
 ParsGnراهنماي استفاده از ابزار 
  

 LR دريافت كرده و با استفاده از روش هاي BNFاين برنامه گرامر يك زبان برنامه سازي را در قالب 

 ++Cكامپايلر ايجاد شده حاوي يك سري كد به زبان . يك كامپايلر به صورت خودكار ايجاد مي كند
 پس از ايجاد برنامه خودكار،. ستفاده مي كند اLR از جدول تجزيه Table Drivenاست كه به روش 

را متناسب با زبان ) تحليل معنايي و توليد كد (CG و قسمت Scannerكاربر مي تواند قسمت هاي 
  :مراحل اصلي ايجاد يك كامپايلر به شرح زير است .برنامه سازي به صورت دستي تغيير دهد

 BNFايجاد فايل گرامر  )1

 مون آن و آزتوليد خودكار كامپايلر )2

 تغييرات دستي كامپايلر )3
 

 BNFايجاد فايل گرامر : 1مرحله 

 نيز ضميمهدر قسمت (.  به عنوان نمونه ديده مي شودbnf تعدادي فايل با پسوند Samplesدر شاخه 
بعد از نماد .  است<bnf> و <tokens> داراي دو قسمت bnfهر فايل .) اين فايلها آورده شده است

<tokens> تمامي كلمات مفيد به جز . ها معرفي مي شوند كليه پايانهEOF،كلمات   اعم از عالئم ويژه
 اين رشته ها در يك يا چند خط .بايد به صورت رشته اي در داخل گيومه تعريف شوند... كليدي و 

ودي كه  با وجEOFبراي .  به بعد شماره دهي مي كند1برنامه به كليه كلمات به ترتيب از : نكته(. قابل تعريف هستند
  .)شماره صفر تخصيص مي يابدبه صورت پيش فرض، تعريف نمي شود 

هر قاعده شامل يك ناپايانه است و پس از آن .  كليه قواعد گرامر تعريف مي شوند<bnf>در قسمت  
در پايان هر .   آورده مي شوند|جمالت سمت راست با جداكننده هاي  و پس از آن =::يك عالمت 

  . الزامي استقاعده آوردن يك نقطه
 و & از ε ، براي نماد { } ، براي تكرار صفر يا بيشتر از [ ]در داخل جمالت براي اختياري بودن از 

  . مي توان استفاده كرد( )براي فاكتور گيري از 
كنش هاي مفهومي نيز با يك . در اين جمالت پايانه ها بايد داخل گيومه و ناپايانه ها بدون گيومه باشند

 حرف متجاوز نبايد 40طول پايانه ها، ناپايانه ها و كنش هاي مفهومي از . روع مي شوند ش@عالمت 
 كنش هاي مفهومي در هر جاي گرامر قابل درج هستند و حتي چند كنش پشت سر هم نيز مجاز .باشد
  .است

  . نيز استفاده كرد// تك خطي comment مي توان از bnfدر داخل فايلهاي 



  و آزمون آن ر كامپايلرتوليد خودكا: 2مرحله 
 6 طولي حداكثر bnfنام فايل .  از كاربر پرسيده مي شودbnf مسير فايل ParsGn.exeبا اجراي برنامه 

 مسيرهاي درستي هستند، اما  c:\Samples\expr2.bnf و يا  expr2.bnfمثالً . حرف بايد داشته باشد
exprsn2.bnfمعتبر نيست .  

 ،SLR معادل 1عدد .  بايد وارد شودLR بيانگر نوع روش تجزيه پس از وارد سازي مسير، يك عدد
 2 زبانهاي برنامه سازي روش بهترين وضعيت براي.  استCLR معادل 3و عدد  LALR معادل 2عدد 
  .است

  :براي اجراي برنامه مي توان به صورت خط فرمان نيز عمل كرد
ParsGn.exe   c:\Samples\expr2.bnf    2 

  : پيغام هايي روي صفحه نمايش چاپ شده و يك سري فايل ساخته مي شودبا اجراي برنامه
1 (expr2.log :  در فايلهايlog موفقيت برنامه و يا بروز خطا در قالب Error و يا Warning گزارش 

در صورت بروز خطا . را بازبيني و تصحيح نمود BNF بايد فايل Errorدر صورت مشاهده . مي شود
   : مهمترين خطاهاي متداول عبارتند از.و هيچ كدي توليد نمي شودعمليات متوقف شده 

