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VOORWOORD
In het jaar 1986 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
subsidieringsprograrnma'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 vorming 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 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 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 stichtingeri 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, 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 doeltrelfende representaties waaruit informatie kan worden voortgebracht. Anderzijds moeten de betrokken gegevens worden verwerkt
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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 kerninformatica .
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 dit
veelvorrnige terrein, waarop hct 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:
I. Theoretische Informatica
2. Programmatuur en Architectuur
3. Prestatie-analyse, Modelvorming en Simulatie
4. Patroonherkenning en Kunstmatige lntelligentie
5. Interactieve Systemen
6. Bestuurlijke Informatiekunde
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 v,a n de werkgemeenschap. Elke
werkgemeenschapscomrnissie draagt een van zijn !eden voor als lid van het SIONbestuur. Naast deze !eden telt het bestuur nog ten hoogste negen andere !eden.
Secretariele, administratieve en organisatorische werkzaarnheden 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. L.O. Hertzberger
dr. E.S. Gelsema
prof.dr. J. van Leeuwen
prof.dr. J.W. de Bakker
prof.dr. T.M.A. Bemelmans
dr.ir. H. Bosma
prof.dr.ir. A.J.W. Duijvestijn
prof. C.H.A. Koster
prof.dr.ir. R. Maes
prof.ir. G.L. Reijns
prof.dr. M. Rem
prof.ir. D.H. Wolbers
prof.dr. J.L.A. van de Snepscheut
prof.dr.ir. I.G.M.M. Niemegeers

voorzitter, (VUA)
vice-voorzitter, (UvA)
(VUA)
secretaris-penningmeester (R UU)
(CWI)
(TUE)
Philips
Univ. Twente
(KUN)
(UvA)
(TUD)
(TUE)
(TUD)
(RUG)
Univ. Twente

Als uitvoerend secretaris trad op dr. J.C.P. Bus (Stichting Mathematisch Centrum).
De zittingstermijnen van prof.dr. J.W. de Bakker, prof.dr. G.A. Blaauw en prof.dr. J.
van den Bos Iiepen af op I januari 1986, alsmede van prof.dr. A.A. Verrijn Stuart op I
oktober 1986. Prof.dr. J.W. de Bakker aanvaardde een tweede zittingstermijn van vier
jaar. Overigens werden nieuw benoemd prof.dr. J.L.A. van de Snepscheut en prof.dr.
I.G.M.M. Niemegeers. 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 6 maart, 13 mei en 23 oktober. Het
vice-voorzitterschap werd door prof.dr. L.O. Hertzberger van prof.dr. G.A. Blaauw
overgenomen. Dr. E.S. Gelsema stelde zijn functie als secretaris-penningmeester ter
beschikking in maart. In deze functie werd prof.dr. J. van Leeuwen benoemd.
De vergadering van maart was gewijd aan de consequenties voor de begroting 1986 van
bet subsidie dat door ZWO aan SION werd verstrekt. Het subsidie was aanmerkelijk
lager dan de reeds uiterst beperkte aanvraag. Deze situatie was ook aanleiding voor een
diepgaande discussie over bet beleid van SION. De beperkte middelen van SION en de
vele stirnuleringsfondsen voor informatica-onderzoek buiten SION brengen de rol van
SION als initiator en coordinator van informatica-onderzoek in gevaar. De discussie
was aanleiding gesprekken met de Gebiedsraad i.o. Exacte Wetenschappen en de Stichting Mathematische Centrum aan te gaan.
De vergadering van 13 mei was vooral gewijd aan de beleidsbegroting 1987. Daarnaast
kwamen aan de orde: bet besluit niet !anger met bet NGI samen bet voorjaarssymposium te organiseren doch in november van 1987 een eerste SION-symposium op te
zetten; de Externe beoordeling Voorwaardelijke Financiering en de positie van SION
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n.a.v. de beleidsdiscussie in maart.
De vergadering in oktober werd hoofdzakelijk besteed aan de bespreking en priorilering
van de voor 1987 ingediende projecten. Naast 22 continueringsaanvragen werden 9
nieuwe projecten ingediend (voor 11 plaatsen, alsmede kf 230 voor apparatuur). Uiteindelijk werden drie projecten gehonoreerd. Twee werden pro memorie op de begroting
voor 1987 opgevoerd, waarvan een in afwachting van een beslissing over het
aangevraagde investeringssubsidie. Zoals ook voor 1986 het geval was kan geen
apparatuur voor projecten uit het exp1oitatiesubsidie worden gefinancierd.
Een de1egatie van het Bestuur had in mei een gesprek met de Gebiedsraad i.o. Econtractions. In <lit gesprek werd de positie van SION aan de orde geste1d in het licht
van het door ZWO geboden fincanciele vooruitzicht. De vooruitzichten geven naar de
mening van SION aanleiding tot grote zorg over de met zorg opgebouwde structuur van
werkgemeenschappen. Het blijkt onmogelijk om het experimentele fundamentele
informatica-onderzoek, dat dikwijls veel instrumentatie behoeft uit de exploitatiemidde1en van SION te financieren. Hierdoor dreigt het theoretische, niet aan apparatuur
gebonden informatica-onderzoek opnieuw in een isolement te geraken. Bij de Gebiedsraad werd begrip gevonden van deze zorg.
In het voorjaar werd besloten de Commissie ad hoc voor de beoordeling van de aan
SION voorgelegde NFl-projecten niet !anger te laten bestaan. In deze commissie hadden zitting Wolbers (voorzitter), de Bakker, Bemelmans, van de Bos en Duijvestijn.
Beoordeling van de NFl-procjecten via een normale refereeprocedure die door het
bureau wordt georganiseerd s1uit beter aan bij de werkwijze van de NFI-commissie. De
werkzaarnheden van SION ten behoeve van beoordeling en begeleiding van STWprojecten werden ook in het vers1agjaar voortgezet. Ook werd door het Bestuur de
externe beoordeling verzorgd van de voorstellen die werden ingediend door verschil1ende Colleges van Bestuur in het kader van de Voorwaardelijke Financiering.
De standpuntbepaling van ZWO t.a.v. de nieuwe NWO-wet, de discussie over de
aanstelling van personee1 conform de nieuwe 'onderzoekers in op1eiding' -regeling, de
herbezinningsdiscussie binnen ZWO, SURF, en diverse andere zaken aan de orde
waren hadden de aandacht van het Bestuur. Op verzoek van het bestuur van ZWO en
de Gebiedsraad i.o. Exacte Wetenschappen is ook nader overleg gevoerd met de Stichting Mathematisch Centrum over versterking van de samenwerking. Ook buiten de
directe ZWO-kring is gepoogd de contacten te versterken. Te denken valt hierbij
bijvoorbeeld aan het Stimu1eringssprojectteam Informatica (SPIN), aan de Stichting
Meet- en Besturingstechnologie in Nederland (SMBT) en het Nederlands Genootschap
voor Informatica (NGI).
Namens het SION-bestuur hebben prof.dr. R.P. van de Riet, prof.dr.ir. R.T. Boute en
prof.dr. A.A. Verrijn Stuart zitting in de Vaste Overlegcommissie SMC-SION. Deze
commissie kwam een maal bijeen ter advisering over de per 1 juni bij ZWO in te dienen
beleidsbegroting 1987, voorzover <lit het informatica-onderzoek betrof. De gewijzigde
adviesstructuur van het CWI heeft er toe ge1eid <lat ter advisering over het Wetenschappelijke Prograrnma van het CWI een commissie ad hoc werd ingesteld door SIONbestuur en Wetenschapscommissie van de SMC. Namens SION hadden hierin zitting
prof.dr.ir. R.T. Boute en prof.dr.ir. A.J.W. Duijvestijn.
Met de Stichting Taalwetenschap (ST) bestaat een Overlegcommissie waarin namens
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SION het bestuurslid de Balcker en namens ST prof.ctr. J.M.G.A. Aarts en prof.ctr.
J.J.A. van Bake] zitting hebben.
In de Commissie Bezwaarschriften ZWO hadden namens SION zitting prof.ctr.
L.A.M. Verbeek en prof.dr.ir. A. van Wijngaarden. Plaatsvervangende ]eden zijn
Balcker en prof.dr.ir. W.L. van de Poel.
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 werkzaarnheden van het Bureau betroffen
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 bijzonder bijgestaan door de stafmedewerker H .J.M. Wijers en de secretaresse mw. S.P.
Darnmer (tot I december).

FINANCIEEL VERSLAG
Ten behoeve van de financiering van de onderzoekprojecten, alsmede de bureaukosten
werd door ZWO voor 1986 een subsidie beschikbaar gesteld ten bedrage van
f 1.352.000,-. Voorts werd een bedrag van f 100.000,- ter beschikking gesteld in het
kader van het Prioriteitenprograrnma Informatica en een bedrag van f 200.000 ten
behoeve van apparatuurinvesteringen.

NGI-SION SYMPOSIUM
Op 2 en 3 april werd te Utrecht het derde NGI-SION Symposium gehouden onder de
subtitel: 'Stimulerende Informatica'. Dit symposium heeft tot doe! 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 :
J.W. de Balcker (VUA): Het Landelijk Project Concurrency (LPC)
David May (INMOS Ltd; Bristol UK): Communication process archtitecture
R. Kamel (BNR, Ottawa, Canada): Software development with XMS-distributed
environment
F.C.A. Groen (THO): Visie op intelligentere robots
H.J. Schneider (Univ. Berlin, BRD): Application System specification and generation software tools of the 4th and 5th generation
Namens SION hadden in de prograrnmacommissie zitting:
prof.dr.ir. A.J.W. Duijvestijn (voorzitter), prof.ctr. T.M.A. Bemelmans, dr. J.C.P. Bus,
prof.ctr. J. van Leeuwen, prof.dr.ir. R. Maes, prof.ir. G.L. Reijns en prof.ctr. 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 THEORETISCHE INFORMATICA

Formele modellen voor syntaxis en semantiek (dr. J. Engelfriet, RU Leiden)
Ontwerptheorie van relationele gegevensbankschema's (prof.dr.ir. L.A.M. Verbeek,
Univ. Twente)
Concurrency (prof.dr. J.W. de Bakker, CWI/VU Amsterdam, prof.dr. W.P. de
Roever, TU Eindhoven, prof.dr. G. Rozenberg, RU Leiden)
Analyse van gedistribueerde berekeningen (prof.dr. J. van Leeuwen, RU Utrecht)
Parallelle aftellingsmethoden (prof.dr. A.H.G. Rinnooy Kan, EU Rotterdam)
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. Boule, KU Nijmegen)
Grarnmatica's met disjuncte syntactische categorieen (dr.ir. P.R.J. Asveld, Univ.
Twente)
Ontwerp en analyse van gedistribueerde algoritmen (prof.dr. J. van Leeuwen, RU
Utrecht)

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)
Conceptuele modellen voor kennisbanksystemen (prof.dr. R.P. van de Riet, VU
Amsterdam)
Formalismen voor het behandelen van communicatie in computernetwerken en
gedistribueerde systemen (prof.dr.ir. R.T. Boute, KU Nijmegen)
Systeemprogrammering voor vijfde-generatie computer systemen (prof.dr. A.S.
Tanenbaum, VU Amsterdam)
Executeerbaar maken van algebrai'sche specificaties (prof.dr. J.A. Bergstra, prof.dr.
P. Klint, Univ. van Amsterdam)

WGM PRESTATIE-ANALYSE, MODELVORMING EN SIMULATIE
Eisen te stellen aan werklastbeschrijving, computermodel en meetinstrument voor
computer performance analyse (prof.ir. G.L. Reijns, TU Delft)
Prestatie-evaluatie van informatieverwerkende systemen door Iniddel van
wachtrijmodellen, in het bijzonder planningsmethodiek en implementatie-aspecten
(prof.dr. J. Wessels, TU Eindhoven)

WGM PATROONHERKENNING EN KUNSTMATIGE lNTELLIGENTIE
Hardware en software voor parallelle beeldverwerking (dr.ir. R.P.W. Duin, TU

D~

.

