
De plaats van formele specificaties in de
softwaretechnologie

J.A. Bergstra en G.R. Renardel de Lavalette

Forme le specificaties kunnen op dit moment zinvol ingezet worden bij
de softwareconstructie, ongeacht het feit dat veel futuristische beloften
van het wetenschappelijk front nog niet tot hanteerbare technieken
hebben geleid. In dit artikel definieren wij de begrippen formele
specificatie en formele specificatietaal, vergelijken deze met informele
specificaties en de methoden waarin deze gebruikt worden, bespreken
een classificatie van formele specificatietalen en geven een omschrijving
van projecten en projectomstandigheden waarin het gebruik van
formele specificaties in aanmerking komt. De nadruk ligt op
breedspectrum specificatietalen, waarin verschillende niveaus van
abstractie gehanteerd kunnen worden. Doel van dit artikel is aan te
geven in welke omstandigheden men van formele specificaties iets kan
verwachten en hoe men er voor kan zorgen dat zulks niet op een te
gespannen voet komt te staan met de bestaande
ontwikkelingsmethoden.

Inleiding
Forme le methoden zijn al meer dan twintig jaar on-
derwerp van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek
in de theoretische informatica. In dit artikel behande-
len wij een belangrijke toepassing van formele metho-
den die in onze ogen momenteel functioneel en zinvol
is: formele specificaties. Dit is een beperking, want de
term formele methoden behelst veel meer dan het ge-
bruik van formele specificaties alleen. De achterlig-
gende gedachte is dat met name de formele specifica-
ties op dit moment zover ontwikkeld zijn dat hun ge-
bruik direct tot verhoging van de arbeidsproduktiviteit
bij de softwareconstructie kan leiden. Daarom zal in
dit artikel vrijwel uitsluitend aandacht worden besteed
aan het praktisch gebruik van formele specificaties en
niet aan het gebruik van allerlei andere wetenschap-
pelijk gezien intrigerende opties uit de gereedschaps-
kist van de formele methoden; zie echter Appendix A
voor een globaal kwantitatief overzicht van het onder-
zoek aan formele methoden.
Van belang is direct vast te stellen dat het gebruik
van formele specificaties geen enkel nieuw doel intro-
duceert dat bij de klassieke systeemontwikkeling niet
aanwezig zou zijn. Vaak meent men dat formele me-
thoden een nieuw doel nastreven dat wetenschappe-
lijk wel maar commercieel minder interessant is, en
juist deze inschatting leidt tot de opvatting dat forme-
le methoden in de commercidle praktijk beter buiten
de deur gehouden kunnen worden. Onze opvatting is
dat deze minder gunstige inschatting in ieder geval
niet adequaat is voor het gebruik van formele specifi-
caties in een breedspectrum specificatietaal. Die tech-
niek is inmiddels bruikbaar in vele omstandigheden.
Het vervaardigen van formele specificaties is dus
slechts een additionele techniek die men kan hanteren

bij het bereiken van de doelen van de gebruikelijke
systeemontwikkeling.
Vanzelfsprekend brengt men met het gebruik van for-
mele specificaties geen verandering in het feit dat er
bij het systeemontwerp een grote stap gemaakt moet
worden van de informele definitie van eisen (require-
ments) naar de formele implementatie. Met het ge-
bruik van formele specificaties wordt nagestreefd deze
stap eerder in het ontwerptraject te zetten.
Forme le specificatietalen komen qua vormgeving
voort uit de traditie van de programmeertalen, maar
qua doelstelling en plaats in het ontwerpproces zijn
formele specificaties een volgende stap in de evolutie
van de systematische systeemontwerptechnieken die in
Informatie met enige regelmaat zijn besproken (zie
bijv. Borgers (1988), De len en Rijsenbrij (1987), Ten
Damme en Zwiggelaar (1987), Hoogakker en
Adriaans (1988), Put en Mees (1988), Van Slooten
(1987); voor een beknopt overzicht verwijzen we naar
Bemelmans, Van der Pool en Zwaneveld (1987),
hoofdstuk D 1.5). Hogere systeemontwerptalen zou
dan ook een redelijke benaming kunnen zijn voor de
hieronder nog te introduceren breedspectrum specifi-
catietalen.
Dat niet iedereen het met onze beschouwingen eens is
blijkt bijvoorbeeld uit Mills (1988). Daar wordt ge-
structureerd programmeren door Mills op een lijn ge-
steld met programmaverificatie en als de weg vooruit
gekenschetst. Het mogelijke belang van gestructureer-
de formele specificaties los van correctheidsoverwe-
gingen komt bij Mills niet naar voren. Juist deze filo-
sofie werkt naar onze overtuiging zeer remmend op
het gebruik van formele specificaties.

De rest van dit artikel laat zich als volgt beschrijven.
Na een definitie van de begrippen formele specifica-
tietaal en breedspectrumtaal in par. 2, is par. 3 gewijd
aan formele specificaties, met speciale aandacht voor
de vergelijking met informele specificaties en de me-
thoden waarin deze gebruikt worden. Par. 4 beschrijft
een classificatie van specificatietalen gebaseerd op
breedheid, d.w.z. verscheidenheid van theoretische
thema's (opgesomd in Appendix B) die erin verwerkt
zijn; de classificatie zelf is opgenomen in Appendix C.
Enige bijkomende aspecten, geillustreerd aan de hand
van de talen ASF en COLD, worden in par. 5 kort be-
handeld. Vervolgens gaat par. 6 in op de zgn. ETS,
een verzameling gereedschappen die voor zinvol ge-
bruik van een specificatietaal vereist is. Toepassings-
mogelijkheden van de diverse typen specificatietalen
komen in par. 7 aan de orde, gevolgd in par. 8 door
een beschouwing over de plaats van het werken met
formele specificaties binnen de produktiecyclus van
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software. In par. 9 introduceren wij de adviseur for-
mele methoden, die een belangrijke rol kan vervullen
in teams waar het gebruik van formele specificaties
aan de orde is. Tenslotte formuleren wij in par. to de
belangrijkste conclusies.

2 Wat zijn formele specificatietalen?

2.1 Begripsomschrijving
Het is niet mogelijk om een volstrekt precieze defini-
tie van een formele specificatietaal te geven; toch zul-
len we een poging tot afbakening van dit begrip wa-
gen. Het spreekt vanzelf dat het concept van een for-
mele specificatietaal zelf niet een formeel concept is.
In het onderstaande wordt expliciet verwezen naar de
stand van de wetenschap, in het bijzonder de theoreti-
sche informatica: met het wijzigen van de opvattingen
in die tak van wetenschap zal volgens onze omschrij-
ving ook veranderen wat men onder formele specifica-
ties en formele specificatietalen mag verstaan. Deze
verwijzing vindt men in de punten ii, iii, en iv-a.

Een formele specificatietaal T is een formalisme (col-
lectie van mogelijke taaluitingen in een formele syn-
tax) dat aan de volgende eisen beantwoordt.

i T is voorzien van concepten en bouwstenen die de
beschrijving van digitale systemen toelaten. Hierbij
denken we allereerst aan softwaresystemen, maar in
beginsel komen ook systemen die hardwarecomponen-
ten bevatten in aanmerking (met name vLsI-compo-
nenten).

ii T bevat primitieve taalconstructies welke meren-
deels aan de (mathematische) logica zijn ontleend.
Uitgesloten worden daarmee in het bijzonder allerlei
grafische voorstellingen waarvan de status in de logica
niet valt vast te stellen, omdat men bij grafische voor-
stelling zo moeilijk tussen werkelijke inhoud en toe-
vallige representatie kan onderscheiden. Tevens wor-
den alle informele taalconstructies uitgesloten die ge-
baseerd zijn op kwalificaties die in de logica tot dus-
verre niet op solide wijze kunnen worden ingepast (zo
mag men niet zeggen dat een systeem nuttig, snel, ef-
ficient, effectief, vernieuwend, inventief, concurre-
rend, attractief, goedkoop, onderhoudbaar, eenvoudig
te bouwen, robuust, fouttolerant, betrouwbaar, cor-
rect. stabiel, gebruiksvriendelijk, gemodulariseerd, ge-
structureerd, systematisch ontworpen, begrijpelijk, ge-
verifieerd, verifieerbaar, gevalideerd, valideerbaar,
conform de gebruikerswensen ontworpen, herbruik-
baar, uit herbruikbare componenten bestaand, van in
de toekomst herbruikbare componenten gebruik ma-
kend enz. is). Vanzelfsprekend mag men de hiervoor

genoemde begrippen wel hanteren wanneer daaraan
op logische valide wijze een formele betekenis gege-
ven is.

iii T is volstrekt precies gedefinieerd in die zin dat
men exact kan vaststellen of een expressie wel of niet
een legale expressie uit de taal T is; deze vaststelling
moet automatiseerbaar zijn. Vaststellen of een expres-
sie legaal is noemen we typecontrole (type checking);
het typecontroleprobleem moet beslisbaar zijn (en
liefst efficient programmeerbaar, uitgaande van een
machineleesbare versie van de syntax van T).

