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VOORWOORD
Het jaar 1987 is voor de Sticbting i.o. Informatica Onderzoek in Nederland, SION, een
jaar geweest waarin de zorg voor de continuHeit centraal stond. In dat jaar kwam de
groei in bet aantal projecten dat kon worden gehonoreerd via SION tot stilstand.
Slechts enkele nieuwe projecten konden in 1987 worden gestart. Een grondige herbezinning op de situatie waarin SION verkeerde heeft geleid tot het vaststellen van een
Beleidsnota 1988-1993, die mede als Beleidsbegroting door SION in het najaar aan
ZWO werd voorgelegd.
In bet kader van de herbezinning is diepgaand gediscussieerd over de suggestie van
ZWO om SION te laten samengaan met de stichting SMC, en haar instituut CWI. Na
rijp beraad heeft SION uitgesproken dat het in het belang van de informatica, zowel als
van de wiskunde is dat beide stichtingen ook in de toekomst onafhankelijk van elkaar
blijven functioneren. Daarbij is een goede samenwerking tussen de stichtingen van cruciaal belang en zal de invloed van SION op het wetenschappelijk programma van bet
CWI moeten worden verbeterd.
Belangrijk onderdeel van de herbezinning, zoals vastgelegd in de Beleidsnota, betreft de
eigen reorganisatie. SION heeft besloten tot hergroepering van de bestaande zes
werkgemeenschappen tot drie: (I) Theoretische Informatica, (2) Programmatuur en
Architectuur en (3) Toepassingsgerichte Informatica-metbodologieen. Daarnaast en
daarbinnen zal SION ruimte moeten bieden aan werkgroepen, multidisciplinaire
werkverbanden etc. SION streeft naar versterking van het programmatisch onderzoek
op de terreinen Parallelliteit, Software Engineering, Kunstmatige lntelligentie, Beeldinformatica en Autonome systemen. SION streeft ook naar versterking van haar rol als
coordinator van het inforrnatica-onderzoek in Nederland. Dit geldt voor zowel het door
ZWO getinancierde universitaire onderzoek als het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven.
Het doet SION genoegen dat ook bij andere organen, zoals de RA WB, de zorg voor de
continwteit van bet informatica-onderzoek in Nederland wordt erkend. SION boopt dat
het door baar ontwikkelde beleid, mede met bebulp van deze steun, tot resultaten in de
vorm van een ruimer budget voor bet fundamentele onderzoek op het gebied van de
informatica, de erkenning van SION hierin als coordinerende ZWO-stichting, en vooral
een coberenter structuur voor bet informatica-onderzoek in Nederland zal leiden.
Verheugend is de constatering dat aan bet einde van het verslagjaar ZWO aan SION
heeft verzocbt de beoordeling en begeleiding van voorstellen ingediend in het kader van
het Speciaal Programma Informatica van ZWO op zich te nemen. Dit biedt zeker
mogelijkheden om de gwenste coordinatie vorm te geven.
SION was in staat haar activiteiten te ontplooien door de steun van ZWO, waarvoor
wij hier onze erkentelijkheid uitspreken.
Wij willen de vele bestuurs- en commissieleden, alsmede de projectleiders en de onderzoekers, bedanken voor hun inzet. Zonder hen zou het vele werk waarover hier
gerapporteerd niet tot stand zijn gekomen.
Tenslotte willen wij de afgetreden voorzitter prof.dr. R.P. van de Riet bedanken voor de
bekwame wijze waarop hij de afgelopen jaren SION gestalte gegeven heeft.
L.O. Hertzberger
Voorzitter SION
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Algemeen verslag

