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VOORWOORD

Het verheugt het Bestuur van de Stichting i.o. Informatica Onderzoek in
Nederland, SION, u hiermede zijn jaarverslag over 1983 te kunnen aanbieden.
Na drie jaar van intensief overleg en voorbereidingen is tenslotte in maart van
dit verslagjaar door ZWO aan het voorlopig SION-bestuur medegedeeld dat
SION als stichting i.o. in de ZWO-organisatie werd opgenomen als een
groepering van werkgemeenschappen en als functionele eenheid die nauw zal
kunnen samenwerken met de Stichting Mathematiscb Centrum. Dit boudt in
dat SION tbans de facto wordt betrokken bij de taken die ZWO vervult ten
beboeve van de bevordering en coordinatie van bet wetenscbappelijk onderzoek, met name op bet gebied van de informatica, in Nederland en wel op een
wijze die gebeel samenvalt met die van de ZWO-sticbtingen. In bet licbt van
de op banden zijnde reorganisatie van ZWO beeft de Raad van ZWO gemeend
SION niet de jure als sticbting te kunnen erkennen. Niettemin heeft bet
bestuur gemeend ook inzake de jaarverslaglegging de procedures voor ZWOsticbtingen te moeten volgen. Dit jaarverslag bevat naast de normale verslagen
van besturen en comrnissies tevens verslagen van de bij SION ondergebracbte
onderzoeksprojecten.
Wij danken de velen die zicb in de afgelopen jaren bebben ingespannen
bet informatica-onderzoek in Nederland te coordineren in SION-verband. We
bopen dat SION de ruimte zal krijgen bet informatica-onderzoek kracbtig en
doeltreffend te kunnen stimuleren.
R.P. van de Riet
Voorzitter SION
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Algemeen Verslag

GESCHIEDENIS

Het onderzoek in de informatica heeft in Nederland reeds vanaf de begintijd
van de computer op hoog niveau gestaan. Met name moeten bier genoemd
warden: bet dr. Neher Laboratorium van de P'IT, bet Natuurkundig Laboratorium van Philips en het Mathematisch Centrum. Vooral het Mathematisch
Centrum, opgericht in 1946 om bet wiskundig onderzoek van vlak na de oorlog
een extra impuls te geven, heeft hierbij een leidende rol gespeeld; niet alleen
door bet in eigen beheer bouwen van een viertal computers, maar ook door bet
organiseren van een colloquium 'moderne rekenmachines'. In nauwe samenwerking met bet Mathematisch Centrum werd, als uitvloeisel van bovengenoemd colloquium, in 1959 bet Nederlands Rekenmachine Genootschap
(NRMG) opgericht, waarin de toenmalige onderzoekers zich hebben verenigd.
Een bloeiende vereniging die in internationaal verband een van de initiatiefnemers was bij de oprichting van de International Federation for Information
Processing, IFIP; een organisatie die internationaal nog steeds een zeer
belangrijke rol vervult op informaticagebied. In het begin der zeventiger jaren
fuseerde bet NRMG met het Genootschap voor Automatisering om samen bet
Nederlands Genootschap voor Informatica, NGI, te vormen.
Inmiddels werden in de zeventiger jaren in de ons omringende landen op
ruime schaal studenten opgeleid in de informatica als nieuwe zelfstandige discipline. Overheidssteun in West-Duitsland en Frankrijk zorgde voor een
enorme injectie in bet informatica-onderzoek, waarvan ook de industrie ruim
profiteerde en universitaire en industriele onderzoekers elkaar in gemeenschappelijke onderzoeksprojecten vonden. Instituten als bet Franse Institut
Nationale de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA) en bet
West-Duitse Gesellschaft fiir Mathematik und Datenverarbeitung (GMO) werden als grootschalige instituten opgericht met honderden medewerkers die een
enorm potentieel aan onderzoekscapaciteit opbouwden en nu voor de samenwerking tussen het universitaire onderzoek en de industrie van essentieel
belang zijn.
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Ondertussen werd in Nederland gedurende een periode van 10 jaar overleg gevoerd binnen de in 1971 opgericbte sectie Informatica van de Academiscbe Raad (ARSI). De aanbevelingen van bet in 1974 verscbenen structuurplan
van deze sectie werden zeven jaar later in 1981 uitgevoerd door bet opnemen
van de informatica als zelfstandige studie in bet Academiscb Statuut. Vele
kostbare jaren zijn hierdoor verloren gegaan, met als gevolg <lat er te weinig
academici in de informatica werden opgeleid (<lit gebeurde op beperkte scbaal;
boofdzakelijk binnen de studies wiskunde en elektrotechniek) en de
informaticagroepen op de universiteiten en techniscbe bogescbolen te klein bleven. Door de zeer grote toeloop van studenten (in september 1983 een
duizendtal) beeft deze acbterstand tot emstige problemen geleid. Als gevolg
van bet verschijnen van de BUOZ- nota (Beleidsnota Universitair Onderzoek)
en bet opricbten van diverse werkgemeenscbappen binnen de Sticbting
Matbematiscb Centrum, SMC, waaronder een Werkgemeenscbap voor
Tbeoretiscbe Informatica, nam ARSI bet initiatief een organisatie voor de
onderzoekers op bet gebied van de informatica op te ricbten. Eerst werd de
Werkgemeenscbap Programmatuur en Architectuur opgericbt in een vergadering van 27 mei 1980 te Veldhoven tijdens bet NGI- voorjaarssymposium.
In een gemeenscbappelijke vergadering van beide Werkgemeenscbapsbesturen
werd op 6 november 1980 in bet Matbematiscb Centrum besloten zicb niet als
werkgemeenscbap aan te melden voor aansluiting bij de SMC maar samen met
andere nog op te ricbten werkgemeenscbappen een nieuwe sticbting te vormen
onder de naam Sticbting Informatica Onderzoek in Nederland, SION, en deze
sticbting bij ZWO aan te melden als zelfstandige sticbting die bet fundamentele onderzoek op bet gebied van de informatica zal coordineren en stimuleren.
Nadrukkelijk werd gesteld dat SION zicb zo open mogelijk moet opstellen
ten opzicbte van de toepassers van de informatica met <lien verstande <lat,
uiteraard, steeds duidelijk dient te zijn wat SION tot de informatica rekent en
wat niet. Hiertoe werd een nieuwe definitie van bet gebied informatica gegeven
en met bebulp van een schillenmodel werd min of meer de gebiedsafbakening
met andere wetenscbappen aangeduid (zie volgende paragraaf).
Op 1 augustus 1982 diende bet voorlopige SION-bestuur een verzoek in
bij ZWO om SION en zijn werkgemeenscbappen te erkennen. Het ZWObestuur besloot daarop in bet voorjaar van 1983 SION in zijn organisatie op te
nemen als een groepering van werkgemeenscbappen die als functionele eenheid
nauw zal kunnen samenwerken met de Sticbting Matbematiscb Centrum. In
verband met een spoedig op banden zijnde reorganisatie van ZWO werd de
stap tot formele opricbting van SION als sticbting niet genomen, zodat SION
een sticbting in opricbting blijft.
DOELSTELLING EN GEBIEDSOMSCHRIJVING