iv T is voorzien van een of meer wiskundige seman-
tieken. Deze semantieken moeten niet alleen in prin-
cipe bestaan, maar tevens op passende wijze gedocu-
menteerd zijn. Een wiskundige semantiek is een me-
thode om aan elke legale expressie E uit T een wis-
kundige constructie toe te kennen die als de betekenis
van deze expressie kan worden opgevat. We noteren
deze wiskundige betekenis voor expressie E bij se-
mantiek S met sEm(S,E). De theorie van semantiek
kan onafhankelijk van specifieke formalismen worden
bestudeerd: enkele boeken op dit gebied zijn De Bak-
ker (1980), Ehrig en Mahr (1985) en Tucker en Zuc-
ker (1988). Het primaire belang van de wiskundige se-
mantiek sEm(S,E) is er voor te zorgen dat men de in
punt ii hierboven uitgesloten beschrijvingswijzen ook
inderdaad vermijdt. Het zal immers moeilijk, zo niet
uitgesloten zijn de noties genoemd in ii van een lo-
gisch duidelijke semantiek te voorzien. Zo kan men
garanderen dat de expressies in T een objectieve bete-
kenis hebben (dit moet men niet absoluut lezen, ook
over logica en wiskunde is discussie mogelijk maar
zo'n discussie is zeker van een geheel andere orde dan
de discussie over de functionaliteit van een te ontwer-
pen systeem). Bij deze semantiek is een aantal criteria
van belang.

a De wiskundige constructies sEm(S,E) die deze
semantiek oplevert moeten bekend zijn in die zin dat
in de wetenschappelijke literatuur uitgebreide erva-
ring met de betrokken constructies bestaat. Men mag
er dan van uitgaan dat met het zoeken van zo'n con-
structie interne tegenspraken van de specificatie aan
het licht kunnen komen.

b De wiskundige constructies sEm(S,E) moeten in
redelijke mate de bedoelde betekenis van de expressie
uit T vatten. Het standaardvoorbeeld is hier natuur-
lijk de semantiek van de taal voor rekenkundige ope-
raties op de gehele getallen: de identiteit 6 (2 + 3)
= i geldt niet slechts in een !outer formalistische zin,
maar valt in te zien door te bedenken dat in de ge-
bruikelijk semantiek de betekenis van het linkerlid in-
derdaad het getal I is.
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c De semantiek (toekenning van de semantische
objecten) moet redelijk eenvoudig zijn. Dit betekent
dat deze toekenning in wiskundige zin natuurlijk en
doorzichtig moet zijn. Het is niet moeilijk semantie-
ken te vinden die de problemen slechts vergroten,
maar daar streven we niet naar. Een goede semantiek
vergroot in alle opzichten het begrip van het formalis-
me.

d Verschillende expressies E en E' die intuitief de-
zelfde betekenis hebben, moeten bij voorkeur dezelf-
de betekenis (semantiek) krijgen (d.w.z. dat er gelijke
mathematische constructies aan toegevoegd moeten
worden).

Voor een breedspectrum specificatietaal geldt boven-
dien nog een verdergaande eis.
v De taal T biedt de mogelijkheid om systemen op
verschillende niveaus van abstractie te beschrijven.
Bij voorkeur is het ook mogelijk om binnen de taal
uit te drukken wat de gewenste verbanden zijn tussen
twee systeembeschrijvingen op verschillend abstractie-
niveau. In het geval van een breedspectrumtaal wil
men ook een gewenste implementatie binnen de taal
kunnen uitdrukken. Dit kan men mogelijk maken
door pseudocode voor de vitale constructies uit effi-
cient implementeerbare talen als LISP en c binnen de
breedspectrum specificatietaal op te nemen. Zo'n taal
noemen we dan ook wel een ontwerptaal, omdat men
erbinnen het volledige traject van specificatie tot im-
plementatie op transformationele wijze kan doorlo-
pen.

2.2 Executeerbaarheid en implementeerbaarheid
Het blijkt dat de gebruikelijke programmeertalen vol-
doen aan de eisen i iv. We zouden natuurlijk in de
omschrijving van een specificatietaal op kunnen ne-
men dat deze niet efficient executeerbaar is. Dat lijkt
echter wel een heel sterke en weinig natuurlijke af-
grenzing. Het punt is dat een formele specificatietaal
niet executeerbaar hoeft te zijn. Het terrein waar men
winst wil boeken door de eis van executeerbaarheid te
laten vallen, kan men aangeven met de trefwoorden
expressiviteit, leesbaarheid, duidelijkheid, onderhoud-
baarheid, implementatie-onafhankelijkheid en specifi-
citeit.
Het is bij een breedspectrum specificatietaal mogelijk
een executeerbare deeltaal van aanzienlijke omvang
te hebben. Die zou nog veel groter kunnen zijn dan
wat er op dit moment in programmeertalen wordt
aangeboden en zich dan lenen voor prototype-imple-
mentatie. Beperking tot speciale deeltalen zou dan ef-
ficiente implementatie op snelle architecturen moge-
lijk moeten maken. Het is echter het niet-executeer-
bare deel van een specificatietaal dat het meest inte-

ressant is: daarmee immers tracht men op zo abstract
mogelijk niveau systeembeschrijvingen te geven. Om
een voorbeeld te geven bekijken we de volgende be-
schrijving van een vliegtuig V. V moet in staat zijn
om tot 2000 mensen over afstanden tot 350 kilometer
te vervoeren tegen een kostprijs concurrerend met die
van de trein. Deze bewering is heel duidelijk (zij het
niet formeel, maar het scheelt weinig) en is volstrekt
niet executeerbaar. Het is immers helemaal niet dui-
delijk dat,zo'n vliegtuig geconstrueerd kan worden.
Toch is het nut van zulke specificaties evident.
De betekenis sEm(S,E) van een specificatie E uit taal
T in semantiek S geeft ons helaas geen informatie
over wat nu een implementatie van E is. Daar is nog
veel ruimte voor informele begripsvorming. In techni-
sche zin is hier de moeilijkheid dat het begrip imple-
mentatie niet compositioneel kan worden gedefi-
nieerd: de implementatie van een geheel systeem laat
zich in het algemeen niet uitdrukken in implementa-
ties van de onderdelen van dat systeem. Feitelijk leidt
dat er toe dat informele beschrijvingen nodig zijn om
aan te geven hoe een specificatie moet worden geim-
plementeerd. Op het niveau van een geheel systeem is
het echter vaak volkomen duidelijk wat met een im-
plementatie wordt bedoeld. Daarom wordt de ideolo-
gie van de formele specificaties slechts in geringe ma-
te gehinderd door de afwezigheid van een formeel on-
derbouwde notie van implementatie.

3 Forme le specificaties versus informele
specificaties

3.1 Wat zijn informele methoden?
Hier gaat het om de methoden waarin informele spe-
cificaties gebruikt worden. Daaronder scharen we niet
alle informele taaluitingen die tegenwoordig bij de
systeemontwikkeling een rol spelen: voorop staat dat
er van een methodische en systematische wijze van
beschrijven sprake moet zijn.

Informele specificaties treden in de tegenwoordige
systeemontwikkeling veelvuldig op. Een belangrijk
voorbeeld zijn de bekende gegevensstroomdiagram-
men (dataflow diagrammen, DFD'S). De betekenis van
een DFD is moeilijk formeel te bepalen. Een van de

moeilijkheden is dat men geen informatie heeft over
de frequentie en de volgorde van de verschillende
procesbewerkingen die in het diagram optreden. Ge-
zien als een specificatie geeft een DFD een beperking
aan op de communicatie die tussen verschillende pro-
cessen toegestaan is. Dat geeft ons echter geen forme-

le semantiek van DFD's. Gedefinieerd moet dan name-
lijk worden wat precies de ruimte van (geformaliseer-
de) systemen is die we door de diagrammentaal be-
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perken (of anders gezegd, wanneer een systeem S aan
een gegeven DFD voldoet). In sommige methoden
wordt naast DFD's gebruik gemaakt van een andere
systeemrepresentatie voor het beschrijven van de be-
sturing van een systeem. Hier treedt direct de moei-
lijkheid op dat men moet begrijpen wat het verband
is tussen de beide representaties.

DFD's spelen een belangrijke rol in de methoden be-
schreven in Yourdon en Constantine (1978), De Marco
(1978), Gane en Sarson (1979) en McMenamin en
Palmer (1984); een overzicht wordt gegeven in Wood-
man (1988). Boeken over andere informele ontwerp-
technieken zijn Chen (1980), Lundeberg, Goldkuhl en
Nilsson (1982) en Jackson (1983). In Informatie is in
de loop der jaren veel over dit onderwerp geschreven:
zie de referenties in de 'Inleiding'. Een recent boek
op dit gebied is Hat ley en Pirbhai (1987).

