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VOORWOORD

In het jaar 1985 heeft de Stichting i.o. Informatica Onderzoek in Nederland, SION,
haar activiteiten op het gebied van het informatica weer aanzienlijk kunnen uitbreiden.
Het aantal gehonoreerde projecten kon ongeveer worden verdubbeld. De groei van de
activiteiten van SION werd daarmee gecontinueerd, zodat op het NGI-SION symposium in het begin van het verslagjaar door ons kon worden gesproken van : "het gaat
goed met het informatica-onderzoek in Nederland en SION vervult daarin een
belangrijke coordinerende en stimulerende rol".
In de loop van het verslagjaar bleek echter dat de toekomst minder ruimte laat voor
optimisme. Het laat zich aanzien dat ZWO niet in staat zal zijn de voor het Nederlandse fundamentele informatica-onderzoek zo broodnodige groei ook voor de komende
jaren te financieren. Dat betekent dat in de komende drie a vier jaar nauwelijks ruimte
lijkt te kunnen komen voor subsidiering van nieuwe projecten. Constateren we daarnaast een toenemende mogelijkheid tot subsidiering van onderzoekprojecten gericht op
directe toepasbaarheid via diverse kanalen, dan dreigt, naast een ongelukkige versnippering en een gebrek aan coordinatie, vooral een tekort aan mogelijkheden tot financiering en verdere ontwikkeling van zuiver-wetenschappelijk informatica-onderzoek, in
het bijzonder van het onderzoek met een experimenteel karakter waarvoor dikwijls
grote investeringen in apparatuur zijn vereist.
SION heeft gepoogd in het verslagjaar deze zorg bij diverse instanties tot uitdrukking
te brengen en zal hiermee zeker voortgaan. SION probeert ook om bij zoveel mogelijk
subsidieringsprogramma's als beoordelaar te worden betrokken, teneinde een overzicht
te houden over het onderzoek in de informatica. Door mede-organisatie van het NGISION Symposium, maar ook door bestuurlijk overleg wordt gepoogd deze
coordinerende functie van SION nog te versterken. Zij hoopt dat haar de gelegenheid
zal worden geboden op deze weg voort te gaan.
Verheugend is de constatering dat de informatica-activiteiten binnen het Centrum
voor Wiskunde en Informatica belangrijk zijn toegenomen in het verslagjaar. Omdat
SION slechts indirect bij deze activiteiten betrokken is, wordt er in dit verslag verder
geen melding van gemaakt; we verwijzen hiervoor gaarne naar het jaarverslag van de
Stichting Mathematisch Centrum.
SION was in staat haar activiteiten te ontplooien door de belangrijke steun van
ZWO, waarvoor zij hier haar erkentelijkheid uitspreekt.
In het bijzonder was SION in staat te functioneren door de grote inzet van velen in
commissies en bestuur. Wij zijn hen hiervoor veel dank veschuldigd.

R.P. van de Riet

voorzitter SION
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Algemeen verslag

DOELSTELLING
Op 6 november 1980 werd in een gemeenschappelijke vergadering van de besturen van
de werkgemeenschappen Theoretische Informatica en Programmatuur en Architectuur
besloten tot vorrning van de Stichting Informatica 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 fo'rmele slap 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
doe) te verwezenlijken als onderdeel van de Nederlandse organisatie voor zuiverwetenschappelijk onderzoek, ZWO. Enerzijds geschiedt dit 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 inforrnatica-onderzoek in Nederland te bevorderen.
De inforrnatica 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 inforrnatie met behulp van
automaten, beter bekend onder de naam computers, vorrnen de centrale punten in de
inforrnatica. 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
programmeertalen, d.w.z. gerepresenteerd in de vorm van programma'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 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 we! 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 dit
veelvormige terrein, waarop het fundamenteel onderzoek tot het door SION bestreken
gebied gerekend moet worden, de toepassingsgerichte 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 leggen 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.
ORGANISATIE
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:
1. Theoretische Informatica
2. Programmatuur en Architectuur
3. Prestatie-analyse, Modelvorrning en Simulatie
4. Patroonherkenning en Kunstmatige Intelligentie
5. Interactieve Systemen
6. Bestuurlijke Informatica
Elke werkgemeenschap kent een werkgemeenschapscommissie 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
werkgemeenschapscommissie 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
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Bureau van SION.
Naast deze werkgemeenschappen is binnen SION tevens een samenwerkingsverband
'Toepassingsgerichte Informatica' actief, vooralsnog vooral als discussiegroep.
VERSLAG VAN HET BESTUUR
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.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. M. Rem
prof.dr. A.A. Verrijn Stuart
prof.ir. D.H. Wolbers

voorzitter, VU Amsterdam
vice-voorzitter, TH Twente
secretaris-penningmeester, VU Amsterdam
CWI Amsterdam
TH Eindhoven
RU Leiden
Philips Nat.Lab. Eindhoven
TH Twente
Univ. van Amsterdam
KU Nijmegen
RU Utrecht
Univ. van Amsterdam
TH Delft
TH Eindhoven
RU Leiden
TH Delft

Als uitvoerend secretaris trad op dr. J.C.P. Bus (Stichting Mathematisch Centrum).
De zittingstermijn van prof.ir. A. Heetman liep op I januari 1985 af. De ontstane
vacature werd vervuld door prof.dr. M. Rem vanaf dezelfde datum. 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 januari, 9 mei en 17 oktober. De vergadering van januari was gewijd aan de begroting 1985 naar aanleiding van de door
ZWO in bet vooruitzicht gestelde beperkte middelen. Tevens werd in deze vergadering
aandacht besteed aan een nadere formalisering van de relatie met de STW, naar aanleiding van een rapportage van een daartoe in 1984 ingestelde commissie ad hoc, en aan
bet Ontwikkelingsplan informatica-onderzoek van bet CWI.
De vergadering van 9 mei was gewijd aan de opstelling van de beleidsbegroting 1986.
In deze beleidsbegroting werd bet belang onderstreept van SION als coordinatiepunt
voor bet informatica-onderzoek in Nederland. In dit verband werd ook de zorg geuit
dat de vele subsidiestromen, vooral voor toepassingsgericht onderzoek in de
informatica, een bedreiging vormt voor de verdere groei van de beschikbare, en relatief
nog zeer beperkte, middelen voor bet zuiver-wetenschappelijk informatica-onderzoek.
Tevens werd in de vergadering van 9 mei indringend gesproken over de begrotingsproblemen voor 1985 en volgende jaren. Naar de mening van bet SION-bestuur deed bet
door ZWO voorziene accres in bet subsidie voor SION volstrekt onvoldoende recht aan
bet belang van bet fundamentele informatica-onderzoek. Het door ZWO voor 1985
verstrekte subsidie heeft bet SION-bestuur genoodzaakt om een aantal te honoreren
projecten alsnog uit te stellen.
De vergadering van 17 oktober was gewijd aan de beoordeling van de voor 1986
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ingediende projecten. Naast 21 continueringsaanvragen werden 11 nieuwe projecten
ingediend, waarvan er slechts enkele zoals verwacht konden worden gehonoreerd. Het
door ZWO in het vooruitzicht gestelde subsidie heeft het bestuur gedwongen te besluiten af te zien van honorering van projecten met een substantiele apparatuuraanvraag,
hoewel er een aantal van dergelijke projecten op kwalitatieve gronden voor honorering
in aanmerking kwamen. In de begroting werden tenslotte slechts drie nieuwe aanvragen
opgenomen. In dezelfde vergadering besloot het bestuur nader overleg te openen met
ZWO en andere relevante organisaties, zowel binnen als buiten ZWO, teneinde de
moeilijke situatie het hoofd te kunnen bieden.
Op verzoek van ZWO heeft het bestuur gereageerd naar aanleidng van het te formuleren standpunt betreffende de invoering van de personeelscategorie assistenten in
opleiding (aio's). SION drukte haar zorg uit voor zowel het niveau van de nieuwe aio,
als voor de te verwachten problemen bij het aantrekken van onderzoekers tegen de
voorgenomen aio-salarissen. Ook werd commentaar geformuleerd op het rapport
'Natuurkunde in Nederland' van de verkenningscommissie Natuurkunde-onderzoek.
SION wees hierin op het belang van een goede afweging van onderzoek in de exacte
wetenschappen binnen ZWO, alsmede op de noodzaak tot samenwerking tussen FOM,
SMC en SION t.a.v. wat in het rapport de natuurkundige informatica en computational
physics wordt genoemd. Tenslotte werd commentaar gegeven op het rapport van de
Samenwerking Universitaire Rekenfaciliteiten (SURF-rapport). SION wees hierbij op
reeds bestaande netwerken en sprak zijn bereidheid uit over deze problematiek nader te
adviseren.
Het SION-bestuur had in het verslagjaar overleg met de STW en het CWI over
initiatieven van STW-zijde tot coordinatie van onderzoek op het gebied van de toegepaste informatica. Met een vertegenwoordiging van het Directoraat Wetenschapsbeleid
van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en de voorzitter van de Technisch
Wetenschappelijke Adviesraad van het Stimuleringsprojectteam Informatica (SPIN),
prof.de. T.M.A. Bemelmans, werd gesproken over mogelijke relaties tussen SPIN en
SION. Dit gesprek werd gevolgd door een gesprek met prof.de. T.M.A. Bemelmans en
ir. P. Struch (directeur van SPIN) over de concrete mogelijkheden in dit verband. Overleg werd ook gevoerd met het Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI) en de
VIFKA over informatica-symposia in Nederland.
Gedurende het jaar werd door een commissie uit het SION-bestuur, bestaande uit
Wolbers(voorzitter), de Bakker, Bemelmans, van den Bos en Duijvestijn, de
inhoudelijke beoordeling verzorgd van de projecten die werden ingediend in het kader
van de Nationale Faciliteit Informatica. Ook werd door het bestuur de exteme beoordeling verzorgd van de voorstellen die werden ingediend door verschillende Colleges
van Bestuur in het kader van de Voorwaardelijke Financiering. De beoordeling en
begeleiding van STW-projecten op het gebied van de informatica werd onder
verantwoordelijkheid van het bestuur verzorgd door het bureau. Tenslotte werd SION
door ZWO betrokken bij de beoordeling van projectvoorstellen die werden ingediend in
het kader van het Prioriteitsprogramma Informatica.
Namens het SION-bestuur hebben van de Riet, prof.dr.ir. R.T. Boute en Verrijn
Stuart zitting in de Vaste Overlegcommissie SMC-SION. Deze commissie kwam twee
keer bijeen en adviseerde over de beleidsbegroting en het wetenschappelijk prograrnma
van het CWI, voorzover dit het informatica-onderzoek betrof.
Met de Stichting Taalwetenschap (ST) bestaat een Overlegcommissie, waarin namens
SION het bestuurslid de Bakker en namens ST prof.de. J.M.G.A. Aarts en prof.de.
J.J.A. van Bake! zitting hebben. Deze commissie werd een enkele keer schriftelijk
geraadpleegd over een kwestie van gezamenlijk belang.
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In de Commissie Bezwaarschriften ZWO hebben namens SION zitting prof.dr.ir.
L.A.M. Verbeek en prof.dr.ir. A. van Wijngaarden. Plaatsvervangende leden zijn de
Bakker en prof.dr.ir. W .L. van de Poe!.
VERSLAG 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 betrolfen
onder meer het uitvoerend secretariaat van het bestuur, het opstellen van de 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.
Daarnaast werd de begeleiding van de beoordeling en de uitvoering van STW-projecten
door het Bureau verzorgd. Bij deze activiteiten werd de uitvoerend secretaris in het bij
zonder bijgestaan door de stafmedewerker drs. P. Mostert en de secretaresses mw. K.
van Gernert (tot 15 november) en mw. S.P. Dammer (vanaf 1 december).

