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Informatica bekeken

Afscheidscollege op 3 november 1989 ter gelegenheid van het
neerleggen van het ambt van hoogleraar in de zuivere en toegepaste
wiskunde aan de Universiteit Twente.

Zeer gewaardeerde toehoorders,

Het is voor U misschien een vraag, hoe een hoogleraar
informatica die terugtreedt, in dit vakgebied is terechtgekomen. V66r
1982 waren er toch immers geen formele informatica opleidingen.
Toen ik in 1950 afstudeerde als electrotechnisch ingenieur in
Delft had ik het gevoel dat ik van wiskunde nog weinig wist. Het
wiskundig curriculum in Delft was nog niet geherstructureerd en
bestond naast de analyse voor een groot deel uit analytische en
beschrijvende meetkunde. Gestimuleerd door de colleges van
Bremekamp, de Bruijn en Zaanen kwam het mij voor dat verdere
studie in de wiskunde een goede investering zou zijn. Daarom
besloot ik een doctoraal examen wiskunde te halen. Om in mijn
levensonderhoud te voorzien zocht ik een baantje. Van de oudere
broer van een middelbare schoolvriendje hoorde ik dat er
mogelijkheden waren op het Mathematisch Centrum in Amsterdam.
Zo kwam bet dat ik op 1 januari 1951 op de rekenafdeling bij van
Wijngaarden kon beginnen. Met een onderbreking van twee jaar
Koninklijke Marine heb ik daar tot mei 1956 gewerkt. lntussen had
ik het doctoraal examen wiskunde in 1955 met goed gevolg
afgelegd.
Op het MC heb ik het vak numerieke wiskunde geleerd. In die
dagen waren er nog geen electronische rekenmachines. De
numerieke berekeningen van wiskundige problemen die voor exteme
opdrachtgevers werden uitgevoerd gebeurden geheel met de hand,
weliswaar met behulp van electrische tafelrekenmachines. We
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werden daarbij geassisteerd door een 15-tal me1sJes die de
middelbare school met succes hadden doorlopen en goede cijfers
voor de wiskunde hadden behaald. Die waren ware meesteressen in
het omgaan met de MARCHANT en de MONROE tafelrekenmachines. Als leden van de wetenschappelijke staf bedachten
we numerieke oplossingsmethoden en voerden proefberekeningen
uit op de FACIT LX handrekenmachine. Bij het zoeken naar een
geschikte numerieke methode gebruikten we alles wat in de
wiskunde voor handen was. Daardoor kwamen we in aanraking met
alle hoeken en gaten van de analyse: de integraalrekening, de theorie
van gewone en partiele differentiaalvergelijkingen, differentievergelijkingen, integraalvergelijkingen, lineaire algebra en functietheorie, approximatietheorie en ook gebieden waarin de wiskundigen
van nu niet meer zo thuis zijn zoals de theorie van de speciale
functies en de theorie van de kettingbreuken (handig bij het vinden
van approximaties van trancendente functies).
In diezelfde tijd werd op het MC de electronische
rekenmachine ARRA ontworpen en gebouwd door Blaauw,
Loopstra en Scholten, terwijl Dijkstra als Nederlands eerste
programmeur (met NEP op zijn deur) programma's daarvoor
schreef. In 1954 begon de rekenafdeling de ARRA te gebruiken om
te leren programmeren. Daarbij werd een eenvoudige vorm van
assembleertaal gebruikt die invoerprogramma heette. Het heeft
echter tot na 1956 geduurd voordat de opvolger van de ARRA, de
ARMAC, werd ingezet voor het oplossen van problemen ten
behoeve van opdrachtgevers.
Intussen was ik terechtgekomen bij het NATLAB van Philips
waar ik werkte met de experimentele rekenmachine PETER die door
Heijn en Selman onder leiding van van der Weg was ontworpen en
gebouwd. PETER was een eenvoudige machine met een
woordlengte van 19 bits, 16 instructies, een trommelgeheugen met
16K woorden, ponsband invoer en schrijfmachine uitvoer. 1k ben
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eerst maar eens software voor PETER gaan schrijven. Een
invoerprogramma, floating point routines, uitvoer routines en de veel
voorkomende trancendente functies zoals sinus, cosinus, logarithme
en exponentiele functie. Het duurde even voordat PETER kon
worden ingezet om praktijkproblemen uit het bedrijf op te lossen,
omdat eerst allerhande fouten uit de hardware moesten worden
verwijderd. De eerste programma's hebben in belangrijke mate
bijgedragen tot het opsporen van deze fouten. Dat werd "debugging"
genoemd. Met PETER zijn een groot aantal problemen voor het
NATLAB en de hoofdindustriegroepen opgelost
In 1958 begonnen Heijn en Selman aan het ontwerp van een
opvolger van PETER. Omstreeks 1960 kwam PASCAL in bedrijf.
PASCAL was vele malen sneller dan PETER en ook veel
betrouwbaarder; voor die dagen een snelle machine: hij kon in 2
microseconden optellen en voor een vermenigvuldiging had hij 8
microseconden nodig. De machine had een woordlengte van 42 bits,
2 instructies per woord, gebruikte 6 bits voor de instructies en 3 bits
voor een z.g. B-register (een index register) zodat er voor de
adressering maar 12 bits overbleven. Met PASCAL is ook een groot
aantal problemen voor het bedrijf opgelost.
In 1960 werd bet rekencentrum bij Philips opgericht waar
collega de Jager de leiding kreeg over de bestuurlijke
gegevensverwerking, terwijl ik de zorg had voor het wetenschappelijke rekenwerk. In 1961 kregen we de beschikking over een
IBM650 met trommelgeheugen, waarop FORTRANSIT clraaide als
een van de eerste hogere programmeertalen. Uiteraard was ook een
symbolische assembleertaal ter beschikking. De invoer gebeurde met
ponskaarten, de uitvoer eveneens met ponskaarten en er was een
regeldrukker aan gekoppeld.
Toen in 1963 werd besloten tot de aanschaf van een CDC3600
begon voor het wetenschappelijk rekenwerk bet tijdperk van
FORTRAN en voor de bestuurlijke toepassingen het gebruik van
COBOL.
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Het betrokken zijn in bet raderwerk van de industrie waar ik
een grote verscheidenheid aan numerieke problemen voor technischwetenschappelijke toepassingen moest oplossen heeft mijn
interessegebied sterk bepaald. Ik kwam in aanraking met tal van
electrotechnische, werktuigbouwkundige en natuurkundige vraagstukken. Het was mij toen duidelijk dat bet gebruik van computers
een belangrijke rol zou gaan spelen. Maar zo stormachtig als de
ontwikkelingen zijn verlopen, had zelfs de meest boude futurist niet
kunnen voorspellen.
In die tijd waren er nauwelijks deskundigen die met de
machines konden omgaan. Wiskundigen hielden zich overwegend
met de zuivere wiskunde bezig. Toegepaste wiskunde was onder hen
niet populair. De numerieke wiskunde werd door wiskundigen met
de nek aangekeken en programmeren werd door hen als een triviale
bezigheid beschouwd. Van Wijngaarden gebruikte in zijn oratie bet
