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VOORWOORD

In het jaar I 984 heeft de Stich ting i.o. Informatica Onderzoek in Nederland (SION)
haar activiteiten op het gebied van het informatica-onderzoek aanzienlijk kunnen uitbreiden, zoals uit het voorliggende jaarverslag moge blijken. Het aantal via SION
gesubsidieerde onderzoekprojecten steeg beduidend.
Ook in beleidsmatig opzicht was 1984 een belangrijk jaar voor de informatica. Mede
in het kader van het in januari door de Ministers van Onderwijs en Wetenschappen,
van Economische Zaken en van Landbouw en Visserij aan de Tweede Kamer
voorgelegde Informatica-Stimuleringsplan zijn verschillende stimuleringsprogramma's
opgezet op het gebied van de informatica en de informatie-technologie. Voor zover dit
programma's voor fundamenteel onderzoek of kadervorming betrof werd bij de projectbeoordeling meestal de hulp van SION ingeroepen. Op deze wijze, <loch ook door
bestuurlijk overleg met andere instellingen en door mede-organisatie van het NGISION Symposium, heeft SION haar coordinerende functie op het gebied van het
informatica-onderzoek kunnen versterken. Zij hoopt dat haar de gelegenheid zal worden
geboden op deze weg voort te gaan.
SION was in de gelegenheid deze activiteiten te ontplooien door het door ZWO aan
haar verstrekte subsidie, waarvoor hier erkentelijkheid wordt uitgesproken.
Bijzondere dank gaat uit naar de velen die zich dit jaar in commissies en het bestuur
van de Stichting i.o. hebben ingespannen voor het informatica-onderzoek in Nederland.
Tenslotte danken wij alien die in het verslagjaar samenwerkten met SION voor de
bijdragen die zij hebben geleverd.

R.P. van de Riet
Voorzitter SION
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Algemeen verslag

DOELSTELUNG

Op 6 november 1980 werd in een gemeenschappelijke vergadering van de besturen van
de werkgemeenschappen Theoretische Informatica en Programmatuur en Architectuur
besloten tot vorming van de Stichting I11formatica Onderzoek in Nederland, SION. Op
I augustus 1982 werd door het voorlopig SION-bestuur een verzoek bij ZWO ingediend
tot erkenning van SION als ZWO-stichting. Het ZWO-bestuur besloot daarop in het
voorjaar van 1983 om SION in zijn organisatie op te nemen als een groepering van
werkgemeenschappen die als functionele eenheid nauw zal samenwerken met de Stichting Mathematisch Centrum. In verband met een op handen zijnde reorganisatie van
ZWO werd de formele stap tot oprichting van SION als stichting niet genomen.
De Stichting i.o. Informatica Onderzoek in Nederland, SION, stelt zich ten doe) het
fundamentele onderzoek op het gebied van de informatica te bevorderen. Zij tracht dit
doel te verwezenlijken als onderdeel van de Nederlandse organisatie voor zuiverwetenschappelijk onderzoek, ZWO. Enerzijds geschiedt <lit door honorering en begeleiding van onderzoekprojecten op het gebied van de informatica met behulp van door
ZWO en de Stichting voor de Technische Wetenschappen, STW, verstrekte subsidie.
Anderzijds poogt SION door bestuurlijk overleg met andere stichtingen en organisaties,
door het ter beschikking stellen van haar expertise voor de beoordeling van subsidieaanvragen voor onderzoekprojecten op het gebied van de informatica bij andere
financieringsprogramma's, door de organisatie samen met het NGI van het jaarlijks
NGI-SION Symposium en door deelname aan diverse discussies en bijeenkomsten de
coordinatie van het informatica-onderzoek in Nederland te bevorderen.
De informatica omvat in de visie van SION de wetenschappelijke en 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
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worden voortgebracht. Anderzijds moeten de betrokken gegevens worden verwerkt
overeenkomstig geschikt geconstrueerde algoritmen uitgedrukt in geschikte
programrneertalen, d.w.z. gerepresenteerd in de vorm van programrna's. De interne
structuur van computers, in het bijzonder van hun besturing en geheugenstructuren,
speelt hierbij een voorname rol. Het deelgebied van de discipline waarin deze problemen praktisch en theoretisch bestudeerd worden duidt men aan als de kernin formatica.
Nu vormt de 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 dat 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 hulpmiddelen 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 de computer, aan computer-gesteund ontwerpen enz. Wij zullen <lit
veelvormige terrein, waarop het fundamenteel onderzoek tot het door SION bestreken
gebied gerekend moet worden, de roepassingsgerichte informatica noemen.
Soms zijn zulke hulpmiddelen 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 betreffende gebied. Voorbeelden hiervan vindt men in bepaalde delen
van de medische en de bestuurlijke informatica. In ieder onderzoekproject met dit
karakter zal uitgemaakt moeten worden of men het zwaartepunt aan de zijde van de
informatica wil Ieggen ofwel aan de zijde van het toepasingsgebied. Wij zullen hierbij
spreken van multidisciplinair informatica-onderzoek. Hierbij moeten zorgvuldige afspraken worden gemaakt met andere onderzoekbevorderende organisaties om duplicatie of
verwaarlozing te voorkomen.
0RGANISATIE

SION wordt geleid door een bestuur. De Stichting i.o. kent zes werkgemeenschappen .
Dit zijn verbanden van actieve onderzoekers op een bepaald deelterrein van de
informatica. Het betreft:
I. Theoretische Informatica
2. Programrnatuur en Architectuur
3. Prestatie-analyse, Modelvorming en Simulatie
4. Patroonherkenning en Kunstmatige Intelligentie
5. Interactieve Systemen
6. Bestuurlijke Informatica
Elke werkgemeenschap kent een werkgemeenschapscomrnissie die is belast met de
stimulering, coordinatie en evaluatie van het onderzoek binnen de werkgemeenschap en
die adviseert aan het bestuur t.a.v. de beoordeling en priorering van de jaarlijks
ingediende onderzoekvoorstellen binnen het vakgebied van de werkgemeenschap. Elke
werkgemeenschapscomrnissie draagt een van zijn )eden voor als lid van het SIONbestuur. Naast deze leden telt het bestuur nog ten hoogste negen andere )eden.
Secretariele, administratieve en organisatorische werkzaamheden ten behoeve van
bestuur, onderzoekprojecten en werkgemeenschappen worden uitgevoerd door het
Bureau van SION.
Naast deze werkgemeenschappen is binnen SION tevens een samenwerkingsverband
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'Toepassingsgerichte Informatica' actief. vooralsnog vooral als discussiegroep.