FINANCIEEL VERSLAG
Ten behoeve van de financiering van de onderzoekprojecten, alsmede de bureaukosten
werd door ZWO een subsidie beschikbaar gesteld ten bedrage van f 1.300.000,-. Voorts
werd een bedrag van f 121.000,- ter beschikking gesteld ten behoeve van apparatuurinvesteringen.

NGI-SION SYMPOSIUM
Op I en 2 april werd te Utrecht het derde NGI-SION Symposium gehouden onder de
subtitel: 'uitdaging aan de informatica'. Dit symposium heeft tot doel de contacten tussen informatica-onderzoekers en informatica-gebruikers te bevorderen. Het dient als een
platform voor de presentatie van onderzoeksresultaten en praktijkproblemen op het
gebied van de informatica. Naast de diverse lezingen die werden gehouden in de
parallelsessies, waarvan vele door bij SION aangesloten onderzoekers, werden de
volgende plenaire voordrachten op uitnodiging gegeven:
M . Shaw (Carnegie Mellon Univ. Pittsburgh, USA) : An input-output model for
interactive systems.
P. Henderson (Univ. of Stirling, UK): Functional programming and formal
specification.
C.A. Vissers (TH Twente): Ontwikkelingen in open systemen.
L. Steels (Vrije Universiteit Brussel, Belgie): Algorithmic concepts in knowledge
representation systems.
D.G. Bobrow (Xerox, Palo Alto, USA): If Prolog is the answer, what is the
question.

Namens SION hadden in de programmacommissie zitting:
prof.dr.ir. A.J.W. Duijvestijn (voorzitter), prof.dr. T.M.A. Bemelmans, dr. J.C.P. Bus,
prof.dr. J. van Leeuwen, prof.dr.ir. R. Maes en prof.dr. S.D. Swierstra. De samenstelling en uitgave van de proceedings werd verzorgd door het NGI.
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OVERZICHT VAN DE UITGEVOERDE PROJECTEN

WGM TuEORETISCHE INFORMATICA
Bewijstheorie van concurrente processen (prof.dr. J. van Leeuwen, RU Utrecht,
prof.dr. W.P. de Roever, TH Eindhoven)
Formele modellen voor syntaxis en semantiek (dr. J. Engelfriet, RU Leiden)
Ontwerptheorie van relationele gegevensbankschema's (prof.dr.ir. L.A.M. Verbeek,
TH Twente)
Concurrency (prof.dr. J.W. de Bakker, CWI/VU Amsterdam, prof.dr. W.P. de
Roever, TH Eindhoven, prof.dr. G. Rozenberg, RU Leiden)
Analyse van gedistribueerde berekeningen (prof.dr. J. van Leeuwen, RU Utrecht)
Primaliteitstests (prof.dr. H.W. Lenstra jr, dr. P. van Emde Boas, Univ. van
Amsterdam)
Functionele beschrijvingsformalismen en constructieve typetheorieen (prof.dr.ir.
R.T. Boute, KU Nijmegen)

WGM PR0GRAMMATUUR EN ARCHITECTUUR
De portabele realisatie van een implementatie model voor Extended Affix Grammars (prof. C.H.A. Koster, ir. H . Meijer, KU Nijmegen)
Conceptuele modellen voor kennisbanksystemen (prof.dr. R.P. van de Riet, VU
Amsterdam)
Formalismen voor het behandelen van communicatie in computemetwerken en
gedistribueerde systemen (prof.dr.ir. R.T. Boute, KU Nijmegen)
Systeemprogrammering voor vijfde-generatie computer systemen (prof.dr. A.S.
Tanenbaum, VU Amsterdam)

WGM PRESTATIE-ANALYSE, M0DELV0RMING 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 Iniddel van
wachtrijmodellen, in het bijzonder planningsmethodiek en implementatie-aspecten
(prof.dr. J. Wessels, TH Eindhoven)

WGM PATROONHER.KENNING EN KUNSTMATIGE lNTELLIGENTIE
Hardware en software voor parallelle beeldverwerking (dr.ir. R.P.W. Duin, TH
Delft)
Multiprocessor Prologsysteem (prof.dr. L.O. Hertzberger, dr. B.J. Wielinga, Univ.
van Amsterdam)
Aktieve databanken (prof.dr. L. Sik16ssy, VU Amsterdam)
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WGM INTERACTIEVE SYSTEMEN
Cornmunicerende parallelle processen in besturings- en bedrijfssystemen (prof.dr. J.
van den Bos, RU Leiden)
Intelligente sensoren voor adaptieve controle (prof.dr. L.O. Hertzberger, dr. A.
Choudry, Univ. van Amsterdam)
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OVERZICHT VAN DE VIA SION AANGESTELDE PROJECTMEDEWERKERS
(per 31 december 1985)
WGM TuE0RETISCHE INFORMATICA
drs. R . Gerth 1
dipl.inf. H. Vogler
dipl.inf. M. Dhillon
drs. J .N . Kok
drs. R.L.C. Koymans
drs. N .W . Keesmaat
drs. H.L. Bodlaender
drs. M.P.M . van der Hulst
dr. A. Rezus
WGM PR0GRAMMATUUR EN ARCHITECTUUR
drs. J.M.I.M . Leo
drs. H . Weigand
drs. F.A. Stomp
ir. H .E. Bal
drs. R. van Renesse
WGM PRESTATIE-ANALYSE, M0DELV0RMING EN SIMULATIE
ir. J.G.M. Kroon
drs. R.J. Wijbrands
WGM PATR00NHERKENNING EN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE
ir. P.P. Jonker
drs. W .G .P. Mooij
drs. A.G. Starreveld
drs. A.M. Botman
drs. J . Blom
WGM INTERACTIEVE SYSTEMEN
drs. P. Kranenburg
drs. G .A. Weller2

I. tot I november 1985
2. in 1985 ten laste van de UvA
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Verslagen van de Werkgemeenschappen

WGM THEORETISCHE INFORMATICA
WGM PROGRAMMATUUR EN ARCHITECTUUR
WGM PRESTATIE-ANALYSE, MODELVORMING EN SIMULATIE
WGM PATROONHERKENNING EN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE
WGM INTERACTIEVE SYSTEMEN
WGM BESTUURLIJKE INFORMATICA
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WGM THEORETISCHE INFORMATICA

WERKGEBIED

De WGM Theoretische Informatica (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 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

WERKGEMEENSCHAPSC0MMISSIE

Op 31 december was de WGM-commissie als volgt samengesteld:
prof.dr. J.W. de Bakker
prof.dr. J.A. 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
Univ. van Amsterdam
Univ. van Amsterdam
RU Utrecht
TH Eindhoven/UIA Antwerpen
TH Eindhoven
TH Eindhoven
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 ONDERZ0EKPROJECTEN

Bewijstheorie van concurrente processen-eindverslag

Projectleiders
Medewerker
Aanvang
Einde

prof.dr. W .P. de Roever (THE)
prof.dr. J. van Leeuwen (RUU)
drs. R. Gerth
I mei 1982
I november 1985

Het onderzoek betreft het ontwikkelen van axioma's en bewijsregels voor het procedure
concept, geplaatst in een context van concurrente en gedistribueerde systemen en het