beeld van Assepoester voor de numerieke wiskunde.
In 1963 ging ik bij Philips Computer Industrie te Apeldoom
helpen de softwaregroep op te bouwen. Toen ik echter door Timman
en van Hasselt werd gevraagd bet onderwijs in de numerieke
wiskunde en bet gebruik van computers aan de zojuist opgerichte TH
Twente te verzorgen, heb ik die uitdaging aangenomen. Het sprak
mij vooral aan, ten behoeve van de industrie ingenieurs te gaan
opleiden, die in staat zouden zijn nieuwe methoden en technieken te
gebruiken, waarbij computers een belangrijke rol zouden gaan
spelen bij bet probleemoplossen. Een belangrijke overweging bij de
overstap van industrie naar wetenschappelijk onderwijs is, dat ik tijd
en mogelijkheden wilde hebben dingen te begrijpen, verbanden te
doorzien, met fundamentele zaken bezig te zijn.
Twee uitgangspunten hebben steeds voor ogen gestaan:
Het onderwijs richten op fundamentele concepten en
appreciatie bijbrengen voor bet toepassen van deze concepten
op problemen die in de industrie voorkomen.
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Veel afstudeeropdrachten zijn in de industrie gedaan. Via
adviseurschappen bij Philips en IBM had ik speciale intensieve
contacten met de industrie. Samen met collega Blaauw beb ik vooral
gewerkt aan bet toepassen van nieuwe methoden en technieken uit
de informatica met behulp van prototyping op in de industrie
voorkomende problemen.
De TH Twente heeft vanaf bet begin programmeren en
numerieke wiskunde verplicht gesteld in bet curriculum van alle
tecbnische afdelingen. lk vind dat nog steeds een goede beslissing.
Voor wat betreft bet programmeeronderwijs besloten we de
taal ALGOL60 te gebruiken. Dat bleek een goede aanpak, want
studenten die in de industrie in FORTRAN moesten programmeren
konden dat met ALGOL60 als ondergrond binnen twee weken.
Bovendien maakten ze beter gestructureerde programma's.
Later gingen we over op PASCAL en nog weer later, bij bet starten
van de informatica studierichting, op ALGOL68. Op bet ogenblik
zijn we bezig met een experiment al in bet eerste jaar te leren
programmeren in een functionele taal. Geleidelijk aan kwam de
nadruk in bet onderwijs steeds meer te liggen op bet leren correct
ontwerpen.
lk wil nu voor U schetsen hoe de informatica in de afgelopen
25 jaar zich heeft ontwikkeld. Ik wil me beperken tot die
onderwerpen die naar mijn mening significant zijn voor bet
vakgebied. Uiteraard bekijk ik een en ander door een gekleurde bril.
We moeten eerst in vogelvlucht de hardwareontwikkelingen de
revue laten passeren omdat die de voorwaarden hebben bepaald voor
de softwareontwikkeling.
Na de pionierstijd werd eerst de betrouwbaarheid van de
hardware verbeterd. Dat kwam pas goed op gang toen de industrie
zich met bet ontwerpen en bouwen van computers ging bezighouden.
De ontwikkeling van de transistor en bet gebruik daarvan in
computers heeft de betrouwbaarheid sterk verbeterd.
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In de pionierstijd werden programma's achter de console verbeterd.
Dat was natuurlijk bijzonder inefficient. Efficientieverbetering werd
bereikt met de z.g. batchgewijze verwerking van karweien. Het
beheerssysteem deed zijn intrede. Een belangrijke vooruitgang werd
geboekt toen de schrijfmachineterminal op de markt verscheen en
later de beeldschermterminal en iedere gebruiker schijnbaar de
beschikking kreeg over zijn eigen machine. In werkelijkheid moest
hij die delen met anderen. In het ideate geval was het enige wat hij
daarvan merkte dat het soms druk was.
Conceptueel komt een dergelijke werkwijze neer op de introductie
van samenwerkende parallelle processen. Elk proces bestaat uit de
sequentiele afhandeling van instructies die door een denkbeeldige
eigen processor worden gei"nterpreteerd. De implementatie gebeurde
met behulp van een enkele processor die op systematische wijze zijn
aandacht verdeelde over de samenwerkende processen. Daarbij werd
gebruik gemaakt van het z.g. ingreepmechanisme.
Tot 1970 werd uitsluitend met logge mainframes gewerkt.
Toen bracht DEC de PDP8 en PDPl 1 minicomputers op de markt.
Deze waren veel goedkoper dan de mainframes waardoor
toepassingen in de procesindustrie mogelijk werden. Door de lage
prijs kon een gebruiker zich een eigen computer veroorloven.
Door de ontwikkeling van de planaire technieken werd het
mogelijk machines van een kleinere omvang te fabriceren. Vooral
het automatiseren van het fabricageproces heeft tot scherpe
prijsdalingen geleid en leverde omstreeks 1975 de INTEL 8080 op.
Omstreeks 1980 doet het werkstation zijn intrede met de
MOTOROLA 68000.
Momenteel beschikken we over PC's en werkstations die door
netwerken met elkaar en met fileservers zijn verbonden. De PC's en
werkstations kunnen op het bureau staan. Werkstations hebben een
twee keer zo grote verwerkingskracht als een mainframe uit de
midden zeventiger jaren. Ze zijn vele malen krachtiger dan de
PETER, ARRA's en ZEBRA's uit de begintijd.
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Via netwerken worden nu mainframes, werkstations en PC's
met elkaar gekoppeld, locaal maar ook via intemationale netwerken
over grote afstanden. In de komende jaren za1 het informatietransport
via netwerken verder in betekenis toenemen doordat het
gegevenstransport is uitgebreid met gedigitaliseerd beeld en geluid.
Genoemde ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het computergebruik steeds meer geYndividualiseerd wordt
Het wordt tijd om de ontwikkelingen op softwaregebied te
bekijken en te zien hoe de benodigde theorie zich heeft ontwikkeld.
1k wil daarvoor in het bijzonder de ontwikkelingen in het
programmeren en van programmeertalen bekijken. Verder wil ik het
onderwerp parallelliteit ten behoeve van verwerking van programma's onder beheerssystemen bezien. Dan wil ik belangrijke
ontwikkelingen in de informatie systemen de revue laten passeren
zoals het relationele model en applicatiegeneratie. Tot slot wil ik
aandacht besteden aan de vierde generatie beweging en de rol van
formele specificatie. Het hoofdthema bij dat alles zal zijn:
toenemende productiviteitsverbetering van het ontwerpen van
software systemen.
We zullen zien dat het vakgebied steeds verder geformaliseerd wordt
in de richting van toenemende abstractie. Het uitdrukkingsmiddel
waarmee computers aan het werk worden gezet wordt voor de
eindgebruikers steeds begrijpelijker zodat ze zelf systemen kunnen
maken.
Waar dat uitkomt, zal ik aangeven waar we fundamentele zaken
hebben geleerd en welke verbanden we hebben leren doorzien.