در اين .  مانند فراموش كردن يك نقطه در انتهاي قواعد گرامرbnf فايل هاي syntax عدم رعايت -
  .صورت نوع خطا و حتي نحوه تصحيح خطا گزارش مي شود

در اين صورت .  در قواعد بعدي استفاده از يك ناپايانه در سمت راست يك قاعده و عدم تعريف آن-
  .مي شودبه كاربر نشان داده آن ناپايانه 

  :مهمترين اخطارهاي متداول عبارتند از
در اين صورت سيستم . <bnf> و استفاده از آن در قسمت <tokens> عدم تعريف پايانه در قسمت -

    توصيه bnfا بازبيني فايل  امند و عمليات با موفقيت انجام مي شود،به طور خودكار آن را تعريف مي ك
  .  مي شود

 و در reduce-reduce و يا shift-reduce مانند LRهاي موجود در روش تجزيه ) conflict( ابهام -
 در زبانهاي مختلف برنامه سازي امكان action-actionصورت تعريف كنش هاي مفهومي ابهام نوع 

يك حالت پيش فرض را انتخاب كرده و بر اساس  م،برنامه به صورت خودكار در موقع بروز ابها. دارد
كاربر مي تواند . آن جدول تجزيه را تكميل مي كند، اما اين كار ممكن است مورد رضايت كاربر نباشد

امكانات قسمت مراجعه به . (ابهام هاي شناسايي شده را پيگيري كرده و با نظر خود آنها را رفع كند
  )مبحث رفع ابهام، پيشرفته تر



2( expr2.cpp : در داخل اين كد، در قسمت . اين برنامه كد اصلي كامپايلر استmain كدي مانند زير 
  :ديده مي شود

int main(/*int argc, char* argv[]*/) 
{ 
  Initialize(/*argc,argv*/); 
  if (PG_Parser( )) 
    printf("\nSuccess\n"); 
  Finalize(/*argc,argv*/); 
  return 0; 
} 

در فايل هاي  Finalizeو  Initializeبه طور خودكار پياده سازي شده و بدنه توابع  PG_Parserتابع 
توصيه مي شود كه .  تعريف شده اند و قابل پياده سازي هستندexpr2CG.h و expr2SC.hسرآيند 

  . به هيچ وجه مورد تغيير قرار نگيرندmainقسمت هاي باالي تابع 
 استفاده كنيم بايد يك VCدر صورتي كه بخواهيم از اين كدها در .  طراحي شده استTCبراي كد توليد شده : نكته

  : ساخته و پس از خط اول آن يعنيwin32 consoleپروژه از نوع 
#include “stdafx.h” 

  : كردcommentالبته بايد سه خط زير را . كليه خطهاي اين برنامه را كپي كرد
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 

  
3 (expr2.tbl : پس از آنكه از روي فايل . اين فايل حاوي اطالعات جدول تجزيه استexpr2.cpp 

دقيقاً در شاخه جاري ، در زمان اجراي كامپايلر اين فايل بايد ساخته شد expr2.exe فايل اجرايي
 كرده و مورد loadز كرده و محتواي آن را در حافظه كامپايلر در زمان اجرا آن را با. حضور داشته باشد

  .استفاده قرار مي دهد
4 (expr2Tb.h :  متناظر با فايلexpr2.tbl به طور خودكار ايجاد  يك فايل حاوي يك آرايه باينري 

  :يك خط به صورت زير ديده مي شود expr2.cppدر باالي فايل . مي شود
//#define PG_INLINE_TABLE 

ضرورتي  expr2.tblحضور در زمان اجرا   اين خط را برداريد و برنامه را كامپايل كنيد،commentاگر 
 در دل برنامه inline به صورت expr2Tb.hنخواهد داشت و جدول تجزيه تعريف شده در فايل 

  .اجرايي قرار مي گيرد
دن اين فايل باينري  به علت بزرگ بوTCدر صورتي كه گرامر زبان برنامه سازي بزرگ باشد، در محيط 

 مورد استفاده قرار گيرد و يا خط اول VCدر اين صورت برنامه بايد توسط . برنامه كامپايل نخواهد شد
  . در زمان اجرا استفاده شودtbl غير فعال مانده و از فايل cppفايل 



5 (expr2Sc.h :  متناظر با قسمت<tokens> در فايل bnf يك Scannerپيش فرض پياده سازي      
متناسب با ترتيب .  پياده سازي شده استTokenType با نام enumدر باالي اين فايل يك . مي شود