13
bewijzen van de soundness en (relatieve) volledigheid van de verkregen formele systemen.
Allereerst werkte Gerth aan de axiomatisering van het Ada rendezvous mechanisme
[8,12] en van het monitor-concept [13,14]. In dit kader generaliseerde hij de notie van
cooperatie, ontwikkeld door K. Apt, N. Francez en W .P. de Roever voor de axiomatisering van synchrone communicatie van waarden, naar communicatie gebaseerd op
procedure aanroepen. Het conceptuele inzicht waarop de axiomatisering van monitors
is gebaseerd is de interpretatie van de inteme executie van een monitor als de executie
van een "shared variable" concurrent programma. Dit levert volledigheid van de
axiomatisering op, in tegenstelling tot eerdere pogingen.
Vervolgens begon Gerth een onderzoek naar een compositionele axiomatisering van
temporeel logische eigenschappen van concurrente programma's. Hij toonde aan hoe
het niet-compositionele bewijssysteem van Z. Manna en A. Pnueli uitgebreid kan worden met een extra " laag" bewijsregels die compositionaliteit introduceert [9, 10].
In de laatste periode, 1985, nam Gerth de axiomatisering van monitors weer ter
hand. De probleemstelling omvatte nu tevens het verkrijgen van een compositioneel
bewijssysteem (in tegenstelling tot [ 13, 14]), zodoende ook een aansluiting krijgend met
recent onderzoek aangaande compositionele bewijssystemen voor concurrente
programma's. Dit resulteerde in [I]. Een gedetailleerd soundness en volledigheidsbewijs voor deze axiomatisering vond zijn neerslag in [2].
Bovenstaande betreft het eigenlijke project-onderzoek. In het kader van de Roever's
aandeel in het Landelijk Project Concurrency (LPC) nam Gerth deel aan de constructie
van een compositionele semantiek voor real-time eigenschappen van gedistribueerde
systemen [5,7]. Als begeleider van een tweetal afstudeerstudenten, werkte Gerth mee
aan een "full abstractness"-bewijs, [4], van een variant van de semantiek in [7] en aan
een syntactisch volledig bewijssysteem, gebaseerd op de µ-calculus , voor faire terminatie
van programma's [11].
Tenslotte resulteerden bezoeken aan het Technion (Israel) en aan de Universiteit van
Jerusalem in [3] en [6].

PuBLJCATJES
[1] R. GERTH and W.P. DE ROEVER, Monitors revisited: a first step towards verifying
object oriented systems. Fundamenta Informaticae, Vol. IX, No. 4, december
1986.
[2] R. GERTH, On the existence of sound and complete axiomatisations of the monitor
concept, Dept. Math. and Comp. Science, EUT, 1986.
[3] R. GERTH and L. SHIRA, Verifying closedness of distributed layers, Dept. of Comp.
Science, Technion, 1986.
[4] K. Hu1z1NG, R. GERTH and W.P. DE ROEVER, Synchronized concurrency, real-time
and fully abstract semantics, Dept. of Math. and Comp. Science, EUT, 1986.
[5] R. KOYMANS, R.K. SHYAMASUNDAR, W.P. DE ROEVER, R. GERTH and S. ARUNKUMAR, Compositional semantics for real-time distributed computing, Proc. LOP
85, LNCS 193, pp. 167-190, 1985. To appear in : Information & Control.
[6] R. GERTH and J. GONCZAROWSKI, Decidability of strongly fair termination of
recursive monadic table counter schema's, Dept. of Comp. Science, University of
Jerusalem, 1985.
[7] R. GERTH, A maximal parallelism semantics for recursive Occam, Dept. of Comp.
Science, RUU, 1985.
[8] R. GERTH and W .P. DE ROEVER, A proof system for concurrenct Ada programs,

14

[9]
[10]
[11]
[ 12]
[13]
[14]

Science of Computer Programming 4, pp. 159-205, 1984.
R. GERTH, Transition logic - how to reason about temporal properties in a compositional way, Proc. 16th ACM STOC, pp. 39-50, 1984.
R. GERTH, Transition logic (extended abstract), Proc. NGI-SION 'State of the Art'
Informatica symposium, pp. 242-255, 1984.
F.A. STOMP, W.P. DE ROEVER and R. GERTH, The µ-calculus as an assertion language for fairness arguments, Dept. of Comp. Science, KUN, 1984.
R. GERTH, A sound and complete Hoare-axiomatization of the Ada rendezvous,
Proc. 9th ICALP, LNCS 140, pp. 252-265, 1982.
R. GERTH, W.P. DE ROEVER and M . RONCKEN, Procedures and concurrency: a
study in proof, Proc. 5th ISOP, LNCS 137, pp. 132-163, 1982.
R. GERTH W.P. DE ROEVER and M. RONCKEN, A study in distributed systems and
Dutch patriotism, Proc. 2nd Conf. on FSTTCS, India, 1982.

Formele model/en voor syntaxis en semantiek

Projectleider
Medewerker
Aanvang

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

Dit onderzoek betreft boomornzetters (Eng. tree transducers) die afgeleid zijn van formalismen waarin in bet bijzonder context-afhankelijke aspecten van syntax en semantiek kunnen worden uitgedrukt.
Dit was een zeer vruchtbaar jaar, dat voomamelijk in bet teken van gei"lereerde-stapel
machines stond. Vogler werkte de precieze bewijzen uit van de resultaten betreffende
n-level boomornzetters uit 1984 [I]. Hij bestudeerde naar aanleiding hiervan de
geHereerde-stapel automaat onder de zgn. one-tum restrictie en bewees dat deze automaat de talen accepteert die verkregen worden door iteratie van bestuurde lineaire
grarnmatica's, een bekende klasse van talen [2]. Dit verband werd vervolgens gegeneraliseerd in de context van basic tree transducers (d.w.z. niet-geneste macro
boomornzetters): de one-tum geHereerde-stapel boomornzetter is equivalent met willekeurige composities van basic tree transducers. Dergelijke composities vormen bovendien een echte hierarchie [3]. Hiemaast werkte Vogler nog aan bestuurde n-level
grarnmatica's [4], en werkten Engelfriet en Vogler samen aan afsluitingseigenschappen
van deterministische geHereerde-stapel automaten, gebruikmakend van het idee van
"look-ahead" op geheugentypes [5]. Tenslotte schreef Vogler een algemene inleiding en
overzicht voor zijn proefschrift.

VOORDRACHTEN
Characterization of high-level tree transducers
ICALP '85 Congres
Nafplion, Griekenland, 15 juli 1985.
Iterated linear control and iterated one-tum pushdowns
FCT '85 Congres
Cottbus, DDR, 9 september 1985.
Verder gaf Vogler nog enige voordrachten over zijn werk aan de Universiteit van
Frankfurt, de TU Aachen en de TH Twente.
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PuBLICATIES

(In proceedings)
J. ENGELFRIET, H. VOGLER; Characterization of high-level tree transducers, Proc.
ICALP '85, LNCS 194, Springer, 1985, pp. 171-178.
H. VOGLER; Iterated linear control and iterated one-tum pushdowns, Proc. FCT
'85, LNCS 199, Springer, 1985, pp. 474-484.
(Preprints, technical reports)
[I] J. ENGELFRIET, H . VOGLER; High level tree transducers and iterated pushdown
machines, Report no. 85-12.
(2) H. VOGLER; Iterated linear control and iterated one-tum pushdowns, Report no.
85-4, to appear in Math. Syst. Theory.
(3) H . VOGLER; Basic tree transducers, Report no. 85-21.
(4) H. VOGLER; The OI-hierarchy is closed under control, Report no. 85-20.
(5) J. ENGELFRIET, H . VOGLER; Look-ahead on pushdowns, Report no. 85-14.
Al deze rapporten zijn verschenen op het Instituut voor Toegepaste Wiskunde en
Informatica van de RUL.

Ontwerptheorie van re/ationele gegevensbankschema's

Projectleider
Medewerker
Aanvang

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

Het onderzoek is gericht op het ontwerpen van relationele gegevensbankschema's op
basis van afhankelijkheden. In 1985 zijn twee onderdelen hiervoor uitgewerkt en daar
werd over gerapporteerd in [I] en (2).
In (1) wordt beargumenteerd <lat voor het onafhankelijk kunnen bijwerken van de
relaties van een relationele gegevensbank het niet voldoende is <lat de relatieschema's
onafhankelijk zijn in de gewone betekenis, die <lit begrip in de literatuur heeft. Daarom
wordt volledigheid van de relatieschema's als voorwaarde toegevoegd en zo ontstaat het
begrip souverein gegevensbankschema.
In (2) wordt het bijwerken van een gezicht (Engels: view) op een relationele gegevensbank bestudeerd. Als basis wordt de theorie van Bancilhon en Spyratos gebruikt en
deze wordt uitgewerkt voor een bepaalde situatie. Verder werd in 1985 intensief
geschreven aan de dissertatie waar in de resultaten van het onderzoek zijn neergelegd.
Hierbij bleek <lat de verkregen inzichten en resultaten niet gemakkelijk zijn weer te
geven zodat het schrijven en inspannend en veel tijd vergend karwei was.
De promotie is voorzien op 20 maart 1986.