De Sticbting i.o. Informatica Onderzoek in Nederland (SION) stelt zicb ten
doel bet fundamenteel onderzoek op bet gebied van de informatica te bevorderen. SION maakt daartoe deel uit van de Nederlandse Organisatie voor
Zuiver-Wetenscbappelijk Onderzoek ZWO.
Bij de verwezenlijking van baar doelstelling ricbt SION zicb in eerste
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instantie op ZWO, maar beseft tegelijkertijd <lat de aard van het vakgebied,
vanwege de vele mogelijke toepassingen, aanleiding geeft tot ongebruikelijke
demarcatieproblemen. Om deze duidelijk te onderkennen en uiteindelijk tot
een effectieve taakomschrijving te komen, warden in <lit stuk een omschrijving
van de informatica en een gebiedsafbakening van .de stichting gegeven.
De informatica omvat de wetenschappelijke en de technische aspecten van
representatie en verwerking van gegevens met behulp van automaten en tracht
hierover algemeen geldende uitspraken op te stellen.
Het vastleggen van gegevens en de verwerking ervan tot informatie met
behulp van automaten, beter bekend onder de naam computers, vormen de
centrale punten in de informatica. Het gaat daarbij om twee verweven zaken.
Enerzijds dient men geschikte datastructuren te vinden voor doeltreffende
representaties waaruit informatie kan warden voortgebracht. Anderzijds moeten de betrokken gegevens warden verwerkt overeenkomstig geschikt
geconstrueerde algoritmen uitgedrukt in geschikte prograrnmeertalen, d.w.z.
gerepresenteerd in de vorm van prograrnma's. De inteme structuur van computers, in het bijzonder van hun besturing en geheugenstructuren, speelt hierbij
een voomame rol. Het deelgebied van de discipline waarin deze problemen
praktisch en theoretisch bestudeerd warden duidt men aan als de kerninformatica.

Nu vormt informatica in de hier bedoelde zin van doelmatig verwerkte
gegevens een essentieel element in alle gebieden van wetenschap en in alle
maatschappelijke activiteiten. Het ligt daarom voor de hand <lat vele onderzoekers buiten het terrein van de (niet op een specifieke toepassing gerichte)
informatica er zich nu juist wel specifiek van bedienen door computers en
daarmee samenhangende methodieken in hun wetenschappelijk werk te betrekken. Daarbij zal men vaak op deze toepassingsgebieden gerichte hulprniddelen
ontwikkelen die overigens een algemeen toepasbaar karakter vertonen. Veelal
zullen deze zelfs toepasbaar zijn in meer dan een discipline. Men kan bijvoorbeeld denken aan computergrafiek, aan patroonherkenning en beeldverwerking
met behulp van een computer, aan computer-gesteund ontwerpen enz. Wij zullen <lit veelvorrnige terrein, waarop het fundamenteel onderzoek tot het door
SION bestreken gebied gerekend moet warden, de toepassingsgerichte
informatica noemen.
Sams zijn zulke hulprniddelen alleen te ontwikkelen in nauwe multidisciplinaire samenwerking tussen informatici en niet-informatici. De kennis die
deze onderzoekers dan gezamenlijk voortbrengen is dan meestal uitsluitend van
toepassing op en derhalve toepasbaar in het desbetreffende gebied. Voorbeelden hiervan vindt men in bepaalde delen van de medische en de bestuurlijke informatica. In ieder onderzoeksproject met <lit karakter zal uitgemaakt
moeten warden of men bet zwaartepunt aan de zijde van de informatica wil
leggen dan wel van het toepassingsgebied. Wij zullen hierbij spreken van
mu/tidisciplinair informatica-onderzoek. Hierbij moeten zorgvuldige afspraken
gemaakt warden met andere onderzoekbevorderende stichtingen om duplicatie
en wederzijds verwaarlozen te voorkomen. De aard van dit probleemgebied is
dusdanig dat geen algemene richtlijn mogelijk is en elk geval afzonderlijk
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bekeken moet worden.
Uit de voorgaande bescbouwing vloeit voor bet onderzoek dat SION wil
bevorderen een gebiedsafbakening voort die kan worden weergegeven als een
structuur bestaande uit drie concentrische ringen:
1. een binnenste ring: de kerninformatica
2. een middelste ring: de toepassingsgericbte informatica
3. een buitenste ring: multidisciplinair informatica-onderzoek

3
2

kerninformatica

toepassingsgebieden

Buiten dit door SION bestreken gebied kan men zich vele toepassingsgebieden
voorstellen waarin de bulpmiddelen, die bij de informatica zijn ontwikkeld,
worden toegepast. In bet volgende wordt voor iedere ring een globale structuur
aangegeven.
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Kerninformatica

Dit vakgebied kent als hoofdonderwerpen:
a. de representatie van informatie
b. algoritmen: taal, programma's, efficientie, complexiteit, correctheid, functionele specificatie, methodologie, programma-ontwerp
c. automaten : theoretisch in de vorm van wiskundige modellen en praktisch
in de vorm van architectuur van computers

Op dit moment functioneren er twee werkgemeenschappen op het gebied van
de kerninformatica:
- WGM Theoretische Informatica
- WGM Programmatuur en Architectuur
Toepassingsgerichte informatica

Deze heeft als karakteristiek dat de resultaten toepasbaar zijn in vele toepassingsgebieden. Voorbeelden van deelgebieden zijn:
a. patroonherkenning m.b.v. computers
b. computergrafiek
c. interactieve systemen
d. kunstmatige intelligentie
e. prestatiemetingen van computersystemen
Op het gebied van de toepassingsgerichte informatica functioneren drie
werkgemeenschappen:
- WGM Patroonherkenning en Kunstmatige Intelligentie
- WGM Interactieve Systemen
- WGM Prestatie-analyse, Modelvorming en Simulatie
Multidisciplinair informatica-onderzoek

Hoewel de toepassingsgebieden hierbij een essentiele rol spelen, gaat het bij het
voor SION interessante onderzoek om situaties waarin de informaticacomponent toch overheerst. Ook hier zal het onderzoek moeten Ieiden tot algemeen
geldende uitspraken. Deze zullen daardoor tevens van belang zijn voor de
informatica als zodanig. Voorbeelden van zulke onderzoeksgebieden zijn:
a. de medische informatica met als toepassingsgebied de Ievenswetenschappen
in het algemeen en de geneeskunde in het bijzonder
b. de bestuurlijke informatica met als toepassingsgebieden de adrninistratieve
organisatie, de accountancy, de bedrijfseconornie en de bedrijfskunde
c. de computerlingwstiek met als toepassingsgebied de taalwetenschappen
d. computer-ondersteund-onderwijs met de pedagogiek als toepassingsgebied
Voorts kan men denken aan het gebruik van:
e. de computer in de wiskunde
f. de computer in de natuurwetenschappen
g. de computer in de sociale wetenschappen
h. de computer in de juridische wetenschappen
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Op het gebied van het multidisciplinair informatica-onderzoek is tot nu toe
alleen de WGM Bestuurlijke Informatica actief.
0RGANISATIE

De onderzoekers die zich bij SION hebben aangesloten, organiseerden zich in
zes werkgemeenschappen. Een werkgemeenschap is een verband van een groep
actieve onderzoekers die werkzaam zijn op een bepaald deelterrein van de
informatica en als zodanig zijn erkend door de Nederlandse Organisatie voor
Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek ZWO. De zes SION-werkgemeenschappen
zijn:
1. Theoretische Informatica
2. Programrnatuur en Architectuur
3. Prestatie-analyse, Modelvorrning en Simulatie
4. Patroonherkenning en Kunstmatige Intelligentie
5. Interactieve Systemen
6. Bestuurlijke Informatica
Elke WGM kent een WGM-comrnissie die is belast met stimulering,
coordinatie en evaluatie van het onderzoek binnen de WGM en die adviseert
ten aanzien van de beoordeling en priorering van de onderzoeksvoorstellen van
de WGM aan het bestuur. Elke WGM draagt een van zijn leden voor voor het
bestuur van SION, dat daarnaast nog ten hoogste negen leden telt.
VERSLAG VAN HET BESTUUR

