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In dit artikel wordt beschreven welke activiteiten in de komende vijf jaren
kunnen worden verwacht op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (re-
search & development, R&D) op het gebied van formele methoden, in het
bijzonder formele specificaties. Wij geven hierbij aan waar in de komende
periode de prioriteiten liggen of zouden moeten liggen. Twee zwaartepun-
ten behandelen wij uitgebreid: verbreding van specificatietalen met een
breed spectrum en de ontwikkeling van gereedschap voor ondersteuning
van het gebruik van zulke talen.

Inleiding
In een eerder artikel (Bergstra en Renardel, 1989) heb-
ben wij aandacht geschonken aan de rol van specificatie-
talen in de softwaretechnologie. In dit artikel gaan wij
door op het thema van specificatietalen, maar nu vanuit
de optiek: wat moet er nog gebeuren om deze talen toe-
pasbaar te maken? Meer in het bijzonder zullen wij in
hetgeen volgt behandelen hoe onderzoek en ontwikke-
ling op het gebied van specificatietalen plaatsvinden dan
wel dienen te vinden.
Wij verwijzen in dit stuk geregeld naar Bergstra en Re-
nardel (1989), en speciaal naar de daar gegeven classifi-
catie van specificatietalen in thematische talen, combina-
tietalen, mid- en breedspectrumtalen. Echter, ook zon-
der kennis van dat artikel is dit stuk naar behoren te vol-
gen.

De inhoud van de volgende paragrafen laat zich als volgt
samenvatten. In par. 2 belichten wij de plaats van R&D
in het algemeen en die betreffende formele methoden in
het bijzonder, , met enige extra aandacht voor program-
maverificatie Par. 3 is gewijd aan een in onze ogen zeer
belangrijk onderdeel van R&D voor formele methoden:
verbreding van breedspectrum-specificatietalen. Een en
ander wordt geillustreerd aan de taal COLD. In par. 4
behandelen wij R&D aan de ETS, de elementaire verza-
meling gereedschap die men nodig heeft om met een spe-
cificatietaal aan de slag te gaan. Par. 5 gaat over een be-
langrijk aspect van de ETS, dat wij hier wat uitgebreider
bespreken: grafische weergave van specificaties en het
verband met tekstuele representaties. Par. 6 behandelt
het verband tussen specificatie en implementatie; in par.
7 gaan wij kort in op projecten die op de hier beschreven
gebieden uitgevoerd (gaan) worden. Tenslotte bevat
par. 8 enige conclusies.

2 De plaats van R&D

2.1 R&D tussen industrialisatie en fundamenteel
onderzoek
Met R&D bedoelen we onderzoeks- en ontwikkelingsac-
tiviteiten die op een termijn van ten hoogste vijf jaar een
bruikbaar resultaat moeten opleveren. R&D wordt in
deze zin naar beneden afgegrensd door de zogeheten in-

dustrialisatie (technology transfer) en naar boven door
het fundamentele onderzoek. Dit laatste heefteen specu-
latief aspect dat bij R&D minder op de voorgrond treedt.
Bij fundamenteel onderzoek hoeft geen model te be-
staan voor de omzetting van positieve resultaten in prak-
tische toepassingen; voor het opnemen van een onder-
werp in een R&D-programma is het vinden van zo'n mo-
del juist een noodzakelijke voorwaarde. Tot R&D be-
hoort naar onze opvatting wel het uitvoeren van gerichte
experimenten om te onderzoeken of een nieuwe tech-
niek voor een bepaald doel toepasbaar is. Bij een gege-
ven techniek naar zinnige toepassingen zoeken is daaren-
tegen een kwestie van fundamenteel onderzoek.
Industrialisatie is het toepasbaar maken van resultaten
van R&D binnen de industrie; hierbij tracht men een op
zich volwassen techniek in specifieke omstandigheden
bruikbaar te maken. Voor informatica-onderzoek is de-
ze industrialisatie in toenemende mate van belang: wan-
neer immers de resultaten van het onderzoek de praktijk
niet meer bereiken, dan wordt het zeer moeilijk vervolg-
onderzoek te motiveren. Nu geldt zulks voor verschillen-
de onderdelen van de informatica op verschillende wijze
en het is niet zinnig alles over dén kam te scheren. In het
geval van de formele methoden geldt het adagium onbe-
kend maakt onbemind in het bijzonder en dient dan ook
te worden voorkomen dat daardoor de doorstromingvan
onderzoek naar industridle toepassing verstopt raakt.
Het is dan ook duidelijk dat elke organisatie die zich met
R&D betreffende formele methoden bezig houdt, er ge-
lijktijdig op moet letten dat een voldoende grote inspan-
ning wordt geleverd op het terrein van de praktische in-
voering van de reeds bestaande resultaten. Het duide-
lijkst ligt de situatie in grote bedrijven waar een R&D-
inspanning voor formele methoden alleen gerechtvaar-
digd is wanneer het bedrijf deze methoden ook zelf wenst
toe te passen. Het team dat de R&D-inspanning ver-
richt, moet toegang hebben tot de toepassingen van for-
mete specificaties binnen het eigen bedrijf. Mogelijkhe-
den voor zulke toepassingen hebben wij eerder beschre-
ven in Bergstra en Renardel (1989), par. 7.
De R&D-inspanningen op het terrein van de formele
methoden moeten er in eerste instantie op gericht zijn
formele talen en hun ETS (elementary tool set, zie Berg-
stra en Renardel, 1989) zodanig verder te ontwikkelen
dat zelfs de grootste softwareprojecten ermee kunnen
worden aangepakt. Op dit moment is er namelijk onte-
genzeglijk een bovengrens aan de complexiteit van syste-
men die men formeel kan specificeren, en deze boven-
grens wordt met name bepaald door de nog ontoereiken-
de prestaties van de ETS en door het feit dat de bestaan-
de breedspectrum-specificatietalen toch nog een onvol-
doende breed spectrum hebben.
Een tweede doel van R&D is het experimenteren met de
vele mogelijkheden die in het theoretisch onderzoek al
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naar voren gekomen zijn. Hierbij spelen drie zaken een
prominente rol:

het al dan niet automatisch genereren van
executeerbare systemen vanuit specificaties (anima-
tie), eventueel gevolgd door programmatransforma-
ties;

2 het correct bewijzen (verificatie) van programma's
of delen daarvan (hierbij ligt de nadruk op computer-
ondersteuning bij het uitvoeren van correctheidsbe-
wijzen);

3 het automatisch controleren van programmacor-
rectheidsbewijzen.

Zoals eerder werd gesteld, is er een begrenzing naar bo-
ven van R&D door het fundamentele onderzoek. Deze
begrenzing volgt uit het feit dat men bij R&D een be-
kend scenario van technieken als uitgangspunt neemt.
Bij het in R&D bewerken van een techniek zijn dan nog
twee opties mogelijk:

het nut van een techniek is in voldoende mate dui-
delijk en men concentreert zich op de facilitaire en-
tourage, waaronder de integratie van de techniek in
bestaande omgevingen;

2 de techniek is nog experimenteel en men wil bij
experiment vaststellen of de techniek voor serieuze
toepassingen perspectief heeft. In het laatste geval
moet dan wel enige technische entourage worden
aangeboden; het maken van een experimentele ETS
behoort dan tot R&D betreffende formele metho-
den.

