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Iloof ds:ukl

INLEIDING

Zoa1s bekend. wordt ln he! TENDW ProgratrDa een tngeïPce vraag via ELF

vertaalci naar ELR. lG: behulp van die ELR foroule wordt de da'-abase ge-
accedeerd , zoda: he: an:woord op de vraag gegeven kan htorden.

Op versch.i.llende pun:en in het irograma kan de wens opkomen, de gebnriker
op een of andere mrn-ter te confron:eren meÈ een ELR foroul-e:

t. De vraag 1s op neerdere menleren op:e vatten, bv. doordat de bewuste ELF

fornrule (die lnners nog anbigu is!) uaar oeer dan I ELR fonule :e vertalen
is: Ilet Elf-ELR Íeordenboek somt op, raelke ELR vertal.tngen elke ELF fonule
heeft. Í,Iellsruaar vallen souotge ccmbinaties van vertalJ.ngen af ldegeÍrsi tyPe-
confl-tct, eu andere door de context, r0aar vooral zolang \€ nog niet echt
zulke door de conÈ-ext verkregen kennls over de wereld opslaan, zullen vaak
oeerdere uogelljkheden overbltjven. We hebben dus een algorithne nodlg dat
kljkt of er oeerdere nogel.tjkheden overblljven, en dat tn dÍe gevallen ge-
brulk Eaakt van Ínterac:ieve desabiguerlng. ("Welke ELR fomule bedoelt u
elgenllj k? " )
(l'lcgelijkervljs hebben lre een dergelljk oechauime ook nodlg blj anbigul:el:en
Bet eeu andere oorsprong. Maar de ELF-ELR ambigui:eleen zijn he! du-tdelljks:e
geval. Àls het er bv. on gaat, rlat de scope of de d.ts:ributÍe van een NP

1s, 1s n.tet duidellJk of de desablguerlng gebnr.tk noet naken van de logische
fornule )

2. Neen aan, rc hebben de bedoelde ELR foroule te pakken, (Bv. VERTRKPIAATS
(K1402)-MONTREAL,) ea rG hebben h'o geevalueerd ten opzlchte van de da'-abase,
!ía: een Sweede ELR fomule oplevert (, bv. TRUE). Bij het geven van he: atrt-
woord zullen we op z'n mlnst dle tweede ELR fomule wtllen u.ttspreken.("J4"),
en relllcht ook ler-s van de eersce fonaule ("Ja, de verErekplaaes is Montreal")
, alhoewel een Eooi anÈrroord ("Ja, h-tj kout rrt: Montrealrr) otssch.ten be:er:e
bereikeo ls zonder op die eerste ELR fomule te letten. (Nl. door de :weede ELR
fonule te combineren rnet de letterlljke fonoulering. van de vraag.)

3. Veel vragen bevatten een lngebouwde vooronderstelling. Als lenand bv. vraagt
hoe laat de K1402 ulE Montreal vertrekt, dan voorondersÈell hij dat het toestel
lnderdaad u-tt die stad vertrekt. Dergelljke presupposities rr-lllen we opbour'en
op precles dezelfde nanier als we de letterHj ke inhoud van een vraag opboulen,
zodat we uiteindelljk voor elke vraag een lijstje ELR foroules kr:nnen afleiden
die de presupposi:ies van die vraag ultdnrkken. Als nu een of neer van dÍe
presupposltles niet qraar .ts volgens de lnformaeie van het sysle@, dan rrillen
we de ontkennlng van die fomule graag uiÈspreken. DiE ls waarschijnlljk raoel-
lljker dan de gevallen dle we tegen komen in de pr:nten 2) en 3), omdaE het hler
om hele zí.nnen gaae, díe heel cooplex kr:nuen zijn. Een neer "syatactlsche" op-
losslng zoals bij pr:n: 2.) (d.w.z. zeggen Ídat er rsj.s is, zonder gebnrik te
nakes van de ELR foruule die da: u-itdrukt) ls hler veel moeilijker, om de een-
voudlge reden dat de vraag geen "expllclete" statoenË van de presupposlties
bevat: Presupposi:ies z-tjn al:ljd m1n of meer verstopt.



InIeÍdlng

Io deze stage glag het prioair oo het eersBenoode probleo: de lnteractlwe
oplosslng van de anbtgul:el: van ELF constantes. iÈ geven een voorbeeld:

Vraag: "l"Ielke Anerikaanse vluchten komen aan in }Ícntreal?" He: ELF-ELR woorden-
boek geef t Èvree relevante vertal.tngen voor de cons:an:e ÀYERICAII: (De andere
tnee ver:alingen vallen af door type-conflice)

Iambda x (I'ANDS( VERTRKPIÁATS(x) )=USA)
laobda x ( ll"\D!1( l4ÁàTSCltÀPPIJ(x) )=USA

(We gebrulken voor he: Senak even een afwiJkende notaEÍe)
Aangenonen da: we al u.ttgenaak: hebben dai er i.nÈeractÍef gedesabigueerd uoe:
worden - alet het terrein van deze s:age - Ls nu het probleen, foruules vao
deze soort voor de gebnrtker begriJpelljk te maken. l.íe gaan da: doen, door ze

a1s het r€re "u1: te spreken". Det ls een lastige opdracht, €nt 1og1 sche for-
mules zljn n-tet geoaakt cn u.ttgesproken ee rcrdea. Een alternatief zou geweesÈ
zÍJu, ln het EIJ-ELR roordeoboek niet alleen zulke foroules op Èe elaao, na4a
tevens een Nederlaadse verwoording van de betekenÍs. In dat geval kan Je veel
mooÍere vertalÍngen op het, schero toveren, traar u,ieÈ op een syse€matische (Je
zou haasÈ zeggen 'eoupositlonele') ronler. Ibelltjkere opdrachten, zoals d1e
Í.n ptnt 3.) , zal Je dan vau de grood af aan opoleuw moeten oplossen.

I{at i.s nu de nooiste'nrn-ter om de gebnr-tker te vragen, of het bÍj voorbeeld de
tweede van de twee foroules 1s die hij op het oog had? t{1j dachten aan de vol-
gende reaktle:
"Amerlkaans? Bedoel Je: door een
verzorgd rorden?"
Soakea verschlllen op dt: Pr:nt aI

naatschappÍJ dle in Aroertka gevestigd ts

gauw, en zoalg gezegd levert onze aanpak
sorls rdae clndere schoonheden op. l{aar rrie een aaotal lastige fonules probeer:
zal naat oaze nenlng toch niet snel teleur gesceld rmrden.

Het mooiste zou na:urrrlljk een progratrna zljn dat alle ELR fonoules in Neder-
lands @zecr maê! dat.ts een heel ambltleuze opdracht, laarn'an van tevoren
al vaststaat dae hij n-teE met volledig srJcces kan rorden u.i.:gevoerd: Immerg,
in de loop van het proces rraamee ELR fonules opgebouwi'rcrden gaae een hele-
boel lnforma:1e verloren: gevoelswaarde, topic/cmtrenE, etcetera. Bovendlen
wordt hleraan tegelljkertijd ln Tilburg gewerkE. Daarm heb 1k ro.tj Een doel
gesteld, nJ.nl-uaal de fortufes ult heE ELF-ELR r.oordenboek aan te kr:nnen, en
zoveel rneer als uogel-ijk res. U1:eindelljk 1s er een taalfragrlnnt uitgekouen
dat dit r,roordenboek oovat, en nog tanelijk veel rneer, zoals de lezer heÈ beste
zelf kan verLfieren.
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SAT4ENVATTING

In di: verslag tordt eeo ue:hode besproken Í.raat-'Éee het nogel.tjk 1s oo van een
beperk:e groep EL/R expressies een Nederlandse vertal.lng :e geven.
De vertalingen worden ne: behulp van L of.2 hulpclauses gevond.
We zullen d1.- aan de hand van een Paar voorbeelden verduldelljken.

a)Voorbeeld van een vertal.tng qelke van I hulpclause gebnr.tkt naak:.
hulpclause:

( .) landt ,tn (.)

l4e: behulp van deze hulpclause kunnen de volgende vertal.i.ngen gevood !Drden:
a) De KL402 landt ln Nederland.
b) De CP207 vertrekÈ u1E Anerlka.
c) l,Ílnstens I vlucht laadt in Engeland.

b)Voorbeeld van een vertaling relke van 2 hulpclauses gebnrLkt oaakt.

hulpclause I korn: uit: a) (.) landt Ía het land
b) (.) vertrekt uit heË land
c) (.) is gevestigd 1n het land

hulpclause 2 kout ui:: a) rraanrlt (.) vertrekt
b) waarLn de oaatschapplJ vau (.) gevestÍgd ts.
c) waarin (.) gevestigd 1s

Met behulp vau deze tlIee hulpclauses kr:nnen de volgende vertallngen
gevorod rordeu:

a) De C2207 landt iu het laod waarÍn de KLM geves:igd Ís.
b) Elke oaa:schappÍj 1s gevestigd tn het land r*rarul: de KL207 vertrek:.
c) De CP207 vertrekt ult he: land waarln de KL402 zijn traa:schapplj

geves:lgd 1s.

Ui: de voorbeelden kunnen r.re al zien dat de vertalir€ in 2 s:apPen gemaakt
wordt.

I Bepaal welke hulpclauses er voor de vertalLng vaa de EL/R expressle nodlg
zÍJn.

2 Vaz Eoee er op de open plaatsen ln de hulpclauses kouen te staan.
0p belde punt.en komen we in hoofdstuk lr uÍSroerlg tentg.

De gebrulkte cnethode heeft als voordeel dat blnnen de groep EoelaaEbare EL/R
expressies de vertal.tng op een eerwoudige man-ier naar nens te veranderen Ís,
oudat de ie gebnriken hulpclauses vrlj Èe kiezen zijn.
Een nadeel ls echler daE een u.t'-breidlng van de, door he'- prograna
geaccepteerde, groep EL/R expressies meesial '-ot gevolg aI hebben dat er
s:ruc:urele veranderlngen in he: progranm^ aangebracht noeten worden.
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DE TOEI.AATBARE ELlR EXPRESSIES.

EL/R expresstes troeÈ-en aan bepaalde eisen voldoen w'llLen ze door het prograoa
ver:aald kunnen worden.I.Je kr:nnen dus niet alle r,elgevonde EL/R expressies aan.
Ln d.t: hoofds:uk zullen we aangeven welke fonules we kunnen venrerken.

3.I De door het progranun geacceP:eerde cons:anlen.

Ilieroader volgt een overzlch: van de cons:an:en die op d1: noment in he:
progratrÍBÍr geímplenenteerd z1 1n.

VLUCI1TEN
MAATSCHAPPIJEN
STEDEN
LAI{DEN
TíO}ÍENTS

TRUTI{VAL

I.AIIDINGEN
Aá}IKÍIJD
MAATSCIIAPPIJ
VERTRIEI.AATS
LAI{DS
LAI{Dt'Í

TRUE

FALSE

KL4O2
cP207

KLY
CAÀIADIÀ\PACIFIC
PAÀiAM

LOSA}IGELES
NEI,TYORK
IIOUSTON

TORONTO
ATIÁI.ITA
CHICACO
}lONTREÀL

SET TÏPES :

settype atomlc
setrype atomi.c
settyPe atmic
gettyprs atoolc
se:type at,omÍc
set'-ype atomic

5r luch t
Enaatschappij
ts tad
rland
ttij ds tip
tnrthval

FUNCTTONAL TYPES :

fr:neype atmic srlucht aecolc es:ad
fun:ype atoolc t.lrlucht atcnlc ttijdstip
funtype atcoLc ÈvluchÈ atmlc tnaatschappij
fuoïpe atoolc tvlucht aEm,lc tstad
fr:atype atomic Estad aÈooÍc tland
funtype alomlc tEaatschappu atoolc tland

( REFERENTIAL)
ATO}íIC TYPES :

atmic truthval
almic tru:twal

atomlc Evluche
atomic tvlucht

atomLc baaÈschappÍj
atoolc tuaalschapplj
aiomlc tnaatschapplj

atomlc Es:ad
atooÍc tstad
atomlc tsÈad
atoolc :s tad
atoolc Es:ad
atoulc ts:ad
atomic tstad



De toelaatbare EL/R expresgtes.

IIOLLAI{D atooÍc tland
usA atoolc tland
NEDERLAI.ID atomic tland
ENGEIÀ\D atoolc tland
CAI{ADA a:omlc tland

t2:00 alomic È:ijds:ip
23 :00 atonlc ttÍjds tip
24 :00 atooic ttijds Èlp
00 :00 atom.tc tt.tj ds tlP
NU atootc :eijds tlP
IIEDEN a:m,Íc ttijds:1p

opa. Het is eenvoudig crn constanÈen van heÈ- a:o&tc tyPe en vau het set type
aao het progrÍIElta toe te voegen.
llet 1s te venrachten dat d1t zeker za1 gebeuren voor de cong:anten vau
het atoalc eype.
De bovenstaande l.tjst geeft slechts een overzicht van de op dit noment
ge.tnplenenteerde cons tanten.



De toelaatbare EL/R orpregsles

3.2 Beschrljvlng vao de syn:ax.

líe zullen venrolgens de synlax beschrljvlng geven van de t,oelaa:bare ELIR
express les .