Sinds eind 1980 functioneert een, aanvankelijk voorlopig, bestuur van SION.
Dit bestuur heeft de statuten, de geloofsbrieven en het verzoek tot formele
erkenning van SION als ZWO-stichting voorbereid. Dit verzoek werd schriftelijk bij ZWO ingediend op 16 augustus 1982 tezamen met de geloofsbrieven
en een begroting voor 1983. Bij schrijven van 9 maart 1983 deelde ZWO aan
SION mede dat de Raad van ZWO had besloten 'de Stichting i.o. Informatica
Onderzoek in Nederland (SION) in de organisatie op te nemen als een groepering van werkgemeenschappen en functionele eenheid, die nauw zal kunnen
samenwerken met de Stichting Mathematisch Centrum. Dit houdt in dat SION
thans de facto wordt betrokken bij de taken die ZWO vervult ten behoeve van
de bevordering en coordinatie van het wetenschappelijk onderzoek in ons land,
en wel op een wijze die geheel samenvalt met die van de ZWO-stichtingen'.
ZWO achtte het echter, in het licht van de op handen zijnde reorganisatie,
zoals omschreven in de Beleidsnota Universitair Onderzoek (BUOZ) niet meer
gewenst nieuwe Stichtingen te erkennen. Wel werd ingestemd met het functioneren binnen SION van de zes werkgemeenschappen
1. Theoretische Informatica
2. Programrnatuur en architectuur
3. Prestatie-analyse, Modelvorrning en Simulatie
4. Patroonherkenning en Kunstmatige Intelligentie
5, Interactieve Systemen
6. Bestuurlijke Informatica
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Het besluit van ZWO om SION niet de jure als Stichting te erkennen heeft bet
bestuur teleurgesteld, niettemin meende men de mogelijkheid om de facto als
ZWO-stichting te functioneren te moeten aannemen. In overleg met de Stichting Mathematisch Centrum is besloten bet Bureau van SION onder te brengen in bet toenmalige Instituut Mathematisch Centrum, nu Centrum voor Wiskunde en Informatica. Nadat de instemming van de betreffende projectleiders
werd verkregen vond tenslotte de formele overdracht naar SION van de door
ZWO gesubsidieerde onderzoeksprojecten op bet gebied van de informatica
plaats op 21 september

Op 31 december bestond bet bestuur uit de volgende personen:
prof.dr. R.P. van de Riet
prof.dr. G.A. Blaauw
dr. E.S. Gelsema
prof.dr. J.W. de Bakker
prof.dr. T.M.A. Bemelmans
prof.dr. J. van den Bos
dr.ir. H. Bosma
prof.dr.ir. A.J.W. Duijvestijn
prof.ir. A. Heetman
prof. C.H.A. Koster
prof.dr. J. van Leeuwen
prof.ir. G.L. Reijns
prof.dr. A.A. Verrijn Stuart
prof.ir. D.H. Wolbers

voorzitter, VU Amsterdam
vice-voorzitter, RU Utrecht
secretaris-penningmeester, VU Amsterdam
CWI Amsterdam
TH Eindhoven
KU Nijmegen
Philips Natuurkundig Laboratorium
TH Twente
TH Eindhoven
KU Nijmegen
RU Utrecht
TH Delft
RU Leiden
TH Delft

In augustus verliet prof. E.J. Joels bet bestuur. Als uitvoerend secretaris trad
op tot 1 april dr. J.C. van Vliet, van 1 april tot 1 oktober ir. P.J. Hoogendoorn en vanaf 1 oktober dr. J.C.P. Bus (allen Stichting Mathematisch
Centrum). De bestuursvergaderingen werden bijgewoond door de directeur van
ZWO, prof.dr. R. van Lieshout of namens hem door dr. H. Weijma.
Het bestuur kwam in vergadering bijeen op 26 januari, 25 mei, 28 juni, 2
augustus en 22 december. In de januari-vergadering stond de discussie over de
status van SION binnen ZWO centraal. Daamaast kwamen onder meer aan
de orde: een commentaar op bet rapport 'Programmatuur naar een hoger plan'
van de commissie Struch, contacten met andere stichtingen en bet NGI-SION
Voorjaarssymposium 1983.
In bet kader van de exteme beoordeling van voorwaardelijke
financieringsprojecten heeft de Minister van O&W in maart voor de
informatica als exteme beoordelaars aangewezen SION en SMC. In overleg
met de SMC is aan de minister kenbaar gemaakt dat alleen SION als exteme
beoordelaar zou optreden. De bestuursvergadering van 25 mei was bijna geheel
gewijd aan dit onderwerp. Er werd een commissie ad hoc ingesteld bestaande
uit prof.dr. J.W . de Bakker, prof.dr. G.A. Blaauw, prof.dr. J. van Leeuwen en
prof.dr. A.A. Verrijn Stuart. Deze commissie bereidde de definitieve beoordeling voor die plaats vond in de vergadering van 28 juni.
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De vergadering van 2 augustus was gewijd aan de opstelling van de
beleidsbegroting en de bespreking van 9 nieuwe projectaanvragen en 6
continueringsaanvragen. Alle continueringsaanvragen werden door het bestuur
ondersteund, terwijl 6 nieuwe projectaanvragen in de subsidie-aanvraag 1984
bij ZWO werden opgenomen. In deze vergadering werd ook de advisering van
SION over het Wetenschappelijk Programma '84 / Meerjarenplan '85-89 van
de afdeling Informatica van het Centrum voor Wiskunde en Informatica aan
de orde gesteld. Besloten werd het eerder gegeven oordeel van de SIONvertegenwoordigers in verschillende beleids- en adviescommissies van de SMC
te ondersteunen in afwachting van het beleidsplan dat door de Vaste Overleg
Commissie SMC-SION werd voorbereid. In oktober werd een interim
beleidsnota, 'Informatica-onderzoek en -ontwikkeling op het Centrum voor
Wiskunde en Informatica', opgesteld door deze commissie, aan de besturen
van SMC en SION aangeboden. De bespreking hiervan vond plaats in de
bestuursvergadering van 22 december waarbij de wetenschappelijk directeur
van het Centrum voor Wiskunde en Informatica aanwezig was.
Conclusie van deze bespreking was dat SION in principe akkoord ging
met deze interim-nota en dat de nota aan de werkgemeenschapscommissies zal
worden verstuurd met het verzoek in de beleidsplannen voor 1985 zoveel
mogelijk aan te sluiten bij de voorstellen in de nota. Met de bedoeling tot
integratie van het universitair onderwijs en het onderzoek bij het Centrum te
komen, moet concretisering van de beleidsnota in de vorm van projectvoorstellen zoveel mogelijk worden gestimuleerd.
Op basis van het door ZWO voor 1985 toegezegde subsidie ad f 725.000,is een begroting opgesteld. Uitgangspunt hierbij is honorering van alle
voorgestelde continueringen en nieuwe projecten. Hierbij werd overwogen dat
het de wens is van de Raad van ZWO, op advies van de Adviescommissie
Exacte Wetenschappen, dat SION zo snel mogelijk de gehonoreerde projecten
realiseert en dat, zo dit onverhoopt tot financieringsproblemen zou leiden, een
beroep op het Prioriteits-programma Informatica mogelijk is.
Tenslotte sprak het Bestuur uit dat een door ZWO eventueel aan SION
toebedachte rol bij de toetsing en evaluatie van projecten in bet kader van de
Nationale Faciliteit Informatica, voortvloeiend uit de Beleidsvoornemens Taakverdeling en Concentratie in het Wetenschappelijk Onderwijs van de minister
van O&W, zal worden aanvaard.
Het bestuur wil hier nog zijn erkentelijkheid uitspreken jegens de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek ZWO voor de
financiele en organisatorische steun die het mocht ondervinden bij de formele
opzet van SION als functionele eenheid binnen ZWO ten behoeve van de
bevordering en coordinatie van het informatica-onderzoek in Nederland.
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VERSLAG VAN HET BUREAU