Programmeertalen

Om computers problemen te laten oplossen is een of andere
taa1 nodig die de computer kan verstaan. In de tijd van de tweede
generatie talen de z.g. assembleertalen werd de machine via
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symbolische instructies aan het werk gezel Naarmate de
probleemomvang toenam, werd bet programmeren in assembler
steeds bezwaarlijker.
Omstreeks 1958 ontwikkelde John Backus de hogere programmeertaal FORTRAN voor wetenschappelijke toepassingen en
korte tijd later werd COBOL gedefinieerd voor administratieve
applicaties. Deze hogere programmeertalen rekent men tot de derde
generatie talen. Ile gebruik liever de aanduiding imperatieve talen.
Het imperatieve slaat op bet feit dat de programmeur instructies
moet geven voor een abstracte machine en daarbij tevens precies de
evaluatievolgorde moet aangeven. V~abelen in een dergelijke taal
zijn dan abstracties van geheugenplaatsen van de computer.
Er werd ten opzichte van bet programmeren in "assembler"
een spectaculaire productiviteitsverbetering geboekt. Dit komt
vooral omdat rekenkundige uitdrukkingen in wiskundige notatie
konden worden gespecificeerd.
Om uitdrukkingen in een hogere programmeertaal om te zetten
in machinecode is een compiler nodig. Een programmaconstructie in
een hogere programmeertaal levert een aantal machine-instructies
op, terwijl bij assembleertalen de vertaling naar machinecode lln op
lln is.
De talen FORTRAN en COBOL zijn gedefinieerd in een tijd
dat de theorie van de grammatica's nog niet bestond. Ook was er
geen theorie van taalomzettingen. En vanzelfsprekend ook geen
programmeermethodologie. Dat is natuurlijk jammer. De wereld kon
niet wachten, althans heeft daar niet op gewacht.
Dat had wel tot gevolg dat er veel investeringen werden gedaan in
FORTRAN en COBOL programma's en waardoor men niet bereid
was over te gaan op betere talen.
Al spoedig ging de academische wereld zich met programmeertalen bezighouden. Dat leverde in 1960 de algorithmische
taal ALGOL60 op. De syntax werd formeel gedefinieerd in z.g.
Backus Normal Form .
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De eerste ALGOL60 vertaler werd door Dijkstra en Zonneveld
geschreven. Zij gebruikten voor het ontleden van de programmatekst
een "rangeermodel" of "spoortreinrnodel" dat achteraf kan worden
begrepen als een bijzondere vonn van precedentieanalyse [1,2].
Bij Philips ontwikkelde Medema een ALGOL60 vertaler die met
vragende en compilerende subroutines werkte [3]. Nu zouden we
zeggen dat gebruik gemaakt werd van recursive descent met
backtracking. We hadden toen niet in de gaten dat door lichte
beperkingen aan de taal op te leggen, b.v. door de specificaties
verplicht te stellen, de ontleding deterministisch gemaakt had
kunnen worden. Dat werd pas goed begrepen toen de theorie van
LLk ontleding bekend werd [4]. Maar ja, we moesten zonodig een
man's compiler maken.
Omdat er geen ALGOL60 vertalers bestonden, besloten we
deze zelf te gaan maken. De filosofie daarbij was, dat we dat vak het
beste konden leren door het te doen. Op de TH Twente hebben
Schaap-Kruseman, Kamsteeg-Kemper en van Berne op basis van het
Medema model een ALGOL60 vertaler geschreven, die jaren met
succes voor het practicum programmeren op de IBM360 [5] is
gebruikt. Naar aanleiding van dit werk is in die jaren ook het
studenten vertalerproject gestart, dat een modulaire aanpak in fasen
gebruikte om met studenten allerlei soorten ontleedmethoden uit te
proberen.
Toen we later met het maintenance probleem werden
geconfronteerd, dat werd veroorzaakt door de verandering van het
IBM360 operating system, zijn we overgeschakeld op de Delftse
ALGOL60 vertaler die samen met IBM werd ontwikkeld en door
hen onderhouden.
Tegenwoordig is de theorie van de grammatica's sterk
uitgebouwd en goed begrepen. Veel is gedaan aan optimalisering
van objectcode. Een belangrijke ontwikkeling is de automatisering
van de vertalerbouw. In dat kader zijn scanner- en parsergeneratoren
ontwikkeld. Met de komst van de attributengrarnmatica's ziet het er
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naar uit dat ook de codegeneratie en optimalisaties kunnen worden
geautomatiseerd. Aan de TH Twente heefi Alblas attributengrammatica 'sin de vertalerbouw systematisch onderzocht [6].
Van de zijde van de industrie wordt wel eens de opmerking
gemaakt dat de vertalerbouw voor hen niet erg interessant is, omdat
de Nederlandse softwareindustrie geen compilers bouwt. Dat laatste
is juist, maar ik wil er wel op wijzen, dat dat geen reden is om deze
fundamentele concepten over boord te zetten. Immers, wie een open
oog heefi voor toepassing van deze technieken, ziet veel
mogelijkheden. Een mooi voorbeeld daarvan is de in- en uitvoer
beschrijving die door Jackson wordt gebruikt. Deze laat zich op
elegante wijze met behulp van grammatica's behandelen.
Omzettingen van invoerfile naar uitvoerfile kunnen met bekende
resultaten uit de vertalerbouw worden aangepakt. Ook het gebruik
van gereedschappen zoals scanner- en parsergeneratoren om
programmageneratoren te maken, behoort tot de mogelijkheden.
Het gebruik van hogere programmeertalen werd snel
geaccepteerd voor technisch wetenschappelijke en administratieve
toepassingen. Bij het ontwikkelen van systeemprogrammatuur heefi
het langer geduurd voordat hogere programmeertalen werden
gebruikt. Daar heeft de assembler het langer volgehouden. Toch
besloot Philips Computer Industrie al in 1972 systeemprogrammatuur niet in assembler te programmmeren, maar in de
hogere programmeertaal SPL, die door Klunder is ontworpen. Het
getuigde van een vooruitziende blik dat besparingen op ontwikkeltijd
belangrijker zijn dan
efficientie-verlies bij de executie van
objectcode.
In de jaren 70 heeft de vertalerbouwgroep van de TH Twente
de systeemprogrammeertaal TAAL ontwikkeld [7]. In de tweede
helft van de jaren 70 hebben Bron en (Eelco) Dijkstra de taal
Modulair Pascal ontworpen [8]. Met de verbeterde technieken die