VERSLAG VAN HET BESTUUR

Op 31 december bestond het 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.dr. L.O. Hertzberger
prof. C.H .A. Koster
prof.dr. J.van Leeuwen
prof.dr.ir. R. Maes
prof.ir. G .L. Reijns
prof.dr. A.A. Verrijn Stuart
prof.ir D.H. Wolbers

voorzitter. VU Amsterdam
vice-voorzitter, TH Twente
secretaris-penningmeester.
VU Amsterdam
CW! Amsterdam
TH Eindhoven
RU Leiden
Philips Nat.Lab. Eindhoven
TH Twente
TH Eindhoven
NIKHEF-H / Univ. van Amsterdam
KU Nijmegen
RU Utrecht
Univ. van Amsterdam
TH Delft
RU Leiden
TH Delft

Als uitvoerend secretaris trad op dr. J.C.P. Bus (Stichting Mathematisch Centrum).
De bestuursleden Hertzberger en Maes traden in mei toe tot het bestuur.
De bestuursvergaderingen werden bijgewoond door de directeur van de Nederlandse
organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek ZWO, prof.dr. R. van Lieshout. of
namens hem door dr. H. Weijma.
Het bestuur kwam in vergadering bijeen op 4 mei. 26 juni en 29 oktober. De vergadering van 4 mei was gewijd aan de opstelling van de beleidsbegroting
1985 / Meerjarenraming 1986-1989 van SION. die op 1 juni aan ZWO werd voorgelegd .
In deze beleidsbegroting pleitte het bestuur voor een aanzienlijke structurele verhoging
van het subsidie voor SION in de jaren 1985 t/ m 1989. Daarnaast kwa men onder meer
aan de orde het verzoek van de Commissie Nationale Faciliteit Informatica aan SION
om te adviseren omtrent de beoordeling van onderzoekvoorstellen in dit kader, het
NGI-SION Symposium 1985 en de verhouding tot STW. Met betrekking tot het laatste
onderwerp werd een commissie ad hoc ingesteld bestaande uit Bus. Hertzberger en
Koster met de opdracht voorstellen te doen voor de verhouding van SION tot STW in
de toekomst.
De bestuursvergadering van 26 juni was bijna geheel gewijd aan de bespreking van
de onderzoekvoorstellen die in het kader van de Externe Beoordeling Voorwaardelijke
Financiering aan SION werden voorgelegd. Een commissie ad hoc, bestaande uit de
bestuursleden De Bakker. Bemelmans, Blaauw, Gelsema en Van de Riet bereidde deze
beoordeling voor.
Bespreking van de nieuwe projectaanvragen en vaststelling van de bij ZWO in te dienen bestedingsbegroting vond plaats in de vergadering van 29 oktober. Naast 12
continueringsaanvragen werden 11 van de 15 ingediende nieuwe projectaanvragen ter
subsidiering opgenomen in de bestedingsbegroting, die in december aan ZWO werd
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voorgelegd.
Op verzoek van ZWO heeft het bestuur commentaar geformuleerd op het in januari
door de Ministers van Onderwijs en Wetenschappen, van Economische Zaken en van
Landbouw en Visserij aan de Tweede Kamer voorgelegde Informatica-Stimuleringsplan.
Hierin werd instemming betuigd met de voorgestelde stimulerende maatregelen op het
gebied van de informatica en de informatietechnologie en werd de expertise van SION
aangeboden bij de concrete invulling van de voornemens. Gewezen werd op de noodzaak tot coordinatie en goed overleg tussen de diverse financieringsprogramma's die in
het plan naar voren worden gebracht.
Namens het bestuur werd door Hertzberger deelgenomen aan de door de STW
bijeengeroepen vergadering over toegepaste informatica.
Namen s SION werd door Verrijn Stuart een voordracht gehouden op het door de
VIFKA georganiseerde Nationaal Informatica Congres.
In april werd door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen aan ZWO en de
sectie Informatica van de Academische Raad (ARSI) gevraagd uitvoering te geven aan
de beleidsvoornemens tot creatie van voldoende toptalent op het gebied van de
informatica. conform het eerder door ARSI en ZWO opgestelde advies. De hiertoe door
ZWO ingestelde Commissie Nationale Faciliteit Informatica verzocht vervolgens SION
behulpzaam te zijn bij de beoordeling van de in te dienen projectaanvragen in dit verband. Het SION-bestuur delegeerde deze taak aan een daartoe ingestelde commissie
Beoordeling N FI-voorstellen. die bestond uit de bestuursleden De Bakker. Bemelmans.
Van den Bos. Duijvestijn en Wolbers (voorzitter), met secretariele ondersteuning door
Bus.
Namens SION hebben drie leden zitting in de Vaste Overlegcommissie (VOC) van de
Stichting Mathematisch Centrum en SION. In deze commissie vindt overleg plaats over
alle onderwerpen van gezamenlijk belang. in het · bijzonder over het informaticaonderzoek bij het instituut CWI van de SMC. Namens SION had in deze commissie
zitting prof.dr.ir. R.T. Boule (KU Nijmegen) vanaf mei. en de bestuursleden Van Leeuwen (tot mei). Van de Riel en Verrijn Stuart. In het verslagjaar vormden naast het
Wetenschappelijk Programma van de afdeling Informatica van het CWI ook het
Ontwikkelingsplan Informatica-onderzoek van het CWI, dat werd opgesteld op verzoek
van de Ministers die verantwoordelijk zijn voor het Informatica-Stimuleringsplan van
de overheid, onderwerp van discussie.
Ook met de Stichting Taalwetenschap (ST) bestaat formeel contact in de vorm van
een Overlegcommissie. Namens SION heeft hierin zitting het bestuursli9 Qe Bakker en
namens ST hebben zitting prof.cir. J.M.G.A. Aarts en prof.cir. J.J.A. van Bakel.
In de Commissie Bezwaarschriften ZWO hebben namens SION zitting prof.dr.ir.
L.A.M. Verbeek en prof.dr.ir. A. van Wijngaarden . Als plaatsvervangende leden zijn
benoemd prof.dr. J.W. de Bakker en prof.dr.ir. W.L. van der Poel.
YERSLAG VAN HET BUREAU