DOELSTELLING

Op 6 november 1980 werd in een gemeenscbappelijke vergadering van de besturen van
de werkgemeenscbappen Theoretiscbe Informatica en Programrnatuur en Architectuur
besloten tot vorming van de Sticbting Informatica Onderzoek in Nederland, SION. Op
l augustus 1982 werd door bet voorlopig SION-bestuur een verzoek bij ZWO ingediend
tot erkenning van SION als ZWO-sticbting. 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 Mathematiscb Centrum. In verband met een op handen zijnde reorganisatie van
ZWO werd de formele stap tot opricbting van SION als stichting niet genomen.
De Stichting i.o. Informatica Onderzoek in Nederland, SION, stelt zicb ten doel bet
fundamentele onderzoek op bet 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 bebulp van door
ZWO en de Sticbting voor de Techniscbe Wetenschappen, STW, verstrekte subsidie.
Anderzijds poogt SION door bestuurlijk overleg met andere stichtingen en organisaties,
door het ter beschikking stellen van haar expertise voor de beoordeling van subsidieaanvragen voor onderzoekprojecten op het gebied van de informatica bij andere
financieringsprograrnma's, en door deelname aan diverse discussies en bijeenkomsten de
coordinatie van bet informatica-onderzoek in Nederland te bevorderen.
De informatica omvat in de visie van SION de wetenschappelijke en techniscbe
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 met behulp van automaten,
beter bekend onder de naam computers, vormen de centrale punten in de informatica.
Het gaat daarbij om twee verweven zaken. Enerzijds dient men geschikte datastructuren
te vinden voor doeltreffende representaties waaruit informatie kan worden voortgebracht. Anderzijds moeten de betrokken gegevens worden verwerkt overeenkomstig
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geschikt geconstrueerde algoritmen uitgedrukt in geschikte programmeertalen, d.w.z.
gerepresenteerd in de vorrn van program.ma's. De interne structuur van computers, in
bet bijzonder van bun besturing en geheugenstructuren, speelt hierbij een voorname rol.
Het deelgebied van de discipline waarin deze problemen praktisch en theoretisch bestudeerd worden duidt men aan als de kerninformatica.
Nu vorrnt de inforrnatica in de bier 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 bet terrein van
de (niet op een specifieke toepassing gericbte) informatica er zich nu juist wel specifiek
van bedienen door computers en daarmee samenhangende methodieken in hun
wetenschappelijk werk te betrekken. Daarbij zal men vaak op deze toepassingsgebieden
gerichte hulprniddelen ontwikkelen die overigens een algemeen toepasbaar karakter vertonen. Veelal zullen deze zelfs toepasbaar zijn in meer dan een discipline. Men kan
bijvoorbeeld denken aan computergrafiek, aan patroonherkenning en beeldverwerking
met behulp van de computer, aan computer-gesteund ontwerpen enz. Wij zullen dit
veelvorrnige terrein, waarop het fundamenteel onderzoek tot het door SION bestreken
gebied gerekend moet worden, de toepassingsgerichte informatica noemen.
Soms zijn zulke hulpmiddelen alleen te ontwikkelen in nauwe multidisciplinaire
samenwerking tussen informatici en niet-informatici. De kennis die deze onderzoekers
dan gezamenlijk voortbrengen is dan meestal uitsluitend van toepassing op en derbalve
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
inforrnatica. Het betreft:
I. Theoretiscbe Informatica
2. Prograrnrnatuur en Architectuur
3. Prestatie-analyse, Modelvorrning en Simulatie
4. Patroonherkenning en Kunstmatige Intelligentie
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 bet bestuur t.a.v. de beoordeling en priorering van de jaarlijks
ingediende onderzoekvoorstellen binnen bet vakgebied van de werkgemeenscbap. 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 werkzaamheden ten behoeve van
bestuur, onderzoekprojecten en werkgemeenschappen worden uitgevoerd door het
Bureau van SION dat is ondergebracht bij het CWI.
Naast deze werkgemeenscbappen is binnen SION tevens een samenwerkingsverband
'Toepassingsgerichte Informatica' actief, vooralsnog vooral als discussiegroep.
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BELEID
SION heeft in 1987 in het bijzonder aandacht gegeven aan haar beleid op Iange termijn
en de consequenties daarvan ten aanzien van haar positie binnen NWO en haar interne
organisatie. In dit verband kwam mede aan de orde het verzoek van ZWO na te gaan
of SION zou moeten samengaan met de SMC, de ZWO-stichting voor de wiskunde, die
tevens het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) beheert.
Sinds de oprichting van SION is het informatica-onderzoek in Nederland sterk
gegroeid, mede ten gevolge van het stimuleringsbeleid van de Nederlandse en Europese
overheid en van ZWO. Ook SION heeft daarvan enigszins kunnen profiteren. Niettemin
moet worden geconstateerd dat de groei van SION geen gelijke tred heeft kunnen houden met de groei van het nationale informatica-onderzoek en het belang ervan voor de
maatschappij. Enerzijds geldt dat het fundamentele informatica-onderzoek als geheel
relatief te weinig aandacht krijgt, anderzijds is de positie van SION binnen ZWO
onvoldoende sterk gebleken om, zowel binnen ZWO als in het totaal van de
informatica-stimuleringsregelingen van de overheid, de gewenste coordinerende en
stimulerende rol te vervullen. Het budget van SION is in de laatste jaren nauwelijks
gegroeid. Aan de ZWO-Stichting Mathematisch Centrum met haar instituut: Centrum
voor Wiskunde en Informatica, waarbinnen een belanrijk stuk fundamenteel
informatica-onderzoek plaats vindt, zijn aanzienlijke extra fondsen toegekend in het
kader van het Informatica-Stimuleringsplan van de Overheid. Bovendien kent ZWO een
Prioriteitprogramma Informatica en een Nationale Faciliteit Informatica. Bij de laatste
is SION niet in beherende, doch slechts in adviserende zin betrokken. Pas in dit
verslagjaar heeft ZWO het beheer over het Prioriteitsprogramma Informatica aan SION
toevertrouwd. Binnen het door de overheid in het ]even geroepen Stimuleringsprojectteam Informatica (SPIN) speelt SION geen formele rol. Het budget van SION zelf kon
in de laatste jaren nog nauwelijks groeien.
Deze ontwikkelingen hebben aanleiding gegeven tot bezinning op de plaats en functie
van SION, met name op wat langere termijn, binnen ZWO en binnen de wereld van de
informatica. Dit geldt des te meer daar de mogelijkheid tot onderzoeks-financiering via
SPIN, gezien het tijdelijk karakter van het INSP, en via andere informatica-stumuleringsregelingen binnen enkele jaren zal ophouden. Zowel de interne organisatie
en werkgemeenschapsstructuur, als de verhouding tot externe organen in het
informatica-onderzoek vereisen heroverweging en nieuwe initiatieven.
SION stelt zich ten doe! het fundamentele onderzoek op het gebied van de
informatica te bevorderen. Deze doelstelling is onveranderd evenals de wens zich zo
open mogelijk op te stellen ten opzichte van de toepassers van de informatica. SION
streeft hierbij naar een coordinerende rol. In de uitwerking hiervan is een belangrijk
aspect de zorg voor een goede balans tussen zuiver-wettenschappelijk onderzoek enerzijds en strategisch en toepassingsgericht onderzoek anderzijds. Hoge kwaliteit in het
laatste is immers op langere termijn slechts te handhaven bij blijvend voldoende aandacht voor het eerste. Teneinde een wezenlijke rol te kunnen spelen op dit punt streeft
SION naar een aktieve beherende en coordinerende rol in zowel het door ZWO
gefinancierde informatica-onderzoek, als in het door andere organisaties (STW, SPIN,
O&W, EZ etc.) gefinancierde strategische informatica-onderzoek.
Het fundamentele informatica-onderzoek is in hoge mate gediend met een goede
organisatie van kennistransfer van fundamenteel onderzoek naar toepassingsgebieden en
vice versa. STW en SPIN zijn mede in het !even geroepen om deze kennistransfer te
versterken. Het belang en het succes van de STW-organisatie is onmiskenbaar. Het in
het kader van het voor vijf jaar ingestelde INSP opererende SPIN-bureau is ook bijzonder succesvol bij het stimuleren van strategisch onderzoek in samenwerking tussen
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academische onderzoeksgroepen en het bedrijfsleven. Het is dan ook van groot belang
<lat de via deze organisaties opgebouwde samenwerking blijft voortbestaan en verder
wordt versterkt.
SION wordt als organisatie gedragen door professionele informatica-onderzoekers,
vanuit de academische wereld, maar ook vanuit de industrele onderzoekslaboratoria. Zij
kan daarom eveneens een belangrijke rol spelen bij de stimulering van strategisch
informatica-onderzoek en samenwerkingscontacten gericht op toepassing van de
informatica. Voor de S1W voert SION reeds een aantal taken uit. De voorbereiding
van de jurering alsmede de begeleiding van de door S1W gehonoreerde informaticaprojecten wordt door SION uitgevoerd. In bet kader van het samengaan van ZWO en
S1W in een organisatie NWO zal aandacbt worden besteed aan eventuele uitbreiding
van dez:e taken en een meer formele status. SION streeft emaar zich in de komende
jaren zodanig te organiseren en positioneren <lat zij een intermediaire en stimulerende
rol tussen het academisch informatica-onderzoek en bet bedrijfsleven kan vervullen.
Hiertoe zullen, zowel binnen haar werkgemeenschappen als daarbuiten tezamen met
andere organisaties - binnen en buiten ZWO - werkverbanden worden gestimuleerd en
gecoordineerd die zijn gericht op fundamenteel en strategisch onderzoek in de
informatica, alsmede op belangrijke toepassingen van de informatica.
De belangrijkste functie van SION, de coordinatie en stimulering van fundamenteel
onderzoek op het gebied van de informatica, zal steeds primair met ZWO-middelen
moeten worden verricbt. Bovendien wordt een deel van het toegepaste informaticaonderzoek gevonden in door ZWO gefinancierd interdisciplinair fundamenteel onderzoek, of in directe toepassing binnen fundamenteel onderzoek in andere disciplines.
Men kan hierbij denken aan onderzoek op bet randgebied van informatica en wiskunde,
maar ook aan bijvoorbeeld bestuurlijke informatica, mediscbe informatica, natuurkundige informatica en vele toepassingen in de technische wetenschappen.
SION streeft naar een zelfstandige positie binnen ZWO-organisatie, die bet mogelijk
maakt ook onderzoeksfinanciering van buiten ZWO te verkrijgen. Een goede samenwerking met andere ZWO-sticbtingen is daarbij van groot belang. Irnrners de
informatica kent relaties en interacties met vele onderzoeksdisciplines: binnen de exacte
wetenscbappen (wiskunde, natuurkunde etc.), binnen de maatschappijwetenschappen
(garnma-informatica, juridiscbe informatica), binnen de medische en biologische
wetenscbappen, binnen de alfa-wetenschappen (bijvoorbeeld in relatie met kunstmatige
intelligentie) en niet te vergeten binnen de technische wetenschappen.
Uit de ontstaansgeschiedenis van SION kan worden opgemaakt <lat het fundamentele
informatica-onderzoek aanvankelijk vooral theoretisch van aard was. Voor 1980 werd
het door ZWO gefinancierde informatica-onderzoek dan ook vooral binnen het
Mathematisch Centrum verricht. De relatie van <lit theoretisch onderzoek met de wiskunde werd en wordt door de beoefenaren gezien als natuurlijk, hoewel de informatica
zich meer en meer richt op eigen formele methoden en technieken. In de laatste tien
jaar is de informatica als discipline verzelfstandigd en uitgebreid. De erkenning daarvan
is bijvoorbeeld zichtbaar in de oprichting van Vakgroepen (of zelfs faculteieten)
Informatica bij de universiteiten en de versterking van het onderzoek aldaar. Ook is het
zichtbaar in de naamsverandering van het Mathematisch Centrum in Centrum voor
Wiskunde en Informatica (CWI), en de belangrijke versterking en uitbreiding van het
informatica-onderzoek binnen <lit instituut. Het CWI heeft, door de historische ontwikkeling, kunnen uitgroeien tot een belangrijk centrum voor fundamenteel informaticaonderzoek in Nederland.
De zelfstandiging van de informatica betreft echter niet slechts een uitbreiding van
de theoretische informatica, <loch wordt in belangrijke mate ook geentameerd vanuit
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andere subdisciplines. Dergelijke subdisciplines, wals bijvoorbeeld de technische,
natuurkundige, medische en bestuurlijke informatica hebben minder of geen bijzondere
relatie met de wiskunde. Een belangrijke observatie is ook het feit dat de informatica
zich ontwikkelt tot een experimentele wetenschap, in analogie met de experirnentele
natuurkunde. Het betreft hier fundamenteel (theoretisch en toepassingsgericht) onderzoek, bijvoorbeeld ten aanzien van gedistribueerde berekeningen, computerarchitecturen of software-systemen, dat, gezien het complexe karakter van de problematiek, experirnentele opstellingen behoeft voor het kunnen verrichten van het
vereiste onderzoek. Dit apparatuur-intensieve onderzoek vereist steeds grotere
investeringen, met als gevolg dat de positie van de informatica in het totaal van het
fundamentele onderzoek steeds sterker gaat verschillen van die van de wiskunde.
Van de zijde van de ZWO-gebiedsraad en van het ZWO-bestuur is, om bestuurlijkorganisatorische redenen, aan SION en SMC in overweging geggeven of beide stichtingen niet wuden moeten samengaan. SION erkent dat de positie van het CWI door de
bovengeschetste historische ontwikkelingen is geproblematiseerd. SION heeft tevens
begrip voor de wens van het ZWO-bestuur om het aantal stichtingen binnen de
organisatie w klein mogelijk te houden. Niettemin meent SION dat het in het belang
van de wiskunde zowel als van de informatica is, dat beide disciplines een onafhankelijke positie hebben binnen de Nederlandse onderzoeksorganisatie. De belangen
van de informatica en de wiskunde zijn vakinhoudelijk zeer verschillend en zullen soms
zelfs tegengesteld kunnen zijn. Bovendien dienen de informatici, in overeenstemming
met het groeiend maatschappelijk belang van de informatica, de ruimte te krijgen tot
het verwerven van een eigen positie binnen het totaal van de wetenschappelijke wereld,
zoals dat in de ons omringende landen en de USA al is gebeurd. SION ziet zichzelf, nu
en in de toekomst, uitdrukkelijk als pleitbezorger voor het totale Nederlandse
informatica-onderzoek in de eerste en tweede geldstroom, dus zowel bij de universiteiten als bij het CWI, alsmede voor het effectief benutten van deze onderzoek-capaciteit
in toepassingen door samenwerking met het bedrijfsleven.
VERSLAG VAN HET BESTUUR
Op 31 december bestond het bestuur uit de volgende personen:
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
prof.dr. J. van den Bos
dr.ir. H. Bosma
prof.dr.ir. A.J.W. Duijvestijn
prof. C.H.A. Koster
prof.dr.ir. R. Maes
prof.dr.ir. I.G.M.M. Niemegeers
prof.ir. G.L. Reijns
prof.dr. M. Rem
prof.dr. R.P. van de Riet
prof.dr. J.L.A. van de Snepscheut
prof.dr S.C. van Westrehnen

