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Software 5 keer 
sneller klaar
Iedere organisatie z’n 
eigen programmeertaal

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 

zag aankomen dat het er niet in zou 

slagen de recherchesoftware 

te laten meegroeien met de 

technologie die verdachten 

en slachtoffers gebruiken. 

Onderhoud kreeg steeds 

meer het karakter van 

dweilen met de kraan 

open. De constructie van 

een domeinspecifieke 

taal bracht uitkomst.
door: ROLF ZAAL /  
R.ZAAL@AUTOMATISERINGGIDS.NL     

beeld: DE BEELDREDAKTIE / PHIL NIJHUIS

BedrIjF: Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

doel: Efficiënter en effectiever applicatie-onderhoud

TecHNologIe: Metacompilatie op basis van Rascal

dIeNsTverleNer: CWI

krITIeke aspecTeN: Diepgaande kennis van het domein

opmerkelIjk: Project was onderdeel van promotie-onderzoek bij CWI

roI: Applicatie-ontwikkeling en -onderhoud verloopt een factor vijf sneller

W
at maakt software-
engineering en met 
name -onderhoud toch 
tot zulk monniken-
werk? Juist; al die 

coderegels die details specificeren die 
technisch noodzakelijk zijn, maar niets te 
maken hebben met de functionaliteit waar 
het de gebruikers om te doen is. Al die rimram is 
nodig doordat de programmeertaal die wordt 
gebruikt, generiek is. Eigenlijk zou de programmeur 
het liefst een taal gebruiken die al datgene wat in een 
bepaalde context triviaal is, onder de motorkap houdt. 
Dan hoeft  hij alleen aandacht te geven aan state-
ments die over organisatie-specifieke functionaliteit 
gaan. Hij zou gebaat zijn bij een organisatie-specifieke 
programmeertaal. Dat is minder bizar dan het lijkt. 
Het Nederlands Forensisch Instituut doet het al.
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per jaar gewenst zijn. Maar elke update maakt de code groter en 
complexer en lastiger om te onderhouden. Ondertussen lijkt ook het 
tempo waarin de industrie nieuwe software en hardware uitbrengt 
alleen maar toe te nemen. Het kan niet anders of deze onderhoudsuitda-
ging zal NFI vroeg of laat boven het hoofd groeien. 

domeinspecifieke taal
NFI’s senior software engineer Jeroen van den Bos vond in het kader zijn 
promotieonderzoek op het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), 
een oplossing voor het onderhoudsprobleem:  een nieuwe, unieke 
programmeertaal waarin de functionaliteit van forensische applicaties 
veel compacter en overzichtelijk is uit te drukken. Voor het ontwikkelen 
van zo’n maatwerktaal of officieel ‘Domain Specific Language’ (DSL) zou 
dan gebruik kunnen worden gemaakt van de aan het CWI ontwikkelde 
‘meta-compiler’ Rascal.
 NFI’s keuze voor deze strategie was volgens Van den Bos snel gemaakt. 
“De grote en groeiende onderhoudslast was al jaren een punt van zorg, 
zonder dat er serieus uitzicht was op een enigszins toekomstvaste 
oplossing. Als zich dan een fundamenteel andere benadering voordoet 
die wetenschappelijk onderbouwd is en zich in een aantal andere 
situaties heeft bewezen, dan kun je eigenlijk niet meer besluiten om het 
niet te doen.”
 De overstap op een eigen maatwerktaal, die de naam ‘Metal’ kreeg 
(aanvankelijk Derric geheten), leverde NFI een productiviteitsverbete-
ring in het onderhoud op van naar schatting een factor vijf. Die 
schatting is gebaseerd op ervaringen met een eerste recherche-applicatie 
die van Java naar Metal werd vertaald. Deze applicatie voor het identifi-
ceren en reconstrueren van beeldbestanden omvatte in Java omstreeks 
40.000 regels code. In Metal waren voor het definiëren van diezelfde 
functionaliteit niet veel meer dan 2000 regels nodig. De beschrijving 
van het .gif-bestandsformat alleen vergde in Java enkele duizenden 
regels code. In Metal volstaan zeventig regels. Simpelweg doordat deze 
taal alle technische detaillering, die op een voorspelbare wijze volgt uit 
de beschreven recherche-functionaliteit ‘onder de motorkap’ van de 
compiler houdt. Min of meer zoals Java alle details die met de architec-
tuur van de te gebruiken computer voor de programmeurs achter de 
schermen afwikkelt. 
Doordat de nieuwe Metal-code niet alleen veel korter is, maar ook 
simpeler (declaratief in plaats van procedureel), komen fouten in de 
broncode komen eigenlijk niet meer voor. De fouten die eventueel nog 
voorkomen zijn specificatiefouten en compilerfouten. Deze laatste zijn 
als regel snel te identificeren. Als ze voorkomen, komen ze in meerdere 
applicatie voor en zijn ze – anders dan de fouten van de meeste program-
meurs – steeds dezelfde. Al met al schat Van den Bos dat wat voorheen 

