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Mijne Heren Curatoren,
Mijnheer de Rector Magni.ficus,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren, Docenten en Leden van de
Wetenschappelijke Stal,
Dames en Heren Studenten,
en voorts Gij alien, die deze plechtigheid met Uw tegenwoordigheid vereert,

Zeer gewaardeerde toehoorders,

Op vele plaatsen in de Verenigde Staten en Canada zijn radarposten
opgesteld, die informatie verzamelen betreffende binnenkomende vliegtuigen en raketten . Deze informatie wordt automatisch doorgezonden
naar op strategische punten geplaatste computers, die elk vliegtuig of
elke raket als vriend of vijand identificeren en allerlei gegevens berekenen
betreffende plaats, richting en snelheid. Zonodig waarschuwt de computer de Amerikaanse luchtmacht en zorgt hij, dat luchtdoelgeschut
automatisch gericht wordt. Het afschieten van de afweerraketten is
- vooralsnog - aan de mens voorbehouden. Dit project, SAGE
genaamd (semi-automatic ground environment) schijnt 1800 manjaar
ontwikkelingstijd en $ 1,6 miljard gekost te hebben. Het verhaal gaat,
dat op een der eerste dagen dat SAGE in werking was, de dienstdoende
commandant van een strategische basis plotseling opgeschrikt werd
door alarmerende berichten van de computer. Een onbekend voorwerp
was geidentificeerd, dat koers zette naar het Amerikaanse vasteland.
Het was een der weinige rustige perioden in deze woelige tijd. Een
Russische aanval was uitermate onwaarschijnlijk. Wat te doen? Men
besloot de computer niet blindelings te vertrouwen. Bij nader onderzoek
bleek het vreemde voorwerp de opkomende maan te zijn, die men bij
de ontwikkeling van de computerprogramma's vergeten was. Dit
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verhaal, voor de waarheid waarvan ik niet kan instaan, demonstreert op
klemmende wijze de groeiende afhankelijkheid van de huidige samenleving van informatieverwerkende apparatuur en van hen, die de
programma's daarvoor moeten samenstellen.
TOEPASSINGEN VAN COMPUTERS (])

Zonder hierbij naar volledigheid te streven wil ik nu eerst trachten U
een indruk te geven van de uitgebreide toepassingsmogelijkheden van
deze computers.
Het gebruik van rekenautomaten in wetenschap en techniek is welbekend. Computers helpen bij het ontwerpen van nieuwe vliegtuigen,
fabrieken, kernreactoren, bruggen of computers, waarbij in technisch of
economisch opzicht betere resultaten worden bereikt, hetzij door meer
gecompliceerde <loch nauwkeurigere rnathematische formules te gebruiken, hetzij door een veel groter aantal mogelijkheden te onderzoeken.
Computers zijn in staat grote hoeveelheden waarnemingsmateriaal snel
te verwerken en worden daarom gebruikt bij geologisch onderzoek,
voor weersvoorspellingen, in de radio-astronomie, bij rontgenanalyses
of bij de verwerking van sportresultaten of enquetes. Zij kunnen elektrocardiogrammen en encefalogrammen analyseren, doch evenzeer verkiezingsresultaten, bijbelse manuscripten of de werken van Shakespeare;
zij kunnen gecodeerde berichten of oude handschriften ontcijferen.
Zonder computers zou het ruimte-onderzoek ondenkbaar zijn. Niet
alleen wordt een baanberekening van een ruimtevaartuig door een
computer uitgevoerd, <loch de werkelijke baan wordt voortdurend
geanalyseerd, waarbij eventueel noodzakelijke correcties aan het
ruimtevaartuig worden doorgegeven. Dit laatste is dan in het bezit van
een zeer eenvoudig en op het speciale doel afgestemd rekenapparaat,
dat het signaal interpreteert en zorgt voor de uitvoering van de correctie.
Bij een dergelijk besturingssysteem wordt de informatie door de computer verwerkt op het moment, dat zij binnenkomt; dit wordt 'real time
processing' genoemd. Hetzelfde vindt plaats bij het reeds genoemde
SAGE-project, alsook bij de besturing van produktieprocessen, waarbij
een computer de taak heeft de instelling van fabrieksinstallaties op een
optimaal niveau te handhaven door geregeld controleberekeningen uit
te voeren en zo nodig automatisch correcties aan te brengen. Menselijke
interventie is ook hier niet nodig (2).
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Dat computers regelend kunnen optreden bij verkeersproblemen zal U
na het voorgaande niet meer verbazen. Bij vliegvelden worden zij hiertoe
reeds op grote schaal toegepast; de Canadese stad Toronto schijnt als
eerste op routinebasis een computer te gebruiken voor een centrale
regeling van verkeerslichten met als gevolg een snellere verkeersdoorstroming, minder opstoppingen en - naar men hoopt - minder
ongelukken.
Computers worden met veel succes gebruikt bij planningsproblemen
van allerlei aard. Bekend is de lineaire programmering, die een onmisbare
rol speelt bij de planning van produktie en transport. Het hierbij gebruikte mathematische model bestaat uit een lineaire functie, de economische waardefunctie, waarvan men het maximum of het minimum zal
trachten te vinden onder de voorwaarde, dat de variabelen tevens moeten
voldoen aan een aantal lineaire ongelijkheden en vergelijkingen, zoals
capaciteitsbeperkingen, balansvergelijkingen, minstens of hoogstens te
produceren of te verbruiken hoeveelheden, enz. De optimale oplossing
zal de meest efficiente wijze van produceren of transporteren aangeven.
Bovendien wordt een schat aan economische informatie verkregen,
welke verdere analyses van de verkregen oplossing mogelijk maakt.
Lineaire programrnering is een van de belangrijkste computertoepassingen en eist in vele rekencentra een aanzienlijk deel van de beschikbare
computertijd op. Geen wonder dat de oplossingsmethode het doelwit is
geweest van intensieve numerieke research, waar ik nog op terug zal
komen. Laat mij thans volstaan met op te merken, dat voor een
succesvolle toepassing van lineaire programmering bij planningsproblemen een integratie met het administratieve systeem van informatieverwerking noodzakelijk is (3).
Computers zijn tevens gebruikt voor de oplossing van talrijke planningsproblemen, waarvoor het lineaire model niet meer toereikend was.
Soms konden meer gecompliceerde mathematische modellen worden
gemaakt en opgelost; dikwijls kon niet meer worden gedaan dan
programmering van een stelsel beslissingsregels: dit geldt bijvoorbeeld
bij het maken van dienstregelingen en lesroosters met behulp van een
computer. Tenslotte kan ik nog de zogenaamde 'kritieke pad planning'
noemen, welke bij de voorbereiding van nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden een nuttige leidraad kan verschaffen. Van enige optimalisering is meestal geen sprake (4).
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Computers vervullen een belangrijke rol bij het voeren van administraties,
waar zij door hun grotere snelheid, maar vooral door de meerdere
mogelijkheden, grotere betrouwbaarheid en eenvoudiger bediening de
bekende ponskaartenmachines veelal met glans verslaan. Bij commerciele
ondernemingen kan de gehele verwerking van administratieve en technische gegevens worden geautomatiseerd. Zonder verdere menselijke
handelingen worden de basisgegevens verwerkt en worden al die rapportages samengesteld, die voor interne registratie en bedrijfsvoorlichting of controle, dan wel voor derden noodzakelijk zijn. In de
betreffende informatiesystemen kunnen in vele gevallen beslissingsregels
worden gebouwd, bijvoorbeeld betreffende opnieuw bestellen bij een
systeem van voorraadadministratie en beheersing. Hierbij kan soms
gebruik gemaakt worden van een mathematische methode uit de zg.
'operations research'. In andere gevallen maakt de gecompliceerdheid
der mathematische formules of het niet kwantitatief bekend zijn van vele
parameters in de formules slechts een heuristische aanpak mogelijk,
d.w.z. dat op ervaring berustende beslissingsregels aan de computer
worden meegegeven, welke eventueel geleidelijk verbeterd kunnen
worden. 'Real time processing' kan ook bij commerciele toepassingen
van nut zijn, o.a. bij banken of warenhuizen. Bekend zijn in dit verband
de reserveringssystemen voor luchtvaartmaatschappijen, waarbij een
centrale computer de boekingen verricht, welke door over de hele wereld
verspreide agenten worden aangevraagd. Een hogere bezettingsgraad
van vliegtuigen, voorkomen van dubbele boekingen en een betere service
worden hiermee beoogd (5).
Ook in de overheidssfeer zijn de toepassingsmogelijkheden legio. Bij
de Amerikaanse overheidsdiensten zijn meer dan 1500 computers in
gebruik, waarvan ruim de helft voor defensiedoeleinden (6). De federate
belastingen zullen daar over enkele jaren volledig zijn gemechaniseerd.
In Nederland zijn de succesvolle experimenten van de postcheque- en
girodienst welbekend. Sommige bedrijven laten hun computer kaarten
ponsen, bijvoorbeeld bij een salarisberekening, welke de girodienst direct
als betalingsopdracht kan gebruiken. Dit is een voorbeeld van mechanisatie van de informatie-overdracht tussen verschillende instellingen; in
de toekomst zal dit vermoedelijk in toenemende mate geschieden (7).
Computers maken het mogelijk grote hoeveelheden informatie vast
te leggen, zodat deze beschikbaar is om snel en systematisch geraadpleegd
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te worden. De toepassingsmogelijkheden zijn legio: men denke slechts
aan wetenschappelijke documentatie (8), aan de lexicologie (9), aan
medische registratie - klinisch, zowel als preventief -, aan medische
diagnostiek, aan registratie van geneesmiddelen of van octrooien, aan
de classificatie van chemische structuurformules, aan politie-archieven
van bijvoorbeeld vingerafdrukken, aan jurisprudentie van allerlei aard,
aan bevolkingsregisters enz. Doordat de prijs van computergeheugens
door de technische ontwikkeling steeds meer daalt, worden toepassingen
van deze aard geleidelijk aantrekkelijker.
lNFORMATEN