voorzitter (UvA)
(VUA)
secretaris-penningmeester (R UU)
(CWI/VUA)
(TUE)
(RUL)
(Philips)
(UT)
(KUN)
(UvA)
(UT)
(TUD)
vice-voorzitter (TUE)
(VUA)
(RUG)
(TUD)
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Als uitvoerend secretaris trad op dr. J.C.P. Bus (Stichting Mathematisch Centrum).
De zittingstermijnen van dr.ir. H. Bosma en dr. E.S. Gelsema Iiepen of op I januari
1987. Beiden aanvaardden een tweede zittingsterrnijn. In de vacature ontstaan door het
niet meer beschikbaar zijn van prof.ir. D.H. Wolbers, eveneens per I januari 1987,
werd voorzien door de benoeming van prof.dr. S.C. van Westrehnen. Verder werden de
bestuursvergaderingen bijgewoond door dr. H. Weijma en dr. N.J. Kos van de Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek Z.W.O.
Het bestuur kwam in vergadering bijeen op 19 maart en 23 oktober. Het voorzitterschap werd op 20 maart door prof.dr. R.P. van de Riet overgedragen aan prof.dr.
L.O. Hertzberger en bet vice-voorzitterschap werd overgenomen door prof.dr. M. Rem.
De vergadering van maart was gewijd aan de consequenties voor de begroting 1987 van
bet subsidie dat door ZWO aan SION werd verstrekt en bet beleid van SION ten aanzien van haar structuur en de relatie met de SMC.
De vergadering in oktober werd besteed aan de bespreking en prioritering van de voor
1988 ingediende projecten. Naast 25 continueringsaanvragen, met kf 175 voor
apparatuur, werden negen nieuwe projecten ingediend. Uiteindelijk werden vier projecten gehonoreerd. Twee projecten werden pro memorie op de begroting voor 1988
opgevoerd. Zoals ook voor 1987 bet geval was kan geen apparatuur voor projecten uit
bet exploitatiesubsidie worden gefinancierd. Tevens werd in de oktobervergadering de
SION Beleidsnota 1989-1993 besproken hetgeen resulteerde in bet besluit tot de
indeling in drie nieuwe werkgemeenschappen: Theoretische Informatica (TI), Programmatuur en Architectuur (PA), en Toepassingsgerichte Informatica Methodologieen (IM).
SPECIAAL PROGRAMMA INFORMATICA

In november 1987 heeft ZWO aan SION verzocht de beoordeling en begeleiding van de
in het kader van bet Speciaal Programma Informatica ZWO ingediende projecten op
zich te nemen. De daarbij in acht nemen hoofdlijnen voor de te volgen procedure werden door ZWO daarbij aangegeven. SION heeft met dit verzoek ingestemd en ontving
in totaal 32 aanvragen die in bet kader door de verschillende stichtingen aan ZWO werden voorgelegd.
Volgens de hoofdlijnen voor de procedure zou SION zich in eerste instantie uitspreken
over de vraag of de betreffende projecten in aanmerking komen voor behandeling in het
kader van het SPeciaal Programma Informatica. Vervolgens behandelen de ingediende
stichtingen de in aanmerking komende aanvragen en zenden deze daarna voorzien van
de vanuit hun vakgebied aangegeven beoordeling en prioriteit opnieuw aan SION.
SION schakelt vervolgens een comrnissie in, waarin ook deskundigen uit andere vakgebieden ·zitting hebben, voor de verdere beoordeling vanuit het informatica-perspectief.
De stichtingen dragen vervolgens zorg voor de honorering van de daarvoor in aanmerking komende projecten. Zij ontvangen van SION uit bet beschikbare budget elk
jaar een prernie van de helft van de ermee gemoeide kosten. De begeleiding van de
projecten wordt geregeld in overleg tussen SION en de betrokken stichtingen.
Door bet feit dat de besluiten over de procedure pas in november zijn genomen in de
procedure voor de projecten voor 19898 verkort. De projecten zijn aan SION voorgelegd en kort daarna reeds is door de stichtingen hun oordeel en prioriteit aan SION
medegedeeld. SION heeft voor de beoordeling of de betreffende projecten in aanmerking komen een Comrnissie ad hoc ingesteld die bestaat uit: prof.dr. J. van de Bos
(RUL), prof. C.H.A. Koster (KUN), prof.dr.ir. R. Maes (UvA) en prof.dr.ir. C. van
Westrhenen (TUD), alien !eden van bet SION-bestuur. Deze comrnissie heeft vergaderd
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op 7 december 1987.
COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN ZWO
De SION-vertegnwoordiging in de Commissie Bezwaarschriften ZWO heeft in 1987
wijziging ondergaan. Ultimo 1987 hadden namens SION zitting prof.dr.ir. W.L. van der
Poel en prof.dr.ir. A.J.W. Duijvestein. Als plaatsvervangende leden traden op prof.dr.
J.W. de Bakker en prof.dr. R.P. van de Riet.
VERSLAG VAN HET BUREAU
Het bureau van SION is gevestigd bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica te
Amsterdam en stond onder leiding van dr. J.C.P. Bus, als uitvoerend secretaris van
SION. De werkzaamheden beroffen ondermeer het uitvoerend secretariaat van het
bestuur, het opstellen van de begrotingen, de administratieve en organisatorische
begeleiding van de onderzoeksprojecten, 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 stafmedewerkers H.J.M. Wijers (tot I april), drs. A.R. Kloost (vanaf I augustus) en de
secretaresse mw. G. Boom.
fINANCIEEL VERSLAG
Ten behoeve van de financiering van de onderzoeksprojecten, alsmede de bureaukosten
werd door ZWO voor 1987 een subsidie beschikbaar gesteld ten bedrage van f
1.366.00,-. Voorts werd een bedrag van f 150.000,- ter beschikking gesteld in het kader
van het Prioriteitsprograrnma Informatica en een bedrag van f 325.000,- ten behoeve
van apparatuur investeringen.
Van het exploitatiesubsidie is ruim f 100.000,- onbesteed gebleven door het niet kunnen
invullen van projecten en het tussentijds ontslag van projectuitvoerders.
CSN'87
Voor het eerst heeft SION een eigen wetenschappelijk congres georganiseerd onder de
naam 'Computing Science in the Netherlands, CSN 1987'. CSN'87 werd gehouden op 2
en 3 november bij de Universiteit van Amsterdam. Tijdens de conferentie werden 17
geselecteerde papers gepresenteerd. Bovendien werden twee voordrachten op uitnodiging gegeven: P.G. Jansenn (UT): 'Tumult, the system and its communications; J.
van Leeuwen (RUU): 'Distributed network control algorithms'.