Multiprocessor Prologsysteem (prof.dr. L.O. Hertzberger, dr. B.J. Wielinga, Univ.
van Amsterdam)
Aktieve databanken (prof.dr. L. Sikl6ssy, VU Amsterdam)
Beeldverwerking en patroonherkenning met behulp van topologische methoden
(prof.dr. J.J. Koenderink, dr. B. Nienhuis, RU Utrecht)
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WGM INTERACTIEVE SYSTEMEN
Taalfaciliteiten voor het programmeren van interactieve systemen, procesbesturing
van real-time systemen, gebaseerd op het Abstract Interaction Tool - ATI (prof.ctr.
J. van den Bos, RU Leiden)
Communicerende parallelle processen in besturings- en bedrijfssystemen (prof.ctr. J.
van den Bos, RU Leiden)
Intelligente sensoren voor adaptieve controle (prof.ctr. L.O. Hertzberger, dr. W.
Duinker, Univ. van Amsterdam)
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OVERZICHT VAN DE VIA SION AANGESTELDE PROJECTMEDEWERKERS
WGM THE0RETISCHE INFORMATICA
drs. H.L. Bodlaender, RUU
dr. M. Dhillon, TUT 2
drs. J.A. Hogendorp, TUT
drs. M.P.M. van der Hulst, UvA
drs. N.W. Keesmaat, RUL
drs. J.N. Kok, CWI
drs. R.L.C. Koymans, TUE
dr. A. Rezus, KUN
drs. G. Tel, RUU
drs. H.W.J.M. Trienekens, EUR
dr.H. Vogler, RUL 3
WGM PR0GRAMMATUUR EN ARCHITECTUUR
ir. H.E. Bal, VUA
drs. J.M.I .M. Leo, KUN
drs. R. van Renesse, VUA
drs. F.A. Stomp, KUN
drs. H. Weigand, UvA
drs. F. Wiedijk, UvA
WGM PRESTATIE-ANALYSE, M0DELV0RMING EN SIMULATIE
ir. J.G.M. Kroon, TUD
drs. R.J. Wijbrands, TUE
WGM PATR0ONHERKENNING EN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE
drs. J. Blom
drs. A.M. Bolman, VUA
ir. P.P. Jonker, TUD
drs. A.J. Kok, VUA
ir. E.R. Komen, TUD
drs. W.G.P. Mooij, UvA
drs. A.G. Starreveld, UvA
WGM INTERACTIEVE SYSTEMEN
drs. P. Kranenburg, RUL
drs. H.H.A.M. Prust, RUL
drs. G.A. Weller, UvA

I. per 31 december 1985, tenzij anders vermeld
2. tot 16 maart 1986
3. tot 1 april 1986

1
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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 INFORMA TIEKUNDE

12
WGM THEORETISCHE INFORMA TIEKUNDE

WERKGEBIED

De WGM Theoretische Informatica (Tl) heeft als terrein van onderzoek de wiskundige
beschrijving en bestudering van de fundamentele begrippen der infonnatica, 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
infonnatica 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
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Formele model/en voor syntaxis en semantiek - Eindverslag
Projectleider
Medewerker
Aanvang
Einde

dr. J. Engelfriet (RUL)
dr. H. Vogler
I april 1983
31 maart 1986

Het doe] van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de belangrijkste theoretische
eigenschappen van de macro boomomzetter: een recent formeel model voor de
beschrijving van syntax-directed translation. In de loop der tijd is het zwaartepunt
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komen te liggen op de (theoretische) implementatie van de macro boomomzetter op een
aantal automaten met een eenvoudiger besturingsstructuur. Dit hoofdthema is door
Vogler diepgaand onderzocht, met een aantal interessante resultaten.
De macro boomomzetter is equivalent met boomautomaten met een "stapel-achtige"
geheugenstructuur (met name [!]: een gewone stapel, een geneste stapel, en een stapelvan-stapels). De niet-geneste (of: basic) versie van de macro boomomzetter correspondeert met automaten met "one-turn" stapels (5]. Behalve de macro boomomzetter
zelf heeft Vogler ook composities van macro boomomzetters bekeken (I] (met
attributengrammatica's als motivatie) en een generalisatie van de macro boomom zetter:
de n-level boomomzetter [2] (met de denotationele semantiek als motivatie). Hij bewees
de equivalentie van deze twee formalismen, en de equivalentie van beiden met de
geitereerde-stapel boomomzetter [2]. Dit was de aanleiding tot het bestuderen van de
verwante gebieden van gestuurde n-level grammatica's [3], en geitereerde-stapel automaten (4,6], wat weer nieuwe gezichtspunten opende voor de boomomzetters (met name [4]
voor [5]). Dit omvangrijke onderzoek was alleen in de hand te houden door een strakke
uniforme aanpak. Daartoe werd een algemene theorie van geheugentypes van automaten opgebouwd, waarin i.h.b. de begrippen simulatie en look-ahead een grote rol speelden (!].
De resultaten van dit onderzoek zijn neergeschreven in 6 artikelen, waarvan 3 al
geaccepteerd zijn voor publicatie (1,4,6]. Vijf van deze artikelen zijn ook gebundeld als
proefschrift [7], voorzien van een inleidend hoofdstuk (plus een artikel van v66r dit project). Bovendien is de inhoud van het onderzoek door Vogler op een aantal congressen
gepresenteerd ([!]: CAAP'84, [2] : ICALP'85, [4]: FCT85 [5]: CAAP'86, [3]: MFCS'86).

PuBLIKATIES

[I] J. ENGELFRIET, H. VOGLER, Pushdown machines for the macro tree transducer,
Report 84- 13, Leiden; to appear in Theor. Comput. Sci.
[2] J. ENGELFRIET, H. VOGLER, High level tree transducers and iterated pushdown
machines, Report 85-12, Leiden.
[3] H. VOGLER, The QI-hierarchy is closed under control, Report 85-20, Leiden.
[4] H. VOGLER, Iterated linear control and iterated one-turn pushdowns, Report 85-4,
Leiden; accepted for publication in Math. Syst. Theory.
[5] H. VOGLER, Basic tree transducers, Report 85-21 , Leiden.
(6] J. ENGELFRIET, H. VOGLER, Look-ahead on pushdowns, Report 85-14, Leiden;
accepted for publication in Inf. and Control.
[7] H. VOGLER, Tree transducers and pushdown machines; Ph. D. Thesis, March 1986,
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Ontwerptheorie van relationele gegevensbankschema's - Eindverslag
Projectleider
Medewerker
Aanvang
Einde

prof.dr.ir. L.A.M. Verbeek (UT)
dr. M. Dhillon
I 6 maart I 983
15 maart 1986

samenvatting van de probleemstelling:
In het relationele model voor gegevensbanken worden beperkingen op gegevens geformaliseerd als afhankelijkheden. Een relationeel gegevensbankschema dat optimaal is
met betrekking tot bepaalde kriteria bestaat uit een kollektie relatieschema's die in een
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bepaalde normaalvorm zijn zodat alle vereiste afhankelijkheden gelden, er minimale
redundantie van de gegevens is en veranderingen in de gegevens eenvoudig zijn te
kontroleren en aan the brengen. Het projekt omvat de situatie van afhankelijkheden,
het ontwikkelen van kriteria en het ontwerpen van algoritmen voor het konstrueren van
relationele gegevensbankschema's die optimaal zijn met de betrekking tot die kriteria.
verrichte werkzaamheden:
In I983 werd een literatuurstudie van relationele gegevensbanken uitgevoerd, waarbij
speciaal werd gelet op de begrippen universele relatie, meerwaardig afhankelijkheid,
samenvoegafhankelijkheid, cyclisch en acyclish gegevensbankschema en het verwerken
van vragen. Een verslag van dit werk is gegeven in [I). Deze studie leidde tot de voorlopige konklusie dat voor een realistische ontwerptheorie, d.w.z. een ontwerptheorie die
mogelijkerwijs tot praktisch gebruik kan leiden, alleen beperkte soorten funktionele,
meerwaardige en samenvoegafhankelijkheden in beschouwing moeten worden genomen.
In 1984 werd een studie gemaakt van verschillende modellen voor het gebruik van een
gegevensbank en de invloed die de modelkeuze heeft op kriteria voor het ontwerpen van
gegevensbankschema's. De bevindingen zijn neergelegd in [2]. Daarna is het begrip
onafhankelijke komponent van een gegevensbankschema bestudeerd. Een verslag hiervan is gegeven in [3]. Dhillon hield voor een voordracht met titel "On the conceptual
design of relational databases" voor de tiende vergadering van de SIONwerkgemeenschap Theoretische Informatica op 23 november 1984 in Utrecht.
In 1985 werd het probleem van het gemakkelijk kunnen bijwerken van ee relationele
gegevensbank bestudeerd. Hierbij bleek dat het niet voldoende is dat de relatieschema's
onafhankelijk zijn in de gewone betekenis, maar dat ook volledigheid van de
relatieschema's nodig is. Zo ontstond het nieuwe begrip souverein gegevensbankschema
dat in [4] wordt behandeld. Verder werd het bijwerken van een gezicht (engels: view) op
een relationele gegevensbank bestudeerd. Voor een eenvoudige situatie werd de theorie
van Bancilhorn en Spyratos hierover uitgewerkt in [5]. Tenslotte werd een groot dee!
van de dissertatie geschreven.
In 1986 werd het werk aan de dissertatie afgerond. Op 25 februari hield Dhilon in het
informatica afdelingscolloquium van de THT een voordracht met titel "On independent
database schemes and independent updatability of the relations of a relational
database". Op 20 maart promoveerde M. Dhillon aan de TH Twente to doctor in the
technische wetenschappen op het proefschrift [6]. Hiermee werd het werk in het projekt
afgerond.
evaluatie:
Een dee! van de doelen die in de probleemstelling werden aangeduid zijn bereikt zoals
in [6] is weergegeven. Voor veel reele situaties bleek het voldoende alleen rekening te
houden met funktionele afhankelijkheden en een samenvoegafhankelijkheid. Verder is
het duidelijk geworden dat, en ook waarom, het niet mogelijk is een eenduidige kriteria
te geven voor het "goed" zijn van een gegevensbank. Wei bleek het onafhankelijk kunnen bijwerken van de relaties van een gegevensbank een erg belangrijk kriterium waaraan moeilijk is te voldoen. Er zijn geen algoritmen voor ,het ontwerpen van relationele
gegevensbanken gemaakt. De bedoeling ook delen van de inhoud van de dissertatie in
externe publikaties te verwerken is niet gerealiseerd.
Het is duidelijk dat het werk aan de ontwerptheorie van relationele gegevensbanken
niet klaar is. Er ziijn plannen hiermee verder te gaan en daarbij logika als
beschrijvingsmiddel te gebruiken.
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Het project handelt over theorie en toepassingen van coopererende comrnunicerende
parallelle processen.
(a) Syntactische aanpak van parallelle systemen en hun gedrag (N.W. Keesmaat).
Uit een literatuuronderzoek naar het pad expressie model gedaan in 1984, bleek <lat <lit
model theoretisch grote lancunes bevatte, en vreemde beperkingen. Pad expressies
beoogden een prograrnmeertaal te zijn waarin parallelle systemen gespecificeerd konden
worden. Als onderliggende semantiek werd eerst gekozen voor Petri netten, maar later
bleek <lat vectoren met als componenten woorden (in bet vervolg woordvectoren
genoemd) meer geschikt waren als semantiek.
In 1985 werd gestart met het generaliseren en opfraaien van het padexpressie model
en de taaltheoretische elegante en nieuwe theorie van woordvectoren, en verzamelingen
daarvan (genoemd vectortalen). Al gauw bleek <lat op <lit gebied nog erg weinig onderzoek was gedaan; allereerst werd dus begonnen met een verkenriing en voorzichtige
afbakening van de basiseigenschappen.
Dit leidde onder andere tot een aantal fundamentele beslissingsproblemen, waarvan
een aantal opgelost konden worden door een inmiddels gevonden connectie met de
theorie van transducties. Het onderzoek mondde uiteindelijk uit in een theoretisch
model bestaande uit een (vast) aantal sequentiele componenten onderling verbonden
door synchronisatie eisen.
Ondertussen werd gezocht naar andere modellen gebaseerd op vectortalen om te
proberen enkele van de (nadelige) eigenschappen van het basis model te ornzeilen. Een
eerste model richtte zich op het statische karakter van het synchronisatie mechanisme
en maakte gebruik van Petri netten met individuele tekens. Een tweede model richtte
zich op de situatie dat de genoemde sequentiele componenten (meer) structuur in zich
hebben. De gevonden modellen werden onderling vergeleken en daaruit bleken een
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aantal onverwachte relaties.