2.2 De plaats van programmaverificatie
In Bergstra en Renardel (1989) hebben wij uiteengezet
dat formele specificaties van belang zijn ook zonder het
perspectief van programmaverificatie. Binnen R&D aan
formele specificaties staat het grootste deel van het werk
geheel los van het verificatieprobleem. De beschrijving
van R&D aan formele methoden biedt de mogelijkheid
werk aan verificatietechnieken in te passen in de vorm
van experimenten die moeten nagaan of de bestaande
verificatietechnieken al toereikend zijn om een gegeven
systeem of type van systemen te verifidren.
Met deze opstelling klassificeren we vrijwel al het werk
aan programmaverificatie onder het fundamentele on-
derzoek. Dat is echter niet geheel juist, want er zijn wel
degelijk gevallen waar verificatie een rol speelt bij het
inzien van programmacorrectheid: zie bijvoorbeeld Graf
en Sifakis (1986). Het betreft dan kleine maar deson-
danks zeer ingewikkelde programma's. Voor zulke sys-
temen zijn de bestaande technieken vaak toereikend om-
dat men verificaties met de hand kan uitvoeren. Even-
zeer kan men programmaverificatietechnieken al prak-
tisch gebruiken om fouten in een ontwerp te vinden.
Wanneer men probeert een systeem te verifidren en dit

lukt niet, dan is er een aanleiding om nogmaals precies te
bekijken of het ontwerp wel in orde is. Men streeft uit-
eindelijk geen formele verificatie na, maar past een be-
wijspoging toe om fouten te vinden als dén van verschil-
lende foutopsporingstechnieken. Deze toepassing van
formele verificatie heeft niet zozeer te lijden onder de ge-
brekkige stand der techniek. Wij stellen dat de zojuist
genoemde toepassingen van formele verificatie niet eens
meer onderdeel van R&D uitmaken, maar simpelweg
een bekende en bruikbare techniek zijn. Wanneer de be-
wijzen echter zo groot worden dat ze zelf slechts met
computerondersteuning gevonden, genoteerd en gevali-
deerd kunnen worden, komen we bij de andere kant van
het spectrum uit. Werk aan die technieken is vooralsnog
een kwestie van fundamenteel onderzoek.

3 Verbreding van breedspectrumtalen

3.1 Het belang van breedspectrumtalen
Het eerste thema dat wij hier bespreken dient onzes in-
ziens in de R&D betreffende formele methoden een pri-
maire plaats in te nemen. Het gaat erom specificatietalen
te definieren die in spectrumbreedte niet opvallend ach-
terlopen bij de resultaten van het fundamentele onder-
zoek. De ontwikkeling van zulke talen is zelf geen funda-
menteel onderzoek, omdat juist de resultaten van funda-
menteel onderzoek moeten worden geintegreerd. Zulke
integratiestappen zijn al een aantal malen met redelijk
resultaat uitgevoerd: er is daarom geen reden te betwij-
felen dat alle zwaartepunten van de moderne theorie der
semantiek kunnen worden weerspiegeld in een enkele
breedspectrumtaal. In 3.2 zullen we de probleemstelling
van de spectrumverbreding toelichten aan de hand van
de breedspectrumtaal COLD.
Het belang van thematische talen en combinatietalen
(talen met een smal spectrum; de terminologie is ont-
leend aan Bergstra en Renardel, 1989) voor de software-
ontwikkeling zal op langere termijn niet zo groot zijn.
Op de korte termijn echter zijn thematische talen onont-
beerlijk voor het onderzoeken van de juiste representa-
tie in machine-leesbare vorm van formalismen die bin-
nen de theoretische informatica zijn ontwikkeld. Combi-
natietalen zijn o.a. nodig voor alle nieuwe mechanismen
betreffende procesbesturing. Men moet dan namelijk
het betrokken mechanisme (of familie van mechanis-
men) in een syntax plaatsen die al geschikt is voor het
beschrijven van datatypen. Het blijkt namelijk vrijwel
niet mogelijk te zijn interessante processen te definidren
zonder daarbij tevens complexe datatypen van stal te ha-
len.
Alvorens te bespreken welke features aan COLD zou-
den kunnen of moeten worden toegevoegd, is het zinvol
de keerzijde van de breedspectrumtaal te belichten. Het
spreekt vanzelf dat het aanbieden van een groot aantal
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taalprimitieven het de gebruiker mogelijk maakt een
zeer precieze systeembeschrijving te geven. Deze ge-
bruiker heeft ook een steeds langere cursus nodig om te
leren in welk fragment van de specificatietaal een bepaal-
de systeembeschrijving moet worden genoteerd. Er ont-
staat voor de gebruiker dus een probleem. Nu menen wij
dat de balans toch eenduidig in de richting van het ont-
wikkelen van een brede taal doorslaat. Het blijkt name-
lijk dat gebruikers in clusters voorkomen; deze clusters
komen overeen met de eenheden van een bedrijf die met
de ontwikkeling van samenhangende stukken software
bezig zijn.
Binnen zo'n cluster blijken de behandelde problemen ta-
melijk sterk op elkaar te lijken. Men kan dus per cluster
(lees: gebied waarvoor software-applicaties worden ge-
schreven) een vaste deelverzameling van een breedspec-
trumtaal proberen te bepalen die voldoende geacht
wordt om de in dit cluster relevante systemen te specifi-
ceren. Is een passende deelverzameling gekozen, dan
wordt het misschien zelfs zinvol een aangepaste syntax te
ontwerpen die speciaal op het applicatiegebied toegesne-
den is. Bij de introductie van het gebruik van een breed-
spectrumtaal moet dus terdege worden opgelet of er in
het beoogde applicatiegebied speciale omstandigheden
bestaan die beperking tot een deeltaal, uitbreiding met
ad hoc-features en eventuele ontwikkeling van nieuwe
dialecten van de taal legitimeren of zelfs vereisen.

3.2 Spectrumverbreding toegelicht aan de hand van
COLD
Het zoeken naar een breedspectrumtaal was het doel van
ESPRIT-project METEOR (nr. 432) dat september
1989 ten einde loopt. Dit project heeft als Nederlandse
partners Philips Research Laboratories Eindhoven
(PRLE) en het Centrum voor Wiskunde en Informatica
(CWI) te Amsterdam; verder speelden logici van de Fa-
culteit der Wijsbegeerte in Utrecht een rol bij de defini-
tie van de semantiek van COLD. Overige partners zijn
Philips Research Laboratories Brussel (PRLB), de La-
boratoires de Marcoussis van de Franse firma CGE, de
universiteiten van Orsay, Passau en Milaan, het Ierse
softwarebedrijf COPS en het Italiaanse systeemsoft-
warehuis TXT. METEOR heeft een aantal talen opgele-
verd waaronder COLD (Common Object-oriented Lan-
guage for Design) en PSF (Process Specification Forma-
lism). COLD is vermoedelijk de 'breedste' specificatie-
taal van het moment; PSF is een combinatietaal (zie
Bergstra en Renardel (1989) voor deze terminologie).
Voor COLD verwijzen we naar Feijs et al. (1987a ), Feijs
et al. (19876 ) en Jonkers (1988); voor PSF naar Mauw en
Veltink (1988).
De theoretische thema's die in COLD zijn onderge-
bracht, hebben wij al opgesomd in Bergstra en Renardel
(1989). Het blijkt echter dat er in COLD nogal wat zaken