Laat ons na deze inleiding een poging wagen te om-
schrijven wat een informele systeemspecificatie is. De-
ze specificatie zal spreken over een systeem (dat naar
alle waarschijnlijkheid nog gebouwd moet worden).
Van dit systeem wordt een opdeling in componenten
gegeven vanuit verschillende gezichtspunten: gege-
yens, besturing, constructie, externe functionaliteit,
interne architectuur. De verschillende structurele op-
delingen van het systeem of componenten daarvan
worden gedocumenteerd met veelal grafische technie-
ken. Bij relevante componenten, opdelingen of struc-
tureringen wordt vervolgens aangegeven welke wense-
lijke eigenschappen van het ontwerp door de gevolgde
keuzen worden gegarandeerd. Bijvoorbeeld zal men
stellen dat de aanwezigheid van een zeer gestructu-
reerd gegevensmodel het mogelijk maakt tijdens on-
derhoud het gegevensmodel aan te passen en dat een
onafhankelijk user interface het mogelijk maakt de
kern van het systeem onafhankelijk te maken van de
innovatie op het gebied van interactieve werkstations
of dat het onderscheiden van een aantal relatief onaf-
hankelijke processen snelle parallelle verwerking mo-
gelijk maakt. Meestal zal men door middel van een
uitgebreide data dictionary trachten aan te geven wel-
ke aspecten van de systeembeschrijving met welke an-
dere in enig verband staan. Aan deze data dictionary
kan men een nauwkeurige beschrijving van alle ge-
noemde aspecten en componenten toevoegen: aldus
ontstaat een systeemencyclopedie. Men kan de ont-
werpfase dan opvatten als het vullen van deze sy-
steemencyclopedie, terwijl in de fase van de definitie
van eisen de structuur van de systeemencyclopedie
wordt vastgesteld.

3.2 Wat is een formele specificatie? Een specificatie in
een formele taal!
Een formele specificatie is een beschrijving van een
(hypothetisch) systeem of deel van een systeem in een
formele specificatietaal. In technische zin is de forme-
le specificatie een legitieme expressie van zijn onder-
liggende formele specificatietaal T. Bij voorkeur wor-
den de faciliteiten die de taal biedt bij het geven van
deze specificatie op een natuurlijke wijze benut. Dat
betekent onder meer dat men de besturingsaspecten
van het systeem met de voor besturing bedoelde taal-
constructies zal beschrijven en de gegevens met de
voor gegevens bedoelde taalconstructies. Dit moet
niet te stringent genomen worden, maar het simuleren
van een mechanisme met daarvoor niet bedoelde (en
vermoedelijk niet handige) constructies van een for-
mele specificatietaal doet afbreuk aan de kwaliteit van
de specificatie. Bij specificatietalen die slechts een
klein spectrum van uitdrukkingsmogelijkheden aan-
bieden, zal men snel op dit probleem stuiten.

Vanzelfsprekend is een kale systeembeschrijving zon-
der enige informele begeleidende tekst niet bruikbaar.
Naast een formele specificatie heeft men altijd een in-
formele specificatie nodig die in ruime zin uitlegt wat
de bedoeling en beoogde plaats van het beschreven
systeem is. Vaak kan men deze informele uitleg ver-
mijden door een systematische keuze van mnemoni-
sche namen. Een specificatie onder de naam SEAT-RE-
SERVATION-SYSTEM-2.1 leidt immers zonder enig nader
commentaar tot een opvatting over de natuur van het
gespecificeerde systeem. Deze koppeling van een for-
mele specificatie aan een betekenis in de natuurlijke
taal is zelf geen formele kwestie en eigenlijk zou aan
de specificatie de (informele) bewering moeten wor-
den toegevoegd dat bepaalde namen mnemonisch zijn
bedoeld en dat die namen geacht worden een duide-
lijk betekenis in de natuurlijke taal te hebben c.q. op
te roepen.

3.3 Wat is een formele specificatie? Het wat versus het
hoe
Het ligt zeer voor de hand een onderscheid te maken
tussen het wat en het hoe van een systeem. Men zou
graag zien dat een specificatie aangeeft wat een sys-
teem moet doen zonder zich uit te spreken over het
hoe van het systeem. Het is onze opvatting dat, hoe
aantrekkelijk dit ook moge zijn, een strikte scheiding
van wat en hoe bij het schrijven van een formele spe-
cificatie niet mogelijk is. Wanneer men een systeem
gaat structureren is het natuurlijk zeer wel mogelijk
de optie open te houden de implementatie geheel an-
ders te structureren. Toch zal het niet eenvoudig zijn
om de sporen van de specificatie te elimineren.
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Waarom zou men dit ook doen? Voorzover een speci-
ficatie verstandige ideedn bevat over de uiteindelijke
implementatie is daar niets op tegen. Wanneer van as-
pecten van een specificatie niet op enigerlei wijze
wordt beoogd dat deze in redelijk corresponderende
vorm ook in een implementatie aangetroffen kunnen
worden, dan is het verstandig zulks expliciet in een
specificatie te vermelden (het werken met verborgen
soorten en functies bij algebraische specificaties levert
bijvoorbeeld de mogelijkheid voor zulke expliciete be-
weringen).

Wij menen dat het onderscheid tussen wat en hoe met
vervolgens sterke concentratie op het wat niet de kern
van het formeel specificeren is. Men wil bij formele
specificatie een systeem beschrijven zoals het is of
gaat worden. Door middel van abstractie kan men er
dan voor zorgen bepaalde 'details' niet mee te nemen.
Maar het afzien van bepaalde concrete informatie is
nog iets heel anders dan een strikte beperking tot het
wat. Bij zo'n strikte beperking zou men er snel toe
verleid worden de specificatie van een volstrekt irrele-
vante structuur te voorzien.
Vanzelfsprekend is het legitiem om zich bij een for-
mele specificatie tot het wat te beperken als dat mo-
gelijk is. Het is minder legitiem om als principe te
stellen dat men slechts het wat wil beschrijven en
daaruit af te leiden dat men over het hoe niets zegt.

3.4 Wat is het versus hoe werkt het
In par. 3.3 hierboven hebben we aangegeven dat de
splitsing tussen wat en hoe een problematische is. Dit
probleem wordt mede veroorzaakt doordat wij het
wat interpreteren als 'wat moet er gebeuren'. Vanuit
filosofisch standpunt kan men wat echter ook meer
abstract lezen als 'wat is het'. Een voorbeeld vormen
hier de natuurlijke getallen. Die kan men als wiskun-
dige objecten begrijpen. Dan ziet men wat natuurlijke
getallen zijn. Daarmee is echter volstrekt niet vastge-
legd hoe een computerimplementatie van de natuurlij-
ke getallen er uit moet zien. Een zakrekenmachine le-
vert zo'n implementatie, maar wel een andere dan die
men via een FORTRAN-vertaler verkrijgt. Vele ver-
schillende zakrekenmachines leveren overigens even-
zovele verschillende implementaties van de rekenkun-
de op natuurlijke getallen. De wiskundige definitie
van de natuurlijke getallen zou men in het jargon van
de theoretische informatica op dit moment een decla-
ratieve beschrijving noemen. Declaratieve beschrijvin-
gen kan men doorgaans van een mathematische se-
mantiek voorzien. De operationele betekenis (hoe
werkt het) van een declaratieve beschrijving is geens-
zins direct af te leiden uit de wiskundige semantiek
van die declaratieve beschrijving. De conclusie is nu

dat specificaties veelal declaratieve beschrijvingen zijn
die verklaren wat een systeem in essentie is zonder di-
rect aan te geven hoe het moet worden geimplemen-
teerd. In deze zin kan men wel staande houden dat
formele specificaties het wat beschrijven, waarna het
hoe nog moet worden aangegeven. Het is daarmee di-
rect duidelijk dat formele specificaties zonder toevoe-
ging van additionele specificaties niet eens executeer-
baar kunnen zijn. Nu is helaas ook deze zienswijze
een extreme en de waarheid ligt op subtiele wijze tus-
sen de extremen van deze en de vorige subparagraaf
in.