Wat heb je aan een  metacompiler?
Een metacompiler is een programma dat als uitvoer een (bron-
code van een) compiler heeft. De invoer bestaat uit beschrij-
vingen van vereiste functies en de daarvoor benodigde notatie. 
De metacompiler is dus de hoogste trap in een qua abstractie 
oplopende reeks:

1)  Een applicatie genereert data (een boekhouding, een leden-
bestand, een foto of – in het geval van NFI – gegevens over 
inhoud en herkomst van bestanden).

2)  Een compiler genereert applicaties (boekhoudsystemen, 
 ledenadministraties of – in het geval van NFI – software  
voor digitaal recherchewerk).

3)  Een metacompiler genereert compilers (in de praktijk 
meestal domeinspecifieke compilers, zoals – in het geval van 
NFI – Metal). 

Wat metacompilatie interessant maakt is dat het de mogelijk-
heid creëert van het genereren van programmeertalen die heel 
doelmatig zijn voor een beperkt domein; zogeheten Domain 
Specific Languages (DSLs). Voorbeelden van met de metacom-
piler Rascal ontwikkelde DSL’s zijn:  
•	 Risla, een programmeertaal voor het ontwikkelen van 

bancaire applicaties waarin complexe renteberekeningen 
een centrale rol vervullen, 

•	 Machinations, om game-economieën te modelleren, 
•	 Pacioli, voor het generen van auditing-applicaties, en 
•	 QL, voor het aanmaken van questionnaires. 

De gedachte achter meta-compilatie is computerondersteu-
ning voor het maken van DSLs zo makkelijk te maken dat 
het eigenlijk gangbare IT-praktijk kan worden, vergelijkbaar 
met de huidige praktijk van applicatie-ontwikkeling. NFI 
gebruikte de aan het Amsterdamse CWI ontwikkelde meta-
compiler Rascal MPL. De taal Rascal is gebaseerd op concepten 
uit de wiskundige domeinen van contextvrije grammatica’s en 
termherschrijven. 
De syntax van Rascal lijkt in veel opzichten op die van Java, 
waarmee het ook een interface heeft die het mogelijk maakt 
bestaande Java-libraries vanuit Rascal aan te roepen. Ook is het 
mogelijk Rascal in te passen in de (ook bij NFI) veel gebruikte 
programmeeromgeving Eclipse. De uitvoer van Rascal kan 
heel verscheiden zijn; bijvoorbeeld een elegante procedurele 
taal, maar ook een grafische compiler of een declaratieve 
compiler, zoals in het geval van NFI’s Metal. Het idee van me-
tacompilatie is ook elders in de wereld opgepakt. Maar CWI is 
met Rascal wel een prominente partij. 
Rascal is open source. Er bestaat ook een commerciële meta-
compiler: MetaEdit+, van het Finse bedrijf Meta case.

‘ EENvOUDIGE 
PROGRAMMA’S ZIJN IN 
EEN MIDDAG TE MAKEN’

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gebruikt tussen de tien en de 
twintig speciaal voor het onderzoek van digitale bestanden ontwikkelde 
applicaties. Het gaat onder meer om applicaties voor het opsporen en 
reconstrueren van gewiste bestanden en het identificeren van mogelijk 
relevante informatie. Bij gewiste bestanden is meestal de meta-informa-
tie die beschrijft wat voor een bestand het is – beeld? geluid? mail? 
spreadsheet? Iets geëncrypts of wat anders? – verloren gegaan. De 
uitdaging in zo’n geval is om uit de binaire structuur van het bestand af 
te leiden door wat voor applicatie het bestand werd weggeschreven. En 
als het bijvoorbeeld jpg-beeld blijkt te zijn; met wat voor een camera 
werd het dan vastgelegd? Andere applicaties zijn ontwikkeld om 
datum- en tijdinformatie boven water te krijgen. 
Een groot probleem bij het digitaal rechercheren is dat in de software 
kennis verwerkt moet zitten over zoveel mogelijk – liefst alle – door 
commerciële software en hardware gebruikte bestands- en dataopslag-
structuren. Een probleem dat steeds complexer wordt doordat het 
universum van gebruikte bestands- en dataopslagstructuren voortdu-