In overleg met de Stichting Mathematisch Centrum werd per I april bet
Bureau van SION gevestigd bij bet CWI. Tot I oktober was daar voor halve
werktijd aangesteld als uitvoerend secretaris ir. P.J. Hoogendoorn. Deze functie werd per I oktober overgenomen door dr. J.C.P. Bus, nadat ir. P.J.
Hoogendoorn de dienst bij de Stichting Mathematisch Centrum had verlaten.
De werkzaamheden van bet Bureau betreffen onder meer bet voeren van
bet uitvoerend secretariaat van bet SION-bestuur, de organisatorische en
administratieve begeleiding van de onderzoeksprojecten, ondersteuning van de
Werkgemeenschappen en bun Commissies en de verzorging van
informatiemateriaal e.d. voor SION. Daarnaast wordt ondersteuning gegeven
bij de beoordeling van STW-projecten op bet terrein van de informatica.
NGI-SION SYMPOSIUM
Op 30 en 31 maart werd aan de Vrije Universiteit Amsterdam bet eerste NGISION Voorjaarssymposium georganiseerd. Dit tweedaagse symposium, georganiseerd onder bet motto: 'Informatica theorie en praktijk', was bedoeld een
ontmoetingsplaats te zijn voor wetenschappers en praktijkmensen op bet
gebied van de automatische gegevensverwerking. Naast de diverse lezingen die
werden gehouden in de verschillende parallelsessies werden de volgende
plenaire voordrachten gehouden:
Research environment at CMU and the interaction with government and
industry;
The Gandalf project (Software development tools), beide door prof.dr. A.N.
Habermann, Carnegie Mellon University, USA.
Bewegende doelen en onvolkomen middelen, door dr.ir. H. Bosma, Nat. Lab.
N.V. Philips, Eindhoven.
Knowledge bases: databanken van de toekomst, door prof.dr. R.P. van de
Riet, Vrije Universiteit Amsterdam.
Program evaluation (evolutionaire systeemontwikkeling), door prof.dr. W.L.
Turski, University of Warschau, Polen (tijdelijk Imperial College Londen).
Informatica: brug tussen kennis en produkt, door dr. E. van Spiegel, DG
Wetenschapsbeleid, Min van O&W, Den Haag.
FINANCIEEL VERSLAG

Ten behoeve van de secretariaatswerkzaamheden van SION werd in mei voor
1983 een bedrag ad f 74.400,- gedeblokkeerd. Na instemming van de betrokken projectleiders vond in september de overdracht van de individuele
informatica- onderzoeksprojecten van ZWO naar SION plaats. Hiertoe werd
bet ter beschikking gestelde budget verhoogd met f 515.900,- tot f 590.300,-.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de toegekende
bedragen en de resultaten over 1983.

Projecten
Bureau
Totaal

begroting 1983
personele
materiele
kosten (f) kosten (f)
512.700
3.200
57.900
16.500
570.600
19.700

resultaten 1983
personele
materiele
kosten (f) kosten (f)
292.745
754
57.900
16.500
350.645
17.254
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Verslag van de Werkgemeenschappen

WGM TuEORETISCHE INFORMATICA
Werkgebied
De WGM TI heeft als terrein van onderzoek de wiskundige beschrijving en
bestudering van de fundamentele begrippen der informatica, alsmede de
ontwikkeling van wiskundige methoden die hierbij van belang zijn.
Het terrein van onderzoek omvat de fundamentele begrippen die betrekking hebben op representatie van informatie, algoritmen, talen en automaten.
Tot de theoretische informatica wordt meer in bet bijzonder gerekend:
- theorie van automaten en formele talen
- theorie der berekenbaarheid
- analyse van algoritmen en complexiteit van berekeningen
- mathematische aspecten van programmeertaaldefinities
- semantiek en bewijstheorie van programmeertalen
- theorie van programma-ontwerp en -specificatie
- theorie van parallelle processen en VLSI
- theorie van datastructuren
- theorie van databanken
Werkgemeenschapscommissie

Op 31 december was de WGM-commissie als volgt samengesteld:
prof.dr. J.W. de Bakker
dr. P. van Emde Boas
prof.dr. J. van Leeuwen
prof.dr. W. Peremans
prof.dr. W.P. de Roever
prof.dr. G. Rozenberg
prof.dr. ir. L.A.M. Verbeek
prof.dr. S.C. van Westrhenen

voorzitter, CWI Amsterdam
universiteit van Amsterdam
RU Utrecht
TH Eindhoven
KU Nijmegen
secretaris, RU Leiden
TH Twente
TH Delft
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Algemene activiteiten

Van de Nieuwsbrief van de WGM zijn m het verslagjaar twee nummers
verschenen.
Verslag van de onderzoeksprojecten

Bewijstheorie van concurrente processen
Projectleider
Medewerker
Aanvang

: prof.dr. J. van Leeuwen (RU Utrecht)
: drs. R. Gerth
: 1 mei 1982

Dit onderzoek behelst de constructie van (bewijsbaar) volledige bewijssystemen
voor prograrnmeertalen ter expressie van parallelle gedistribueerde berekeningen. In het bijzonder interesseert ons hierbij het begrip 'syntaxgerichtheid' volgens welke een bewijs van een programma-eigenschap de syntactische structuur
van het programma volgt. Dit legt eisen op aan een bewijssysteem.
In het afgelopen jaar heeft het onderzoek zich voomamelijk gericht op de
vraag naar syntaxgerichte bewijssystemen voor temporele eigenschappen van
concurrente programma's. Geen van de tot dan toe gepubliceerde temporele
systemen heeft deze eigenschap. Resultaat van <lit onderzoek was de construetie van een syntaxgericht temporeel bewijssysteem voor een concurrente
'shared-variable' taal. Hierbij werd gebruik gemaakt van de (nietsyntaxgerichte) technieken van Z. Manna en A. Pnueli.
Van september tot december bezocht dr. R.K. Shyamasundar (Tata
Institute, India), hiertoe in staat gesteld door een ZWO-bezoekersbeurs, de RU
Utrecht. Tesamen met hem en drs. R. Koymans (KU Nijmegen) werd begonnen met de ontwik.keling van een compositionele (syntaxgerichte) semantiek
voor een real-time concurrente taal. Dit, mede, als voorbereiding op de
constructie van een syntaxgericht bewijssysteem voor real-time eigenschappen.
Formele modellen voor syntaxis en semantiek
Projectleider
Medewerker
Aanvang