(C6NSTaton) - +_ CONSTAI.ÍT FALSE
TRUE

rc.402
cP207

KLM

CA}TADIAI{PACIFIC
PAI.IA}Í

LOSA}I@LES
NEIíYORK

IíOUSTON
TORONTO

ATI.A-I{TA
CEICAGO
MONTREAL

tioÏ.IÁr{D
USA
NEDERI.A}ID
ENGEI.A}TD

CAI{ADA

l2:00
23:00
24;0Q
00:00
NU
ITEDEN

(CONSTse:) - CONSTA}iT VLUCHTEN
I,ÍAATSCHAPPIJEN
STEDEN
I.A,}TDEN

MOMENTS

TRUTIIVAL

(C0NSTfr.rnc) = -,> C0NSTAI{T

T
t-
1l-r
1-
1
I

F
F
t-
Fí
It-
1_
't-
1-
1

F
F

;

FI
ï
T-
FI

IÁITIDINGEN ------t-
MNKTIJD
I4AATSCIIAPPIJ
VERTRKPI,AÀTS
ÏÁ}IDS
LAr\DM



<ASSTRACT>

<FORáLL>

<FORSOME>

<NOT. FORALL>

<NOT. FORSOME>

< CONSTAI{TE>

<VARIÀBEL>

<ELE}íENT>

<APPLICATION>

<N0T. EQUALITY>

<EQUALITY>

< NOT . FT]NCTI OIWALIJE >

< FUNCTIONV.{Í.IJE>

(VARBIND) -

< TYPE 1>

<TYPE2> <NoT. EQUALITY>
<EQUALITY>
<NOT. I'I'NCTI ONVALI.]E > >

<FI]NCTIONVALTJE>

<TOEIÁATBARE ELlR EXPRESSIE>

De toelaatbare ELlR expressies

-7- ABSTRACTION È VARIABLE ,+- ' NAÀ\f .-

-;- UNIVERSALQU ,r-. <CONSTset) -;

-r EXISTENTIALQU -.;- (CONSTset) -)-

1- NEGATION + UNMRSALQU -+- (CONSTset) -.1'-

, NEGATION -:- EXISTENTIALQU 9- (CONSTset) -.1-

= +-ï- (CONSTset> a-lt <CONSTa:m) ;J

VARIABLE .+. 'NAAI'Í,'

-)- ELEÍENT .1. VARIABLE ;-'NAA^Y' JT I t'-
l_Z )r

-7- APPLICATI0N ;- (CONSTfT:nc) ,'-

) NEGATION .> EQUALITY *

) EQUALITY +-

I NEGATION .> FUNCTIOIMLUE ,; (C0NSTfr.rnc) +-
.t FUNCTIONVALLTE g- (CONSTfr:nc) *

<ABSTRACT>
<FORALL>
<FORS@ÍE>
<NOT. FORáLL>
<N0T. FORSO!1E>

=

a

a

<CONSTA!{T) -7-1-
<VARIABEL> ++
<ELN,ÍENT>

<IYPE 1> > <TYTE I> +-

= -r- <VARBIND> ), <VARBIND> t-r- <TYEE2> 22
I <fiPE 1> J

<APPLICATION>



De toelaatbare EL/R expressies

3.3 Verdere res:ric:.tes.

Bulten aan de hier boven beschreven diagraooen 6oe:en de toelaatbare EL/R
expressles nog aan de volgende Punten voldoen.

l) Elke lanbda abs:racÈie EoeÈ een vari.abele bÍnden.
2) ELke variabele ooet door een lanbda abs:ractie gebonden zijn.
3) Er trag geen:ype conflict ln de EL/R' expressie aanwezÍ-g ziJn.

Dt: is een e.'Ls dle e.i-genlÍjk voor alle ELIR fomules geld:, Inaar ln de
syn:axdiagr:utr nog niel opgenooen elas.

4) Nanen van vartabelen Eogen niet langer dan 64 karakters zijn.
5) Verder ooec voor de aangeboden ELIR expressle gelden, dat deze uÍt

n,tet ueer dan 64 geEallea en of namen oag bestaan.
EL/R expressies die aau de vorlge puoten voldoeo en d.te zÍch aau
syntandiagrarn houden, voldoen automatlsch aan deze els.

Een voorbeeld van een expressle die zich nlet aaa pLurt I houdt.

ABSTMCTION !

VARIABLE X !

ABSTRACTION
VARIABLE Y

EQUATITY
APLICATION

CONSTAI{T IÁ.}T[Dí

CONSTAIÍT KI.,}Í

VARTABLE Y

Deze ocpressÍe voldoet wel aan de dlagramen traar wordt door heÈ prograrn
clet geaccepÈeerd

Een voorbeel-d van een expressle dle zlch niet aan punt 2 houdt.

ABSTMCTION
VARIABLE X

EQUAI.ITY
APPLICATION

CoNSTANT LAllDl'Í
VAPJABLE X

VARIABLE Y !

Deze o<pressle voldoet wel aan de dlagramnen máar rrcrd: niee door het prograoa
geaccepteerd.



De toelaatbare EL/R ocpressies

llet prograntra zal van een aangebode EL/R ë<pressle con:roleren of deze
zich aan de syntar< houdt.
Verder rlorden de pr:nten L,Z 4 en 5 gecontroleerd.
tJordt aan een van deze pun:en n.tet voldaan dan wordt de expressle niet
vertaald.
Punt 3 ,geen type conflic'. aanwezig, wordt echter n.iet door he: prograrnna
gecon:roleerd.
De gebrulker van het programrna is enroor veranhroordel-tjk da: de EL/R expressi.e
:ype correc: ls.
I{ordt er echeer toch een type incorrecte EL/R ocpressie aangeboden, dan zal het
progrÍrmma een vertal.tng geven welke in de rleeste gevallen Í.ncorrect is.

Een voorbeeld van eeo ercDressle welke zÍch nlet aaa Duut 3 houdt.

ASSTRACTION

VARTABLE X
FIJNCTIONVAI.UE

CONSTANT ],A}TDS

APPLICATION
CONSTANT VERTK?Ï"AATS
VARIABLE X

CONSTAÀII KLY

Deze ocpressie zal door het progranmq vertaald qordea io:

Ult de KLll vertrekken.

Iletgeeo u.tteraard onzin is.

De pr-nten L,2,4 5 hlerboven vonnen. zoals gezegd, extra restrÍctles boven
op de nonaale EL/R restrictles (zie b.v lvan Deenter,1985]).
Maar ook het synta:< dlagr:m op blz 6u7 gaf al zulke exira res:ricEies:

We kunnen de toelaatbare EL/R exp:ressles r.reergeven door de foroule: A.F

1) A bestaat u1: lanbda abstracties en kre,ntoren.
2) Er uogen naximaal 2 lanbda abstractles gebnrlkt rorden.
3) Elke k$an:or wrordt gevolgd door een laobda abstractie.
4) IIet klantif.lcatie dcmein vordt aangedu.ld door olddel van een constante.
5) In F kan slechts gebnrikt gemaakt rsorden van (not) EQUALI1Y,

(not) FIINCTIONVALIIE, APPLICATION, CONSTANT, VARIABLE, ELB'ÍENT.
6) (not) EQUAIIIY of (not) FUNCTIO|ÍVALI]E nag hoogu.tt I keer gebnr.tkt rmrden.
7) APPLICATION fun moet bestaan uit een coostante van het fr.rncti.oaal Èype.
8) APPLICAïION arg bestaat u1: of een APPLICATION of een VARIABLE of een

CONSTAIITE of een ELE"ÍENT.
9) Slechts geinplenenleerde conslanten mogen gebnrÍkt llorden.



lloof s tuk 4

IIET ICTEZEN Vfu\ DE I{ULPCIÁUSES.

Voor de vertaling van een EL/R expressie word: gebnrik geÍDaakt van I of 2

hulpclauses.
iíulpclauses zijn zinnen of delen van zinnen vraarin echter bepaalde delen nog
niet lngevuld z.i jn.
Zo'n hulpclause is bljvoorbeeld:

" ... vertrek: u1: ... "
of " ... r@rdt verzorgd door een oaatschapplj d.i.e gevestigd 1s ln ... "
0m een vertaling :e kuÍrnen geven moe:eo we dus eerst bepalen welke hulpclauses
er gebruikt moeten wrorden.
I{e zullen ln d-tt hoofdstuk een oethode bespreken Ídaaruee we deze op een
eerwoudige !Ífjze kr:nnen vinden.

4.1 Notatie afsprakeo.

In prloc.tpe kont de Eethode er op aeer dat re de toelaaebare EL/ R expressies
in groepen ondenrerdelen r*aarbtnnen de keuze van de hulpclauses eerwoudig te
maken is.
Oo de, btj deze groepen behorende; EL/R ocpressies overzichtel.tJk weer te
kunnen geven zrrllen we de onders taande notaEle gebnrlken.

EL/R orpressi.es dÍe een constri.rctie met I'UNCTIoNVALUE bevatten, kunnen alttJd
ver:vangen rsorden door een equtvalente expressie dle gebrulk rnaakt van een
constructie net EQUALITY.
I,íe zullen daarcnn expressÍes waarin gebrulk geoaakÈ rordt van een construccie
net FUNCTIONVALUE nlet apart behaodelen.

Iudlen ln een ELIR e.rpressle gebnrik vordt genaakt van EQUALIIY zullen we

het onderstaande deel van die expressie r.reergeven door:"E.\PRI-D(PR2"
EQUALITY

EXPRI
EXPR2

ilet zelfde geldt voor de constructÍe
NEGATION

EQUALITY
EXPRI
E](PR2

welke weergegeven rordt door Ë(PRI=L\PR2
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Ult de synt:rx, zoals beschrerren
EXPR2 van de onderstaande vorn

lleË klezen van, de huloclauses.

ln hoofds:uk3, volg*- dat zowel FXPRI als
zÍJn:

<coNSTAÀrTE> >.->-
<VARIABEL> -}l
<ELBIENT> ;r I

ne: (APPLICATION> = -> APPLICATION +- (CONSTfT:nc) +-
<CoNSTAÀITE> = _)_- (CONSTsec) +' l- (coNSTa:on) l>J

<VARIABEL) = -)- VARIABLE -+- 'NAAI,Í' +-
<ELEIíENI> - .+- ELE'íENT

(CONSTaton) - > CONSTAIIT -)- 'NAAI,Í' -\

(CONSTfrroc) - )- CONSTA.I{T +'NAÀY'
- l{ordt er l-n EXPRI (of DGR2) gebnrlk genaakt van I of oeerdere APPLICATIONS

dan zljn de onderstaande 9 coubinaties nogel.tJk.AIle andere comblna:ies
leiden toE een type confllct.

1) I.AIIDINGEN <. .>
Z) MÀIKTIJD <. .>
3) },ÍAATSANAPPIJ <..>
4) VERTRKPTÁAtS <..>
5) uI.lDS <..>
6) I"AllDlí <. .>
7) IÁ}IDS (IÁ}IDINGEN <..> )
8) LA}IDS (VERTRKPIÁÀTS <..> )
9) IÁ}IDM (},ÍAATSCTTAPPIJ <..> )

Bevat n(PRl (of D(PR2) I van deze 9 ccnnblnaties dao geven re deze expressle
verkort 'reer door FUNC <. .>

-+- VARÍAEILE -+- 'NAAI'Í' *E I 3ï"

l{et (..) word: aangegeven of EXPRI (of D(PR2) eindig:
op een variabele die nlet door een kr€nÈor gebonden ls,
die wel door een klantor gebonden ls.

A1s er ln E)PRI (of DPR2) geen gebn:Ík genaakt Ís van
geven we deze expressie weer oeE (..)

op een cous:ante of
of op een variabele

een APPLICATION dan

APPLICATION +f

tltt



Het klezen van de hulpclauses.

Alle toelaatbare EL/R expressles kr.nuen au op I van de onderstaande nanieren
tteergegeven rrlofden.
Voor expressles vaarÍn gebruik genaakt 1s van NEGATION EoeE "'" door
rr=r' vgrlrêngen rmrden. EQUALITY

FIINC <. .) = FUNC <. .>
( ..) = FUNC <. .>

FUNC <. .) o
(..) =

FIIIIC <. .>

t{aarbtj re de specif Ícatie van (..) achtentegen hebben gelaten.
Dii kornt nu aan de orde.
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Het klezen van de hulpclauses.

Elndigt D(PRI (of DPR2) op ... CONSTAIIT ... 'NAÀY' ,.. dao geven we di: aan
net (Cl) en of (C2). ( (Cl) wordt gebnr-tkt bij de eerste e:(pressie dle op

een cons:ante e-indtgt , <C2> Ídord: gebnrlk: blJ de
:rreede . )

ElndÍgt EXPRI. (of E(PR2) op VARIABEL.. of EL&ÍENT.. raelke n.tet door een
krentor gebonden ls dan geven we dÍi aan net VI of V2 (de vartabele r.raar
een eerste lanbda abstractie be:rekking op heef t rrcrdt aangedu.td net Vl, die
waar een eventueel tweede betrekklng op heeft uet V2)

Eindtgt FXPRI (of EXPR2) op VARIABEL.. of ELFÍENT.. roelke door een krantor
geboaden ls dan geven r"e di: aan noet Sl of 52 (De varLabele Í&Iar een eerste
klantlficatie betreklcing op heeft rerdt net SI aangedu.td, dle r€,ar een tweede
betrekkÍng op heeft net 52)

ZtJo, 2 verschlllende variabelen door een krsnÈor gebooden, zodat zowel
Sl als 52 voorkotren, dan sordt de EXPR telke Sl bevat llnks van heÈ - teken
geschrwen.

l{et behulp van de boven beschreven notatie kr.:nnen re elke toelaatbare ELlR
express le beschrljven.
Zo'a beschrlJvlng ls echter nlet spectflek voor een EL/R expressLe.
Er zlJn neerdere ELlR expressies die dezelfde cnschrijvlng hebben.
l4aar dit r€s nu Julst het doel vau deze notat.te.
I.le noesÈen arnelljk de toelaatbare EL/R o<pressles in groepeu onderrrerdeleo
waarblunen het eenvoudig Í*ls oB de te gebnr-tken hulpclauses te vlsden.
De rest vau dlq hoofdstuk zal behandelen hoe blnnen de groepen deze keuze
gtr'aakt nordt.