Het Bureau van SION is gevestigd bij het CWI en stond onder leiding van dr. J.C.P.
Bus, als uitvoerend secretaris van SION. De werkzaamheden van het Bureau betroffen
onder meer het uitvoerend secretariaat van het bestuur, de opstelling van begrotingen .
de administratieve en organisatorische begeleiding van de onderzoekprojecten. de
ondersteuning van
diverse bestuurscommissies, de ondersteuning van de
Werkgemeenschappen en de verzorging van informatiemateriaal en van het jaarverslag
van SION. Daarnaast werd ondersteuning gegeven bij de beoordeling van STWprojecten op het gebied van de informatica. Bij deze act.iviteiten werd Bus in het
bijzonder bijgestaan door drs. P. Mostert en mw. K. van Gernert.
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OVERZICHT VAN DE U ITGEV0ERDE PR0JECTEN

WGM Theoretische Informatica
Bewijstheorie van concurrente processen (prof.dr. J. van Leeuwen. RU Utrecht.
prof.dr. W.P. de Roever. KU Nijmegen/RU Utrecht)
Formele modellen voor syntaxis en semantiek (dr. J. Engelfriet. RU Leiden)
Ontwerptheorie van relationele gegevensbankschema's (prof.dr. L. Verbeek. TH
Twente)
Analyse van gedistribueerde berekeningen (prof.dr. J. van Leeuwen. RU Utrecht)
Concurrency (prof.dr. J.W. de Bakker. CWI/VU Amsterdam. prof.dr. W .P. de
Roever. RU Utrecht/KU Nijmegen. prof.dr. G. Rozenberg. RU Leiden)
WGM Programmatuur en Architectuur
De portabele realisatie van een implementatie model voor Extended Affix Grammars (prof. C.H.A. Koster. Ir. H . Meijer. KU Nijmegen)
WGM Prestatie-ana/rse. Mudelvorming en Simulatie
Eisen te stellen aan werklastbeschrijving. computermodel en meetinstrument voor
computer performance analyse (prof.ir. G.L. Reijns. TH Delft)
Prestatie-evaluatie van informatieverwerkende systemen door middel van
wachtrijmodellen. in het hijzonder planningsmethodiek en implementatie-aspecten
(prof.dr. J. Wessels. TH Eindhoven)
WGM Patroo11herke1111ing en Kunstmatige lntelligentie
Multiprocessor Prologsysteem (prof.dr. LO . Hertzherger. dr. B.J . Wielinga. Univ.
van Amsterdam)
WGM lnteractie1·e Srstemen
Communicerende parallelprocessen in besturings- en bedrijfssystemen (prof.dr. J.
van den Bos. RU Leiden)
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FINANCIEEL VERSLAG

Ten behoeve van de financiering van de onderzoekprojecten alsmede de bureaukosten
werd door ZWO een subsidie beschikbaar gesteld ten bedrage van f 725.000,--. Voorts
werd een bedrag van ten hoogste f 300.000,-- ter beschikking gesteld ten behoeve van
apparatuurinvesteringen. Bij de toekenning van dit subsidie werd door ZWO
opgemerkt: 'Voorts wordt u aangeraden alle gevraagde en bij Z.W.O. ingediende
onderzoekvoorstellen te doen aanvangen op een zo vroeg mogelijk tijdstip in 1984.
Blijkt dit problemen te geven van financiele aard, dan kan SION een beroep doen op
de middelen uit het Speciale Programma van Z.W.O., waarin sedert kort ook de
informatica als prioriteitsprogramma is opgenomen.'
NGI-SION SYMPOSIUM
Op 16 en 17 april werd in Amsterdam het Tweede NGI-SION Symposium gehouden.
Dit symposium werd gehouden onder de subtitel: 'State of the art' en was vooral
gericht op de bevordering van contacten en de uitwisseling van informatie tussen de
beoefenaren van het informatica-onderzoek en de gebruikers ervan. Naast de diverse
lezingen die werden gehouden in de parallelsessies, waarvan vele door bij SION aangesloten onderzoekers, werden de volgende plenaire voordrachten gehouden:
A. Meijer (James Martin Ass.): Data Communicatie begrippen; 'Packet switching':
K.inderziekte van de datacommunicatie.
J.M . Cadiou (Commissie van de EG): The ESPRIT-programme of the European
communities.
R.F. de Bru"ine (Min. EZ), B.K. Brussaard (Min. Binnenl. Zaken) en H.L. Jonkers
(Min. O&W): Ontwerpnota Informatica-Stimuleringsplan.
K. Sloan (ADR) : Improved productivity through 4th generation system integration
with relational data base management.
G.A. Blaauw (TH Twente): Prototyping.
H.P. Flatt (IBM Scientific Center Palo Alto, USA) : Expert systems: some development experience.
Namens SION hadden in de programmacommissie zitting: prof.dr.ir. A. Duijvestijn,
prof.dr. T.M.A. Bemelmans en dr. J.C.P. Bus.
De samenstelling en begeleiding van de uitgave van de proceedings lag bij dr. J.C. P.
Bus in samenwerking met de secretaris van het NGI-bestuur P.Th.J. Ploeger.
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OVERZJCHT VAN DE VIA

SIQN

AANGESTELDE PR0JECTMEDEWERKERS

WGM Theoretische Informatica
drs. R. Gerth
dipl. inf. H. Vogler
drs. M. Dhillon
drs. H.C. Bodlaender
drs. R. Koymans
drs. J.N. Kok
WGM Programmatuur en Architectuur
drs. J.M.I.M. Leo
WGM Prestatie-analyse, Modelvorming en Simulatie
ir. J.G.M. Kroon
drs. R.J. Wijbrands
WGM Patroonherkenning en Kunstmatige lntelligentie
ir. P.P. Jonker
R.J. Ekkers
drs. W.G.P. Mooij
WGM lnteractieve Systemen
drs. P. Kranenburg
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Verslag van de Werkgemeenschappen

WGM THEORETISCHE INFORMATICA

WGM PROGRAMMATUUR EN ARCHITECTUUR
WGM PRESTATIE-ANALYSE, MOOELVORMING EN SIMULATIE
WGM PATROONHERKENNING EN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE
WGM INTERACTIEVE SYSTEMEN
WGM BESTUURLIJKE INFORMATICA
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WGM TuEORETISCHE INFORMATICA
Werkgebied

