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Samenvatting g 

Inn veel gebieden van de software engineering spelen analyse en transformatie van 
broncoderepresentatiess een essentiële rol. In het algemeen zijn dit soort repre-
sentatiess zeer heterogene datastructuren. Voorbeelden hiervan zijn ontleedbomen, 
abstractee syntaxbomen, afhankelijkheidsgrafen, en aanroepgrafen. Bij voorkeur 
wordtt de welgevormdheid van dit soort datastructuren bewaakt door een systeem 
vann sterke, statische, types. 

Wanneerr men traditionele methoden gebruikt, is getypeerd programmeren he-
laass strijdig met beknoptheid, herbruikbaarheid en robuustheid van de code. Voor 
hett benaderen en aflopen (traversal) van deelelementen van getypeerde represen-
tatiess is men gedwongen grote aantallen specifieke types op specifieke manieren 
tee behandelen. Hierdoor brengt type-veiligheid met zich mee dat code voor het 
aflopenn van representaties langdradig is, niet herbruikt kan worden voor verschil-
lendee delen van de representatie of voor verschillende representaties, en bovendien 
aanpassingg vereist bij elke verandering in het representatietype. 

Inn dit proefschrift presenteren wij technieken om het dilemma te verhelpen 
tussenn type-veiligheid enerzijds, en beknoptheid, herbruikbaarheid en robuust-
heidd anderzijds. Voor representatieve getypeerde talen uit de paradigma's voor 
functioneell  en object-geörienteerd programmeren, hebben wij programmeeridi-
omenn ontwikkeld voor het samenstellen van programma's uit combinatoren die 
ondersteuningg bieden voor het aflopen van representaties op een wijze die zo-
well  getypeerd als generiek is. Met gebruikmaking van deze combinatoren kunnen 
programma-abstractiess samengesteld worden die bijvoorbeeld herbruikbare navi-
gatiestrategieënn of analyse- en tranformatieschemas implementeren. Ondanks hun 
getypeerdheidd zijn deze abstracties niet of nauwelijks gebonden aan de specifieke 
typestructuurr van de representaties waarop zij worden toegepast. 

Omm hett mogelijk te maken onze technieken voor het op generiek wijze aflopen 
vann getypeerde representaties toe te passen op broncoderepresentaties die bestaan 
uitt grote aantallen verschillende deelelementtypen, hebben wij ondersteunende ge-
reedschappenn ontwikkeld. Uit SDF grammatica's wordt door deze gereedschappen 
codee gegenereerd die het programmeren met combinatoren ondersteunt. Ontleders 
enn pretty-printers kunnen uit dezelfde grammatica's gegenereerd worden, alsmede 
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allee code die benodigd is voor het representeren en uitwisselen van syntaxbomen 
tussenn ontleders, pretty-printers, en de uit combinatoren samengestelde compo-
nenten.. In feite worden zo SDF grammatica's gebruikt als contracten voor alle 
uitwisseling,, representatie en verwerking van broncode in een algemene, meerta-
ligee architectuur voor broncode-analyse en -transformatie. 

Dee praktische toepasbaarheid van al deze technieken beproefd in diverse si-
tuaties,, variërend van procedure-reconstructie uit Cobol programma's, via stati-
schee analyse van Toolbus scripts, tot automatische herfactorisatie van Java pro-
gramma's. . 