 تابعي به ،در پايين.  شماره دهي انجام شده استbnfفايل  <tokens>قرار گرفتن پايانه ها در قسمت 
مناسب است و اين برنامه براي تست عملكرد پارسر .  ايجاد شده است( )TokenType Scannerنام 

  .نهايتاً توسط كاربر بايد تغيير يابد
6 (expr2Cg.h:  در باالي فايل متناظر با كليه . در اين فايل كنش هاي مفهومي پياده سازي مي شوند

يك تابع متناظر   متناسب با يك شماره،CGدر تابع .  تعريف شده استenumكنش هاي مفهومي يك 
 ديده printfيك تابع همنام ديده مي شود كه در داخل آن يك  به ازاي هر كنش،. فراخواني مي شود

محتواي اين توابع براي تست عملكرد پارسر مناسب است و نهايتاً توسط كاربر بايد تغيير . مي شود
  .يابد

7 ( expr2Er.h:  اين فايل نقش Error Handlerي نحوي در هاگزارش خطا.  پارسر را به عهده دارد
برنامه به محض برخورد . يكي ديگر از كارهاي اين فايل، تصحيح خطا است. ستاين فايل ديده شده ا

پس از برخورد با هر . با خطا متوقف نمي شود بلكه تا حد امكان ساير خطاها را نيز گزارش مي كند
حذف و بايد  بيان مي كند چه كلماتي به اين شكل كه شي براي تصحيح آن پيشنهاد مي كند،خطا رو

در اين قسمت نيز مي توان با انجام  (.برنامه از لحاظ نحوي درست شود شوند تا افهاضچه كلماتي 
 مورد امكانات پيشرفته ترتغييراتي قابليت هاي كشف و تصحيح خطا را بهينه كرد كه در قسمت 

  .) بررسي قرار مي گيرد
8 (expr2.rep :  توليد جدول اين فايل فقط جنبه توضيحي دارد و در آن گزارش كاملي از مراحل

 ديده مي شود كه يك گرامر مستقل از bnfگرامر معادل با فايل  در باالي آن،.  ديده مي شودLRتجزيه 
 محصور شده است، كامالً commentاين قسمت كه مابين دو .  و از بسط قواعد بدست آمدهمتن است

 bnf در قالب يك فايل  است و مي توان آن را كپي كرد و)فاقد عالئم خاصاما ( bnfمشابه يك فايل 
  . مورد استفاده قرار داد

 هاي اتوماتاي Stateپس از آن كليه .  نيز معرفي شده اندFollow و Firstمجموعه هاي پس از گرامر، 
LRدر قالبدر صورت وجود ابهام .  و يالهاي خارج شده از آنها مورد نمايش قرار گرفته اند warning 

   .ت تصحيح خطا نمايش داده شده است اطالعاتي جه،يان فايلدر پا. نوع ابهام بيان شده است
 ايجاد مي شود كه قادر expr1Tr.cpp فاقد كنش مفهومي باشد، فايلي مانند bnfدر صورتي كه فايل ) 9

 پيدا كرده و به )حتي اگر گرامر مبهم باشد(است كليه درخت هاي تجزيه متناظر با يك جمله را 



از اين فايل ها در حيطه پردازش زبانهاي طبيعي مي توان استفاده . صورت متني مورد نمايش قرار دهد
  . نمود

  
 ي مانند با موفقيت توليد شد، با كامپايل فايلParsGnپس از آنكه محصوالت  :آزمون صحت كامپايلر

expr2.cpp ي را وارد كرده و نهايتاً متناظر باكلمات. يك صفحه سياه ظاهر مي شود و اجراي آنEOF 

كلمات بايد از هم فاصله داشته باشند و عيناً .  را فشار مي دهيم تا جمله خاتمه يابدCtrl+Zكليد 
   مثالً.  باشند<tokens>كلمات تعريف شده در قسمت 

id   -   id    /   (   id   *   num  )  +  num   ^Z   
  :و پس از اجراي يك سري كنش مفهومي با موفقيت خاتمه مي يابدكامپايلر شروع به كار كرده 

@pushid 
@sub 
@pushid 
@div 
@pushid 
@mult 
@pushnum 
@make 
@make 
@make 
@add 
@pushnum 
@make 
 