De WGM Tl 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 het 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
prof.dr. J. Bergstra
dr. P. van Emde Boas
prof.dr. J. van Leeuwen
prof.dr. J. Paredaens
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
CWI
Universiteit van Amsterdam
RU Utrecht
TH Eindhoven/ UIA Antwerpen
TH Eindhoven
KU Nijmegen
secretaris, RU Leiden
TH Twente
TH Delft

Algemene activiteiten
Van de Nieuwsbrief van de WGM zijn in het verslagjaar twee nummers verschenen.
Verslag van de onderzoekprojecten
Bewijstheorie van concurrente processen

projectleiders
Medewerker
Aanvang

prof.dr. J. van Leeuwen (RUU),
prof.dr. W.P. de Roever (KUN / RUU)
drs. R. Gerth
I mei 1982

Het onderzoek betreft de ax.iomatisering van het procedure concept, geplaatst in een
context van concurrente en gedistribueerde berekeningen en het bewijzen van de
(relatieve) volledigheid van de verkregen formele systemen.
Het eerste projectjaar ('82-'83) resulteerde in (I) de axiomatisering van het Ada
rendezvous mechanisme en (2) een eerste versie van een bewijssysteem voor een
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'monitor based' concurrente taal. In '83 werkte Gerth aan de generalisatie en verdieping
van de aan bovenstaande axiomatiseringen ten grondslag liggende technieken; dit betrof
de syntax-directedness van temporele bewijssystemen.
In het afgelopen jaar werd dit onderzoek beeindigd in 'Transition Logic', en werd
gepresenteerd op een ACM conferentie (STOC). Het Ada bewijssysteem verscheen in de
loop van '84 in Science of computer programming. De soundness van dit systeem is
inrniddels aangetoond.
Naast deze activiteiten werkte Gerth met Shyamasundar (Tata Institute, India), De
Roever en Koymans (KUN) aan een compositionele semantiek voor real-time
eigenschappen van concurrente talen; dit in het kader van De Roevers aandeel in het
Landelijk Project Concurrency. Tevens onderzochten Gerth en De Roever, als begeleiders van een afstudeer-student, Stomp, of de Isle orde mu-calculus faire terrninatie van
programma's kan uitdrukken.
Formele modellen voor syntaxis en semantiek
Projectleider
Medewerker
Aanvang

dr. J. Engelfriet (RUL)
dipl.inf. H. Vogler
I april 1983

Dit onderzoek betreft boomomzetters (Eng. tree transducers) die afgeleid zijn van formalismen waarin in het bijzonder context-afhankelijke aspecten van syntax en semantiek kunnen worden uitgedrukt (zoals attributen grammatica's en denotationele semantiek).
Een groot dee! van 1984 is besteed aan de gedetailleerde technische uitwerking van
de ideeen uit 1983 : de equivalentie van de macro boomomzetter met de ge'indiceerde
boomomzetter, de geneste-stapel boomomzetter en de stapel-van-stapels boomomzetter.
Met name voor het deterrninistische geval moest het begrip 'look-ahead' voor geheugentypes ontwikkeld worden. Met behulp hiervan werd bewezen dat, in het deterrninistische geval, composities van macro boomomzetters equivalent zijn met ge'itereerde-stapel
boomomzetters (een ge'itereerde stapel is een stapel van stapels van ... stapels).
De resultaten van dit onderzoek werden gedeeltelijk gepubliceerd in "Regular characterizations of macro tree transducers", Proc. CAAP'84 (Ninth Colloquium on Trees in
Algebra and Programming), ed. B. Courcelle, Cambridge University Press, p. 103-117.
De volledige resultaten staan in het rapport "Push-down machines for the macro tree
transducer" (Rapport no. 84-13, Leiden, en INF-Memorandum, THT).
Analoog aan de ' n-level' grammatica's werden de n-level boomomzetters (n ;;a,
0)gedefinieerd, als generalisatie van de macro boomomzetter (n = I) en de 'top-down'
boomomzetter (n = 0). Een n-Ievel boomomzetter kan worden opgevat als een n-level
grammatica, waarvan de afleidingen door een syntaxboom (van een programma)
bestuurd worden, en daarmee ook als betere benadering van een formalisme voor
denotationele semantiek. Dit laatste blijkt uit het feit dat in n-level grammatica's functies van functies van ... van functies, tot op niveau n, geformaliseerd worden. In grote
lijnen werd bewezen dat, analoog aan het grammatica-geval, de high-level tree transducer equivalent is met de ge'itereerde-stapel boomomzetter (en dus met composities van
macro boomomzetters, en dus met composities van attributengrammatica's). Een
extended abstract is geaccepteerd voor ICALP '85. Een begin werd gemaakt met de
bestudering van de gewone ge'itereerde-stapel automaten, met name wat betreft restricties op het stapelmechanisme en de toepassing van het look-ahead begrip op
afsl ui tingseigenschappen.
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Ontwerptheorie van relationele gegevensbankschema's
Projectleider
Medewerker
Aanvang

prof.dr. L. Verbeek (THT)
drs. M. Dhillon
15 maart 1983

Het onderzoek is gericht op het ontwerpen van relationele gegevensbankschema's op
basis van afhankelijkheden. Het project omvat de studie van afhankelijkheden die
invloed hebben op het ontwerpprobleem, het ontwikkelen van criteria betreffende
afhankelijkheden in goede ontwerpen en het ontwerpen van algoritmen voor het
construeren van relationele gegevensbankschema's die optimaal zijn ten aanzien van
zulke criteria. In 1984 maakte Dhillon een studie van verschillende modellen voor het
gebruik van een gegevensbank en de invloed die modelkeuze heeft op criteria voor het
ontwerpen van gegevensbankschema's. De bevindingen zijn neergelegd in zijn
memorandum INF-84-9 "Theoretical remarks on query answering in two models of
relational databases", maart 1984.
Daarna is het begrip onafhankelijke component van een gegevensbankschema bestudeerd door Dhillon. Een verslag hiervan is gegeven in memorandum INF-84-16
"Decomposing a relation scheme into independent components", september 1984. Dhillon hield een voordracht met titel "On the conceptual design of relational databases"
voor de tiende vergadering van de SION-werkgemeenschap Theoretische Informatica op
23 november 1984 in Utrecht.
Analyse van gedistribueerde berekeningen
Projectleider
Medewerker
Aanvang