toen voorhanden waren, konden zij in betrekkelijk korte tijd een
werkende vertaler construeren.
Beide projecten hebben wel geleerd dat alleen succes te verwachten
is als de industrie meedoet aan de ontwikkeling en het onderhoud
voor zijn rekening neemt. Voorwaarde daarbij is dat de onderhavige
taa1 voldoende geaccepteerd moet zijn.
Het is wel begrijpelijk dat universitaire talen niet zo
gemakkelijk worden overgenomen door de industrie. Het bedrijfsleven is namelijk pas bereid daarop over te gaan wanneer er
tenminste een factor 10 a 20 in ontwikkeltijd gewonnen kan worden.
Dit punt van productiviteitsverbetering lijkt nu aangebroken met de
komst van de vierde generatie talen.

Het programmeren in imperatieve talen

Geleidelijk aan is het besef doorgedrongen dat programmeren
geen triviale bezigheid is, vooral als het om grote programma's gaat,
maar dat een deugdelijke methodologie nodig is om correcte en
overzichtelijke programma's te schrijven. Vooral de geschriften van
Dijkstra verwoordden de beweging van de structured programming,
waarmee de computergemeenschap in de wereld bezig was. In de
structured programming maakt men gebruik van procedurele
abstractie, van bouwstenen zoals de while B do S od, en de if B
then S1 else S2 fi waarmee beheersbaar correcte programma's
kunnen worden geconstrueerd.
Floyd voerde het begrip assertie in, waarmee correctheid kan
worden geformaliseerd en geoperationaliseerd. Correctheid wordt
door Floyd gedefinieerd met betrekking tot beweringen over de
toestandsruimte die het programma bespeelt. Hij stelde dat een
statement S correct is met betrekking tot beweringen Bb
(beginbewering) en Be (eindbewering), indien uit de veronderstelling dat Bb waar is voor de aanvang van de executie van
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S de waarheid van Be volgt na voltooiing van S. Hij gebruikte de
eerste orde predicatenlogica om beweringen vast te leggen en
ontwikkelde een techniek waarmee beweringen door programma's
worden gepropageerd [9].
Het later door Hoare onwikkelde axiomatische bewijssyteem berust
in wezen op dat van Floyd [10]. Genoemde bewijsmethoden hebben
in de industrie echter weinig ingang gevonden.
In de industrie heeft men zich vooral geworpen op z.g.
lifecyclemodellen om het complexe proces van programmaontwikkeling te beheersen. Lifecyclemodellen bestaan uit gefaseerde
stappen die achtereenvolgens worden doorlopen en elk met een
mijpaal en een formeel document worden afgesloten. Verscheidene
systemen zijn ontworpen zoals SDM en SADT.
Elk van de bekende faseringsmodellen onderscheidt in
principe de volgende stappen: probleemanalyse, ontwerp,
implementatie, testen en onderhoud. Ten behoeve van elk van deze
fasen heeft men ondersteuningshulpmiddelen ontwikkeld. Meestal
zijn dat informele hulpmiddelen zoals grafische diagrammen,
dataflowdiagrammen, procesdiagrammen e.d. Enkele voorbeelden
daarvan zijn workbenches ten behoeve van definitie van eisen,
implementatie en testen, en workbenches ten behoeve van
managementinformatie. Er zijn ook hulpmiddelen die pogen alle
fasen te ondersteunen bijvoorbeeld IPSE (Integrated Project Support
Environment).
Een wezenlijke vooruitgang in de structured programming
activiteit is de invoering omstreeks 1974 van de abstracte datatypen
door Guttag en Liskov [11,12]. Het basisidee is, dat het gebruik van
een datatype en de implementatie ervan strikt gescheiden moeten
blijven. Het werken met het datatype geschiedt met behulp van
accesprocedures. Deze accesprocedures zijn de enige manier om met
het datatype te werken.
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De voordelen zijn vele. Verandering van de implementatie van het
datatype zijn voor de gebruiker onzichtbaar. Het geeft een groot
gebruikersgemak door een duidelijke interface. Indien een dergelijke
werkwijze in een programmeertaal kan worden afgedwongen,
kunnen fouten door de vertaler worden gedetecteerd als de
programmeur tegen de regels zondigt doordat hij bijvoorbeeld
probeert direct acces te krijgen tot gegevens die door het abstracte
datatype worden beheerd.
Een voorbeeld van een taal waarin bet verbergen van gegevens
wordt ondersteund is Modula2. Abstracte datatypes vormen de
grondslag van objectgeorienteerde talen. Daarover zal ik het nog
bebben.
Gestructureerd programmeren in imperatieve talen, het gebruik
van procedures als abstractiemiddel voor processen, bet gebruik van
datatypes als abstractiemiddel voor gegevens en bet gebruik van
faseringsmethodieken, bebben een enorme productiviteitsverbetering
te zien gegeven in de zeventiger jaren. De grens van
productiviteitsverbetering lijkt bereikt, terwijl er nog steeds een
grote behoefte is aan nieuwe informatiesystemen, vooral om snel en
flexibel te kunnen inspelen op veranderende informatiebehoeften.
Daarbij zijn korte ontwikkeltijden een must. De traditionele
bulpmiddelen blijken niet toereikend om aan de veranderde vraag te
voldoen. Het lijkt erop dat we aan bet einde gekomen zijn van het
imperatieve taal tijdperk.