3.5 Nadelen van formele specificaties
Het schrijven van formele specificaties kan de volgen-
de nadelen hebben.

a Forme le specificatie kost tijd en geld. Men zal
formele specificatie dan ook alleen overwegen wan-
neer men een van te voren welbegrepen voordeel
wenst te behalen en niet omdat het immers geen
kwaad kan. Wanneer de klassieke systeemontwikke-
ling prima functioneert, bijvoorbeeld omdat het team
veel (positieve!) ervaring heeft met de te bouwen soft-
ware, is de kostenoverweging een duidelijke indicatie
tegen het gebruik van formele methoden.

b Forme le specificaties kunnen voor een deel van
het beoogde implementatieteam moeilijk leesbaar zijn
wegens tekortschietende vooropleiding van de pro-
grammeurs. In deze situatie moet men niet de fout

maken te hopen dat met een korte cursus de ontbre-
kende voorkennis wel kan worden bijgespijkerd, zo-
dat de programmeurs vlot aan de slag kunnen. Veel
meer voor de hand liggend is het de formele specifica-
tie handmatig te vertalen naar een voor de program-
meurs meer leesbare (en dan waarschijnlijk informe-
le) versie en de formele tekst te gebruiken als een
achtergronddocument bij het beoordelen van interpre-
tatieproblemen van de aldus ontstane informele speci-
ficatie.

c Wanneer formele specificaties enigermate com-

pleet zijn, kan het implementeren daarvan minder in-
teressant zijn, omdat de creativiteit van de program-
meur wordt ingeperkt door de mate van detail die in

de specificatie aanwezig blijkt te zijn. Dit is een ver-
velende kwestie die er in feite op neer komt dat elke
fraaie specificatie tevens duidelijke suggesties levert
voor mogelijke computerondersteuning ten behoeve
van de implementatie. Helaas zijn deze suggesties dik

wijls sterk gebonden aan het specifieke project en is
de vervaardiging van zulke hulpmiddelen te duur.

d Men zal vaak hopen dat de formele specificaties
automatisch executeerbaar gemaakt kunnen worden
om er mee te experimenteren (prototyping) of om op

goedkope wijze een implementatie te verkrijgen. In
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de meeste gevallen is deze verwachting niet gerecht-
vaardigd. Wij zouden zelfs durven stellen dat hoe
minder het mogelijk is een specificatie automatisch te
executeren, hoe beter, want abstracter de specificatie
is. Het is hierbij van belang er nogmaals op te wijzen
dat in onze ogen formele specificaties uitsluitend tot
doel hebben de klassieke technieken van systeemont-
werp (in relevante gevallen) te vervangen en daardoor
de kwaliteit van het ontwerp te verhogen en niet om
het implementatietraject goedkoper te maken. De
verhoogde kwaliteit van het ontwerp komt wellicht tot
uiting in de vlotte doorloop van de bouwfase, maar
niet zozeer in de bij de bouwfase gebruikte technolo-
gie.

e Forme le specificatietalen zijn niet algemeen be-
kend. Een formele specificatie zal dan ook vaak niet
zonder nadere vragen door een klant worden geaccep-
teerd. Op dit punt is de vaststelling onontkoombaar
dat op den duur standaardisatie van specificatietalen
plaats dient te vinden. Forme le specificatietalen als
COLD en VDM (of preciezer META iv, de taal behoren-
de bij vin4) maken bij toekomstige standaardisatie
een redelijke kans om internationaal geaccepteerd te
worden.

3.6 Technische voordelen van formele specificaties
Een formele specificatie is duidelijk in die zin dat er
uit hoofde van het begrip zelve geen gebruik in kan
worden gemaakt van primitieven zonder wiskundige
betekenis. Dit volgt uit clausules ii en iv bij de be-
gripsomschrijving van een formele specificatietaal.
Het belang van specificaties met een duidelijke se-
mantiek werd recent nog onderstreept in De Ridder
(1988).

Mits gesteld op een voldoende hoog niveau levert een
formele specificatie een goede documentatie op die in
veel gevallen bij onderhoud goed aanpasbaar is en
uitstekend inzicht geeft in de architectuur van een sys-
teem. Gebruik makende van een breedspectrum spe-
cificatietaal kan men een grote mate van structuur
aanbrengen in een specificatie. Deze structuur kan
zelf hulpmiddel zijn bij het ontwikkelen van nieuwe
versies van de gespecificeerde software (of systemen).
In een breedspectrum specificatietaal is het mogelijk
om willekeurig complexe stukken toegepaste wiskun-
de op een formeel adequate wijze in de specificatie
onder te brengen (zij het dat dit technische voorzie-
ningen kan vereisen, zie par. 5). Zo is een specificatie
dan niet alleen een documentatie van de code (na im-
plementatie), maar eveneens van de achterliggende
wiskunde. Dit is met name relevant wanneer het ach-
terliggende wiskundige model zelf geregeld wordt ge-
wijzigd.

3.7 De verdienste van het gebruik van formele
specificaties
De voordelen van een formele specificatie dienen van-
zelfsprekend te worden afgewogen tegen de nadelen
die in par. 3.5 hierboven werden aangegeven. Het is
natuurlijk van geval tot geval een andere afweging en
we kunnen geen algemene uitspraken doen over de
kans dat de afweging positief uitvalt in de richting van
het gebruik van formele specificaties.
De verdienste van formele systeemspecificaties kan
men vanuit twee hoeken benaderen. Het schrijven
van formele specificaties kan enerzijds een nuttige in-
vloed hebben op het ontwerpproces, het ter beschik-
king hebben van formele specificaties anderzijds le-
vert een complete en zeer duidelijke documentatie
op. Het valt nu te verwachten dat in de meeste geval-
len het voordeel van formele specificaties moet wor-
den gezocht in het eerste aspect. Door formeel te
gaan specificeren beoogt men een beter ontwerp te
verkrijgen.

Met nadruk moet erop gewezen worden dat een for-
mele specificatie niet noodzakelijk een goede is. For-
mele specificaties kan men zien als een formalisme
voor het maken van bouwtekeningen. Dat de bouwte-
kening 'maakbaar' is of dat bij realisering een bruik-
baar produkt verkregen wordt, berust in geen enkele
mate op het formele karakter van de specificatie,
maar uitsluitend op additionele inzichten die men in
een minder formele context aan de formele specifica-
tie koppelt. Het formele karakter van de specificatie
kan er wel bij helpen deze additionele inzichten te
verkrijgen. Maar ook hier moet men de zaak niet om-
draaien. Een onhandig geschreven formele specificatie
kan totaal onleesbaar zijn en daardoor van geen enke-
le praktische betekenis. Van de in par. 9 omschreven
adviseur formele methoden verwacht men een aanzet
tot het schrijven van leesbare specificaties.

Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat het gebruik
van formele specificaties geen vervanging is voor an-
dere overwegingen terzake kwaliteitsaspecten zoals
bijvoorbeeld genoemd in Van Vliet (1988).

4 Een classificatie van formele
specificatietalen

4.1 Noodzaak tot classificatie
Er zijn vele tientallen specificatietalen ontwikkeld die
men met enig recht het predikaat formeel kan toeken-
nen. Het is daarom nodig enige structuur aan te ge-
ven binnen deze populatie. Dit is met name van be-
lang omdat verschillende talen verschillende beoogde
toepassingsgebieden hebben. Het criterium waarlangs
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wij de zaak hier organiseren is dat van de theoretische
thema's. Hoewel eerder gesteld werd dat de construc-
ties van een formele specificatietaal aan de logica ont-
leend moeten zijn, zou men hier beter kunnen spre-
ken van het ontlenen van features aan dat deel van de
theoretische informatica dat zich met semantiek bezig-
houdt. De theoretische informatica draagt er zorg
voor dat de door haar besproken en beschreven con-
cepten van een naar logisch-wiskundige maatstaven
passende betekenis worden voorzien. Wanneer men
dus bij het ontwerp van een specificatietaal aspecten
en begrippen inbouwt die ontleend worden aan solide
delen van de theoretische informatica, is men ervan
verzekerd dat het vinden van een semantiek voor de
specificatietaal op die aspecten in ieder geval niet vast
zal lopen.

Bij een classificatie van de verschillende specificatieta-
len gaan we uit van de begrippen uit de theoretische
informatica die opgenomen worden in de verschillen-
de talen. De theoretische thema's moeten daartoe al-
lereerst worden geinventariseerd. Wij geven in Ap-
pendix B een opsomming van deze themes zonder in
te gaan op de inhoud van deze stukken theorie. Het
beschrijven van de inhoud van de diverse theoriedn
gaat het bestek van deze bijdrage verre te buiten.

4.2 Een indeling
De classificatie van specificatietalen die wij in Appen-
dix C geven kent de volgende categorieen:

i thematische specificatietalen: in deze talen wordt
een enkel theoretisch thema als uitgangspunt geno-
men;
ii combinatietalen: in zulke talen worden een klein
aantal (twee of drie) theoretische thema's gecombi-
neerd; vaak kunnen zulke talen worden gezien als
combinaties van thematische talen;
iii midspectrum specificatietalen: in zulke talen wor-
den aspecten uit een veelheid van theoretische the-
ma's aangeboden zonder de wens om universeel te
zijn;
iv breedspectrum specificatietalen: in zulke talen
wordt een maximale uitdrukkingskracht nagestreefd
door combinatie van vele verschillende theoretische
thema's; zulke talen worden voortdurend uitgebreid
met nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden.

Ook bij de informele beschrijvingsmethoden kan men
deze indeling met wat goede wil hanteren. DFD'S zou-
den dan thuishoren in categorie i, de systeemmatrix
zoals gebruikt in de smx-methode (zie Sebus (1981))
eveneens in i, de methode behandeld in Put en Mees
(1988) zou een typische vertegenwoordiger van cate-

gorie ii zijn. Methoden van categorie iv zijn ons onbe-
kend.