IJ



t{et kíezen van de hulpclauses.

4.2 E:<pressies van de vorn FIINC (CI) - (C2) en (Cl)'FUNC <C2>.

We zullen nu ELlR expressles bekijken dte Leergegeven t"orden door:
FITNC <Cl) - (C2)

Een voorbeeld van zo'n expressie zou kr:nnen zijn:

EQUALIlY
APPLICATÏON

CONSTANT VERTRKPIÁATS
coNsTAllr rc402

CONSTANT .$6TERDAM

De Nederlandse vertallng van deze a(pressLeg u.L afhangen van de gebnrikte
cooatanteo van het atmÍc type (Cl en C2), en van de gebnr.tkte cons:anteu van
hec frmctlonal type, w€rariroor slechts 9 nogellJkheden zLjn, zoals r.e he: gezien
hebben.

De vertalÍng van de expresle u1 : het voorbeeld zou kr^nnen luLden:
"De KL402 vertrekt uit AnsterdaE."

Hadden we voor Cl eo C2 u1e het voorbeeld andere constanÈen gekozen dan had
een vertalÍng kutnen zijn:
"De KL402 vertrekt ult Newyork."

0f 1n het algemeeo: "(Cl) ver:rek: u1: (c2)."
tlaarbij (Cl) en (C2) de vertal.tngen zÍjn van (Cl) en <C2>.
BÍJ de expressie in het voorbeeld ts CONSTAI.IT AI{STERDAM vertaald geworden door
:"AEsterdrrn" en CONSTAI.IT KL402 door:"de KL402".

De voru vaa de vertaling kan dus onafhankel.tJk zljn van de gebnr.tlcte
constacten vaa het atoo.tc tyPe.
Afhankeltjk van de gebn:.tkte constan:en van het fr.rnc:lonal cype hadden de
volgende vertallÍtgen genonen krronen worden:

FUNC <Cl) - (C2) De vertaling:

LA1{DIN6EN (Cl) = (C2) (Cl) landr in (C2)
AAI1KÍIJD (Cl) - (C2) (Ct) arrlveert (C2)
iyAATSCHAppIJ <Cl) - (C2) (CI) wordr verzorgd door (C2)
VERTRKPLAATS <CI> = 1C2) (Cl) vertrek: ulr (C2)
LAI{DS (Cl) = (C2) (Cl) Ilgt in (c2)
IÁIIDI'Í (Cl) - (C2) (Ci) ls gevestigd ln (C2)
LAITDS(rÁI{DTNGEN <CI>) = (.C2) (Cl) landr rn (C2)
LANDS(VERTRKPLAATS <C1>) - (C2) (Cl) vertrek! uir (C2)
LAI.IDI'í(MAATSSIIAPPIJ <Cl>) - (C2) (Ct) zljn maarschappij .ls gevesried rn (c2)
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llet kiezen vao de hulpclauses.

We zlen dat we de vertal.tng kr.nnen uÍhroeren in 3 s:appen.

STAP l) Kles afhankel.tjk van de gebnrlk:a ccmblna:ie van cons:anten van her
fr:nc:ional type een hulpclause, en geef tn deze hulpclause de plaa:sen
aan e6ar de vertallng van de coastanten van het atomlc type ooeten
kooen.

STAP 2) Bepaal de vertalingen van de cons:an:en van her atom.ic eype.(Ct en C2)

STAP 3) Vrrf deze in op de daanroor beslemde plaatsen ln de hulpclause.

De hulpzlnnen dle gebnrtkt rrrden voor de vertallng van exPressles die van de
von FLINC (Cl) = (C2) zLJd, kunnen ook gebnrlkt torden voor de ver'-alÍng van
expressies van de vom (Cl) ' FUNC <C2>

Iler en-tgste verschll ls dat de (Cl) en (C2) u1t de hulpclauses mgewisseld
uoeÈeo'rcrden, en da: de hulpclaus nu gekozeo rordt aan de hand van de
gebruikte constantetr van het frnceional type uiE het reehter veld van EQUALIlY.
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llet klezen vao de hulpclauses.

4.3 E:rpressies van'de voru FIJNC (Ct)'FUNC <C2>.

Vewolgens zullen we de vertalÍngen van ELlR ecpressles behandelen rclke
beschreven w,orden door: llNC <Ct> - FIINC <C2>.

Een voorbeeld van zo'n o<pressie zou kunnen zijn:

EQUALIlY
APPLICATION *

CONSTANT IÁ}IDS
.{PPLICATION . veld i

C ON STA}IT VERTRKPIÁATS
CONSTANT KL4O2 *

APPLICATION *
CONSTAI{T I'ÍAATSCITAPPIJ . veld 2
CONSTANT KL}l *

l{edercn zal de vertalÍng van deee er(pressÍe afhangen van de gebnr-tkte
cona:anteo van het atcnlc EyPe. (Ct en C2)
En vau de gebnrik:e cons:anten van het frrccloual type, r.relke nu zowel
voorkomen ln het eerste veld vao EQUALIIY als tn het Sweede.
Zouden r€ $eer gebnrlk maken van I hulpclause dan zouden we 3 I van deze
hulpclauses nodlg hebben. (geen 8I ondat de meeste ccnbÍoa:1es EoÈ een tyPe
coofllct lelden.
Een nadeel rran deze nethode is echter dat, a1s de constanten van het
frnctlonal ?pe u.ttgebreld r.orden,het aauÈa1 hulpclauses dragtlsch zal
ioeoeaen.
Een betere nethode ls on gebnrlk te maken van 2 hulpclauses.
tríaarbtJ de gebnr.tkËe ccnbltratie van coostauten van het fr:ac:ionaltype in het
eerste veld vau EQUALITY bepalend 1s voor de keuze van de eerste hulpclause.
De tveede hrrlpclause rordt dao gekozeu aan de hand van de gebnrlkte constanteo
van het fr:ctlonal type 1n het tweede veld van EQIJALITY.

Voor de expressie uÍt het voorbeeld zou de eerste hulpclause kunnen z-tjn:
"(CI) vertrekt uit hee land" ,

en de tweede hulpclaus "raarÍn (C2) gevestigd is"
Voegen r.ae beide hu1 pclauses samen dan }eljgen e,e:
"(Cl) vertrekt uie het land raarln (C2) gevestigd ts".
Nenen r€ voor (Ct) ult het voorbeeld de vertalirg:"de KL402" en voor (C2) de
vertallDg:"de KL.IY" , dan kriJgen we de volgende vertal.tng:
"De IG4O2 vertrekt uit het land rearln de BIJ'I gevestígd ls.'t

AfhankelÍjk van de gebnr.tkte constanten van het fr:nctionalcype, kunnen we voor
expressles van de vorna ruNC (Cl) - FI]NC (C2) de volgende hulpclauses
gebruiken
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lleÈ ldezen van de hulpclauses.

Eulpclause I llulPclause 2

(C1) landt ln de stad marin (C2) laadc
(Cl) arrtveert op de :ÍJd r€aroP (C2) arriveer:
(Ci) wordt verzorgd door de oaatschapplj die (C2) verzorg:
( Cl) vertrek: uit de stad \€anrÍ: ( C2) vertrek:
( Cl) ligt Ín het land vaarin ( C2) l.tgt
(CI) is gevestigd ln het land waarln (C2) geves:igd is
( Cl) landÈ ln het land '"raarln ( C2) Iandt
(Ci) ver:rek: ui: he: land r.raanri: (C2) ver:rek:
( Cl) zljn maatschappij is geves:igd tn he'- land raarin ( C2) geves:igd ls

Tot au toe hebbeo we ELIR expressles behandeld vao de vonn: FUNC (Cl) - (C2)

, <Cl> - FIINC <C2>, en FUNC (Ci) - FUNC <C2>
AIs laatste expressie vaarin zowel (Cl) als (C2) voorkouc bl.tJf t over:
(Cl) - (C2)

Voor de verialing van (Cl) - (C2) hoeft slechts I hulpclause gebnrikt
t,e rrcrden.
Deze kan zj-jr.: (Cl) ls (C2).

We zullen ln d1t hoofdstuk niet elke toelaaÈbare ELlR expressie behandelen,
ntear ons beperken:ot de volgende groep: FIINC (Vl) - FUNC <Cl>

FUNC <Sl) - FUNC <Ct>
De reden hienroor is dat de vertal-tng van de overÍge EL/R expresstes op de
zelfde nljze tot stand koot. IIet enige verschlL ts dae de:e gebnrlkeu
hulpclauseg anders zÍjn.
Voor een volledÍg overzicht van de vertal-tngen van de È-oelaatbare EL/R
expressles r.iordt venrezen naar appendix 2.
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IIet kiezen van de buloclauses.

4.4 E:cpressÍes vaa de voru FUNC (Vl) - FUNC <Cl>.

Iíe zullen nu de vertaltngen van EL/R expressies behaadelen, die Heergegeven
krrnnen worden door : FUNC (Vl) - FIINC <Cl>

Een voorbeeld van zo'n exPressle zou kunnen zÍjn:

ABSTRACTION
VARIABLE X

EQUALITY
APPLICATION

CONSTAI{T IÁI'IDS
APPLICATION

CON STAT{T VE RTRKPI.AATS
VARIASLE X

APPLICATION
C ON STAÀI T I'íAATS CHAP P IJ
CONSTAIIT KL},l

Ook biJ expressies dle van deze voru zlJn, rordt blj de vertallrg gebrutk
geroaakt van 2 hulpclauses. Voor de expressle uit het voorbeeld zljn deze
2 hulpclauses:
llulpclause l: rrit het land vertrekken
Ilulpclause 2: raarln (Cl) gevestígd is

Voegen re beÍde hulpclauses séInen dan krÍjgeu r€:
"u1t het land vertrekken r*aartn (CI) gevestígd ls"
Nenen r€ voor (Ct) uit het voorbeeld de vertall.ng :"de KLY", dan krijgen r.re de
volgeude vertallng:"Uit hec land vertrekken uaarin de I(L!{ gevestlgd Ís."

Afhankelljk van de gebnrikte constanten vaa het fr:nctional type, ktnnen we voor
expressies van de voru FUNC <VD o FIJNC (Cl) de volgende hulpclauses gebnrlken:

tlulpelause I l{ulPclause 2

in de sead landen vaarin (Cl) landt
op de tijd arrlveren wrarop (CI) arriveert
door de naatschapptj verzorgd worden die (Cl) verzorgt
uit de s:ad vertrekken raanrlt ( Cl) vertrekt
ln het land Ltggen waarin (Cl) lÍgt
ln het laud geves:igd zljn waarln (Cl) geves:igd Ís
in het land landen rearuit (C1) vertrekÈ
ul.t heÈ land vertrekken rsarin (Cl) gevestl€d 1s

We zÍen dat hulpclause 2 uit dezelfde groep kout a1s b1j expressles vau de vonr
FtmC <CI> = (Cl).
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IIet kiezen vao de hulpclauses-

4.5 E:<pressies van de volm FIJNC (Sl) ' FUNC <Cl>

Tot slot zullen r.e EL/R expressles van de voru ruNC <Sl) - FUNC <Cl>
behandelen.

Een voorbeeld van zo'n exPressÍe zou kunnen z-tjn:

EXISTENTIALQTJE
CONSTANT WUCT1TEN
ABSTRACTION

VARIABLE X

EQUALITY
APPLICAUON *

CONSTA}TT iÁI{DS
AP?LICATION . veld I

CONSTAI{T VERTRKPIAATS .
VARIABLE X *

APPLICATION *
CONSTAÀIT I.A'NDI'Í . veld 2

CONSTAI{T KLIY *

De vertalÍogen van expressles van deze vorol komen ongeveer op dezelfde
vtlze Èocstand a1s die van expressies van de vorol: FUNC <Ct> - FIÍI{C (C2)

Er rorden dezelfde hulpclauses gekozen.(laarbij echter tË1 (Cl) door (Si)
vervangen ls, en (C2) door (Cl).

De in dÍ: voorbeeld te gebnrlken hulpclauses zljn dus:
Itulpclause I :(51) vertrek: ult het land
Eulpclause 2 :raaarln (Cl) gevestlgd ls

Voor CONSTAI{T KLM (Cl) wordt }reer de vertallng "de K[.14" gebnrikt.
Voor de door een krantor gebonden variabele (Sl) wordt ln dit voorbeeld
de vertalÍng: "nlnstens I vlucht" gebnrlk:

Vu1len we deze vertal.tngen ln op de jul.ste plaatsen van de hulpclauses, dan
krljgen tre de volgende vertal.tng:
"l{lnstens I vlucht vertrekt uit het land laarln de KI^Y gevestigd ts."
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IIet klezeo vaD, de hulpclauses.