-
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OVERZICHT VAN DE UITGEVOERDE PROJECTEN

WGM T'HEORETISCHE INFORMATICA

Concurrency (prof.cir. J.W. de Bakker, CWI/VU Amsterdam, prof.ctr. W.P. de
Roever, TU Eindhoven, prof.ctr. G. Rozenberg, RU Leiden)
Parallelle aftellingsmethoden (prof.ctr. A.H.G. Rinnooy Kan, EU Rotterdam)
Primaliteitstests (prof.ctr. H.W. Lenstra jr, dr. P. van Emde Boas, Univ. van
Amsterdam)
Functionele beschrijvingsformalismen en constructieve typetheorieen (prof.dr.ir.
R.T. Boute, KU Nijmegen)
Reconstructie en optimalisatie van dynarnische gegevensstructuren (dr. P. van
Emde Boas, Univ. van Amsterdam)
Grammatica's met disjuncte syntactische categorieen (dr.ir. P.R.J. Asveld, Univ.
Twente)
Ontwerp en analyse van gedistribueerde algoritmen (prof.ctr. J. van Leeuwen, RU
Utrecht)

WGM PROGRAMMATUUR EN ARCHITECTUUR
De portabele realisatie van een irnplementatie model voor Extended Affix Grammars (prof. C.H.A. Koster, ir. H. Meijer, KU Nijmegen)
Conceptuele modellen voor kennisbanksystemen (prof.ctr. R.P. van de Riet, VU
Amsterdam)
Formalismen voor het behandelen van communicatie in computemetwerken en
gedistribueerde systemen (prof.dr.ir. R.T. Boute, KU Nijmegen)
Systeemprogrammering voor vijfde-generatie computer systemen (prof.ctr. A.S.
Tanenbaum, VU Amsterdam)
Executeerbaar maken van algebra'ische specificaties (prof.ctr. J.A. Bergstra, prof.ctr.
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 middel van
wachtrijmodellen, in het bijzonder planningsmethodiek en implementatie-aspecten
(prof.ctr. J. Wessels, TU Eindhoven)
WGM PATROONHERKENNING EN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE
Hardware en software voor parallelle beeldverwerking (dr.ir. R.P.W. Duin, TU
Delft)
Multiprocessor Prologsysteem (prof.ctr. L.O. Hertzberger, dr. B.J. Wielinga, Univ.
van Amsterdam)
Het verwerven van gesstructureerde kennis uit gegevensbestanden (dr. E.S. Gelsema, prof.ctr. J. van Bemmel, Erasmus Univ. Rotterdam)
Aktieve databanken (prof.ctr. L. Sikl6ssy, VU Amsterdam)
Beeldverwerking en patroonherkenning met behulp van topologische methoden
(prof.ctr. 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.dr.
J. van den Bos, RU Leiden)
Communicerende parallelle processen in besturings- er, bedrijfssystemen (prof.dr. J.
van den Bos, RU Leiden)
Intelligente sensoren voor adaptieve controle (prof.dr. L.O. Hertzberger, dr. W.
Duinker, Univ. van Amsterdam)
Algoritmen voor meervoudige sensorsystemen (prof.dr. L.O. Hertzberger, dr. W.
Duinker, Univ. van Amsterdam)
Specificatiemethoden voor fysieke systemen en ruimtelijke metingen met beeldverwerkingsmethoden (prof.dr. J. Vytopil, Th.E. Schouten, KU Nijmegen)
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OVERZICHT VAN DE VIA SION AANGESTELDE PROJECTMEDEWERKERS
WGM TIIE0RETISCHE INFORMATICA
drs. H.L. Bodlaender, RUU 2
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 3
ir. M.H.M. Smid, TEG 4
drs. G. Tel, RUU
drs. H.W.J.M. Trienekens, EUR
WGM PR0GRAMMATUUR EN ARCHITECTUUR
drs. M.G.J. van de Brand, KUN
ir. H.E. Bal, VUA
drs. R. van Renesse, VU A
drs. F.A. Stomp, KUN 5
drs. H. Weigand, UvA
drs. F. Wiedijk, UvA

WGM PllEsTATIE-ANALYSE, M0DELV0RMING EN SIMULATIE
ir. J.G.M. Kroon, TUD 6
drs. R.J. Wijbrands, TUE
WGM PATROONHERKENNING EN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE
drs. J. Blom
drs. A.M. Botman, VUA
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. G.A. den Boer, UvA
drs. P. Kranenburg, RUL
drs. H.H.A.M. Prust, RUL 7
drs. G.A. Weller, UvA
I. per 31 december 1985, tenzij anders vermeld
2.
3.
4.
5.
6.
7.

tot 1 februari 1987
tot 31 mei 1987
Tewerkgesteld erkend gewetensbezwaarde
tot 1 september 1987
tot 15 juni 1987
tot I april 1987

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 INFORMATIEKUNDE

15
WGM THEORETISCHE INFORMA TIEKUNDE

WERKGEBIED

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

WERKGEMEENSCHAPSC0MMISSIE

Op 31 december was de WGM-commissie als volgt samengesteld :
prof.dr. R. Backhouse
prof.ctr. J.W. de Bakker
prof.dr. H.P. Barendregt
prof.dr. J.A. Bergstra
dr. P. van Emde Boas
prof.ctr. J.W. Klop
prof.dr. J. van Leeuwen
prof.dr. A. Ollongren
prof.ctr. J. Paredaens
prof.ctr. W.P. de Roever
prof.ctr. G. Rozenberg
prof.ctr. S.C. van Westrhenen

RU Groningen
VU / CWI Amsterdam
KU Nijmegen
Univ. van Amsterdam
Univ. van Amsterdam
VU / CWI Amsterdam
voorzitter, RU Utrecht
RU Leiden
TU Eindhoven/UIA Antwerpen
TU Eindhoven
secretaris, RU Leiden
TU Delft

ALGEMENE ACTIVITEITEN

Van de Nieuwsbrief van de WGM zijn in bet verslagjaar twee nummers verschenen.
VERSLAG VAN DE ONDERZ0EKPR0JECTEN