De beheersing van parallelliteit

Aan bet eind van de jaren 50 zijn er twee fenomenen die het
probleem van parallelle processen oproepen. Het eerste is de
delegatie van werkzaambeden aan randapparatuur zoals printers,
trommelgebeugens, ponsbandlezers en ponsers. Hier treedt een z.g.
extern parallel proces op, dat autonoom werkt ten opzicbte van een
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intern rekenproces dat op bet mainframe draait De twee processen
zijn niet geheel autonoom, ze zijn licht gekoppeld.
Het tweede fenomeem is dat de hoge prijs van bet mainframe in die
tijd vraagt om sharing van de computer om zo tot rendabel gebruik te
komen. Er dienen zich dan een aantal naast elkaar werkende
processen aan.
Het werken met parallelle processen blijkt lastig te zijn, veel lastiger
dan met een sequentieel proces. Bij bet denken over problemen met
parallelliteit laat de menselijke geest bet snel afweten. Ile herinner
mij nog goed de discussies rood bet einde van de jaren 50 over dit
onderwerp, naar aanleiding van een door Dijkstra gesteld probleem,
namelijk bet schrijven van een aantal parallelle programma's die
samen een z.g. kritische sectie delen onder de eis dat ten hoogste een
proces toegang tot de kritische sectie mocht hebben. Eerst werd
getracht dat probleem op te lossen met de instructies load en store als
elementaire bouwstenen. Dekker vond een oplossing voor bet geval
dat er twee processen in bet spel zijn [13]. Dijkstra loste later bet
algemenere probleem op [14]. Die oplossingen waren moeilijk te
doorgronden.
Na veel met dat probleem te hebben geworstelrl kwam Dijkstra met
bet voorstel af te stappen van de load en store als primitiva, en over
te gaan op wat hij "semafoor" noemt. Dat is een nieuw datatype
waarop twee operaties zijn gedefinieerd: de P (van passeren)
operatie en de V (van vrij geven) operatie. Tegenwoordig duiden we
die met "wait" en "signal" aan. Met behulp van de semafoor wordt
het probleem van de samenwerkende parallelle processen een stuk
eenvoudiger [15].
Wei moet men aantonen de semafoor te kunnen implementeren. Dat
kan met de test en set instructie als deze voorhanden is, of met
behulp van bet ingreepmechanisme en bet doof/horend (enable resp.
disable) maken van de computer voor ingrepen. Met behulp van deze
hulpmiddelen zijn multiprogrammeringssystemen beschreven [16].
Sindsdien zijn er andere primitiva bedacht, zoals de "monitor" en de
"conditional critical region" door Hoare [17,18]. Tegenwoordig
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wordt veel gebruik gemaakt van bet uitwisselen van boodschappen
als primitieve operatie tussen twee processen. De taal CSP maakt
daarvan gebruik (19].
Een belangrijke vinding wil ik nog noemen die bet gebruik van
assembleertalen in de systeemprogrammering overbodig maakte.
Een belangrijke productiviteitsverbetering dus. Omstreeks 1977
breidden Swierstra en Middendorp de taal PASCAL uit met een z.g.
prefix [20]. Dat kwam neer op bet toevoegen code procedures voor
de "enable", de "disable" en de "switch". Met de primitiva enable en
disable kan men de wait en signal implementeren. Met de switch kan
men een nieuw proces in bewerking nemen en het oude proces in de
wachtstatus zetten. Met behulp van deze uitbreiding kan men in
PASCAL volledige operatingsystemen en drivers beschrijven.
Schoute heeft dit in bet college en practicum beheerssytemen
ingevoerd (21]. Overigens is dit een voorbeeld van trage technology
transfer naar de industrie.

Innoverende ontwikkelingen in de informatiesystemen

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de informatiesystemen is stellig bet relationele gegevensmodel waarover Codd in
1970 zijn ideeen publiceerde (22]. In dat gegevensmodel wordt de
tabel als datatype ingevoerd. Een tabel bestaat uit rijen en
kolommen. In een tabel zijn alle rijen verschillend. Elke rij is een ntupel waarbij n bet aantal kolommen voorstelt Bij iedere kolom
hoort een attribuut dat tot een domein behoort, bijvoorbeeld integers,
strings. Op de tabel zijn een aantal operaties gedefinieerd zoals
vereniging, verschil, doorsnee, join en projectie (selecteren van
kolommen) en selectie (selecteren van rijen die aan een conditie
voldoen).
Het blijkt dat dit abstracte model, een abstract datatype overigens,
zeer geschikt is om bedrijfskundige applicaties te beschrijven, vele
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malen vlugger dan met COBOL. De industrie beeft bet relationele
model overgenomen. In Nederland is aan een dergelijk systeem
gewerkt door IBM Uithoom met bet BS12 systeem. Nu is een
feitelijke standaard onstaan met bet z.g. SQL systeem. ORACLE en
DB2 zijn daarmee compatibel. Aan de TH Twente is rond 1977
daaraan ook gewerkt met bet ERIS project door Blanken, Broenink,
Engmann, en Haitsma [23]. Vee! studenten bebben daarin een
afstudeeropdracbt gedaan.