PuBLICATIES

(1)
(2)

M. DHILLON, Sovereign database schemes, Memorandum INF-85-17, July 1985.
M. DHILLON, Update of views under the simplified universal relation assumption,
Memorandum INF-85-19, August 1985.
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Concurrency

Projectleiders

Medewerkers/ aan vang

prof.dr. J.W. de Bakker (CWI/VUA)
prof.dr. W.P. de Roever (THE)
prof.dr. G. Rozenberg (RUL)
drs. R. Koymans (I mei 1984)
drs. J.N. Kok (I oktober 1984)
drs. N .W. Keesmaat (I februari 1985)

Het project handelt over theorie en toepassingen van coopererende communicerende
parallelle processen.
(a) Taaltheoretische benadering van het gedrag van Petri netten (N.W. Keesmaat).
Hiertoe behoorden de volgende activiteiten:
(i) literatuuronderzoek betreffende 'path expressions' en verwante onderwerpen;
(ii) het ontwerp van nieuwe modellen van communicatie welke algemener (en naar
gehoopt wordt eleganter) zijn dan 'path expressions' ;
(iii) het vergelijken van de uitdrukkingskracht van diverse modellen: klassieke 'path
expressions', de eigen ontwikkelde modellen, en het trace model.
Enkele eerste (hoopgevende) resultaten werden behaald die een interessant nieuw terrein
openen.
(b) Semantiek van dataflow en functioneel programmeren (J.N. Kok).
In 1985 werd een bezoek gebracht aan ICALP (International Conference on Automata,
Languages and Programming) dat werd gehouden in Nafplion, Griekenland. Hier werd
een voordracht gehouden met als titel "Towards a Topological Treatment of Streams
and Functions on Streams" [2]. Deze voordracht ging over een topologische aanpak
van de semantiek van functionele talen. Dit was het verslag van onderzoek dat in 1984
en begin 1985 plaatsvond samen met prof.dr. J.W . de Bakker.
Er werd een begin gemaakt met de behandeling van de semantiek van dataflow. Een
bekend semantisch model is het model van KAHN [I]. Dit is echter een beperkt model :
alleen deterrninistische knopen in een dataflownet kunnen gemodelleerd worden. In
1985 is gewerkt aan een topologisch model voor statische dataflow netwerken, waarin
de fair merge een continue functie is. Een artikel met als titel " A Denotational Semantics for Nets with Nondeterminism" is geaccepteerd voor de ESOP conferentie, die in
1986 in Saarbrticken (West-Duitsland) gehouden zal worden. Aandacht werd ook
besteed aan een nog algemener, overkoepelend model waarin dataflow en functioneel
programmeren behandeld zouden kunnen worden. De 3 modellen ("Kahn", " ICALP",
"ESOP") zijn bier bijzondere gevallen van. Verslag]egging zal in I 986 plaatsvinden.
Een ander punt van onderzoek was in 1985 het gebied van de operationele semantiek
en de relaties met denotationele semantiek. Medewerking werd verleend aan het artikel
"Contrasting Themes in the Semantics of Imperative Concurrency", dat gepubliceerd
zal worden in de proceedings van "ESPRIT/LPC Advanced School on Current Trends
in Concurrency". Ook werd een operationeel model voor statische dataflow ontwikkeld. Een belangrijk punt is de z.g. Fully Abstractness van modellen. Het blijkt
mogelijk het denotationele model van statische dataflow (met fair merge nodes) fully
abstract te bewijzen ten opzichte van bet operationele model. Dit resultaat zal in 1986
gepubliceerd worden.
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[l] G. KAHN, The Semantics of a Simple Language for Parallel Programming, in : Proc
IFIP 74, North-Holland, Amsterdam, 1974.

PuBLICATIE
[2] J.W. DE BAKKER and J.N. KOK, Towards a Topological Treatment of Streams and
Functions on Streams, in: Proc. ICALP 1985 (W. BRAUER ed.), Nafplion, Greece,
July 15-19, LNCS 194, pp. 140-148, 1985.
(c) Bewijstheorie van real-time systemen (R. Koymans)
Het onderzoek betreft de karakterisering van real-time. In het eerste projectjaar (1984)
werd <lit probleem van twee kanten benaderd: enerzijds vanuit semantisch en anderzijds
vanuit bewijstheoretisch oogpunt.
Het semantische onderzoek begon met een denotationele semantiek voor de real-time
aspecten van Ada. Samen met Rob Gerth (thans verbonden aan de THE) werd overgegaan op een aanzienlijk eenvoudigere taal, een real-time dialect van CSP, waarin
real-time concurrency fragment van Ada gesimuleerd kan worden. Na verschillende
verbeteringen ontstond een verrassend eenvoudige semantiek ([I], met volledige bewijzen [2]) met prettige theoretische eigenschappen. Een daarvan is compositionaliteit in
de context van process naming en genest parallellisme. Een andere eigenschap, fully
abstractness, is samen met Kees Huizing (THE) onderzocht [3]. Hierbij werden nog
meer redundante taalelementen verwijderd waarbij uiteindelijk een Occam-achtige taal
overbleef.
Het bewijstheoretische onderzoek begon in 1984 met het ontwikkelen van een temporele logica aangepast voor real-time, aan de hand van diverse uiteenlopende
praktijkvoorbeelden. Nu concentreert het onderzoek zich op de theoretische
eigenschappen van deze specificatiemethode. Als eerste resultaat werd bewezen dat
pure temporele logica niet krachtig genoeg is voor de specificatie van zowel
gedistribueerde als real-time systemen [4]. Dit geeft een theoretische fundering voor de
noodzaak om temporele logica te verrijken zoals andere onderzoekers eerder al intuHief
deden. In tegenstelling tot andere verrijkingen wordt geprobeerd volledig in het temporele logica domein te blijven en dit voldoende te versterken om dergelijke systemen te
kunnen specificeren.
Over dit onderzoek werd uitgebreid in binnen- en buitenland gerapporteerd en
gediscussieerd met vele collega's. Met name moet hier dr. Ben Moszkowski (Cambridge
University) genoemd worden, die eind februari een werkbezoek aan Nijmegen bracht,
waarna Ron Koymans begin juli een wederbezoek aan Cambridge bracht, financieel
gesteund door SION.

PuBLICATIES
[I] R. KoYMANS, R.K. SHYAMASUNDAR, W.P. DE ROEVER, R. GERTH and S. ARUNKuMAR, Compositional Semantics for Real-time Distributed Computing, Proceedings
of the Workshop on Logics of Programs, Brooklyn, juni 1985, Lecture Notes in
Computer Science 193, Springer.
[2] R. KOYMANS, R.K. SHYAMASUNDAR, W.P. DE ROEVER, R. GERTH and S. ARUNKuMAR, Compositional Semantics for Real-time Distributed Computing, KUN sectie
Informatica Rapport no.68, april 1985.
[3] C. HUIZING, Full Abstraction of a Denotational Semantics for Real-time
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[4]

Concurrency, Doctoraalscriptie RUU , november I 985.
R. KOYMANS, Specifying Message Passing and Real-time Systems, THE Computing
Science Notes 86/01 (Preprint), december 1985.

Aan het Landelijk Project Concurrency (LPC) waren voorts de volgende activiteiten
gelieerd:
a. Een door steun van de Nationale Faciliteit Informatica mogelijk gemaakt bezoek
van gasthoogleraar prof.dr. A. Mazurkiewicz (Academie van Wetenschappen,
Warschau), vanaf mei .
b. De ESPRIT/LPC Advanced School on Current Trends in Concurrency,
Noordwijkerhout, 10-21 juni. De school werd bezocht door omstreeks JOO deelnemers uit 13 landen . Bewerkte teksten van de voordrachtseries van de acht docenten zullen in 1986 (onder redactie van de drie bovengenoemde projectleiders)
verschijnen in de Springer Lecture Notes in Computer Science serie.
c. Het Colloque Franco-Hollandais C 1 / LPC (C 3 is het Franse programma voor
onderzoek op het gebied van Communication, Cooperation, Concurrency), gehouden op 9 en 10 mei in de Ecole Polytechnique, Palaiseau, Frankrijk. Aan dit colloquium werd door een LPC delegatie van twaalf personen deelgenomen.
d. Medewerking aan de voorbereidingen van de PARLE conferentie (Parallel
Architectures and Languages Europe), te houden in 1987 in Eindhoven.
e. Voorbereiding betreffende een formele(re) samenwerking met het Alvey
Programme, UK, in het bijzonder zijn sectie Formal Methods and Tools.

Analyse van gedistribueerde berekeningen
Projectleider
Medewerker
Aanvang

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

Doe) van het onderzoek is een fundamentele studie te verrichten van de complexiteit
van gedistribubeerde berekeningen, in het bijzonder van de doorwerking en (eventuele)
beperkingen van verschillende hypothetische en bestaande gedistribueerde computer
organisaties.
De analyse van simulaties van (processor) netwerken op netwerken met een kleiner
formaat, zoals opgezet in 1984, werd voorgezet in 1985. Een uitgebreide analyse is
gemaak_t omtrent de complexiteit van de vraag of een gewenste emulatie van een
netwerk op een ander netwerk mogelijk is, onder vele verschillende verdere, realistische
aannames over de betrokken netwerken [2,3.6]. Ook het eventuele bestaan van
efficiente benaderingsalgoritmes voor het hierboven geschetste probleem is onderzocht
[4]. Tevens werden verbanden gelegd tussen het emulatie-begrip en het begrip
"covering" (afkomstig uit de combinatorische topologie) [5], en werd het model uitgebreid tot, en onderzocht voor netwerken die " bussen" als communicatie middel
gebruiken [9].
Ook op verschillende andere gebieden binnen de analyse van gedistribueerde berekeningen zijn in 1985 resultaten behaald. Zo werden zowel een aantal bovengrenzen als
ondergrenzen verkregen voor het zgn. "electie probleem" op een ring van processoren,
die beter zijn dan de tot dan toe bekende grenzen [7, I0].
Voor packet-switching netwerken is een grote klasse van controllers aangegeven, die
alle vermijden dat deadlock optreedt in het netwerk en alleen informatie over de locale
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toestand van processoren gebruiken [ 11 ].
Tenslotte is in samenwerking met A.A. Schoone een aantal resultaten verkregen over
hoe de diameter van een netwerk kan veranderen als een bepaald aantal links down
gaat [12].