Concurrency
Projectleiders

Medewerkers

prof.dr. J.W. de Bakker (CWI/VUA)
prof.dr. W.P. de Roever (TUE)
prof.ctr. G. Rozenberg (RUL)
drs. J.N. Kok (vanaf I oktober 1984)
drs. R. Koymans (vanaf I mei 1984)
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Aanvang

drs. N.W. Keesmaat (vanaf I februari 1985)
I mei 1984

Het project handelt over theorie en toepassingen van coopererende communicerende
parallelle processen.
(a) Syntactische aanpak van parallelle systemen en hun gedrag (N.W. Keesmaat).
Gebaseerd op de ideeen uit de theorie van padexpressies [Shi79] wordt een fundamentele theorie voor concurrentie systemen opgebouwd. Er is een algemeen schema geformuleerd waarbinnen een aantal verschillende operationeel gemotiveerde modellen is
onderzocht. Het model van de zgn. Vector Synchronized Systems (VSS) is het meest
elementaire van de onderzochte modellen. In het algemene schema wordt een parallel
systeem beschreven als opgebouwd uit een aantal asynchrone sequentiele componenten
die synchroon moeten samenwerken. Voor de gedragsbeschrijving is gekozen voor
vectortalen, dat zijn venamelingen van vectoren van actierijen.
In 1987 is het onderwek naar drie modellen en hun onderlinge relaties - gestart in
1986 - afgerond. Op een bijeenkomst in Londen van de LPC-groep en het Engelse
concurrency project ALVEY in mei werd over een deel van de resultaten een
voordracht gehouden, die enkele weken later in Leiden op een intern colloquium herhaald werd. Inmiddels zijn de resultaten vastgelegd en verschijnen binnenkort als
tweedelig rapport: het eerst dee! geeft de basisdefinities en basiseigenschappen, het
tweede dee! de relaties.
Verder is in 1987 een diepgaand onderwek gestart naar de structurele eigenschappen
van vectortalen zoals gespecificeerd voor VSS'en. Vragen die onderzocht werden,
varieerdcn van k:Jassieke taaltheoretische tot vragen voortkomend uit het op deze
manier modelleren van parallele systemen.
In het bijzonder zijn de volgende problemen onderzocht:
i) Fundamentele beslissingsproblemen, zoals het lidmaatschapsprobleem en het
equivalentieprobleem. Dit onderzoek is een voortzetting van werk begonnen in
1985.
ii) Afsluitingseigenschappen van VSS vectortalen.
iii) Normaalvormen zoals beperking van de synchronisatie tot samenwerking van
hooguit twee componenten per keer.
Tenslotte is aan het volgende meer door concurrency gemotiveerde onderwerp gewerkt.
iv) De samenwerking in het gehele systeem als beperkede invloed op het gedrag van
de individuele componenten. Met name is onderzocht de complexiteit van het
resterende gedrag in vergelijking met het oorspronkelijke gedrag en het al dan niet
Ieeg, eindig of oneindig zijn van dit gedrag.
Het onderzoek genoemd in punt iv) zal in 1988 verschijnen als technisch rapport.
REFERENTIES

[Shi79] SHIELDS, M.W.: Adequate Path Expressions, LNCS 70, Springer 1979, pp.
249-265.
VOORDRACHTEN

Vector Synchronized Systems and Other Generalizations of Path Expressiosn,
ALVEY/LPC, Londen, 14 mei 1987 en RUL, Leiden, 17 mei 1987.
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DEELNAME AAN COOLOQUIA, ETC.

PARLE: conference on Parallel Architectures and Languages Europe, Eindhoven,
15-19 juni 1987.
b) Semantiek van functioneel programmeren en dataflow (J.N. Kok)
In 1987 is in het kader van het Landelijk Project Concurrency (LPC) gewerkt aan de
semantiek van de dataflow en functioneel programmeren. Een dataflow net bestaat uit
knopen (die de berekeningen uitvoeren) en uit verbindingen tussen de knopen. Over
deze verbindingen kunnen boodschappen (tokens) verstuurd worden. Het specifieke van
een dataflow net is dat de berekeningen data gestuurd zijn. Men kan de semantiek van
een dataflow net beschrijven met een functie die gegeven een input stroom van tokens
een verzameling van mogelijke output stromen geeft. Door het mogelijk non
deterministische gedrag van een knoop is er een verzameling van mogelijkheden. Dit is
echter in het algemeen geen compositionele semantiek: de betekenis van een net is niet
uit te drukk.en in de betekenissen van deelnetten. Het model bevat te weinig informatie
om compositioneel te zijn. Er is in 1987 een model ontwikkeld dat compositioneel is.
Tevens bleek dit het "kleinste" model te zijn dat daze eigenschap heeft.
In dit model is echter vertraging over verbindingen expliciet aanwezig. Een studie is
gemaakt naar deelklassen van (nondeterministische) dataflow netten waarbij eventuele
vertraging geen invloed heeft op de eindresultaten. Een klasse van dit soort netten (netten met eindige keuze knopen) blijkt een aantal interessante eigenschappen te hebben.
PlJBLI.KATIES

(I] J.N. KOK, A fully abstract semantics for dataflow nets, [CS-R8724]
[2] J.N. KOK, J.J.M.M. RUITEN, Contractions in comparing concurrency semantics,
(CS-R8755]
(3] J.N. KOK, A fully abstract semantics for dataflow nets, in: PARLE (J.W. de Bakker,
A.J. Nijman en P.C. Treleaven, eds.), Springer LNCS 259 (1987) 351-369.
VOORDRACHTEN

A fully abstract semantics for dataflow nets,
Workshop LPC/BCS-Alvey, Londen, 14-15 mei.
A fully abstract semantics for dataflow nets with fair marge nodes, PARLE (Parallel Architectures and Languages Europe) Conference, Eindhoven, 15-19 juni.
(c) Bewijstheorie van real-time systemen (R. Koymans)
Het onderwek betreft de formele karakterisering van real-time, zowel uit semantisch als
uit bewijstheoretisch oogpunt. Het semantische onderzoek betrof het vinden van een
compositionele semantiek en bijbehorende besprekingsmodellen voor real-time
programmeertalen met synchrone communicatie, zoals Ada en Occam. Dit onderzoek is
inmiddels afgerond ([I]).
Het bewijstheoretische onderwek betreft het ontwikkelen van een gespecialiseerde temporele logica (real-time temporele logia genaamd) geschikt voor het beschrijven en
bewijzen van real-time eigenschappen, analoog aan de mogelijkheden van standaard
temporele logica voor de formalisatie van standaard temporele logica voor de formalisatie van qualitatieve tijdseigenschappen. Een belangrijke toetssteen voor de praktische geschiktheid van real-time temporele logica is een aantal uiteenlopende
praktijkvoorbeelden, zoals bv. de paradigma's voor real-time van ESPRIT-project 937
(DESCARTES). In [2] zijn twee van deze paradigmas's gespecificeerd. Daamaast werden theoretische eigenscahhappen van real-time temporele logica onderzocht: [3] bevat
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(in)expressiviteitsresultaten van diverse temporele logica's voor de specificatie van
verschillende soorten message passing systemen. Tenslotte bevat [4] op een algemeen
gehoor gerichte inleiding (in het Nederlands) op (real-time) temporele logica en het
gebruik daarvan voor de specificatie van real-time gedistribueerde systemen.
PlJBLIKATIES

[1] R. K0YMANS, R.K. SHYAMASUNDAR, W.-P. DE ROEVER, R. GERTH, S. ARUNKUMAR. Compositional Semantics for Real-Time Distributed Computing te
verschijnen in Information and Computation (voorheen Information and Control)
(2] R. K0YMANS, R. KUIPER, E. ZIJLSTRA. Specifying Message Passing and Real-Time
Systems with Real-Time Temporal Logic Proceedings of the 4th Annual ESPRIT
Conference, Brussel, 1987, pp. 311-324.
[3] R. K0YMANS. Specifying Message Passing Systems Requires Extending Temporal
Logic Proceedings of the sixth Annual ACM Symposium on principles of Distributed Computing, Vancouver, 1987, pp. 191-204.
[4] R. KOYMANS. Temporele logica specificatie van message passing en real-time systemen Philips-OIT/TUE-RC Colloquium Software Specificatie Technieken, Academic Service, 1987, pp. 177-186.
V00RDRACHTEN
Specifying message passing systems requires extending temporal logic, Colloquium
on Temporal Logic and Specification, Manchester, Engeland, 8-10 april.
Specifying message passing systems without extending temporal logic, AL VEYLPC meeting, Londen, Engeland, 14-15 mei.
Specifying message passing systems extending temporal logic, PODC87, Vancouver, Canada, 10-12 augustus.
Message passing and real-time systems with real-time temporal logic, ESPRIT
Technical Week, Brussel, Belgie, 28-29 september.
Deelname aan colloquia etc. (geen voordracht)
PARLE: Conference on Parallel Architectures and Languages Europe, Eindhoven,
Nederland, 15-19 juni.
ExTERNE C0NTACTEN
Naar aanleiding van executeerbare temporele logica's werd het contact met Roger Hale
van Cambridge University hernieuwd (bezocht in juli '85). Deze stuurde mij een
interpreter voor Tempura, een executeerbare deeltaal van Interval Temporal Logic,
beide in Cambridge ontwikkeld door Ben Moszkowski. De interpreter is beschikbaar
voor zowel een Unix als voor een TBM-compatible PC.
Aan bet Landelijk Project Concurrency (LPC) weren voorts de volgende activiteiten
gelieerd:

