã' cor.siderável df n,eniória; jú que
un] novo con.lun{,o de tabelas do a! alisados é necessário

. em sisa.ellas onde os compiladores execut.enl a geração de c&3igo
rllesmo para programas sínt.át.icament.e incoretos. mas com erros de
pequena gra'u'Idade, já que nest.e esquema isto é impossível.

Anexo a este trabalho figura a lístagern ãa impienlelitação de UHI

sistema de geração. de cornpíladoies que, dada uma gramática, gera para
ela «m anali«dor LALR(ll,utilizar,do a técnica de compressão de tabelas
descrita en 1?.5. Neste analisados está implementado un algorltmo não cor
rretivo de erros sint;áticos, baseado no algoritmo de con.sensação de Pennello
e DcRemmer jvide 4.3.2).
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APENDICEA
.A

<S>---+<program> .
<program>--"-+'prol"id'<vudecl> 'bebia'<stlbt>'end'
<va,rdecl> --.-.}'vu' <declist>
< declist> --+ < idlist > <type > ; < declist >
< dec]bt > ---+ <num] bt> <laty pe > ;<declist>
<idlist > ---} ' id'
<idlist>---+'id', <idlist>
< numlist> --.-.-+num

<numlkt>---+num , <numlbt>
<type>--+<sitype>
<type>---1<u'raytype>
<arraytype>---+anay ] num .. numa of <sitype>
<latype>--+:label
<8itype>--tinteger
<sitype> ---areal
<stlist> --+ <stat >
<stlist > ----} <stat > ; <stlist>
< stat> ---+ <vaiden > ,q#:= < ex pressiona
<stat>--+if <expression> then <stat>
<stat>---lif <expression> then <stat> esse <stat>
<stat>--+while <expression> do <stat>
<stat>---+for <vaiden> := <vaiden> to <expression> do <stat>
<stat>---+goto <label>
<stat>--.-+<label> : <stat>
<stat>--+begin <stlist> end
<vaiden>--+id
<va,iden>--+id l num , num l
<expression>---+<siexpr>
<expressíon>---+<síexpr> > <8iexpr>
<expresdon>---F<siexpr> < <siexpr>
<expresdon>--+<siexpr> <: <siexpr)'
<expression>---+<siexpr;õ'= <siexpr>
<expression>---+<siexpr)' #<siexpr>
<upression>---+<dexpr> <xdexpr>
<expression>---+<dexpr> = <dexpr>
<dexpr>--t<term>



<dexpr>--+<siexpr> + <term>
<dexpr>---+<dexpr> - <term>
<dexpr>-'++ <hrm>
<dexpr>---+- <term>
<term>---+<futor>
<term>--+<terlêi7+ <futor>
<term>---+<termS / <factor>
< futor> --+ <vaiden >
<íutor > ---+num



APENDICEB

TABELADEATITUDE8

O8 números iadicad08 al
numenu;ão abaixo:

iugõeo de redução ideati6caa u pioduçõeõ conforme a.

l
2
3
4
Õ
6
7
8

8--.Z#

Z.--.}aAd
Z ;bAB
A--.K.A
A--..K
B -.-..+d
C :e

e

Estado   a b C d e i  
víÀ   auaiua       auatua    
v(z aBaRca              
v(c                
V(a.       atMnCB        
v(b       avança        
V(e             redtiz8  
v(z acata aceita   aceita     aceita  
V{M         avaria    
Vfac           EITO  
V(bA redtiz7   etYO        
VÍbc       atMnca      
v(ck ndtiz2            

  redw3            
VÍacA              
v(bÀd ndliz7            
V(bAB rodw4       en'o l eno l ew'o