: dr. J. Engelfriet (RU Leiden)
: dipl.inf. H. Vogler
: 1 april 1983

Er bestaat een aantal min of meer precies gedefinieerde formalismen voor de
beschrijving van de syntax en semantiek van een (programmeer)taal. Hetzelfde
geldt voor de implementatie van die beschrijvingen, d.w.z. algoritmen om de
syntax en semantiek van zirmen (prograrnma's) van die taal te bepalen. Om
inzicht te verkrijgen in de kracht van zulke formalismen zijn er formele modellen voor gedefinieerd (grammatica's, automaten enz.) en zijn de theoretische
eigenschappen van die formele modellen onderzocht. Een speciale klasse van
formele modellen wordt gevormd door boomgrammatica's, boomomzetters en
boomautomaten (de syntax van de zin wordt weergegeven door de invoerboom
en de semantiek door de uitvoerboom). Het onderzoek betreft boomomzetters
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en boomautomaten die afgeleid zijn van formalismes waarin in het bijzonder
context-afhankelijke aspecten van syntax en semantiek kunnen warden uitgedrukt (zoals attributen grammatica's en denotationele semantiek).
Een dergelijk formeel model is de macroboomomzetter (Eng. macro tree
transducer) die beschouwd kan warden als een combinatie van een
macrogrammatica en een top-down boomomzetter. De top-down boomomzetter dient om afleidingen van de macrogrammatica te besturen op een syntaxgerichte wijze; in de parameters van de nonterminals van de macrogrammatica
kan contextinformatie warden opgeslagen.
Na bestudering, in 1982, van compositie en decompositie resultaten voor
macroboomomzetters, hebben we vanaf april 1983 karakteriseringen onderzocht van dit type omzetter d.m.v.. reguliere boomomzetters, d.w.z.
boomomzetters waarvan de nonterminals niet genest zijn. Het blijkt dat de
macroboomomzetter equivalent is met de geindiceerde boomomzetter en, door
boom-string vertalingen te beschouwen, dat de pushdown- of en, door boomstring vertalingen te beschouwen, dat de (stapel van stapels)-boomomzetter en
de geneste stapelboomomzetter daarmee equivalente modellen zijn. De
geindiceerde boomomzetter is nag steeds een recursief apparaat waarvan de
besturing (nonterminals) zich kan splitsen, terwijl de laatste twee omzetters
machine-achtige modellen zijn met een sequentieel besturingsmechanisme.
De meeste resultaten gelden ook voor macro-S-omzetters, waarin een
configuratie van geheugentype S, en niet een boom, als invoer dient voor de
omzetter. In plaats van directe constructies te geven voor de karakterisering
van macro-S-omzetters, hebben we het begrip geheugentype-simulatie gebruikt
om te bewijzen dat geheugentypes equivalent zijn. Door toepassing van een
stelling, die verwisseling van equivalente geheugentypes in elk type omzetter
waarin ze zijn ingebed toestaat, zijn de resultaten voor wat betreft
karakteriseringsresultaten verkregen.
Ontwerp van relationele database-schema's
Projectleider
Medewerker
Aanvang

: prof.dr.ir. L.A.M. Verbeek (TH Twente)
: dipl.inf. M. Dhillon
: 15 maart 1983

In het relationele model van gegevensbankschema's warden de beperkingen
t.g.v. integriteitsvoorwaarden van gegevens en veranderingen van gegevens
zoveel mogelijk uitgedrukt in wiskundige vorm als afhankelijkheden, zoals
functionele, meerwaardige, gegeneraliseerde afhankelijkheden en interrelatieafhankelijkheden.
Het ontwerp van een relationeel gegevensbankschema dat optimaal is
m.b.t. bepaalde criteria zou moeten bestaan uit een samenhangende collectie
relatieschema's die in een bepaalde normaalvorm zijn, zodat alle nodige
afhankelijkheden gelden, gegevens een minimale redundantie hebben en
veranderingen eenvoudig aangebracht en ook eenvoudig gecontroleerd kunnen
warden op behoud van integriteit.
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Het project omvat de studie van alle soorten afhankelijkheden die invloed
hebben op het ontwerpprobleem. Verder het ontwikkelen van criteria m.b.t.
afhankelijkheden voor goede ontwerpen van relationele gegevensbankschema's.
Tenslotte het ontwerpen van een samenhangende collectie algoritmen voor de
constructie van relationele gegevensbankschema's die, zo mogelijk, optimaal
zijn t.o.v zulke criteria
De heer Dhillon begon in maart 1983 in dit project te werken. Een
literatuurstudie van relationele gegevensbanken werd uitgevoerd waarbij speciaal gelet werd op de begrippen universele relatie, reele meerwaardige
afhankelijkheid, samenvoegafhankelijkheid, cyclisch en acyclisch gegevensbankschema en het verwerken van vragen. Een verslag van dit werk is gegeven
in het inteme rapport INF-83-10, Survey of the Concepts of Universal Relation
and Acyclic Database Scheme. Deze studie leidt tot de voorlopige conclusie dat
voor een realistische ontwerptheorie, d.w.z. een ontwerptheorie die mogelijkerwijs tot praktisch gebruik kan leiden, alleen beperkte soorten functionele,
meerwaardige samenvoegafhankelijkheden in beschouwing moeten worden
genomen.
Een begin werd gemaakt met onderzoek van het begrip onafhankelijke
componenten en zijn rol in decompositietheorie.
WGM

PROGRAMMATUUR EN ARCHITECTUUR

Werkgebied
De WGM PA heeft als terrein van onderzoek de analyse, het ontwerp en de
realisatie van de gegevensverwerkende systemen, voor zover dit onderzoek niet
gericht is op specifieke toepassingen buiten dit gebied. Als zodanig omvat het
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van prograrnmatuur
(zoals algoritmen, datastucturen, prograrnmeertalen, bedrijfssystemen, vertalers
en databanksystemen) en computerarchitectuur (het ontwerp van computers en
computemetwerken).
Werkgemeenschapscommissie
Op 31 december was de WGM-commissie als volgt samengesteld:

prof.dr. G.A. Blaauw
prof.drs. C.Bron
prof.dr.ir. A.J. van der Goor
prof. C.H.A. Koster
prof.dr. J. van Leeuwen
prof.dr. R.P. van de Riet
prof.dr. S.D. Swierstra
prof.dr. A. Tanenbaum
dr. J.C. van Vliet

TH Twente
RU Groningen
TH Delft
voorzitter, KU Nijmegen
RU Utrecht
VU Amsterdam
secretaris, RU Utrecht
VU Amsterdam
CWI Amsterdam

De werkgemeenschapscommissie vergaderde in 1983 een maal tijdens het
NGI-SION Voorjaarssymposium.
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Verslag van de onderzoeksprojecten
Betrouwbaarheid en bescherming van privacy in gespreide gegevensbanken
Projectleider
Medewerkers
Einde

: prof.dr. R.P. van de Riet (VU Amsterdam)
: drs. M.L. Kersten (tot 31 augustus) en drs. W. de Jonge
: 31 december 1983