a. Concurrencydagen
In het voorjaar werden de volgende voordrachten gehouden aan de TU Eindhoven:
P. Wolper (Universite de Liege): An automata-theoretic approach to automatic program
verification, 30 januari.
P. America (Philips Research Eindhoven): A proof system for a sequential version of
Pool, 30 januari.
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G. LeLann (INRIA): Real-time distributed concepts and practice, 27 februari.
G. Burn (GEC): Abstract interpretation and the parallel evaluation of functional
programs, 27 februari.
D. Janssens (UI Antwerpen): Graph grammatical models for actor systems, 20 maart.
E.P. de Vink (VU Amsterdam): Compactness in the Smyth powerdomain of streams, 20
maart.
M. Nielsen (Aarhus University): CCSP and net theory - two paradigms for concurrent
computation and their integration, 22 mei.
J. Billington (tijd. Univ. of Cambridge): Application of nets to protocol engineering, 22
mei.
In het najaar werden de volgende voordrachten gehouden op het CWI:
M.C.B. Hennessy (Univ. of Sussex): Nondeterministic opertaors and concurrency, 25
september.
J.L.A. van der Snepscheut (RU Groningen): Chandy en Misra's bewijssysteem UNITY,
25 september.
E.C.R. Hebner (Univ. of Toronto, tijd. Grenoble): Predicative approaches to programming with concurrency.
J.-J.Ch. Meyer (VU Amsterdam): Kennislogica's voor gedistribueerde systemen, 23
oktober.
J.H. Generich (GMD, Bonn): Higher-level Petri nets, 20 november.
F.J. van der Linden (Philips Research Eindhoven): Programmeren in POOL, 20 november.
C. Huizing (TU Eindhoven): A compositional semantics for statecharts, 20 november.
D. Kozen (Cornell University): Duality of predicate transformers and power domains,
11 december.
R. Gerth (TU Eindhoven): Fully abstract denotational semantics for concurrent prolog,
11 december.

b. Tweedaagse Seminarium te Londen
Op 14 en 15 mei werd door de Formal Aspects of Computer Science Specialists Group
van de British Computer Society een tweedaags seminarium te Londen georganiseerd,
gewijd aan een presentatie van het Landelijk Project Concurrency. Het prograrnma
luidde als volgt:
G. Rozenberg (RU Leiden): Processes in trace systems, 14 mei.
IJ.J. Aalbersberg (Philips Research Eindhoven): Theory of traces, 14 mei.
N.W. Keesmaat (RU Leiden): Vector synchronized systems and other generalisations of
path expressions, 14 mei.
J.W. de Bakker (CWI): Semantics of process creation, 14 mei.
J.-J.Ch. Meyer (VU Amsterdam): Compactness of Smyth power domain of streams, 14
mei.
J.N. Kok (CWI): A fully abstract semantics for data flow nets, 14 mei.
W.P. de Roever (TU Eindhoven): Compositional proof theory of concurrent processes,
15 mei.
R.L.C. Koymans (Philips Research Eindhoven): Specifying message passing systems
without extending temporal logic, 15 mei.
R. Gerth (TU Eindhoven): A timed failures model for extended communicating processes, 15 mei.
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J. Zwiers (Philips Research Eindhoven): Compositionality, concurrency and partial correctness, 15 mei.
P. America (Philips Research Eindhoven): Proof theory for object oriented languages.

c. C 3 / LPC Workshop te Toulouse
Op 5 en 6 november werd te Toulouse de NL-F Workshop 'Rencontre FrancoHollandaise-C3 / LPC' gehouden, bij het Laboratoire d' Automatique et d' Analyse des
Systemes du C.N.R.S.
Het programma luidde als volgt:
G . Boudol, I. Castellani (INRIA Sophia Antipolis): True concurrecny and atomicity, 5
november.
J.J.M.M. Rutten (CWI): Contraction in comparing concurrency semantics, 5 november.
B. Berthomieu (LAAS Toulouse): LCS, an implementation of CCS, 5 november.
J. Hooman (TU Eindhoven): A compositional proof system for an OCCAM-like realtime language, 5 november.
G. Berry, G. Gonthier (INRIA Sophia Antipolis): Semantics of synchrony, 5 november.
D. Geniet (LRI Orsay): Measure of the degree of parallelism, 6 november.
P. America (Philips Research Eindhoven): Proof theory for object oriented languages, 6
november.
A. Arnold (Univ. de Bordeaux): Proofs and automata, 6 november.
F.S. de Boer (CWI): Compositionality in temporal logic, 6 november.
J.M. Helary, M. Rayna! (IRISA Rennes): Distributed detection of a class of stable
properties.
Door de Nationale Informatica werden fondsen beschikbaar gesteld om prof.dr. E.A.
Emerson (Austin, Texas) als gasthoogleraar bij LPC (gedetacheerd aan de TU Eindhoven) te laten verblijven Quni tot augustus). Door de NFI werd ook financiele steun
verleend ten behoeve van deelname van LPC onderzoekers aan de bovengenoemde
bijeenkomsten te Londen en Toulouse, en aan de PARLE conferentie. Vanuit LPC
werd bijgedragen aan prograrnma en organisatie van deze PARLE (Parallel Architectures and Languages Europe) conferentie, die plaats vond in Veldhoven, 15-19 juni. De
Proceedings van PARLE verschenen als Lecture Notes in Computer Science, deel 258:
Parallel Architectures, 479 pp; deel 259: Parallel Languages, 463 pp, uitgegeven door
Springer.

Para/le/le aftellingsmethoden
Projectleider
Medewerker
Aanvang

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

De belangrijkste aktiviteit in I987 is geweest het ontwerpen, verfijnen en uittesten van
een simulator waarmee het mogelijk is een groot scala aan parallelle computerarchitekturen te simuleren. De parameters van zo'n architektuur (aantal processoren, rekensnelheden van elke processor afzonderlijk, kommunikatiesnelheid tussen de processoren)
kunnen ingesteld worden op willekeurige waarden. Op deze mari.ier is het mogelijk het
gedrag van parallelle algoritmen te bestuderen op een heel spektrum van parallelle
architekturen in plaats van op de toevallige plekken in dit spektrum die gevormd
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worden door de bestaande parallelle machines waartoe wij toegang hebben.
De simulator draait onder Unix en is geschreven in C. Over dit pakket is verslag uitgebracht in
A. de Bruin, A.H.G. Rinnooy Kan, H.W.J.M. Trienekens. "A Simulation Tool for
the Performance Evaluation of Parallel Branch and Bound Algorithms", to appear
in Mathematical Programming.
VOORDRACHTEN

"Tools for evaluating the performance of Parallel Branch and Bound Algortihrns",
DGOR/NSOR conferentie, Veldhoven, 25 september 1987.
"A Simulations Tool for the Performance Evaluation of Parallel Branch and Bound
Algorithms", Colloquium Department of Computer Sciences, University of Wisconsin, Madison, 25 november 1987.
"A Simulation Tool for the Performance Evaluation of Parallel Branch and
Bounde Algorithms", Third SIAM Conference on Parallel Processing for Scientific
Computing, Los Angeles, 3 december 1987 (poster presentation)
DEELNAME AAN CONFERENTIES

12th Conference on the Mathematics of Operations Research, Lunteren, januari
1987.
DGOR/NSOR conferentie, Veldhoven, 23 t/m 25 september 1987.
Third SIAM Conference on Parallel Processing for Scientific Computing, Los
Angeles, I t/m 4 december 1987.
ExTERNE CONTACTEN

J.K. Lenstra, G.A.P. Kindervater, Centrum voor Wiskunde en Informatica.
R.R.M. Meyer, Dept. of Computer Science, University of Winconsin, Madison.
R.B. Schnabel, Dept. of Computer Science, University of Colorado, Boulder.