ontbreken die het leven veel aangenamer zouden kun-
nen maken. Hetgeen nu volgt over deze zaken kan men
lezen zonder de bestaande vorm van COLD te kennen:
de opmerkingen zijn ook van algemeen belang in die zin
dat overeenomstige uitbreidingen voor vrijwel iedere
ons bekende specificatietaal noodzakelijk zullen blijken.
Allereerst is aan de orde een uitbreiding met datatypen
van hogere orde. Het zal niet iedereen meteen voor de
geest staan wat dit zijn; in 3.2.1 trachten wij een en ander
te verklaren. In de programmeertalen uit de ALGOL-
familie kan men procedures hebben met procedures als
parameter: dat is een hogere orde-aspect. In het relatio-
nele gegevensmodel van Codd wordt van relaties vereist
dat hun schema zich in de eerste normaalvorm bevindt:
de rechtvaardiging hiervoor ligt in het uitsluiten van as-
pecten van hogere orde. In technische zin wordt het le-
ven met hogere orde-aspecten in een taal namelijk ook
moeilijker.
Een tweede aspect dat aan COLD moet worden toege-
voegd, is een universele familie van procescommunica-
tieprimitieven. Wanneer op dit moment in COLD een
parallel systeem moet worden beschreven, dan zoekt
men een passende ad-hoc uitbreiding van de taal. Dat
kan zijn door toevoeging van temporele logica, de com-
municatieprimitieven van Ada, procesalgebra, de bouw-
stenen voor Petrinetten of een mechanisme van metho-
den, ontleend aan objectgeorienteerde programmeerta-
len. Zie verder 3.2.2.
Een derde mechanisme dat toegevoegd dient te worden,
is een beschrijvingsmethode voor real-time systemen.
Op dit moment worden ad hoc klokken toegevoegd wan-
neer zulks wenselijk is, maar men zou natuurlijk vast ge-
kozen primitieven wensen die de vereiste expressiviteit
in de specificatie van real-time gedrag mogelijk maken.
Moeilijker, maar van toenemend belang, is het uitrusten
van COLD met primitieven waarin de beschrijving van
expertsystemen mogelijk is; we gaan hier in 3.2.3 op in.

3.2.1 Invoeging van hogere orde-aspecten in COLD
Het blijkt dat voor specificatietalen een hogere orde-me-
chanisme op allerlei punten zeer handig kan zijn. Het is
niet zo dat aan alle hogere orde-typen behoefte is; wan-
neer men tot orde 4 kan gaan, dan is dat al heel wat. Wij
geven enkele voorbeelden.
Wanneer men een stuk toegepaste wiskunde nodig heeft
voor de documentatie van software, omdat het te be-
schrijven programma berekeningen uitvoert die daarop
gebaseerd zijn, dan is het binnen de filosofie van formele
specificaties een zinnige gedachte de betreffende toege-
paste wiskunde mee te specificeren. Veelal zal het name-
lijk niet simpelweg theorie uit een leerboek betreffen,
maar een toepassing van de theorie op maat gesneden
voor het betrokken probleemgebied. Nu blijkt direct de
behoefte aan taalconcepten van hogere orde: wanneer
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wij bijvoorbeeld de oplossing van de differentiaalverge-
lijking die de snelheidsverdeling binnen een stromende
vloeistof aangeeft, willen beschrijven, moet allereerst
een aantal passende functieruimten worden ingevoerd,
bijvoorbeeld functies van R3 (de driedimensionale reele
ruimte) naar R3, en deze functieruimten vormen een
tweede orde-domein. Het formeel invoeren van zo'n
functieruimte is op dit moment in COLD niet zonder on-
eigenlijke kunstgrepen mogelijk. Vervolgens zijn de dif-
ferentiaaloperatoren operaties op deze (en andere) func-
tieruimten; deze differentiaaloperatoren zijn objecten
van orde 3. Met behulp van die differentiaaloperatoren
kan men dan uitdrukken welke vergelijking moet wor-
den opgelost. In dit verband komt men ook orde 4 tegen;
dat is bijvoorbeeld de collectie van alle mogelijke lineai-
re transformaties op de eerder genoemde functieruimten
zoals men die tegenkomt in de theorie der distributies. In
het algemeen ontstaan hogere typen als volgt: wanneer
men een datatype T van orde n heeft, dan ontstaat een
type van orde n + i door een klasse van functies van T
naar enig type van orde n of lager in te voeren.

De moeilijkheid bij de introductie van hogere orde-me-
chanismen in COLD schuilt in de passende invoeging in
het objectgeorienteerde stramien dat COLD heeft. Van
elk object moet steeds precies duidelijk zijn waar het
vandaan komt, waar het mee te maken heeft en wie er
iets aan mag veranderen. Bij de introductie van een ho-
gere-orde datatype worden zoveel nieuwe objecten ge-
lijktijdig ingevoerd dat deze boekhouding mdeilijk
wordt. Door beperking van het gebruik van hogere orde-
typen kan men de zaak eenvoudig trachten te houden.
Zo wordt in COLD onderscheid gemaakt tussen muteer-
bare en niet-muteerbare datatypen (de niet-muteerbare
typen blijven in de tijd gelijk, terwijl een muteerbaar
type met verloop van tijd door de werking van procedu-
res kan worden gewijzigd); het is nu een redelijke ge-
dachte de constructie van hogere-orde typen alleen toe te
laten op basis van niet-muteerbare uitgangstypen.

3.2.2 Toevoeging van communicatiemechanismen aan
COLD
Er blijken verschillende mechanismen te bestaan om de
communicatie tussen processen in een systeem te be-
schrijven. In programmeertalen kiest men tot dusverre
voor dén of hooguit twee van zulke mechanismen. Zo
heeft men bij het ontwerp van de programmeertaal Ada
gekozen voor paren van synchrone communicaties (het
zogeneten rendez-vous-mechanisme). Daarnaast staat
Ada communicatie via shared datastructuren toe. In de
programmeertaal OCCAM zijn enkelvoudige synchro-
nisaties toegestaan en bestaan geen shared datastructu-
ren. In de programmeertaal POOL wordt het method/
answer-mechanisme van SMALLTALK uitgebreid tot

een parallele context. In de specificatietaal SDL wordt
uitsluitend gewerkt met asynchrone communicaties, ter-
wijl de programmeertaal CHILL zowel synchrone als
asynchrone communicaties kent. In functionele pro-
grammeertalen is sprake van impliciet parallellisme. In
de specificatietaal LOTOS vinden we synchronisatiepri-
mitieven ontleend aan CCS, terwijl in de taal ESTEREL
de theorie van communicerende eindige automaten ten
grondslag ligt aan de aangeboden primitieven.
Bij een specificatietaal die wat communicatiemechanis-
men betreft voldoende rijk is, heeft een gebruiker van de
taal de mogelijkheid deze communicatiemechanismen af
te stemmen op de toepassing (of op de taal waarin men
de specificatie wil implementeren). Bij toepassing van de
specificatietaal binnen een project gaan we ervan uit dat
een groot systeem of een samenhangende familie van
kleinere systemen moet worden gespecificeerd. Vooraf-
gaande aan deze specificatie-activiteiten moet men dan
vaststellen welke communicatiemechanismen binnen het
project toegestaan worden. Per project hebben we der-
halve te maken met 'lokale' standaards en regels. Een
yoordeel van de beschikbaarheid van een breedspec-
trumtaal voor een grote organisatie is dan dat over een
groot aantal projecten gezien toch een aanzienlijke uni-
formiteit zal ontstaan, omdat het aantal mechanismen
voor de beschrijving van communicatie toch beperkt is
en men er niet zomaar zelf mechanismen bij gaat maken.
Dit voordeel geldt natuurlijk evenzeer voor andere as-
pecten van specificaties (in het bijzonder gegevensbe-
schrijving).
Op het SERC wordt binnen het project Modularisatie en
Hergebruik van Software op dit moment gewerkt aan de
invoeging van de communicatiemechanismen van de taal
SDL in COLD. Dat werk ondersteunt de ontwikkeling
van COLD, onder de vooronderstelling dat modularisa-
tie van software zeer gediend is met de beschikbaarheid
van een goede breedspectrumtaal. Tevens wordt SDL
'hergebruikt'. Dat is op het eerste gezicht niet een zeer
serieuze toepassing van het begrip hergebruik, maar er
zitten toch twee ernstige kanten aan. Allereerst kan men
een specificatietaal zelf als een gemodulariseerd ontwerp
omvatten: de modulen zijn dan de verschillende primi-
tieven die de taal aanbiedt. In dat opzicht wordt herge-
bruik van een module uit SDL nagestreefd. Een tweede
punt is dat in tegenstelling overigens tot hetgeen door
Davis (1988) wordt gesteld zeer veel tijd en geld in het
maken van gereedschap voor SDL is geinvesteerd. In-
dien mogelijk zou het bijzonder nuttig zijn als dat werk
opnieuw gebruikt kon worden in de context van COLD.
De toevoeging van real-time-mechanismen is in theore-
tisch opzicht moeilijker, maar wordt weer vereenvou-
digd door het feit dat er minder taalconstructies voor zijn
ingeburgerd. Het is dan vermoedelijk ook mogelijk met
minder verschillende primitieven voor real time uit te ko-
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men dan in het zojuist uitvoeriger beschreven geval van
procescommunicatie.