4.6 Saaenva:ting.

Aan de hand van de voorbeelden hebben rc kunuen zien, da: rve de toelaaÈbare
EL/R expressles kunnen indelen in groepen Í€,anroor geldt:

a) Elke o<pressle kan tn I en slechts I groep Íngedeeld rmrden.

b) Is bekend in welke groep een EL/R expressie lngedeeld r"ordt dan 11g:
tevens vast ui-- hoeveel hulpclauses de ver:aling gevormd noeF- ltorden.

c) De hulpclauses ziJn ingedeeld in groepJes van negen.
Is bekend ln velke groep een EL/R expresste lngedeeld r"aordt, dan lÍgt
tevens vast uli welke groep( jes) de hulclause(s) gekozen moelen rrcrden.

d) De keuze van de hulpclause rrtt d1e groepjes ls afhankel.tlk van de gebnr.tk:e
constanEen van het fusctlonal type.
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Iloofds:uk 5

De o$z et:,ing van Cl,C2,St S2

In het voorgaande hoofdstuk ts aangegeven op'relke wljze de hulpclauses
gevonden worden r*rasee de vertal.tng van een EL/R expressie gevormd kan
wo rden .
Een voorbeeld van.zo'n hulpclause is:'(Cl) wordt verzorgd door (C2)'.
Tot nu toe hebben we in hee utdden geJ-aien door'"elke qaarde de variabele
delen , 1n d-t: voorbeef d ( Cl) en ( C2) , venrangen noe:en worden.
Aan dl: onderve:p zullen lre nu in dlt hoofdsluk aandacht bes:eden.

Í^Ie kunnen 4 soorten varÍabele delen ln hulpclauges oodersche.tden deze zijo:

a) (cl)
b) (c2)
c) (sl)
d) (s2)

5.I De cmzetting van Cl ,C2

We hebben reeds gezÍen dat Ín eJ(pressies rsar gebnrlk genaakt Ís van de
coos:rucÈie EQUALIff (of ruNCTI0I{VALUE) (Ci) en (C2) beÈrekklÍ€ hebben op de
constan:en t*larilee het eerste en of hreede veld van EQUALITI afgesloten Í{ordt.
Worden belde velden tret een cous:anEe afgesloten dan venrijs: (Cl) naar de
constant,e ull het eerste veld en (C2) naar d1e u.tt het Èweede veld.Wordt
slechts I van betde velden uet een constante afgesloteu dan verwiJst (Cl) naar
d.'i.e coostante.
In expressies waar geen gebnrlk gc.neagt is van de constnrctle EQUALI1Y en rlelke
e.indlgen op een constante venrijsÈ (Cf ) oaar deze constante.

Eet progrernna gaat nu als volgt te terk.
De cousr-anten re.ar (ludien aaowezlg) Cl en C2 betrekklng op hebben rvorden op
een dusdanige rlJze vertaald, dae deze vertalÍng dlrecÈ ln het variabele
deel van de hulpclause ingevuld kan r,rprden.
De vertal.tng van zo'n constan:e ts ouaihankel.tjk van de aangeboden
EL/R expressie.

Voor een volledlg overzlcht van de vertal-tng van de in het progratrrna
ge.tnpleroenteerde constan:en wordt vernrezen naar appendÍx t. 0n nu a1 echter
een lndnrk ce krljgen zullen re hieronder enkele voorbeelden van zo'n
vertallng geven.

I,ÍOMENTS wordt vertaald naar 't13den'
TRUE rsordt vertaald naar ''e,at'
KL402 r.iordt vertaald naar 'de IC.402'
T0R0NT0 r.rorde vertaald naar 'Torooto'
12:00 wordt vertaald naar 'om 12:00'
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De mzeLtÍng vao Cl,C2,SI,S2

5.2 De mzet:1ng vaa Sl ,S2

líe zullen nu aangeven door qelke raarden de varÍabele delen u.iÈ de hulpzÍnnen
vervangen r,prden relke aangegeven zÍJn oe: (Sl) en (52) '

Is een variabele door een klantor gebonden dan duÍden'.re de varÍabe1e
waar de krantif Íca:ie betreklclng op heef t aan tneE SI.
Z.tjn twee verschillende variabele door een ktentor gebonden dan du.iden we de

vartabele laar de eersEe kr*an:lflcaÈ-te belrekklng op heef: aan rlet Sl en dte
waar de tweede krantiflcatie bet,rekklrg op heef t ueE 52-

Sl en 52 hebben dus betrekklng op een variabele die door een krantor gebonden
is. Dit gebeurt b-tj Eoelaatbare EL/R ocpressÍes op I van de onderstaande w'ljze:

I) UNTVERSALQU CoNSTA!{T 'NAAI{I'
ABSTRACTION VARIABLE, NAAI"Í2'

2) NECATION

UNMRSALQU CONSTAI*IT' NAAMI'
ABSTRACTION VARIABLE' NA.ê'iY2'

3) EXISTENTIALQU CONSTAT{T,NAA}íI,
ABSTRACTION VARIABLE, NAA}Í2'

4) NEGATION
EXISTENTIALQU CoNSTAIIT' NAAI'ÍI'

ABSTRACTION VARTABLE , 
NAAI'í2

De varlabele waar de krsnciflcatle betrektctng op heef t ts die net 'NAAI-Í2'.

Voor 'NAA!41' wordÈ de naam van een EL/R consÈatrte van.het set eype ver^wacht.
Namen die hleraan voldoen en r.ielke heÈ prograoa kent zljn:

A) VLUCITTEN

b) MAATSCITAPPIJEN
C) STEDEN

d) I.A}IDEN
e) I'{OMENTS

f ) TRUTI{VAL

Ilet progranna gaat nu als volgt te werk:

1) Ten eerste wordt bepaald relke van de 4 krsntificaties er gebrulkt is.
2) Venrolgens wordt bekeken r.relke van de 6 consÈanten van heE set type

er gebruikt is.

Aan de hand van deze twee gegevens qíordt er een vertal-1ng voor de klantÍficatie
genooen.
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De mzeÈting van Cl,C2,Sl ,S2.

Illeronder volgt nu een overzlcht van ale oogeliJke vertallngen.

krau:1f Ícatie I krentif ica:le 2

a) elke vluche n-tet elke vluch:
b) elke maatschapplj niet elke naatschapplj
c) elke stad n.tet elke stad
d) elk land niee e1k land
e) op elk :ljdstiP niet oP elk tijds:ip
f ) elke raarheidsvaarde nÍet elke r*aarheids'marde

kmutlflcaËie 3 krantiflcatle 4

a) olns:eos I vlucht geen enkele vlucht
b) oins:ens I naatschaPPij geen enk'ele traatschapplj
c) mlnseens I stad geen enkele stad
d) nlnstens I land geen enkel lard
e) op utusÈens t tijdstlp oP geen enkel ttjdstiP
f) uinstens I rmarheidswaarde geen enkele waarhe.{dwaarde
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D,e ver:al.tng van CL,Cz,Sl,S2

5.3 Voorbeeld van de vertallng van een EL/R expressie.

We hebben nu een volledlg overz{cht gekregen van de wtjze e*rarop de vertaling
van een EL/R expressie toE stand koot.We zullen di: hoofdstuk afslul'-en Bet
een voorbeeld qaarin we s:ap voor stap laten zien hoe de vertallng van de
onderstaande EL/R expressÍe t,ot stand koot.

NEGATION

EXISTENTIALQU
CON STA}I T )4AÀTSCHAP P IJEN
ABSTRACTION VARIABLE X

EQUAI.ITY
APPLICATION ]C

CONSTAI{T lÁllDt'Í . veld I
VARL\BLE X *

APPLICATION *
CONSTAIÍT I.A}IDS
APPLICATION . veld 2

C ONSTAI{T \iERTRKPI.AATS

CoNSTAIIT A207 *

We zlen dat: a) llet eerste veld van EQUALI1Y eindigt op VARIABELE X

en dat deze varÍabele door een krentor gebonden ls.
b) [Ier rweede veld vau EQIJALIIY elndlgr op CONSTA]IT Q207.
c) llet eerste veld I keer gebnrik naak: van APPLICATION
d) Ilet :weede veld 2 keer gebnrÍk maakt vau APPLICATION

De aangeboden ELIR expressle ls dus van de von: FUNC (Sl) - FUNC (Cl)

In appendix 3 vlnden r€ in de groep u1:spraken ocder nunner l;

l) FuNc (Cl of Sl) - FUNC (C. of S.)

De orpressie ult ons voorbeeld kan dus ln deze groep lngedeetd vmrden raarbij
voor ( Cl of Sl) Sl gebru.i.kt 1s en voor ( C. of S. ) Cl.
Verder zÍen we dat de vertal.tng net behulp van 2 hulpclauses gevorod moet
worden, raarblj de eerste u-ti de onderstaande groep komt:

a) (Cl of Sl) landt /l 1n de s:ad
b) (Ct of SI) vertrekt /l u.i.t de slad
c) (Ct of Sl) wordt /l verzorgd door de roaatschapplj
d) (Cl of Sl) arrtveert /l op de tijd
e) (Ct oe Sl) landt iÉ Ín het land
f ) (Ct oe S1) vertrek: # u.tt het land
g) (CI of Sl) ziJn maatschapplj .ts # gevestlgd in het land
h) (Cl of Sl) l1gt /l tn het land
1) (Ct of Sl) ls # geves:igd ln het land
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De vertalLng vau CL,Cz,Sl ,S2.

En de tweede ul: de groep:

a ) reartn ( C. of S. ) landt
b) waanrle (C. of S.) ver:rek:
c) door w'ie (C. of S.) verzorgd rrcrdt
d) waarop ( C. of S. ) arrí.veert
e) r.raarln ( C. of S. ) land:
f ) waaru.t: ( C. of S. ) vertrekt
g) waartn (C. of S.) zljn rlaa:schappij geves:lgd is
h) waarln (C. ot S.) llgt
1) qaarin (C. of S.) gevestjgd is

De relatÍe Èussen de gebnrLkte coustaoten van het fr:act,ional eype en de
te gebruÍken hulpclause ls beschreven op blz 14.

In veld I zljn de volgende consf,aoten gebnrikt:
LAIIDM (..) zodat hlenroor de negende hulpclause gekozen moet rlorden
"(Cl of Sl) ls /É gevestÍgd 1n het land"

In veld 2 zLJla de volgende cons:anten gebnrikt:
LAIIDS (VERTRKPIÁATS <..>) zodat hienroor de zesde hulpclause gekozen noet
worden.
"waaru1t (C. of S.) vertrek:rr

De vertal.tog van de aangebode EL/R expressÍe ls dus van de vom:

(Ct of Sl) ls # gevestigd ln het land vsanrlt (C. of S.) vertrek:

Verder weten rre dat de niet optle (#) olet gebnr.i.kt hoeft te l.arden.
Dat voor (Cl of Sl) Sl gekozen ls.
Dat voor (C. of S.) Cl gekozen is.
Zodat we de hulpztn kr:nnen schrijven als:

( SI) 1s gevestlgd ln het land r.raanrlt ( Cl) vertrek:

In appendix l kr.nnen re zien dat de constante'C2207' veriaald siordt in:
' de Q207' .
Voor de varlabele welke door krantificatie gebonden is (aangedu.i.d net Sl)
word: de ver:a1lng 'geen enkele roaaeschapptj' gebnrikt.
Vul.l-en we deze ver'-allngen op de daanroor bestende plaatsen in de hulpclauses
ltr, eo laten we de zin beglnnen net een hoofdle:ter en elnd-lgen net een putrt
dan verkrijgen rc de onderstaande vertal.tng voor de aangeboden EL/R expressie.

Geen enkele mratschappij is gevestigd 1n heÈ land r.raanrlE de CP207 vertrek:.
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IlOOFDSTUK

BESCITRT,JVING VA}I ITET PROGRA}4MA

In dit hoofdstuk bespreken we hoe de theorie ult hoofdstuk 4 en 5 1n het
progrrÍnÍná ge.tnpleuen:eerd is.
We zullen dit doen aan de hand van de procedures in het hoofdProgrotra.
llet i_s niee de bedoeling dat we op alle deta-tls van heË prograrEa ingaan, Ínaar
we zullen voldoende ui:leg geven om het Progrema, da: a1s bljlage ts
neegeleverd, te kunnen begrij Pen.

6.1 tlet hoof dprogranna.

IIet hoofdprograntra zÍet er a1s volgt uit.

BEGIN
INITI
INIl2
KOPIEER

REPEAT

ZOEKdeel
DOEdeel

UNTIL (KOPIEpolr:er - (I{OORDnr + t)) and (TOEGESTAAI{ - '0000000000000')'

TEST

ELRver:a1ing
PRINTe.tndzin

END.

l,le zullen Ín d1: hoofdstuk de i.n heE hoofdprogr4,rla voorkooende procedures
af zonderllj k bespreken.
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Beschrijvlng van het progr€Et!!á.