VOORDRACHTEN
A survey on path expressions
Serninarium Landelijk Project Concurrency
CWI, Amsterdam, 23 mei 1986
A comparison between action synchronized sysstems and state/ action synchronized
systems
Concurrencydag Landelijk Project Concurrency
RUL, Leiden, 21 november 1986

DEELNAME AAN COLLOQUIA, ETC.
Advanced School on Petri Nets
Bad Honnef, W-Duitsland, 8-19 september 1986
(b) Semantiek van dataflow en functioneel programmeren (J.N. Kok)
In 1986 is gewerkt aan een semantisch model voor dataflow. In dit model moet het
mogelijk zijn een "fair merge" knoop te modelleren.
In het begin van het jaar kwam een compositioneel model gereed. Hierover is een
voordracht gehouden op de ESOP-conferentie (European Symposium On Programming)
in Saarbriicken. Het artikel erover is opgenomen in de proceedings [I].
Dit model is echter te fijn ("bevat te veel informatie") indien men aanneemt dat van
een dataflownet alleen het input en output gedrag geobserveerd kan worden. Er is een
abstractie op het model uitgevoerd om deze extra informatie weg te nemen. Nu is het
mogelijk geworden om dit nieuwe model "fully abstract" te bewijzen, het bevat niet te
veel en niet te weinig informatie ten opzichte van bovengenoemd observatie criterium.
Begin 1987 zal hierover gerapporteerd worden.
Verder werd ook in een algemener kader naar (recursieve) netwerken gekeken. Resultaten hiervan zijn [2] (samen met J.W. de Bakker, J.-H. ch. Meyer, E.-R. Olderog en J.I.
Zucker en [3,4] (samen met P. America, J.W. de Bakker en J. Rutten).
Artikel [2] is een overzichtsartikel en [3,4] behandelen semantische modellen voor de
taal POOL (Parallel Object - Oriented Language). Voorts werd bestudeerd hoe netwerken in een (parallele) logische taal beschreven kunnen worden. Als uitgangspunt is
Concurrent Prolog genomen, gekeken werd hoe deze taal van een compositionele
semantiek zou kunnen worden voorzien. De eerste resultaten hiervan worden in 1987
verwacht.
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(c) Bewijstheorie van real-time systemen (R. Koymans)
Het onderzoek betreft bet ontwikkelen van een specificatie- en verificatiemethodologie
voor gedistribueerde real-time systemen. Alvorens real-time van een bewijstheoretische
kant te benaderen, werd eerst een semantisch onderzoek naar de karakteristieken van
real-time berekeningsmodellen uitgevoerd.
Dit semantische onderzoek is inmiddels afgesloten met [I), waarin een compositionele
semantiek voor real-time gedistribueerde talen met synchrone communicatie (zoals Ada
en Occam) word gegeven. Voor deze semantiek werd een geheel nieuwe klasse van
real-time berekeningsmodellen ontwikkeld, die varieren van pure sequentialisatie van
parallelle activiteiten (interleaving model) tot maximalisering van parallelle activiteiten
(maximal parallelism model). Naast reeds aanwezige prettige theoretische eigenschappen van de semantiek uit [I], zoals compositionaliteit in de context van process naming,
en genest parallellisme, werd deze fully abstract gemaakt en bewezen in [2].
Een axiomatische semantiek voor real-time gedistribueerde talen met asynchrone
communicatie (zoals CHILL) werd al eerder gegeven in [3]. Dit was tevens de aanleiding tot het ontwikkelen van een specificatie- en verificatiemethodologie voor
gedistribueerde real-time systemen, gebaseerd op temporele logica. Na bet uitwerken
van diverse praktijkvoorbeelden ([4)) werd de aandacht gericht op de theoretische
eigenschappen van deze specificatiemethode. De voorstudie [5] werd verder uitgewerkt
in [6), waarin verbanden worden gelegd tussen verschillende klassen van message passing systemen en bijbehorende temporele logica's met voldoende uitdrukkingskracht om
deze klassen te specificeren. Dit onderzoek heeft duidelijke aanknopingspunten met
taaltheoretische vraagstukken, zoals eigenschappen van talen over oneindige woorden.
Middels dit onderzoek zijn de contacten met collega's uitgebreid. Naar aanleiding
van [6] willen we bier met name de nieuwe contacten met Wolfgang Thomas en Bernhard Josko (beiden RWTH Aachen), Pierre Wolper (Universite de Liege) en Yuri Gurevich (University of Michigan) noemen.
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[6] R. KOYMANS, Specifying Message Passing Systems Requires Extending Temporal
Logic, December 1986, te verschijnen in EUT Computing Science Notes.

[5]

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), tot mei.
b. Het CJ /LPC Concurrency Colloquium (CJ is bet Franse prograrnma voor onderzoek op bet gebied van Communication, Cooperation, Concurrency), gehouden op
15, 16 mei, CWI, Amsterdam. Het aantal deelnemers aan het Colloqoquium
bedroeg omstreeks veertig personen.
c. Een werkbezoek door de LPC projectleiders gebracht aan het Britse Alvey
Programme op 27 en 28 februari, ter voorbereiding van een in 1987 in Londen te
houden gemeenschappelijke workshop.
d. Medewerking aan de voorbereiding van de PARLE conferentie (Parallel Architectures and Languages Europe), te houden in Eindhoven.

Analyse van gedistribueerde berekeningen - Eindverslag

Projectleider
Medewerker
Aanvang
Einde

prof.dr. J. van Leeuwen (RUU)
drs. H.L. Bodlaender
1 februari 1984
31 januari 1987

Door bet koppelen van meerdere processoren of computer systemen, bijvoorbeeld in
een netwerk, verkrijgt men een gedistribueerd systeem, wat grote voordelen kan hebben
boven de conventionele (voomamelijk) sequentiele computer systemen. De aandacht
voor gedistribueerde computer systemen is sterk gegroeid in de afgelopen jaren, omdat
verwacht mag worden dat gedistribueerde systemen krachtiger en flexibeler zijn dan de
traditionele stand-alone computers. In dit project is een analyse gemaakt van een aantal
fundamentele problemen op het gebied van bet gedistribueerd rekenen.
Hieronder volgt een overzicht van de onderzoeksresultaten, die in het kader van het
projekt behaald zijn.
(a) Gedistribueerde electie
Het volgende probleem is bekeken in [ 10],[ 13]. Een aantal gelijksoortige processoren zijn verbonden in een ring. Iedere processor heeft een eigen, uniek
identiteitsnummer. Yerder is initieel de situatie gelijk voor alle processoren. Het
beschouwde probleem is om met zo weinig mogelijk boodschappen bet systeem de
hoogst genummerde processor te doen identificeren'. Deze processor kan dan als
!eider optreden. Verschillende boven- en ondergrenzen zijn verkregen voor dit probleem, die beter zijn dan de voorheen bekende soortgelijke grenzen.
(b) Opslag van data-records op een ring van processoren.
In [16] is bekeken, hoe records gedistribueerd kunnen worden op een ring van
processoren, waarbij getracht wordt om zowel het maximale aantal records dat in
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het geheugen bij een processor verschijnt, als het (gemiddelde of maximale) aantal
boodschappen dat moet worden verzonden bij een invoeging van een record zo
klein mogelijk te bouden. Een aantal verschillende protocollen voor dit probleem
worden voorgesteld en geanalyseerd.
(c) Deadlock-vrije packet switching netwerken
In computer netwerken is het onwenselijk dat deadlock (een impasse) optreedt. In
(14) wordt een klasse van controllers geintroduceerd, die verhinderen dat er een
zgn. store-and-forward deadlock kan optreden in een packet switching netwerk, en
die alleen locale informatie, bekend aan de processoren, gebruiken. Van een aantal
controllers in deze klasse wordt bewezen dat ze optimaal zijn met betrekking tot
andere controllers die dezelfde informatie gebruiken.
(d) Emulatie van processor netwerken
Een uitgebreide analyse is gemaakt van de mogelijke simulaties (emulaties) van
(processor-) netwerken op netwerken van hetzelfde of een ander type. Parallelle
algoritmen worden gewoonlijk ontworpen voor executie op netwerken met N
processoren, waarbij N af hangt van de grootte van het probleem dat moet worden
opgelost. Met (uniforme) emulaties kan met de grootte van het probleem reduceren
tot een praktisch formaat, terwijl de grootte van het probleem willekeuring groot
(dus variabel) kan zijn.
Een klassificatie van de mogelijke uniforme emulaties van een netwerk van een
bepaald type netwerken van hetzelfde type is uitgevoerd, voor de volgende klassen
van netwerken: de shuffle-exchange netwerken, de 4-pin shuffle netwerken, de cube
netwerken, de ring en de gridnetwerken [2], [3], [4). Verder werd de complexiteit
van het probleem om uniforme emulaties te vinden van een gegeven netwerk van
een bepaald type op een ander gegeven netwerk van een (evt. ander) bepaald type.
Bewezen is, dat bet probleem NP-compleet is, zelfs wanneer een aantal extra
realistische eisen worden gelegd op de netwerken, of wanneer het "host" -netwerk
vast gekozen wordt. Er zijn enkele algoritmen afgeleid die deelproblemen in
polynomiale tijd oplossen, en er is gekeken naar het eventuele bestaan van 'goede'
benaderingsalgoritmen ([5),[6],[7],[9)).
Verder is het verband aangegeven van de notie "emulatie" met de notie "overdekking" (covering) uit de combinatorische topologie, en is een klassificatie uitgevoerd
van de mogelijke overdekkingen van eerr·aantal belangrijke processornetwerken [8).
In [12] is bet model uitgebreid tot netwerken, die 'bussen' gebruiken als
communicatiemiddel, en zijn emulaties aangegeven van de spanning bus hypercube
en dual bus hypercube.
(e) Bisectie-breedte van blokken
In [I] is een precieze grens bewezen voor de minimum bisectie breedte van 2 en 3dimensionale blokken.
(f) Diameter van veranderde grafen
Samen met A.A. Schoone werd door aanvrager en projectmedewerker een analyse
gemaakt van de diameter die kan resulteren wanneer uit een graaf met een
bepaalde diameter een bepaald aantal edges verwijderd worden [15). Voor dit probleem werden grenzen afgeleid, die beter waren dan de tot dusver bekende grenzen.
Bovendien werden enkele NP-volledigheidsresultaten behaald voor aanverwante
problemen.
(g) Inbeddingen in het grid
Bewezen werd in [ 11 ], dat voor iedere constante c, de vraag of een gegeven graaf
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ingebed kan worden in een gegeven grid-netwerk, met maximale dilation-cost c,
NP-volledig is.
(h) Dynamisch programmeren op grafen
In het algemeen wordt aangenomen dat NP-volledige problemen niet oplosbaar
zijn in polynomiale tijd. Daarom is het zinvol om te zoeken naar deelproblemen
van NP-volledige problemen, die we! oplosbaar zijn in polynomiale tijd. Aangetoond kan worden dat een grote klasse van (NP-volledige) graaf problemen,
opgelost kan worden in polynomiale tijd, wanneer deze beperkt worden tot de
klasse van de zgn. partiele k-bomen, voor constante k. (Te verschijnen.) In [17] is
aangetoond <lat de klasse van de partiele k-bomen een aantal belangrijke klassen
grafen als deelklasse bevat.
Het onderzoek werd ook neergelegd in het proefschrift van de onderzoeker. Dit proefschrift zal worden uitgegeven in de CWI-tract reeks.
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(three-dimensional) blocks", Techn. Rep. RUU-CS-84-2, Dept. of Comp. Science,
Univ. of Utrecht, Utrecht, 1984.
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Utrecht, 1984.
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Springer Verlag.
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in Comp. Science, Trauner Verlag, 1984, 19-28.
H.L. B0DLAENDER, "Uniform emulations of two different types of shuffle-exchange
networks", Techn. Rep. RUU-CS-84-9, Dept. of Comp. Science, Univ. of Utrecht,
Utrecht, 1984.
H.L. BoDLAENDER, "Uniform emulations of two different types of shuffle-exchange
networks" (revised version), Techn. Rep. RUU--CS-84-9, Dept. of Comp. Science,
Univ. of Utrecht, Utrecht, 1985, submitted to IEEE Transactions on Computers.
H.L. B0DLAENDER and J. VAN LEEUWEN, "On the complexity of finding uniform
emulations", Techn. Rep. RUU-CS-85-4, Dept. of Comp. Science, Univ. of
Utrecht, Utrecht, 1985. (Abstract in: Program 21 st Dutch Mathematics Congress,
Leiden, 1985).
H.L. B0DLAENDER, "The complexity of finding uniform emulations on paths and
ring networks", Techn. Rep. RUU-CS-85-5, Dept. of Comp. Science, Univ. of
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Utrecht, Utrecht, 1985, to appear in Information & Control.
H.L. B0DLAENDER, "On approximation algorithms for determining minimum cost
emulations, Techn. Rep. RUU-CS-85-10, Dept. of Comp. Science, Univ. of
Utrecht, Utrecht, 1985.
[8] H.L. B0DLAENDER, "The classification of coverings of processor networks", Techn.
Rep. RUU-CS-85-11 , Dept. of Comp. Science, Univ. of Utrecht, Utrecht, 1985,
submitted to J. of Parallel and Distributed Computing.
[9] H.L. B0DLAENDER, "The complexity of finding uniform emulations on fixed
graphs", Techn. Rep. RUU-CS-85-14, Dept. of Comp. Science, Univ. of Utrecht,
Utrecht, 1985, submitted to Information Proc. Letters.
[IO] H.L. BoDLAENDER and J. VAN LEEUWEN, "New upperbounds for decentralized
extrema-finding in a ring of processors", Techn. Rep. RUU-CS-85-15, Dept. of
Comp. Science, Univ. of Utrecht, Utrecht, 1985. Presented at the International
Workshop on Distributed Algorithms on Graphs, 1985, Carlton Univ., Ottawa,
Canada.
[lOa]H.L. B0DLAENDER and J. VAN LEEUWEN, "New upperbounds for decentralized
extrema-finding in a ring of processors", Extended abstract in: Proceedings STACS
86: 3rd Annual Conference on Theoretical Comp. Science, Orsay, 1986., Leet.
Notes in Comp. Sci. 210, Springer Verlag, Berlin, pp. 119-129.
[11] H.L. BODLAENDER, "Finding grid embeddings with bounded maximum edge length
is NP-complete", Techn. Rep. RUU-CS-85-18, Dept. of Comp. Science, Univ. of
Utrecht, Utrecht, 1985.
[12] H.L. B0DLAENDER, "Emulations of processor networks with buses", Techn. Rep.
RUU-CS-85-20, Dept. of Comp. Science, Univ. of Utrecht, Utrecht, 1985, submitted to IEEE Trans. on Computers.
[13] H.L. BoDLAENDER, "Some lowerbound results for decentralized extrema-finding in
rings of processors", Techn. Rep. RUU-CS-85-22, Dept. of Comp. Science, Univ.
of Utrecht, Utrecht, 1985.
[14] H.L. BoDLAENDER, "Deadlock-free packet switching networks with variable packet
size", Techn. Rep. RUU-CS-85-25, Dept. of Comp. Science, Univ. of Utrecht,
1985.
[14a]H.L. BoDLAENDER, "Deadlock-free packet switching networks with variable packet
size", Extended abstract in: Proceedings NGI-SION Symposium 1986, Stichting
Informatica Congressen, Amsterdam, 1986, pp. 475-484.
[15] A.A. SCHOONE, H.L. B0DLAENDER, and J. VAN LEEUWEN, " Diameter increase caused by edge deletion", Techn. Rep. RUU-CS-85-26, Dept. of Comp. Science, Univ.
of Utrecht, Utrecht, 1985, to be published in J. of Graph Theory.
[16] H.L. BoDLAENDER and J. VAN LEEUWEN, "Distribution of records on a ring of
processors", Techn. Rep. RUU-CS-86-6, Dept. of Comp. Science, Univ. of Utrecht,
Utrecht, 1986.
[17] H.L. B0DLAENDER, Classes of graphs with bounded treewidth, Techn. Rep. RUUCS-86-24, Dept. of Comp. Science, Univ. of Utrecht, Utrecht, 1986, to appear.
[18] H.L. BoDLAENDER, Distributed Computing, Structure and Complexity, proefschrift, Utrecht, 1986. To appear as CWI-tract.
[7]