3.2.3 Toevoeging van primitieven voor de specificatie
van expertsystemen aan COLD
Expertsystemen zijn op dit moment in de mode. Het is
echter de vraag of complexere expertsystemen wel door
middel van expert system shells kunnen worden gereali-
seerd Een zinvolle route lijkt het om aan een breedspec-
trum specificatietaal de elementaire bouwstenen van
kennisrepresentatie, inferentie en besturing van inferen-
tie toe te voegen die het mogelijk maken complexe ex-
pertsystemen op natuurlijke wijze in de specificatietaal
te specificeren. Een stap in die richting is te vinden in Ak-
kermans et al. (1988).
Vanuit een logisch of theoretisch standpunt bezien zijn
de primitieven waarvan een expert system shell zich be-
dient, niet bijzonder ingewikkeld of ongebruikelijk. Wat
men vermoedelijk verliest bij specificatie in een breed-
spectrumtaal is de directe realisatie van het systeem. Wat
men wint is een situatie waarin men zeer nauwkeurig kan
afwegen welke delen van een systeem met conventionele
programmatuur moeten worden vervaardigd en voor
welke delen van een systeem een oplossing via kennisre-
presentatie en expliciete (meta-)inferentie aan de orde
is. Een expert system shell heeft hier onvermijdelijk een
naar vernieuwing (en moderne technieken) tenderende
invloed, terwijl specificatie in een breedspectrumtaal
volledig abstraheert van de implementatietechnologie
om vervolgens in de meeste gevallen tot een zeer conven-
tionele implementatie aanleiding te geven.
Een bijkomend voordeel van het toevoegen van de basis-
mechanismen van kennisrepresentatie, inferentie en me-
ta-inferentie is dat men een passende aansluiting aan mo-
derne technieken voor requirements engineering (RE,
het inventariseren en formuleren van gebruikerswensen)
vindt. Onmiskenbaar wordt, van alle delen uit de soft-
waretechnologie, juist de RE het meest geraakt door de
opkomst van expertsystemen. We zien dat op dit mo-
ment de RE-talen sterk worden beinvloed door het rela-
tionele gegevensmodel en de beschikbaarheid van gege-
vensbanken. Te verwachten valt dan ook dat een volgen-
de generatie van RE-talen bovendien de technologie van
expertsystemen zal incorporeren. Het zou dan onaange-
naam zijn wanneer de technische concepten vanuit de
RE-fase in een moeizame vertaalslag naar een specifica-
tietaal moeten worden omgezet, terwijl het ook mogelijk
zou zijn geweest door een geschikte toevoeging van pri-
mitieven die vertaalslag vrijwel triviaal te maken.

3.3 Technische aanpassingen ten gevolge van
taaluitbreidingen
Vooruitlopend op de behandeling van de ETS (elemen-
tary tool set) van een specificatietaal in par. 4, valt in de

context van verbreding van breedspectrumtalen hierover
het volgende op te merken. Zodra de taal wordt uitge-
breid, heeft men ermee te maken dat de gehele ETS op
losse schroeven komt te staan. Het is dan ook van belang
dat men bij elke uitbreiding van de taal ervoor zorgt dat
de beschikbare ETS tevens wordt aangepast. Op dit punt
wordt het op den duur nodig moderne technieken voor
het automatisch genereren van programmeeromgevin-
gen te hanteren. Hoewel deze technieken op dit moment
nog niet volgroeid zijn, valt toch te verwachten dat tech-
nieken verwant aan vertalergeneratie op termijn van en-
kele jaren ook kunnen worden ingezet bij de bouw van
interactieve editors, afdrukprogramma's, programma's
voor typecontrole en bij de bouw van ondersteunend
grafisch gereedschap.
Qua kosten ligt het zwaartepunt van de R&D-activitei-
ten op dit moment bij het op peil houden van de ETS.
Dat is een ongewenste situatie omdat die veroorzaakt dat
met nieuwe specificatietalen veel te moeilijk kan worden
geexperimenteerd, en dat leidt er weer toe dat men gere-
geld ziet dat nogal ongelukkig uitgevallen taalontwerpen
voor veel geld van gereedschap worden voorzien. Het
werk aan generatieve technieken voor de constructie van
programmeer- en specificatie-omgevingen (ofwel
ETS'en) mag dan ook in omvangrijke R&D-projecten
op het gebied van formele technieken niet ontbreken.
Een belangrijk probleemveld is hierbij dat van de sepa-
rate verwerking van modulen uit een grote gemodulari-
seerde specificatie door de verschillende gereedschap-
pen. De ervaring heeft geleerd dat typecontrole bij een
COLD-specificatie van 7000 regels knap lang kan duren
(op bijvoorbeeld een SUN 3/75). Aan de andere kant
blijkt dat men voor omvangrijke systemen zeker met
grotere specificaties te maken zal krijgen. De theorie
heeft op dit punt nog weinig vorderingen geboekt. Het is
vanuit theoretisch standpunt ook een moeilijke materie:
hoe moet men een specificatietaal ontwerpen op dat de
gereedschappen zoveel mogelijk separaat kunnen func-
tioneren? Deze vraag is momenteel vrijwel onoplosbaar.
Bij een gegeven specifiatietaal is daarentegen meestal
snel in te zien wat men separaat kan doen en wat niet.
Dan is het voornamelijk een kwestie van de juiste keuze
van abstracte syntaxrepresentatie, teneinde de interface
tussen de verschillende gereedschappen zo gunstig mo-
gelijk te maken. Ook hierover valt zuiver wetenchappe-
lijk weinig te zeggen, behalve dan dat attribuutgramma-
tica's een onontbeerlijk hulpmiddel vormen.

4 De ETS als stap in de richting van
geintegreerde ontwikkelomgevingen

4.1 Een geintegreerde ETS
Bij alle specifactietalen die men ontwerpt, moet een ETS
worden gemaakt. Het is van belang een uniform plat-
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form te vinden waarin de tientallen gereedschappen die
op den duur zullen ontstaan vreedzaam kunnen coaxiste-
ren. Menigeen denkt nu wellicht aan de PCTE (zie 4.6)
en die zal, naar het zich laat aanzien, op termijn de rol
van zo'n platform kunnen vervullen. Voor een over-
gangsperiode is het vermoedelijk zinvol om ondersteu-
ning van breedspectrumtalen toe te voegen aan momen-
teel gangbare systeemontwikkelingsomgevingen zoals
PROMOD en TEAMWORK, in afwachting van de ont-
wikkeling van omgevingen met een grotere functionali-
teit zoals de PCTE.
We gaan nu nader in op een aantal onderdelen en func-
ties van de ETS, bezien vanuit het oogpunt wat R&D
dienaangaande moet opleveren en waar de problemen
liggen. De aspecten die we in deze paragraaf behandelen
zijn: typecontrole, editors, modulebibliotheken, anima-
tie en design databases; verder leggen we uit waarom
automatische executie in dit rijtje niet thuis hoort. In
par. 5 besteden we op uitgebreider schaal aandacht aan
een facet van de ETS dat zulks in onze ogen zeker ver-
dient: grafische ondersteuning en het daarmee samen-
hangende verband tussen tekstuele en grafische syntax.