6.2 PROCEDTTRE INITT en PROCEDIJRE INIT2

tlet progranoa beva: t!íee soorten vartabelen-
Vartabelen van de eers:e soor: zullen nadat ze een waarde hebben gekregen
gedurende de verdere loop van hel progranne niet ueer veranderd trorden.
Deze va::labelen hebben be:rekking op bijvoorbeeld:
- De in he: programna geÍmplenenteerde consianten van het fr:nctional tyPe.
- De hulpclauses waarnee de vertallng tot stand komÈ.

Variabelen van de tweede socr: kunnen wel veranderd '"ior:den gedurende het
verdere verloop van het Progratrna -

Deze varlabelen geven i.nforoatie over bijvoorbeeld:
- De aangeboden EL/R exPressle.
- De te kiezen hulPclause.

In procedure INITI wordc de statische lnfomat.te Ín variabelen opgeslagen.

In procedure INIIZ krlJgen de varlabelen van het tweede soort hun Juiste
beginwaarde.

opn. Een deel van de stattsche infomatí.e taaar hee progr:Dtra gebn-rik vao naakt
Ís opgeslagen ln text flles-
Deze tnformatie heeft betrekking op:
l) De in het progfanrm- gelmpleoenteerde constanten van het atonic en set

tyPe.
Z) De bÍJ deze constanten behorende vertal.tngen-
De reden hlenran 1s daÈ aan de l.tjs: vau deze coos:anten zo nu en dan nog

enkele constanten :oegevoegd rorden.I{et gescheideo houden van deze lijs:
en heÈ progr:Iana heeft btee voordelen.

a) ultbreldlngen en veranderingen lorden overzichtel.tj ker.
(het progr:trtrmr hoef : niet geer-lJzlgd :e worden)

b) nlj hàt aanroepeo van het prograÍDma hoeft deze lnformaÈie ntet elke
keer opoteuw Ín arrays gezeë- :e Ímrdeo.

De reden dar n-tet alle s:atÍsche lnfomatie in toct filas opgeslagen rvordE,

Ís dat heÈ vlnden van de ju.i.ste infomaEie daardoor soEs onnodlg
beuoe-tlijkt wordt. Bovendlet za.L het veranderen of u.1 :breiden van de
oeeste starlsche lnfomatle vaak toÈ gevolg hebben dat hec Prograltra
gewljzigd noe: lorden, zodat het geen zin heef : om het ProgriD&I en deze
lnfottatie ce schelden.

In hoofdstuk 7 zullen we uisroeriger Íngaan op de m'nier, raarop de

cons:anten utegebre.td kr:nnen worden.
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Beschrljving van hee progranua.

6.3 PROCEDURE KOPIEER

In de hu-tdtge versie van het prog::unoa geschledt de.tnvoer van een EL/R
expressie vla hei toetsenbord.

invoer word: de string representatie van een EL/R expressle gebnrlkt.
zullen da: h.i.eronder'-oellchten.
onderstaande delen van een EL/R expressie worden venrangen door nummers.

ABSTMCTION lcljg: nunmer 3

UNMRSALQU kijgt nutrmer 4

EXISTENTIALQU lctjgt ilrnner 5

CONSTAI{T krljgt nunmer 0
VÀRIABLE krijgt Írunmer I
ELEMENT krlJgt qunmer 2l
APPLICATION krlJgt truooer 2
EQUALITY krljgt ntrnmer 17

FUNCTIOIIVALIIE krljgt numoer 35
NEGATION krijgt nummer 9

Nnmen vao congtanten en varlabeleo worden u-ttgeschroren.
Nummers r"elke horen b.tj ELnmNT eorden overgencnen.

voorbeeld:

De ELlR expressie UNIVERSALQU

.CONSTA}IT VLUCHTn{
ABSTRACTION

VARIABLE X
EXISTENTIALQU

CON STAI.T T !ÍÁATS CIIAP P IJEN
ABSTMCTION

VÀRIABLE Y
EQIIALITY

APPLICATION

ffï:ïilï.bilo'
CONSTAI{ T VERTRKPIAATS
VARIABLE X

APPLICATION

;:iiÏHÏ fl*
wordt a1s volgt ingevoerd a1s een s:rlng:

4 0vluchten3 I X5 0naatschappÍjen3 I Y 17 2 0 lands 2 0vertrkplaats I
20landnIY
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Beschrijvtng van het progr€BÍná.

OPM: De getalleo en nanen dienen geschetden :e zijn door I of oeerdere spaties.
De s:rlng wordt afgesloten door EOL\ evealueel voorafgegaan door enkele
s pa tÍes .
Dê s:rtng mag beglnnen met enkele spa'-ies.
Er rordt geen onderscheid gemaak: tussen hoofdleEters en lclei.ne Ietters.

De procedure lees! de aangeboden slring ui: de ÍnpucfiJe en slaat deze op ln
een ar:ay

Foutneldingen behorende bij deze procedure zijn:

Foutrnelding nrl
Er ls een lege strlng aangeboden.
(de aangeboden strÍtrg bestaat u1t 0 of ueerdere spa:Íes gevolgd door EOLN)

Foutuelding nr2
Er ls een string aangeboden uet meer dan 64 getallen en of nanen.
(toelaatbare EL/R expressles bestaan u1t Étnder dan 64 getallen
en of naoen)
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Beschrijvlug van het progratlá.

6.4 BESCI{RIJVING VA}l DE ZOE(deel ,DOEdeel

De lus verzorg: 2 taken.

a) De syn:ax sordt gecontroleerd.
b) Oe aangeboden ELlR expressie rordt tn een, voor de vertal-tng, eerwoudigere

vorn herschreven.
Indlen CL,C2,SI,52 gebruik: is zal de vertal.tng enrao gegeven rrcrden.

6.4.L llet controlleren van de syota(.

De syntax dlagram geeft aan hoe toelaatbate EL/R expressies opgeboud ziJn.
In de beschrljvÍng van de syntax is gebnrik gemaakt van 13 verschlllende
delen. Deze zljn:

I) A3STRACT
2) FOMLL
3 ) FORSCÈ{E

4) NOT.FORALL
5 ) NOT. FORSCDÍE

6) CoNSTAT{TE

7) VARIABELE
8) ELN,íENT
9) APPLICATION
1O) NOT.EQUALIIY
i t) EQuAr.rlï
12) NOT.FT]NCTIOIWALUE
T3) FTINCTIOTWAI.UE

Voor het conEroleren van de slmtax gaaa procedure ZOE(deeI en procedure
DOEdeel a1s volgt te rer:.

l) Blj het binnen komen van de lus ls vastgelegd rnet welk van de bovenstaande
dertlen delen de ELlR expresste roag beginnen.

2) Venrolgens rqord: in procedure Z0E(deel bepaald net welk van deze
toelaatbare delen de aangeboden ELlR o<pressie beginc.
Er zlJn twee Eogefijke u.ttkousSen.

a) Geen erÈele. De EL/R expressie voldoet nj.et aan de syntax.
b) I van de toelaatbare delen. Vemerk de infonae-te van dat deel in

procedure DOEdeel,

3) In procedure DOEdeel rordt onder andere bepaald met welke delen het
resterend gedeelte van de EL/R expressie nag beginnen.

4) Iterhaal stap Z) en 3) :otdat de gehele EL/R expressie ver,rerke is, of
tocdat er een fout gevooden i.s.
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Beschrljviog van het Progr€noa.

De fouten die gevonden kunnen r.prden zlJn ln Ertee groepen lo te delen.

l) IIet nog nie: venrerk:e gedeelte vao de ELlR expressle begint nlet raei I
van de toelaalbare delen.
Deze foue zal tn procedure ZOE(deel gevonden lorden.
De btjbehorende foutneldlng luldt :

Foumelding nr4
De aangeboden EL/R expressie voldoet niet. aan de synta:(.
(ïIet geaccepteerde deel van de EL/ R expresste '"aordr afgednrkt, en
verder worden de delen gegeven, r€arnee het niet geaccep:eerde deel
van de EL/R expressle had nrogeo begtnaen)

2) Her nog niet venrerkte gedeelle van de ELIR expressie begint net I van de
toelaaÈbare delenr nrêÍ procedure D0Edeel Ís nlet instaat om de lnforaa:ie
vao da: deel te verwerken.
Een volledig overzicht van de 1n procedure DOEdeel Èe venterken iafolnratiêr
en de fouten die daarbij kunnen oPtreden zal nog gegeven r.orden.
0o alvast een tdee te krljgen zulleo we twee van di: soort fouEen geven.

a)Iu de aangeboden EL/R expressle ls een variabele gebn:ikt,dÍe nÍet door
een labda abs:ractie gebonden ls.

b)De oaan van een coost'anEe is nlet 1o het progrÍEtra geÍnploenteerd.



Beschrijvlng vao het progránÍná.

6.4.2 llet herschrljven van de ELlR expresste-

De tcreede :aak dÍe door de lus uitgevoerd rrcrdt 1s:

I{et herschrijven van de aangeboden EL/R expressie in een voor de vertallng
eenvoudlgere vorts.

In hoofds:uk 3 is aangegeven hoe ELlR expressies ondenrerdeeld rorden ln
groepen. (zí-e appendlx 2 voor een volledig overzicht van deze groepen)
De groepen waarln de EL/ R expresstes ondenrerdeeld rrcrden zijn van de voro:

FUNC <..) r FUNC <..>
FIINC <. .) -

( ..) = FUNC <. .>
(..) -

FUNC <..>

Opnl: o kÁn door - veflangen rrcrden.
0pu2: (..) s:aat voor (Cl) of (C2) of (Sl) of (S2) of (VD of (V2)
Opn3:Func geeft aan da: er op dle plaats I of rneerdere constanten van het

f unctlonal tyPe gebnr.tki zÍjn,echter aiet welke.

Er Ís ner gezegd, dat de aangebodeu EL/R expressle in een voor de ver:al1og
eerwoudÍgere vorn ÍËergegeven trordt.
Deze ls:

FuNCsoortl <..> - FUNCsoortz <..>
FUNCsoortI <. .>

Opul: - I(an door o venraugen rrcrden.
Oprn2: (..) staat voor (Ct> ot (C2) of (Sl) of (S2) of (Vl) of (V2)
0prn3: FIINCsoort( I en 2) noe:en gez.ten rrcrden, als een variabele w'Íens 'aaarde

aangeef: of en zoja, welke cons:anten van het frrnctional tyPe er gebnrikt
z-tjn.

We zullen hieronder een overzteht geven van de verschillende vraarden, dle
Fl1NCsoort kan hebben, mee de daarblj behorende gebnrikte constanten van het
fgnctlonal:ype. Írie zullen dit slechts doen voor conb.tnat,ies van cons:anten'
die nlet :ot een rype confllct le.tden.

FllNCsoort GebruLkte ccnblnatie van coustanten.

0 Geen cons:anten van het fr-nctlonal :ype gebnrik:.
I IÁNDINGEN
2 A.ANKTIJD
3 I'íAATSCHAPPIJ
4 VERTRKPIAATS
5 ÏÁNDS

6 I,/\NDT,Í

50 I IÁNDS(IÁNDINGEN)
504 IÁ}IDS( VERTRKPI.AATS)
603 ÏÁNDM( I4AATSCHAPPIJ)
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De beschriJving van het prograna.

De bepallng van de raarde van FUNCsoor: gaat als volgt.
De volgende cons:anten van het fr:nctional type zijn het progr@na bekend.

nr naam

I IÀI{DINGEN
2 Aá}TKTIJD
3 I,ÍAATSCHAPPIJ
4 VERTRKPIÁÀTS
5 LAIIDS
6 IÁ}IDM

ELke keer a1s et zo'n coÍrs:ante gebnrikt rmrdt blnnen I en dezelfde foroule,
dan krtJgt FUNCsoort de raarde: [l00*F[]NCsoort +(Br van dle coostante)l
Blj aarvang heef t FllNCsoort de uaarde 0.

voorbeeld:

UNIVERSALQU
CONSTAIíT V'I,UCI1TEN

AsSTRACTION
VARIABLE X

EXISTENTTALQU
CON STA}I T N,ÍAATSCITAP P IJEN
ASSTRACTION

VARÍABLE Y
EQUAIIIY :FUNCsoortloO en FllNCsoort2-O

AP?LICATION
CONSTAI{T Il,}lDS : FuNCsoort l-5
APPLICATION

CONSTAIIT VERTRKPIAATS : FllNCsoort l-5 04
VARTABLE X

APPLICATION
CONSTANT I,I\IT{DSí : FuNCsoort2o6
VARIABLE Y
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De beschrÍj vlng van het progratra.

De aargeboden EL/R expressie $rordt dus op I vao de oaderstaande twee m:nleren
weergeSeven:

l) FltNCsoortl <..> = (-) FIJNCsoortZ <..>
2) FljNCsoortl <.->

Indien de EL/R expresste zich aan de in hoofdstuk 3 beschreven synlar< houdt, is
na afloop van de lus ZOEKdeel, DOEdeel het volgende bekend.

Voor I en 2 is da!: a) De raarde van FINCsoor:l
b) Itet argunent dat bij FUNCsoortl hoort <Cl> ,<C2> ,(Sl) ,

< s2> ,<vl> ,<v2>
c) IndÍen (Cl) of (C2) of (Sl) of (S2) gebntÍkt is'

dan ls ook de ver:aling die erblj hoort bekend.