DEELNAME AAN CONGRESSEN

3rd Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science (STACS)
Saarbri.icken (W-Duitsland), 3-5 januari 1985
H.L. Bodlaender, J. van Leeuwen

21 e N ederlands Mathematisch Congres
Leiden, I0-11 april 1985
H.L. Bodlaender
International Workshop on Distributed Algorithms on Graphs
Ottawa (Canada), 1-2 augustus 1985
J. van Leeuwen
4 th Annual ACM Symp. Principles of Distributed Computing
Minaki (Canada), 5-7 augustus I 985
J. van Leeuwen

0

DEELNAME AAN COLLOQUIA

Gedistribueerde Systemen Dag
CWI (Amsterdam), 26 juli 1985
H.L. Bodlaender, J. van Leeuwen

VOORDRACHTEN

Simulation of large networks on smaller networks
3rd Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science (STACS)
Saarbri.icken (W-Duitsland), 3-5 januari 1985
H.L. Bodlaender
On the complexity of finding uniform emulations
21e Nederlands Mathematisch Congres
Leiden, 10-11 april 1985
H.L. Bodlaender
Ontwerp en analyse van netwerk protocollen
Algemeen CWI colloquium
Amsterdam, 20 mei 1985
J. van Leeuwen
New upperbounds for decentralized extrema-finding in a ring of processors
Workshop on Distributed Algorithms on Graphs
Ottawa, 1-2 augustus 1985
J. van Leeuwen
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(In proceedings).
[I] H.L. B0DLAENDER and J. VAN LEEUWEN, Simulation of large networks on smaller
networks (extended abstract), in: K. MEHLH0RN (ed.), STACS 85: 2nd Annual
Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science, Leet. Notes in Comp.
Sci. 182, pp. 47-58, Springer Verlag, 1985.
(Preprints, technical reports)
(2) H.L. B0DLAENDER and J. VAN LEEUWEN, On the complexity of finding uniform
emulations, Techn. Rep. RUU-CS-85-4, 1985.
(3) H.L. BoDLAENDER, The complexity of finding uniform emulations on paths and
ring networks, Techn. Rep. RUU-CS-85-5, 1985.
(4) H.L. BoDLAENDER, On approximation algorithms for determining minimum cost
emulations, Techn. Rep. RUU-CS-85-10, 1985.
(5) H.L. B0DLAENDER, The classification of coverings of processor networks, Techn.
Rep. RUU-CS-85-l l , 1985.
(6) H.L. B0DLAENDER, The complexity of finding uniform emulations on fixed graphs,
Techn. Rep. RUU-CS-85-14, 1985.
(7) H.L. B0DLAENDER and J. VAN LEEUWEN, New upperbounds for decentralized
extrema-finding in a ring of processors, Techn. Rep. RUU-CS-85-15, 1985.
(8) H.L. B0DLAENDER, Finding grid embeddings with bounded maximum edge length
is NP-complete, Techn. Rep. RUU-CS-85-18, 1985.
(9) H.L. B0DLAENDER, Emulations of processor networks with buses, Techn. Rep.
RUU-CS-85-20, I 985.
[10) H.L. B0DLAENDER, Some lowerbound results for decentralized extrema-finding in
rings of processors, Techn. rep. RUU-CS-85-22, 1985.
(11) H.L. B0DLAENDER, Deadlock-free packet switching networks with variable packet
size, Techn. Rep. RUU-CS-85-25, 1985.
(12) A.A. SCH00NE, H.L. B0DLAENDER and J. VAN LEEUWEN, Diameter increase caused
by edge deletion, Techn. Rep. RUU-CS-85-26, 1985.
Al deze rapporten zijn verschenen bij de vakgroep Informatica van de RUU.

Primaliteitstests

Projectleiders
Medewerkers
Aanvang

prof.dr. H.W. Lenstra Jr. (UvA)
dr. P. van Emde Boas (UvA)
drs. M.P.M. van der Hulst
drs. W. Bosma (SMC)
I juli 1985

Het onderzoek is in de tweede helft van <lit jaar gestart en bevindt zich nog in een
beginstadium. Belangrijkste doelstellingen op <lit moment zijn de generalisatie en
optimalisatie van (bestaande) primaliteitstests, en het toevoegen van nieuwe tests.
Bij de generalisatie kan men denken aan het ontwerpen van modellen waarin nieuwe
tests naast de reeds bestaande kunnen worden ingepast. Hierbij ligt op <lit moment de
nadruk op tests, die gebruik maken van elliptische krommen. Een op elliptische krommen gebaseerde test die te gebruiken is voor bijzondere getallen p is beschreven in [I].
De beperkingen zijn van vergelijkbare aard als de beperkingen in een aantal klassieke
tests, waarbij factorisaties van p - I of p + I in voldoende mate bekend moeten zijn ; de
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bekende informatie betreft hier een gedeeltelijke factorisatie in Z [i] resp. Z [p] van
getallen die in verband staan met de orde van de groep op een door p bepaalde elliptische kromme.
Gebruikmakend van reeds bekende informatie moeten te ontwerpen algoritmen kunnen besluiten of op grond van deze informatie deprimaliteit van een getal n zal worden
bewezen, of dat het met betrekking tot de rekentijd, verstandiger is eerst meer
informatie te verkrijgen. Dergelijke keuzen bei"nvloeden in hoge mate de rekentijd.
Getracht wordt een model op te stellen - dat gebaseerd op probabilistische overwegingen - hier een "goede" keuze maakt tussen de diverse tests.
Ook zal aandacht worden besteed aan parallellisatie van algoritmen. Het construeren
van uitbreidingen van de ring Z / nZ en het rekenen in dergelijke uitbreidingen, nodig
ter verificatie van eigenschappen van n, lenen zich uitermate voor parallellisatie.
Parallellisatie kan ook worden doorgevoerd in de verdere aritmetiek.

PuBLJCATIE

[I] W. BOSMA, Primality testing using elliptic curves, Rapport 85-12, Mathematisch
Instituut, Universiteit van Amsterdam, 1985.

Functionele beschrijvingsformalismen en constructieve type-theoriei!n

Projectleider
Medewerker
Aanvang

prof.dr.ir. R.T. Boute (KUN)
dr. A. Rezus
I juni 1985

In [I] wordt een non-standaard denotationele semantiek voorgesteld voor een deelsysteem CST, van de constructieve type-theorie.
CST, wordt beschouwd als een getypeerde taal met uitgebreid polymorfisme. Dit in
feite als een kernel language voor een functionele programmeertaal die een zeer rijke
type-structuur bevat en een gegeneraliseerde vorm van type-parametrisering accepteert.
De semantiek van het systeem is een variant van de closure semantics-interpretatie in
een universeel Scott domein (vroeger door de auteur [2] gebruikt om de tweede orde
getypeerde ,\-calculus, een van de Automath talen en een aantal verwante systemen te
interpreteren).

PlJBLICATIES

[I] A. REzus, Semantics of Constructive Type Theory, Report No. 70, University of
Nijmegen, Faculty of Science, Informatics Department, pp. 88, September 1985,
[submitted for publication].
[2] H.P. BARENDREGT and A. REzus, Semantics for classical AUTOMATH and related systems, Information and Control 59, pp. 127-147, 1983.
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WGM PROGRAMMATUUR EN ARCHITECTUUR

WERKGEBIED

De WGM Programrnatuur en Architectuur (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 programrnatuur
(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 de Goor
prof. C.H.A. Koster
prof.dr. J. van Leeuwen
prof. L.G.L.T. Meertens
prof.dr. R.P. van de Riet
prof.dr. S.D. Swierstra
prof.dr. A.S. Tanenbaum
dr. J.C. van Vliet

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

De WGM-commissie heeft in 1985 twee keer vergaderd teneinde tot een beoordeling
van de ingediende aanvragen en verlengingsaanvragen te komen.

VERSLAG VAN DE ONDERZOEKPROJECTEN

De portabe/e rea/isatie van een implementatie model voor Extended Affix Grammars
Projectleiders

prof. C.H.A. Koster (KUN)

ir. H. Meijer (KUN)
Medewerker
Aanvang

drs. J.M.I.M. Leo
1 maart 1984

Het doel van het project is te komen tot een efficiente en portable vertaler-generator
voor EAG's met zo min mogelijk restricties wat betreft ambiguHeit en affix flow.
In 1985 is de bruikbaarheid van de in het voorgaande jaar op een VAX 780 en IBM
370 ontwikkelde vertaler generator voor (gerestricteerde) EAG's aanzienlijk vergroot
door toevoeging van een aantal primitieve predicaten waarmee lijst-operaties veel
efficienter mogelijk werden.
Een studie naar de complexiteit van backtrack parsers door J. Leo heeft o.a. geleid
tot een aanmerkelijke verbetering van de efficiency van de gegenereerde parsers. Een
verslag van deze studie is aangeboden voor het NGI/SION voorjaarssymposium in
1986.
Het proefschrift van H. Meijer dat een nieuwe evaluatiestrategie voor affixen beschrijft
('prompt evaluatie') is eind 1985 ter beoordeling aan de manuscriptcommissie
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voorgelegd.
De huidige vertaler-generator wordt met succes gebruikt bij een tweetal ZWO projecten binnen de Werkgemeenschap Computerlinguistiek en Mathematische linguistiek:
TOSCA (Tools for Syntactic Corpus Analysis), toegepast op het hedendaags
Engels, Spaans en Modern Standaard Arabisch.
LWB (Linguistic Work Bench), een hulprniddel voor de computerlinguistiek.
Verder heeft een HIO-stagiaire in de tweede helft van 1985 een SASL-compiler in
EAG's beschreven.