rend uitdijt met de introductie van nieuwe programma’s en apps. Zelfs 
nieuwe versies gebruiken soms nieuwe bestandsstructuren. Hetzelfde 
geldt voor nieuwe hardware. 
Een simpel voorbeeld van hoe snel de complexiteit van het onderzoeks-
gebied toeneemt is het digitaal berichtenverkeer. Tot ongeveer het begin 
van deze eeuw betrof dat vrijwel uitsluitend e-mail en sms. Inmiddels 
kennen we ook WhatsApp, Facebook, Twitter, Google Hangout en wat al 
niet meer. Van al die apps moet data worden herkend en vertaald in 
informatie over inhoud, zender en ontvanger, datum en tijdstip van 
verzenden en ontvangen en als het even kan ook nog over de locatie 
waarvandaan werd verzonden. 
Om de recherchesoftware doorlopend te laten meegroeien met de 
technologie waarvan verdachten en slachtoffers gebruik maken, zet NFI 
vijf à zes van haar vijftien software-engineers in op onderhoud. Maar 
eigenlijk is het dweilen met de kraan de open. De meest applicaties 
omvatten zo tussen de 50.000 en 100.000 regels code. In totaal gaat het 
dus om enkele honderdduizenden regels code waarop meerdere updates 
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een week werk was, nu in een dag is geklaard. Daarmee lijkt voor NFI 
het ideaal van proactief onderhoud (in plaats van reageren op cases die 
nieuwe technologie involveren) opeens haalbaar geworden. 

meta-compiler
Het ontwikkelen van een programmeertaal is traditioneel een immens 
project waaraan hele teams van software engineers maanden, zo niet 
jaren de handen vol hadden. Bepaald niet iets wat je onderneemt om één 
organisatie één bepaald type applicatie makkelijker te laten ontwikke-
len en onderhouden. NFI maakte echter gebruik van een betrekkelijk 
nieuwe methode voor het ‘genereren’ van een programmeertaal. Het 
gebruikte een zogeheten meta-compiler, oftewel software voor het 
maken van een programmeertaal met uiteraard een daarbij behorende 
(pre-)compiler. 
Het project van het ontwikkelen van een domeinspecifieke program-
meertaal omvat ruwweg drie stappen: 

•	 Domeinanalyse 
Bij de domeinanalyse gaat het om in kaart brengen van de uitdaging; 
wat zijn de gemeenschappelijke kenmerken van de problemen 
waarvoor de software-engineers worden gesteld; wat zijn de verander-
lijke aspecten in het domein waarop de te genereren applicaties 
worden losgelaten (in het geval van het NFI digitale sporen)? Wat is 
triviaal en zou eigenlijk ‘onder de motorkap’ van de compiler moeten 
belanden? Volgens Van den Bos is deze fase het meest kritiek: 
“Domeinanalyse vergt echt heel veel kennis en ervaring binnen het 
domein. Ik heb enorm geprofiteerd van het feit dat ik al jaren als 
software-engineer bij NFI werkzaam was. Ik denk niet dat het door 
een buitenstaander gedaan zou kunnen worden.” 
De domeinanalyse die voor de vervaardiging van Metal noodzakelijk 
was kostte Van den Bos ongeveer twee maanden. 

•	 Notatieontwikkeling 
Bij de notatieontwikkeling gaat het om het bedenken van een wijze 
waarop de programmeur die de te genereren compiler gaat gebruiken, 
zich zal gaan uitdrukken. Keuzes betreffen behalve namen voor 
statements ook de veel principiëlere keuzes ten aanzien van de 
structuur van de te genereren programmeertaal. Zal het een klassieke 
opdrachttaal worden, of wordt het een declaratieve taal? Of wellicht 
een klik-en-sleep-beeldtaal? Mag recursie wel of niet? NFI koos voor 
een tekstueel declaratieve taal, die op het eerste gezicht een beetje 
aan Java doet denken. Van den Bos had ongeveer een maand nodig om 
alle noodzakelijke ‘notatie-knopen’ door te hakken. 

•	 Implementatiefase 
De implementatiefase is het uiteindelijke ambachtelijke werk: het in 
Rascal (ca 1300 regels) uitschrijven van in de voorafgaande stappen 
opgestelde specificaties voor een eerste versie van de Metal-compiler. 
De vervaardiging van templates, waarvan Metal gebruik maakt (ca 
300 regels Java). Dit kostte Van den Bos ongeveer een half jaar. 