Wellicht heeft U na het voorgaande het idee gekregen, <lat deze computers alles kunnen. Het lijkt mij daarom nuttig thans enige aandacht te
besteden aan <lit veelzijdige apparaat.
De naam computer of, in Nederlandse vertaling, rekenmachine of
rekenautomaat suggereert een grote bedrevenheid in het rekenen. Dit is
natuurlijk juist, doch het is slechts een deel van de waarheid. Computers
zijn in staat logische bewerkingen uit te voeren met in binaire vorm
gecodeerde informatie, bitrijen genaamd, onverschillig of deze getallen,
woorden of zinnen, wiskundige verzamelingen of formules, verzekeringspolissen, dan we! posities van schaakstukken of computerprogramma's
representeren ( l 0). Het zijn informatieverwerkende machines, die
wellicht met de naam informatie automaat of kortweg informaat zouden
kunnen worden aangeduid. Deze informaten bezitten bijvoorbeeld de
mogelijkheid om aan twee zich in het geheugen bevindende bitrijen een
derde toe te voegen op zo'n manier <lat <lit, op grond van de gebruikte
coderingsmethode voor getallen overeenkomt met optellen of vermenigvuldigen. Doch andere logische manipulaties met bitrijen zijn
eveneens denkbaar en vaak zinvol.
Daar computers elke reeks van logische bewerkingen kunnen uitvoeren met de beschikbare informatie zijn zij in principe in staat ieder
mathematisch rekenschema in elke gewenste nauwkeurigheid uit te
voeren. Beperkingen zijn hier slechts de beschikbare geheugenruimte
en de rekentijd. Om dezelfde reden zijn computers in principe in staat
tot het spelen van schaak of tot het oplossen van legpuzzels en zouden zij
kunnen vertalen, wanneer <lit Iaatste tenminste een logisch proces is, <lat
door een eindig aantal spelregels wordt bepaald (11).
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Om een probleem te kunnen oplossen heeft de computer een programma
nodig, dat is een reeks van gedetailleerde instructies, waarin alle spelregels verwerkt zijn en die precies voorschrijft, wat de machine moet
doen met de gegevens van het probleem. De methode van verwerking
moet dus van te voren bekend zijn. Deze eis maakt, dat veel wat in
principe mogelijk is, in de praktijk tot vele jaren intensief onderzoek
aanleiding geeft met als gevolgen een groeiend inzicht in de structuur
van vele logische processen en een groot aantal min of meer succesvolle
experimentele computerprogramma's. Vele van deze onderzoekingen
verkeren echter nog in een beginstadium.
Sinds Von Neumann's baanbrekende werk (12) zijn de logische
grondslagen van computers niet veranderd. De snelheden zijn echter
veel groter geworden (13), de bedrijfszekerheid is belangrijk toegenomen,
de mogelijkheden van in- en uitvoer zijn verbeterd, de beschikbare
geheugencapaciteit is aanzienlijk uitgebreid en de prijs is aanmerkelijk
gedaald. Moderne informaten kunnen meerdere problemen tegelijk
oplossen, zodat vele gebruikers tegelijkertijd aan bod komen. Men
noemt dit 'time sharing'. Hierdoor ontstaat tevens de mogelijkheid van
de reeds genoemde 'real time processing', waarbij het lopende programma
telkens voor enige tijd wordt onderbroken. Belangrijk hiervoor is ook
geweest, dat informatie thans rechtstreeks gezonden kan worden via
een telefoonlijn of draadloos van de bron waar zij ontstaat naar een
centrale computer. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid, dat
tegenwoordig met een grote centrale computer volstaan kan worden,
waar vroeger meerdere kleinere nodig waren. Dat dit grote voordelen
biedt, behoeft nauwelijks betoog.
Computers kunnen ook onderling met elkaar in contact staan: een
grote en snelle computer zou aan een kleinere lotgenoot kunnen delegeren
wat hij beneden zijn stand acht. Of een computer zou zich kunnen
specialiseren op een bepaald soort problemen of subproblemen en deze
gedelegeerd krijgen. Op dit principe berusten de zg. hybride systemen
van analoge en digitale rekenapparaten, waarmede zeer ingewikkelde
mathematische berekeningen kunnen warden gemaakt.
Automatische registratie en verponsing van waarnemingen en andere
gegevens, ' time sharing' en bediening op afstand kunnen bijdragen tot
een verbetering van de doorstroomsnelheid in een rekencentrum. Ondanks deze ontwikkelingen blijft in vele gevallen het anachronisme
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bestaan, dat een machine, die bewerkingen doet in mikroseconden
afhankelijk is van met de hand geponste gegevens. Lange wachttijden
en verloren machinetijd door ponsfouten zijn hier veelal het gevolg van.
Het is derhalve niet verwonderlijk, dat men naarstig tracht machines te
ontwikkelen, die met een schrijfmachine of met de hand geschreven
tekst kunnen lezen of die de menselijke stem kunnen verstaan (14).
Belangrijke ontwikkelingen zijn in de toekomst zeker te verwachten.
Doch een oplossing van het invoerprobleem is vooralsnog niet in
zicht (] 5). In dit verband kan ook gewezen worden op het feit, dat een
standaardisatie van diverse methoden voor codering van informatie van
groot belang is. De huidige veelheid van methoden maakt de informatieoverdracht nodeloos gecompliceerd en kostbaar (16). Het is daarom te
hopen dat de onlangs ontwikkelde Amerikaanse standaardcode voor
informatie-overdracht (17) spoedig algemeen aanvaard zal worden
ondanks de hoge kosten, verbonden aan conversie van bestaande
informatie.
COMPUTERS EN WISKUNDE