prof.dr. J. van Leeuwen (RUU)
drs. H.L. Bodlaender
1 februari 1984

Doe! van het onderzoek is een fundamentele studie te verrichten van de complexiteit
van gedistribueerde berekeningen, in het bijzonder van de doorwerking en (eventuele)
beperkingen van verschillende hypothetische en bestaande gedistribueerde computer
organisaties.
In het gedeelte van het project tot heden is een analyse gemaakt van de mogelijke
simulaties van (processor)netwerken op netwerken met een kleiner formaat, van hetzelfde of verschillend type. Veel algoritmen op netwerken van processoren gaan uit van
een netwerkgrootte die afhankelijk is van de probleemgrootte. Met behulp van simulaties kan de netwerkgrootte tot een praktisch formaat worden gereduceerd, terwijl de
probleemgrootte willekeurig groot (dus variabel) kan blijven. Precieze karakteriseringen
zijn verkregen voor de mogelijke emulaties van de zgn. shuffle-exchange, 4-pin shuffle en
de cube-netwerken. Aangetoond is dat de vraag of een gewenste emulatie van een
netwerk op een ander mogelijk is, behoort tot de klasse van NP-complete problemen,
waarbij verschillende verdere, realistische aannames gemaakt kunnen worden over de
betrokken netwerken. Een verder onderzoek van netwerkemulaties wordt thans uitgevoerd.
Publicaties
[l] H.L. B0DLAENDER, J. VAN LEEUWEN (1984). Simulation of large networks on smal-

[2)

ler networks, Techn. Rep. RUU-CS-84-4, Dept. of Computer Science University of
Utrecht, Utrecht.
H.L. B0DLAENDER (1984). Uniform emulations of two different types of shuffle
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exchange networks, Techn. Rep. RUU-CS-84-9, Dept. of Computer Science,
University of Utrecht, Utrecht.
Concurrency
Projectleiders

Medewerkers/ aanvang

prof.dr. J.W. de Bakker (CWI/VUA)
prof.dr. W.P. de Roever (RUU / KUN)
prof.dr. G. Rozenberg (RUL)
drs. R. Koymans (vanaf I mei)
drs. J.N. Kok (vanaf 1 oktober)
drs. I. Keesmaat (met ingang van
1 februari 1985)

Het project handelt over theorie en toepassingen van coopererende, communicerende,
parallelle processen.
De kern van het project wordt gevormd door ge'integreerd onderzoek in een team
opgebouwd rondom de projectleiders, drie promovendi en een aantal contactpersonen
uit de industriele research. Hierbij staat uitdrukkelijk voorop om de wisselwerking tussen syntactische, semantische en bewijstheoretische benaderingen te bestuderen aan de
hand van de volgende drie onderwerpen.
(a) Taaltheoretische benadering van het gedrag van Petri netten. De nadruk in dit
deelproject (aan te vangen 1 februari 1985) ligt op het ontwikkelen van generatieve
methoden voor karakterisering van talen van partiele ordeningen.
(b) Semantiek van dataflow en functioneel programmeren. Een denotationeel c.q.
operationeel semantisch kader wordt ontwikkeld om niet-deterministische dataflow en
functioneel programmeren gei:ntegreerd te behandelen. Het onderzoek is in 1984 gestart
met de ontwikkeling van een semantiek voor functionele talen op stromen zoals Turners
SASL of KRC. Gebruik wordt gemaakt van een wiskundig kader gebaseerd op metrische topologie. De beschrijving berust op Banachs dekpuntstelling voor contraherende
afbeeldingen en een (beperkte) versie van de getypte lambdacalculus. Een aantal problemen werd onderkend welke waarschijnlijk wat minder elementaire topologische
hulpmiddelen nodig maken.
Publicatie
[I) J.W . DE BAKKER & J.N. KOK (1984). Towards a uniform topological treatment of
streams and functions on streams, CWI Report CS-R8422, te verschijnen in Proc.
ICALP '85.
(c) Bewijstheorie van real-time systemen. Het onderzoek over de karakterisering van
real-time is op twee sporen voortgezet.
Aangrijpend op een voorlopig rapport over de denotiationele semantiek van real-time
aspecten van ADA [I), is samen met Rob Gerth (RUU) een aanzienlijke vereenvoudiging bereikt door over te gaan op een real-time dialect van CSP (3) waarin het
real-time concurrency fragment van ADA gesimuleerd kan worden. Nadruk is gelegd
op een nette compositionele vormgeving van de resulterende semantiek, aangezien, in de
lijn van het werk van Soundararajan, daaruit rechtstreeks een bijbehorende bewijstheorie valt af te leiden.
Voortbordurend op (2) heeft het onderzoek over real-time temporele Iogica
specificatie tot nadere consolidatie in [4) geleid, waarin een aantal voorbeelden uit de
praktijk van de telecommunicatie gespecificeerd zijn, en vergeleken worden met
specificatiemethoden (voor dezelfde voorbeelden) van andere auteurs (zoals Lamport,
Pnueli, Moszkowski, Milner e.a.).
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Over deze activiteiten is uitgebreid in binnen- en buitenland gerapporteerd (lezing
van Gerth te Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, van De Roever te Manchester
University, van Koymans voor de werkgroep van het Landelijk Project Concurrency,
etc.) en contact gelegd (door deelnarne van De Roever en Koymans aan een 'Advanced
NATO Study Institute on Logics and Models for Verificaton and Specification of
Concurrent Systems'). Ter ondersteuning van dit onderzoek heeft professor Pnueli
(Weizmann Institute of Science, Israel) een week vruchtbaar met betrokkenen samengewerkt, gesteund door zowel ZWO als SION.
Publicaties
(1) R.K. SHYAMASUNDAR, R. GERTH, W.P. DE ROEVER, R. KOYMANS, S. ArunKumdar (March 1984). Summary of a denotational semantics for real-time
programming constructs, KUN Informatica Report no. 50, Katholieke Universiteit
Nijmegen.
(2) R. KOYMANS (April 1984). Een voorbeeld van een real-time temporele logica
specificatie. Proceedings van het NGI-SION 1984 Informatica Symposium, 256-261.
(3) R.K. SHYAMASUNDAR, W.P. DE ROEVER, R. GERTH, R. KOYMANS, S. ArunKumdar (August 1984). Examples of a temporal logic specification. B.T. Denvir,
W.T. Harwood, M.I. Jackson, M.J. Wray (eds.). The analysis of concurrent systems,
Standard Telecommunication Laboratories Ltd., Harlow (England); te verschijnen
in Springer Lecture Notes in Computer Science.
Naast de beschreven activiteiten betreffende promotieonderzoek heeft het LPC
gedurende het verslagjaar een serie van bijeenkomsten in het Landelijk Seminarium en
een Landelijke Werkgroep georganiseerd.
Eerstgenoemde is vooral inleidend van aard ; er vonden 5 bijeenkomsten van een dag
plaats (CWI en RUL) met als sprekers onder meer enkele buitenlandse gasten. De
werkgroep is gewijd aan presentatie van lopend onderzoek. Maandelijks vinden de
bijeenkomsten plaats in Utrecht; speciaal is hierbij aandacht geschonken aan
onderzoekprojecten in industriele research.
Het LPC diende voorts een (inmiddels gehonoreerde) aanvrage voor een gastdocentschap in bij de Nationale Faciliteit Informatica. Voorts werd een aanvang
gemaakt met de organisatie van een in 1985 met ESPRIT steun te houden Advanced
School on Current Trends in Concurrency. In oktober brachten de projectleiders een
bezoek aan de leiding van het Franse C 3 project. Afgesproken werd om een formele
samenwerking aan te gaan. Als eerste stap wordt in mei 1985 een gemeenschappelijke
LPC / C 3 workshop georganiseerd.
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WGM PR0GRAMMATUUR 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 programmatuur (zoals algoritmen,
datastructuren, programeertalen, bedrijfssystemen, vertalers en databanksystemen) en
computerarchitectuur (het ontwerp van computers en computernetwerken).
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. CH.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 werkgemeenschap heeft een aantal keren vergaderd om tot een beoordeling te
komen van de ZWO-aanvragen.
Binnen de werkgemeenschap is een sectie Functioneel Programmeren opgericht, die
een aantal op dit gebied werkzame !eden bundelt.
In de verslagperiode vond slechts een project in het kader van de werkgemeenschap
plaats. Wei werd een groot aantal aanvragen gesteld en beoordeeld, zodat voor de
volgende jaren een grote groei van het onderzoek in SION-verband op de gebieden
programmatuur en architectuur te verwachten is.
Vers/ag van het onderzoekproject
De portabele realisatie van een implementatie model voor Extended Affix Grammars