Voor I komt er blj: d) Is er - of - gebnrikt.
b) De raarde van FUNCsoortz
c) Eet argument da'- bij FllNCsoort2 hoort <C1>,<CD,(Sl),

< s2> ,<vD ,<v2)
d) IndLen (C1) of (C2) of (Sl) of (S2) gebntlkt is,

dan is ook de vertal.tng die erbÍJ hoort bekend.

Verder zlJn ook de volgende ehree Puoten bekend:
t) Is elke varlabele door eea lanbda abstractie gebooden.
2) Blndt elke lambda abetractle een varÍabele.

Is aan t van deze twee putrten oiet voldaan, dan lordt de aangeboden EL/R
expressle als nog olet geaccepteerd.

In de vorlge paragrafen hebben r€ verteld, dat procedure Z0Kdeel bepaalt
net welk vau de toelaatbare delen het nog nÍet versrerk:e gedeelte vau de EL/R
expreÍrsle begÍnÈ, en dat ln procedure DOEdeel de lnfortatie vao, da: deel
verperk: !Drdt.
tle zullen nu in meer detatl bekljken welke Lnfomatie er gebnrlkt'"ordt,
eu wat er oee gedaan tordt.
Verder zullen we bij elk van de dertlen delen aangeven op welke gronden de
lnfornaÈ.te van zo'o deel eventueel niet venrerke kan roorden.
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De beschriJving van heÈ progra&r.

6 .4.3 DEEL L

ABSTMCTION
VARIABLE , 

NAAI4,

I)Er wordt bljgehouden hoeveel lanbda abseracElons er Eoe nu toe gebnrÍkt zijn'
2)'NAÁÉY' wordt opgeslagen.

Is deze informatle opgeslagen dan worde bepaald oet relk van de dertlen delen
het nog niet venrerkte deel van de EL/R orpressie nag beglnnen.
Deze keuze hange af van het aantal keren dat deel I voorgekomen ls.
Is dat I keer dan rrcrden de eoelaaebare deleo: L,2,3,4,5,9,10,11,12,13-
Is dle 2 keer dan rorden de eoelaatbare delen: 9,10,11,12'13

Indien de tveede landa abs cractle de zelfde varlabele naa gebnrikt als de
eerste lauda absrtractie, dan treedt er een foutoeldJ.ng oP.

Foutrneldlng nr10
Er zlJn Èwee dezelfde variabelen gebnrlkt io verschlJ.lende
lanbda abstractles.
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De beschrlJvtng van het progr4rDa.

6 .t+.4 DEEL 2 m 5

2t UNIVERSALQU

4

CONSTA}IT 'NAAI'Í,

EXISTENTIALQU
CONSTAIIT 'NAÁÀY'

NEGATION
UNIVERSALQU

CONSTAIIT 
, 

NAAI,I,

NEGATION

ilUST$i{TIALQU
CONSTAIIT 'NAATY'

l) Er rlordt biJgehouden hoeveel keer deze delen voorgekonen zijn.
I keer vrll zeggen dat Sl voorkomt.
2 keer wll zeggen da: zowel Sl als 52 voori<omen

2) 'NAAI,Í' word: ln een gewtJ zlgde vortn oPgeslagen.

3) Er wordt aangegeven op relke varlabelen deze delen beerekktng hebben.
(Op deel 2 tu 5 volgt er altijd een lanbda abstrac:le waar de varlabele
bekend genaakt rordt)

Voor'NAAI,Í' wordE de aaan van een EL/R constao:e van het set:ype verrmcht.
Namen dte hLeraan voldoen en die het prograoa kent zlJn:

a) IT.UCHTEN
b) MAATSCHAPPIJEN
C) STEDEN
d) IÁ}IDEN
e) I'ÍO}íENTS

f ) TRUTI{VAL

AfhankelÍjk van de gebrulkte naam en het deel nr (2,3,4 of 5) rrcrdt er heË
volgende opgeslagen:

deel 2

a) elke vlucht
b) elke oaatschapplj
c) elke s:ad
d) elk land
e) op elk :ijds:tp
f ) elke rearhe.tdswaarde nlet elke ruaarhe.'i.dsroaarde

deel 4

niet elke vlucht
nlet elke maatschappij
niet elke stad
nlet elk land
nlet op elk Èijds:ip
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De beschrijvtng van he: prograrDe.

deel 3 deel 5

a) Blnstens I vlucht geen enkele vluch:
b) ulnstens I naa:schaPPlj geen enkele oaa:schapplJ
c) nlnsf,ens I scad geen enkele stad
d) rnlnstens I land geen enkel land
e) op olnstens I tijds:ip oP geen enkel tijdstip
f ) nÍnstens I waarheldswaarde geen enkele w"aarheidsrsaarde

De toelaatbare delen voor het nog n.i.et venrerkte gedeelte van de EL/R e.xpressie
zÍJn: DEEL I

Foutmelding behoreade blj deel 2 tn 5

Foutueldlng nr4
'rlaan' Ís niet als een constante van het set EyPe gei.nplaenteerd.
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De beschrtjvlng van het Prograroa.

6 .4.5 Deel 6 tn 8

6: CONSTAIIT 'NAAI'Í'
7 : VARIABLE 'NA-AIY'

8: ELEI'ÍENT
VARIABLE , 

NAÀI"Í,,
t 

^íÀ.t 
t

trf- IrtL

a) Er wordt bijgehouden hoeveel keer d1t deel gebrulkt is.

b) BÍj 6) wordt de naan van de gebnr.lkle constaote in gewijzlgde vora
oPgeslagen.
Voor een volledtg overzJ.cht zle appendÍx l.

Blj 7) wordt gekeken door lelke laobda abetracÈle de varÍabele gebooden is,
eo of de yariabele door een kr*antor gebooden ls en zo ja, door t"elke.

Blj 8) worden dezelfde prnten als blj 7 doorlopen. Bovendlen rordt er
aangegeven dat de varlabele van het tuple tyPe ls.

c) Is dtt de eerste keer dai een vao deze delen gebnrlkt zÍjn, dan trcrdÈ de

'raarde vao FIJNCgoortl opgeslagen en heÈ daarbiJ behorende argunent.
Is dit de :weede keer, dao rrcrdt de raarde van FIJNCsoort2 opgeslagen Eet
het erblj horende argunent.

De keuze van de toelaatbare delen voor het oog niet venerkte gedeelte van de
EL/R expresste hang: van eltee pr:nten af .
pr:nt l) hoeveel keer is I van deze delen gebruikt. ( t of 2)
punt 2) Koot EQUALIIY of ruNCTIONVALUE 1n de EL/R expressÍe voor. (Ja of nee)

pun:l pr:nÈ2 toelaatbare delen

I ja deel 6 ,7 ,8,9
I nee er zlJn geen toelaatbare delen Eeer.
2 ia er zijn geen Èoelaatbare delen Eeer.
2 nee kan niet voorkomen.
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De beschrljvlog vau heÈ prograrla.

Fouoeldlngen behorende blj deel 6.

Foutnelding nr6
'NAAI'Í' 1s nieÈ als een constante van het atomic of set:ype geloplementeerd.

Foutneldlngen behorende btj deel 7.

Foucmelding nr8
'NA.êÉY' 1s nlet door een lanbda abstractie gebonden.

Foutrneldlogen behorende blj deel 8.

Foubeldlog nr9
Slechts het gebnrlk van ELB,ÍENT tnr:m I of ELBíENT turn 2 1s eoegestaan.

Foutnelding nr6
'NAAI,Í' 1s niet door een lanbda abstractÍe gebonden.
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De beschriJvtng van heE prograna.

6.4

a.

.6 Deel 9 En i3

APPLICATION
CONSTAI'IT 'NAA.IY'

NEGATION
EQUALITY

EQUALITY

NEGATION

FUNCTIONVALI]E
CONSTA}IT 

,NAÀY,

FUNCTIONVALIJE
CONSTAIÍT 

, 
NAA!4,

II
1'

13

1nIV

l) BÍj deel 9,12,13 ooet de rc,arde van FuNCsoort aangepast rorden (zie blz 33)
2) BIJ deel l0,ll,12,13 troet aangegeven r.rorden,dat de aangeboden expressie vao

de vom: FUNCsoor:l <..) - (-) FUNCsoorrZ <..> is.

Toelaa:bare delea voor het nog niet vemerkte gedeel:e van de EL/R o<pressle
ztja: deel 6 .7.8,9

Fouheldlngen b.tj deel 9 ,12,13.

FoubeldÍng nrl3
'NAAM' ls oiee als een constante vao heË fr:octlonal type geíoplenenteerd.
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De beschrtj ving van het progratra.

6.5 PROCEDURE TEST

Nadat de lus ZOEKdeel beei.ndlgd ts, noe:en er nog 2 punten onderzocht rrcrden.
D0Edeel

Deze zijn: l) BÍndt elke lanbda abstractie een variabele
2) leidt de gebrulkte ccrnbinaiie van cons:anten van het f unc'-ibnal

:ype ro: een type confli.ct.

Punt I wordt in Procedure TEST onderzocht.

De btJbehorende foueneldingen is:

Foutnelding nr I I
EIke lanbda absÈractie noet een variabele binden.
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De beschrijvlng vau het PrograrB.

6 .6 Procedure ElRvertal.tng .

Deze procedure zaL aan de hand vaa de opgeslagea lnfoma:1e bePalen rnet behulp
van,aelke hulpclauses de ver:al.tng gevormd noet r.rorden, en zal nada: deze keuze

gemaakt is de Ju.ts:e raarde tn de variabele delen van de hulpclause lnvullen.
De keuze van de hulpclauses wordÈ onderandere bepaald door de raarden van
FUNsoortl en FIJNCsoort2, die aangeven welke conbÍna:ie van constanten van
het fr:nc:1onal type er gebn^rik: zijn.

De bljbehorende foutrneldlng i.s:

Fouoelding nr12
De gebnrlkte coubinatle van coru,tanten van het fr:ac:lonal Èype leidt
tot een rype confllct.
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De beschrljvlng van het progratra.

6.7 Procedure PRINTelndzin.

De procedure zorgt err,'oor da: de vertal.tng

a) begine ne: een hoofdlet:er.
b) e-tndig: Det een ' .' .
c) op een ne:te mrn.ter '.rcrdt ereergegeven oP het beeldschern.

De procedure gaat eryan u.tt dat:

a) er gebru.tk gemaakt rrcrdt van een ASCII karakter set.
b) de regellengte van he'- beeldschem 80 karakters bedraagt. (kan gewijzlgd

worden door ln heE progranma de constante REGELleng:e een andere caarde
te geven.)

c) oa het prlnten van het laatste karakter op een regel autoÍEatlsch een CR

gegenereerd wordt

De ulSroer begiot net een wrlEeln, en lnd.ten het laatste karakte('.') niet
op het laatste karakter van de regel geprinÈ rrordt, eÍndigt de ultvoer
mee een writeln.
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t{oofds tukT

NADELEN VAI.I DE GEBRUIKTE METI{ObE

Vertalingen worden gevorud net behulp van hulpclauses. Deze hulpclauses ziJn
zo gekozen da! ze voor neerdere vertalingen gebnr.ikt kr:nnen rrcrden.
0p de open plaatsen in de hulpclauses rmrden de vertal.trgen dle btj
CL,C2,Sl,52 horen lngevuld
Deze vertalÍngen kooen onafhankelljk van de -.e k.iezen hulpclauses:ot s:and.
Een gevolg hterwan is daË somntge ver:e1.tr€en onna:uurl1jk r'orden.
We zullen d1: aan de hand vao enkele voorbeelden laten zien.

Nenen r"e bÍjvoorbeeld de hulpclause: (..) vertrekt # u1: (..)
En seel dat de (niet) opEie gebnrtkt moet trcrden.
we kr:ooen dan de volgende verialÍngen k:Íjgen:

l) De W.402 vertrekt nlet ult AosterdÍn.
2) Minstens I vluchÈ vertrekt nÍet uLt Nederland.
3) Geen enkele vluchE vertrek! niet uit Nederland.
4) NieÈ elke vluche vertrekt niet u-tc Nederland.
5) Nlet elke vlucht vertrekt oiet uit geen enkel land.

We zien d.ae de vertallngen 3 4 en 5 oana:uurlijk zÍjn. Be:er Íras geerees::

3) Elke vlucht vertrekt uit Nederland.
4) MlnsÈens I vlucht vertrekt u-tE Nederland.
5) t'Ílnstens I vlucht vertrekt uit geen enkel land.

Ilet onnatuurllJk zlJn van de zlnnen 3 tn 5 kout cnndat er te veel outkenningen
ln zltteo,
De becere vertaling ls verkregen door de (n1et) optle niet te gebnrlken,
en door een andere verÈal.lr€ voor Sl te netren.
In (3) werd 'geen enkele vlucht' venrangen door 'elke vlucht'
Io (l) eu (4) werd 'nie: elke vlucht' venrangen door 'mlnstens I vluch:'.

Een ander voorbeeld van een onnatuurl.tjke vertaling kont voor bij de
hulpclause: 'een stad rraanr-t: ( ..) /l ver:rekt'
Waamee re de volgende vertal.tngen kr-rrnen maken

l) Een s:ad r€anrlt de lg-402 verÈrekt.
2) Een stad \€anrl: de KL402 uÍet vertrekt.

Voor de eerste vertaling hadden we llerrer genomen:

l) De s:ad waarul: de lCL402 vertrek:.
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Nadeleo van de gebrulkte oethode.