De belangrijke rol, die computers spelen bij de oplossing van mathematische problemen is algemeen bekend. Minder bekend is wellicht het
feit, dat de wiskunde van groot belang is bij het ontwerpen van rekenautomaten. De mathematische logica verschaft namelijk het formalisme,
dat voor het ontwerpen van ingewikkelde elektrische schakelingen
aangewend kan worden. De behoefte aan zo eenvoudig mogelijke schakelingen heeft omgekeerd stimulerend gewerkt op de ontwikkeling van
de mathematische logica.
Dezelfde logica kan van nut zijn bij het ontrafelen van een ingewikkeld
stelsel van beslissingsregels, een activiteit die vooraf moet gaan aan het
eigenlijke programmeren (18). Dat daarbij soms ontdekt wordt, dat een
in de praktijk gehanteerd stelsel van beleidregels niet consistent of niet
volledig is, is een andere zaak.
Een tweede terrein, waar wiskundigen belangrijk werk verrichten,
betreft de ontwikkeling van programmeertalen, vertaalprogramma's en
andere hulpprogramma's, door Benders in zijn Eindhovense oratie (] 9)
technische wiskunde genoemd. Het gaat hier om het probleem van de
communicatie tussen mens en machine. Programmeren in een direct
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door de computer te begrijpen code is omslachtig en tijdrovend, terwijl
grate conversieproblemen ontstaan bij het overgaan op een nieuwe
machine. Algol en Fortran zijn geslaagde pogingen om de programmering van in mathematische vorm te gieten problemen te vereenvoudigen
en onathankelijk van het type computer te maken ; Cobol zal zijn waarde
voor administratieve problemen nag moeten bewijzen. Vele andere talen
zijn ontwikkeld voor prablemen van speciale vorm, bijvoorbeeld voor
het ontwerpen van technische tekeningen (14) of voor de simulatie van
stochastische of oak wel deterministische processen (20). De computer
zal het in een van deze talen geschreven pragramma eerst moeten vertalen in zijn eigen machinecode, hierbij gebruikmakende van een zg.
vertaalprogramma, hetwelk meestal door de fabrikant van de apparatuur
geleverd wordt. Een dergelijk vertaalprogramma moet aan twee tegenstrijdige eisen voldoen: enerzijds zal men de computertijd voor het
vertalen zo kort mogelijk willen doen zijn ; anderzijds zal de efficientie
van het uiteindelijke machineprogramma niet veel moeten afwijken van
een rechtstreeks in machinecode geschreven programma. Vandaar, dat
men meer en meer overgaat tot het schrijven van twee verschillende vertaalpragramma's voor dezelfde machine: een, dat snel een niet al te
efficient machineprogramma samenstelt en een, dat meer tijd nodig
heeft voor een goed eindpradukt.
De discussies over de relatieve waarde van de diverse programmeertalen warden niet altijd met zakelijke argumenten alleen gevoerd met
als gevolg een grate verwarring en een verstarring van standpunten.
Laat men toch vooral niet uit het oog verliezen, dat het maken van
programmeertalen geen doe! op zichzelf is, doch een middel om te
geraken tot een doelmatiger gebruik van computers.
Er bestaat momenteel een grate behoefte aan een universele programmeertaal, bruikbaar en doelmatig voor alle logische bewerkingen
van informatie. Immers, meer en meer toepassingen warden ontwikkeld,
die noch zuiver technisch, noch zuiver administratief zijn. Laat men
bij het ontwikkelen van een dergelijke algemene pragrammeertaal de
goede elementen van ieder der bestaande talen combineren zonder zich
te bekommeren om verlies aan prestige of andere gevoelsoverwegingen .
Wanneer de nieuwe taal werkelijk superieur is, dan zullen de gebruikers
de hoge conversiekosten van bestaande programma's eerder accepteren.
Fabrikanten zullen in dat geval meer geneigd zijn ontwerpen van

nieuwe machines aan te passen aan de noodzaak het vertalen te versnellen. Want meer nog dan nu zal de gebruiker zich ervan bewust wa rden, dat 'hardware' en 'software' gezamenlijk de waarde van een computer bepalen en dat kosten van vertalen plus verwerken belangrijker
zijn dan aantal bewerkingen per seconde. Er zijn tekenen, die erop wijzen,
dat gedurende de laatste maanden een verheugende ontwikkeling in
deze richting een aanvang heeft genomen (21).
Het is niet verwonderlijk dat de numerieke wiskunde door de komst van
computers een hoge vlucht genomen heeft. Dit neemt niet weg, dat
er al veel en goed gerekend werd, voordat men ooit van rekenautomaten
gehoord had. Vele uitgebreide tabellen van functies werden hierbij
geraadpleegd; zij vormden als het ware het geheugen van de rekenaar.
Ook bij computers zou men het geheugen vol kunnen stoppen met eens
en vooral berekende functiewaarden. De capaciteit van zelfs de grootste
geheugens zou echter al spoedig overschreden worden. Doelmatiger en
minder tijdrovend is het veelal een functiewaarde te berekenen op het
moment dat zij benodigd is. Het is derhalve niet verwonderlijk, dat een
grote belangstelling ontstaan is voor approximatiemethoden van
functies. Met computers zal men trouwens ook in vele andere gevallen
anders rekenen dan met tafelrekenmachines. Zo zal voor het oplossen van
vierkantsvergelijkingen de bekende a, b, c-formule meestal niet de meest
efficiente zijn . Immers, de daarin voorkomende wortelvorm zal niet in
een tabel opgezocht doch berekend worden, bijvoorbeeld met behulp van
een iteratieformule. Doch als dat zo is, dan kunnen de wortels van ooze
vierkantsvergelijking sneller rechtstreeks door iteratie bepaald worden.
Dit voorbeeld diende alleen ter illustratie. Ik zou niemand willen
aanraden in een dergelijk eenvoudig geval inderdaad te gaan zoeken
naar de meest efficiente oplossingsmethode, wanneer een simpele
standaardmethode direct voorhanden is. Er is al veel te veel programmeertijd verloren gegaan terwille van een tijdwinst van enkele miliseconden. De steeds toenemende snelheid van computers maakt, dat
het behalve bij het ontwerpen van subroutines, welke zeer frequent gebruikt zullen worden, veelal geen zin heeft om na te gaan of tien termen
van een reeks reeds een voldoende benadering geven wanneer twintig
termen dat zeker doen. Is met deze uitspraak nu het doodvonnis geveld
over de numerieke wiskunde? Gelukkig niet. lmmers, in de eerste plaats
11

blijft rekenen met een computer toch altijd een enigszins hachelijke
onderneming tengevolge van afrondings- en afbreekfouten; in de tweede
plaats zijn er nog problemen genoeg, waar zelfs voor de grootste en
snelste rekenmachine een efficiente numerieke algoritme en een efficient
programma een noodzakelijkheid zijn en in de derde plaats zijn er
voldoende in mathematische vorm te gieten problemen, waarvoor geen
oplossingsmethode bekend is. De numericus hoeft dus voorlopig niet
om werk verlegen te zitten.
Dat rekenen met computers een hachelijke onderneming is, zult U
met mij eens zijn wanneer ik U vertel dat zelfs de associatieve eigenschap
van de optelling niet altijd hoeft te gelden. Dit is een gevolg van het
feit, <lat computers slechts kunnen werken met getallen van een eindig
aantal cijfers. Wanneer b en c groot en nagenoeg aan elkaar gelijk zijn
en a is klein ten opzichte van b enc, dan zal (a + b) - c ;;c: a + (b - c)
kunnen zijn. Wat bier met groot en klein bedoeld wordt, hangt uiteraard
van het type machine alsook van de wijze van programmeren af. Andere
pathologische voorbeelden zijn niet moeilijk te bedenken. Zij dienen
niet ter ontmoediging, slechts ter waarschuwing. Over deze afrondingsfouten valt meestal niet veel verstandigs te zeggen; schattingen zijn
doorgaans te grof en daarom onbruikbaar; in de praktijk kunnen vaak
veel grotere problemen tot een oplossing worden gebracht dan op grond
van een foutenonderzoek verwacht kan worden. Een tegenvoorbeeld is
echter eenvoudig geconstrueerd, zodat waakzaamheid geboden blijft.
Op gevaar af tekort doen aan andere onderdelen van de numerieke
wiskunde zou ik mijn tweede punt betreffende de blijvende behoefte aan
efficiente numerieke algoritmen willen illustreren door U iets te vertellen
over mathematische optimaliseringstechnieken en over mathematische
simulatie. Beide vinden onder meer toepassing bij de oplossing van
problemen uit de zg. 'operations research', ook wel enigszins pretentieus
mathematische besliskunde genoemd, waarin getracht wordt de wetenschappelijke werkwijze van wiskundige modelvorming aan te wenden
bij economische decisieproblemen in industriele en commerciele ondernemingen of bij overheidsorganen.
Allereerst enkele opmerkingen over de lineaire programmering. In
tegenstelling tot vele problemen uit de fysica, waarin kleine aantallen
gecompliceerde relaties tussen een betrekkelijk gering aantal variabelen
worden bestudeerd, onderscheiden de problemen uit de lineaire pro12