Projectleiders
Medewerker
Aanvang

prof. C.H.A. Koster (KUN)
ir. H. Meijer (KUN)
drs.J.M.I.M. Leo
I maart 1984

Het doel van het project is te komen tot een efficiente en portabele vertaler generator
voor EAG's met zo min mogelijk restricties op ambigu"iteit en affix flow.
In de verslagperiode werd het in een voorafgaand ZWO project ontwikkelde
prototype van een parsergenerator voor gerestricteerde EA G's van de VAX op de IBM
370 overgedragen.
Een nieuwe evaluatiestrategie voor affixen ('prompt evaluation') werd ontwikkeld. Als
een volgende stap in de richting van een krachtiger parser-generator werden 'equal' en
'unequal' predicaten toegevoegd. Met deze uitbreidingen kan reeds in principe iedere
recursieve functie in EAG's worden uitgedrukt.
De resulterende parser-generator werd met succes ingezet bij een tweetal ZWO
projecten binnen de Werkgemeenschap Computerlinguistiek en Mathematische
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linguistiek:
TOSCA (Tools for Syntactic Corpus Analysis), toegpast op het hedendaags Engels.
LWB (Linguistic Work Bench), een hulprniddel voor de corpuslinguistiek.
Er werd een begin gemaakt met de analyse van de complexiteit van parser-methoden
met backtrack.
Alie genoemde implementeringen vonden plaats door rniddel van bootstrap via
EAG's.
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WGM

PRESTATIE-ANALYSE. MOOELVORMING EN SiM ULATIF.

Werkgehied
De WGM PMS heeft als terrein van onderzoek bet ontwikkelen van methoden ter
bepaling. analysering. verbetering en voorspelling van de prestaties van informatieverwerkende systemen. Onderwerpen die behoren tot bet terrein van de werkgemeenschap
zijn:
I.
Hardware-. software- en hybridemonitoren voor bet verrichten van metingen aan
systemen.
2. Modelvorming van de te onderzoeken systemen.
3. Analyse van modellen langs wiskundige weg (wachttijdtheorie. operationele
anal)Se) en met behulp van computersimulaties.
4.
Bepaling van modelvorming 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 bet systeem.
6. Analyse van bet operating systeem van een computer met bet kenmerk de pre~taties van bet 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 localiteitskenmerken in de gegenereerde adresstroom van een
programma (workingset).
9. Analyse van de verwerkingscapaciteit. reactietijden en data-integriteit va n
geografisch gespreide 'data bases'.
I 0. Optimalisering van de technische middelen 111 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 Doorn
prof.ir. G.L. Reijns
dr. A.L. Schoute
prof.dr. J. Wessels

RU Leiden
CWI Amsterda m
voorzitter. TH Delft
secretaris. TH Twente
TH Eindhoven

Algernene activiteiten
De WGM-commissie is in het verslagjaar bijeengekomen op 7 maart. 29 mei en I
oktober.
Een projectaanvraag werd bij de werkgemeenschap ingediend . Hierover werd op 28
maart aan de betrokkenen een vooradvies uitgebracht en op 3 oktober aan het SIONbestuur een eindadvies.
Op het NGI-SION voorjaarssymposium (16 en 17 april) werd vanuit de werkgerneenschap een viertal presentaties verzorgd.
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Verslag l'an de 011der:.oekprojecte11
Eisen te stellen aan werklastbeschrijving. computermodel en meetinstrument voor computer performance analyse.

