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Samenvatting g 

Eenn krachtig middel om de complexiteit van software-systemen te verminderen is het ge-
bruikk van domeinspecifieke talen. Dit soort talen biedt constructies die dichter bij het pro-
bleemdomeinn liggen dan het geval is bij meer 'algemene' programmeertalen. Een van de 
grootstee problemen met domeinspecifieke talen is het gebrek aan goede ontwikkelomgevin-
gen.. Traditionele talen hebben meestal een breed draagvlak, en bestaan vaak al tientallen 
jaren.. Hierdoor worden dit soort talen meestal ondersteund door een breed scala aan gea-
vanceerdee ontwikkelgereedschappen die de programmeur helpen bij het bouwen van grote 
programma's.. De ondersteuning voor domeinspecifieke talen is vaak van veel mindere kwa-
liteit.. Doordat het draagvlak kleiner is, bijvoorbeeld beperkt tot één organisatie, is er gewoon 
geenn tijd en geld om op een traditionele manier geavanceerde hulpmiddelen te ontwikkelen. 

Inn principe zijn er twee manieren om de ontwikkelkosten van dit soort hulpmiddelen laag 
tee houden: door gebruik te maken van generieke hulpmiddelen die geparametriseerd kunnen 
worden,, of door specialistische hulpmiddelen direct te genereren uit een formele taaidefini-
tie.. De eerste aanpak is het meest bekend in relatief eenvoudig gereedschap zoals syntax 
gestuurdee editors en pretty printers. In het eerste deel van dit proefschrift wordt aangetoond 
datt deze aanpak voor een complex stuk software als een interactieve debugger3 ook prima 
mogelijkk is om een generieke variant te ontwikkelen die geïnstantieerd kan worden voor een 
specifiekee programmeertaal. 

Hett direct genereren van deze hulpmiddelen uit een formele (programmeer)taaldefinitie 
iss een minder bekende aanpak. Deze techniek ligt aan de basis van de ASF+SDF Meta-
omgeving.. Deze geïntegreerde ontwikkelomgeving richt zich op het automatisch genereren 
vann software hulpmiddelen gebaseerd op formele definities van programmeertalen in het al-
gebraïschee specificatieformalisme ASF+SDF. Deze Meta-omgeving is een hulpmiddel om 
programmeertalenn en programmeergereedschap te ontwikkelen. 

Inn het tweede deel van dit proefschrift komen een aantal implementatietechnieken aan de 
ordee die gebruikt worden in de ASF+SDF Meta-omgeving. Bovendien wordt er een koppe-
lingg gemaakt met het eerste deel van dit proefschrift door te laten zien hoe de technieken voor 
generiekee debugging uit het eerste deel gebruikt kunnen worden om een debugger te ontwik-
kelenn voor ASF+SDF specificaties, en om ondersteuning voor debuggen te bieden voor talen 

3Eenn debugger (letterlijk: ontluizer) is een programma dat helpt bij het detecteren en repareren van fouten in 
software. . 
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Samenvatting g 

gespecificeerdd met behulp van ASF+SDF. 

Generiekk debuggen 

Implementatiess van (moderne) programmeertalen bieden bijna altijd ondersteuning voor het 
debuggenn op broncode niveau. Om de implementatie flexibel en eenvoudig te houden betreft 
hett hier meestal ondersteuning voor debuggen op een vrij laag niveau. Dit maakt het moge-
lij kk om de echte debugger onafhankelijk te ontwikkelen van de taalimplementatie zelf. In dit 
proefschriftt stel ik voor om bovenop deze laag-niveau ondersteuning een abstractielaag aan 
tee brengen die abstraheert van de semantiek van de betreffende programmeertaal. Bovenop 
dezee abstractielaag kunnen nu generieke hulpmiddelen voor debugging ontwikkeld worden 
diee niet meer specifiek zijn voor de programmeertaal in kwestie. Dit betekent dat alleen deze 
abstractielaagg voor iedere programmeertaal opnieuw ontwikkeld hoeft te worden. De eigen-
lijk ee hulpmiddelen voor debugging die normaal gesproken het meeste werk kosten kunnen 
keerr op keer hergebruikt worden. 

Dee ASF+SDF Meta-omgeving 

All  het werk beschreven in dit proefschrift is gedaan in de context van de herimplementa-
tiee van de ASF+SDF Meta-omgeving. Deze herimplemenatie was nodig omdat de originele 
implementatiee inmiddels hopeloos verouderd is. Modernisatie van deze oude implementatie 
wass technisch niet meer haalbaar, o.a. door de monolithische opzet van het systeem. In de 
nieuwee implementatie is dan ook gekozen voor een ontwerp dat gebaseerd is op een compo-
nentsgewijzee opsplitsing van de functionaliteit. Door tijdens het ontwerp veel aandacht aan 
dee flexibiliteit van de individuele componenten te besteden, wordt het mogelijk om veel van 
dezee componenten ook buiten de ASF+SDF Meta-omgeving in te zetten. 