22
VOORDRACHTEN

Simulation of large networks on smaller networks (STAC 85: 2nd Annual Symposium on Theoretical Comp. Science, Saarbriicken, januari 1985)
Uniform emulations of two different types of shuffle-exchange networks (Najaarsvergadering Werkgemeenschap Theoretische Informatica, 1984)
On the complexity of finding uniform emulations (2le Nederlandse Wiskunde
Congres, Leiden, 1985)
New upperbounds for decentralized extrema-finding in a ring of processors (STAC
86: 3rd Annual Symposium on Theoretical Comp. Science, Parijs, januari 1986)
Simulation of large networks on smaller networks (NGI-SION symposium, 1984)
Deadlock-free packet switching networks with variable packet size (NGI-SION
Symposium, 1986)
Network emulations (C.W.I. colloquium, oktober 1986)
Network emulations (Vakgroep Informatica, Rijks Universiteit Groningen, december 1986)

DEELNAME AAN COLLOQUIA EN CONFERENTIES

(geen voordracht)
ICALP '84, Antwerpen, juli 1984,
Aegean Workshop on Computing, Loutraki, juli 1986.

Para/le/le aftellingsmethoden
Projectleider
Medewerker
Aanvang

prof.dr. A.H.G. Rinnooy Kan (EUR)
: drs. H.W.J.M. Trienekens
: I maart 1986

Het onderzoek houdt zich bezig met hoe aftellingsmethoden te versnellen door het
gebruik van parallelisme. Zoals reeeds !anger bekend leidt de toepassing van parallellisme niet automatisch tot een versnelling van de gebruikte aftellingsmethode. Onder
bepaalde voorwaarden kan parallellisatie zelfs vertragend werken. Het onderzoek poogt
inzicht te krijgen in hoe, gegeven de karakteristieken van bet probleem dat opgelost
moet worden en de karakteristieken van bet te gebruiken parallelle computer systeem,
een w goed mogelijke parallelle algoritme geconstrueerd kan worden.
Trienekens bezocht in het najaar van 1985 als gast van prof. R.B. Schnabel het Department of Computer Science van de University of Colorado at Boulder, U.S.A.. De reken
experimenten die hij tijdens dit bezoek uitvoerde met het parallelle D.P.U.P. systeem
werden in 1986 verder uitgewerkt en geanalyseerd. De reeds voor synchrone algoritmen
bekende voldoende voorwaarden voor het voorkomen van vertragingen veroorzaakt
door het gebruik van parallellisme werden gegeneraliseerd naar asynchronone algoritmen. Tevens bleek het mogelijk om een versnelling te realiseren die (voor grote problemen) in de buurt lag van het aantal gebruikte processoren [!].
Medio maart werd een bezoek van twee weken aan het IBM European Center for
Scientific and Engeneering Computing te Rome (ltalie) gebracht, met als doe! het uitproberen van branch and bound algoritmen op de aldaar aanwezige parallelle IBM
apparatuur. Deze apparatuur bleek echter nog te lijden aan diverse kinderziektes,
waardoor de experimenten niet alle afgerond konden worden. Met IBM wordt overlegd
over mogelijke voortzettingen.
Om inzicht te krijgen in de prestaties van willekeurig parallele aftellings algoritmen op
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willekeurig parallelle architecturen wordt momenteel een simulator ontwikkeld.

PuBLIKATIES

(I]

H.W.J.M. TRIENEKENS, Parallel Branch and Bound on an MIMD system, Report
8640/ A Econometrisch Instituut, EUR, I 986.

VOORDRACHTEN
"Parallel Branch and Bound", IBM European Center ofr Scientific and
Engineering Computing, Rome (Italie), 14 maart 1986.
"Branch and Bound on a Loosely Coupled System", 8th European Conference and
Operationel Research, Lissabon (Portugal), 16- I 9 september I986.
"Experiments with Parallel Algorithms for Combinatorial Problems", Vereniging
voor statistiek, Utrecht, 22 oktober 1986.

DEELNAME AAN CONFERENTIES
8th European Conference on Operational Research, Lisaabon (Portugal), 16 - 19
augustus I 986.
Prima/iteitstests

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 in het kader van het primaliteitsproject concentreerde zich in de loop
van 1986 op de zgn. Jacobi-som-test. Er werd gewerkt aan het verder ontwikkelen en
uitwerken van ideeen geinspireerd door de Galois-theorie voor ringen.
De toepassing hiervan leidt tot aanzienlijk efficientere uitvoering van de berekeningen
noodzakelijk voor de primaliteitsbewijzen met behulp van Jacobi-sommen.
Uiteindelijk zal dit leiden tot een geheel nieuwe versie van de Adleman-PomeranceRumely test.

VOORDRACHTEN:
W. BOSMA:

- Elliptic Curves (CWI, Amsterdam, 14 maart 1986)
W. BOSMA:
- Primality Testing using Elliptic Curves (Chicago, 14 april 1986)

M.P.M.

VAN DER HULST:

- Factorization of Multivariate Polynomials (Chicago, 16 april 1986)
W. BOSMA:
- Primality Testing using Elliptic Curves (Jahrestagung OMV Marburg, 17 september
1986)
W. BOSMA:
- Primality Testing, Factoring and Elliptic Curves (Marseille, 12 november 1986)
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DEELNAME CONFERENTIES:

W. Bosma en M.P.M. van der Hulst:
Illinois Number Theory Conference (Urbana Champaign, 4-5 april 1986)
Number Theory Day (New York, 18 april 1986)

Functionele beschrijvingsformalismen en constructieve type-theorieen
Projectleider
Medewerker
Aanvang

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

(A) PROJEKTBESCHRIJVING:

Het doe! van dit projekt is het onderzoeken van de toepasbaarheid van concepten die
voorkomen in de formalisering van de constructieve wiskunde, in het bijzonder, Martin
Lofs constructieve type-theorie, op
(i) semantiek van zuivere functionele talen (met data-types)
(ii) ontwerp van gegeneraliseerde type-structuren (met type-parameterisatie en
polymorfisme)
(iii) ontwerp van bewijssystemen voor functionele talen.

(B) BEREIKTE RESULTATEN :

Semantiek:
In [I] wordt een niet-standaard denotationele semantiek voorgesteld voor een deelsysteem CST1 , van de constructieve type-theorie. De semantiek van het systeem is een
variant van de retract-interpretatie van Dana Scott.
Een farnilie van gegeneraliseerde getypeerde systemen (GTL's) is bestudeerd in (3,4,5).
Die partiele formalismen die daarin onderzocht werden zijn echte deelsystemen van
CST 1 hogere orde varianten daarvan.
In (2) werd een analyse gemaakt van het algemene model-begrip van Girard's hogere
orde type-theorieen. Daarin is aangetekend dat alle (tot nu) bekende modellen van
Girard's polymorfe theorieen beschouwd kunnen worden als modellen van GTL's.
De verwachting is dat de bovenstaande studie leidt tot consistente uitbreidingen van
CST 1 die praktisch toepasbaar zijn.
Bewijstheorie, "formele pragmatica":
In [4] zijn verschillende theorieen van "constructies" en "propositionele typen" voorgesteld, gebaseerd op eerder werk (1983) van de auteur. Typische onderwerpen uit "formele pragmatica" (confluentie en sterke normalisatie-bewijzen) voor systemen die in (3)
verschijnen, nemen een belangrijke plaats in (2,3,5).

25
(C) TOEKOMSTIG ONDERZOEK

Uit eerder werk [J,2,3,4,5] blijkt dat de stap van abstracte GTL-formalismen naar
"echte" functionele programmeertalen een gedetailleerd ontwerp van geschikte "user
interfaces" vereist. Daarom zullen modulen en "user-interfaces" voor gegeneraliseerde
type-theorieen in de volgende periode benaderd worden.

PuBLIKATIES:

[I] Semantics of constructive type theory, Libertas mathematica 6, 1986, pp. 1-82
(appeared: August 1986)
[2] Impredicative Type Theories, Report No.85, Informatics Department, Faculty of
Science, University of Nijmegen, (June 1986, issued: October 1986)
[3] Generalized Polymorphism I, (Varieties of Generalized Functionality), Report,
Informatics Department, Faculty of Science, University of Nijmegen, (revised:
August 1986)
[4] Constructions and Propositional Types, Report, Informatics Department, Faculty
of Science, University of Nijmegen, (4 August 1986)
(5] Notes on Higher-order AUTOMATH, Draft, 6 November 1986, to be absorbed in
the final version of Generalized Polymorphism.

V OORDRACHTEN :

"Automath: Syntax and Semantics" in het kader van het "Automated Reasoning Project" (ANU, RSSS, Canberra).

WERKBEZOEK

Dr. Marin Bunder, Universiteit van Wollongong (NSW, Australia)
Dr. Robert K. Meyer en Dr. Michael A. McRobbie, The Australian national
University, Canberra (ACT).

GRAMMATICA'S MET DISJUNCTE SYNTACTISCHE CATEGORIEEO"N

Projectleider
Medewerker
Aanvang

dr.ir. P.R.J. Asveld (UT)
drs. J.A. Hogendorp
I september 1986

Het onderzoek richt zich op context-vrije grammatica's met disjuncte syntactische
categorieen (DSC) en generalisaties van dergelijke grammatica's zoals macro-, index- en
attributengrammatica's, die aan een of andere vorm van de DSC-voorwaarde voldoen.
De nadruk ligt hierbij op invariantie van de DSC-eigenschap onder grammaticale transformaties, complexiteitsaspecten, efficiente ontledingsmethoden en toepasbaarheid in de
informatica en in de taalkunde.
Eerst werd de literatuur over aan de DSC-eigenschap verwante NTS-eigenschap
("non-terminal separating") bestudeerd, waarna enkele voorstellen voor de NTS- en de
DSC-eigenschap voor de diverse typen macrogrammatica's werden geformuleerd. Vervolgens werd een aantal eigenschappen van macrogrammatica's, die aan de NTS- of de
DSC-voorwaarde voldoen, afgeleid; deze zullen in een binnenkort te verschijnen rapport worden samengevat.
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Ontwerp en analyse van gedistribueerde algoritmen
Projectleider
Medewerker
Aanvang

prof.dr. J. van Leeuwen
drs. G.Tel
maart 1986

Het ontwerp van gespreide computersystemen vereist efficiente en betrouwbare methoden voor communicatie, synchronisatie en werkverdeling in deze systemen. Het theoretisch onderzoek is gericht op de modellering en analyse van gedistribueerde methoden
voor deze doeleinden. In het onderzoek is een begin gemaakt met de wiskundige
beschrijving van diverse communicatie protocollen, waaronder <lat van Fletcher en Watson. Het probleem van gedistribueerde terminatie is onderzocht en gegeneraliseerd naar
gedistribueerde infimum berekening [2,3]. Samen met R.B. Tan (Oklahama) is gewerkt
aan een unificatie van het gedistribueerde terminatie probleem en een probleem op het
gebied van memory management, garbage collection [I]. De daarbij verkregen resultaten
zullen in februari 1987 worden gepresenteerd op het STACS symposium in Passau.
Met [I] en [3] is een stap gezet in de richting van onderzoek naar superpositie: het
samenstellen van gedistribueerde algoritmen uit eenvoudiger componenten. Met deze
methoden zijn reeds resultaten bekend op het gebied van algoritmen voor deadlock
detectie en electie.