Toen Metal (en de daarvoor benodigde templates) eenmaal af waren, 
was de uitdaging natuurlijk nog de toepassing daarvan: het genereren 
van recherche-applicaties. Als eerste nam Van den Bos de applicatie voor 
het traceren en reconstrueren van beeldinformatie bij de kop. Deze 
bleek binnen 4 maanden uitschrijfbaar in zo’n 2000 regels Metal-code. 
Om de komende jaren ook de overige digitale-rechercheapplicaties van 
NFI naar Metal te kunnen migreren moet Van den Bos de mogelijkheden 

van de huidige Metal-compiler (een proto-type) nog wel wat verder 
uitwerken. Hij verwacht daarvoor ongeveer drie maanden nodig te 
hebben. Daarna worden geleidelijk aan alle digitale-rechercheapplicaties 
herschreven in Metal. NFI neemt daarvoor de tijd. “Enkele jaren”, schat 
Van den Bos. “Niet omdat het zo’n complex proces is, maar omdat we erg 
veel forensische kennis moeten migreren en we dit willen inbedden in 
regulier onderhoud. Geen grootschalige big bang, maar onderdelen 
omzetten zodra we er iets substatieels aan moeten wijzigen. Dat is dan 
kosteneffectiever.”

oud idee
Een intrigerende vraag is uiteraard waar we in de nabije toekomst 
metacompilatie nog meer tegen gaan komen. Is het bijvoorbeeld 
denkbaar dat er bijvoorbeeld een RASCAL-taal wordt ontwikkeld die 
maatwerk ERP opeens kosteneffectief maakt? Van de Bos: “Wie weet? 
Ik denk dat dit een heel aantrekkelijke manier van werken is en dat het 
uiteindelijk de toekomst is voor software-engineering. Het is overigens 
een heel oud idee. De eerste programmeertalen waren domeinspecifiek 
‘avant la lettre’, maar men beschikte niet over een meta-compiler. 
Daardoor waren die oude talen niet goed onderhoudbaar en stapte men 
geleidelijk over op meer generieke talen. 
Het idee is hardnekkig, al strandde het tot dusverre steeds op z’n 
haalbaarheid. Eigenlijk waren de vierde generatietalen en CASE uit de 
jaren tachtig ook een beetje domeinspecifiek. Het sloeg toen niet echt 
aan, want hoe krachtiger je de taal maakt voor een specifiek domein, 
hoe smaller ook dat toepassinggebied wordt. Die trade-off hoeft nu geen 
beletsel meer te zijn, omdat je met behulp van een metacompiler 
relatief snel veel domeinspecifieke compilers kunt maken voor heel veel 
verschillende domeinen. 
Toch verwacht ik niet dat ERP een domein is dat al snel aan bod komt. In 
eerste instantie voorzie ik vooral toepassing van DSLs in technische 
domeinen waar veel verandering optreedt. Wij bij NFI reageren telkens 
weer op variaties in het technologieaanbod. Ik denk dat de engineers die 
die variaties telkens weer moeten realiseren, ook heel veel efficiëntie-
winst zouden kunnen behalen door gebruik te maken van compilers die 
voor hun specifieke domeinen zijn ontwikkeld.”
Van den Bos schat de het leren omgaan met een meta-compiler als 
Rascal een ervaren software-engineer weinig problemen zal opleveren: 
“De basisstructuur van Rascal komt sterk overeenkomt met bijvoor-

beeld Java en C#. Eenvoudige programma’s zijn al in de eerste middag te 
maken. Het kunnen maken van complexere programma’s of DSLs vergt 
uiteraard meer studie. Maar het is uiteindelijk niet heel veel anders dan 
het leren van een nieuwe programmeertaal, een uitdaging die de meeste 
programmeurs enkele malen in hun carrière aangaan.” 
Om goed te begrijpen wat je in Rascal gaat maken (een DSL?) is het wel 
raadzaam ook een boek te lezen over compilerbouw. Bijvoorbeeld 
‘Modern Compiler Design’ van D. Grune et al., ‘Modern Compiler 
Implementation in Java’ van Andrew W. Appel of de klassieker – door 
insiders liefkozend aangeduid als het ‘Drakenboek’ – ‘Compilers: 
Principles, Techniques, and Tools’ van Alfred V. Aho et al. Leerstof die 
specifiek op Rascal betrekking heeft is onder meer te vinden op 
http://www.rascal-mpl.org, in het bijzonder http://tutor.rascal-mpl.org.

kosteneffectiviteit
Op de vraag hoe kosteneffectief de ontwikkeling van Metal voor NFI 
was, geeft Van den Bos een antwoord vol nuance. “Als je de ontwikke-
ling van Metal afzet tegen de het scenario van doorgaan op de oude voet 
dan is het oneindig efficiënt want doorgaan op de oude voet zou 
uiteindelijk stuklopen. Voor een eerlijke beoordeling van de efficiëntie 
zou je dus moeten vergelijken met andere strategieën om het onder-
houd efficiënter te maken. Maar die andere strategieën hebben we niet 
gevolgd en daarvan weten we dus niet hoe goed of slecht het zou hebben 
uitpakt. Ik kan alleen zeggen dat we van de gevolgde benadering nu 
kunnen constateren dat het goed werkt, erg efficiënt is en 
vermoedelijk ook behoorlijk toekomstbestendig is.”

‘ METAcOMPILATIE IS 
DE TOEKOMST vOOR 
SOFTwARE-ENGINEERING’