De vierde generatie beweging

Zoals eerder betoogd zijn de traditionele derde generatie
sytemen en talen niet meer gescbikt om aan de automatiseringsbeboefte van de maatscbappij te voldoen. De ontwikkeltijden
zijn te lang. Men kan onvoldoende inspelen op veranderingen. De
terugkoppeling naar de opdracbtgever is onvoldoende. Ook bet
onderboud aan de derde generatiesystemen is een punt van zorg.
Voorts wordt aan de betrouwbaarbeid tegenwoordig bogere eisen
gesteld. Tenslotte bestaat er beboefte uit bet veld om
informatiesystemen te laten ontwikkelen door personen die geen
informatica-specialisten zijn.
Al deze factoren bebben in de jaren 80 de impuls gegeven tot wat
genoemd wordt de vierde generatie systemen en talen.
De doelstelling van de vierde generatie systemen zijn:
1. Versnellen van bet ontwerpproces
2. Reductie van maintenance kosten
3. Reductie van debuggingskosten (bogere betrouwbaarbeid)
4. Toegankelijkbeid voor niet-informatici.
Om aan de vierde generatie doelstelling te voldoen, worden
verscbillende wegen bewandeld.
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Om te beginnen: een strikte scheiding aanbrengen tussen
architectuur en implementatie. Met de architectuur wordt bedoeld
bet functionele gedrag zoals de gebruiker dat ervaart. Het geeft aan
WAT van bet systeem wordt verlangd. De implementatie geeft aan
HOE bet functionele gedrag wordt bewerkstelligd.
Men kan dat doen door een executeerbare taal te gebruiken waarin
de architectuur gemakkelijk kan worden uitgedrukt zonder
vermenging met implementatiedetails. We spreken dan van
executeerbare specificaties. Kan met de taal een veelheid van
toepassingen worden beschreven op hoog niveau dan spreken we
van een algemeen bruikbare ("general purpose") architectuurtaal.
Talen die bruikbaar zijn voor algemene toepassingen worden
"general purpose talen" genoemd. In ieder geval kan men tijd sparen
als de specificateur geen evaluatievolgorde hoeft aan te geven.
General purpose talen waarbij geabstraheerd is van de
evaluatievolgorde zijn functionele talen en logische talen. Zij
worden ook wel aangeduid met de term declaratieve talen.
Veel succes kan worden geboekt als de specificatietaal zich op
een bepaald applicatiegebied richt. De eis dat in de taal de
architectuurbegrippen gemakkelijk moeten kunnen worden
uitgedrukt, komt in wezen neer op bet formaliseren van begrippen
uit bet toepassingsgebied. Een dergelijke aanpak heeft tevens bet
voordeel dat de gebruiker niet over specifieke informaticakennis
hoeft te beschikken.
Een voorbeeld daarvan is een operation-research-pakket (OR pakket)
waarin men door wiskundige specificatie van bet OR probleem
executeerbaarheid binnen bereik krijgt.
De implementatie van bet relationele model is een ander voorbeeld.
Daarmee kan men een speciale klasse overigens vaak voorkomende
problemen uit de bedrijfskunde gemakkelijk aanpakken.
Verder blijken er pakketten op de markt gekomen te zijn die
andere verbeteringsprincipes hebben gevolgd. Een daarvan is bet
inbouwen van een systeeminitiatief. Daarmee wordt bedoeld dat
hetgeen door de machine kan worden afgeleid niet door de gebruiker
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gespecificeerd dient te worden. Het gebruik van default waarden kan
zeer besparend werken. Wanneer men kan kiezen uit een beperkt
aantal mogelijkheden van een menu, geeft dat eveneens besparing.
Verder zijn er gebruikers die 2-dimensionale grafische input
verlangen, vaak gecombineerd met menugestuurde dialoogsystemen
en aanwijshulpmiddelen zoals de muis.
Het blijkt dat de industrie zich vooral geworpen heeft op
special-purpose talen en omgevingen, terwijl de universiteit zich
meer op de general purpose talen heeft gericht. Ik kom daar nog op
terug als we over functionele talen, logische en objectgeorienteerde
talen komen te spreken.
Talen en ontwikkel-omgevingen die ten opzichte van de
imperatieve talen met hun omgevingen een versnelling van
tenminste een factor 2 a 4 opleveren, duidt men aan met de vage
term vierde generatietaal en vierde generatieomgeving.
Het is hard nodig dat de benodigde theorie wordt ontwikkeld
voor de vierde generatiesystemen. Hier ligt een taak voor de
universiteit. Vierde generatie pakketten worden nu veelal door de
software-industrie ontwikkeld. Helaas wordt daarover om
commerciele redenen weinig gepubliceerd. Toch is bet van belang
dat de universiteit toegang tot dergelijke pakketten krijgt Daarbij
denk ik aan een samenwerkingsverband om dergelijke software toe
te passen of verder uit te bouwen, zodat de software goedkoop ter
beschikking van de universiteit kan komen.

Prototyping

In bet voorgaande heb ik al gemeld dat in de traditionele
ontwikkelmethoden de terugkoppeling naar de gebruiker een
probleem is. In de vierde generatiedoelstelling worden veel kortere
doorlooptijden nagestreefd. Met behulp van prototyping is bet
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mogelijk de gebruiker in de ontwikkelcyclus een grotere rol toe te
bedelen.
Executeerbare functionele specificaties noemen we een prototype. Is
de taal waarin de functionele specificaties zijn beschreven een
architectuurtaal, dus zijn daarin functionele eisen direct verwoord,
dan kunnen in een korte tijd resultaten aan de gebruiker worden
getoond. Als blijkt dat de functionele specificaties niet aan de
wensen van de gebruiker voldoen, kunnen deze in betrekkelijk korte
tijd worden bijgesteld en weer aan de gebruiker worden getoond. Op
deze wijze blijft de gebruiker direct betrokken en is gedwongen om
mee te denken. Hij kan bovendien met het prototype experimenteren
en er tests op los laten. Het resultaat van dit proces is een beter
product dan wanneer de specificaties in een natuurlijke taal worden
beschreven. Er is ook een management voordeel. Inimers er wordt
een duidelijk product opgeleverd in de vorm van een prototype. Ook
in een derde generatie levenscyclus methodiek kan de prototyping
aanpak helpen mits het prototype de basis vormt voor de
implementatie.
In principe kan men nu twee kanten uit. De eerste is het technisch
ontwerp maken met een imperatieve taal. Deze aanpak leidt tot
verbeteringen. Het wordt echter toch als nadeel gevoeld dat de
implementatie nog moet worden gedaan terwijl er toch al een
werkend systeem was, zij het dat de efficientie beter kon.
Een tweede weg is uit executeerbare specificaties applicaties te
genereren. We spreken dan van een applicatiegenerator. In principe
kan dat ook weer op verschillende manieren. De eerste is via een
derde generatietaal bijvoorbeeld COBOL. De tweede manier is via
directe codegeneratie. Men moet dan wel het vertaalproces
beheersen, maar daarvoor is kennis van vertalerbouw erg nuttig. Er
kunnen redenen zijn om de omweg via een derde generatietaal te
kiezen bijvoorbeeld om reeds aanwezige software bij te kunnen
voegen. Maar om dat te kunnen doen is separate compilatie
misschien toch beter. Een slechte maar gangbare reden is dat men
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bet vertaalde resultaat in bijvoorbeeld COBOL nog met de hand wil
wijzigen.
Dit overdenkend merk ik op dat de geschiedenis zich herhaalt
Wat vroeger optrad bij de overgang van assembleertalen naar hogere
imperatieve programmeertalen, ziet men weer gebeuren maar dan bij
de overgang van imperatieve talen naar executeerbare specificatietalen. Ook dezelfde argumenten worden weer gebruikt.
Bijvoorbeeld dat bet resultaat met de imperatieve taal toch veel
efficienter is dan bet resultaat dat is verkregen met de executeerbare
specificatietaal.
Op de Universiteit Twente bestaat een uitgebreide ervaring
met prototyping. In tal van industriele toepassingen is met succes
APL gebruikt door Blaauw en Duijvestijn [24]. De laatste jaren is
deze ervaring uitgebreid met bet prototypen in de functionele talen
TWENTEL en MIRANDA. Het proefschrift van Joosten is daarin
een bijdrage [25].
Een voorbeeld van een applicatiegenerator door Engman en
van Hoeve ontwikkeld speciaal voor bedrijfskundige toepassingen, is
de programmagenerator TUBA [26].
De Nederlandse software industrie heeft ook op dit gebied
sytemen gemaakt. Een voorbeeld daarvan is bet unifAce systeem.