PuBLIKATIES

[I] G. TEL, R.B. TAN and J. VAN LEEUWEN, The derivation of graph marking
algorithms from distributed termination detection protocols, Techn. Rep. RUUCS-86-11, Rijksuniversiteit Utrecht, 1986.
[2] R.B. TAN, G. TEL and J. VAN LEEUWEN, Comments on "Distributed termination
detection algorithm for distributed computations", Inf. Proc. Lett. 23 (1986) 163.
[3] G. TEL, Distributed infimum approximation, Techn. Rep. RUU-CS-86-12,
Rijksuniversiteit Utrecht, 1986.

VOORDRACHTEN
De constructie van garbage collection algoritmen uit terminatie detectie protocollen, TU Eindhoven, december 1986.

COLLOQUIA EN CONFERENTIES
ICALP, Rennes, juli 1986.
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WGM PROGRAMMATUUR EN ARCHITECTUUR

WERKGEBIED

De WGM Programmatuur 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 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 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

Univ. Twente
RU Groningen
TU 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 portabele realisatie van een implementatie model voor Extended Affix Grammars
Projectleiders
Medewerkers
Aanvang

prof. C.H.A. Koster (KUN)
ir. H. Meijer (KUN)
drs. J.M.I.M. Leo (1 maart 1984 - 31 maart 1986)
vacature
1 maart 1984

In het verslagjaar heeft drs. J.M.I.M. Leo tot 31 maart aan het project gewerkt. Thans
is er een vacature voor deze onderzoeksplaats.

Conceptuele model/en voor kennisbank systemen
Projectleider
Medewerker
Aanvang

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

Het onderzoek in 1986 was gericht op de verdere ontwikkeling van de conceptuele taal
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Koto, in het bijzonder op de mathematische beschrijving daarvan. Koto biedt een op
Functionele Grammatica (S.C. Dik) gebaseerde dynamische logica. Het werk heeft
geleid tot een tweetal publicaties ([5],[4]) en een lezing over dynamische aspecten van
conceptuele modellen [2]. Door twee afstudeerstudenten is een prototyping tool
gebouwd die gebruik maakt van een subset van Korn [I]. Deze tool gaat gekoppeld
worden aan het ACME systeem [2]. Verder is een begin gemaakt met onderzoek naar
enkele belangrijke implementatiekwesties, zoals de Koto data dictionary [6].
In het voorjaar heeft de onderzoeker een vruchtbare reis gemaakt naar Japan waar hij
een congres bijwoonde [7] en diverse instituten bezocht, waaronde het ICOT in Tokio.

PuBLIKATIES:

[I] F. DIGNUM, Tu. KEMME, W. KREuzE, H. WEIGAND, Constraint Modelling using a
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Conceptual Protyping Language, Dec. 1986 (submitted for publication)
M.L. KERSTEN, H. WEIGAND, F. DIGNUM, J. BOOM, ACME - A conceptual modelling expert system. In: Proceedings ER Conference, Dijon, Nov. 1986.
H. WEIGAND, Dynamic aspects of conceptual models. In: CW! Colloquium
Knowledge Base Systems, 1986 (to appear).
H. WEIGAND, Functional Grammar as a formal language. In: Proc. 2nd Int. Con/
on functional grammar, Antwerp, 1986 (to appear);
H. WEIGAND, An overview of the conceptual language Koto, IR-112, Vrije
Universiteit, Oct. 1986;
H. WEIGAND, Conceptual models: creation or evolution?, Dec 1986 (submitted to
SIGMOD 87)
H. WEIGAND, Language and Artificial Intellingence - a conference report, May
1986 (submitted to FGCS)

VOORDRACHTEN
30 Jan, VU-linguistenkring: Linguistische aspecten van database onderzoek;
21 Feb, CWI Colloquium: Dynamische aspecten van conceptuele model/en
5 Sep, 2nd International Conference on Functional Grammar, Antwerpen, September
1986: Functional Grammar as a formal language

COLLOQUIA EN C0NFERENTIES
CWI Colloquium Knowledge Base System Jan - Dec 1986;
Int. Symp. on Language and Artificial Intelligence, Kyoto (Japan), Maart 1986;

BEZOEKERS
Januari: prof. dr. A. Yonezawa, Techn. Inst. Tokyo,

Formalismen voor het
gedistribueerde systemen.

Projectleider
Medewerker
Aanvang

behandelen

van

communicatie

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

in

computernetwerken

en

29
(A) PROJEKTBESCHRINING :

Communicatie en synchronisatie in computemetwerken behoren tot de moeilijkste en
tevens meest dringende problemen in de hedendaagse informatica. De theoretische
informatica heeft op de fundamentele aspecten van dit terrein baanbrekend werk verricht, doch deze inspanningen hebben geleid tot een grote diversiteit van los van elkaar
staande formalismen die elk slechts een dee) van de problematiek oplossen, en bovendien in hun huidige vorm al te zeer ingebed zijn in het raamwerk van de zuivere logicus. Het doe) van dit project is meer eenvormigheid en bredere toegankelijkheid voor
praktijkbeoefenaars te bewerkstelligen in de zin van een calculus. De exteme begeleiding van het project is in handen van prof.dr. W.P de Roever (TU Eindhoven).

(B) RESULTATEN :

Het bestuderen en toepassen van enkele formalismen op communicatieprotocollen.
Resultaten hiervan zijn aanwezig in een geschreven versie en zullen over enige tijd
als technisch rapport verschijnen (zie [2]).
Een correctheidsbewijs voor een gedistribueerd minimum-weight spanning tree
algorithme werd gegeven. De hiervoor gebruikte techniek is ook toepasbaar op
enkele andere complexe gedistribueerde algorithmen (zie [3]).

(C) TOEKOMSTIG ONDERZOEK
Onderzoek zal gericht zijn op het formaliseren van de "causaliteitsrelatie" (dit begrip
komt o.a. voor in het werk van Chen & Teh, Formal specification and verification of
distributed systems, in IEEE Trans. on Softw. Eng. vol. SE-9, no 6, 1983). Gepoogd zal
worden deze formalisering te bewerkstelligen op een manier a la Functional Temporal
Calculus (R.T. Boute, Technisch Rapport 59, University of Nijmegen, Dept. of Comp.
Sc., maart 1985) of gebruik makend van methoden uit de fundamentele natuurkunde.
Dit werk van Chen en Teh zal ook als een leidraad gebruikt worden bij het unificeren
van methoden, die bestudeerd werden in [2], om tot een calculus te komen die gebruikt
kan worden voor het specificeren en verifieren van communicatieprotocollen.

PuBLIKATIES:
[l] F.A. STOMP, W.P. DE ROEVER, R.T. GERTH, The µ.-calculus as an assertionlanguage for fairness arguments Technical Report no. 60, University of Nijmegen,
Dept. of Comp. Sc., (November 1985)
[2] F.A. STOMP, Methods for the analysis of protocols, manuscript, (August 1986)
[3] F.A. STOMP, W .P. DE ROEVER A correctness proof of a distributed minimumweight spanning tree algorithm (January 1987). (Submitted for publication at the
7th International Conference on Distributed Computing Systems 1987).

COLLOQUIA EN CONFERENTIES
"concurrency-dagen" van het LPC
het seminarium van R.T. Bird.
in het kader van het project programmaspecificaties en transformaties, 16-17
december 1986.
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Systeemprogrammering voor vijfde-generatie computer systemen
Projectleider
Medewerkers/ aanvang

prof.dr. A.S. Tanenbaum (VUA)
ir. H.E. Bal (1 juni 1985)
drs. R. van Renesse (1 mei 1985)
drs. C.J.H. Jacobs (1 mei 1986) (STW)

Het doe! van dit project 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 dynamisch verdeeld kunnen worden
over de gebruikers, een aantal gespecialiseerde servers en een toegangspoort naar soortgelijke systemen elders. Het project heeft deelprojecten voor onderzoek aan het bedrijfssysteem en aan prograrnmeertaal aspekten. Er is technische ondersteuning in de vorm
van een S.T.W. deelproject.
H.E. Bal heeft gewerkt aan het globale ontwerp van de parallelle prograrnmeertaal. Het
ontwerp is gebaseerd op het concept van "gedistribueerde datastrukturen". Dit zijn
data strukturen die door een aantal parallelle processen gelijktijdig kunnen worden
gemanipuleerd, door rniddel van goed gedefinieerde operaties. Er is een parameter
mechanisme ontworpen waarmee deze data strukturen op een gecontroleerde manier
kunnen worden verspreid over de processoren. Dit mechanisme is implementeerbaar op
multiprocessen met shared memory en op gedistribueerde systemen zonder shared
memory. Een groot aantal parallelle algoritmen zijn opgeschreven in dit model.
R. van Renesse heeft onderzoek gedaan op twee onderwerpen. Het eerste omvat onderzoek aan hoe een verzameling processoren toegankelijk te maken voor een grote groep
gebruikers. Problemen hierbij zijn I) hoe de processoren te alloceren met een daarbij zo
groot mogelijke verspreiding van werk; 2) hoe de processoren te laden met benodigde
prograrnmatuur; 3) hoe de processoren toegang hebben tot de omgeving (bijv. files) van
de gebruikers; 4) hoe de processoren te beheren terwijl zij een taak aan het uitvoeren
zijn. Hiertoe is een hoeveelheid prograrnmatuur geschreven, en dit zal in de loop van
1987 tot een publikatie leiden.
Het tweede onderwerp heeft te maken met het werk in het kader van het COSRI liter
DSM onderzoek aan behering van grote (intemationale) systemen. Hiertoe heeft de heer
Van Renesse een gateway ( = verbindstuk voor netwerken) ontwikkeld die snelle lokale
netwerken verbindt over een relatief langzaam intemationaal netwerk. Een interessant
aspekt hieraan is het gebruik van "remote procedure calls" die tegenwoordig zeer populair zijn in de ontwikkeling van gespeide systemen. Het ontwikkelde systeem wordt
momenteel gebruikt op vijf instituten in drie Ianden, te weten Nederland, Engeland en
Noorwegen. In 1986 zijn hierover twee rapporten geschreven.
Het projekt heeft geleid tot vele intemationale contacten. Allereerst is er de COSTI I
samenwerking. Verder hebben de heren Tanenbaum en Van Renesse in mei een bezoek
gebracht aan MIT (Cambridge, Mass) waarbij o.a. Prof. Barbara Liskov, Prof. Arvind,
Prof. Steve Ward, Prof. Jerome Saltzer, Prof. Dave Gifford en Dr. Dave Clark zijn
bezocht. In september heeft de heer van Renesse de universiteit van Lancaster bezocht
ivm. het Cosmos projekt o.L.v. Dr. Gordon Blair en John Mariani. De heer Bal heeft
in juli enkele onderzoekers van Queen Mary College (Londen) bezocht, o.a. Dr. Don
Beal, Dr. Alan Davidson, Dr. Steve Reeves en Dr. Keith Clarke. Tevens is hij in
oktober aanwezig geweest bij de eerste vergadering van de IEEE Technical Committee

31
on Computer Languages (Miami).
Het door S.T.W. gesteunde deelprojekt Compilertechnologie is gestart per 1 mei 1986.
Het deelprojekt zal worden uitgevoerd door C.J.H. Jacobs. Het S.T.W. deelprojekt
maakt ook deel uit van het "Amsterdam Compiler Kit" projekt, dat als doel heeft het
vervaardigen van efficiente compilers voor een groot aantal verschillende mini- en
microcomputers.
In het S.T.W. deelprojekt zal een Modula-2 compiler worden gemaakt, die gebruikt kan
worden in combinatie met alle machines uit de compiler kit. Na bestudering van de taal
Modula-2 is een ontwerp gemaakt van de compiler. De compiler zal uit twee passes
bestaan. Modula-2 staat nl. bet gebruik van variabelen voor declaratie daarvan toe,
waardoor implemetatie in een pass zeer lastig, zoniet onmogelijk wordt. De eerste pass
zal in core een parse-tree bouwen en een symbol-table construeren. De constructie zal
in core plaats vinden om de compiler redelijk efficient te houden. De tweede pass zal
deze informatie dan gebruiken om semantische controle te doen en code te generen. Er
is een begin gemaakt met een prototype implementatie van dit ontwerp en met de
implementatie van een aantal standaard modulen.