4.2 Typecontrole
Een programma voor typecontrole bekijkt of een specifi-
catie valide is ten opzichte van een aantal criteria. De
contextvrije syntax wordt natuurlijk afgehandeld door
een ontleder. Daarna komen de niet-contextvrije condi-
ties: deze kunnen in beginsel de meest complexe vormen
aannemen. Voor de hand liggend is de controle of alle
gebruikte functies wel gedeclareerd zijn; minder voor de
hand liggend is een type-inferentiesysteem dat bepaalt
welke typeringen aan een onvoldoende getypeerde ex-
pressie kunnen worden toegekend. Deze problematiek
omvat onbeslisbare problemen, en men zal zich dus hier
bij de wensen moeten beperken.
Een ander chapiter is het controleren van eigenschappen
van een modulaire structuur van een specificatie. Hier is
het van belang ervoor te zorgen dat in een modulaire spe-
cificatie alle functies slechts op 66n plaats worden gede-
clareerd: die plaats noemen we de bron van de betrokken
functie. De moeilijkheid is dat het niet altijd meevalt de
bron van een soort- of functienaam te vinden. Zo kan
men bijvoorbeeld bij een geparametriseerde module de
formele parameters moeilijk als een declaratie opvatten:
pas na binding van de formele parameters aan actuele pa-
rameters kunnen we de bron van de actuele parameters
gaan zoeken. Vaststellen 'dat alle bronnen kloppen' is
een rekenintensieve kwestie. De meest voor de hand lig-
gende route is hier: alle imports en parameterbindingen
als macro-expansies opvatten en aldus een gestructureer-
de specificatie expanderen tot een vlakke specificatie. Er
is helaas een probleem: bij het uitvoeren van deze expan-
sie maakt men eigenlijk van een gerichte graaf een boom

en dat kan leiden tot het optreden van een combinatori-
sche explosie, iets dat vermeden dient te worden.
Een groot probleem bij de typecontrole is het realiseren
van separate typecontrole. Men wil een grote gestructu-
reerde specificatie natuurlijk module voor module kun-
nen controleren en dan met weinig werk de (type-)cor-
rectheid van de combinatie van de modulen tot een inte-
grale specificatie inzien. Verandert men dan een enkele
module, dan hoeft het werk aan de andere modulen niet
te worden overgedaan. Het klinkt eenvoudig, maar voor
omvangrijke talen hebben we hier toch met een aanzien-
lijk probleem te maken. Het ziet er niet naar uit dat men
hier werkelijk fundamentele problemen tegenkomt,
maar de vereiste software-inspanning is niet gering en
komt bij elk nieuw formalisme weer naar voren. Als men
handig gebruik maakt van programmageneratoren,
komt men er wel sneller uit, maar die generatoren vor-
men zelf ook een onderwerp van onderzoek.

4.3 Editors
Wanneer de specificatietaal eenvoudigweg op ASCII-
symbolen gebaseerd is, kan men met elke willekeurige
editor specificaties schrijven. In dat geval stelt de ETS op
dit punt geen bijzondere eisen. Aan de andere kant is
duidelijk dat interactieve editors de toekomst hebben.
Bij het maken van interactieve editors speelt een nieuw
probleem: de incrementele ontleding en typecontrole.
Het komt erop neer dat men ook incomplete specificaties
wil ontleden en controleren, zodat men de gebruiker van
de interactieve editor zo snel mogelijk op fouten kan at-
tenderen. Bovendien moeten ontleding en typecontrole
real-time geschieden, de gebruiker zit immers achter het
werkstation en wil zo snel mogelijk respons. Dit bete-
kent dat indien een kleine wijziging is aangebracht in een
specificatie, de resultaten van de ontleding en de type-
controle van een eerdere zeer naburige versie van de spe-
cificatie moeten worden gebruikt om snel een nieuwe
ontleding en typecontrole te kunnen uitvoeren. Dit bete-
kent dat deze programma's incrementeel moeten wer-
ken. Binnen het ESPRIT-project GIPE is op het gebied
van incrementele parsing al duidelijke vooruitgang ge-
boekt: zie Heering, Klint en Rekers (1988).
Programma's voor incrementele ontleding en typecon-
trole zijn zeer complex en dienen vermoedelijk zelf weer
door middel van formele technieken ontworpen te wor-
den.

4.4 Modulebibliotheken
Van beslissende invloed voor de snelheid waarmee een
specificatie tot stand kan komen is de mate waarin men
gebruik kan maken van een aanwezige bibliotheek van
modulen. Het maken van bruikbare modulebibliotheken
dient dan ook bij elk R&D-project op het terrein van
specificaties een belangrijke plaats in te nemen. Wan-
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neer blijkt dat elementaire datatypen zoals de waar-
heidswaarden, de gehele getallen en de tekstsymbolen,
evenals de gebruikelijke geparametriseerde constructies
zoals stapels, lijsten, eindige verzamelingen en tabellen
steeds weer opnieuw gespecificeerd moeten worden, is
er duidelijk iets mis met het gebruik van de specificatie-
taal. Een goed gebruik van modulebibliotheken is hierop
het antwoord (onder de vooronderstelling dat men een
taal gebruikt die van passende modulariseringsmecha-
nismen is voorzien). Binnen een team dat met de onder-
havige specificatietaal werkt, dient het gebruik van de bi-
bliotheek verplicht te zijn. Op die wijze komen proble-
men in de bibliotheek snel tot uiting en wordt het weke-
lijks heruitvinden van het wiel (of de tabel) een halt toe-
geroepen.
Van belang is vervolgens het aanbieden van een snelle
implementatie bij de verzamelde modulen. Op die wijze
wordt de benodigde implementatie-inspanning bij een
nieuwe specificatie teruggebracht tot het implementeren
van de modulen die men er zelf bijgeschreven heeft. Bij
het implementeren in C of LISP van zo'n modulebiblio-
theek dienen uiteraard de in 6.3 te behandelen imple-
mentatiestandaards in acht te worden genomen.

4.5 Animatie
Onder 'animatie' verstaan we het tot leven brengen van
aspecten van een specificatie zodat de mens door inspec-
tie van een werkend systeem kan onderzoeken of de spe-
cificatie de gewenste eigenschappen heeft. Hier is niet
noodzakelijk sprake van een prototype van het gespecifi-
ceerde systeem, maar veeleer van een werkend model.
Aan een specificatie moet doorgaans nog zeer veel infor-
matie worden toegevoegd om een implementatie te ver-
krijgen. Ook voor het verkrijgen van een trage doch exe-
cuteerbare specificatie is meestal een aanzienlijke toe-
voeging van informatie nodig. Bij animatie willen we,
uitgaande van een specificatie, een aspect van die specifi-
catie beter leren kennen. Na duidelijke vaststelling van
de informatie die men wil hebben dan wel de ervaring die
men wil opdoen, kan een systeem worden opgebouwd
dat in bepaalde aspecten met het gespecificeerde sys-
teem overeenkomt. Voorafgaande aan deze bouw van
een werkend model van de specificatie is het essentieel te
weten welke aspecten van de specificatie verwaarloosd
mogen worden zonder dat dit ten koste gaat van de mo-
gelijkheid de gestelde vragen te beantwoorden.
Een vergelijking met de vliegtuigbouw is hier zinvol. Als
we het volledige ontwerp op papier van een vliegtuig als
pendant beschouwen van de formele specificatie, dan is
een windtunnelmodel van het vliegtuig een animatie. In
dit model zijn vele aspecten zoals de voortstuwing vol-
strekt verwaarloosd, het gaat er immers om goedkoop
een inzicht te krijgen in de adrodynamische eigenschap-

pen van het ontwerp. Het zou vreemd zijn het windtun-
nelmodel een prototype van het vliegtuig te noemen.
Zelfs wanneer het mogelijk is het windtunnelmodel
automatisch op basis van de specificatie te vervaardigen
gaat men niet zover de specificatie van het vliegtuig om
deze reden executeerbaar te noemen. Met deze vergelij-
king wordt aangeduid dat animatie iets anders is dan pro-
totyping en dat het automatisch kunnen genereren van
animaties weer wat anders is dan het beschikken over
executeerbare specificaties.
Het is nu van belang dat uitgebreide mogelijkheden tot
het automatisch genereren van animaties ter beschikking
staan van de schrijvers van specificaties. Bij deze anima-
ties moet zoals gezegd steeds worden aangegeven waarin
men wel en waarin men niet is geinteresseerd. In R&D
gaat het er om per specificatietaal vast te stellen welke
vormen van animatie zo universeel zijn dat het aanbie-
den van generieke steun daarvoor een zinvolle inspan-
ning is.

