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Vid godkänt p̊a denna KS har du klarat syntaxavsnittet p̊a alla framtida tentor i DD1361. Det krävs 12
poäng för godkänt. Du kan tillgodoräkna dig en bonuspoäng för varje godkänd syntaxlab (S1/S2). Inga
hjälpmedel utöver skrivmedel är till̊atna.

Namn:

Poäng: +bonus =

1. Rekursiv med̊akning (recursive descent) är (1p)

(a) djupet-först-sökning av en grammatik.

(b) ett sätt att konstruera reguljära uttryck.

(c) ett sätt att tolka (“parsa”) indata.

(d) ett exempel p̊a grammatiker som DCG inte kan användas p̊a.

2. Vad är skillnaden mellan “girig” (greedy) och “motvillig” (reluctant) matchning när man diskuterar
regex? Förklara och ge ett exempel. (2p)

3. Grammatiker brukar definieras rekursivt med hjälp av “regler” som beskriver hur terminaler, de
atomära symbolerna, kombineras ihop. Vad kallas normalt dessa regler? (1p)

4. Ge en sträng som

(a) matchar ((00)|(11)+)+ men inte 0(0|1)+1. (2p)

(b) matchar 00*11*00* men inte (0|1)*010(0|1)*. (2p)
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5. Ge reguljära uttryck för nedanst̊aende spr̊ak. Du f̊ar bara använda operationerna konkatenering,
alternering (med |), upprepning (med *), samt gruppering (med paranteser).

(a) Alla strängar över {ab} där tv̊a b aldrig st̊ar brevid varandra. (2p)

(b) Alla strängar över {ab} där längden är en multipel av 3. (2p)

(c) Alla strängar över {abc} som, oavsett längd, bara inneh̊aller högst tv̊a bokstäver. Exempel:
strängarna a, abab, ac, bbbcccc tillhör spr̊aket, men abc tillhör inte spr̊aket. (2p)

6. Telefonbolaget Tele3ianor har kommit p̊a att de kan effektivisera sina nät genom att känna igen
och specialbehandla vanligt förekommande SMS-varianter. För att stödja implementationen vill de
använd en grammatik och det blir du som f̊ar skriva den.

Man har gjort följande observationer. Många SMS, men inte alla, börjar med ett utrop, exv “OMG”
eller “WTF”. Därefter följer ett enkelt meddelande, och en avslutning. Det finns flera vanliga
avslutningar, som “LOL”, :-), eller :-(, och det är alltid n̊agon av dessa som används i de SMS
man vill specialbehandla.

En lexikal analysator ger dig de terminaler som kan användas i grammatiken:

• Utropen är helt enkelt OMG och WTF.

• Meddelandet är ett av WHEREAREYOU , CALLME , YES , NO , ILOVEU , och IHATEU.

• Avslutningarna är LOL, SMILEY, samt FROWNEY.

Hur bör grammatiken se ut? (2p)
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7. Symbolic expressions, även kända som S-uttryck eller sexp, har länge använts för att lagra struk-
turerade data. De är kända framförallt ifr̊an LISP och dess dialekter, där S-uttryck har använts
för att lagra b̊ade data och kod.

Strukturen p̊a S-uttryck är enkel. En atom, d.v.s. ett tal, en sträng, eller en symbol, är alltid ett
S-uttryck. Dessutom är tomma listan, skriven som (), en atom.

Man kan sätta ihop tv̊a S-uttryck s1 och s2 till ett nytt S-uttryck med tv̊a parenteser och en punkt:
(s1 . s2). Det finns syntaktiskt socker som l̊ater (s1 . (s2 . (s3 . ()))) ersättas av (s1 s2 s3). Notera
att det d̊a inte finns n̊agra punkter eller kommatecken, och att () används för att indikera “slut
p̊a listan”.

Här nedan finner du en EBNF-grammatik. Din uppgift är att skriva om den s̊a att den blir LL(1)
och kan tolkas av en prediktiv parser. (4p)

atom ::= STRING | NUMBER | SYMBOL;

sexpr ::= atom

| ’(’, sexpr, ’.’, sexpr, ’)’

| ’(’, sexprlist, ’)’

;

sexprlist ::= (* empty *)

| sexpr sexprlist

;
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