Project
Medewerker
Aanvang

prof.ir. G.L. Reijns (THD)
ir.J.G .M. Kroon
15 juni 1984

Het project is op 15 juni gestart met de aanstelling van ir. J.G.M. Kroon. De eerste zes
maanden zijn gebruikt voor algemene orientatie in het vakgebied Computer
Performance en het karakteriseren van werklasten op verschillende niveaus. Dit vond
zijn afsluiting met het bezoeken van het congres Performance '84 in Parijs. Hierhij is
contact gelegd met o.a. prof. Sezazzi . die een specialist is op het gebied van de
werklastkarakterisering. Dit contact is ontstaan naar aanleiding van een aantal
opmerkingen van J.G.M . Kroon op het artikel "A Functional and Resource-Oriented
Procedure for Modeling" (Sezazzi 1981 ).
Sezazzi heeft aan ir. Kroon een uitnodiging gestuurd om naar Pavia (ltalie) te
komen . hetgeen wordt ovcrwogen.
Afh a nkelijk van hct doel waarvoor de werklastkarakterisatie gehruikt wordt (als
input voor een wachtrijmodel etc.) zal de werklastkaraktcri~atic meer of minder detail
dienen te hevatten. Gestreefd wordt naar een karakterisatie op het niveau van resource
verbruik en paginering in relatie tot kenmerkende eigenschappen van ingevoerde
programma·s.
Prestatie-evaluatie
van
informatieverwerkende
systemen
door
middel
wachtrijmodellen. in het bijzonder planningsmethodiek en implementatie-aspecten.
Projectleider
Medewerker
Aanvang

van

prof.ctr. J. Wessels (THE)
drs. R.J. Wijbrands
I juni 1983

In 1984 werd de aandacht gericht op twee aspecten van het informatieproces. In de
eerste plaats was dit de modellering van het communicatieproces binnen mainframe
computers. een onderwcrp dat ook in 1983 al enige aandacht kreeg. Daarnaast werd
gekeken naar de modellering van local area networks.
De snelheid van een processor ten opzichte van 1/ 0 neemt nog steeds toe. zodat
stroomlijning van het communicatieproces meer en meer een noodzaak wordt. Gewerkt
werd aan een model waarmee de invloed van configuratieveranderingen op het communicatieproces bestudeerd kan worden. In het model wordt het communicatiepad als
integraal deel van de disk eenheden beschouwd. De invloed van het netwerk op de disk
service tijden wordt vervolgens via een recursie bepaald. Er kunnen systemen doorgerekend worden met meerdere CPU's en meerdere soorten klanten . Veelvuldig contact
was er met de groep rond prof.ir. G.L. Reyns (TH Delft). Deze samenwerking zal nog
toenemen nu het tweede PMS-project, werklastbeschrijving. onder prof. Reyns zijn aanvang heeft genomen. Van verder direct belang waren de contacten opgebouwd via de
werkgroep computer prestatie-evaluatie van het NGI-KIVI.
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De responstijd voor de eindgebruiker van een informatiesysteem wordt mede bepaald
door de aanwezigheid van een al dan niet goed werkend (lokaal) netwerk. De diversiteit
van netwerktypen is enorm. Gewerkt werd aan het in kaart brengen van de verschillende typen netwerken en de diverse modelleringsmogelijkheden. Momenteel wordt
gewerkt aan een model voor een specifiek lokaal netwerk.
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WGM PATROONHERKENNING EN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE
Werkgebied
Met betrekking tot de patroonherkenning is het taakgebied van de WGM PKI 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.
De Patroonherkenning kan worden gekarakteriseerd door de volgende begrippen:
I. Statistisch:
methoden voor feature-extractie en -selectie
classificatietechnieken (met en zonder leerbestanden)
parameterschatting
2. Syntactisch :
selectie van primitieven
grammatica's voor patroonbeschrijving
linguistische patroonanalyse
inferentiesystemen
De Beeldverwerking kan worden samengevat in de volgende begrippen:
beeldcoderi ng
beeldrepresentatie
beeldverbeteringen en beeldrestauratie
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 lntelligentie 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 opsomming van de deelgebieden.
Kerninformatica
Automatische programmering
Deductie en automatische bewijsvoering
Probleemoplossen, besturings- en zoekmethoden
Taalontwikkeling
Formalismen en methoden van kennisrepresentatie
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Toepassingsgerichte informatica
Leren
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-comissie als volgt samengesteld:

prof. E. Bakker
prof.dr.ir. J.H. van Bemrnel
dr. E.S. Gelsema
ir. G.H.L.M. Heideman
prof.dr. R.T. van de Walle
dr. B.J. Wielinga
prof.dr. I.T. Young

TH Delft
VU Amsterdam
voorzitter, VU Amsterdam
TH Twente
KU Nijmegen
secretaris, Univ. van Amsterdam
TH Delft

Bij de werkgemeenschap zijn in 1984 vijf nieuwe aanvragen ingediend en behandeld. De
WGM-commissie heeft eenmaal voltallig vergaderd over de nieuwe aanvragen. Verdere
afhandeling van de beoordelingsprocedure is schriftelijk verlopen.
Overige wetenschappelijke activiteiten van de werkgemeenschap hebben plaatsgevonden in nauwe samenwerking met de Vereniging voor Patroonherkenning en
Beeldverwerking en de Nederlandse Vereniging voor Kunstmatige Intelligentie.
Verslag van het onderzoekproject

Mui ti processor Prologsysteem
Projectleiders
Medewerker
Aanvang

prof.dr. L.O. Hertzberger (UvA)
dr. B.J. Wielinga (UvA)
drs. W.G.P. Mooij
I juni 1984

Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een parallel Prolog systeem. Het
multiprocessor systeem waarop het ge'implementeerd zal worden, is nu operationeel.
Een aantal uitbreidingen van de multiprocessor opstelling worden voorzien. Deze
betrelfen het toevoegen van een aantal rekenelementen en communicatiekanalen. Ook
zal een monitoring faciliteit voor het multiprocessor systeem ontwikkeld worden.
Tevens is het NIP-Prolog systeem, dat is ontwikkeld op de Universiteit van Edinburgh (Schotland), ge'implementeerd op een SUN microcomputer. Dit NIP-Prolog
systeem biedt goede mogelijkheden voor uitbreiding tot een parallelle Prolog
implementatie. Een koppeling tussen de SUN microcomputer en de multiprocessor
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opstelling is in een vergevorderd stadium van ontwikkeling.
De ontwikkeling van een parallel Prolog systeem op basis van NIP-Prolog bestaat uit
de ontwikkeling van een parallelle versie van de interpreter. Verschillende evaluatiemechanismen zullen worden onderzocht.
Ook zal veel aandacht worden geschonken aan de betrouwbaarheid van het systeem,
scheduling, synchronisatie, interproces communicatie en aan de interactie tussen de
systeem-architectuur en de parallel te verwerken programmatuur.
Hardware en software voor parallelle beeldverwerking
Projectleider
Medewerkers
Aanvang