Omdat dit geen inhoudelijk overzichtsartikel over for-
mele specificaties en specificatietalen is maar veeleer
een beschouwende bijdrage over de huidige mogelijk-
heden en onmogelijkheden, zien we af van het geven
van historische informatie en literatuurverwijzingen
bij elke taal. Voor geInteresseerde lezers is het echter
zinvol te weten dat bij enkele onderzoeksinstituten in
Nederland op het gebied van verschillende van de
specificatietalen die hieronder zullen worden genoemd
een uitgebreide expertise bestaat. Bij de faculteiten/
afdelingen informatica (of meestal wiskunde & infor-
matica) van deze instellingen kan men doorgaans in-
formatie verkrijgen terzake formele specificaties en de
volgende talen in het bijzonder. Zonder enige aan-
spraak op volledigheid volgt hier een opsomming van
de stand van zaken betreffende de verdeling van de
expertise.

ASF

COLD

LOTOS

PSF

VDM

VVSL

Centrum voor Wiskunde en Informatica
Philips Research Laboratories Eindhoven,
Rijksuniversiteit Utrecht
Universiteit Twente, Technische Universi-
teit Eindhoven
Universiteit van Amsterdam
Dr. Neher Laboratorium van de PIT,
Rijksuniversiteit Leiden
Dr. Neher Laboratorium van de Frr
Rijksuniversiteit Utrecht

5 Additionele aspecten
We nemen als voorbeeld de stand van zaken bij de
breedspectrumtaal COLD en de thematische taal ASF.
Bij andere talen bestaan ook allerlei extra faciliteiten
die het gebruik van de taal aangenamer dienen te ma-
ken.

Bij een taal als COLD is het niet de bedoeling dat elke
gebruiker de syntax eenvoudigweg voor lief neemt.
Integendeel is het de verwachting dat het gebruik van
COLD in een project een zo kostbare zaak zal zijn dat
het zinvol is om per project ad hoc wijzigingen van en
toevoegingen aan de syntax aan te brengen. Zo is het
nuttig gebleken om een macropakket toe te voegen
dat de nette representatie van matrixalgebra binnen
een specificatie mogelijk maakt.

Voor een ander project was het zinvol om real time
temporele logica toe te voegen, en zulks was zonder
veel moeite mogelijk. Weer een ander project bleek

486

INFORMATIE JAARGANG 31 NR. 6

PAG. 477 T/m 556 1989



de toevoeging van de communicatieprimitieven van
Ada (rendez-vous mechanisme) te vereisen. Voor on-
derwijsdoeleinden tenslotte werd een versie van de
taal vervaardigd waarin men rendundante informatie
kan onderdrukken teneinde specificaties compacter te
kunnen opschrijven. De redundantie kwam er in dit
geval uit voort dat de optie van overloading niet werd
gebruikt. Dan blijkt direct dat men veel minder type-
informatie hoeft mee te nemen bij gebruik en defini-
tie van operatoren. Het laten varen van de optie tot
overloading maakt type-informatie voor operatoren
dus deels redundant. Dat kan, zoals eerder gezegd is,
worden gebruikt om een versie van de taal te maken
die deze informatie niet expliciet laat zien en daar-
door in veel gevallen plezieriger leest.
Voorts is er een hulpmiddel dat de structuur van een
cow-specificatie laat zien in een hidrarchisch geor-
dende familie van tekeningen (bij een specificatie van
25 blz. krijgt men ca. 2 blz. aan plaatjes). Het is ook
mogelijk om deze plaatjes direct als invoertaal te ge-
bruiken bij een interactieve structurele editor.
Tenslotte is er een bibliotheek van specificaties en im-
plementaties (in c) van deze specificaties. Deze bi-
bliotheek wordt voortdurend uitgebreid en maakt het
steeds eenvoudig om nieuwe specificaties te bouwen.

Bij ASF is er een additioneel systeem SDF dat het mo-
gelijk maakt om allerlei vrijheden in de syntax aan de
gebruiker toe te staan. Hierbij moet gedacht worden
aan mixfix- en infixnotaties voor operatoren, vrije
keuze van prioriteiten van operatoren en zelfs niet-li-
neaire notatie van vergelijkingen. Daarnaast is er een
faciliteit die plaatjes genereert van de modulaire
structuur van een specificatie, zij het minder geavan-
ceerd dan in het geval van COLD.
Evenals bij COLD is er voor ASF een bibliotheek van
modulen. Implementaties van deze modulen kunnen
automatisch worden gegenereerd door een vertaler
die ASF naar PROLOG vertaalt. Deze vertaling leidt
uitsluitend tot bruikbare programma's wanneer de ge-
geven AsF-specificaties volgens bepaalde richtlijnen
zijn genoteerd. Dit is een ernstige, doch onvermijdba-
re beperking van de AsF-vertaler, maar dit illustreert
de opmerkingen gemaakt in par. 2.2 en 3.5.d. Bij an-
dere specificaties kan men implementatie met de hand
in c overwegen. Daarvoor zijn echter geen richtlijnen
vastgesteld.

6 Noodzakelijke hulpmiddelen; de ETS
Voor zinvol gebruik van formele specificatietalen is
het nodig om over enkele software-hulpmiddelen te
beschikken. Benodigd zijn: een editor, een ontleder,
een programma voor typecontrole, een afdrukroutine
die een afdruk aflevert van goede kwaliteit (fraai let-

tertype op een laserprinter), een eenvoudige systema-
tiek om de opslag van specificaties te realiseren en
een eveneens eenvoudige systematiek voor versiebe-
heer.
Voorts zal men bij elke taal behoefte hebben aan een
standaardbibliotheek van modulen (specificaties) in
die taal. Bij voorkeur heeft men bij deze modulen
ook implementaties maar dat is minder essentieel.
Gewenst maar niet noodzakelijk is de integratie van
de taal (d.w.z. de hierboven genoemde functies) in
een op klassieke beginselen gebaseerde software-ont-
wikkelomgeving zoals PROMOD of TEAMWORK. Deze
wens komt natuurlijk met name naar voren wanneer
men de formele specificatietaal gaat gebruiken in een
omgeving waar zulke ondersteunende systemen reeds
zijn ingeburgerd.
Bovenstaande overwegingen leiden ons tot het volgen-
de begrip: de elementaire gereedschapskist (elementary
tool set, Ers) voor een specificatietaal. Deze bestaat
uit:

een ontleder (en syntax checker);
een programma voor typecontrole (moet redelijke

foutmeldingen afleveren);
een programma dat lijsten van verwijzingen levert;
een editor (indien de syntax niet gewoon uit ma-

chineleesbare tekens bestaat);
een goede afdrukroutine (moet laserprinterkwali-

teit leveren met verschillende lettertypen);
een gereedschap dat plaatjes genereert van het

hoogste structuurniveau van specificaties.
Vanzelfsprekend moeten deze programma's van enige
documentatie voorzien zijn. Men kan de ETS in vele
kwaliteiten uitvoeren. Eenvoudig is hier goed genoeg.
Van groot belang is dat de gereedschappen probleem-
loos met een specificatie van zo'n 5000 regels uit de
voeten kunnen. Wanneer een ETS beschikbaar is kan
men met een taal aan de slag.

Over de verschillende componenten van een ETS kan
het volgende worden opgemerkt: ontleden is stan-
daard, typecontrole is dat nog steeds niet (goede pro-
gramma's voor typecontrole zijn bijna even moeilijk
te bouwen als goede vertalers), het genereren van lijs-
ten van verwijzingen is standaard, de bouw van sim-
pele editors is standaard, de bouw van interactieve
syntaxgestuurde editors is verre van standaard, af-
drukken kan een (financieel) probleem zijn, maar is
van vitaal belang. In Davis (1988) staat helder aange-
geven welke grafische ondersteuning bij verschillende
ontwerptalen zinvol en inmiddels standaard is.
De opvatting in Hard (1988), dat in de toekomst vrij-
wel overal meer grafische dan tekstuele documentatie
gebruikt zal worden, delen wij overigens niet. De su-
perioriteit van plaatjes over tekst is namelijk per-
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soonsgebonden. Bovendien is er geen aanwijzing dat
ontwerpers die zich op plaatjes baseren, produktiever
zijn dan ontwerpers die vanuit tekst denken.
Het produceren van een ETS uitgaande van een taal-
definitie gaat bij de huidige stand der techniek beslist
nog niet vanzelf en het verbeteren van een problema-
tische ETS is eveneens een probleem; men moet op dit
punt derhalve opletten of een aangeboden ETS inder-
daad bevredigend is. De wens om een syntaxgestuur-
de editor ligt voor de hand, maar bij complexe speci-
ficatietalen vertonen zulke editors vooralsnog helaas
meer nadelen dan voordelen.