Success 

 شده به صورت زير باشد، به محض برخورد با خطا گزارش آن و تصحيح خطا داما اگر كلمات وار
  :اجرا مي شود

id    id    /   (   id   *   num   )   +    +   num    ^Z 
 
Parser Error: 2-th Token (“id”) ,  in state 17 
   Deleted  Tokens->   
   Inserted Tokens->  + 
Parser Error: 10-th Token (“+”) ,  in state 28 
   Deleted  Tokens->   
   Inserted Tokens->  id 

  :له صحيحي كه مورد پيشنهاد كامپيايلر بوده به صورت زير استبا اين حساب جم 
 id    +   id   /   (   id   *   num   )   +    id    +   num    ^Z 
 

      Error و يا وارد سازي جمالت غلط و گرفتن Successبا وارد سازي جمالت درست و گرفتن 
 در صورت معلوم شدن خطاي گرامر بايد .دمي توان از صحت گرامر تعريف شده اطمينان حاصل كر

  . مجدداً انجام گيردParsGn تصحيح و اجراي bnfفايل 



  ي كامپايلرتتغييرات دس: 3مرحله 
  .  بايد توسط كاربر مورد تغيير قرار گيردexpr2Cg.h و expr2Sc.hچنان كه قبالً گفته شد، قسمت هاي 

 بدون جابجا كردن محل آنها مي توان اسامي . تعريف شده استenum يك expr2Sc.hدر باالي فايل 
  . را مي توان جايگزين كردID_ نام TOKEN1_خواناتري انتخاب كرد، مثالً براي  

 كارهايي مانند باز كردن فايل مورد كامپايل و بافر كردن آن در حافظه جهت شروع Initializeدر تابع 
  . انجام مي شودScannerبه كار 

و يا  ) جهت ذخيره محتواي نشانه ها (IdValueتغيرهاي سراسري مانند  تمام م،در باالي فايل
LineCounter)  و يا ساير ساختمان داده ها بايد تعريف شوند) جهت شمارنده خطهاي فايل ورودي .  

از نوع  را بايد به گونه اي تغيير داد كه بتواند فقط يك كلمه موجود در فايل ورودي را Scannerتابع 
TokenTypeگرداند و قبل از آن يك سري متغيرهاي سراسري مانند ر بIdValue را نيز پر كند. 

  .مديريت خطاهاي لغوي نيز در همين تابع توسط كاربر ديده شود
كد داخل آنها بايد پاك . يك سري توابع متناظر با كنش هاي مفهومي وجود دارد expr2Cg.hدر فايل 

 تحليل معنايي و توليد كد مياني را انجام مي دهند، شده و كار با يك سري ساختمان داده ها كه
 قبل از اين توابع بايد تعريف و Symbol Tableتمام ساختمان داده هاي الزم مانند . جايگزين شود

  .پياده سازي شوند

حل آنها در مواردي معلوم مي شود كه بايد كنش هاي مفهومي جديدي اضافه شود و يا م: توجه مهم
با اين كار كليه كدهاي . اجرا شودمجدداً  ParsGn بايد تغيير يابد و bnf فايل موارداين  در .تغيير يابد

براي جلوگيري از اين مشكل بايد .  مي شود و كد پيش فرض جايگزين مي شودrewriteنوشته شده 
 ParsGnگرفته شده و سپس  expr2Cg.h و expr2Sc.h از كدهاي موجود در فايل هاي backupيك 

  .ه و سپس كدهاي واقعي را جايگزين كرداجرا شد
  



  امكانات پيشرفته تر
  :رفع ابهام) الف

 پيغام زير را مشاهده ifthn2.log در فايل ParsGnبا اجراي .  را در نظر بگيريدifthn2.bnfگرامر مبهم 
  : استshift-reduceخواهيد كرد كه بيانگر يك ابهام 

Warning! Conflict at Node 10 token "else"  =>  1) S13     2) R5 
 : در آن به اين قسمت خواهيد رسيدwarningو جستجوي كلمه  ifthn2.repبا مراجعه به فايل 

Node 10: 
Stm --> "if" Stm01 "then" @start_if Stm @end_if  . Stm02   { <*EOF*> "else" } 
Stm02 -->  .   { <*EOF*> "else" }                          //reduce// 
Stm02 -->  . Stm03   { <*EOF*> "else" } 
Stm03 -->  . "else" @correct_if Stm @end_if   { <*EOF*> "else" }                //shift// 
----links---- 
10 -- Stm02  --> 11 
10 -- Stm03  --> 12 
10 -- "else"  --> 13 
----Shif Part---- 
t0  <*EOF*>:  R5  
t4  "else":  S13    R5  
----Goto Part---- 
n3  Stm02 :  G11  
n4  Stm03 :  G12  
-------------------- 
Warning! Conflict token "else"  =>  1) S13     2) R5      