REFERENTIES:
(I] S.J. MuLLENDER en A.S. TANENBAUM, "The Design of a Capability-Based
Distributed Operating System", Computer Journal, Vol. 29, augustus 1986, pp.
289-299

PlIBLIKATIES:
[2] H.E. BAL en R. VAN RENESSE, " Parallel Alpha-Beta Search", Proc. NG/ - SION
Informatica Sy mposium: stimulerende informatica, Utrecht, 2-3 april 1986.
[3] H.E. BAL en A.S. TANENBAUM, "Language- and Machine-Independent Global
Optimization on Intermediate Code", Computer Languages, Vol. 11 , No. 2, april
1986, pp. 105-121.
[4] A.S. TANENBAUM, S.J. MULLENDER, R. VAN RENESSE, "Using Sparse Capabilities
in a Distributed Operating System", Proc. of the 6th Int. IEEE Con/ on Distributed
Computing Systems, Cambridge, Mass., 19-23 mei 1986, pp. 558-563.
[5] H.E. BAL en R. VAN RENESSE, "A Summary of Parallel Alpha-Beta Search
Results", ICCA Journal, Vol. 9, No. 3, September 1986, pp. 146-149.
[6] R. VAN RENESSE, "From UNIX to a usable Distributed Operating .System", EUUG
Autumn '86 Conference, Manchester, UK, 22-25 september 1986, pp. 15-21.
[7] R. VAN RENESSE en J.M. VAN STAVEREN, " Wide-Area Communication under
Amoeba" , rapport IR 117, Vrije Universiteit, afd. informatica, december 1986.
[8] R. VAN RENESSE, A.S. TANENBAUM en J.M. VAN STAVEREN, "Connecting RPCbased Distributed Systems Using Wide-Area Networks", rapport IR 118, Vrije
Universiteit, afd. informatica, december 1986.
[9] A.S. TANENBAUM en R. VAN RENESSE, "Reliability Issues in Distributed Operating
Systems", rapport IR 120, Vrije Universiteit, afd. informatica, december 1986.
[10] A.S. TANENBAUM en R. VAN RENESSE, "Research Issues in Distributed Operating
Systems", Computing in High-Energy Physics': L.O. Hertzberger en W. Hoogland
(eds), Amsterdam, North-Holland, pp. 35-46, 1986.
(11] L.O. HERTZBERGER, S.J. MULLENDER, G . POLETIEK, R. VAN RENESSE, A.S.
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.,,
TANENBAUM, F. TuYNMAN en J.C. VERMEULEN, "The Design of a Real-Time
Distributed System", Computing in High-Energy Physics", L.O. Hertzberger en W.
Hoogland, (eds), Amsterdam, North-Hollan, pp. 271-274, 1986.
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Tromsoe, Noorwegen
20 juni 1986
R. van Renesse
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R. van Renesse
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R. van Renesse

COLLOQUIA EN CONFERENTIES:
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R. van Renesse: 6th Int. IEEE Conf. on Distributed Computing Systems,
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H.E. Bal : Third International Conference on Logic Programming,
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Amsterdam,
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R. van Renesse: COST 11 ter/3rd DSM meeting,
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BEZOEKERS:

Borivoj Melichar,
Czech Technical University, Praag,
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Cambridge, Mass.,
11 september

Executeerbaar maken van algebraische specificaties

Projectleider
Medewerker

prof.dr. J.A. Bergstra
drs. F. Wiedijk
(vanaf 16 april 1986)

WETENSCHAPPELIJK VERSLAG :

Aan dit projekt zijn tevens bijdragen geleverd door drs. L.G. Bosma, drs. S. Mauw, drs.
J. Vrancken en drs. H.R. Walters (alien UvA). In de periode 86/87 is een calculus voor
modulen ontwikkeld gebaseerd op de operatoren combineren/verenigen, exporteren,
herbenoemen en het nemen van de zichtbaar signatuur. Hierover is gerapporteerd in [I).
Een revisie van het eerder in dit projekt gebruikte algebraische specificatieformalisme is
voltooid. Dit gereviseerde formalisme (ASF) is beschreven van de normalisering in (2).
Hierbij is ruime aandacht besteed aan een semi-formele beschrijving van de normalisering (d.w.z. demodularisering) van ASF specificaties. Normalisering is een noodzakelijke stap voor operationaliseringschema's die gebruik maken van globale
eigenschappen van specificaties zoals, bijvoorbeeld, regulariteit.
Algebraische specificaties werden ontwikkeld voor diverse problemen:
typechecking van POOL (Parallel Object-Oriented Language) door H. Walters [7];
procesalgebra door S. Mauw (in samenwerking met W. Bouma en H. Walters) [6];
parseren van context-vrije talen door F. Wiedijk.
F. Wiedijk implementeerde in C een eerste versie van een typechecker voor ASF.
H. Walters implementeerde in LeLisp een prototype van een eenvoudige symbolishce
manipulator van algebraische specificaties.
Enkele exercities op het gebied van operationalisering van algebraische specificaties werden uitgevoerd door W. Bouma, H. Walters en F. Wiedijk. Hierbij kwamen aan de
orde:
inventarisatie en klassificatie van vertaalschema's van ASF naar Prolog.
implementaties in PASCAL en Modula.
Hierover is gerapporteerd in (3), (4) en (5).

REFERENTIES :

(!]

J.A. BERGSTRA, J. HEERING & P. KLINT,

Module Algebra,
Centre for Mathematics and Computer Science, Report CS-R8617, 1986.
[2] J.A. BERGSTRA, J . HEERING & P. KLINT,
ASF -- an algebraic specification formalism,
Centre for Mathematics and Computer Science, CS-R8705, 1987.

(3] LG.

BOUMA,
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Formele achtergronden van Prolog,
PAO-cursus Prolog, 1986 (te verschijnen in "lnformatie").
[4] J. HEERING & P. KLINT,
The efficiency of the equation interpreter compared in the UNH Prolog interpreter,
in [8]; (een ingekorte versie is gepubliceerd in Sigplan Notices 21 (1986) 2, pp. 1821).
[5] P. KLINT,
Prototyping in Prolog,
PAO-cursus Prolog, Amsterdam 1986.
[6] S. MAUW,
An algebraic specification of Process Algebra, including two examples,
Universiteit van Amsterdam (to appear), 1987.
[7]

H.R. WALTERS,

An annotated algebraic specification of the static semantics of POOL,
University of Amsterdam, Computer Science Department, Report FYI 86-20, 1986.
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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 informatieverwerkende systemen. Onderwerpen die
behoren tot het terrein van de werkgemeenschap zijn:
1. 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 bei'nvloeden.
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 van
geografisch gespreide 'data bases'.
10. Optimalisering van de technische middelen in gedistribueerde systemen
(informatieopslag, telecommunicatielijnen, computercapaciteit, schakel- en concentratiepunten).
l l. 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
Univ. Twente
voorzitter, TU Delft
secretaris, Univ. Twente
TU Eindhoven

ALGEMENE ACTIVITEITEN

In het verslagjaar passeerden twee continueringsaanvragen (prof. Reijns en prof. Wessels) en een nieuwe projectaanvraag (dr. van der Wal, TU.E). De WGM-commissie heeft
hierover op 6 oktober 1986 vergaderd en een advies uitgebracht.
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VERSLAG VAN DE ONDERZOEKPROJECTEN

Eisen te stellen 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

Kroon heeft de uitnodiging van de Computer Measurement Group zijn paper "Program
Behaviour and page hit probabilities" gepresenteerd op de conferentie in Las Vegas van
9-12 december.
Er is een begin gemaakt aan het opstellen en toepassen van computermodellen voor
performance onderzoek. Hierbij speelt het karakteriseren van de werklast een essentiele
rol : de beschrijving van de werklast blijkt afhankelijk te zijn van bet computersysteem.
De input parameters van bet computermodel plus werklast moeten d.m.v.
meetinstrumenten bepaald worden. Hiervoor zijn software monitors geschreven. Voor
het oplossen van bet computermodel wordt gebruik gemaakt van Mean Value Analysis.
Kroon heeft bij dit onderzoek vooral zijn aandacbt gericht op systemen die werken
onder bet UNIX operating systeem.
Dit alles heeft geresulteerd in een paper "Performance Evaluation Package for UNIX
III Systems". Hierin wordt een beschrijving van een gebruikersvriendelijk
modelleringspakket gegeven. Dit artikel is opgestuurd naar de EUROMICRO 87 conferentie die gebouden wordt van 14 tot en met 17 september 1987.
Verder is Kroon bezig met bet ontwikkelen van monitor prograrnmatuur voor bet bepalen van de input parameters voor een iteratief MVA model ter bepaling van de swap
kans gegeven een bepaalde werklast en computersysteemconfiguratie.

Pl.JBLIKATIE

[l] J.G.M. KRooN, Program Behaviour and Page Hit Probabilites, CMG Proceedings,
Las Vegas 9 - 12 december 1986.
[2] J.G.M. KROON, G .E. HoUTEKAMER, C.J. VAN SPRONSEN en G.L. REuNS,
Performance Evaluation Package for UNIX III Systems". (ingediend).

Prestatie-evaluatie van informatieverwerkende systemen door middel van wachtrijmodellen,
in het bijzonder planningsmethodiek en implementatie-aspecten.
·
Projectleider
Medewerker
Aanvang

prof.dr. J. Wessels (TUE)
: drs. R.J. Wijbrands
: I juni 1983

In dit project wordt gewerkt aan wacbtrijmodellen t.b.v. de prestatie-evaluatie van computersystemen. Daarbij moeten een aantal moeilijkheden overwonnen worden. In de
eerste plaats is daar het feit dat die wacbtrijmodellen waarvoor een exacte analyse
mogelijk is nogal ver van de werkelijkheid af te lijken te staan. De tijdens dit onderzoek gebanteerde modellen blijken gelukkig vrij robuust, [l], en laten tal van benaderingen toe. In een eerder stadium van dit onderzoek werd al uitgebreid ingegaan op de
analyse van de communicatie tussen de centrale processor in een computer en zijn
acbtergrondgebeugen. In [2] en [3] zijn enkele ideeen vastgelegd met betrekking tot de
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analyse van prioriteitenschema's zoals gehanteerd in een computersysteem.
Een tweede probleem Iigt in de complexiteit van de analyse zelf. Zo er al een exacte
analyse mogelijk is, loopt de complexiteit van die analyse snel uit de hand. Deze complexiteitsproblematiek werkt ook door in de benaderingsmethoden. In [4] worden enkele
oplossingen voor het complexiteitsprobleem besproken.
Dit jaar werd een start gemaakt met een modelmatige analyse van de VAX/VMS
cluster op de TUE. Een aantal van de eerder ter spake gekomen modellen lijkt zeer
bruikbaar bij deze analyse. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de (automatische)
vertaling van meetgegevens naar modelparameters.
Inmiddels heeft de uitvoerder van dit projekt een aanvang gemaakt met het schrijven
van een proefschrift over dit onderzoek.

PuBLIKATIES

[ l) R.J. WIJBRANDS, 'The analysis of 1/0 configurations: on the robustness of the
central server models' in: System Modelling and Optimization, ed. by A. Prekopa,
J. Szelezsan and B. Strazicky. Berlin, Springer Verlag, I986. (Lecture Notes in
Control and Information Sciences, 84).
[2] R.J. WIJBRANDS, 'On an approximation method for priority queueing in CPU-disk
models' in : Stimulerende Informatica, Proceedings n.a.v. NGI-SION Symposium 4,
Amsterdam, Stichting Informatica Congressen, 1986.
[3] J. VAN D0REMALEN, J. WESSELS en R. WIJBRANDS, 'Approximate analysis of
priority queueing networks' in: Teletraffic Analysis and Computer Performance
Evaluation, ed. by OJ. Boxma, J.W. Cohen and H.C. Tijms. Amsterdam, NorthHolland, 1986.
[4) R.J. WIJBRANDS, 'On a aggregation method for CPU-disk models', Memorandum
COSOR 86-05, TUE, 1986.

V00RDRACHTEN
"Een benaderingsmethode voor wachtrijmodellen met prioritieiten", NGI-SION
1986 Symposium: Stimulerende Informatica, Utrecht 2 april 1986.
"Wachtrijproblemen bij de automatisering van een tekenkamer", 44e bijeenkomst
van de werkgroep 'Computer Prestatie Evaluatie', Delft, 5 november 1986.