General purpose architectuurtalen
Er zijn drie in bet oog lopende talen die voor bet predicaat
architectuurtaal in aanmerking komen. Oat zijn functionele-,
logische- en objectgeorienteerde talen. Functionele en logische talen
zijn declaratieve talen, d. w .z. men specificeert waaraan de oplossing
van bet probleem moet voldoen. De wijze waarop die oplossing
wordt bereikt wordt geheel en al aan bet systeem overgelaten. Op
grond van dit feit ben ik geneigd deze talen tot architectuurtalen te
rekenen als men tenminste in die talen de gedachten op voldoende
hoog niveau kan uitdrukken. In de bekende objectgeorienteerde talen
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zit nog een imperatieve component, zodat de evaluatievolgorde door
de gebruiker moet worden gespecificeerd.
Wel is uit ervaring bekend dat met alle drie talen grote besparingen
in ontwikkeltijd bereikt kan worden, waardoor ruimschoots aan de
vierde generatie doelstelling wordt voldaan.
Voor de nu bekende logische- en objectgeorienteerde talen geldt dat
de gebruikers deze als implementatietaal gebruiken in die zin, dat de
gebruiker in de meeste gevallen geen behoefte heeft om een
implementatie in een derde generatietaal te maken.
Concluderend lijkt het op dit moment slechts mogelijk deze drie
taalcategorieen tegenover de special-purpose architectuurtalen te
plaatsen.

Functionele talen

In de Turing lecture van 1977 gaf John Backus aan dat
imperatieve talen serieuze tekortkomingen hebben die met
functionele talen kunnen worden ondervangen [27]. Functionele
talen zijn gebaseerd op het functiebegrip uit de wiskunde; variabelen
zijn variabelen in de wiskundige zin, dus geen abstracties van
geheugenplaatsen van een computer. Doordat functionele talen
gebaseerd zijn op de lambda calculus hebben ze veel grotere
abstractiemogelijkheden. Voorts geeft de afwezigheid van het
assignmentstatement veel betere mogelijkheden voor bewijsvoering.
De eerste functionele taal die voor computergebruik is gemaakt was
de taal LISP die in 1962 al werd gedefinieerd door John McCarthy
[28]. Deze taal is sindsdien met veel succes gebruikt voor Artificial
Intelligence problemen, waaronder ik voor het gemak ook de
formule manipulatie reken. Sinds jaar en dag heeft van Hulzen aan
de TH Twente dit gebied bewerkt.
In 1979 definieerde Turner de functionele taal SASL.
Implementaties zijn sindsdien vooral in universitaire omgevingen in
gebruik [29]. Later werd SASL uitgebreid met setabstractie,
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waardoor de talen KRC en MIRANDA ontstonden [30]. Op de
universiteit Twente werd de taal TWENTEL door van der Hoeven
gedefinieerd en door Kroeze ge'implementeerd [31,32]. Tai van
prototyping problemen zijn met TWENTEL aangepakt.
Onlangs nog heb ik prototypes gemaakt om de klasse van 4-reguliere
grafen te genereren en te identificeren voor een collega chemicus.
Het gaat daarbij om betrekkelijk ingewikkelde transformaties op
grafen. Het blijkt dat TWENTEL zeer geschikt is om oplossingen op
te schrijven, te formaliseren en met het resultaat te experimenteren.
Functionele talen zijn veelbelovend maar dan moeten er wel
geschikte programmeeromgevingen voor ontwikkeld worden.
Daarvoor is de hulp van de software industrie onontbeerlijk.

Logische talen

Logische talen zijn gebaseerd op de predicatenlogica. Een
representant, PROLOG, werd voor het eerst door een groep in
Marseille die door Colmerauer werd geleid in 1972 gedefinieerd en
gei"mplementeerd [33].
In een logische taal wordt het probleem beschreven door feiten en
eigenschappen waaraan de oplossing moet voldoen. De wijze
waarop de oplossing kan worden gevonden wordt geheel aan bet
systeem overgelaten. Het computersysteem leidt op grond van de
beschikbare feiten en eigenschappen door redeneren andere
eigenschappen af, zonder dat daarbij advies wordt gevraagd aan de
specificateur. In een logische taal treft men beweringen aan die waar
of onwaar kunnen zijn. Aan het systeem wordt gevraagd de waarheid
van een bewering te bewijzen. Kan dit dan wordt het antwoord
TRUE gegeven. Is het antwoord FALSE dan betekent dat slechts dat
de waarheid van de bewering niet kan worden afgeleid.
In PROLOG zijn ook variabelen en datastructuren zoals
records en lijsten voorhanden. Variabelen zijn evenals in een
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functionele taal te vergelijken met wiskundige variabelen. Zodra een
.variabele aan een waarde is gebonden (we noemen dat unificatie)
wordt die binding niet meer gewijzigd. Dit in tegenstelling met
imperatieve talen waarbij een variabele met steeds wisselende
waarden is geassocieerd.
PROLOG wordt met succes gebruikt in kunstmatige intelligentie
problemen, in bet bijzonder in kennisgebaseerde systemen.

Objectgeorienteerde talen

Een objectgeorienteerde taal is gecentreerd rond z.g. objecten.
Objecten zijn data-abstracties die de basis vormen van de
programmabeschrijving. Zoals reeds eerder opgemerkt vormen
abstracte datatypen de grondslag voor objectgeorienteerd programmeren. Dat betekent dat data-abstractie gegevens definieert door vast
te leggen hoe ze kunnen worden gebruikt. Dat gebeurt door
eerdergenoemde accesprocedures die bier "methoden" worden
genoemd. Communicatie tussen objecten waarbij een actie wordt
gevraagd van een ander object wordt een "message" genoemd.
Objectgeorienteerd programmeren gaat uit van de veronderstelling
dat bij de bouw van complexe systemen iets te verdienen valt
doordat objecten sterk op elkaar lijken als men bet goed doet.
Een belangrijk begrip is de z.g. "class". Dat is een mal waarmee
objecten worden gecreeerd. De sterke gelijkenis van objecten wordt
uitgebuit door een overervingmechanisme dat met "inheritance"
wordt aanged1,1id. Klassen worden hierarchisch geordend en klassen
kunnen eigenschappen (methoden en attributen) erven van klassen
die hoger gelegen zijn in de hierarchie.
Andere kenmerken van objectgeorienteerde implementaties zijn de
afscherming van de buitenwereld door "encapsulation".
SIMULA67 wordt beschouwd als de stamrnoeder van de
objectgeorienteerde talen [34]. In de periode , 1972-1980 is
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SMALLTALK door een research groep van Xerox ontwikkeld,
waarin Alan Kay een belangrijke rol heeft gespeeld [35].
Het valt op dat de procesbeschrijvingen om operaties te
implementeren zich bedienen van imperatieve constructies. Toch
worden grote besparingen in ontwikkeltijd geclaimd. Een
interessante visie wordt gegeven door Tsichritzis, waarin hij
objectgeorienteerde talen als kansrijk voor toekomstige softwarebouw beschouwt [36]. Met name houdt hij een pleidooi voor
synthetische systeembouw. Daarmee bedoelt hij dat een systeem uit
geschikte, liefst reeds beschikbare bouwstenen, opgebouwd moet
worden. Het zou een oplossing voor hergebruik van programmatuur
zijn. Hij beveelt deze aanpak aan als tegenhanger van een strikt topdown ontwerp van informatiesystemen.