 
 باشد الزم است كه if متعلق به نزديكترين elseبا دقت در اين وضعيت مشخص مي شود كه براي آنكه 

shift به جاي reduceپيش فرض برنامه .  انجام شودParsGn نيز بر اولويت shift است و از اين رو 
 ارجحيت داشته reduceاما اگر بخواهيم كاري كنيم كه . كامپايلر ساخته شده نياز به هيچ تغييري ندارد

    به اين قسمت      tbl در فايل Node 10 با جستجوي .مراجعه كنيمifthn2.tbl باشد، بايد به فايل 
  :مي رسيم

Node  10 
2 
    0   1   R5  
    4   2   S13    R5                    
2 
   3   G11  
   4   G12 

  : جابجا كردR5 را با S13در خط مشخص شده كافي است جاي 
    4   2   R5   S13                       

  .اده خواهد كرد استفR5 از elseدر اين صورت پارسر در اين وضعيت با ديدن 



 در زمان اجرا tbl استفاده كرد و بايد فايل inlineبا اعمال اين تغييرات ديگر نمي توان از جدول 
 Tb.hفايل سرآيند  tbl مي توان از روي فايل TBL2BIN.exe اما با استفاده از ابزار .حضور داشته باشد

  .استفاده كرد inline  متناظر را ايجاد كرد و نهايتاً از جدول باينري آن به صورت
به . با اجراي اين برنامه يك مسير از كاربر پرسيده مي شود و از روي آن سرآيند ساخته مي شود

  :مثالً . صورت خط فرمان نيز اين كار امكان پذير است
tbl2bin.exe   c:\Samples\ifthn2.tbl 

 
  :تغييرات در قسمت تصحيح خطا) ب

    پس از رسيدن به يك وضعيت و برخورد به كامپايلر  است كه به كار رفته به اين شكلالگوريتم 
در اين حالت . اي كه از آن وضعيت نمي تواند حركت كند، وارد مرحله تصحيح خطا مي شود كلمه

سعي مي كند، صفر يا بيشتر كلمه نامناسب را حذف كند و در صورت نياز صفر يا بيشتر كلمه را درج 
را بدون برخورد با خطا پيمايش )  حركتvمثالً (ت بتوان تا چند حركت بعد كرده تا نهايتاً از آن وضعي

  . كرد
تصحيح توان   دارد، اما با تغيير اين هزينه ها مي1به صورت پيش فرض، درج و حذف هر كلمه هزينه 

 در مقابل كلمات تعريف شده bnfبراي اين منظور بايد در فايل . خطاي هوشمندانه تري را ايجاد كرد
بين صحيح براي معرفي هزينه درج عددي .  هزينه درج و حذف را معرفي نمود<tokens>قسمت در 
در صورتي كه .  در جلو كلمه نوشته مي شود100- تا 1- و براي هزينه حذف يك عدد بين 100+ تا 1+

 expr3.bnfدر فايل .  است1- و حذف 1+در مقابل كلمه هيچ عددي قرار نگيرد فرض بر هزينه درج 
در جلو كلمه مي توان فقط يك عدد مثبت يا منفي در : توجه (.يقه نوشتن اين هزينه ها قابل مشاهده استطر

همچنين الزامي ندارد .  در نظر گرفته مي شود1- يا 1+نظر گرفت كه در اين صورت براي عدد ديگر مقدار پيش فرض 
  ).دكه عدد مثبت اول نوشته شود و عالمت عدد گوياي نوع هزينه مي باش

  :و وارد سازي جمله خطا دار زير expr3.cppاجراي برنامه پس از توليد محصوالت با 
id    id    /   (   id   *   num   )   +    +   num    ^Z 

  :نتيجه زير بدست مي آيد
Parser Error: 2-th Token (“id”) ,  in state 17 
   Deleted  Tokens->   
   Inserted Tokens->  * 
Parser Error: 10-th Token (“+”) ,  in state 28 
   Deleted  Tokens-> +  
   Inserted Tokens->   



 براي همين جمله مقايسه كنيد، مي بينيد كه به expr2.cppاگر اين نتيجه را با نتيجه حاصل از فايل 
  . كه با هزينه كمتري معرفي شده است، استفاده شده است* از درج +جاي درج 