In het onderzoek naar een model voor een veilige prograrnmeeromgeving (het
SPE- model), heeft M.L. Kersten zich in 1983 gericht op problemen van
revocatie (het terugnemen van rechten) en de vertaling van het model naar een
machine-architectuur. In samenwerking met A.I. Wasserman is verder gewerkt
aan een collectie programma's voor de constructie van interactieve
informatiesystemen. Een onderzoek is gestart naar de mogelijkheden van Prolog als software specificatietaal en als kern voor toekomstige gegevensbanksystemen. Er werd geexperimenteerd met Prolog, i.h.b. door het Prologsysteem te koppelen aan het TROLL/USE-database-systeem. Door van de
Riet werd een begin gemaakt met bet opzetten van onderzoek op bet gebied
van kennisbanken en vijfde generatie computersystemen.
Door W. de Jonge werd verder gewerkt aan bet idee van
geparametriseerde digitale bandtekeningen. De beboefte aan een dergelijke
bandtekening ontstond bij bet (in samenwerking met D.L. Cbaum van de
University of California at Santa Barbara) oplossen van een interessant
privacy-probleem, waarbij o.a. gebruik gemaakt werd van verzamelingen
pseudoniemen die onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. In bet voorjaar
werd bet accent verlegd naar het onderzoek van aanvallen op RSAbandtekeningen en naar mogelijke beveiligingen tegen zulke aanvallen. RSA
bleek met name kwetsbaar voor zogenaamde multiplicatieve aanvallen. Dit
onderzoek leidde in juni ook tot de basisidee voor een nieuw digitaal bandtekeningenschema, later DJ genaamd. DJ-bantekeningen zijn o.a. wel goed
bestand tegen multiplicatieve aanvallen.
Samen met J. van der Graaf (student UvA) werd ook nog gewerkt aan
verbeterde protocollen t.b.v Mental Poker. Tevens is een al eerder bedachte
datastructuur voor het zoeken in grote bestanden verder uitgewerkt en beter
beschreven.
Momenteel werken Kersten en de Jonge beide aan de afronding van bun
proefschrift. In de door ZWO gesubsidieerde periode heeft bet onderzoek
geresulteerd in 6 artikelen in internationale tijdschriften (3 in ACM Transactions on Database Systems, 2 in Software, Practice & Experience, 1 in
Information Systems), 7 artikelen in verslagen van conferenties met een beoordelingsproces en 16 overige wetenscbappelijke publikaties en rapporten.
Communicerende parallelle processen in besturings- en bedrijfssystemen
(dit project is in september overgebracbt naar de WGM Interactieve systemen)
Projectleider
Medewerker
Aanvang

: prof.dr. J. van den Bos (KU Nijmegen)
: vacature
: in 1984
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Het genereren van efficiente vertalers uit algemene gesloten Affix- grammatica's
Projectleider
Medewerker
Aanvang
Einde

:
:
:
:

prof. C.H.A. Koster (KU Nijmegen)
ir. M. Meijer

september 1981
31 december 1983

Algemene strekking. Bij een vergelijking tussen verkregen en beoogde resultaten valt een aantal verschillen op. Op sommige onderdelen bleek de
oorspronkelijke doelstelling veel moeilijker te realiseren dan was voorzien, op
andere viel die realisering juist mee. In dat opzicbt wijkt dit project niet af
van enig ander onderzoek.
De belangrijkste verschillen komen daaruit voort, dat de oorspronkelijk
voorziene realisering van bet (statiscb semantische) translatormodel, namelijk
als uitbreiding van bet eerder ontwikkelde (dynamiscb semantiscbe) transducermodel, niet goed mogelijk was (althans binnen redelijke grenzen van
complexiteit), waardoor een geheel nieuw model moest worden ontwikkeld.
Belangrijkste resultaten. Het belangrijkste resultaat van bet project is dit
nieuwe model. Het model geeft ook (als bet ware zonder extra kosten) oplossingen voor problemen die aanvankelijk afzonderlijk opgelost leken te moeten
worden (affix-directed parsing, circulariteiten). Het model ontslaat de schrijver
van EAG's zelfs van de verplicbting voor elke affixpositie een 'flow' te
specificeren. In feite bemvloedt een expliciete flowspecificatie uitsluitend de
efficiente van de gegenereerde translator.
Het op een na belangrijkste resultaat van bet project is een notatie voor
de doelmachine van de (transducer-/translator-) generator. Deze notatie
vereenvoudigt de abstracte beschrijving van de modellen aanzienlijk en maakt
tocb een bijna triviale transcriptie naar concrete machines mogelijk. De notatie
brengt samen met de verderop genoemde bootstrap-realisering de generator tot
een boge graad van portabiliteit. De notatie bevordert ook bet inzicbt in bet
alomtegenwoordige mechanisme van backtrack via voortzettingen. De notatie
lijkt voorts van toepassing in een veel ruimer kader dan dat van vertalervoortbrenging alleen.
Een derde belangrijk resultaat is een nieuw, efficient 'bottom-up'
ontleedalgoritme met backup.
Verslaglegging. Het feit dat bet translatormodel opnieuw moest worden
ontwikkeld, beeft de schriftelijke vastlegging van deze ontwikkelingen vertraagd. Op dit moment (maart 1984) zijn alle essentiele onderdelen voor een
dissertatie [ l] gereed, maar ontbreken nog verbale toelicbtingen,
verantwoordingen, inleiding en dergelijke.
Gegeven (o.a.) de onderwijslast van de auteur, ziet bet er nu naar uit dat
bet eerste afgeronde concept van de dissertatie in de zomer van 1984
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gereedkomt. Het spreekt vanzelf dat het concept tenminste in de vorm van een
intern rapport aan ZWO zal worden toegezonden, zodra dit mogelijk is.
Voorts zal na het verschijnen van de dissertatie worden gestreefd naar
publikatie van een antal artikelen waarin afzonderlijke onderwerpen worden
behandeld (het algemene model, de doelmachinenotatie, de ontleedalgoritme).

lmplementatie en toepassingen. Aan het gereedkomen van de dissertatie is
voorrang gegeven boven een implementatie van de modellen. Toch is niet
alleen al een zeer efficiente ontledergenerator gerealiseerd, maar ook een
efficiente transducergenerator (op 2 verschillende doelmachines), gebaseerd op,
en een variant van, het prototype beschreven in [2]. Deze is gerealiseerd door
rniddel van een 'bootstrap' van steeds krachtiger EAG's (hetgeen de
modificeerbaarheid en portabiliteit sterk bevordert).
Inrniddels wordt in het kader van een ander ZWO-project (SION
1 feb. '84) gewerkt aan een concrete realisering van de bovenbedoelde en in de
dissertatie beschreven modellen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de via
een bootstrap gerealiseerde transducergenerator.
Ook de meer omvangrijke toepassingen zijn naar dat project overgedragen. De ontledergenerator en in mindere mate ook de transducergenerator
worden-al geruime tijd met enig succes toegepast in linguistisch onderzoek [3].
De transducergenerator wordt voorts bij het onderwijs in vertalerbouwkunde
gebruikt.
Overige resultaten. Een aantal minder essentiele problemen zijn principieel
opgelost en grotendeels in de ontleder- en transducergenerator verwerkt (en
daarmee in meer of mindere mate gevalideerd): een leerheuristiek, look-ahead,
andere affix-typen, voorgedefinieerde predicaten, reguliere rechterleden,
lexicalisering d.m.v. tekenklassen en foutattendering.
Ten aanzien van dit laatste functioneert een zeer eenvoudig maar effectief
mechanisme in de transducergenerator. Het algemene probleem van een
automatische voortbrenging van een foutanalysering is echter nog verre van
opgelost. Het vormt dan ook het enige onderdeel van het hier verslagen project
dat zich nog geheel in het stadium van onderzoek bevindt.
Literatuur
1. H. MEIJER . A Translator Generator, dissertatie (nadert voltooiing).
2. H. MEIJER (1980). An implementation of affix grammers. N.D. JONES
(ed.). Semantics Directed Compiler Generation, Lecture Notes in Computer
Science 94, 320-349.
3. J.M.G.A. AuTS , C.H.A. KOSTER . Tools for Syntactic Corpus Analysis,
Universitair onderzoeksproject LZ/80, KU Nijmegen.
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WGM PRESTATIE -ANALYSE , MODELVORMING EN SIMULATIE