Dr.ir. R.P.W. Duin (THD)
ir. P.P. Jonker
15 december 1984

In het project worden o.m. twee hardwareconfiguraties voor parallelle beeldverwerking
bestudeerd, t.w. de DIP als representant van een zgn. pipelined architectuur en de CLIP
als representant van een processor array. De DIP is in de onderzoekgroep aanwezig
maar moet voor het project worden uitgebreid met een intern geheugen (512*512* 18
bit). De CLIP moet worden besteld en gebouwd.
In het verslagjaar is een plan voor de geheugenuitbreiding van de DIP opgesteld. Dit
moet nog worden geevalueerd en gerealiseerd. De wensen m.b.t. de CLIP-configuratie
zijn afgestemd op het beschikbare budget, waarna de CLIP (alsmede zijn hostprocessor) is besteld. Het apparaat is in aanbouw genomen en zal vermoedelijk rond
april 1985 worden afgeleverd.
Een promovendus, ir. P.P. Jonker, is per 15 december aangesteld.
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WGM INTERACTIEVE SYSTEMEN

Werkgebied
De WGM IS houdt zich bezig met de informatica van interactieve systemen.
Onder een interactief systeem wordt verstaan het geheel van computers, programmatuur en randapparatuur, met daarin een speciale rol voor alle soorten terminals en
telestations, waarbij de communicatie tussen het systeem en de externe
stimulus/ respons-bron op de voorgrond staat.
Bij veel toepassingsgebieden speelt een bepaalde klasse van informaticamethoden of
een bepaalde combinatie van methoden een dominante rol. Bij interactieve systemen is
het bepalen van zo'n karakteristieke klasse of combinatie essentieel. Om die reden is de
informatica van interactieve systemen een voorbeeld van toepassingsgerichte
informatica. Het is vaak zinvol te vermelden op welke toepassing het informaticaonderzoek gericht is.
De architectuur van het interactieve systeem wordt sterk be"invloed door de aard en
het gedrag van de externe component. Bij deze toepassingsgerichte informatica warden
methoden uit de kerninformatica gebruikt, waarbij hetzij 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 hoofdrichtingen:
lnteractieve systernen: interactieve talen en dialoogtalen, architectuur, interactieve
informatiesystemen (MIS en DSS).
Mens-machine cornrnunicatie: ware-tijd MMC, inrichting van invoer- en uitvoermedia,
ergonomie van programmatuur en architectuur, CAI.
Real-time en procesbesturingssystemen: programmatuur en architectuur, real-time kernels, procescommunicatie en -synchronisatie, talen voor real-time en procesbesturing,
modellen voor industriele automatisering, robotica, CAD/ CAM.
Cornputergrafiek: programmatuur, algoritmiek, datastructuren, architectuur voor rasteren vectorgrafiek, micro-electronica 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 het 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'.
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Werkgemeenschapscommissie
Op 31 december was de WGM-commissie als volgt samengesteld :

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

voorzitter, RU Leiden
TH Twente
RU Groningen
TH Delft
secretaris, CWI Amsterdam
TH Delft
NIKHEF Amsterdam/UvA
NLR Amsterdam

De WGM IS hield in 1984 een bijeenkomst tijdens het NGI-SION voorjaarssymposium. Voorts organiseerde de RU Leiden een serie colloquia waar vele onderwerpen
uit het onderzoeksgebied van de werkgemeenschap besproken werden.
De werkgemeenschapscommissie belegde een aantal vergaderingen, o.a. over de
stimulering van het onderzoek in het WGM-kader.
In het verslagjaar kon een onderzoekproject van start gaan .
Verslag van het onderzoekproject
Communicerende parallel processen in besturings- en bedrijfssystemen

Projectleider
Medewerker
Aanvang

prof.dr. J. van den Bos (RUL)
drs. P. Kranenburg
I augustus 1984

Vanaf de aanvangsdatum werd door de heer Kranenburg een inventarisatie gemaakt
van het probleemgebied , o.a. door litteratuurstudie en een modelbeschrijving van een
gedeelte van een Intel 8088-microprocessor.
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WGM BESTUURLIJKE INFORMATICA

Werkgebied
Het vakgebied bestuurlijke informatica omvat de studie naar de informatievoorziening,
in het bijzonder met behulp van computersystemen, ten behoeve van het besturen,
beheersen en doen functioneren van door mensen bestuurde organisaties.
Tot het vakgebied behoren mede:
het ontwikkelen en toepassen van inzichten in het leiden en sturen van
informatievoorzieningsactiviteiten in organisaties;
het ontwikkelen en toepassen van (computerondersteunde) methoden en technieken
ten behoeve van het beschrijven en analyseren van de problematiek van
informatiebehoeften en ten behoeve van het ontwerpen en invoeren van
informatiesystemen ;
het ontwikkelen en toepassen van theorieen en instrumenten om de effectiviteit en
efficientie van toepassingsgebieden te kunnen beoordelen.

Het vakgebied kan worden gekarakteriseerd met de volgende sleutelwoorden:
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 informatievoorziening
Betrouwbaarheid van systemen
Beveiliging van systemen
Centralisatie/ decentralisatie
Communicatie, gegevensoverbrenging
Configureren van gegevensverwerkende systemen
Continu'iteit van systemen
Controles (ingebouwde, geprogrammeerde)
Functioneren van organisaties
Gegevensontsluiting
Gegevensverzameling
Gespreide systemen
Informatiebehoeftebepaling
lnformatiebeleid
Informatiesystemen
Informatievoorzieningsmanagement
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
Verzamelcn van gegevens
Waarde 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.ir. J. van Nunen
prof.drs. B.K. Brussaard
prof. W. Hartman R.A.
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

A lgemene activiteiten
Tijdens het verslagjaar kwam de werkgemeenschap drie maal bijeen. Een van deze
bijeenkomsten was gewijd aan het thema Decision Support Systems. Door deelnemers
uit het vakgebied van de bestuurlijke informatica en van de bedrijfskunde zijn
inleidingen gehouden. De wederzijds als vruchtbaar beschouwde gedachtenwisseling zal
in de toekomst (met eventueel andere thema's en andere disciplines) worden herhaald.
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