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Tóm tắt: 

Ngôn ngữ có thể được biểu diễn bởi nhiều cách khác nhau, tuy nhiên đối với các ngôn ngữ có 

cấu trúc thì cần phải có một văn phạm đúng để biểu diễn. Một văn phạm phi ngữ cảnh đúng mới 

có thể sản sinh được ngôn ngữ. Bài báo giới thiệu một phương pháp nhằm kiểm tra tính đúng của 

văn phạm phi ngữ cảnh bằng cách từng bước kiểm tra tính chính xác của các thành phần tạo nên 

văn phạm này. Phương pháp đề xuất bao gồm các công việc chính sau: kiểm tra cấu tạo của các 

ký hiệu kết thúc và ký hiệu chưa kết thúc, kiểm tra việc sử dụng các ký hiệu này để tạo ra các sản 

xuất, kiểm tra các sản xuất có vi phạm các điều kiện để tạo ra được ngôn ngữ hay không? Giải 

pháp đề xuất có thể ứng dụng để kiểm tra một văn phạm phi ngữ cảnh trước khi hoạt động để sản 

sinh ra ngôn ngữ, phục vụ cho việc giảng dạy. 
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hiệu kết thúc. 

Abstract: 

Languages can be represented in many different ways, but structured languages usually use 

correct grammar for representation. Only an exact context - free grammar can generate a 

language. This paper introduces a method to check the accuracy of context-free grammar; 

particularly, checking the accuracy of components forming this grammar step by step. The 

proposed method consists of some major tasks such as checking the structure of terminals as well 

as non-terminals, verifying the use of these symbols to create the productions and checking up 

whether a production has met the conditions for constructing a language. The proposed method 

can be applied to check a context-free grammar before it produces a language for the purpose of 

teaching. 
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