grammering zich door een groot aantal relaties van een wiskundig eenvoudige vorm tussen zeer veel variabelen. De begrippen veel en groot
zijn hier relatief; werd 8 jaar geleden een probleem met 150 vergelijkingen
en 200 variabelen als zeer groot beschouwd, thans is bet reeds mogelijk
problemen met 2000 vergelijkingen en duizenden variabelen op te lossen.
Dit is enerzijds veroorzaakt door de ontwikkeling van de rekenmachines
zelf, die sneller, grater en betrouwbaarder werden, anderzijds door de
resultaten van intensieve numerieke research en efficiente programmering. De kosten, verbonden aan het oplossen van lineaire programmeringsproblemen zijn hierdoor ongeveer een factor I00 verlaagd. De
oplossingsmethode, welke in 1947 door Dantzig werd ontwikkeld, de zg.
Simplexmethode, is weliswaar nog steeds dezelfde: de numerieke algoritmen op deze methode gebaseerd hebben echter aanzienlijke veranderingen ondergaan (22). Een ander gevolg van deze intensieve
numerieke research was, dat kleinere computers mits voorzien van
hulpgeheugen in de vorm van magnetische banden of trammels veel
grotere problemen aan konden dan men had durven hopen. Dit bleek
vooral van belang in die delen van de wereld, waar voor een grote
computer geen emplooi is. Naar mijn mening geeft een bestudering van
de genoemde numerieke aspecten van de simplexmethode een uitstekend
inzicht in het doelmatig gebruiken van een computer. Een dergelijke
studie zal leren, dat de tijd besteed aan werkelijk rekenen maar een fractie
is van de totale tijd: er is in dit opzicht weinig verschil met administratieve
problemen.
Wanneer sommige van de bijvoorwaarden of de waardefunctie niet
meer lineair zijn of wanneer sommige of alle variabelen slechts gehele
waarden mogen aannemen, betreden we bet zoveel uitgebreidere en
moeilijkere terrein van de algemene mathematische programmering. De
ontwikkeling van oplossingsmethoden voor bepaalde klassen van
problemen is hier nog in voile gang. Sommige ontwerpers schijnen
daarbij wel eens uit het oog te verliezen, dat het succes van een oplossingsmethode door de numerieke consequenties wordt bepaald. Het
ontwerpen van een nieuwe methode is niet moeilijk; het vinden van
numeriek bruikbare methoden is een andere zaak. Toch zullen, zelfs
bij een strenge selectie op basis van vermoedelijke praktische bruikbaarheid, vele manjaren programmeren nodig zijn om alle ideeen te toetsen.
Dit is echter wel degelijk de moeite waard, temeer omdat behalve in het
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reeds genoemde economische toepassingsgebied mathematische programmeringstechnieken van belang zijn bij de approximatie van functies,
alsook bij besturingsproblemen van bijvoorbeeld raketten (23).
Een ander onderdeel van de numerieke wiskunde, waar lange rekentijden het noodzakelijk maken, dat aandacht besteed wordt aan de
efficientie van methoden en programma's, wordt gevormd door de
mathematische simulatie, ook wel Monte Carlo-methoden genoemd.
In principe tracht men hierbij het gegeven wiskundige probleem te vervangen door een stochastisch proces dat door dezelfde mathematische
formules beschreven wordt. De oplossing van het stochastische probleem
kan benaderd worden door het stochastische experiment uit te voeren,
gebruikmakend van aselecte getallen voor het simuleren van kansmechanismen. Zo zou men het getal n kunnen benaderen door bij elk
experiment twee aselecte getallen te kiezen tussen O en I. Indien de som
der kwadraten van de twee getallen kleiner is dan een wordt een treffer
gescoord; het aantal treffers, gedeeld door het aantal experimenten en
vermenigvuldigd met vier, is een schatting van n . Om een dergelijke reeks
experimenten met behulp van een computer uit te voeren zal deze de
beschikking moeten hebben over aselecte getallen. Men zou deze kunnen
ponsen en inlezen, <loch dit is omslachtig. Yandaar dat methoden zijn
ontwikkeld om computers zg. quasi-aselecte getallen te laten genereren
op zo'n manier, dat zij op grond van een aantal statistische toetsen niet
van echte aselecte getallen zijn te onderscheiden.
Monte Carlo-methoden convergeren slecht; voor een tien maal zo
grote nauwkeurigheid moeten honderd maal zoveelexperimenten gedaan
worden. Vandaar het belang van methoden om de variantie bij Monte
Carlo-experimenten te reduceren; vandaar ook dat Monte Carlo-simulatie als laatste redmiddel moet worden gezien, wanneer geen directe
oplossingsmethode beschikbaar is (24).
Tenslotte een voorbeeld van een eenvoudig te formuleren probleem,
dat tot grote numerieke moeilijkheden aanleiding geeft. Een vertegenwoordiger moet een aantal steden afreizen om uiteindelijk weer op zijn
basis terug te keren. Hij wil zijn route zo kiezen, dat de totale afte leggen
afstand zo klein mogelijk is. Een mathemaat zal onmiddellijk zien, dat
hier het minimum bepaald moet worden van een functie, gedefinieerd op
een permutatiegroep. Het aantal te onderzoeken permutaties is eindig
- bij n steden gelijk aan ½(n - I)! - ; het is niet moeilijk een aftel14

schema aan te geven, zodat een systematiscb onderzoek vanzelf de
permutatie met de kleinste functiewaarde zal opleveren. Een oplossingsmethode is hiermee gegeven, zelfs een eindige. Helaas, om een probleem
met 20 steden na te gaan zou een computer, die 1000 permutaties per
seconde kan testen, meer dan een miljoen jaar nodig hebben. Onze
grove methode is echter wel te verfijnen door bet introduceren van
uitsluitingsregels. Laat bijvoorbeeld het eerste stuk van een route zo
ongelukkig gekozen zijn dat, zelfs wanneer voor de nog te kiezen route
elke stad verbonden zou kunnen worden met die stad, die bet dichtste
bij is, de totale afstand desalniettemin meer zal bedragen dan van de
permutatie, die tot nu toe de kroon spant. In dat geval kunnen alle
permutaties met dit zelfde beginstuk worden uitgesloten. Regels van
deze soort, welke het aantal te onderzoeken mogelijkheden drastisch
beperken ten koste van meer werk per mogelijkheid, maken dat grotere
problemen hanteerbaar worden. Het vinden van goede uitsluitingsregels
is meer een kunst dan een kunde; een handige programmeur kan soms
een programma een factor l O of meer versnellen door additionele uitsluitingsregels in te bouwen. Dit soort regels zal echter, evenmin als
een verhoging van de machinesnelheden, ooit tot een belangrijke uitbreiding van de grootte-orde der banteerbare problemen leiden. Daarvoor neemt het aantal te onderzoeken mogelijkheden te sterk met het
aantal steden toe. Om problemen met honderden steden op te lossen zijn
radicaal andere middelen nodig. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van
een efficiente numerieke algoritme, waarbij het aantal te onderzoeken
mogelijkheden laten we zeggen kwadratisch toeneemt met het aantal
steden inplaats van exponentieel of nog sterker. Er is geen reden de
hoop hierop reeds bij voorbaat op te geven (25).
Het probleem van onze vertegenwoordiger is een schoolvoorbeeld van
een combinatorisch optimaliseringsprobleem. Dit soort problemen is van
groot praktisch belang, in het bijzonder bij detailplanning van werkzaamheden, waarbij de volgorde, waarin deze zullen worden uitgevoerd,
een rol gaat spelen . Er is vooralsnog weinig kans, dat computers met de
veelal gebruikte planningborden kunnen concurreren.
KUNNEN MACHINES DENKEN?