4.6 Design databases
Er bestaat bij grote softwareprojecten behoefte aan een
efficidnte design database waarin alle tussenstadia van
een ontwikkelingsproject kunnen worden opgeslagen.
Bovendien wil men dat het beschikbare gereedschap op
een uniforme wijze kan worden toegepast. Om dit doel
te bereiken heeft men in 1983 het ESPRIT-project PCTE
(Portable Common Tool Environment) in het leven ge-
roepen. Deze PCTE dient als platform te fungeren voor
de ontwikkeling van zogeheten IPSEs (Integrated Pro-
ject Support Environments) waarvan design databases
een onderdeel zullen vormen. Het PCTE-project (waar-
in Bull, GEC, ICL, Olivetti, Nixdorf en Siemens partici-
peerden) resulteerde in PCTE (1986), een functionele
specificatie van het 'basic framework' van de Portable
Common Tool Environment. Centraal hierin staat het
Object Management System (OMS), een geavanceerde
opvolger van de gebruikelijke file-systemen, dat ontwik-
keld is om een grote verscheidenheid aan gestructureer-
de gegevens in de vorm van objecten te beheren. Dit
OMS, dat overigens gebaseerd is op het netwerk-gege-
vensmodel uitgebreid met aspecten van het Entiteit-Re-
latie-model en met inheritance (overerving van attribu-
ten door subtypering), kan de basis voor design databa-
ses vormen.
Meer in het algemeen lijkt het erop dat op basis van de
PCTE een geintegreerde omgeving gevormd kan worden
voor ETS'en voor specificatietalen. De PCTE biedt niet
uitsluitend een programmeeromgeving, maar met name
een geimplementeerde standaard voor de wijze waarop
de verschillende delen van zo'n omgeving aan elkaar ge-
koppeld moeten zijn. Momenteel is de PCTE een stan-
daard in wording die veel belangstelling heeft; er is een
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commercieel verkrijgbare implementatie onder de naam
Emeraude. Zie Florijn (1988) voor meer informatie over
PCTE.
Het werk aan design databases en specifieke implemen-
taties daarvan valt niet onder R&D betreffende formele
methoden. Wel van belang is te onderzoeken hoe een ge-
modulariseerde specificatie in een systeem als bijvoor-
beeld de PCTE optimaal kan worden opgeslagen. Bij het
CST (Center for Software Technology) van Philips pro-
beert men op dit moment voor COLD een zgn. design
assistant te maken. Dit is een hulpmiddel dat de opslag
van specificaties in de PCTE ondersteunt en het mogelijk
maakt om plaatjes, commentaren en relevante gereed-
schappen direct aan modulen te koppelen. (Ook in het
SERC-project Gedistribueerd Versiemanagement
speelt de PCTE een duidelijke rol.)

4.7 Automatische executie als grote afwezige, ofwel:
het risico van de executeerbare deeltaal
Bij het ontwerpen van specificatietalen is het bijzonder
verleidelijk een vastomlijnde deelverzameling van de
constructies uit de taal aan te geven als executeerbare
deeltaal. Het is helaas aannemelijk dat gebruikers van de
taal zich dan zullen gaan beperken tot deze executeerba-
re deeltaal om vervolgens vast te stellen dat de taal
slechts een veredelde programmeertaal is, en mogelij-
kerwijze daarna vast te stellen dat deze programmeertaal
ten opzichte van bekende talen niet eens zo voordelig is.
Met andere woorden, het aanbieden van een executeer-
bare deeltaal kan leiden tot minder abstract gebruik van
de taal en vervolgens tot onbruik van de taal. Dit lijkt ons
een voldoende serieus risico om de op zich aantrekkelij-
ke optie van de executeerbare deeltaal te verwerpen. Wij
menen dat bijvoorbeeld in het geval van algebraische
specificaties kan worden vastgesteld dat de tegenwoor-
dig algemene concentratie op specificaties die mooie
(implementeerbare) termherschrijfsystemen vormen,
sterk ten koste gaat van het zeker zo zinvolle abstracte
gebruik van algebraische specificaties.

5 Grafische ondersteuning
In deze paragraaf behandelen wij in enig detail een enkel
aspect van de voor een breedspectrum-specificatietaal
gewenste ontwikkelomgeving: ondersteuning voor de
vervaardiging van gerelateerde tekstuele en grafische
ontwerpen.

5.1 Grafische syntax versus tekstuele syntax
Van groot belang is de beschikbaarheid van grafische on-
dersteuning voor de visualisering van aspecten van een
ontwerp. Twee misverstanden doen hieromtrent de ron-
de. Het eerste ligt in de veronderstelling dat de plaatjes
voor het ontwerp nodig zouden zijn (en een editor der-
halve langs de grafische lijn georganiseerd dient te wor-

den). Het blijkt echter dat veel mensen geen plaatjes ge-
bruiken of kunnen gebruiken en dat men uitstekend in
staat is een groot ontwerp tekstueel te vervaardigen zon-
der enige grafische visualisering. De stelling 'the future is
visual' in Hare! (1988) delen wij dan ook niet: dit is van
mens tot mens verschillend. Wij stellen dat het niet loont
een grafische syntax van een specificatietaal te vervaardi-
gen met bijpassend editor om vervolgens de toegang tot
de tekstuele syntax te verliezen. Het rendement van
plaatjes ontstaat wanneer deze naast een tekstuele repre-
sentatie kunnen worden gebruikt om aspecten van een
ontwerp toe te lichten.
Het tweede misverstand is dat plaatjes uit een tekstuele
presentatie van een ontwerp automatisch gegenereerd
moeten kunnen worden. Dit gaat ervan uit dat het rende-
ment van de plaatjes zo gering is dat een gebruiker niet
de energie heeft om door eigen werk en toevoeging van
additionele informatie optimale plaatjes te maken Als
vuistregel zou hier eerder kunnen gelden dat een gebrui-
ker elk plaatje zal afwijzen dat door toevoeging van een-
voudige informatie verbeterd had kunnen worden.
Zowel bij de vervaardiging van plaatjes vanuit tekst als
bij de vervaardiging van tekst vanuit plaatjes zal men in-
formatie moeten toevoegen. Om met het eerste te begin-
nen: vaak is het bij een module of specificatie behorende
plaatje een graaf met knopen en pijlen, alle van namen
voorzien. Meestal zullen knopen zowel als pijlen in ver-
schillende typen uiteenvallen en moeten in een plaatje
per type verschillende symbolen worden gebruikt om de
knopen en pijlen aan te geven (cirkel, vierkant, stippel-
lijn enz.) Bij het tekenen van een plaatje zijn vanuit de
tekst de namen van alle knopen en pijlen bekend. De ad-
ditionele informatie betreft allereerst de vraag waar op
het denkbeeldige papier de verschillende knopen moe-
ten worden geplaatst, vervolgens de vraag hoe de bij de-
ze knopen behorende symbolen gedimensioneerd moe-
ten worden en tenslotte de vraag hoe de pijlen moeten
worden getekend. Wat men nu wil hebben is een interac-
tief systeem dat een menugestuurd tekenprogramma
aanbiedt waarin alle vanuit de tekst bekende informatie
al verwerkt is. De gebruiker hoeft slechts in een vraag-
en-antwoordspel de gewenste meetkundige informatie in
te voeren. Bij een volgende sessie moet men dan direct
de beschikking hebben over de eerder aangeleverde in-
formatie. Daarin kunnen dan wijzigingen worden aange-
bracht wanneer zulks gewenst is. In plaats van het auto-
matisch genereren van plaatjes komt hier dus hooguit het
automatisch bepalen van de parameters van een interac-
tief tekensysteem waarmee de gebruiker zelf het optima-
le plaatje kan tekenen.
Omgekeerd zal bij de vervaardiging van tekst vanuit
plaatjes ook informatie moeten worden toegevoegd. In
beginsel is de problematiek dezelfde. In de tekst heeft
alles een lineaire ordening die in de wereld der plaatjes
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ontbreekt. Vanuit het plaatje wil men niet automatisch
een tekst genereren, maar een interactieve editor die al
weet wat er aan informatie moet worden toegevoegd en
daar op systematische wijze om vraagt. Op deze wijze
kan men ervoor zorgen dat plaatjes en tekst tijdens het
ontwerp beide de optimale vorm behouden en dat de on-
derlinge consistentie behouden blijft.
Binnen het in 3.2 genoemde METEOR-project is door
de Franse en Duitse participanten een systeem onder de
naam IDEAS gemaakt dat grotendeels op de hierboven-
genoemde principes berust: zie IDEAS (1987).