7 Toepassingen

7.1 Toepassingsmogelijkheden van mid- en
breedspectrumtalen
Men kan bij de huidige stand van de techniek formele
specificaties gebruiken bij projecten met bepaalde
specifieke karakteristieken. We noemen een aantal
voorbeelden van zulke omstandigheden, waarin het
gebruik van formele specificaties met reden overwo-
gen kan worden.

a Een project met de volgende omvang en eigen-
schappen: 2-4 mj. (mensjaar) ontwerp en analyse,
complexe technische programmatuur (komt veel voor
in de cAD-hoek), verwachte bouwtijd 5-10 mj., duide-
lijke scheiding tussen softwaredeskundigheid en tech-
nische materiedeskundigheid, een probleem met de
definitie van eisen, terwijl de gebruiker wel weet wat
hij/zij wil. Bij kleinere projecten is het gebruik van
formele methoden zinvol vanaf het moment dat de
technische kant van het ontwerp als een probleem
wordt gevoeld.
In deze situaties is het met name zinvol om formele
specificaties te gebruiken wanneer de te ontwerpen
software nieuw is voor het ontwikkelteam. De pro-
duktiviteit te verbeteren van een geroutineerd team
dat al jaren met succes een bepaald soort van pro-
gramma's aflevert, is met formele specificaties nauwe-
lijks mogelijk. Bij een 'nieuw probleem' kan men
bijv. aan de volgende gevallen denken. Een team dat
gewend is vertalers te schrijven wil een vertaler-gene-
rator gaan schrijven. Of men gaat over van het schrij-
ven van gewone ontleders naar het schrijven van in-
crementele ontleders.

b Een project loopt al langer, maar wordt de betrok-
ken ontwerpers te moeilijk. Omdat er al veel kennis
is over het systeem dat men wil bouwen, kunnen we
hier naar iets grotere dimensies kijken (bijv. een ge-
schatte bouwinspanning van 25 mj.). De betrokken
ontwerpers hebben de indruk dat de documentatie

een onvoldoende beeld van het systeem in wording
gaat bieden en dat de tot dusverre bestaande technie-
ken om het systeemontwerp vast te leggen (zoals
DFD's, toestandsovergangsgrafen, ER-diagrammen en
de vele varianten die daarop bestaan) niet bevredi-
gend kunnen worden toegepast. Aannemende dat de
opdracht voldoende duidelijk was en dat de ontwer-
pers voor hun taak berekend zijn, bestaat er nu de
mogelijkheid dat het project geholpen zou kunnen
worden met een veel betere technische documentatie.
Die documentatie kan men dan in een formele specifi-
catietaal gaan schrijven. Hierbij is het van belang een
breedspectrum specificatietaal te gebruiken (zoals
COLD of vva.) omdat men in een groot ontwerp aller-
lei verschillende concepten tegenkomt die uitsluitend
in een breedspectrumtaal gelijktijdig op natuurlijke
wijze kunnen worden ondergebracht.
De verwachting die men van deze ingreep heeft is het
bereiken van een veel duidelijker beschrijving van het
produkt dan wel van delen en globale ontwerpen
daarvan. Dit produkt kan een definitie van eisen zijn,
een software-ontwerp dat men beoogt in een efficien-
te taal als c of LISP te implementeren, of zelfs een be-
schrijving van een schakeling die in VLSI geintegreerd
moet gaan worden. De hier genoemde ingreep wordt
toegepast tijdens de uitvoering van het project vol-
gens de klassieke produktiecyclus. De betere docu-
mentatie die aldus ontstaat, wordt direct gebruikt om
het ontwerpproces te sturen en te verbeteren. Rende-
ment van deze ingreep valt met name te verwachten
wanneer de software gecompliceerde toegepaste wis-
kunde implementeert (bijv. in het geval van signaal-
verwerking), wanneer aan de besturingsstructuur van
de software zeer hoge eisen worden gesteld (bijv. real
time systemen waarin interactie van een eindgebruiker
met verschillende onderling gekoppelde subsystemen
optreedt) of wanneer louter en alleen de structurering
van de software al een probleem oplevert (bijv. wan-
neer de data dictionary van een groot pakket onvol-
doende informatie bevat betreffende de daarin ge-
noemde processen).

c Wanneer een team verwacht geregeld een bepaald
type software te zullen gaan schrijven of ruimer ge-

steld een bepaald type systemen te moeten gaan af-

leveren, kan de gedachte opkomen dat men voor deze
klasse van systemen een speciale ontwerptaal wil ont-
wikkelen die op maat gesneden is en geen onbruikba-
re overhead met zich sleept. De eerste stap bij het
ontwikkelen van zo'n beperkte specificatietaal is van-
zelfsprekend het beschrijven van enkele van de
beoogde systemen in een informele taal om zicht te
krijgen op de aspecten die men mee wil nemen in de

beschrijvingen. Wanneer men zicht gekregen heeft op
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de gewenste expressiviteit, is het mogelijk om een
syntax voor de gewenste specificatietaal te gaan ont-
werpen en aan de implementatie van de benodigde
hulpmiddelen zoals ontleders, programma's voor type-
controle en editors te gaan denken.
In deze situatie kan het zinvol zijn om een breedspec-
trum specificatietaal (COLD of vvsL) ter hand te ne-
men en allereerst enkele voorbeeldsystemen in deze
taal formeel te specificeren. De voordelen daarvan
zijn de volgende.

Men kan direct gaan specificeren zonder zich zor-
gen te maken over de ondersteuning van een voorlo-
pig formalisme. Immers, zeker bij omvangrijke syste-
men is de constructie van een specificatie zonder eni-
ge computerondersteuning een problematische kwestie.
2 Men heeft bij het formeel in beeld krijgen van de
systemen de keuze uit vele beschrijvingswijzen, in het
bijzonder ook uit representaties waar men denkend
vanuit de systemen niet direct aan gedacht zou heb-
ben, maar die aantrekkelijk zijn vanuit het oogpunt
van documentatie, representatie, systematisering of
aansluiting aan andere ontwerptradities.
3 Men kan op basis van geoptimaliseerde specificaties
van voorbeeldsystemen vaststellen wat het rendement
is van de formele vastlegging, daarna kan men vast-
stellen welke features van de breedspectrumtaal van
belang zijn bij de onderhavige problematiek, vervol-
gens kan men een deeltaal van de specificatietaal kie-
zen en daarvoor een passende concrete syntax ontwik-
kelen, met inmiddels beschikbare technieken kan een
variant van de breedspectrumtaal op deze wijze aan-
gepast worden aan de speciale wensen.
Heeft men de weg langs experimentele systeemspecifi-
caties in een breedspectrum specificatietaal gevolgd
dan is het wel denkbaar dat de behoefte aan het ont-
wikkelen van een nieuw formalisme is geweken en
men zich tevreden stelt met een aangepaste syntax
voor een deeltaal van de gebruikte breedspectrum
specificatietaal. Het is ook mogelijk dat men een hoe-
veelheid gereedschap wenst die uitstijgt boven wat
mogelijk is gegeven de tussenschakel van de gekozen
breedspectrumtaal. In dat geval moet een nieuw for-
malisme worden vastgesteld en voorzien van gereed-
schap. Wij menen dan ook in dit tweede geval de weg
langs de breedspectrumtaal rendement afwerpt door
de invloed die deze stap heeft op het ontwerp van de
nieuwe beschrijvingstaal. Naar vermogen zal men im-
mers proberen de bevredigende aspecten van de geko-
zen taal over te nemen.

De auteurs kennen in Nederland tien gevallen van in-
tensieve praktische toepassing van formele specifica-
ties. In elk van de gevallen heeft het werk aan de for-
mele specificaties geleid tot een significant beter in-

zicht in het ontwerp. In geen van deze gevallen was
de implementatie van de specificatie een problemati-
sche beperkende factor.

7.2 Toepassingen van thematische talen en
combinatietalen
We volstaan met het noemen van enkele voorbeelden.
ASF, ACT ONE, OBJ2 enz.: specificatie van sequentidle
systemen zoals editors, ontleders, programma's voor
typecontrole, programmageneratoren voor specifieke
applicatiegebieden;
LOTOS en SDL: specificatie van communicatieprotocol-
len en protocollen voor am-systemen (doch toepas-
singsgebied in beginsel onbeperkt).

De thematische specificatietalen zijn deeltalen van de
breedspectrumtalen (of kunnen eenvoudig in uitbrei-
dingen van de breedspectrumtalen worden opgeno-
men). Hieruit volgt dat men vanuit de doelstelling van
specificaties geen directe reden heeft om met een the-
matische taal aan de gang te gaan. De motivering ach-
ter de ontwikkeling van thematische talen heeft de
volgende aspecten.
i Door theoretische concepten in een thematische
specificatietaal in te passen kan men onderzoeken hoe
deze tot onderdeel van een breedspectrumtaal ge-
maakt kunnen worden. In dit geval is de thematische
taal een onderzoekinstrument. Dit is de motivering
van PSF/A en PsF/c. Wij menen dat deze motivering
veel breder kan gelden (bijvoorbeeld ook voor Z).

ii Voor thematische specificatietalen kan men soft-
ware-ondersteuning bieden die direct gebaseerd is op
wiskundige eigenschappen van de theoretische con-
cepten die er aan ten grondslag liggen. Bij de imple-
mentatie van deze gereedschappen is het handig uit te
gaan van een beperkte taal. Opgemerkt kan worden
dat men later wel de prijs betaalt dat de geschreven
gereedschappen niet direct bruikbaar zijn voor een
breedspectrumtaal en daardoor minder zichtbaar zijn.
Exemplarisch zijn hier de algebraIsche specificatieta-
len die alle leiden tot implementaties die gebruik ma-
ken van termherschrijving.
iii Sommige thematische talen worden direct gebruikt
bij de produktontwikkeling in omstandigheden die
niet tot de wens tot inbedding in een breedspectrum-
taal leiden. Naar verluidt geldt dit voor ERAE, ESTER-

EL, LOTOS, SDL, STATECHARTS en Z. Wij missen pre-
cies inzicht in wat er langs deze lijnen reeds is bereikt
(veel applicaties zijn om commercidle redenen confi-
dentieel of bevinden zich in de militaire hoek).