Primaliteitstests
Projectleiders
Medewerkers
Aanvang

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

In het verslagjaar is belangrijke vooruitgang geboekt bij de implementatie van de verbeteringen van de Cohen-Lenstra versie van de Adleman, Pomerance en Rumely
primaliteitstest. De theorie benodigd om de nodige tests op congruenties te kunnen
combineren is ontwikkled en een ontwerp voor de implementatie van deze combinatie is
gereed gekomen. Het onderzoek naar de combinatie van deze test met de klassieke
Lucas Lehmer test is aangevat, en tegen het einde van het jaar is duidelijk geworden
aan welke voorwaarden moet worden voldaan om deze combinatie mogelijk te maken.
De veelheid aan mogelijke combinaties leidt tot een combinatorische optimalisatie probleem waarvoor heuristieken dienen te worden ontwikkeld. Dit betreft in het bijzonder
de combinatie met Lucas Lehmer omdat hierbij slechts gerekend kan worden met een
mogelijkheid van optredend profijt waartegenover de nodige rekentijd in rekening dient
te worden gebracht. Met het onderzoek naar deze heuristieken is een aanvang gemaakt.
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Verwacht mag worden <lat in 1988 de implementatie van de primaliteitstest zal worden
voltooid. het valt hierbij niet te verwachten <lat testmethoden gebaseerd op elliptische
krommen bij deze integratie nog een rol kunnen spelen.
PuBLICATIES:

geen

VOORDRACHTEN, CONGRES- EN WERKBEZOEK.EN

Gedurende het voorjaar van 1987 zijn de beide onderzoekers Bosma en van der Hulst
werkzaarn geweest bij prof. Lenstra te Berkeley. Eenzelfde verblijf is voorzien voor het
jaar 1988. In de zomerperiode zijn enkele bijeenkomsten bezocht. Van 28 juni tot 3 Juli
is deelgenomen aan bet BFC colloquium te Bonn. De heer Bosma heeft aldaar een
voordracht gehouden over Primality testing using complex multiplication on elliptic curves. De heer Bosma heeft dezelfde voordracht ook gehouden te Budapest op een colloquium over getaltheorie <lat diezelfde maand is gehouden. In september heeft de heer
Bosma twee voordrachten gehouden over Optimal continued fractions op de Joumees
Arithrnetiques te Ulm en op de Jahrestagung Deutsche Mathematik Verein te Berlijn;
deze laatste twee voordrachten vonden plaats in September.
De heer van der Hulst heeft in de maand November gedurende een maand aan de
implementatie van de primaliteitstest gewerkt te Chicago bij Arjen K. Lenstra U.
Chicago, Dept. Comp. Science.
Net buiten het verslagjaar valt de voordracht die van der Hulst heeft gehouden begin
Januari 1988 op de AMS meeting over de combinatie van jacobisom testen.

Functionele beschrijvingsformalismen en constructieve type-theorieen- Eindverslag
Projectleider
Medewerker
Aanvang

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

Constructive Type Theories and Functional Programming.
This is a summary of results obtained within the ai: ' 1 .or's ZWO-SION research project
(1985-1987), bearing the same title. A number of constructive type theories have been
examined/proposed:
(1) Denotational demantics for Martin-Lofs constructive type-theory.
The research has started with a critical examination of Martin-Lofs 1979-theory. A
denotational interpretation for this type-theory (extending previous work of the
author, reported in December 1983, at the University of Nijmegen) has been
proposed in (3) (closure semantics). The interpretattion is classical in nature. The
author's critique of the 1979-theory rests on this semantics. Specifically, (a)
Martin-Lofs rules for Identity-types tum out to be rejected in the model and, on
the other side, (b) the stratification criteria imposed by using a hierarchy of "Universes", are ad hoc. (c) Martin-Lofs systems (1979, 1980) lack normalization. This
critique, esp. as concerning (a) and (c), has been extended by P.J. de Bruin (May
1987). Martin-Lofs has modified the relevant rules, in the meantime, repairing the
inconvenient mentioned under (a). The recent version of the system (March 1986)
answers most objections raised in (3) and in the work of the Bruin. However, the
new variant of the theory preserves previous criteria of stratification.
(2) Semantics and formal pragmatics for impredicative type theories.
The drawbacks of Martin-Lofs 1979-theory suggested that a more suited
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understanding of the "constructivist" attitude in type theory could be extracted
from the "impredicative" variant of Girard. Girard's higher-order type theories
have been examined in [4]. Compared with Martin-Lo ad hoc stratification criteria
by using impredicative features. Contents of [4]: general model-theory, "formal
pragmatics" (confluence, strong normalization theorems), "extensionalization" of
the original systems (Girard's 1972-theories are, all, of "P-type"). Girard's type
theory has a satisfactory denotational interpretation and features desirable in computer science, not shared by Martin-Lofs theories (1979, 1980).
(3) Generalized typed A-calculi.
The study of various sub-systems of Martin-Lofs and Girard's type theories has
brought to a unifying approach and a General method of description which allows
applying common syntactic, semantic and formal pragmatics methods to a large
class of "calculi" known as "typed" in the literature. The concept so disclosed is
that of a generalized typed A-calculus. The techniques of syntactic description as
well as the general model-theoretic approach have been mainly inspired by previous work done by the author on Automath [1], [2]. A systematic study thereof
has been done in a series of papers, bearing the common title Generalized Polymorphism [5], [6], [7].
(4) A Higher-order impredicative type theory inspired by de BRuin's AUT-4.
This type theory, lfl., is a generalization of the Girard-Reynolds "second-order
typed A-calculus" F 2 (cf. also [4]; this appears as UGKA 2 in [6], following the general momenclature used in GP). Work on this system goes back to 1983. A variant
of it has been initially called "Higher-order Automath". The system contains both
Girard's F 2 and a variant of the Bruijn's AUT-4. UA has a non-standard denotational semantics, where both "typings" and equalities are interpreted in a type-free
universal Scott-domain, on the lines of [2] or [3]. This interpretation is not
informative for the intended use of the formalism, where one rather needs a
constructive consistency property to the effect that not all types are inhabited. The
latter property is insured by proof-theoretic means (a strong normalization result,
obtained in [6]), guaranteeing a proper operational semantics for UA. This SN-proof
has been obtained (around 1983) by generalizing a method of GIRARD [4]. A weak
normalization (WN) result for a type-theory close to UA has been stated by T.
COQUAND (1985), in his thesis (Paris 7), but the latter does not follow from the
argument displayed there. Coquand's argument has been revised by L.S. VAN
BENTREM JUTTING, (end of 1986). By the same time (October 1986), J.P. SELDIN
has shown [unpublished] SN for a natural-deduction variant of U"A., claimed to be
equivalent to Coquand's system.
(5) Proof-programming: proofs as communicating processes.
The Munich version of Martin-Lofs type theory [unpublished, 1980] suggests a
different interpretation of (constructive and even classical) proofs, more suited in
computer science (program-correctness, proof-assistants, automated reasoning,
etc.). The "mechanics" of theorem-proving can described as a communication process, "executable" on a net of processors. This is made precise by modifying
Martin-Lofs (1980) type theory. One can accomodate, in a type-theoretic setting,
proofprinciples reputed to have a genuinely "classical" character, obtaining a
"constructivization" of classical reasoning, as used in most computer science
applications (as, e. g., in "reasoning on programs"). The theory and the technical
details supporting this conception is still in an experimental stage (June 1987) and
currently under development.
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Reconstructie en Optimalisatie van Dynamische Gegevensstructuren