De mens is blijkbaar zeer goed in staat van zijn ervaring gebruik te
maken. Is het nu niet mogelijk deze menselijke denkprocessen te door15

gronden teneinde ze vervolgens op een computer te simuleren? Als dit
zou kunnen, dan zouden machines dingen kunnen doen, die we bij
mensen denken noemen.
De vraag 'kunnen machines denken' heeft tot vele emotionele reacties
aanleiding gegeven. Aan het ene uiterste vinden we hen, die in navolging
van de 19de eeuwse positivisten stellen, dat de mens een machine is en
dat er dus machines bestaan, die denken; aan het andere uiterste zijn zij,
die per definitie stellen, dat denken alleen gedaan kan worden door
levende wezens en dat machines dus niet kunnen denken (26). Wanneer
wij, in navolging van Armer (27), als het doel van research betreffende
machinate intelligentie beschouwen de grens tussen wat de machine we!
en wat hij niet kan terug te schuiven, dan worden de diverse tegenargumenten, varierend van theologische tot zelfs mathematische (28),
irrelevant. En dan doet het ook niet terzake of er een bovenste grens is,
die machines niet kunnen overschrijden. Er is immers geen enkele reden te
veronderstellen, dat een dergelijke grens, zo hij al mocht bestaan, zich bevindt vlak bij de plaats, die door de huidige machines wordt ingenomen.
Turing stelt de volgende toets voor (29): Een man en een machine
worden via een tussenpersoon of langs andere indirecte weg ondervraagd
door iemand, die te weten moet komen, wie van de twee de man en wie
de machine is. De antwoorden hoeven niet juist te zijn. Turing wil de
vraag 'kunnen machines denken' vervangen door 'is het mogelijk een
machine te construeren, welke op grond van deze toets niet herkend kan
worden'. De moeilijkheid om het begrip denken te definieren is daarmee
ondervangen (30).
Het spreekt vanzelf dat om denkprocessen te doorgronden een diepgaande studie van deze processen noodzakelijk is. Drie wijzen van
aanpak zijn hier volgens Armer mogelijk:
I. Fysiologische studie van de werkwijze van menselijke hersenen;
2. Psychologische studie van mentale activiteiten, waarbij mathematische
modellen gebouwd, getoetst en geleidelijk verbeterd worden;
3. Ontwikkeling van een wetenschap van 'informatieverwerking, besliskunde en intelligent gedrag', die ik informatie mathematica of kortweg
informatica zou willen noemen (31).
Een interessant experiment op het gebied van machinale intelligentie
betreft het spelen van schaak door een computer. Schaak wordt beschouwd als een bij uitstek intellectueel spel. Een computer, die goed
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kan schaken, is dus in staat tot een intellectuele activiteit. Reeds eerder
heb ik betoogd dat, gezien het eindig aantal mogelijkheden, computers
in principe kunnen schaken. Shannon (32) heeft echter berekend dat het
aantal mogelijke strategieen bij een schaakspel ongeveer 10120 bedraagt,
terwijl er minder dan 1016 rnikroseconden in een eeuw zijn. Zelfs indien
de machine niet verder dan twee zetten vooruit zou kijken, dan zou hij
nag ongeveer 800.000 mogelijkheden moeten nagaan. Er zijn dus wel
uitsluitingsregels nodig. Een van deze regels zou kunnen luiden, dat
geen zetten overwogen moeten warden, waarbij de koningin gevaar
loopt geslagen te warden. Een dergelijke regel maakt echter tevens, dat
de machine nooit in staat zal zijn tot koninginne-offers, die de ware
schaakliefhebber in extase kunnen brengen. De voorspelling van Newell
en Simon, in 1958 gedaan, dat een computer binnen tien jaar schaakkampioen zou zijn, zal dan oak alleen bewaarheid warden, wanneer
goede heuristische regels gevonden kunnen warden.
Dezelfde heuristische regels zullen geconstrueerd moeten warden voor
de combinatorische problemen, die ik met behulp van de rondreizende
vertegenwoordiger beschreef. Dat daarbij de optimale oplossing wel eens
buitengesloten kan warden, is van minder belang, wanneer wij bedenken, dat het bij bedrijfsproblemen toch in de eerste plaats gaat om
het bereiken van een betere werkwijze.
Andere experimenten houden zich bezig met bet bewijzen van mathematische stellingen of met het vinden van nieuwe stellingen . Interessante
resultaten zijn verkregen in de logica, in de vlakke meetkunde en in de
getallentheorie (33) . Een elegant bewijs van een wiskundige Stelling,
zoals dat in de literatuur te lezen valt, onthult echter niets omtrent het
denkproces, dat zich bij de betreffende mathemaat afspeelde tijdens het
zoeken naar bet bewijs. Diepgaande studie is oak hier vereist.
Het herkennen van vormen en patronen door computers is eveneens een
onderwerp van intensief onderzoek. Het praktische belang is bier evident:
herkenning van handgeschreven of machinaal schrift door machines.
Computers zijn gebruikt om muziek te componeren. De kwaliteit
van de muziek zal zeker verbeteren wanneer wij meer weten van de
regels, die voor composities gelden . En waarom zouden computers
geen artistieke prestaties kunnen leveren? Zij zullen op den duur stellig
met bruikbare ontwerpen kunnen komen voor behangselpapieren, damesjurken of herendassen (34).
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INYLOED YAN COMPUTERS OP DE SAMENLEYING

Zeer gewaardeerde toehoorders,
Ik heb getracht U een beeld te geven van de mogelijkheden van computers
en informatieverwerking. Het zij mij nog vergund een ogenblik stil te
staan bij de gevolgen van de geschetste ontwikkelingen voor de maatschappij, waarin wij zullen moeten leven.
Ik heb reeds met U gesproken over de informatica, de wetenschap die
zich tot taak stelt het proces van de informatieverwerking en de daarop
gebaseerde beslissingen te bestuderen. De uiteindelijke invloed hiervan
is thans moeilijk te voorspellen. Het gevaar bestaat, dat teveel vertrouwd
gaat worden op computerresultaten, welke gebaseerd zijn op te sterk
vereenvoudigde modellen. Vele mensen zijn maar te graag bereid de
verantwoordelijkheid van zich af te schuiven en krijgen door computers
hier een kans toe (35).
In industrie en bedrijfsleven zullen onder de naam informatica die
activiteiten kunnen worden samengevat, die thans worden aangegeven
met 'systeem analyse', 'data processing' en 'operations research'. Onder
invloed van de resultaten der informatica zal de scherpe scheiding van
technische en administratieve werkzaamheden geleidelijk vervagen. Zo
zullen in toekomstige informatiesystemen planning, registratie en controle verwerkt zijn. De informaticus zal een gedegen kennis van de
administratieve procedures en bedrijfsvoering moeten combineren met
kennis van de beschikbare besliskundige technieken en van de mogelijkheden van heuristische programmering. De taak van de adrninistratieve en werkvoorbereidende afdelingen zal meer en meer beperkt worden
tot het verschaffen van de invoergegevens, voorzover dit niet automatisch
geschiedt, en tot het interpreteren van door de informaat verstrekte
resultaten. De organisatie zal vereenvoudigd worden, waarbij een meer
gecentraliseerde planning en controle te verwachten is en de betekenis
van het zg. middenkader sterk zal afnemen. De problematiek is echter
nog lang niet volledig doordacht (36) . Om die reden juich ik de
plannen toe, die het Studiecentrum voor Adrninistratieve Automatisering
heeft om, op grond van artikel 36 van de Wet op het Wetenschappelijk
Onderwijs te komen tot een Interuniversitair Onderzoekcentrum voor
geautomatiseerde informatieverwerking. Wellicht zou een dergelijk
studiecentrum de informatica in uitgebreide zin kunnen bestuderen.
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Diverse wetenschappen zouden vertegenwoordigd moeten zijn. In het
bijzonder zou de medewerking van mathematisch geschoolden hierbij
van belang zijn. Helaas zien teveel mathematen de computer echter nog
als een soort superrekenlineaal voor ingenieurs of als een <lure sorteeren afdrukmachine voor boekhouders (37).
Het is moeilijk voorspellingen te doen over de makro-economische
invloed van computers. De mogelijkheid snellere analyses te maken en
betere beslissingen te nemen met behulp van computers zal vermoedelijk
een stabiliserend effect hebben op de economie. De gelijkmatige, voorspoedige ontwikkeling van de Amerikaanse economie wordt door
sommigen mede toegeschreven aan een betere voorraadbeheersing door
computers. De uiteindelijke invloed van computers op de werkgelegenheid is ook niet te voorspellen. Er is echter a priori geen reden tot
sombere toekomstverwachtingen. Yeel van wat computers verweten
wordt, is het gevolg van rationalisering, mechanisering en automatisering
in het algemeen. Ook wordt wel eens uit het oog verloren, dat computers
veel werk scheppen, zowel om ze te ontwerpen, te fabriceren en te opereren, alsook om toepassingen te analyseren en te programmeren. Een
omschakelingsprobleem zal zich zeker in sterke mate voordoen, want
computers be"invloeden het werk ongetwijfeld diepgaand. Hoe dit alles
ook zij, de menselijke aspecten, aan deze kwesties verbonden, rechtvaardigen een voortdurende waakzaamheid.
Computers zullen een onmisbaar hulpmiddel worden bij wetenschappelijk onderzoek. Naar mijn mening moeten daarom alle studenten in
de wiskunde, sterrenkunde, natuurkunde of chemie en velen in andere
vakgebieden vertrouwd raken met het gebruik van computers. In Rusland is het zelfs al zo, dat onderwijs in computers is opgenomen in het
lesrooster voor de hoogste klassen van de middelbare school.
Ook in het onderwijs zelf kunnen computers trouwens van nut zijn,
bijvoorbeeld ter simulatie van experimentele doceermachines. Dergelijke
doceermachines kunnen, blijkens ervaringen elders, de efficientie van
het onderwijs belangrijk vergroten.
In nauwelijks tien jaar zijn we getuige geweest van een enorm snelle
ontwikkeling. Computers doen hun invloed gelden op schier alle terreinen van menselijke activiteit. Zij dwingen de mens te denken over
wat hij doet. Zij maken het mogelijk betere beslissingen te nemen op
grond van meer volledige informatie. Zijn niet vele verkeerde beslissingen,
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welke in de loop der eeuwen gemaakt werden, het gevolg geweest van
onvoldoende of niet goed verwerkte informatie? De komende 25 jaar
zullen leren of de mens in staat is computers te gebruiken voor het oplossen van de grate problemen van deze tijd.
Aan het einde van rnijn rede gekomen moge ik allereerst rnijn eerbiedige
dank betuigen aan Hare Majesteit de Koningin voor mijn benoeming tot
hoogleraar aan deze universiteit.
lvlijne Heren Curatoren, Mijnheer de Secretaris van de Universiteit,
Dat U mij hebt willen voordragen voor het bezetten van de leerstoel
in de numerieke wiskunde vervult mij met dankbaarheid. Ik kan U de
verzekering geven, <lat ik, niet alleen op mijn vakgebied <loch ook op
het zoveel uitgebreidere terrein van het stimuleren van zinvol computergebruik, naar beste kunnen de universiteit zal dienen.
Dat U de Commissie van Advies van het Centraal Reken Instituut
hebt uitgebreid met twee leden van de Senaat, die niet behoren tot de
Faculteit van de Wiskunde en Natuurwetenschappen, acht ik een daad
van wijs beleid.
Zelden zal een nieuwbenoemde hoogleraar reeds na zo korte tijd met
zulke vergaande verlangens voor de toekomst gekomen zijn. Het grate
begrip, <lat ik hiervoor bij U mocht ontmoeten, stel ik op hoge prijs. Ik
beschouw het als een grate eer, wanneer de bij het C.R.I. opgestelde of
op te stellen apparatuur ook van dienst zou kunnen zijn om te helpen
bij het leiden van het gecompliceerde bedrijf, <lat een universiteit toch
ook is.
Dames en Heren Leden van de Senaat,
Het is met een zekere aarzeling, <lat ik rnijn plaats temidden van U
heh ingenomen. Wanneer men in het bedrijfsleven werkzaam is geweest,
waarvan een belangrijk deel buiten Nederland, dan is er onvermijdelijk
een zekere vervreemding van de wetenschap ontstaan. Ik ben U dank
verschuldigd voor de wijze, waarap U mij tegemoet bent getreden en
stel rnij veel voor van verdere contacten met U.
Ik hen mij bewust van de dienstverlenende taak van het C.R.I. en kan
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U de verzekering geven, dat ik al het mogelijke zal doen om U en Uw
medewerkers ook in de toekomst een goede computerservice te verlenen.
Mijn belangstelling in nieuwe toepassingsmogelijkheden van computers moge uit mijn rede voldoende duidelijk geworden zijn.
Hooggeachte Kloosterman,