5.2 Horizontale versus verticale syntax
Het is op dit punt zinvol om op te merken dat de gebrui-
kelijke tekstuele syntax van programmeer- en specifica-
tietalen al een grafisch aspect schuil gaat. We noemen
deze syntax, die in het algemeen gekenmerkt wordt door
het gebruik van keywords, een verticale syntax. De ach-
terliggende wiskunde heeft meestal een horizontale syn-
tax: er wordt zoveel mogelijk gewerkt met formules die
op een regel passen. Bovendien werkt men veel met ano-
nieme constructies, d.w.z. expressies die geen expliciete
naam hebben. Ziet men de formele taal als een 'geverti-
caliseerde' syntax voor de horizontale syntax van het
achterliggende logisch-wiskundig mechanisme, dan is er
sprake van twee representaties van dezelfde zaak, waar-
bij de verticale representatie de leesbaarheid ten goede
moet komen in het geval van lange expressies.
In een horizontale syntax wordt meestal in hoge mate ge-
bruik gemaakt van informatie uit de context die in de for-
mele expressies niet expliciet te vinden is (bijvoorbeeld
binding van variabelen). Juist onder de aanname van een
reeks randvoorwaarden ontstaat een horizontaal forma-
lisme met fraaie eigenschappen (bijvoorbeeld plausibele
identiteiten). Bij de verticale notatie wil men dan alle
voorwaarden op de context tevens in de verticale struc-
tuur declareren. Dat betekent dat informatie moet wor-
den toegevoegd als men van horizontale op verticale no-
tatie over wil gaan. Zulks is echter in omgekeerde rich-
ting ook het geval. Een lange reeks van declaraties in een
verticale syntax zal veelal moeten worden vertaald naar
een systeem van vergelijkingen in de horizontale syntax.
Onbepaald is echter hoeveel vergelijkingen er precies
nodig zijn, omdat men door eliminatie van variabelen
equivalente stelsels kan verkrijgen.
Het is een feit dat specificatietalen vaak van een seman-
tiek worden voorzien door een bijpassend formalisme
met horizontale syntax en een duidefijke logisch-wiskun-
dige semantiek te geven en de semantiek te zien als een
vertaling naar dat formalisme. Wanneer men dit achter-
liggende formalisme wil gebruiken voor de machinale
verwerking van de specificatietaal, ontstaat een coördi-
natieprobleem tussen verschillende representaties dat
sterk gelijkt op in de vorige sectie aangegeven coOrdina-

tieproblemen tussen een tekstuele en een grafische syn-
tax van dén taal. Het valt te verwachten dat deze kwestie
in komend onderzoek uitgebreid aan de orde zal komen.

5.3 Abstracte datatypen als gemeenschappelijke kern
van grafische en tekstuele notaties
In deze sectie willen wij de aandacht richten op een inte-
ressante consequentie van de bovenstaande analyse van
coördinatieproblemen tussen grafische en tekstuele re-
presentaties van een specificatietaal. Wanneer men ac-
cepteert dat een aan een grafische representatie informa-
tie moet worden toegevoegd om een tekstuele represen-
tatie te vinden en omgekeerd, wordt duidelijk dat het
verband tussen grafische en tekstuele representaties niet
den op den is. Dit betekent dat verschillende teksten 'de-
zelfde' specificatie kunnen representeren als den plaatje
en dat den tekst door verschillende plaatjes gevisuali-
seerd kan worden. De vraag is nu: wat is het dat plaatjes
en bijbehorende teksten gemeen hebben?
Het antwoord op deze vraag is in sommige gevallen te
vinden via het concept van een abstract datatype. Men
zoekt een abstracte wiskundige ruimte R en definieert
voor alle plaatjes p en teksten t (in de klassen die men
overweegt met elkaar te vergelijken) en elk object r van
R of p dan wel t een representatie is van r. In dat geval
schrijven we rep(p,r) respectievelijk rep(t,r).
Bij goede keuze van het abstracte datatype gelden nu de
volgende eigenschappen:

bij elke p is er precies den r zodat rep(p,r),
2 bij elke t is er precies den r zodat rep(t,r),
3 p en t behoren bij elkaar precies als er een r is met

rep(p,r) en rep(t,r).

Wanneer men deze constructie kan uitvoeren, is een zin-
vol abstract datatype gevonden (de ruimte R met de
meest relevante operaties erop) dat precies de interactie
tussen grafische en tekstuele syntax aangeeft. Op deze
wijze kunnen zeer complexe abstracte datatypen ont-
staan en juist dit soort van datatypen kan men vaak zin-
vol met algebraische specificaties beschrijven, bijvoor-
beeld met een taal als ASF (zie Bergstra, Heering en
Klint, 1989).
Voorbeelden van zulke datatypen zijn de algebra van sig-
naturen of de module-algebra zoals beschreven in Berg-
stra (1987), Akkerman (1988) en oorspronkelijk in Berg-
stra, Heering en Klint (1986). Wij verwachten dat dit
soort van abstracte datatypen bij het onderzoek naar for-
mele specificatietalen een toenemende rol zal spelen.