Conceptuele model/en voor kennisbank systemen
Projectleider
Medewerker
Aanvang

prof.dr. R.P. van de Riet (VUA)
: drs. H. Weigand
: I juni 1985

Het project is halverwege het jaar gestart, nadat de onderzoeker reeds enige tijd in
dienstverband van de VU aan hetzelfde onderwerp had gewerkt. Uit dit voorgaande
verkennend onderzoek was gebleken dat een fundamentele benadering noodzakelijk is
aangezien de conceptuele talen die tot nog toe ontwikkeld zijn, veelal epistemologisch te
beperkt en structureel te zeer ad hoc zijn. Door uit te gaan van linguistisch materiaal
kunnen we echter een gezonde en brede theorie opbouwen, waarbij ook het element van
logische afleidbaarheid op een verantwoorde manier wordt ingebracht. In de zomer van
1985 is daarom begonnen met een formalisering van Functionele Grammatica structuren, met als doe) een conceptuele taal die een eenduidige logica heeft en recht doet
aan de linguistische feiten . Deze taal, voorlopig Koto genoemd, is gedeeltelijk
beschreven en uitvoerig besproken, maar kon uiteraard in een half jaar tijd nog niet
volledig worden gespecificeerd en uitgetest. Een subset van de taal is echter door twee
afstudeerstudenten van de VU overgenomen en in Prolog ge'implementeerd als onderdeel van een "tool" voor database prototyping.

DEELNAME AAN CONGRESSEN EN COLLOQUIA

FG Symposium on Predicate Operators,
Amsterdam, 14-15 juni 1985
FG Werkgroep
Amsterdam, iedere eerste maandagrniddag van de maand.
Jaarvergadering Belgische linguistenkring
Brussel, 14 december 1985

Formalismen voor het
gedistribueerde systemen.
Projectleider
Medewerker
Aanvang

behandelen

van

communicatie

in

computernetwerken

en

prof.dr.ir. R.T. Boute (KUN)
: drs. F.A. Stomp
: I augustus 1985

De eerste maanden van dit project zijn gebruikt voor het bestuderen van verschillende
specificatie- en verificatiemethoden voor netwerkprotocollen. Samen met een
afstudeerstudente (E. Dijkerman) werden enkele van deze methoden bekeken. Resultaten hiervan zullen verschijnen in een technisch rapport.
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Daarnaast werd door Stomp onderzoek verricht naar een algemene bewijsmethode
voor een bepaalde klasse van gedistribueerde algoritmen. Bovendien werd er enige tijd
besteed aan het herschrijven van een artikel door Stomp, de Roever en Gerth [I], waarin is aangetoond dat de 1•-orde µ-calculus faire terminatie van programma's kan
uitdrukken.

PuBLICATIE

[I] The µ-calculus as an assertion language for fairness arguments, Report No. 60,
University of Nijmegen, Faculty of Science, Informatics Department, November
1985.

Systeemprogrammering voor vijfde-generatie computer systemen
Projectleider
Medewerkers/ aanvang

prof.dr. A.S. Tanenbaum (VUA)
: ir. H.E. Bal (vanaf I juni 1985)
drs. R. van Renesse (vanaf 1 mei 1985)

Het doel van dit projekt is het doen van onderzoek aan een voorgesteld vijfde-generatie
computersysteem. Het model voor dit systeem bestaat uit een persoonlijk werkstation
voor elke gebruiker, een poel van processoren die dynarnisch verdeeld kunnen worden
over de gebruikers, een aantal gespecialiseerde servers en een toegangspoort naar soort
gelijke systemen elders. Het projekt heeft deelprojekten voor onderzoek aan het
bedrijfssysteem en aan programmeertaal aspekten. Er is technische ondersteuning in de
vorm van een S.T.W. deelprojekt.
Bal heeft een literatuurstudie verricht naar programmerings paradigmen (zoals logic
programming, object oriented programming, rule based programming en functional
programming), naar parallelle programmeertalen en naar parallelle algoritmen.
Van Renesse heeft gewerkt aan het prototype van de Amoeba kernel, onderzoek verricht op bet gebied van proces beheer in gespreide systemen en literatuuronderzoek
gedaan naar ontwerp en implementatie van gespreide systemen.
Gezamenlijk hebben Bal en Van Renesse voor een aantal problemen parallelle algoritmen ontworpen en geunplementeerd onder Amoeba. Doe! hiervan was ervaring te
krijgen met parallelle algoritmen en tegelijkertijd te onderzoeken of de prirnitieven die
Amoeba biedt voldoende algemeen zijn om gemakkelijk dit soort algoritmen te
implementeren. De ervaringen zijn vastgelegd in een rapport [2].
Er zijn contacten gelegd met enkele onderzoekers die gewerkt hebben aan parallelle
algoritmen. Prof.dr. J.K. Lenstra (CWI) heeft onderzoek gedaan op het gebied van
parallelle combinatorische optimalisatie. Dr. H.J. van den Herik (TH Delft) heeft
gewerkt aan de ontwikkeling van het parallelle expert systeem HYDRA.
Het door S.T.W. gesteunde deelprojekt Compilertechnologie (waarin een Modula 2
compiler ontwikkeld zal worden) is in 1985 nog niet gestart. De goedkeuring door
S.T.W. vond pas later in het jaar plaats en bovendien kostte het enige tijd om een
geschikte medewerker te vinden.
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DEELNAME AAN CONGRESSEN
NGI-SION Informatica Symposium: uitdaging aan de informatica
Utrecht, 1-2 april 1985
(H.E. Bal en R. van Renesse)
Fifth International Conference on Distributed Computing Systems
Denver, 13-17 mei 1985
(R. van Renesse)

DEELNAME AAN COLLOQUIA:
CWI gedistribueerde systemen dag
Amsterdam, 26 juli 1985
(H.E. Bal en R. van Renesse)
ASI Symposium Multiprocessing
Utrecht, 19 november 1985
(H.E. Bal)

BEZOEKERS
Calton Pu
University of Washington, Seattle
18 september
Martin Turnbull
Hatfield Polytechnic, Hatfield, England
25 oktober

VERGADERINGEN
COST 11 ter/DSM, first meeting
Brussel, 18-20 juni
(R. van Renesse)
COST 11 ter/DSM, second meeting
Amsterdam, 16-17 september
(R. van Renesse)

PuBLICATIES
[ 1] A.S. TANENBAUM and R. v AN RENESSE, Distributed Operating Systems, VU rapport IR-104, juli 1985.
[2] H.E. BAL, R. VAN RENESSE and A.S. TANENBAUM, A Distributed, Parallel, Fault
Tolerant Computing System, VU rapport IR-106, oktober 1985.
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WGM PRESTATIE-ANALYSE, MODELVORMING EN SIMULATIE

WERKGEBIED

De WGM Prestatie-analyse, modelvorming en simulatie (PMS) heeft als terrein van
onderzoek het ontwikkelen van methoden ter bepaling, analysering, verbetering en
voorspelling van de prestaties van inforrnatieverwerkende 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 van 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 localiteitskenmerken in de gegenereerde adresstroom van een
prograrnma (workingset).
9. Analyse van de verwerkingscapaciteit, reactietijden en data-integriteit van
geografisch gespreide 'data bases'.
IO. Optimalisering van de technische middelen in gedistribueerde systemen
(inforrnatieopslag, telecommunicatielijnen, computercapaciteit, schakel- en concentratiepunten).
l l. Analyse van de bedrijfszekerheid van systemen in aanwezigheid van apparatuur- en
prograrnmatuurstoringen.

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
TH Twente
voorzitter, TH Delft
secretaris, TH Twente
TH Eindhoven

ALGEMENE ACTIVITEITEN

Door de WGM-commissie werden twee lezingendagen georganiseerd, namelijk op:
6 februari (Holiday Inn, Utrecht)
met voordrachten van ir. G.E. Houtekamer (THD), ir. J.B.M. van Doremalen
(THE), drs. R.J. Wijbrands (THE) en dr.ir. I.G. Niemegeers (THT).
17 september (de Oude Tram, Amersfoort)
met voordrachten van ir. A.J.M. Beulens (EUR), drs. A. Ybema (THT), dr. S.G.
v.d. Wal (IHBO de Maere), en prof.dr.ing. H. Beilner (Univ. Dortmund).
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In het verslagjaar passeerden twee continueringsaanvragen (prof. Reijns en prof. Wessels), een projectaanvraag ingediend bij de WGM Interactieve Systemen (dr. Breedveld,
THT) en een aanvraag voor het ZWO-prioriteitenprograrnma (dr. van der Wal, THE).

VERSLAG VAN DE ONDERZOEKPROJECTEN

Eisen te stel/en aan werk/astbeschrijving, computermodel en meetinstrument voor computer
performance analyse.