Van diegenen, die tot mijn wiskundige vorming hebben bijgedragen, bent
U de enige, die nog in leven is. Ik moge daarom door U hier te bedanken
tevens eer bewijzen aan de nagedachtenis van Van Dantzig, Droste en
Haantjes.
Het is mij bekend met hoeveel vuur U geijverd hebt voor de instelling
van een ordinariaat in de numerieke wiskunde. Ik stel dit op hoge prijs,
temeer daar Uw persoonlijke interesse naar geheel andere onderdelen
der wiskunde uitgaat.
Van harte hoop ik, dat U mij als vreemde eend in de bijt der Leidse
wiskundigen niet als een paard van Troje zult gaan beschouwen.
Waarde Ollongren,

Voor de wijze, waarop U het Centraal Reken Instituut hebt geleid gedurende de moeilijke periode, volgende op het plotseling vertrek van
Van der Vaart, heb ik alle lof. Ik stel er prijs op dit op dit moment te
verklaren en hoop nog lange tijd van Uw ervaring gebruik te kunnen
maken.
Gaarne zeg ik dank aan de medewerkers van het C.R.I. voor het begrip,
dat ik bij hen heb moge ondervinden. Gezien de wijze waarop een ieder
zijn taak vervult, maak ik mij geen zorgen over de toekomst.
Met vreugde ben ik vervuld, dat mijn ouders vandaag hier aanwezig zijn.
Laat ik op deze dag, beste ouders, eens duidelijk zeggen hoeveel ik aan U
verschuldigd ben.
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Mijne Heren Directeuren, oud-collega's en vrienden van het Koninklijke/
Shell-Laboratorium, Amsterdam, van Shell Curarao N. V. en van de
Bataafse Internationale Petroleum Maatschappij,

Met veel genoegen denk ik terug aan de bijna 10 jaar, dat ik in dienst
van de Koninklijke/Shell Groep geweest ben. De drie verschillende
functies, welke ik heb mogen bekleden, hebben het mij mogelijk gemaakt
een duidelijk inzicht te krijgen in alle aspecten, samenhangende met het
gebruik van computers in een grote industrie. Ik hoop deze kennis nu
uit te kunnen dragen aan jongeren, die weliswaar nauwelijks meer te
maken zullen krijgen met de problematiek van de introductie van een
computer in een industrieel bedrijf, doch die de grote beloften zullen
moeten waar maken, die computers voor de toekomst inhouden. Ik
acht het van veel belang, dat de universiteit afgestudeerden levert, die
goed toegerust zijn voor de problemen van de buidige samenleving en
zal daar op mijn gebied het nodige toe trachten bij te dragen . Mede
hierom stemt het mij tot grote voldoening, dat bet contact tussen U en
mij niet geheel verbroken is.
Met dankbaarheid memoreer ik de jaren, die wij, waarde Benders,
samen op bet Koninklijke/Shell-Laboratorium hebben doorgebracht.
De vriendelijke woorden, welke U bij Uw Eindbovense oratie tot mij
richtte, zou ik hier, mutatis mutandis, met evenveel reden tot U kunnen
spreken. Laat rnij ecbter volstaan met uitdrukking te geven aan mijn
vreugde, dat wij thans weer zoveel beter in de gelegenheid zijn wetenschappelijke contacten te onderhouden.
Het is nog maar vier jaar geleden, waarde Heeneman, dat wij in
Cura<;ao met veel elan en weinig ervaring begonnen met bet ontwikkelen
van een systeem van ge1ntegreerde informatieverwerking voor de
raffinaderij. De vele verhalen uit deze begintijd klinken nu als uit een
grijs verleden en zijn voor buitenstaanders ongeloofwaardig. Jk wens U
alle succes toe bij het voltooien van bet door ons aangevangen werk.
Mijn gedachten gaan uit naar dat kleine eiland in de Caraibische zee,
dat zozeer te lijden heeft gehad van rationalisatie, mechanisatie en automatisering. Ik hoop van harte, dat Cura<;ao erin zal slagen de wankele
economische basis te verbreden.
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Dames en Heren Studenten,

Uit mijn rede hebt U kunnen afleiden van hoeveel belang ik het acht,
dat U op de hoogte bent van de werkwijze van computers, alsook van
hun toepassingsmogelijkheden en beperkingen. Ik hoop, dat zeer velen
gebruik zullen maken van de mogelijkheden, welke thans ook te Leiden
geboden worden, om U te bekwamen in de numerieke wiskunde. Doch
ook niet-mathematen hoop ik vaak aan te treffen, hetzij als deelnemer
aan een der programmeercursussen, hetzij als gebruiker van de rekenapparatuur.
Mocht U denken, dat v66r mijn komst de rekenkunde in Leiden niet
beoefend werd, dan hebt U het mis. Yan Wijngaarden verhaalde bij het
eerste lustrum van het Nederlands Rekenmachine Genootschap, dat een
zekere Ludolf van Ceulen, die in Leiden leefde van 1540 tot 1610, zich
bezighield met het berekenen van :n:. In 1596 verscheen zijn werk 'Van
den Circkel', waarin 20 decimalen gegeven worden. In zijn nagelaten
werk 'de Arithmetische en Geometrische Fondamenten', gepubliceerd
in 1615, staan er al 32, <loch hij schijnt er 35 gekend te hebben. Deze
werden, als troost voor zijn moeite, op zijn grafsteen in de Pieterskerk
gebeiteld. De inscriptie is helaas verloren gegaan. Mocht een van U
aspiraties hebben zijn werk voort te zetten, bedenkt U dan eerst, dat
rekenmachines nu reeds meer dan 100.000 decimalen berekend hebben
en dat grafzerken voor zoveel decimalen groot en kostbaar zijn.
Er zijn we! nuttiger dingen te doen met computers. Laat mij eindigen
met de slotwoorden te citeren van een artikel van Gilbert Burck in het
augustusnummer van het Amerikaanse blad Fortune: 'The computerized
world will be an oyster for the young man with brains, judgment,
personality, education, ambition and a good knowledge of computers'.

