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Samenvatting

Context-vrije grammatica’s zijn de methode bij uitstek voor het beschrijven van de syntax
van programmeertalen. Ze worden gebruikt voor het genereren van parsers. Met een parser
kan de syntactische structuur van een stuk broncode worden ontleed. Het resultaat is een
boomstructuur waarmee verdere verwerking of analyse van de broncode mogelijk is. Op deze
manier vormen grammatica’s de basis voor veel (domein specifieke) taalimplementaties, zoals
compilers en interpreters, maar ook voor reverse engineering toepassingen zoals broncodeana-
lyse en -transformatie. Helaas hebben context-vrije grammatica’s de ongewenste eigenschap
dat ze ambigu kunnen zijn.

Een grammatica is ambigu als één of meerdere zinnen of programma’s in haar taal
op verschillende manieren ontleed kunnen worden. De syntactische ontleding is vaak het
uitgangspunt voor semantische analyse, dus een ambigue zin kan meerdere betekenissen
hebben. Omdat programmeertalen juist zijn bedoeld om ondubbelzinnig programma’s in te
schrijven, kan ambiguïteit worden gezien als een grammatica-bug.

Een specifieke klasse van context-vrije grammatica’s die zeer gevoelig zijn voor am-
biguïteit zijn character-level grammatica’s. Deze grammatica’s zijn bedoeld om zogenaamde
scannerless parsers mee te genereren. In tegenstelling tot traditionele token-based gram-
matica’s specificeren character-level grammatica’s ook de lexicale syntax van hun taal. Dit
heeft als voordelen dat een taal in één formalisme gedefinieerd kan worden en dat de parser
geen aparte lexer of scanner nodig heeft. Desalniettemin, door de afwezigheid van een scanner
is er wel additionele lexicale disambiguatie nodig. Character-level grammatica’s kunnen
daarom worden geannoteerd met speciale disambiguatiedeclaraties, om aan te geven welke
alternatieve ontledingen van een ambigue zin genegeerd kunnen worden. Helaas is het erg
moeilijk om vast te stellen of alle ambiguïteiten zijn afgedekt.

Het zoeken naar ambiguïteiten in een grammatica is erg complex en tijdrovend. Daarom
kan deze taak het beste worden geautomatiseerd. Sinds de ontdekking van context-vrije
grammatica’s zijn hiervoor verschillende ambiguïteitsdetectiemethoden ontwikkeld. Echter,
de perfecte detectiemethode zal nooit kunnen bestaan omdat het ambiguïteitsprobleem voor
context-vrije grammatica’s in het algemeen onbeslisbaar is. Hierdoor is er altijd een afweging
tussen accuraatheid en terminatie. Methoden die een uitputtende zoekstrategie toepassen
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kunnen in principe alle ambiguïteiten vinden, maar dit kan oneindig lang duren. Aan de andere
kant zijn er methoden die bij benadering zoeken om wel altijd te kunnen termineren, maar hun
resultaten kunnen hierdoor niet altijd correct zijn. Het feit dat elke methode onvolkomenheden
heeft hoeft de praktische bruikbaarheid echter niet in de weg te staan.

Dit proefschrift behandelt ambiguïteitsdetectie gericht op grammatica’s van programmeer-
talen. Hierbij is het de uitdaging om de state-of-the-art te verbeteren door het vinden van
methoden die accuraat genoeg zijn en tegelijkertijd schalen naar realistische grammatica’s.
Als uitgangspunt voor deze zoektocht evalueren we eerst bestaande methoden aan de hand van
bruikbaarheidscriteria’s. Vervolgens verbeteren we de accuraatheid, prestatie en rapportage-
kwaliteit van ambiguïteitsdetectie.

De belangrijkste bijdragen van dit proefschrift zijn twee nieuwe technieken. De eerste is
een detectiemethode genaamd AMBIDEXTER, die een uitputtende zoekstrategie combineert
met zoeken bij benadering. Het hoofdbestanddeel van AMBIDEXTER is een filtertechniek om
onschadelijke productieregels uit een grammatica te verwijderen. Onschadelijke regels dragen
op geen enkele wijze bij aan ambiguïteit en kunnen daarom veilig uit de grammatica verwijderd
worden. Na het filteren blijft er een kleinere grammatica over die dezelfde ambiguïteiten bevat
als de originele grammatica. Het voordeel hiervan is dat de kleinere grammatica nu sneller
doorzocht kan worden met uitputtende zoektechnieken.

De grammaticafiltering is formeel correct bewezen en experimenteel gevalideerd. Met
een prototype implementatie zijn een aantal bestaande grammatica’s van programmeertalen
gefilterd. Daarna is de prestatie van uitputtende zoekmethoden gemeten op de originele en de
gefilterde grammatica’s. De uitkomst is dat een kleine investering in filtertijd de zoektijd van
deze methoden substantieel kan verminderen, soms zelfs met meerdere ordes van grootte.

Na deze evaluatie op token-based grammatica’s passen we de filtertechniek aan voor
character-level grammatica’s. We presenteren een aantal uitbreidingen om de additionele
complexiteit van deze grammatica’s het hoofd te bieden en om rekening te houden met
disambiguatiedeclaraties. Hierdoor kunnen er ook regels gefilterd worden die onschadelijk
zijn gemaakt door disambiguatie. De uitbreidingen zijn wederom experimenteel gevalideerd
op een serie programmeertaalgrammatica’s, met vergelijkbare resultaten. Ondanks het feit dat
character-level grammatica’s duurder zijn om te filteren, blijft de investering de moeite waard.
Ook hier nemen de zoektijden van uitputtende methoden substantieel af.

De tweede hoofdbijdrage van dit proefschrift is DR. AMBIGUITY, een expertsysteem om
grammatica-ontwikkelaars te helpen met het begrijpen en oplossen van gevonden ambiguïteiten.
Hiermee kan een ambigue zin worden geanalyseerd om de oorzaken van de ambiguïteit in
de grammatica te vinden. Vervolgens worden er een aantal toepasbare oplossingen voor de
ambiguïteit voorgesteld. We presenteren een prototype implementatie en evalueren deze op een
grammatica van Java. Door disambiguatiedeclaraties te verwijderen genereren we ambigue
zinnen, die we vervolgens analyseren met DR. AMBIGUITY. In alle gevallen worden de
verwijderde declaraties voorgesteld als mogelijke oplossing voor de geanalyseerde ambiguïteit.

Samenvattend, dit proefschrift verbetert ambiguïteitsdetectie met twee nieuwe methoden.
AMBIDEXTER past grammaticafiltering toe om de zoektijd van uitputtende methoden sub-
stantieel te verkleinen. Het expertsysteem DR. AMBIGUITY kan gevonden ambiguïteiten
analyseren en mogelijke oplossingen voorstellen. De resultaten van beide methoden laten zien
dat ambiguiteitsdetectie klaar is voor realistische grammatica’s van programmeertalen.