Werkgebied
De WGM PMS heeft als terrein van onderzoek het ontwikkelen van methoden
ter bepaling, analysering, verbetering en voorspelling van de prestaties van
informatieverwerkende systemen. Onderwerpen die behoren tot het terrein van
de werkgemeenschap zijn:
·
I. Hardware-, software- en hybridemonitoren voor het verrichten van metingen aan systemen.
2. Modelvorrning van de te onderzoeken systemen.
3. Analyse van modellen langs wiskundige weg (wachttijdtheorie, operationele
analyse) en met behulp van computersimulaties.
4. Bepaling en modelvorrning van de werklast van een systeem.
5. Analyse van de verwerkingscapaciteit en reactietijden van een systeem. Het
komt voor dat ook de gebruiker gerekend kan worden te behoren tot het
systeem.
6. Analyse van het operating systeem van een computer met het kenmerk de
prestaties van het systeem te be'invloeden.
7. Analyse van centrale verwerkingseenheden (CPU's) en geheugensystemen
waaronder hierarchische structuren (cachegeheugen, werkgeheugen,
invoer/uitvoerkanaal, schijf) alsmede het geheugenbeheer (scheduling en
allocating procedures).
8. Onderzoek naar lokaliteitskenmerken in de gegenereerde adresstroom van
een programma (workingset).
9. Analyse van de verwerkingscapaciteit, reactietijden en data-integriteit van
geografisch gespreide 'data bases'.
10. Optimalisering van de technische middelen in gedistribueerde systemen
(informatieopslag, telecommunicatielijnen, computercapaciteit, schakel- en
concentratiepunten).
11. Analyse van de bedrijfszekerheid van systemen in aanwezigheid van
apparatuur- en programmatuurstoringen.
Werkgemeenschapscommissie
Op 31 december was de WGM-commissie als volgt samengesteld:

prof.dr. A.R. Bakker
dr.ir. E.A. van Doom
prof.ir. G.L. Reijns
dr. A.L. Schoute
prof.dr. J. Wessels

RU Leiden
CWI Amsterdam
voorzitter, TH Delft
secretaris, TH Twente
TH Eindhoven

De activiteiten van de WGM-commissie hebben zich beperkt tot de gangbare
bestuurlijke taken. Een projectaanvraag werd via de werkgemeenschap
ingediend en behandeld (commissiebijeenkomst op 6 mei), waarbij exteme
referenten werden ingeschakeld en op 7 juni advies aan SION werd uitgebracht.
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Algemene act1V1te1ten, anders dan in het kader van het NGI-SION
Voorjaarssymposium op 30 en 31 maart hebben niet plaats gevonden. Op dit
symposium werden 5 presentaties verzorgd en werd een werkgemeenschapsbijeenkomst gehouden.
Verslag van de onderzoeksprojecten

Eisen te stellen aan werklastbeschrijving, computermodel en meetinstrument
voor computer performance analyse
Projectleider
Aanvang

: prof.ir. G.L. Reijns (TH Delft)
: in 1984

Prestatie-evaluatie van informatieverwerkende systemen door middel van
wachtrijmodellen, in het bijzonder planningsmethodiek en implementatieaspecten
Projectleider
Medewerker
Aanvang

: prof.dr. J. Wessels (TH Eindhoven)
: drs. R.J. Wijbrands
: juni 1983

Het project is op 1 juni 1983 gestart met de aanstelling van drs. R.J. Wijbrands als projectmedewerker. Het eerste jaar is gedeeltelijk gebruikt voor
algemene orientatie op het onderwerp op basis van literatuurstudie en gesprekken met prestatiedeskundigen bij diverse rekencentra.
Als eerste onderzoeksonderwerp is gekozen de modellering en analyse van
het interne communicatiesysteem bij mainframe-computers. Dit communicatiesysteem verbindt het kerngeheugen met het achtergrondgeheugen,
meestal schijfeenheden, en bestaat uit kanalen en diverse soorten controllers.
In het bijzonder is hierbij aandacht besteed aan de MVS-omgeving met TSO.
Ook bij dit onderzoek is veelvuldig contact geweest met specialisten op het
gebied van beheer en van metingen, o.a. prof.ir. G.L. Reijns en ir. R. Paans
(TH Delft).
Voor eenvoudige vormen van de modellen zijn analysemethoden ontwikkeld, gebaseerd op Mean Value Analysis. Thans wordt gewerkt aan meer complexe modellen, o.a. voor de situatie van twee mainframes met gemeenschappelijk achtergrondgeheugen.
WGM PATR00NHERKENNING EN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE
Werkgebied

Het taakgebied van de WGM PKI is het formuleren van strategieen voor
automatische of interactieve verwerking van multidimensionale gegevens
(patroonherkenning) en voor de automatische of interactieve bewerking, verwerking en interpretatie van beelden (beeldverwerking) en de toepassing van
dergelijke strategieen.
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De Patroonherkenning kan worden gekarakteriseerd door de volgende begrippen:
1. Statistisch:
- methoden voor feature- extractie en -selectie
- classificatietechnieken (met en zonder leerbestanden)
- parameterschatting
2. Syntactisch:
- selectie van prirnitieven
- grammatica's voor patroonbeschrijving
- linguistische patroonanalyse
- inferentiesystemen
De Bee/dverwerking kan worden samengevat in de volgende begrippen:
- beeldcodering
- beeldrepresentatie
- beeldverbetering en beeldrestoratie
- segmentatie van beelden
- analyse van vorm, kleur en fijnstructuur
- drie-dimensionale beeldinterpretatie
Toepassingsgebieden zijn o.a. de volgende:
- herkenning van spraak
- herkenning van letters, cijfers en tekst
- biomedische beeldverwerking
- remote sensing
- diagnostische systemen
- meteorologische gegevensverwerking
- archeologische gegevensverwerking
Het vakgebied Kunstmatige Intelligentie kan globaal omschreven worden als de
studie en constructie van programmatuur en (in sommige gevallen) special purpose hardware voor het verrichten van taken, waarvan in het algemeen
gemeend wordt dat ze intelligentie vereisen wanneer ze door mensen worden
uitgevoerd. Een specifieke beschrijving kan gegeven worden in de vorm van
een opsomrning van deelgebieden.
Kerninformatica

- Automatische programmering
- Deductie en automatische bewijsvoering
- Probleemoplossen, besturings- en zoekmethoden
- Taalontwikkeling
- Formalismen en methoden van kennisrepresentatie
Toepassingsgerichte informatica

- Leren
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-

Begrijpen en genereren van natuurlijke taal
Robotica
Analyse van beeldgegevens
Expertsystemen