lk heb gezegd.
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AANTEKENING EN
1. Een uitstekende artikelenreeks 'The Boundless Age of Computers' is onlangs
verschenen in het Amerikaanse blad Fortune. In het nummer van maart 1964 stelt
GILBERT BURCK: 'U.S. business as a whole is making little of computers: top
management did not give enough study and thought to the potential of computers.
Either they make the computer an indispensable part of their business, or they
become a dispensable part of the business'. Deze uitspraak geldt in gelijke mate
voor Europa. Er is reden aan te nemen, dat de situatie in de Verenigde Staten snel
aan het wijzigen is.
2. Om een optimaliseringsberekening uit te voeren zal de computer de beschikking
moeten hebben over een mathematisch model van het produktieproces. Indien
het proces niet aan sterke fluctuaties onderhevig is, zal zo'n optimalisering veelal
'off-line' uitgevoerd kunnen worden, bijvoorbeeld op een centrale computer; de
computer van de procesbesturing kan in dat geval zeer eenvoudig zijn en een
onderdeel vormen van de instrumentatie van de fabriek. De mogelijkheden van
'time sharing' op moderne computers kunnen er echter toe leiden, dat controleberekening en optimalisering uitgevoerd wordt op een centrale computer, die
meerdere dingen tegelijkertijd doet.
3. In een artikel 'Growing Applications of Linear Programming' schrijft J. S.
AR0N0FSKY in het Journal of the Association for Computing Machinery (July
1964): 'Before L.P. applications can become truly indispensable to a firm, recognition must be given to its role in the overall data processing system. Recognition
finally must be given to the importance of relating the source data of L.P. models
with the normal accounting and operating reporting system. We have enough
experience now to know that the accounting system will have to be modified,
even revolutionized, for this purpose. This is the area, where scientific and accounting computer problems must come closer together. And L.P. computer
systems must do their part.'
4. Het is wel degelijk mogelijk optimaliseringsberekeningen te maken. Men zou
bijvoorbeeld de projectduur variabeJ kunnen nemen en de kosten van het project
kunnen afwegen tegen de kosten van later gereedkomen. Zie hiervoor J.E. KELLEY
JR., Critical Path Planning and Scheduling: Mathematical Basis, Operations
Research 9 (1961), 296-320.
Ook is het mogelijk door het verschuiven van niet tot het kritieke pad behorende
activiteiten en eventueel door het verlengen van de totale projectduur te komen
tot een plan, dat volgens een of ander criterium het beste is. Zoveel mogelijk
elimineren van fluctuaties in het benodigde personeel (per vak) kan zo'n criterium
zijn. Er is echter een grote discrepantie tussen wat gewenst en wat numeriek
mogelijk is.
5. Een dergelijk reserveringssysteem kan veel meer: een betere planning van te
serveren maaltijden, tijdige reservering van een huurauto op de plaats van bestemming, vervaardiging van passagierslijsten enz. Om nog maar niet te spreken
van de schat aan statistische gegevens, welke eenvoudig toegankelijk is voor
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bedrijfsvoorlichting en rentabiliteitsberekeningen. Om een indruk te geven van
de hoge ontwikkelingskosten van een dergelijk systeem: het SABRE airline
reservation system van American Airlines heeft volgens Fortune $ 30 miljoen
gekost.
6. Uit een totaal van ongeveer 16000 met een waarde van ongeveer $ 4 mi ljard;
in Europa waren dit er eind 1963 ongeveer 4000 meteen waarde van$ 0,75 miljard
(Nederland 156). Het aantal stijgt snel; het verschil tussen Amerika en Europa
heeft de neiging grater te warden. Gegevens uit Fortune en Computers and Automation, beide van april 1964.
7. Zo zou het technisch mogelijk zijn, dat de computer van een leverancier de
rekening voor geleverde goederen automatisch presenteert aan de computer van
de bank van de klant, die de klant daarvoor debiteert en het warenhuis (of de
bank van het warenhuis) crediteert. De problemen, die zich bij een dergelijk
systeem kunnen voordoen, laten zich indenken. Er is echter geen reden a priori
aan te nemen, dat deze problemen niet kunnen warden opgelost.
8. I.B.M. heeft vooreigen gebruik een systeem ontwikkeld, waarbij van alle binnenkomende wetenschappelijke artikelen korte uittreksels warden gemaakt door
een aantal administratieve krachten. Yan elke medewerker is bekend voor welke
onderwerpen hij belangstelling heeft. Een computer zorgt er nu voor, dat iedere
medewerker die uittreksels op kaarten toegezonden krijgt, waarvoor belangstelling bestaat. Door terugzending van een duplo-kaart bereikt de medewerker,
dat hij een volledige overdruk krijgt toegezonden. Circulatie van tijdschriften en
dubbele abonnementen warden bij een dergelijk systeem voorkomen, terwijl iedere
medewerker beschikt over een bijgewerkt kaartsysteem van publicaties op zijn
gebied. Zie: Selective Dissemination of Information, I.B.M. General Information
Manual, I 962.
9. Zie bijvoorbeeld F. DE TOLLENAERE, Nieuwe Wegen in de Lexicologie, N.H. U.M.,
1963.
10. Zo zeer zijn velen ervan overtuigd geweest, dat slechts problemen met veel
echt rekenwerk de moeite waard waren om door een computer te warden opgelost,
dat men de geschiktheid van een probleem als computertoepassing afmat naar
het aantal rekenkundige bewerkingen. Pas in de laatste jaren hebben de zg.
niet-numeriekc toepassingen algemene erkenning gevonden.
Men ontdekte daarbij, dat zelfs een typisch niet-numerieke toepassing als het
sorteren van magnetische banden zoveel logische bewerkingen vereiste, dat de
lees- en schrijfsnelheid der banden van minder belang was voor de totale tijd
dan men aanvankelijk dacht.
11. De mogelijkheden en moeilijkheden van het gebruik van computers voor
vertaaldoeleinden zijn door KuKENHEIM tijdens de laatste dies uiteengezet. Zinnen
als 'ik speel met mijn broer' kunnen vele betekenissen hebben, die slechts uit het
zinsverband duidelijk warden. De zinvolheid van research op het gebied van
mechanisch vertalen wordt door sommigen bestreden. Zie bijvoorbeeld het boek
van TAUBE, genoemd in punt 26.
12. Zie J. VON NEUMANN, The General and Logical Theory of Automata, ver-
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schenen in Cerebral Mechanisms in Behavior: The Hixon Symposium, Wiley,
New York, 1951. Ook gepubliceerd in: The World of Mathematics, vol. 4, Simon
and Schuster, New York, 1954.
13. Enkele gegevens over snelbeden: elementaire logiscbe bewerkingen meer dan
3.000.000 per sec. bij de tbans bekende snelste machine tegen enkele duizenden
IO jaar geleden; magnetische ban den lezen of schrijven varierend van ongeveer
I00.000 tot enkele miljoenen bits per seconde; electromechanische inleessnelheid
niet veel meer dan 10.000 bits per seconde, afdruksnelheid maximaal 25 regels per
seconde.
De electromechanische snelbeden, hoe imponerend ook voor de toeschouwer,
zijn dus relatief laag.
14. Zie bet artikel van PFEIFFER in Fortune van mei 1964: 'Machines that man can
talk with.'
15. Zie ook de openingsvoordracht van Sir EDWARD PLAYFAIR, op de Joint computer conference in Edinburgh, 31 /3-3/4 '64, gepubliceerd onder de titel 'Computers and Psychology' in The Computer Journal, april 1964.
16. Zo zijn er ponsbanden met 5, 6, 7 of 8 kanalen, met even, oneven of belemaal
geen pariteitscontrole; er zijn ponskaarten met 80 of 90 kolommen, met rechthoekige of met ronde gaatjes. Er zijn diverse coderingssystemen voor ponsband