Projectleider
Medewerker
Aanvang

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

In 1985 is er een overzicht samengesteld en gepubliceerd van de verschillende manieren
waarop een werklast gekarakteriseerd kan worden. Hierop is gereageerd door prof.
Serazzi van de Universiteit uit Pavia (Italie). Hij heeft Kroon een uitnodiging gestuurd
voor de International Workshop on Workload Characterization of Computer Systems
and Computer Networks; Pavia 23-25 oktober 1985, die werd bezocht.
Op een 'lager' niveau is er een karakterisatie gemaakt naar aanleiding van het
'paging' gedrag van prograrnma's op een mainframe. Dit heeft geresulteerd in een
publikatie genoemd 'Program Behaviour and Page Hit Probabilities' [2]. Hierin wordt
voortgebouwd op een artikel van P.J. Courtois [ l ].
Verder is er begonnen met een analyse van een aantal modellen om de swapping
activiteiten van een computer systeem als functie van de werklast te bepalen.
REFERENTIE

[l]

P.J. Courtois, Nearly Completely Decomposable Model, in: Decomposability,
Queueing and Computing Systems Applications, Academic Press, 1977.

PuBLIKATIE

[2] J .G.M. Kroon, Program Behaviour and Page Hit Probalities (te verschijnen in

CMG Proceedings, Las Vegas, december 1986).
COLLOQUIA EN CONGRESSEN

International Workshop on Workload Characterization of Computer Systems and
Computer Networks
Pavia, Italie, 23-25 oktober 1985
prof. G. Serazzi, M. Calzarossa
Colloquium Wachttijd-theorie
CWI, Amsterdam, 18 november 1985
Organisator: dr.ir. O.J. Boxma
Sion Werkgemeenschap Conferentie Prestatie-Analyse
17 september 1985
Organisator: prof.ir. G.L. Reijns

CGntrum
.

Bloi!Otfleel{

voor Wiskunde en Infor mar
Antr.:.to,-rt~......

IC;)

28
Prestatie-eva/uatie van informatieverwerkende systemen door midde/ van wachtrijmode/Jen,
in het bijzonder planningsmethodiek en imp/ementatie-aspecten.

Projectleider
Medewerker
Aanvang

prof.dr. J. Wessels (THE)
drs. R .J. Wijbrands
l juni 1983

Een snelle cornrnunicatie tussen de centrale processor en zijn achtergrondgeheugen is
van groot belang voor de prestaties van een computersysteem. De bestudering van dit
cornrnunicatiesysteem neemt dan ook een belangrijke plaats in in dit ondenoek. In (1]
wordt verslag gedaan van de modellering van w'n cornrnunicatieproces aan de hand
van een concreet voorbeeld. In [2] wordt meer uitgebreid ingegaan op de modelleringsmogelijkheden.
In [2] wordt een hierarchische aanpak gesuggereerd met betrekking tot de modellering van het totale computersysteem. Op het laagste, meest gedetailleerde niveau
komen de eerder genoemde cornrnunicatie-aspecten naar voren. Op een iets hoger
niveau kan gedacht worden aan specifieke wachtrijmodellen voor computersystemen.
Hierbij kan de mean value analysis een belangrijke rol spelen. Op het hoogste niveau
wordt gekeken naar de computer en zijn omgeving.
Voor het middelste hierarchische niveau is in [3] en (.5] een benaderingsmethode voor
netwerken met prioriteten uitgewerkt. In [5] wordt een algemene beschrijving van de
methode gegeven en volgt een vergelijking met reeds bekende benaderingsmethoden. In
[3] wordt de methode nog eens verfijnd voor toepassing in computermodellen.

CONGR.ESSEN/COLLOQUIA

Er werd door de uitvoerder van dit project deelgenomen aan drie conferenties. Op elk
van deze bijeenkomsten werd een voordracht gehouden (zie voordrachten). De uitvoerder is een regelmatig beweker van de wachtrij-colloquia die georganiseerd worden
door het CWI, en van de bijeenkomsten van de NGI-KIVI-werkgroep "Prestatieevaluatie van computersystemen".

VOORDRACHTEN

Een analysemethode voor CPU-DISK cornrnunicatie,
SION-Werkgemeenschap PMS, Utrecht, 6 februari 1985.
Modellering van local area networks,
VVS-Jubileumcongres, 11 april 1985.
The analysis of 1/0 configurations,
12th IFIP Conference on System Modelling and Optimization, Budapest, Hongarije, 6 september 1985.
The analysis of 1/0 configurations,
NTG/GI Conference on Measurement Modelling and Evaluation of Computing
Systems, Dortmund, West-Duitsland, 2 oktober 1985.
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PuBLICA TIES

[I] R.J. WIJBRANDS, The analysis of I/O configurations, in: Proceedings of the

[2]
[3]
[4]
[5]

Conference on Measurement, Modelling and Evaluation of Computing Systems, H .
BEILNER (ed.), Springer-Verlag, Berlin, 1985.
R.J. WIJBRANDS, On the development of a modelling tool for the performance
evaluation of computer systems, COSOR-Memorandum 85-12.
R .J. WIJBRANDS, On an approximation method for priority queueing in CPU-disk
models, COSOR-Memorandum 85-18.
R .J. WIJBRANDS, On the robustness of the central server model, COSORMemorandum 85-19.
J.B.M. VAN D0REMALEN, J. WESSELS and R.J. WIJBRANDS, Approximate analysis of
priority queueing networks, COSOR-Memorandum 85-20.
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WGM PATROONHERKENNING EN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

WERKGEBIED

Met betrekking tot de patroonherkenning is bet taakgebied van de WGM
Patroonherkenning en Kunstmatige Intelligentie (PKI) bet 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:
1. Statistisch:
methoden voor feature-extractie en -selectie
classificatietechnieken (met en zonder leerbestanden)
pararneterschatting
2. Syntactisch:
selectie van primitieven
gramrnatica's voor patroonbeschrijving
linguistische patroonanalyse
inferen tiesystemen
De Bee/dverwerking kan worden sarnengevat in de volgende begrippen:
beeldcodering
beeldrepresen ta tie
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 bet verrichten van taken, waarvan in bet 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.
1. Kerninformatica
Automatische programrnering
Deductie en automatische bewijsvoering
Probleemoplossen, besturings- en zoekmethoden
Taalontwikkeling
Formalismen en methoden van kennisrepresentatie
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2. Toepassingsgerichte informatica
Leren
Begrijpen en genereren van natuurlijke taal
Robotica
Analyse van beeldgegevens
Expertsystemen
3. Toepassingen binnen andere vakgebieden

Computersimulatie van cognitieve processen
Intelligente computer-ondersteunde instructie
Intelligente mens-machine interactie
Kan toorau tomatisering
lndustriele automatisering

WERKGEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Op 31 december was de WGM-comissie als volgt samengesteld:
prof.dr.ir. E. Backer
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 1985 geen nieuwe aanvragen ingediend.
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 DE ONDERZOEKPROJECTEN

Hardware en software voor para/le/le beeldbewerking

Projectleider
Medewerker
Aanvang

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

In het projekt worden o.m. twee hardware configuraties voor parallelle beeldbewerking
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 en
wordt ten behoeve van dit projekt uitgebreid met een intern geheugen van
512 X 512 X 18 bit. De CLIP is, naar een ontwerp van Duff c.s. (University College
London), gebouwd door Stonefield, Ltd. (UK) en geconfigureerd volgens de wensen
zoals geformuleerd in dit projekt. De CLIP bevat een array van 32 X 64 processoren,
een controller, een video input/ output systeem (256 X 256) alsmede een VME bus interface voor communicatie met een host systeem. De CLIP is afgeleverd in november
1985. ' De levering omvatte mede een software library voor programmering in C
alsmede een interpreter voor demonstratie en onderhouds doeleinden.
Noodzakelijkerwijze is er veel aandacht gaan zitten in het begeleiden van de bouw
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van het systeem, alsmede het verkrijgen van een betrouwbare werking van het apparaat.
Hiertoe zijn enkele bezoeken gebracht aan Stonefield en University College.
Teneinde een vergelijking mogelijk te maken tussen de twee architecturen is een
onderzoek gedaan naar skeletalgoritmen. Hierover is een voordracht gehouden op de
1985 IEEE Workshop on Computer Architecture for Pattern Analysis and Image
Database Management [I].

V0ORDRACHTEN
Considerations on a VLSI Architecture for Cellular Logic Operations,
1985 IEEE Workshop on Computer Architecture for Pattern Analysis and Image
Database Management, Miami Beach, Florida, USA, 18-20 november 1985
(P.P. Jonker)
Fast percentile filtering,
BPRA 3rd International, Conference, St. Andrews, Schotland (UK), 25-27 september 1985
(R.P.W. Duin)
A hardware design for fast 2D percentile filtering,
SPIE 2nd Int. Techn. Symposium on Optical and Electro-Optical Applied Science
and Engineering, 2-6 december 1985
(R.P.W. Duin).

PuBLICATIE

(l] P.P. JONKER and R.P.W. DUIN, Considerations on a VLSI Architecture for Cellular Logic Operations, Proceedings of the 1985 IEEE Computer Society Workshop
on Computer Architecture for Pattern Analysis and Image Database Management,
Miami Beach, Florida 1985.