De rol van formele specificatietalen

Op bet ogenblik wordt in de academische wereld veel aandacht
besteed aan wiskundige specificatietalen. Deze behoeven niet
noodzakelijk executeerbaar te zijn. In deze specificicatietalen wordt
gebruik gemaakt van een veelheid van wiskundige theorieen,
waaronder procesalgebra, algebrai"sche specificaties, eindige
automaten, temporele logica en termherschrijfsystemen [37]. Dit
onderzoek is vooral van belang voor het gebruik in toepassingen
waar veel van afhangt en waarvoor zeer precies omschreven moet
worden wat de functionele eisen zijn die aan bet systeem worden
gesteld. Dat treedt bijvoorbeeld op als protocollen voor
computernetwerken moeten worden gespecificeerd. Daar zijn veel
industrieen bij betrokken. Er moeten goede afspraken worden
gemaakt. Een belangrijke bijdrage daarin is geleverd door Brinksma
met de specificatietaal LOTOS [38].
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Formele methoden moeten ook worden gebruikt als er
afspraken worden gemaakt over interfaces waaraan software
paketten moeten voldoen als ze moeten passen in z.g. open
systemen. Open systemen zijn van enorm belang om verdere
vooruitgang in de informatica te boeken. Verder is dit onderzoek van
belang om de grens te verleggen naar verdere executeerbaarheid
zodat weer verbeterde architectuurtalen ontstaan. Het is wel
duidelijk dat formele specificatietalen alleen door specialisten zullen
worden gebruikt.

Waar liggen kansen voor de informatica?
Ile zie twee hoofdgebieden. De eerste is het ontwikkelen van
toepassingspakketten waarmee eindgebruikers infomatiesystemen
kunnen maken en kunnen experimenteren met modellen om te
voorzien in de behoefte aan informatie bij hun primaire
besturingsproces. Daarbij zal vaak een beroep worden gedaan op een
centraal beheerde database, die integer gehouden wordt door de
databasebeheerder. Ik verwacht in deze categorie gebruikers zoveel
creativiteit en inventiviteit dat daar veel uit kan komen.
De pakketten zullen gemaakt moeten worden door informaticaspecialisten die daarbij formele methoden kunnen gebruiken. Of dat
veel zal gebeuren staat nog te bezien. Wei zal veel gebruik gemaakt
worden van de gereedschappenkist. Daarbij denk ik aan CASE tools,
PCTE, IPSE en de UNIX gereedschappen.
Het tweede hoofdgebied is de systeemprogrammatuur. Ook
daarin hebben formele methoden toekomst en is het gebruik van de
toolbox profijtelijk.
Het is zaak geen overdreven verwachtingen te hebben van
allerlei nieuwe stromingen. Dat heeft het verleden wel geleerd. In het
artikel van Fred Brooks "No Silver Bullet", stelt hij, dat het maken
van software een essentieel moeilijk problcem is, waarin we slechts
stap voor stap vooruitgang zullen boeken [39].
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Hergebruik van programmatuur was al lang mogelijk in derde
generatietalen waarin bibliotheekfaciliteiten mogelijk zijn. Toch is
gebleken dat in de praktijk die bibliotheken er niet gekomen zijn.
Alleen op gespecialiseerde gebieden zoals in de numerieke wiskunde
de NAG bibliotheek, lukt dat wel, mits er zeer goed vakmanschap
wordt ingestoken. Of objectgeorienteerde talen de belofte van
hergebruik waar zullen maken is nog een vraag.
Van formele specificatietalen, automatische programmaverificatie, programmatransformaties uit specificatie, bet gebruik van
rulebased systemen in de software engineering, mag men geen
wonderen verwachten. Zeker geen silver bullet. Toch zijn deze
gebieden interessant als we maar systemen maken waarin niet alles
is geautomatiseerd. Er moet een creatieve component voor de mens
overblijven. Die kan naar mijn mening niet worden gemist.
Interactieve systemen lijken daarvoor de oplossing. Programmaverificatie met creatieve menselijke aanwijzingen hebben
interessante perspectieven zoals o.a. blijkt uit bet ESPRIT
programma ATES, dat eindige elementen programma's met Royd's
programmaverificatie aanpakt. Ik denk dat een dergelijke aanpak
ook voor programmatransformaties succes zou kunnen boeken. Het
zelfde principe is ook gevolgd bij bet ontambigu'iseren in bet DLT
project van BSO (Witkam). Ook daar kan de menselijke component
niet worden gemist.
Ik wil nog een lans breken voor intensivering van
samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven. Uit de ervaringen
met ESPRIT projecten blijkt dat dergelijke samenwerking zeer
vruchtbaar kan zijn. Toch denk ik dat verdere vormen van
samenwerking nodig zijn. De universiteit kan inspiratie vinden uit
industriele probleemstellingen en heeft kwaliteiten te bieden speciaal
op bet verder formaliseren van bet vakgebied. Samenwerking
bevordert technology transfer. De industrie is vooral sterk in
management van ontwikkeling en onderzoek. Samenwerking met
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instituten zoals SERC (Software Engineering Research Centre)
verdient de actieve ondersteuning van industrie en universiteit [40].
Tot slot wil ik een pleidooi houden voor de ontwikkeling van
open systemen. Het volgen van een protectionistische opzet
stagneert vooruitgang in de informatica en biedt uiteindelijk geen
commercieel voordeel. Het bevorderen van hardware- en
softwarestandaarden waardoor sytemen met elkaar kunnen
communiceren, biedt wel uitzicht op versteviging van de
informatietechnologie in de industrie. Doordat in een dergelijke
opzet creatieve ideeen die van vele kanten komen, kunnen worden
gebruikt, waardoor krachten worden gebundeld, mag daar veel van
warden verwacht.
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