COLLOQUIA EN C0NFERENTIES:
De uitvoerder van dit projekt is een regelmatig bezoeker van de wachtrij-colloquia georganiseerd door het CWI en de bijeenkomsten van de NGI-KIVl-werkgroep "Computer
Prestatie Evaluatie". Daarnaast werd deelgenomen aan een twee meerdaagse bijeenkomsten :
"Eleventh Conference on the Mathematics of Operations Research", Lunteren,
15-17 januari 1986.
" International Seminar on Teletraffic and Computer Performance Evaluation",
Amsterdam, 2 - 6 juni 1986.
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WGM PATROONHERKENNING EN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

WERKGEBIED

Met betrekking tot de patroonherkenning is het taakgebied van de WGM
Patroonherkenning en Kunstmatige Intelligentie (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
grarnmatica's voor patroonbeschrijving
linguistische patroonanalyse
inferentiesystemen
De Bee/dverwerking kan worden samengevat in de volgende begrippen:
beeldcodering
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 Intelligentie kan globaal omschreven worden als de studie
en constructie van prograrnmatuur 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.
I. Kerninformatica
Automatische prograrnmering
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
Kantoorautomatisering
Industriele automatisering

WERKGEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Op 31 december was de WGM-cornissie als volgt samengesteld:
prof.dr.ir. E. Backer
prof.dr.ir. J.H. van Bemmel
dr. E.S. Gelsema
ir. G.H.L.M. Heideman
prof.dr. R.T. van de Walle
dr. BJ. Wielinga
prof.dr. I.T. Young

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

Bij de werkgemeenschap werden in 1986 geen nieuwe projectaanvragen ingediend. De
beoordelingsprocedure van de continueringsaanvragen is schriftelijk verlopen.
Aan de leiders van de lopende onderzoeksprojecten is meedgedeeld, dat aan de continueringsaanvragen in 1987 zodanige eisen zullen worden gesteld, dat een beter
verantwoorde evaluatie mogelijk is.
De WGM-comrnissie heeft eenmaal voltallig vergaderd, o.a. over de vraag hoe de
activiteiten van de werkgemeenschap in te passen zijn in de reeds bestaande activiteiten
van de Vereniging voor Patroonherkenning en Beeldverwerking en de Nederlandse
Vereniging voor Kunstmatige Intelligentie. Besloten werd in 1987 de twee landelijke
bijeenkomsten te combineren in een twee-daagse bijeenkomst, waarvan een dag een
duidelijk Verenigings-karakter zal dragen, terwijl de tweede dag een
werkgemeenschapsaangelegenheid zal zijn.

VERSLAG VAN DE ONDERZOEKPROJECTEN

Hardware en software voor para/le/le beeldbewerking
Projectleider
Medewerkers
Aanvang

dr.ir. R.P.W. Duin (TUD)
ir. P.P. Jonker (16 december 1984 - 28 februari 1986)
ir. E.R. Komen (vanaf 16 september 1986)
16 december 1984

In het projekt worden twee parallelle architecturen voor beeldbewerking met elkaar vergeleken: processor arrays en pipelines. Van beide typen is een representant in de groep
aanwezig. Het processor array, de CLIP4 is op kosten van het projekt aangeschaft. De
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pipeline, de DIP is in de groep gebouwd en wordt mede op kosten van het projekt
onderhouden en aangevuld.
De CLIP is eind 1985 afgeleverd. In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan een
evaluatie van zijn werking. Een aantal fouten en onvolkomenheden zijn opgespoord.
Een deel daarvan was reeds bij de afleveringstest naar boven gekomen. Uitvoerig is de
wijze waarop de CLIP met het relatief kleine processor array (32*64) over een volledig
beeld (256*256 punten) scant onderzocht en vergeleken met een zelf ontwikkeld
alternatief. Juist in de noodzaak tot scanning voor een processor array ligt en zwak
punt voor deze architectuur die niet aanwezig is bij de pipeline. Aan het eind van het
jaar is de CLIP weer naar de fabrikant in Engeland teruggstuurd voor een onderhoudsen reparatiebeurt. Een aantal geconstateerde defecten en gebreken zullen worden
gemaakt en een nieuwe versie van de software zal worden geinstalleerd. Daarnaast zal
de CLIP nog enige wijzigingen ondergaan. De belangrijkste zijn een uitbreiding van
het geheugen van 512 bit per processor to 2048 bit en een wijziging van de video
ingang: bemonsteren i.p.v. middelen.
De DIP is uitgebreid met een zelf ontwikkeld 512*512*18 bit geheugen voor de interne
opslag van floating point pixels in DIP representatie. Hierdoor kunnen tussenresultaten
nauwkeuriger bewaard worden en zijn deze veel sneller toegankelijk geworden. Door
deze modificatie is het veel beter mogelijk de snelheid van de DIP te benutten: overhead door beeldtransport van en naar de host wordt aanzienlijk teruggebracht. Een
volgende, tijdrovende stap is nu de software-inpassing van dit geheugen. Teneinde
wijzingingen in hardware en software makkelijker te kunnen doorvoeren is een verbeterde micro-assembler gemaakt en wordt er een macro-assembler ontwikkeld, waardoor het lastige prograrnmeren van een pipeline op een iets hoger niveau zal kunnen
plaatsvinden. De hierbij ondervonden moeilijkheden zijn uit een informatica oogpunt
zeer interessant: hoe maak je een taal voor een machine met meer dan tien parallel
werkende modules.
Naast bovenstaande hardware en software ontwikkelingen wordt op meer theoretische
wijze een vergelijkingsmethode ontwikkeld tussen de beide onderzochte architecturen.
Hierbij wordt geprobeerd om op grond van bet aantal uit te voeren bewerkingen aan te
geven in welke gevallen (voor welke operaties en bij welke hardware configuraties) de
pipeline, dan wel het processor array de voorkeur verdient.
In samenwerking met andere projecten zijn er goede vorderingen gemaakt met de
ontwikkeling van een pipelined VLSI chip die alleen, of in een aantal een processor
array kan simuleren. Daarnaast wordt meegewerkt aan de bestudering van de
bruikbaarheid van commerciele chips volgens bet dataflow principe voor beeldbewerking.

REFERENTIES:
1. R.P.W. DUIN, H. HARINGA and R. ZEELEN, A hardware design for fast 2-D percentile filtering, Proc. of Architectures and Algorithms for Digital Image Processing, Cannes, France, December 1985, SPIE Volume 596, pp. 36-40.
2. R.P.W. DuIN, H. HARINGA, R. ZEELEN, Fast percentile filtering, Pattern Recognition Letters 4, 1986, pp. 269-272.
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PuBLIKA TIES:
3. R.P.W. DUIN, P.P JONKER, Processor Arrays versus Pipelines for Cellular Logic
Image Operations, In: LT. Young, J. Biemond, R.P.W. Duin, J.J. Gerbrands, Signal Processing III, Theories and Applications, North-Holland, Amsterdam, 1986,
pp. 1339-1343.
4. M.A. KRAAuvELD, P.P. JONKER, R. NouTA, R.P.W. DUIN, The VLSI realisation of
a binary image-processor, In : LT. Young, J. Biemond, R.P.W. Duin, J.J. Gerbrands, Signal Processing III, Theories and Applications, North-Holland, Amsterdam, 1986 pp. 1231-1234.

Multiprocessor Prologsysteem
Projectleiders
Medewerkers
Aanvang

prof.dr. LO. Hertzberger (UvA)
dr. BJ. Wielinga (UvA)
drs. W.G.P. Mooij (vanaf I september 1984)
drs. A.G. Starreveld (vanaf I maart 1986)
I juni 1984

Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een parallel Prologsysteem. Hierbij
wordt uitgegaan van bet "standaard" Prolog evaluatie mechanisme. Metingen aan een
implementatie van een eerste ontwikkeld basismechanisme (een eenvoudige OR-parallel
georienteerde variant) voor parallelle executie - parallel head matching (PHM) genaamd
- tonen aan dat dit model veel subtaken genereert, waarvan bet resultaat afhankelijk
van de applicate vaak niet nodig is. Dit impliceert dat voor bepaalde type applicaties
waar deze resultaten we! vaak nodig zijn (z.g. database georienteerde applicaties) dit
executiemodel een nuttig effect oplevert. In andere gevallen beinvloeden de kosten van
procescreatie en van communicatie de executiesnelheid nadelig. Dit is overigens een
algemene karakteristiek van OR-parallelisme.
Verbeteringen in de implementatie van PHM model blijken een relatief !age opbrengst
te hebben. Een verbetering die wellicht meer oplevert bestaat uit bet uitbreiden van bet
PHM mechanisme tot een volledig OR-parallelisme. Om de effecten van deze uitbreiding te kunnen inschatten is een quantitatief (theoretisch) model geforrnuleerd voor
de executietijden van prolog programma's onder verschillende (parallelle)
execu tieschema' s.
Met behulp van dit model zijn de resultaten van de PHM implementatie ook of
theoretische gronden te verk.laren. Er wordt nu gewerkt aan bet verder bepalen van een
aantal parameters van bet ontwikkelde model teneinde ook uitspraken te kunnen doen
over andere mogelijke parallelle evaluatie stategieen. Daar gestreefd wordt naar een
parallelle prolog architectuur die niet slechts voor een bepaalde klasse van applicaties
een verbetering ten opzichte van een sequentiele implementatie oplevert, zullen de resultaten van dit onderzoek gebruikt worden om een zinvolle keuze te kunnen maken voor
een implementatie op een parallelle architectuur.

PuBLIKA TIES
[I] LO. HERTZBERGER, W.G.P. Moou, W.E. VAN WANING
Aspecten van bet Amsterdams Multiprocessor system.
FYI rapport 86-09
[2] LO. HERTZBERGER, W.G.P. Moou, W.E. VAN WANING
Het Amsterdams Multiprocessor Prolog Systeem
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[3] W.G.P. Moou, W.E. VAN WANING
Parallel Head Matching Execution of Prolog Programs
Submitted to Fourth Symposium on Logic Programming, September 1987 San
Francisco.
[4] A.G. STARREVELD, F. VAN HA.RMELEN,
A Quantitative Model for the Parallel execution of Prolog Programs.
Submitted to Journal of Logic Programming.

COLLOQUIA EN C0NFERENTIES
NGI - SION Symposium 86, Utrecht (W.G.P. Mooij, A.G. Starreveld)
The 3rd International Conference on Logic Programming, London (A.G. Starreveld)

VOORDRACHTEN

Het Amsterdams Multiprocessor Prolog Systeem (NGI - SION Symposium, 1986)
RISC architectures (CWI colloquium, mei 1986)

Aktieve Databanken
Projectleider
Medewerkers
Aanvang

prof.dr. L. Sikl6ssy (VUA)
drs. A. Botman (vanaf 1 juli 1985)
drs. A.J. Kok (vanaf 1 augustus 1986)
1 juli 1985

In huidige database systemen wordt de gebruiker niet genoeg geholpen bij het zoeken
naar de juiste gegevens. Een systeem dat dat we! doet, noemen we een aktieve database.
In dit project proberen we de dialoog tussen een gebuiker en een datase systeem te
verkorten met behulp van aktief gedrag. Dit wordt gedaan door de opdrachten van de
gebruiker te combineren met eerder geectraheerde informatie over de gebruiker en de
data. Bovendien is het met behulp van deze informatie mogelijk interessantere,
gerelateerde gegevens te tonen die de gerbuiker niet kende, niet onder woorden kon
brengen, of onjuist gespecificeerde had.
Om aktief gedrag mogelijk te maken wordt een model gecreeerd van de interesses van
de gebruiker en van bepaalde relaties tussen data. De informatie binnen het model
wordt niet van tevoren ingebracht maar grotendeels uit de opdrachten van de gebruiker
afgeleid. Op deze manier leert het systeem over de interesses van een regelmatige
gebruiker en kan zich daardoor aanpassen aan hem. Een nieuwe of onregelmatige
gebuiker kan snel ingedeeld worden bij een gelijksoortige groep gebruikers en de daarmee samenhangende kennis.
Als uitbreiding op een conventioneel database interactie systeem laten we toe gebruik te
maken van een andere vorm van dialoog, die dichter aansluit bij het model binnen ons
systeem en eenvoudiger te gebruiken is voor onervaren gebruikers dan alleen een standaard query taal. Naast commando's in de query taal wordt de gebruiker namelijk aangemoedigd tot het aangeven van interesses in attributen, waarden en combinaties hiervan. Een uitgebreide beschrijving van het systeem is te vinden in [l].
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Methodes voor het verkrijgen en opslaan van kennis over de gebruiker in de vorm van
profiles zijn uitgewerkt, evenals het gebruik van deze profiles in het selecteren en tonen
van gegevens uit de database. Het afgelopen jaar zijn deze onderdelen van het systeem
uitgetest op kleine databases.

PuBLIKATIES:
[I] A.M. BoTMAN and A.J. KOK, "Using User Models and Automatic Expertise
Acquisition in Data Base Interactions," IR-121 , Vrije Universiteit, Amsterdam
(December 1986).

Beeldverwerking en patroonherkenning met behulp van topologische methoden
Projectleider
Medewerker

prof.dr. J.J. Koenderink
drs. J. Bloem
(vanaf I februari 1986)

De theorie van de representatie van de kwalitatieve structuur van beelden is verder uitgewerkt. Voor praktische toepassingen is het noodzakelijk een uitbreiding te geven aan
de gebruikelijke op Morse theorie en differentiaal meetkunde gebaseerde methoden die
alle op generieke gevallen betrekking hebben. Bij een reeel beeld krijgt men onrniddelijk te maken met niet-generieke gevallen als omgevingen van constante functiewaarde, zadelpunten van hogere dan de laagste orde, kritische punten met gelijke
kritische waarde, etc.
Er is programmatuur ontwikkeld om topologische representaties voor willekeurige heelden (i.e. met gedegenereerde delen) te berekenen, voor beelden met diverse lokale
topologische bemonsteringsstruktuur. (Bijv. hexagonale rasters). Er zijn algoritmen
ontwikkeld om bepaalde gedegenereerde gevallen snel en feilloos te behandelen. Een en
ander werd uitgetest op medische beelden aan de universiteit van North Carolina (Chapel Hill) in samenwerking met Prof. Pizer.
Er is een aanvang met het inbedden van de ontwikkelde methoden in een multiresolutie
struktuur.

