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Samenvatting

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek is gericht op de ontwikkeling, het herstel
en het onderhoud van programmeertalen. Een programmeertaal kan gezien worden als
een formele grammatica. Er bestaan instrumenten die gebruikt kunnen worden om een
dergelijke grammatica te verbeteren, te verifiëren, aan te passen of te herstructureren.
Ook zijn er instrumenten die softwareartefacten, zoals taaldocumenten, automatisch uit
een formele grammatica kunnen generen.

Deze instrumenten worden vaak “grammarware” genoemd. Dit proefschrift heeft de
doelstelling om 1) de hedendaagse grammarware te verbeteren, uit te breiden en te ver-
diepen, en om 2) nieuwe benaderingen en methodologieën te ontwikkelen.

In het proefschrift is herwinning van een grammatica gedaan met behulp van zoge-
naamde “grammaticale onttrekkers”. Dit zijn speciale programma’s die formele gram-
matica’s kunnen afleiden van bestaande softwareartefacten met ingebouwde taalkennis
(zoals taaldocumentatie of de broncode van de compiler). Een typische herwinning van
een grammatica en een generiek stappenplan hiervoor zijn in hoofdstuk 3 te lezen. Daar-
naast vindt de lezer een beschrijving van een aantal complexe onttrekkers in de andere
hoofdstukken. Het automatiseren van het onttrekking proces is cruciaal in deze beschrij-
ving.

Grammaticale convergentie, besproken in hoofdstuk 4, is een nieuwe techniek voor
het afleiden van de relatie tussen twee of meer grammatica’s met behulp van grammaticale
transformaties. Deze methode is één van de weinige die op natuurlijke wijze in staat zijn
een aantal grammatica’s tegelijkertijd te behandelen. Grammaticale convergentie wordt
voor het eerst in dit proefschrift en de verwante publicaties gepresenteerd. Hoofdstuk
5 bevat een gevalsstudie die laat zien dat de methodologie goed toepasbaar is op grote
industriële projecten.

Het succes en de kracht van grammaticale convergentie wordt bepaald door de keuze
van de set operatoren die men gebruikt om de grammatica’s te transformeren. In dit
proefschrift wordt onze operatorenset XBGF zorgvuldig en nauwkeurig uitgelegd. We
tonen aan dat XBGF krachtiger en verder ontwikkeld is dan de bestaande sets operatoren.

In ons onderzoek hebben we veel gebruik gemaakt van taalstandaarden, onder andere
als een bron voor de onttrekkers of voor het documenteren van onze domein-gerichte ta-
len. Om efficient gebruik te kunnen maken van deze taaldocumentatie, is onderzocht hoe
deze in elkaar zit. Hiervoor werden tientallen taalstandaarden geanalyseerd, met het LDF
datamodel als resultaat. LDF is een taal waarin men niet alleen grammatica’s, maar ook
andere delen van een typisch taaldocument (zoals codevoorbeelden of tekst in een natuur-
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lijke taal) kan beschrijven. Zo wordt het mogelijk om een document op semi-automatische
wijze te verbeteren, te verifiëren, aan te passen of te herstructureren. Ook wordt het mo-
gelijk semi-automatisch een PDF- of HTML-versie van een document te genereren.

De voornaamste contributies van dit proefschrift zijn de volgende:

! Het stappenplan voor herwinning van een grammatica en andere inzichten op dat
gebied — zie [257] en Hoofdstuk 3.

! De lichtgewicht verificatietechniek genaamd “grammaticale convergentie” — zie
[166, 167, 168, 258, 259] en Hoofdstukken 4–5.

! De ontwikkeling van de grammaticale onttrekkers, met name de regel-gebaseerde
— zie [168] en Hoofdstuk 5.

! De 18 verschillende grammatica’s geproduceerd door deze onttrekkers — zie [260].

! De gedetailleerde analyse van meer dan 40 huidige taalstandaarden en taalhandboe-
ken — zie [262] en Hoofdstuk 6.

! Het datamodel voor het taalspecificatiedomein — zie [262] en Hoofdstuk 6.

! Het opstellen en het prototyperen van de taaldocumentatie infrastructuur — zie
[143, 258, 259] en Hoofdstuk 6.

! De 6 domein-specifieke talen voor grammarware en de door onze infrastructuur
geproduceerde taaldocumenten voor hen — zie [258, 259, 261] en Hoofdstukken
6–7.

! De krachtige set operatoren voor grammaticale transformaties — zie [168, 261] en
Hoofdstuk 7.

Met uitzondering van online documenten, zijn er in totaal acht publicaties op basis van
dit proefschrift, waarvan één journal paper [168], één ISO document [143], twéé extended
abstracts [257, 258] en vier proceedings papers [166, 167, 259, 262].