Toepassingen binnen andere vakgebieden
- Computersimulatie van cognitieve processen
- Intelligente computer-ondersteunde-instructie
- Intelligente mens-machine-interactie
- Kantoorautomatisering
- Industriele automatisering
Werkgemeenschapscommissie
Op 31 december was de WGM-commissie als volgt samengesteld:

prof.dr.ir. J.H. van Bemmel
prof.dr. IJ. Boxma
dr. E.S. Gelsema
ir. G.H.L.M. Heideman
ing. R. Scbaa
prof.dr. RT. van de Walle
dr. B.J. Wielinga
prof.dr. I.T. Young

VU Amsterdam
TH Delft
voorzitter, VU Amsterdam
TH Twente
Philips Nat. Lab/Univ. van Amsterdam
KU Nijmegen
secretaris, Universiteit van Amsterdam
TH Delft

Tijdens bet verslagjaar kwam de commissie tweemaal bijeen. Agendapunten
waren o.a. de beoordeling van de projectaanvragen en de procedure m.b.t. de
beoordeling. Daarnaast werd een voorlopig voorstel voor een beleidsbegroting
1984 besproken.
WGM INTERACTIEVE SYSTEMEN
Werkgebied
De WGM IS boudt zicb bezig met de informatica van interactieve systemen.
Onder een interactief systeem wordt verstaan bet gebeel van computers,
programmatuur en randapparatuur, met daarin een speciale rol voor alle soorten terminals en telestations, waarbij de communicatie tussen bet systeem en
de exteme stimulus/ respons- bron op de voorgrond staat.
Bij veel toepassingsgebieden speelt een bepaalde klasse van
informaticametboden of een bepaalde combinatie van metboden een
dominante rol. Bij interactieve systemen is bet bepalen van zo'n karakteristieke
klasse of combinatie essentieel. Om die reden is de informatica van interactieve
systemen een voorbeeld van toepassingsgericbte informatica. Het is vaak zinvol te vermelden op welke toepassing bet informatica-onderzoek gericbt is.
De architectuur van bet interactieve systeem wordt sterk bei:nvloed door
de aard en bet gedrag van de exteme component. Bij deze toepassingsgericbte
informatica worden metboden uit de keminformatica gebruikt, waarbij betzij
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verfijning of verdieping van deze methoden, hetzij nieuwe combinaties van
methoden toegepast worden. De probleemstelling kan leiden tot het ontwikkelen van nieuwe methoden in de kerninformatica.
De WGM IS kent de volgende hoofdinrichtingen:
Interactieve systemen: interactieve talen en dialoogtalen, architectuur, interactieve informatiesystemen (MIS en DSS).
Mens-machine- communicatie: ware-tijd MMC, inrichting van invoer- en uitvoermedia, ergonomie van prograrnmatuur en architectuur, CAI.
Real-time- en procesbesturingssystemen: prograrnmatuur en architectuur, realtime kernels, procescommunicatie en synchronisatie, talen voor real-time- en
procesbesturing, modellen voor industriele automatisering, robotica,
CAD/CAM.
Computergrafiek: prograrnmatuur, algoritmiek, datastructuren, architectuur
voor raster- en vectorgrafiek, micro-elektronica voor speciale functies, methoden voor beeldspecificatie, -opbouw en -modificatie, grafische editors.
De volgende onderwerpen zijn relevant voor interactieve systemen:
- invoer/uitvoer en datacommunicatie
- gespecialiseerde en toepassingsgerichte systemen
- Software (voor zover bet interactieve aspecten betreft)
- mens-machine-systemen
- rekenmethoden, met speciale nadruk op: computergrafiek, beeld- en
tekstverwerking
Toepassingsgebieden zijn:
Computergestuurde technische berekeningen, 'Computers in Other Systems' en
'Computing Milieux'.
Werkgemeenschapscommissie
Op 31 december was de WGM-commissie als volgt samengesteld:

prof.ctr. J. van den Bos
prof.ir. D. Bosman
prof.drs. C. Bron
prof.dr.ir. R. den Buurman
ir. J. Faddegon
drs. P.J.W. ten Hagen
prof.drs. J.H. van den Hende
prof.ctr. L.O. Hertzberger
ir. W. Loeve
drs. W.L. Posthumus

voorzitter, KU Nijmegen
TH Twente
RU Groningen
TH Delft
Dr. Neher Laboratorium P1T
secretaris, CWI Amsterdam
TH Delft
NIKHEF Amsterdam/UvA
NLR Amsterdam
VU Amsterdam

De WGM Interactieve Systemen hield in 1983 twee bijeenkomsten. Een op
het NGI-SION Voorjaarssymposium en een in oktober. Op beide bijeenkomsten werden naast het bespreken van organisatorische zaken ook
wetenschappelijke voordrachten gehouden. Van de laatsten zijn samenvattingen
te vinden in resp. nieuwsbrief no. 3 no. 4. Daarnaast belegden
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werkgemeenschapscommissie en bestuur een aantal vergaderingen o.a. over
gebiedsomschrijving en stirnulering van het onderzoek in het WGM-kader.
WGM BESTUURLIJKE INFORMATICA
Werkgebied
Het vakgebied bestuurlijke informatica omvat de studie van de verzorging van
informatie - in het bijzonder met behulp van automaten - ten behoeve van het
besturen, beheersen en doen functioneren van door mensen bestuurde
organisaties. Tot het vakgebied behoort mede het ontwikkelen c.q. toepassen
van methoden, die kunnen warden gebruikt bij het beschrijven en analyseren
van de problematiek van de informatieverzorging en bij het ontwerpen en
invoeren van informatiesystemen.

Als trefwoorden kunnen we noemen in alfabetische volgorde:
Automatiseringsbeleid
Beheersen van organisaties
Beheersingssystemen (m.b. t. gegevensverzamelingen, netwerken enz.)
Bescherming van de persoonssfeer ('privacy')
Beslissen m.b.v. computer
Beslissingsondersteunende systemen
Besturen van organisaties
Bestuurlijke informatieverzorging
Betrouwbaarheid van systemen
Beveiliging van systemen
Centralisatie/ decentralisatie
Communicatie, gegevensoverbrenging
Configureren van gegevensverwerkende systemen
Controles (ingebouwde, geprograrnmeerde)
Functioneren van organisaties
Gegevensontsluiting
Gegevensverzameling
Gespreide systemen
Informatiebehoeftebepaling
Informatiebeleid
Informatiesystemen
Interactie
Invoermethoden
Kantoorautomatisering
Kosten/nut-analyses m.b.t. toepassingen
Kwaliteit van gegevens en informatie
Ontwerpen van systemen
Organisatie van automatiseringscentra
Systeemanalyse
Systeemontwikkelingsmethoden
Testen van systeemverwerking
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Toepassingspakketten
Uitvoermethoden
Uitwisselbaarheid (van gegevens)
Verstrekken van gegevens
Verzamelen van gegevens
W aarde van informatie
Werkgemeenschapscommissie
Op 31 december was de WGM-commissie als volgt samengesteld:

prof. A. Beek R.A.
prof.dr. T.M.A. Bemelmans
drs. S.K.Th. Boersma
prof.dr. A. Bosman
prof.dr. C. Brevoord
prof.drs. B.K. Brussaard
prof. E. Jans
prof.dr. J. Kleijnen
prof. J.M. van Oorschot
prof. C. van Swigchem. R.A.
prof.dr. A.A. Verrijn Stuart

KMA Breda
secretaris, TH Eindhoven
RU Groningen
RU Groningen
TH Delft
TH Delft
EU Rotterdam
KH Tilburg
VU Amsterdam
TH Twente
voorzitter, RU Leiden