6 Implementatie

6.1 Het verband tussen implementatie en semantiek
Bij een formele specificatietaal T en een programmeer-
taal P wil men graag een implementatieconcept definid-
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ren. Technisch betekent dit dat men bij een specificatie s
en een programma p het predikaat imp(p,$) wil beschrij-
ven dat aangeeft dat p een implementatie is van s.
Een volgende stap is dan het vinden van een afbeelding
IMP die bij een specificatie s een programmap = IMP(s)
vindt zodat imp(p,$). Anders gezegd: IMP voldoet aan
de relatie imp(IMP(s),$). IMP is een syntactische trans-
formatie , die wellicht niet efficient berekenbaar is maar
dan toch wel precies definieerbaar. Nu is het altijd een
grote wens van de theoretici dat transformaties van een
taal naar een andere compositioneel van karakter zijn.
Dit betekent dat de transformatie van een complexe ex-
pressie kan worden bepaald door eerst de delen van een
expressie te transformeren en daarna de resultaten daar-
van te combineren tot het gewenste resultaat. Maar com-
positionaliteit is bij IMP helaas niet te verwachten. Im-
mers, het ligt voor de hand dat P een imperatieve taal is
en dat grote delen van s volstrekt declaratief van karak-
ter zijn, terwijl s als geheel uitstekend naar een impera-
tieve taal kan worden vertaald. Een declaratief deel s'
van s kan men niet eenvoudig naar P vertalen omdat men
niet weet op welke wijze er binnen s gebruik van gemaakt
wordt. Evenmin weet men hoe er binnen IMP(s) van
IMP(s') gebruik wordt gemaakt. Bij de overgang van een
declaratieve beschrijving s naar een procedurele be-
schrijving IMP(s) is het echter vitaal te weten hoe de laat-
ste gebruikt moet gaan worden. Zo is het niet zinvol een
declaratie van de natuurlijke getallen te vertalen naar
een routine die een enkele teller encapsuleert, terwijl
men een zeer flexibel mechanisme wil gaan gebruiken
waarin (identifiers voor) natuurlijke getallen kunnen
worden gecrederd en bijvoorbeeld een random assign-
ment mag worden gebruikt.
Zonder sluitend bewijs maar met redelijke evidentie me-
nen we hier te kunnen beargumenteren dat de imple-
mentatie van een specificatie niet op een compositionele
wijze kan worden gedefinieerd. Bovendien is de afwij-
king vrij ernstig, want het is niet een kwestie van een toe-
voeging van zeer simpele contextinformatie. Het is niet
eens gemakkelijk de mogelijke vormen van deze con-
textinformatie te inventariseren. De consequentie van
een en ander is dat het begrip implementatie vooralsnog
zijn informele status behoudt.

6.2 Implementatiestijlen
Wanneer het zoals hierboven beargumenteerd niet
formeel duidelijk is wanneer een programma een specifi-
catie implementeert, dan moet er sprake zijn van prakti-
sche vuistregels en gebruiken om deze moeilijkheid te
omzeilen. Deze conventies zijn slechts geldig binnen een
welomlijnd toepassingsgebied. Wanneer we ervan uit-
gaan dat men een familie van systemen ontwerpt die alle
een vergelijkbare architectuur bezitten, dan kan men
voor deze architectuur aangegeven hoe een implementa-

tie gestructureerd moet zijn. Op die wijze maakt men
dan in éen keer duidelijk wat implementatie betekent
voor de gehele familie van specificaties. Dit werkt echter
slechts in een vaste en beperkte context. In een andere
situatie kan men voor technisch gsproken vergelijkbare
specificaties geheel andere eisen aan de implementaties
stellen.
We komen tot de conclusie dat, wanneer formele specifi-
caties worden gebruikt om families van vergelijkbare
systemen te ontwerpen die alle een overeenkomstige ar-
chitectuur hebben, het voor de hand ligt om voor die spe-
cificaties een stijl van implementatie aan te geven. Wan-
neer dat is gebeurd kan men eisen dat implementaties
volgens die stip worden geschreven.

6.3 Implementatiestandaards
Standaards voor implementatie hebben slechts zin in een
context waarin tevens een stijl van implementatie duide-
lijk is. Dat is echter een zeer realistische situatie. Wan-
neer deze zich voordoet, kan men proberen zeer expli-
ciete implementatiestandaards te geven en in module-
bibliotheken de specificaties module voor module vol-
gens deze standaards te implementeren. Het is een taak
voor R&D richtlijnen voor deze standaards te geven en
aan het tot stand komen van individele standaards bij te
dragen.

7 Projecten in gang en in wording
Wij stellen vast dat er op het gebied van R&D van forme-
le technieken voor softwareconstructie nog bijzonder
veel valt te doen. Dit is echter een dure zaak, en het lijkt
erop dat de nationale overheid niet van zins is zulke in-
vesteringen te betalen. Op dit punt moet natuurlijk het
SERC (Software Engineering Research Centrum) in
Utrecht worden genoemd, maar de daarvoor beschikba-
re middelen zijn ten enenmale onvoldoende om op het
gebied van formele technieken zelfstandige stappen
vooruit te zetten. Er valt ook beslist iets voor te zeggen
als men op dit terrein geen eigen Nederlandse koers
vaart. Anderzijds heeft de Europese Gemeenschap wel
oog voor het strategisch belang van R&D betreffende
formele aspecten van de softwaretechnologie. Tot dus-
verre zijn vanuit Brussel via ESPRIT verheugend grote
bedragen voor R&D in de softwaretechnologie ter be-
schikking gesteld en daarbij zijn de formele methoden
ruim aan bod gekomen (o.a. in de projecten GIPE, ME-
TEOR, PROSPECTRA, '415', VIP). Tevens wordt er in
de telecommunicatiependant RACE van ESPRIT bij het
project SPECS uitgebreid aan formele technieken ge-
werkt, en is er ook binnen de Basic Research Actions van
ESPRIT aanzienlijke ruimte voor werk aan formele me-
thoden, evenals in de EUREKA-projecten ESF en
EAST. Er is echter een grote integratieslag van alle be-
reikte resultaten vereist, wil men er het mogelijke profijt
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ten voile van kunnen trekken. Dit kost vele honderden
miljoenen. Het ESPRIT-project ATMOSPHERE dat
nu op stapel staat en in zekere zin een opvolger is van
METEOR, zal naar verwachting voor deze integratie-
slag een eerste mogelijkheid bieden.
Opgemerkt moet worden dat de financiering van
ESPRIT-onderzoek een complementaire en geen volle-
dige basisfinanciering is en dat derhalve voor Nederland-
se onderzoeksinstituten ook de resterende gelden ergens
vandaan moeten komen. Je zou kunnen zeggen dat grote
financiers die slechts de helft van de benodigde middelen
aanbieden een genetisch principe hanteren. Het geld
wordt niet gebruikt om direct kinderen (projecten) voort
te brengen, maar er is eerst een genetische combinatie
met een vergelijkbaar sterke partner nodig. Beide part-
ners kunnen bij deze daad echter geheel verschillende
doelen en verantwoordelijkheden hebben. Op dit punt
zou de overheid wel wat meer mogen doen. Een addito-
nele toelage per verkregen ESPRIT- of RACE-contract
zou op dit punt zeer bevorderend werken. Het feit dat de
overheid in directe zin niet bijzonder veel software-on-
derzoek financiert zou op deze wijze kunnen worden ge-
compenseerd zonder dat zulks aanleiding geeft tot een
wildgroei van lokale initiatieven die internationaal wei-
nig of geen overlevingskans hebben. Misschien dat het
SERC in zo'n stelsel van complementaire financiering
een rol zou kunnen spelen.
Het lijkt zinnig naast het JESSI-project (Joint European
Strategic Silicon Initiative) ook een project ESSI (Euro-
pean Systems & Software Initiative) ter hand te nemen.
Met dat project zou een integratie van de bestaande tech-
nologische opties tot een zeer geavanceerde ontwikkel-
omgeving dienen te worden gerealiseerd. Zo'n project
zou een opvolger van ESPRIT II kunnen worden, al-
thans op het gebied van softwaretechnologie. De econo-
mische betekenis van het gebied rechtvaardigt een aan-
zienlijke R&D-inspanning alleszins.

8 Conclusie
De huidige inzetbaarheid van formele talen bij specifica-
tie en ontwerp in de softwaretechnologie wordt beperkt
door het feit dat deze talen een onvoldoende breed spec-
trum hebben, d.w.z. nog niet in voldoende mate over de
beschrijvingsmechanismen beschikken die bij deze acti-
viteiten van pas komen. Daarnaast is er onvoldoende ge-
reedschap om het op grote schaal inzetten van dergelijke
talen te ondersteunen. Op deze gebieden zijn omvang-
rijke taken voor R&D weggelegd. Door hun omvang is
realisering van deze taken slechts in internationaal ver-
band uitvoerbaar.

De auteurs bedanken Theo de Ridder voor discussie over en commentaar

op een eerdere versie van dit artikel.
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