Multiprocessor Prologsysteem

Projectleiders
Medewerker
Aanvang

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

Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een parallel Prologsysteem. Een
basismodel voor parallelle evaluatie is ge1mplementeerd op een multiprocessor systeem.
Het model, "parallel head matching", is geschikt om als uitgangspunt voor andere
parallelle evaluatie mechanismen te dienen. Tijdens metingen aan de implementatie van
een model kan het multiprocessor systeem met 6 tot 8 rekeneenheden worden uitgerust.
Om prestatiemetingen aan het multiprocessor systeem te vereenvoudigen is een uitbreiding aan het gedistribueerde bedrijfssysteem Fados gemaakt. Voor prestatieanalyse
zijn ook een aantal hardware monitoring modules ontwikkeld. Deze modules zullen
gekoppeld worden in een prestatie monitoring netwerk.
Een betere testomgeving voor de ontwikkeling van software voor het multiprocessor
systeem is in ontwikkeling.
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Aktieve Databanken

Projectleider
Medewerker
Aanvang

prof.dr. L. Sikl6ssy (VUA)
drs. A. Botman
I juli 1985

De eerste maanden zijn voomamelijk besteed aan literatuuronderzoek om te bepalen
wat in aanverwante gebieden reeds gedaan is in de richting van dit onderzoek. Ook
werd bekeken in hoeverre het werk uit deze publicaties opgenomen zou kunnen worden.
De in het onderhavige project nagestreefde combinatie van
beperkte extra invoer van domein kennis,
opstellen van een gebruikers profiel,
associatieve reacties in de dialoog, en
initiatief van de database
werd niet gevonden. In een later stadium zal gebruik gemaakt kunnen worden van
enkele gevonden technieken voor het onderliggende gegevens-opslagsysteem (dit valt
buiten het directe onderzoeksgebied).
Daama is tijd besteed aan discussies en het met de hand uitwerken van testcases om
een afbakening van het gewenste systeem te bewerkstellingen en een zekere fasering in
het onderzoek aan te brengen. Hoofdpunten hierin waren de specificatie van de invoer
en het gedrag van het systeem. Een AQAS (Active Query Answer System) moet een
initiele leerfase hebben waarin de invoer van het systeem bestaat uit drie delen :
I. De 'ruwe data', de gegevens waarop het systeem werkt.
2. Domein-kennis waarmee informatie over de ruwe data gegeven wordt.
3. Kennis over de gebruiker, en zijn relatie met de data.
Het doe! van het onderzoek is vooral de hoeveelheid kennis gespecificeerd in 2 en 3 te
beperken tot een minimum. Verwacht wordt een set van technieken te creeren waarmee
het systeem in staat is zelf deze kennis af te leiden uit de data en de eerste dialogen.
Voor de kennisrepresentatie is gekozen voor regels in de trant van: "Een gebruiker
die interesse toont voor stationcars kan ook interesse hebben voor busjes."
Voor het automatisch creeren van deze regels moet het systeem in staat zijn
topologien op de database aan te leggen waarmee sirnilariteiten tussen de verschillende
groepen data weergegeven kunnen worden. Om dit efficient op te kunnen slaan, wordt
gedacht aan deamons opgeslagen bij de data.
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WGM INTERACTIEVE SYSTEMEN

WERKGEBIED

De WGM Interactieve Systemen (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 beeldopnemers en andere
sensoren, actuators en terminals, 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.
De architectuur van het interactieve systeem wordt sterk be"invloed door de aard en
het gedrag van de externe component. In de research staat het doen van experimenten
centraal. In een dergelijk experimenteel systeem worden methoden uit de informatica
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 informatica.
De WGM IS kent de volgende hoofdrichtingen:
Interactieve systemen: interactieve talen en dialoogtaleri, architectuur, interactieve
informatiesystemen (MIS en DSS).
Mens-machine communicatie: 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.
Computergrafiek: 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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Op 31 december was de WGM-commissie als volgt samengesteld:
prof.dr. J. van den Bos
prof.ir. D. Bosman
prof.dr.ir. R. den Buurman
drs. P.J.W. ten Hagen
prof.dr. L.O. Hertzberger
ir. W. Loeve

voorzitter, RU Leiden
TH Twente
TH Delft
CWI Amsterdam
secretaris, Univ. van Amsterdam
NLR Amsterdam

In het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van een programma voor het ontwikkelen van modellen voor computerinteractie en de implementatie van deze modellen via
architectuur en programmatuur.
Dit programma bevat een aantal deelprogramma's te weten :
Computergrafiek
Autonome interactieve besturing
Mens machine communicatie.
De werkgemeenschapscommissie heeft de bij haar aangesloten onderzoekers gestimuleerd om onderzoeksvoorstellen in te dienen die binnen het opgestelde
onderzoeksprogramma pasten. Dit heeft geresulteerd in vijf ingediende voorstellen,
waarvan er vier nader door de WGM-IS in behandeling zijn genomen. De
werkgemeenschapscommissie heeft tweemaal over deze voorstellen vergaderd, eenmaal
voordat adviezen van tenminste twee externe beoordelaars waren ingewonnen en eenmaal erna. Dit heeft geresulteerd in belangrijke bijstellingen in een aantal voorstellen.
De werkgemeenschapscommissie is verontrust over het feit dat niettegenstaande al dit
werk en de positieve beoordeling die zij aan een aantal voorstellen kon geven, geen van
de door haar ingediende voorstellen door ZWO gehonoreerd kon worden. Daar de
werkgemeenschapscommissie van mening is dat deze ontwikkeling niet stimulerend
werkt voor de bij haar aangesloten onderzoekers, zal zij in de naaste toekomst gaan
onderzoeken op welke wijze een aantal van deze voorstellen mogelijk in een wat
gewijzigde vorm toch gehonoreerd zouden kunnen worden.

VERSLAG VAN DE ONDERZOEKPROJECTEN

Communicerende para/le/le processen in besturings- en bedrijfssystemen

Projectleider
Medewerker
Aanvang

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

Doe! van het onderzoek is te komen tot een model ter specificatie van storingsbestendige systemen van asynchrone processen, meer in het bijzonder: robuuste
bedrijfssystemen.
Uitgegaan wordt van een communicatie model het geheel is gebaseerd op het uitwisselen van boodschappen. Centraal in de ontwikkeling van dit model staat de
beheersing van de mogelijke proces-communicatie, teneinde voldoende controle te houden over de verspreiding van mogelijk optredende fouten in het systeem.
Om dit te bereiken wordt een volledige scheiding doorgevoerd tussen de beschrijving
van de communicatie-activiteiten van een proces en de acties die nodig zijn om de
(Jokale) taak uit te voeren, waarbij deze lokale acties gestuurd worden door de uitgewisselde boodschappen.
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Bij ieder proces behoort een specificatie-regel die op ieder moment de toegestane
communicatie-acties van dit proces bepaalt. Deze specificatie-regel is een reguliere
expressie over een alphabet van communicatie acties. Door de hierarchische opbouw
van de specificatie-regels kan een doelmatige afhandeling van excepties worden verkregen. Hiertoe worden alle acties die zijn uitgevoerd als gevolg van specificatie op een
bepaald niveau van de expressie, als ondeelbaar beschouwd ten opzichte van het naast
hogere niveau.
Deze gelaagdheid staat toe fouten te behandelen op hetzelfde niveau als de
(sub)expressie waarin zij gedetecteerd zijn. Dan is tevens vastgelegd welke processen
. betrokken zijn bij de storing. Foutbehandeling wordt tot deze verzameling processen
beperkt waardoor overlast voor andere processen in het systeem kan worden geminimaliseerd.
Ook de specificatie van het verloop van de processen na het optreden van een exceptie moet worden beschreven binnen het kader van deze reguliere communicatie expressie.

Intelligente sensoren voor adaptieve contro/e

Projectleiders
Medewerker
Aanvang

prof.dr. L.O. Hertzberger (UvA)
dr. A. Choudry (UvA)
drs. G.A. Weller (in 1985 UvA)
I september 1985

Als eerste aanzet richt zich het ondenoek op het gebruik van gestructureerd licht.
Hiermee zal een gestructureerde lichtsensor worden ontwikkeld welke gebruikt zal worden voor objectherkenning. Als testomgeving voor deze sensor wordt aan een karretje
gewerkt dat autonoom zal zijn. Een andere testomgeving voor de sensor zal een
mechanische arm zijn. Simulaties zijn uitgevoerd voor de bestudering van objectherkenning aan polyhedrale objecten met behulp van deze sensor. Voor het karretje is
gewerkt aan het ontwerp van een wielmodule. De sensoralgoritmen zullen worden
geimplementeerd op een multisensorsysteem zodat een nauwe interactie met andere sensoren mogelijk is en kan worden bestudeerd.
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WGM BESTUURLIJKE INFORMATICA

WERKGEBIED

Het vakgebied bestuurlijke informatica heeft als terrein van onderzoek de bestudering
en beschrijving van de informatievoorziening, in het bijzonder met behulp van computersystemen, ten behoeve van het besturen, het beheersen en het doen functioneren
van door mensen bestuurde organisaties.
Het terrein van onderzoek omvat de ontwikkeling van theorieen, methoden en technieken die betrekking hebben op de ontwikkeling, het onderhoud en het gebruik van
computerondersteunde informatiesystemen in 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.
Op <lit terrein spelen contingentievariabelen (type, cultuur, structuur, om~ang, groeifase
van een organisatie etc) en aspecten (technische, economische, sociale, ruimtelijke,
politieke, infologische, veiligheids- e.d.) een invloedrijke rol.
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ALGEMENE ACTIVITEITEN

Tijdens het verslagjaar kwam de werkgemeenschap tweemaal bijeen. Een van deze
bijeenkomsten was gewijd aan het thema "Geautomatiseerde hulpmiddelen voor
informatiesysteemontwikkeling". Bij de werkgemeenschap is in 1985 een ZWO aanvraag
ingediend. De werkgemeenschap heeft enkele malen overlegd om tot een beoordelingsadvies voor deze aanvraag te komen.
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