  :وارد مي كنيم expr3.cppل يك جمله غلط ديگر را با حا
id   id   id   id   id   id   ^Z 

  :نتيجه حاصل به صورت زير است
Parser Error: 2-th Token (“id”) ,  in state 17 
   Deleted  Tokens->  id  id  id  id 
   Inserted Tokens->   * 

 تعريف شده است كه تعداد حركت هاي مطمئن بعد از خطا  خطي مشابه زيرexpr3Er.hدر باالي فايل 
  :را تعريف مي كند

#define  PG_THRESHOLD_V   5 
  : كرده و برنامه را با جمله پرخطاي فوق اجرا كنيم، نتيجه زير بدست مي آيد2اگر اين عدد را تبديل به 

Parser Error: 2-th Token (“id”) ,  in state 17 
   Deleted  Tokens->  id   
   Inserted Tokens->   * 
Parser Error: 4-th Token (“id”) ,  in state 17 
   Deleted  Tokens->  id   
   Inserted Tokens->   * 
Parser Error: 6-th Token (“id”) ,  in state 17 
   Deleted  Tokens->  id   
   Inserted Tokens->   * 

ا كاهش اين مقدار ثابت تعداد خطاهاي گزارش شده بيشتر مي شود اما با بچنان كه مشاهده مي شود، 
كامالً  ،انتخاب مقدار بهينه و مناسب. افزايش آن تعداد مراحل بعدي مورد پيش بيني بيشتر مي شود
  .تجربي است و به زبان برنامه سازي مورد كامپايل بستگي دارد



 Samplesشاخه موجود در  bnfكد فايل هاي : 1 ضميمه
expr1.bnf : 
<tokens> 
"id"   "num"    "+"    "-"   
"*"    "/"    "("    ")" 
<bnf> 
Exp ::= Term { ( "+" | "-" ) Term } .    //expression 
Term::=Fact{("*"|"/")Fact}.  
Fact ::= "id" | "num" | "(" Exp ")". //factor 
 
expr2.bnf : 
<tokens> 
"id"  "num"  "+"  "-"  "*"  "/"  "("  ")" 
<bnf> 
Exp ::= Term { ( "+" @add | "-" @sub ) Term @make } . 
Term ::= Fact { ( "*" @mult | "/" @div ) Fact @make } . 
Fact ::= "id" @pushid | "num" @pushnum | "(" Exp ")" . 
 
expr3.bnf : 
<tokens> 
"id"  +10 -10   
"num" +5  -5 
"+"   +2  -2 
"-"   +2  -2 
"*"   +2  -2 
"/"   +2  -2 
"("   +1  -1 
")"   +1  -1 
<bnf> 
Exp ::= Term { ( "+" @add | "-" @sub ) Term @make } . 
Term ::= Fact { ( "*" @mult | "/" @div ) Fact @make } . 
Fact ::= "id" @pushid | "num" @pushnum | "(" Exp ")" . 
 
ifthn1.bnf : 
<tokens> . 
"other"  "if"  "then"  "else"  "true"  "false" 
<bnf> 
Stm ::= "other"  |  
            "if" ("true"|"false") "then" Stm ["else" Stm] . 
 
ifthn2.bnf : 
<tokens>  
"other"  "if"  "then"  "else"  "true"  "false" 
<bnf> 
Stm ::= "other"  @do_other |  
        "if" ("true" @process_true |"false" @process_true)  
        "then" @start_if Stm @end_if ["else" @correct_if Stm @end_if] . 
 



   !!bnfبا خود  bnfفايل هاي توصيف نحو : 2 ضميمه
<tokens> 
  "<tokens>"  "<bnf>"  "term"  "nterm"  "action"  "num" 
  ":"   "::="   "."   "|"   "&"    
  "["   "]"   "{"   "}"   "("   ")" 
<bnf> 
  Program ::= "<tokens>"  TermList  "<bnf>"  RuleList . 
  TermList ::= { "term"["num"]["num"] } . 
  RuleList ::= { Rule } . 
  Rule ::= ["num" ":"]  "nterm"  "::="  Exp  "." . 
  Exp ::= Exp "|" T  |  T . 
  T ::= T  F | F . 
  F ::= "term" | "nterm" | "action" | "&"  
        |   "["  Exp  "]"  
        |   "{"  Exp  "}"  
        |   "("  Exp  ")"  . 