REFERENTIES:
[l] J.J. K0ENDERINK, A.J. VAN DOORN: Dynamic Shape. Biological Cybernetics, 53,
383-396 (1986).
[2] J.J. KOENDERINK : Image structure. Proceedings of the Workshop: Mathematics
and Computer Science in Medical Imaging. (I I Ciocco, September 21 - October 4
1986) Eds. Max Viergever and Andrew Todd-Pokropek. In press, 1987.
[3] J.J. KOENDERINK: The structure of the visual field. Proceedings of the Workshop:
The physics of structure formation : theory and simulation. (Tiibingen, October
1986). Ed. Prof. Guttinger, Institut fur Informationsverarbeitung, Universitat
Tiibingen. In press, Springer Verlag, 1987.
[4] J.J. KOENDERINK : Dynamic shape. Proceedings of the workshop on geometry.
Eds. Mundy and Brady. Keble College, Oxford, United Kingdom. July 1986.
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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
exteme 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 bei'nvloed door de aard en
het gedrag van de exteme 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:
lnteractieve systemen: interactieve talen en dialoogtalen, architectuur, interactieve
informatiesystemen (MIS en DSS).
Mens-machine communicatie: ware-tijd MMC, inrichting van invoer- en uitvoermedia,
ergonornie 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: prograrnmatuur, algoritrniek, datastructuren, architectuur voor rasteren vectorgrafiek, rnicro-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.dr.ir. R. den Buurman
drs. P.J.W. ten Hagen
prof.dr. L.O. Hertzberger
ir. W. Loeve

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

In het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van een prograrnma voor het ontwikkelen van modellen voor computerinteractie en de irnplementatie van deze modellen via
architectuur en prograrnmatuur.
Dit prograrnma bevat een aantal deelprograrnma's te weten :
Computergrafiek
Autonome interactieve besturing
Mens machine communicatie.
De werkgemeenschapscommissie heeft de bij haar aangesloten onderzoekers gestirnuleerd om onderzoeksvoorstellen in te dienen die binnen het opgestelde
onderzoeksprograrnma pasten. Dit heeft geresulteerd in vijf ingediende voorstellen,
waarvan er vier nader door de WGM-IS in behandeling zijn genomen. De
werkgemeenschapscomrnissie heeft tweemaal over deze voorstellen vergaderd, eenmaal
voordat adviezen van tenminste twee exteme beoordelaars waren ingewonnen en eenmaal ema. 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 stirnulerend
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

Taalfaciliteiten voor het programmeren van interactieve systemen, procesbesturing van
real-time systemen gebaseerd op het Input Tool Model

Projectleider
Medewerker

prof.dr. J. van den Bos
drs. H. Prust
(per I april 1986)

De voomaamste doelstellingen bij het onderzoek naar taalfaciliteiten voor interactieve
systemen zijn:
op hoog niveau, en in zijn algemeenheid, behandelen van in en uitvoer
mogelijkheden scheppen tot het gebruiken van meerdere in- en uitvoerbronnen
tegelijkertijd
kunnen werken met abstracte invoerapparaten en functies die gedefinieerd zijn in
termen van aanwezige fysische apparaten.
In de huidige benadering van het prograrnmeren van interactieve systemen wordt
steeds meer een scheiding tussen toepassingsprograrnma en interactiegedeelte
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nagestreefd. Hierbij wordt het programmeren van de interactie gedaan m.b.v. een zgn.
'User Interface Management System' (UIMS). UIMS's worden ontworpen om te
ondervangen dat in- en uitvoer acties voor ieder toepassingsprogramma steeds opnieuw
geprogrammeerd moeten worden. De acties waaraan men hier moet denken zijn: behandelen van menu's, invoervraag (prompting), verzamelen van invoer, terugkoppeling
(echoing), lexicale analyse, sturen van uitvoer en foutafhandeling. De UIMSbenadering kan bovendien een meer uniforme behandeling van mens-computer communicatie opleveren.
Een belangrijk aspect van een UIMS is de 'dialoogtaal', een hoog-niveau
(programmeer)taal, waarmee de dialoog beschreven kan worden. Onderhavig onderzoek
heeft zich tot op heden voornamelijk toegespitst op de dialoogtaal. Evenals in het AIT
model wordt een onderscheid tussen dialoogtaal en de betretfende programmeertaal
gepropageerd. Eveneens is gekozen voor specificatie in expressies op basis is gekozen
voor specificatie in expressies op basis van grammaticale productieregels. Getracht is
met zo weinig mogelijk middelen een voldoend krachtige taal te verwezenlijken. Daarbij
is gebleken dat het grote aantal operatoren in de expressies van het AIT-model (negen)
teruggebracht kan worden tot vier, namelijk :

+ (selectie)
*

(sequentie)
(KJeene star)
(postfix test)

Dit leidt tot een beter inzicht in het model en de werking van de dialoogtaal. Alhoewel
bovenstaande operatoren voldoende blijken, blijven voor specificatie doeleinden de
overige operatoren uiteraard gewenst.
Bestudering van de dialoogtaal heeft tevens met zich meegebracht dat onderzoek is
verricht naar (syntactische en semantische) welgevormdheid alsmede naar ambigui:teiten.
Bij dit laatste wordt onderscheid gemaakt tussen statische en dynarnische ambigui:teiten.
Het detecteren van ambigui:teiten en het construeren van een adequaat foutmeldingsmechanisme wordt sterk gekoppeld aan de fase waarin het systeem verkeert.
Statische ambigui:teuteb kunnen (en moeten) tijdens 'compile time' opgespoord worden
om vervolgens met de hand gecorrigeerd te worden. Dynarnische ambigui:teiten kunnen
zich op twee manieren gedragen: ze kunnen tijdens 'run time' verdwijnen (door het
gebruik van postfix testen), ze kunnen echter ook blijven bestaan. Dit laatste betekent
een vorm van non-determinisme die voor interactieve systemen niet gewenst lijkt. Een
apart probleem m.b.t. ambigui:teiten ligt bij het 'linken' van AIT-programma's met
bestaande bibliotheken van interactie tools. Onderzocht wordt of het nuttig is bij de
bibliotheken een register van potentieele ambiguHeiten en foutmeldingen op te nemen.
Het onderzoek naar ambiguHeiten is grotendeels afgerond ; hierop zal in een later stadium, nl. bij implementatie, worden teruggegrepen.

Communicerende paral/el/e processen in besturings- en bedrijfssystemen
Projectleider
Medewerker
Aanvang

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

In het kader van het onderzoek naar de toepassing van fault-tolerance technieken in het
ITP proces communicatie model zijn de volgende deelgebieden onderscheiden:
I) beheersing van gegevensuitwisseling door proces communicatie.
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2)

reageren op exceptie signalen en behandeling van de daaraan ten grondslag liggende oorzaken.
3) een formeel model ter beschrijving van het verloop in de tijd van communicatie
tussen processen.
T.a.v. de punten 1) en 2) kan gemeld worden dat aan ITP een syntactische construetie ('atomic event') is toegevoegd waardoor het mogelijk wordt de aanwezige hierarchische structuur binnen een process (zoals gegeven door de opbouw van de communicate regels) samen te voegen met andere processen waarmee communicatie dient
plaats te vinden. Dit geschiedt dynarnisch door naambinding. Aan elk van de deelnemende processen aan deze 'inter-process' structuur, wordt de beperking opgelegd dat
gegevensuitwisseling slechts mag plaatsvinden tussen processen die 'deelnemen' aan
dezelfde atomic event (bepaald door de in ieder proces gespecificeerde naam van de
atomic event).
Hiermee wordt bereikt dat optredende fouten lokaal (d.w.z. op hetzelfde niveau in de
deelnemende processen) kunnen worden behandeld middels de eveneens in de atomic
event gespecificeerde exceptie communicatie regel.
Voorts is met behulp van graf-theoretische middelen een formeel kader gegeven
waarin de tijdsafhankelijke aspecten van de proces communicatie kunnen worden
beschreven. Hierdoor wordt bet mogelijk, buiten de al bestaande hierarchische opbouw
van proces communicatie regels, ook een (hierarchische) structuur op te legen in het
tijd-domein, een voorwaarde om propagatie van gegevens (door communicatie)
voldoende te kunnen beheersen.
Resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd op een voordracht tijdens het
Landelijk Project Concurrency op 21 november 1986. Voorts werd dit project voorgesteld op de eerste bijeenkomst van de sectie Parallelle en Gespreide Systemen van
SION op 13 januari 1987.

Intelligente sensoren voor adaptieve controle
Projectleiders
Medewerker
Aanvang

prof.dr. L.O. Hertzberger (UvA)
dr. W. Duinker (UvA)
drs. G.A. Weller
I maart 1986

Het zwaartepunt van het onderzoek ligt op dit moment bij een vision sensor waarvan
de werking gebaseerd is op het gebruik van gestructueerd licht. Een simulatiepakket is
ontwikkeld waarmee het gestructureerd lichtpatroon op polyhedrale objection gesimuleerd kan worden. Voor de herkenning van objecten op basis van het gestructureerd
licht patroon is software ontwikkeld. Uit dit patroon worden features bepaald welke
worden gematched aan een database. Een studie is gedaan over de realisatie van de
gestructureerde lichtbron waarbij met name de mogelijkheid tot sensorcombinatie
beschouwd werd. Een aanvang is genomen met de ontwikkeling van deze lichtbron als
ook van de sofware nodig voor de aansturing en uitlezing van de sensor. Een model is
ontwikkeld voor de integratie van sensoren in een error recovery systeem. Dit model
ligt ten grondslag aan de realisatie van een autonome wagen en de realisatie van een
I. voordien sinds I september 1985 ten laste van de UvA
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robotarm met error recovery capaciteiten. Momenteel wordt gewerkt aan een robothand
die uitgerust zal worden met o.a. een miniatuur camera en een gestructureerde lichtbron.

PuBLIKATIES:

[I) G.A. WELLER, A. CHOUDRY, L.0. HERTZBERGER, G.R. MEIJER (1986).
Recognition of polyhedral objects under structured illumination.
(te verschijnen in de proceedings van de Internationale conferentie, Intelligent
Autonomous Systems, Amsterdam, 8-11 December, 1986)
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WGM BESTUURLIJKE INFORMATIEKUNDE

WERKGEBIED

Het vakgebied bestuurlijke informatiekunde heeft als terrein van onderzoek de bestudering en beschrijving van de informatievoorziening, in het bijzonder met behulp van
computersystemen, ten behoeve van bet besturen, het beheersen en het doen functioneren van door mensen bestuurde organisaties.
Het terrein van onderzoek omvat de ontwikkeling van tbeorieen, methoden en technieken die betrekking bebben op de ontwikkeling, het onderboud en het gebruik van
computerondersteunde informatiesystemen in organisaties.
Tot het vakgebied behoren mede:
het ontwikkelen en toepassen van inzichten in bet leiden en sturen van informatieactiviteiten in organisaties;
het ontwikkelen en toepassen van (computerondersteunde) methoden en technieken
ten beboeve van het beschrijven en analyseren van de problematiek van
informatiebehoeften en ten behoeve van het ontwerpen en invoeren van
informatiesystemen;
bet 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, omvang, groeifase
van een organisatie etc.) en aspecten (techniscbe, econorniscbe, sociale, ruimtelijke,
politieke, infologische, veiligheids- e.d.) een invloedrijke rol.

WERKGEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Op 31 december was de WGM-comrnissie als volgt samengesteld:
dr. J. Acbterberg R.A.
prof.dr. T.M.A. Bemelmans
drs. S.K.Th. Boersma
prof.ir. M.S. Elzas
prof.dr.ir. R. Maes
prof.drs. J.A.M. Oonnincx
prof. J.M. van Oorscbot
prof.dr. H.J. Oppelland
prof.dr. H.G. Sol
prof. C. van Swigchem R.A.
prof.ir. P.A. Tas
prof.dr. A.A. Verrijn Stuart

secretaris, VU Amsterdam
TU Eindhoven
RU Groningen
LU Wageningen
voorzitter, Univ. van Amsterdam
KU Brabant
VU Amsterdam
EU Rotterdam
vice-voorzitter, TU Delft
Univ. Twente
Nijenrode
RU Leiden

ALGEMENE ACTIVITEITEN

De werkgemeenschap is in het verslagjaar driemaal bijeen geweest. Een van de bijeenkomsten is georganiseerd als themadag "Lopend Onderzoek". Hierbij zijn voordrachten
gehouden over kennisacquisitie en -modellering, over informatiebeleid, over effecten van
decision support systemen en over ontwerpgereedschappen voor decision support systemen.
Bij de werkgemeenschap zijn in 1986 drie ZWO-aanvragen ingediend. De
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werkgemeenschap heeft enkele malen overlegd om tot een beoordeling van deze aanvragen te komen.