8 De plaats van formele specificaties in de
produktiecyclus voor software
We zijn nu in staat vast te stellen welke plaats het
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werken met formele specificaties in de produktiecy-
clus van software inneemt. Als men uitgaat van een
ontwikkelingsproces waarin systematische ontwerp- en
specificatietechnieken worden toegepast (zoals DRYS
enz.) dan kan men allereerst domweg deze technieken
vervangen door specificaties in een (breedspectrum)
specificatietaal. In dit geval is de produktiecyclus de-
zelfde gebleven, zij het dat in een stadium de gebruik-
te techniek is vervangen.
Het is mogelijk dat dit eenvoudige model niet vol-
doet. Bijvoorbeeld omdat voor de eerste stadia van
het ontwerp de informele technieken voldoen en de
formele technieken een communicatie- en begripspro-
bleem introduceren. In dat geval is het zinvol te be-
ginnen met informele ontwerptechnieken en geleide-
lijk de documenten te vertalen naar een formele taal.
Er wordt dan een fase aan de produktiecyclus toege-
voegd: na de ontwerpfase komt een formele specifica-
tiefase. Dit is een tweede scenario voor inpassing van
formele specificaties in de produktiecyclus.
Het tweede model kan onbevredigend zijn, wanneer
de formele beschrijvingen van het systeem ontoegan-
kelijk en onbegrijpelijke vormen aannemen (waarbij
we even aannemen dat dit niet veroorzaakt wordt
door incompetentie van de makers van de specifica-
tie). In dit geval zijn er twee opties. De eerste is het
vinden van ad hoc syntactic sugar voor de specificatie-
taal die het mogelijk maakt de specificaties fraaier te
laten ogen. Voorbeelden daarvan zijn eerder in par. 5
genoemd. Een andere mogelijkheid is het genereren
van leesbare documentatie betreffende specificaties
door het laten vallen van delen van de beschrijving of
het maken van plaatjes van aspecten van de specifica-
tie. Op deze wijze is het vaak mogelijk de beschrijvin-
gen die men bij gebruikelijke (door ons informeel ge-
noemde) ontwerptechnieken verkrijgt achteraf te ma-
ken vanuit de formele specificatie. Dit is het derde
model. Deze werkwijze is doorgaans alleen mogelijk
wanneer men voor het beoogde probleemgebied extra
(software-)investeringen wil plegen.
Het vierde model gaat uit van een aanzienlijke onder-
steuning met gereedschap waarin men de formele spe-
cificaties interactief genereert vanuit een cAD-systeem
waarvan het gebruikersinterface is georienteerd op
een informele methode (bijv. een op diagrammen ge-
baseerd formalisme). In die situatie kan men vanuit
de bekende en leesbare notaties denken en toch com-
plete formele specificaties maken. Dit is geen eenvou-
dige zaak. De ervaring leert dat het moeilijk is omge-
vingen te bouwen die beter werken dan het bij model
drie genoemde proces. Wij menen dat het in de mees-
te gevallen niet zinvol zal zijn dit schema na te streven.

Aan het eindpunt van deze serie modellen liggen na-

tuurlijk de omstandigheden waarin formele specifica-
ties niet zinvol kunnen worden ingezet. Wanneer
zulks aan de expressiviteit van de taal ligt, kan men
een andere specificatietaal gaan zoeken (of maken).
Deze activiteit maakt naar onze mening geen deel uit
van de software engineering produktiecyclus. Dan is
het nog mogelijk dat alle (of de meeste) zaken die bij
het ontwerp een rol spelen zich niet voor formalise-
ring in welke taal dan ook lenen; in dat geval hebben
de formele specificatietalen gewoonweg geen rol in de
produktiecyclus. Duidelijke voorbeelden zijn hier
computers graphics en signaalverwerking. Of een
beeld mooi is bepaalt men uiteindelijk op het oog en
die bepaling kan vooralsnog op geen enkele wijze
worden vervangen door een formele definitie. Hier-
mee is natuurlijk niet gezegd dat in deze thema's for-
mele specificaties geen rol spelen, maar zeker lijkt dat
die rol tot componentniveau beperkt blijft en op sys-
teemniveau veel minder uitgesproken zal zijn. Van
het systeemniveau zal men vaak alleen besturings-
aspecten kunnen specificeren, terwijl de echte functie
in een formele specificatie buiten beeld blijft.

9 Opleiding en deskundigheid; de adviseur
formele methoden
Het spreekt vanzelf dat formele methoden niet kun-
nen worden toegepast door een team dat er in het ge-
heel geen weet van heeft. Hieruit volgt echter niet dat
door het volgen van enkele cursussen in een formele
specificatietaal de deskundigheid ontstaat die vereist is
voor het succesvol toepassen van formele specificaties.
Ons standpunt is hier als volgt: er moet zich bij het
team tenminste een persoon bevinden met gedegen
ervaring betreffende formele specificaties. Deze advi-
seur formele methoden (formal methods consultant)
moet beschikken over de volgende zaken:
a kennis van en ervaring met de klassieke ontwikke-
lingsgang van maatsoftware;
b kennis van de syntax en semantiek van tenminste
een breedspectrum specificatietaal, dan wel kennis
van een thematische taal plus een duidelijk argument
waarom deze thematische taal voor het te behandelen
probleem voldoende expressief zal zijn (handigheid
van de ontwerper is geen antwoord op of rechtvaardi-
ging of zelfs reden voor het gebruik van een taal met
beperkte expressiviteit);
c kennis van de theorie die achter de diverse in de
taal verwerkte ingredienten ligt;
d ervaring in het schrijven van omvangrijke specifica-
ties en in het vervolgens implementeren van zulke
specificaties.

Deze eisen aan ervaring en kennis voor een adviseur
formele methoden zijn tamelijk zwaar en vereisen na
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een doctoraalexamen informatica minstens nog drie
jaar praktische ervaring en theoretische scholing. De
reden dat de eisen aan de adviseur formele methoden
zo hoog gesteld worden is eenvoudir men wil er ze-
ker van zijn dat deze adviseur de grenzen van formele
methoden kent en niet in de verleiding zal komen om
formeel werk te adviseren in omstandigheden waar
zulks buiten de orde is. Anderzijds wil men dat de ad-
viseur voldoende technische beheersing van de mate-
rie heeft om, ongeacht de technische complexiteit van
een beoogd systeem, de formele specificatie daarvan
desnoods zelf ter hand te hemen.
Stel nu dat een team zich, eventueel door het inhuren
van nieuw personeel, van de beschikbaarheid van een
adviseur formele methoden verzekerd heeft. In dat
geval krijgt deze persoon tijdelijk de leiding van de
specificatie-activiteit. Door een juiste planning van de
opeenvolgende stappen kan hij/zij er voor zorgen dat
de overige leden van het team al doende leren om
met een nieuwe specificatietaal om te gaan. Door
eerst kleine delen van de taal te gebruiken wordt
voorkomen dat de teamleden ondergesneeuwd raken
door de veelheid van constructies en features van de
taal.
Zonder omvangrijk scholingswerk kan op deze wijze
een ontwikkelteam vertrouwd gemaakt worden met
het gebruik van de formele specificaties. Het is echter
niet zinvol om te menen dat een enkele ervaring van
dit type de leden van het ontwikkelteam op goedkope
wijze tot adviseur formele methoden maakt. Bij een
nieuw project zal men er goed aan doen zich weder-
om van werkelijk deskundige expertise te voorzien.
Het aantal personen dat aan de eisen a-d voldoet is
niet groot. Binnen Nederland schatten wij het aantal
op hooguit twintig; wereldwijd zijn het er niet meer
dan driehonderd.