Als derde zljn er vertallngen die onnatuurlljk ziJn mdat er geen betere
vertaliogen voor gevonden konden worden.
Nenen re bijvoorbeeld de onderseaande El/R o<pressle.

ABSTRACTION
VARIABLE X

ABSTRACTION
VARIABLE Y

EQUALITY
APPLICATION

CONSTAI{T I"AI{DS

APPLICATION
CON STA}IT VERTRKPI.AATS
VARIABLE X

APPLICATION
CONSTAI{T I"A}IDM

VARIABLE Y

De vertallng dle het progr€nnrá voor deze EL/R ocpressle geeft is:

De relatie Èussen vluchten die vertrekken uit een land en maa:schappiJen d1e
1o dat laod gevestj€d zíJn.

Deze vertalÍng ls opgebouwd uee behulp rran 2 hulpclauses.
Indien er voor bepaalde EL/R expressies betere vertal.lngen gevouden rorden,
is het alÈiJd nogelljk m de hulpclauses, die voor die ver'-a1.togen gebnrlkÈ
worden, te wLjzlgen.
I.lorden de hulpclauses voor ueerdere vertalÍngen gebnrÍkt, en bltjken de
gelrlj ztgde hulpclauses n,tet voor dLe vertalÍngen bnr.tlóaar ie zijn, dan ls het
alttJd oogelljk onn eeu extra groep hulpclauses aan het prograntra toe :e voegen.

SanenvaÈtend kunnen we dus zeggen dat vertal.tngen verbeterd kunnen ierdeo door:

a) Ilet aanEal ontkenningen ,tn een vertallng :erug te brengen.
b) Extra hulpclauses aan het programna :oe te voegen.
c) De bestaande hu1 pclauses :e trij zlgen.
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Hoofds:uk 8

UITBREIDING VAI{ IïET PROGRA}ÍMA

H,et programroa werkt slechts voor een beperkie SroeP EL/R expresstes.
U1:breidiog van deze groep zaL meestal leiden :ot stntc:ulele veranderingen
ln het prog:amloa.
Er zijn echter 2 soorten uilbre.tdtngen die erg eerwoudig zijn.
Deze zuflen we in di: hoofds:uk besPreken.

Beide u.t:breidingen hebben betrekklng op de cons:anten vao hel atom.tc en
set type.In de toelaatbate EL/R expressles kooen constanten van het seÈ:yPe
op 2 plaaÈsen voor.

a) Als krentifteatie dcne.ln.
b) In EL/R expressies van de vorn: CONSTAI|T 'NAAI'Í'

waarbÍj 'NM.l,Í' de aaam van een coostanEe vau het set type 1s.

Komt een cons:ante van het seÈ type voor Í.u ecmbinatle ÍBet een klant.tflcatie
dau gaat het progrernrnn sfs volgt te rrerk.

l) Kljk of dle constant,e ln he: progr:mlDa ge.tnplement,eerd ls.
2) Neeo de bijbehorende vertalÍng van die cons:ante.
3) Bepaal het geslacht van dÍe cons:ante.
4) Voeg afhanketiJk van het soort kreneiftkatie I van de volgende vLer deleu

aaa de vertal.tog toe.

naunellJk of vrouwel.tjk ouzijdlg

elke elk
nlet elke nlet elk
BÍruttens I Einstens I
geen enkele geen enkel

Was biJvoorbeeld de gebnrlk:e cons:ante, vluchÈen, rnet de daarbij behorende
vertallng : vlucht (enkelvoud)
Stap 4 levert dan afhankelljk van he'- soort krentif.lcatie:

elke vluchÈ
n-tet elke vlucht
nLnsteng I vlucht
geen enkele vlucht

Was bijvoorbeeld de gebnrlkte constante 'landeu', met de daarbij behorende
vertaling : laud (enkelvoud)
SEap 4 lever: dan afhankelljk van het soort kmntif.tcatie:

elk Land
niet efk land
nlnstens I land
geen enkel land
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Ultbrelding vao het Prograile .

We zien dus da: r'le de volgende 3 gegevens nodLg hebben:.

I) De naan van de coustante.
D De vertal.tng vau d.te constance. (enkelvoud)
3) lIet geslacht van d.te constante'

Deze drie pr:nten zijn voor de :ot nu :oe geloplenenteerde cons:an:en van hel
ser type opgenmen i.n een text flle (CoNST2).
lle: aantal regels van deze :ext file noe! aIElJd een veelvoud van drte zljn
gevolgd door EOF.

8F $s i8ËslS I t á ::: 8EeáE $Ê 33#uï3"u9f;"Ê3*3:'$"'Fi"ri,*.
Op de regels 3 6 9 ... staat het geslacht M V of 0 gevolgd door een CR.

- Deze gegeveng troeten staan aau het begln van eeu regel en rordeo afgesloten
door een CR.

- Er mogen geen spatles dÍrect voor een CR sEaan-
- De vertalÍngen Éogen ult neerdere woorden bes:aan-
- EOF kouÈ a1i-ljd dtrect onder het laatse geslacht.
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Ul:breldlng van heÈ- PrograÍ!'.

Coas:anÈen van het set :ype konen ook voor 1n EL/R expressles van de voro:
CONSTA}IT 

, 
NA,{},Í, .

De vertallng van deze EL/ R expresste is de vertal.tng van de cons:an:e.

Voorbeeld:
EL/R expressie: CONSTAIIT landen.
vertal.tng : Landen.

We hebben de volgende gegevens nodig.

l) De naam van de constante.
Z) De vertallng dte erbij hoorÈ.

Deze gegevens hebben Í€ ook nodlg voor constanteo, van het atmÍc tyPe.
Vandaar dat deze s€uIten genonen kr:nnen worden-
Deze tsree gegevens over coÍur:anÈen van het atmÍc en set type zÍjo oPgeocmen
1o de text f1le (CONSTI).
Eet aantal regels vaa deze te:(tflle ooeÈ alcljd een veelvoud vao tlree zljn
gevolgd door EOF.

0p de regels I 3 5 ... staan de nanen van de coustanten.
0p de regels 2 4 6 ... staan de vertallngen die btj die constanten horen.

- Deze gegevens noeten s:aan aan het begÍn vao een regel en Eorden afgesloten
door een CR.

- Er mogen geen spatíes dlrect voor eetr CR staaa.
- De vertal.togen nogen uÍt oeerdere roorden bestaan.
- EOF kouÈ altlJd dlrect onder de vertallng die btj de laatste cons:anee hoort.
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APPENDIX I

In deze appendix r"ordt de

NAA},Í VA}I DE CONSTAI{TE

VLUCHTEN

MAATSCHAPPIJEN
STEDEN
LÀ\DEN
MOMENTS

TRUT}TVAL
FAISE
TRUE
KL4O2
cP207
KLIY
CANA.DIAI{PACIFIC
PA}IA}í
LOSANGELES
NEI,ÍYORK

n0usToN
TORONTO

ATIÁ}ITA
CHICAGO
MONTREAL
TTOLI.AIÍD

USA
NEDERIÁ}ID
ENGEI.A}ID
CAI,TADA

12:00
23:00
24:00
00:00
NU

TTEDEN

cÍEzeEting van de constanÈen gegeven.

WORDT OMGEZET NAAR.

vluch ten
oaa EschappiJ en
s teden
la nden
eij den
tearhe.tdswaa rden
ouwaar
\€ar
de ICL402
de C?207
de KLrY
de Canadlanpacif.tc
de Panam
Los Angeles
Newyo rk
Ilous ton
ToronÈo
Atlanta
Grlcago
bncreal
Nederland
Aoertka
Nederland
Engeland
Canada
ou t2'00
on 23'00
cn 24:00
on 00:00
nu
heden



APPENDIX 2

In hoofds:uk 4 is van een aental groepen beschreven hoe de beuodlgde
hulpclauses gevonden kr.urnen torden.
In deze appendlx zullen !,e voor elke groep de bijbehorende hulpclauses geven.
Om deze appendix nj.et onnodlg lang !e laten rorden zullen r.le de groepen dle
van dezelfde hulpclauses gebrulk oaken s@envoegen.

2. I Inle.tdtng .

De groepen qaarin de :oelaa:bare EL/R expressies tngedeeld kr:nnen worden z,tjn:

FUIIC <Vl) - FIINC (V2)
(Vl) - FUNC <V2>

FUNC (Vl) - <v2>
(Vl) - <V2>

ELIR expressles r.nlke in I van deze 4 groePen tngedeeld
zijn beschrljven alle een relatie :ussen eloen:en van
hee:ype van Vl en elqenten van het type van V2.
HeÈ zijn alleoaal foroules van de voru:
'tambda Vl lanbda V2 (..vL.. ' ..v2..)

FUNC <vl> = FIJNC (Vl) :

FUNC <Vl> - FUNC (Cl) :

(Vl) - FUNC <Cl> :

FUNC <Vl> - (Cl) :

(Vl) - <Vl> ; ELIR ocpressles e?elke iu I van deze 8 groePen
(Vl) = <C1> : lngedeeld zlJn beschrijven alle een byzonderheld

FUNC (Cl of Sl) - FUNC <V.> : (kenoerk of eigenschap) van elaenten van het
(Cl of Sl) - FUNC <v.> : tyPe van Vl

FIINC (Ct of Sl) - <V.> :
(Cl of Sl) - <V.> :

FttNC <S1> - FUNC (Si) :

FIINC (Ct of Sl) - FIINC (C. of 52> : EL/R expressles rclke tn I van deze 4

FIINC (Cl of Sl) - (C. of 52> : groepen ingedeeld zljn doen alle een
(Sl) - FIINC (Cl of 52> : u.ttspraak over de bij (Cl of Sl) en
(Cl) - FITNC <C2> : (C. of S.) behorende eloenÈen.

(CI of Sl) = (C. of S.> :

FUNC <Vl> : lambda Vf (..VI..)
FUNC <C1> : ( .....CONSTA}IT ,NAÀY, 

)
<CI> : CONSTAI.IT'NAAIÍ'
<vl>

In de bovensiaande l1Jst zijn bijna aIIe mogelÍjke coobinatj.es opgencmen.
De coobinaties relke nlet, voorkomen zijn: (Vl) ' FUNC <Vl>

FUNC (VD = <VI>
(Sl) - FUNC <Sl>

FUNC <S1> - (S1)
FUNC <S1>

De reden is, ln de eerste 4 gevallen, dat bij de getroplementeerde fr.rnctie-
corurtanten het arguEent en de u.i.Ekoms'- altljd tot disjucte dqueinen behoren.
Func (Sl) kan n.teÈ, omda: er geen functionele cons:anlen aanwezÍg zljn dle
als uL:konst Íets van het ryPe truEhvalue opleveren.
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deze appeodlx rorden de hulpclauses Irter ln groepen van 9 gegeven.
overeenkoost tussen de gebnrlkte constanEen van hee fr:nctlonal type en de
gebnr.tken hulpclause, ls de volgende:

LAI.IDINGEN <. .>
VERTRKPIÁATS <..>
MAATSCHAPPIJ <..>
AÀ\ITIJD <..>
LAI'IDS ( IAI'IDINGEN < . .>)
LAI{DS ( VERTRKPIÁATS < . .>)
LAbTDM (I,Í3ÁTSCLAPPIJ < . .>)
Lfu\DS <..>
LAI{D}1 <..>

Ilulpclause I wordÈ genoaen.
Hulpclause 2 wordt gen@en.
t{ulpclause 3 wordt gencllen.
ilulpclause 4 wordt genqtren.
Hulpclause 5 worde gencmen.
Hulpclause 6 wordt gencnen.
llulpclause 7 wordt gencmen.
Ifulpclause 8 wordt gencmen.
Bulpclause 9 wordt gen@en.



Append.tx 2

2.2 REIÀTIES

la FUNC (VI) - FUNC (v2)
lb FUNC (vl) - FIINC (V2)
2 (vl) = FUNC (V2)
3 FII|IC (vl) = (V2)
4 (vl) = (v2)

OPM. Btj expressies van deze vorn maar met = door = veft,êogen wordr il ult de
hulpclause door 'nieE' veryangen. Is de expressie van bovens:aande voro
dus oet =, dan wordt het teken # genegeerd.

la: FUNC (Vl) = FUNC (V2) (FlNCsoortl heeft dezelfde waarde als FUNCsoort2)

Er rrordt slechts I hulpclause gebnrlkt welke afkonstig Ís uit de groep:

a) vluchten die # ia dezelfde stad landen
b) vluchten die /Ë ult dezelfde stad vertrekken
c) vluchten die /É door dezelfde naatschappiJen verzor:gd rorden
d) vluchten dÍe # op dezelfde tiJden arriveren
e) vluchten dÍe # tn hetzelfde land landen
f ) vluchten die /l ult heczelfde land vertrekken
g) vluchten \&lanrao de naatschappijen # Ín hetzelfde land gevestÍgd ztJn
h) steden die # 1n heÈzelfde land llggen
1) oaatschapplJen die /l ltr hetzelfde land gevestlgd z.tjn

lb: FIINC (Vt) - FIINC (V2) (FUNCsoortl heeft een aodere qaaarde dan FUNCsoort2)

Hulpclause voor llnker l.td kooÈ ult de groep:

a) de relaÈ1e tussen vluchten die tn een stad landen en
b) de relatie tussen vluchten dÍe u.it een stad vertrekken en
c) de relatie tussen vluchten die door een Eaa'-schapptj verzorgd .rcrden en
d) de relatle :ussen vluchteo dle op een :Íjd arrlveren en
e) de relall.e tussen vluchcen die 1n een land landen en
f ) de relatie :ussen vluchten d-te u.t: een land vertrekken en
g) de relatie Èussen vluchten !*ranran de naaÈschapplJen in een land

gevestigd zlJn en
h) de relatie tussen steden dle 1n een land liggen en
i) de relatle tusseo maatschappijen die 1n een land gevestigd zijn en

Ilulpclause voor rechter lid kornt uÍt de groep:

a) vluchten dle # la dÍe stad landen
b) vluchten dle il ult die stad vertrekken
c) vluchten d1e # door dle ruaatschappij verzorgd rorden
d) vluchten d1e # op dle tijd arriveren
e) vluchten die # 1n dat land landen
f) vluchten dle # uiÈ daÈ land vertrekken
g) vluchten eÉarf,ran de rnaatschappljen # .tn dat land gevestigd zijn
h) steden dle # in dat land l-tggen
1) maatschappijen dÍe # 1n dat land gevestigd zijn



Appendtx 2

2; (vt) - FUNC (v2)

Voor het llnkerl1d 'rcrdt geen hulpclause gebntikt.