of ponskaarten; er zijn minstens 5 verschillende wijzen om informatie intern in
een computer vast te leggen. Wat voor de ene computer een + 3 ponscombinatie is,
bescbouwt de andere als-3. Er zijn zelfs computers die bij een vergelijking van + 0
en -0 tot ongelijk besluiten of die, sterker nog, -5 als groter beschouwen dan + 3.
17. Zie voor de ASCII code bijvoorbeeld: Communications of the A CM 6 ( 1963),
422-426.
18. Men heeft hiervoor een eenvoudig te hanteren methode ontworpen, die
gebruik maakt van zogenaamde beslissingstabellen.
Zie bijvoorbeeld: B. GRAD, Tabular Form in Decision Logic, Datamation, July
1961.
19. J. F. BENDERS, De Taak van de Wiskunde in de Operations Research, Inaugurele
Rede Eindhoven, 28 februari 1964. Benders beschouwt als technische wiskunde
al die 'wiskundige activiteiten, die ten doe! hebben wiskundige methoden en technieken bruikbaar en toegankelijk te maken voor de niet-wiskundige gebruiker'.
20. Zie bijvoorbeeld:
I. Simscript, A Simulation Programming Language, by H. M. MARKOWITZ,
B. HAUSNER, H. W. KARR, The Rand Corporation, 1963, published by Prentice
Hall, Inc.
2. General Purpose Systems Simulator II, I.B.M. reference manual, 1963.
21. Gedoeld wordt op recente contacten tussen !eden van de Algolcommissie, die
zich bezighoudt met de verdere ontwikkeling van Algol en vertegenwoordigers
van de LB.M. gebruikersorganisatie, die zich bezighouden met de zg. New
Programming Language (N.P.L.).
22. De Simplexmethode is beschreven in vele boeken, bijvoorbeeld in: G. B.
DANTZIG, Linear Programming and Extensions, Princeton University Press, 1963.
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Voor de numerieke aspecten kan verwezen warden naar: G. ZouTENDIJK,
Numerical Comparison of the Different Simplex Algorithms for Linear Programming,
Koninklijke /Shell-Laboratorium, Amsterdam, Report M2, 1960; L. CUTLER en
P. WOLFE, Experiments in Linear Programming, Notes on Linear programming
and Extensions, part 63 ; the Rand Corporation, February 1963.
23. Zie over deze besturingsproblemen: PoNTRYAGIN, BoLTYANSKII, GAMKRELIDZE en MISHCHENKO, The Mathematical Theory of Optimal Processes,
vertaling uit het Russisch verschenen bij Wiley, New York.
ABADIE toonde op het 'International Symposium on Mathematical Programming', gehouden te Landen , 6- 10 juli 1964 aan, dat het probleem van PoNTRYAGIN opgelost kan warden door middel van een benadering in de vorm van een nietlineair programmeringsmodel .
24. Zie voor meer informatie over Monte Carlo-methoden bijvoorbeeld: HAMMERSLEY en HANDSCOMB, Monte Carlo Methods, Methuen and Co, London, en
SHREIDER, Method of Statistical Testing, Elsevier, Amsterdam.
25. Verschillende auteurs (zie bijvoorbeeld DANTZIG, Linear Programming and
Extensions, hoofdstuk 26 en T UCKER, On Directed Graphs and Integer Programs,
Technical Report, Princeton University Press, 1960) hebben aangetoond dat dit
'travelling salesman problem' geformuleerd kan warden als een gemengd discreetlineair programmeringsprobleem. Hiervoor zijn analytische oplossingsmethoden
ontwikkeld, doch de numerieke aspecten van deze methoden zijn vooralsnog
weinig hoopgevend.
Toch is het gelukt het probleem van de kortste verbindingsweg tussen de
hoofdsteden van de 48 Amerikaanse Staten op te lossen.
26. Een kritische beschouwing over de zinvolheid van veel onderzoekingen op het
gebied van machinate intelligentie kan warden gevonden in een boek van TAUBE,
Computers and Common Sense, the Myth of Thinking Machines, Columbia University Press, New York and London, 1961 .
Een aantal belangrijke artikelen is gebundeld in een boek Computers and
Thought, edited by FEIGENBAUM and FELDMAN, Mc. Graw-Hill Book Company,
New York, 1963. Dit boek bevat tevens een uitgebreide literatuurlijst.
Een populair artikel van BuRCK kan gevonden warden in Fortune van oktober
1964, onder de titel 'Will the Computer outwit Man?'
Zie ook de Tilburgse inaugurele rede van M. EuwE: Kunnen computers
denken, 29 oktober 1964. EuwE concludeert, dat de computer, die een produkt is van de menselijke geest, het denken van de mens nimmer zal vermogen over te nemen . Dit neemt niet weg, dat er talrijke denktaken zijn,
waarbij de computer snel tot correcte resultaten kan komen.
27. Zie ARMER, Attitudes toward Intelligent Machines, pp. 389-405 in Computers
and Thought.
28. GODEL heeft bewezen (K. GODEL, Ueber formal unentscheidbare Satze der
Principia Mathematica und verwandter Systeme, I, Monatshefte fur Mathematica
und Physica, l 93 l, pp. 173- l 89), dat in elk logisch sys teem stellingen kunnen
warden geformuleerd, waarvan de juistheid of onjuistheid binnen dat systeem niet
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bewezen kan worden. Dit onvolledigheidstheorema van GODEL heeft tot gevolg,
dat er principiele grenzen zijn aan wat machines kunnen doen . Hoe complex de
machine ook is, er zullen altijd problemen zijn, die de machine niet kan oplossen.
TURING (zie ref. 29) stelt terecht de vraag of zulke beperkingen ook niet gelden voor
de mens.
29. A. M. TURING, Computing Machinery and Intelligence, pp. 11-35 in Computers and Thought; oorspronkelijk verschenen in Mind van oktober 1950.
30. Men zou ook, zoals MESZAR deed, kunnen stellen: 'Any mental process which
can be adequately reproduced bij automatic systems is not thinking' (J. MESZAR,
Switching Systems as Mechanized Brains, Bell Telephone Laboratories Record,
Febr. 1953.) Hierdoor wordt bereikt, dat de grens, waarboven we van intelligent
gedrag gaan spreken door voortdurend herdefinieren steeds ligt boven wat machines
vandaag kunnen doen.
31. De naam 'informatique' schijnt in Frankrijk reeds ingang gevonden te hebben.
Men zou de informatica kunnen beschouwen als een onderdeel of uitbreiding der
cybemetica, de wetenschap, die problemen bestudeerd betreffende het samenspel
tussen mens en machine.
32. Zie C. E. SHANNON, Programming a Digital Computer for Playing Chess,
Philosophy Magazine, 41 (1950), 356-375, reprinted in NEWMAN (ed.), The World
of Mathematics, Simon and Schuster, New York, 1954.
Zie ook A. NEWELL, J.C. SHAW and H . A. SIMON, Chess-playing Programs and
the Problem of Complexity, I.B.M. Journal of Research and Development, 2 (1958),
320-335. Ook in Computers and Thought, pp. 39-70.
33. Twee artikelen in Computers and Thought houden zich met het bewijzen van
wiskundige stcllingen bezig: A. NEWELL, J.C. SHAW and H. A. SIMON, Empirical
Explorations with the Logic Theory Machine: a Case Study in Heuristics (pp.
109-133, oorspronkelijk in Proceedings of the Western Joint Computer Conference,
1957, pp. 218-239); H. GELERNTER, Realization ofa Geometry-Theorem Proving
Machine (pp. 134-163, oorspronkelijk in Proceedings of the International Conference on Information Processing, 1959, pp. 273-282).
34. Zie L. MEZEI, Artistic Design bij Computer, Computers and Automation,
August 1964, pp. 12-15.
35. Men leze in dit verband: D. L. JOHNSON and A. L. KOBLER, The Man-Computer Relationship, Science 138 (1962), 873-879.
36. Zie ook het artikel 'Management will never be the same again' van G. BuRCK
in Fortune van Augustus 1964.
37. ARMER, van wie deze opmerking afkomstig is, stelt dat deze situatie in Rusland
anders is. De grote belangstelling van de Russen voor cybemetica, machinale
intelligentie, etc. moge volgens hem een waarschuwing zijn.
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