10 Conclusies
Er bestaat momenteel een groot aantal formele speci-
ficatietalen, waarin een ruime verscheidenheid aan
thema's uit de theoretische informatica aan de orde
komt. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied zijn volop
gaande. Hoewel sommige verwachtingen c.q. beloften
aangaande het nut van deze talen (zoals de verificatie
van programma's van enige omvang) nog niet geheel
zijn uitgekomen, kunnen formele specificatietalen
reeds op dit moment zinvol ingezet worden bij de
softwareconstructie. De toegevoegde waarde in de
vorm van produktiviteitsverhoging van het ade-
quaat gebruik van formele specificaties ligt in het feit
dat zij dwingen tot duidelijkheid en eenduidigheid,
hetgeen leidt tot een ontwerp van goede kwaliteit.
Een bijkomend voordeel van het gebruik van breed-
spectrum specificatietalen wordt gevormd door de ver-

schillende abstractieniveaus die zij bieden, waarmee
men een grote mate van structuur in een systeemspe-
cificatie kan aanbrengen.
Voor daadwerkelijk gebruik van enige omvang van
formele specificatietalen zijn zowel gereedschap als
deskundigheid vereist. Beide zijn tamelijk schaars.
Voor enkele talen (o.a. cow) is een werkbare hoe-
veelheid gereedschap ontwikkeld, voor andere zal
men dit deels zelf moeten doen. Van voldoende des-
kundigheid kan men zich verzekeren door het inzetten
van een adviseur formele methoden zoals aangegeven
in par. 9.
De auteurs bedanken Theo de Ridder voor discussie over en corn-
mentaar op een eerdere versie van dit artikel.
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Appendix A

Een kwantificatie van het onderzoek aan formele technieken tot dusverre
Hier volgt een zeer globale schatting van de hoeveelheid fundamenteel en experimenteel onderzoek dat er
wereldwijd op het gebied van formele specificaties en formele methoden in het algemeen is verzet. Dit is
zonder nader onderzoek een hachelijke kwestie, maar het lijkt zinvol om zekere schattingen te hanteren ten-
einde de positie van dit onderwerp ten opzichte van die van andere technologische ontwikkelingen te kun-
nen inschatten.
Financieel komen de inspanningen die men zich wereldwijd vanaf het begin aan het einde van de jaren zes-
tig terzake formele methoden heeft getroost in de buurt van een miljard gulden uit. In mensjaren tellen wij
er, zeer globaal, maar niet noodzakelijk ruim schattend, ongeveer 4000. Ter toelichting volgen hier een aan-
tal namen van projecten, talen of systemen met daarachter een schatting in mensjaren van de reeds geinves-
teerde tijd.

Denotationele semantiek en domeintheorie (350), algebraische specificaties (3oo), lambdacalculus en term-
herschrijfsystemen (450), nettheorie (400), logisch programmeren (5oo), procesalgebra (250), bewijstheorie
voor imperatieve talen (5oo), vLst-verificatie (too), protocolverificatie (200), constructieve typentheorie
(zoo), temporele logica (250), algoritmische logica (200), het verificatiesysteem HOL (75), LCF (50), ML 00,
ACT ONE (15), ASF (10), PSF (2), CIP (60), COLD (25), LOTOS (30), OBJI/2/3 (70), OBSCURE(10), PLUSS (15),
RAP (15), SDL (300), SEKI (20), VDM (200), VVSL (I), Z (30).

De formele specificatietalen van het moment zijn slechts een deel van de uitkomst van dat onderzoek. Veel
tijd is besteed aan theoretisch en experimenteel onderzoek naar allerlei gereedschap dat bijzonder rende-
ment kan halen uit de beschikbaarheid van formele specificaties. Wij menen dat de formele specificaties het
eerste produkt van deze wetenschappelijke ontwikkeling vormen dat op omvangrijke schaal tot praktische
toepassing kan geraken. Bovendien is hier niet meer sprake van prille en weinig volwassen ontwikkelingen,
maar juist van een thematiek die in de research al vele jaren als bruikbaar uitgangspunt van meer geavan-
ceerd onderzoek wordt gebruikt.
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Appendix B

Een opsomming van theoretische thema's
algebraische specificaties met initiele-algebrasemantiek (de functionele variant van logisch programmeren)
(hierbij valt te onderscheiden:
een soort versus meer soorten versus geordende soorten,
totale functies versus partiele functies,
persistente versus niet-persistente imports,
met of zonder conditionele vergelijkingen,
met of zonder prioriteiten tussen de vergelijkingen);
modularisering door middel van import, export en combinatie;
geparametriseerde specificaties met binding op naam of met lambda-abstractie en beta-reductie;
eindige automaten en reguliere expressies;
theorie van formele talen;
procesalgebra (AcP, ccs, CSP, MEIJE);
temporele logical met lineaire tijd of vertakkende tijd;
relationele algebra;
entiteit-relatie-schema's;
imperatieve pseUdocode;
(constructieve) typentheorie;
logisch programmeren (de relationele variant van algebraische specificatie);
algoritmische en dynamische logica.

Appendix C

Een classificatie van specificatietalen
We beginnen het overzicht met een verre van volledige opsomming van thematische specificatietalen. Deze
talen hebben zoals gezegd tot doel de expressiviteit van een beperkt theoretisch raamwerk volledig tot zijn
recht te laten komen. Hieronder rekenen we ook de executeerbare talen voor zover die zich op een enkel
thema baseren.

ACT ONE, ASF, CLEAR, LARCH, OBJ3, PLUSS, RAP, PERSPECT, SEKI, OBSCURE: algebraische specificaties, modula-
risering met import en combinatie, soms modularisering met (beperkte) mogelijkheden voor export;
ML, HOPE, TWENTEL, MIRANDA, CLEAN: hogere orde vlakke algebraische specificaties;
STATECHARTS: gestructureerde eindige automaten;
DEDEKIND: primitief recursieve functies over abstracte datatypen, synchroon parallellisme;
PROLOG: logisch programmeren;
ESTEREL: eindige automaten (real time programmering!).

Combinatietalen.

LOTOS: procesalgebra (ccs/csF), algebraische specificaties (Acr oNE), modularisering en parametrisering
geerfd van ACT ONE;
PSF/A: procesalgebra (AcF) en algebraische specificaties (AsF), modularisering en parametrisering geerfd van
ASF; PSF/C: procesalgebra (AcP) en statische beschrijvingen in conk modularisering en parametrisering
geerfd van COLD;
SDL: asynchrone communicatie, toestandsdiagrammen, elementaire abstracte datatypen;
ERAE: temporele logica, entiteit-relatie-schemas, vaste collectie van basis datatypen (algebraisch model);

FOREMAST: temporele logica, elementaire abstracte datatypen, modularisering met import, parametrisering;
FOREST: deontische logica, elementaire abstracte datatypen.

Midspectrumtalen.

VDM: model-georienteerde specificaties (expliciete toestanden), gebaseerd op discrete wiskunde, implemen-

tatie door middel van verfijningen, verificatieregels;
algebraische specificaties, partiele functies, expliciete programmatransformaties;

z: modulaire structurering van invarianten zoveel mogelijk gebruik makende van een gewoon wiskundig for-

malisme.
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Breedspectrumtalen.

COLD: algebraische specificaties, predikatenlogica voor partiele algebraische structuren, representatie van
toestanden door meersoortige algebra's, axiomatische definities van functies, datatypen en procedures, algo-
ritmische definitie van procedures, dynamische objectcreatie, expliciete modificatierechten, modularisering
door middel van combinatie, import en export, geparametriseerde specificaties, controle van bronconsisten-
tie voor alle declaraties, overloading, willekeurige prioriteitstoekenning aan door de gebruiker gedefinieerde
operatoren;
VVSL: alle ingredienten van COLD (deels voorzien van de concrete syntax van vpm), alsmede: temporele lo-
gica.

Van beide talen uit deze categorie kan men zeggen dat het nog veel mooier zou kunnen (en moeten). Met
name het ontbreken van hogere-orde-aspecten levert een ernstige beperking bij het in de talen onderbren-
gen van delen van de toegepaste wiskunde. Men kan in COLD bijvoorbeeld niet direct zeggen dat een functie
de oplossing is van een stelsel van partiele differentiaalvergelijkingen. Om dit te doen wordt op dit moment
teruggegrepen naar machinevriendelijke representaties van de functies (bijv. splines of Bezierkrommen).
Uitgaande van die representaties kan men de gewenste differientiaaloperatoren dan als gewone functies spe-
cificeren. Dit is een aanpak die wel werkt maar duidelijk onvoldoende abstractie toelaat.
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doctorale ervaring op het bovengenoemde
werkterrein
interesse voor onderzoek in tenminste een

van de volgende gebieden:
* systeemanalyse en systeemontwerp
* beslissingondersteunende systemen
* kennissystemen

gedistribueerde gegevensverwerking
affiniteit met onderwijs.

Salaris, afhankelijk van opleiding en erva-
ring, tot maximaalf 7.063,- bruto per
maand bij volledig werktijd.

Opmerkingen
Een deeltijdse aanstelling behoort desge-
wenst tot de mogelijkheden.
Datum indiensttreding: zo spoedig moge-
lijk.
Nadere inlichtingen kunnen worden inge-
wonnen bij Prof. Dr. A. Bosman, telefoon
(050) 26 60 24 of bij mevrouw N. Willems,
telefoon (050) 63 36 85.

Werken aan de grenzen van het weten
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