De hulpclause voor het rech'-er lid kont uit de groeP:

a) een stad vnaartn een vlucht # land:
b) een s:ad t€arui: een vluchÈ if vertrekt
c) en maatschappij door welke een vluch'* ll vetzorgd r'ordt
d) een :ljd raarop een vlucht ll arriveer:
e) een land vaarin een vlucht /l landt
f) een land \€aruÍt een vlucht /l vertrekt
g) een laud raarí.n de oaatschapplj geves:igd ls door r*elke een vlucht #

verzorgd tordt
h) een land vaarÍn een stad il l.tgt
1) een land waarin een EaatschappÍj # gevestigd is

3: ruNC (Vl) - (V2)

De hulpctause voor het llnker lld kout ult dezelfde groep als in 2:)

4t (vt) - (v2)

Vertallng kordt: 'il gelÍ.Jk zÍjn aan'
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2.3 EIGENSCI{APPEN

I FUNC (vt) - FrrNC (Vt)
2 FIJNC (v1) = FIINC (Cl)
3 (v1; - Pgt{C (Cl)
4 FUN6 (Vl) _ (cl)
5 (vl) = (vl)
6 (vl) - (cl)

7 ruNC (Ct or 51) - FIINC (V.)
8 (Cl of Sl) = FUNC (V.)
9 FuNc (Ct or Sl) - (v.)
I0 (Ct or St) = (v.)

OPM. Bij etcpressÍes vau deze vom traar tret - door: ventangen r€rdt il utt de
hulpclause door niec venrangen. Is de exPressie vaa bovenstaande vol.tl dus
rnet - dan wordt het teken /l genegeerd.

l: FINC (vl) = rUNc (Vl)

tlulpclause voor llnker lld kouÈ ult de groep:

a) iÉ í-n een stad landen
b) /É ult een stad vertrekken
c) # door een maaÈschapplj verzorgd terden
d) # op een eijd arriveren
e) /l lo een land landen
f ) /rt uft een land vertrekken
g) /É door eeÍl Íiatschapptj verzorgd worden d1e 1n een land gevestlgd ls
h) iÉ Ln een land l.tggen
1) /É tn een land gevesEigd zlJn

Eulpclause voor rechter lld kont ulc de groep:

a) uaarÍn ze landen
b) waanrÍ: ze vertrekken
c) laardoot ze verzorgd torden
d) Earop ze arriveren
e) waarin ze landen
f ) 'rlaanri: ze verÈrekken
g) waarÍn de n:aEschappij gevesligd is die die ze verzorg:
h) raarÍn ze líggen
1) waarln ze gevestigd ztjn
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2: FUNC (V1) - FUNC (Cl)

Itulpclause voor llnker l.td kont utt dezelfde groep als dle van l.

i{ulpclause voor rechter lld kont u.tt de groeP:

a) w'aarin (Cl) landt
b) waanrtt (Cl) vertrek:
c) door welke ( Cl) verzorgd rcrdt
d) waarop (Cl) arriveert
e) ',raarin ( Cl) landt
f ) waanr.l: (Cl) vertrekt
g) waarin de oaatschapptj gevestl€d ls dle (Cl) verzorgt
h) sraarÍn (Cl) ligt
1) waarin (Cl) geves:1gd .ts

3: (Vl) - FUNC (Cl)

Hulpclause voor l.tnker ltd rordt niet gebnrikÈ.

Eulpclause voor rechter lÍd l<otrt uit de groeP:

a) een stád 'earln (Cl) landt
b) een stad r€anrit (Cl) vertrek:
c) een naatschapplJ door rrelke (Cf ) verzorgd rordt
d) een tljd waarop (Cl) arriveert
e) eea land raartn (Cl) Landt
f ) een land Í,raarult (Cl) vertrekt
g) een land r*aarin de oaatschappÍj gevesti€d ts die (Cl) verzorgt
h) eeo land marin (Cl) ligt
1) een laad r*aarÍn (Cl) gevestlgd ls



Appendlx I

FUNC (vl) ' (Cl)

Ilulpclause voor rechter lid srcrdt nlet gebnr-tkt.

Ilulpclause voor llnker lid kout u1: de groep:

a) ii ln (cI) landen
b) /i uit (Cl) vertrekken
c) /i door ( Cl) verzorgd trcrden
d) # (Cl) arrlveren
e) /l io (Cl) Ianden
f ) /l uie (Cl) vertrekken
g) # door een @atschapplj verzorgd r"orden dÍe Ín (Ci) gevestigd |s.
h) /l ln (Cl) llggen
1) iit ln (C1) geveetigd zÍjo

(vl) - (vl)

Vertallog rordt:'ll è,an elkaar gel.tJk zljn.'

(vl) - (C1)

Ilulpclause rtrdt: '/i (Cl) ztjl'.'

FIINC (Cl of 51) = FUNC (v.)

Nadat het llnker en rechter deel oet elkaar verw'lsseld zijn wordea dezelfde
hulpclauses gebrulkt als bij 2. (vaarbij (Cl) door (Cl of Sl) venrangen 6oeÈ

wo rden)

(Cl of Sl) = FUNC (V.)

Nadat he: llnker en rechter deel net elkaar venrisseld ztjn r"orden dezelfde
hulpclauses gebruikt als bij 4. (vaarblj (Cl) door ( Cl of Sl) vewargen

uoet lorden)

ruNC (CI of Sl) - (V.)

Nadat het l-tnker en rechter deel uet elkaar vemisseld zÍjn worden dezelfde
hulpclauses gebrulkt als blj 3. (qÉarbij (Ct) door (Cl of Sl) venrangen uoeE

wo rden)

0: (Cl of 51; - (V.)

Ilulpclause word:: '/É (Ct of Sl) zLjn'
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2.4 PROPOSITIES

I FTJNC ( St) - FUNC ( Sl)
2 Ftnr6 (St of Ct) - FUNC (C. of SZ)

3 FUNC (Ct ot Sl) - (C. of 52)
4 (Sl) - FuNc (Cl of 52)
5 (CI) - FUNC (c2)
6 (SL of CI) - (C. of S.)
Op!Í. Bij s(pressies van deze vonm Daar Eet - door - vewangen Írcrdt /l ult de

hulpclause door nie! vervangen. Is de expresste van bovenstaande vonn dus
ne - dan r.ordt het teken /l genegeerd.

l: FUNC (Sl) = FUNC (Sl)

Ilulpclause voor llnker lld kone uÍt de groeP:

a) (Sl) landt # Ío eeu stad
b) (Sl) vertrekt il ulÈ een stad
c) (SI) wordt ll verzorgd door een EÊatschapplj
d) (St) arrtveert /Ê op een tijd
e) (St) landt # ln een land
f) (SI) vertrek: # ult eeo land
g) (Sl) zijn maatschappij ts # gevestj€d tn een land
h) (Sl) lÍgt ii 1n eeq land
i) (Sl) 1s /l gevestlgd ln een land

I{ulpclause voor rechter lid koue ult de groeP:

a) raarÍn ze landt
b) laaruit ze vertrekt
c) door w-le ze vetzotgd rcrdt
d) waarop ze arriveert
e) raarin ze landt
f ) eraanrlt ze vertrek:
g) waarÍn de oaatschapplj die haar verzorgt gevestigd is
h) r"raartn ze llgt
1) qraarln ze gevesligd 1s
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2: FUNC (Sl of Cl) - FUNC (C. of 52)

Ilulpclause voor llnker lid kooc ul: de groeP:

a) (Ct of Sl) Iandt il Ín een stad
b) (Ct oe Sl) vertrek: # uit een stad
c) (Ct oe St) wordt ll vetzorgd door een lnaatschapplj
d) (Cl of SI) ar:iveert il op een tljd
e) (Ct of Sl) landt # in een land
f ) (Ct of Sl) vertrek: /l ui: een land
g) (Cl of Sl) ziJn naa:schapplj ls iÊ gevestlgd 1n een land
h) (cl óf sl) llgt lÊ ln een land
1) (Ct of 51) 1s oÍee geves:lgd tn een land

Ilulpclause voor rechter ltd kont uit de groeP:

a) rraarin (C. of 52) landt
b) traanrit (c. of s2) vertrekt
c) door rgelke (C. of 52) verzorgd uordt
d) wrarop (C. of 52) arrlveert
e) waarln (C. of 52) landt
f) waanrlt (C- of 52) vertrek:
g) r*aarln de maatschapp{ gevesÈigd ls d1e (C. of 52) verzorgt.
h) waarin (C. of 52) llgt
1) waarln (C. of 52) gevestigd ls

3: FINC (Cl of Sl) - (C. of 52)

Errlpclause voor llnker ltd kont alet voor

Iluloclause voor rechter lid -konÈ,u1!. de Sroep:-- aI-(et-ór Sl) landt /É in (c. of s2)
b) (CI of Sl) vertrekt /i u.t: (C. of 52)
c) (Cl of Sl.) wordt /l verzorgd door (C. ot 52)
d) (Cl of SL) arriveert /l (C. of 52)
e) (Ct of Si) Iandt li tn (C. of 52)
f) (Ct of Sl) ver'-rek: /i u.tt (C. of S2)
g) (Ct ot Sl) ztjn maatschappij ts # gevesr-1gd in (C. of 52)
h) (cl of sl) lÍgr /l in (c. of s2)
t) (Cl of Sl) ls niet geves:igd i.n ( C. ot 52)
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4' (sl) - FUNC (S2 of CI)

llulpclause voor llnker lid kont alet voor

ttulpclause voor rechter l.td rcrdÈ:

a) ( Sl) Ís # een stad qaartn ( Cl of 52) land:
b) (Sl) is # een stad eaarui: (Cl of 52) vertrekt
c) ( st) ls // een oaatschapplj vaardoor ( cl of s2) verzorgd r'ordt
d) ( St) arrlveert it ( Cf of 52)
e) (St) ls # een land laarin (CI of 52) land:
f) (Sl) ls il een land rsanr.t: (CI of 52) vertrek:
g) (Sl) is /l een land r;aarin (Cl of 52) zlJn maatschappij

gevesdtlgd ts
h) (Sl) ls iÉ een land raarÍn (Cl of 52) Ilgt
1) (SI) ls iÉ een laud raarÍn (Ct of 52) gevestj€d ls

5: (Cl) - FIINC (c2)

Nadat het ltnker en rechter deel ver:sisseld ztjn, krrtnen rre dezelfde
hulpclauses gebnrÍken als dle btj FUNC (SI of Cl) - (C. of 52)

6z (St or cl) - (c. ot s2)

Ilulpclause rrcrdt: '(Cl of Sl) ls # (C. of 52)'

l0
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2.5 R E S T

r ruNc (vr)
2 FUNC (Cr)
3 (cr)
4 (vl)

r. ruNc ( vl)

Hulpclause kouE ult de groeP:

a) het land raarin een vluch: land
b) hec land l€arul: een vlucht vertrekÈ
c) de traatschappij door wle een vluche verzorgd rcrdt
d) de tiJd tearop een vlucht arriveert
e) het laud tsartn een vluche landt
f ) het land raanrit een vluchc vertrek:
g) het land raartn de oaatschapptJ gevestigd ls die een vlucht veÊzorgt
h) het land raarin een stad llgt
1) heÈ land r.raarÍn een naatschapplJ gevestigd 1s

2: ntNC (Cl)

Ilulpclause kooË ui: de groeP:

a) het land martn (Cl) landt
b) het land Í€anr.te (CI) vertrekt
c) de oaatschappiJ door nLe (Ci) verzorgd torde
d) de Èijd taarop (CI) arrlveert
e) het land vsarln (Cl) land
f ) het land eraaru.t: (Cl) vertrekt
g) hee land vearln de ÍDaatschaPPlj gevesrigd Ís die (Cl) verzorgt

. h) het land vaarÍn (Cl) Ilgt
1) het land vaariu (Cl) gevestigd 1s

3: (Ct)

i{ulpclause wordt: '( Cl)'

4z (VI)

IIuloclause wordt :' idenËleke functie'

'tl
TI
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