Dee ATerm bibliotheek 

All ee componenten van de ASF+SDF Meta-omgeving maken voor hun implementatie gebruik 
vann de ATerm bibliotheek, en de beschrijving van de principes achter deze bibliotheek neemt 
dann ook een belangrijke plaats in in dit proefschrift. 

Veell  gegevens kunnen het meest natuurlijk worden gerepresenteerd als boomstructuren. 
Ditt geldt zeker voor de gegevens die gebruikt worden bij de implementatie van programmeer-
omgevingen.. Gegevensstructuren als parseerbomen, abstracte syntaxbomen en parseertabel-
lenn kunnen uitstekend als boomstructuren gerepresenteerd worden. Een andere eigenschap 
vann deze gegevens is dat ze vaak veel redundante informatie bevatten. Als we bijvoorbeeld 
kijkenn naar COBOL programma's, zien we zeer veel codeduplicatie optreden. Deze duplica-
tiee is in de parseerbomen en in de abstracte syntaxbomen terug te vinden als het bestaan van 
identiekee takken. 
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Wee hebben de ATerm bibliotheek ontwikkeld als een efficiënte implementatie van dit soort 
boomstructuren.. Om deze bibliotheek zowel qua geheugen als qua tijd efficiënt te krijgen, 
makenn we gebruik van een techniek genaamd 'maximale sharing'. Deze techniek houdt in dat 
wee nooit twee keer dezelfde boom opbouwen. Bij het creëren van een nieuwe boom kijken 
wee eerst of we die boom al in het geheugen hebben. Zo ja, dan wordt de bestaande boom 
teruggegeven,, anders wordt er een nieuwe boom aangemaakt. 

Dezee techniek brengt natuurlijk extra werk met zich mee, omdat bij iedere boomcreatie 
gekekenn moet worden of de betreffende boom al bestaat. Bovendien is het niet meer mogelijk 
termenn te wijzigen nadat ze zijn gecreëerd. Dit betekent dat alle operaties een functioneel 
gedragg vertonen. Gelukkig krijgen we ook iets terug voor deze extra inspanningen, omdat 
hett vergelijken of twee bomen identiek zijn opeens heel goedkoop wordt: twee bomen zijn 
immerss alleen identiek als ze hetzelfde object zijn, dus met hetzelfde adres in het geheugen. 
Bovendienn bespaart deze techniek enorm op het aantal object creaties, waardoor ook bespaard 
wordtt op de tijd die nodig is om niet gebruikte objecten op te ruimen. 

Dee A S F + S D F naar C compiler 

ASF+SDFF is een executeerbaar formalisme, waarbij de semantiek van dit formalisme geba-
seerdd is op termherschrijven. Aangezien veel van de componenten van de nieuwe ASF+SDF 

Meta-omgevingg zelfgeschreven zijn in ASF+SDF is de efficiënte executie van ASF+SDF spe-
cificatiess van zeer groot belang voor dit project. Om ASF+SDF specificaties op een efficiënte 
manierr uit te kunnen voeren hebben we een compiler ontwikkeld die ASF+SDF vertaalt naar 
dee programmeertaal C. Opvallend is dat we er met succes voor gekozen hebben om deze 
compilerr zelf in ASF+SDF te specificeren. 

Aangezienn de ASF+SDF Meta-omgeving bedoeld is om grote industriële projecten aan 
tee kunnen, is het ook voor de compiler belangrijk dat die met grote specificaties om kan 
gaan.. Bovendien moeten gecompileerde specificaties overweg kunnen met grote hoeveelhe-
denn data. Om dit te bewerkstelligen maakt de gegenereerde C code gebruik van de hierboven 
beschrevenn ATerm bibliotheek. Hierdoor wordt alle redundantie direct uitgebuit. Boven-
dienn is één van de meest voorkomende operaties in de gegenereerde code het vergelijken van 
termen:: typisch iets waar de ATerm bibliotheek goed mee overweg kan. 

Hett debuggen van A S F + S DF specificaties 

Specificerenn is niets anders dan programmeren in een formele taal, dat wil zeggen een taal 
mett een solide wiskundige onderbouwing. Dit wil zeggen dat het schrijven van goede speci-
ficatiesficaties net zo moeilijk (of soms zelfs moeilijker) is als het schrijven van goede programma's. 
Hett is daarom dan ook belangrijk dat de specificatieschrijver de beschikking heeft over een 
goedee debugger. Uiteraard is dit een prima kans om ons generieke debugsysteem nuttig in te 
zetten.. We hebben hiertoe een koppeling gemaakt tussen ons generieke debugsysteem en de 
interpreterr in de ASF+SDF Meta-omgeving, waardoor we met een beperkte inspanning direct 
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eenn debugger voor ASF+SDF in handen hebben. 
Alss laatste presenteren we een zogenaamde "case-study" die laat zien hoe het mogelijk 

iss om ook ondersteuning voor debugging te bieden voor programma's die uitgevoerd wor-
denn door een interpreter die gespecificeerd is in ASF+SDF. Deze case-study laat zien dat 
A S F + S DFF samen met generiek debuggen een zeer krachtige combinatie vormt. 
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