Projectleider: Dr. P. van Emde Boas
Medewerker: ir. M. H.M. Smid
Aanvang:
15 september 1987
In dit onderzoek staat centraal de studie van dynamische gegevenstructuren, bezien
vanuit de relatie tussen de inteme opslag van een dergelijk structuur in het centrale
geheugen en een schaduw versie die is opgeslagen in het achtergrondgeheugen.
Eer zijn twee modellen van achtergrondgeheugen bekeken. In beide modellen is
gezocht naar (klassen van) voorbeeld problemen, waarvoor efficiente schaduw
administraties en reconstructie algoritmen bestaan. Een van de resultaten is dat in het
zgn. Sequential Model, de order decomposable set problems zo'n klasse van voorbeeld
problemen vormen. In het tweede model, het Indexed Sequential Model, is onderzocht
hoe schaduw administraties voor klassen van problemen, i.h.b. decomposable searching
problems en order decomposable set problems, beschreven kunnen worden. De resultaten zijn verschenen in [3).
Verder is een uitvoerige studie verricht naar range bomen. Onderzocht is hoe zulke
bomen gepartitioneerd kunnen worden, zo dat op efficiente wijze kunnen worden
bijgehouden in het achtergrondgeheugen. Dit is niet alien van belang voor het bijhouden als schaduw administratie, maar ook in het geval de gegevensstructuur te groot is
voor het centrale geheugen, en daarom in het achtergrondgeheugen moet worden
opgeslagen. De eerste resultaten zijn verschenen in [l). Vervolgens is verder gezocht
naar efficientere partities. Hierbij is samengewerkt met M.T. de Berg en M.J. van Kreveld, twee studenten uit Utrecht. Er zin ondergrenzen bewezen, waaruit blijkt dat
verschillende van onze partities optimaal zijn. De resultaten zijn in twee delen verschenen. Het eerst dee! [4), geschreven met bovengenoemde studenten, bevat de partities. In
het tweede dee! [5] worden de ondergrenzen bewezen. Bovendien is uit de twee delen
een extended abstract gemaakt (zie [21), die in februari 1988 op de conferentie STACS
88 in Bordeaux gepresenteerd zal worden.
Tenslotte is er onderzoek verricht naar het probleem van het bijhouden van een
gegevensstructuur in een centrale computer, terwijl gebruikers een eigen copie (in hun
eigen computer) van deze structuur hebben. Er is o.a. een algemene techniek gevonden,
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waarmee de structuren van de gebruikers efficient bijgehouden kan worden, nadat de
structuur in de centrale computer een verandering heeft ondergaan. Dit onderzoek zal
in 1988 voortgezet worden.
Van 13 tot en met 17 juli werd de conferentie ICALP 1987 in Karlsruhe bezocht.
Hier werd een voordrahct gehouden in de wild cat sessie, onder de titel "Maintaining
Range Trees in Secondary memory, Lower Bounds".
Op 2 en 3 november werd het SION congres CSN 87 in Amsterdam bijgewoond.
REFERENCES
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Universitiet van Amsterdam, september 1987. Ook: Rapport RUU-CS-87-16,
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Grammatica's met disjuncte syntactische categorieen
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De voor context-vrije grammatica's bekende DSC-eigenschap (disjuncte syntactische
categorieen) en de daarmee verwante NTS-eigenschap ("nonterminal separating": de
door de grammatica voortgebrachte taal verandert niet als we de regels zowel op
productieve als op reductieve wijze toepassen) werden gegeneraliseerd voor enkele typen
macro-grammatica's. Voor macro-grarnmatica's, die aan de NTS- of de DSC-eigenschap
voldoen, werden enkele (partiele) karakteriseringen afgeleid. Deze resultaten, die een
sterke overeenkomst vertonen met bekende stellingen voor context-vrije NTSgrarnmatica's, verschenen in [I], dat in bijgewerkte vorm gepubliceerd werd als [2].
Vervolgens werden de DSC- en de NTS-eigenschap voor context-vrije grarnmatica's
bestudeerd met het oog op een mogelijke vereenvoudiging van het ontledingsproces.
Hiertoe werden enekele ontledingsmethoden in dit licht bestudeerd, zoals Earley's
algoritme en het CYK-algoritme. De verwachting, dat de DSC- en/of de NTSeigenschap een aanzienlijke winst met betrekking tot rekentijd en/of geheugenruimte tijdens het ontledingsproces zouden opleveren, werd met enkele (tegen)voorbeelden de
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bodem ingeslagen. In bet geval van de NTS-eigenschap bijvoorbeeld, bestaat de indruk,
dat deze voorwaarde bet aantal afleidingen juist doet toenemen.
Mede daardoor heeft bet onden.oek zich vanaf medio 1987 gericht op context-vrije
grammatica's, waarvan de regels zowel op productieve als op reductieve wijze gebruikt
kunnen worden. Om bet aantal afleidingen in de hand te houden, worden deze
grammatica's voorzien van een (reguliere) besturingstaal. Dit type gestuurde
grarnmatica's laat een aantal verschillende afleidingsmanieren ("modes of derivation")
toe en geeft aanleiding tot enkele families van bijbehorende talen. Voor deze families
talen werden afsluitingseigenschappen onderzocht. terwijl voor enkele typen
afleidingsmanieren transformaties geconstrueerd werden, die leiden tot normaalvormen,
kettingregel-vrije en >.-vrije grarnmatica's. Een memorandum over deze behaalde resultaten is momenteel in voorbereiding. Daarna zal aandacht besteed worden aan ontledingsmethoden voor dit type grarnmatica's.
PuBLICATIES

l.
2.

J.A. HoGEND0RP, Nonterminal Separating Macro Grammars, Memorandum INF87-13, Faculteit Informatica, Universiteit Twente.
J.A. HoGEND0RP, Nonterminal Separating Macro Grammars, pp. 77-87 in: P.R.J.
ASVELD & A. NIJH0LT (Eds.): "Essays on Concepts, Formalisms, and Tools - A
Collection of Papers Dedicated to LEO A.M. VERBEEK" (1987), C.W.I. Tract 42,
Centre for Mathematics and Computer Science, Amsterdam.

V00RDRACHT
J.A. HoGENDORP hield op 31 maart 1987 een voordracht over "Nonterminalseparatie eigenschappen voor grarnmatica's" in bet kader van bet TIFvakgroepcolloquium.
CONGRESBEZOEK, E.D.
Zoemercursus "Computerlinguistiek", georganiseerd door de Werkgemeenschap
Computerlinguistiek en Mathematische Linguistiek van de Stichting Taalwetenschap, gehouden op 26 t/m 28 augustus 1987 te Leiden.
"Computing Science in the Netherlands - CSN87", georganiseerd door SION en
gehouden op 2-3 november 1987 te Amsterdam.
"Rewriting Day", georganiseerd door de Werkgemeenschap Theoretische
Informatica op l december 1987 te Utrecht.
Verder nam J.A. Hogendorp actief deelaan de studiegroepen ">.-calculus en combinatorische logica" (1986-87) en "formele algebrai'sche specificatie" (1987-88),
beide georganiseerd door leden van de Faculteit Informatica (U.T.).

Ontwerp en analyse van gedistribueerde algoritmen
Projectleider
Medewerker
Aanvang

prof.de. J. van Leeuwen
drs. G.Tel
l maart 1986

Het ontwerp van gespreide computersystemen vereist efficient methoden voor communicatie, synchronisatie en werkverdeling in deze systemen. Het project is gericht op
de modellering en analyse van gedistribueerde methoden voor deze doeleinden, om zo
tot een beter begrip van bun werking en bun correctheid te komen.
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Zo wordt geprobeerd, gedistribueerde algoritmen te ontleden in componenten, of
juist nieuwe algoritmen uit componenten op te bouwen [1,2,4,6,8). De toegepaste componenten laten zich ruwweg in twee groepen verdelen: (I) componenten die zorgen voor
netwerkwijde controle (synchronisatie, communicatie) en (2) een probleemafhankelijke
component voor locale berekeningen. Samen met R.B. Tan (Oklahoma) is gekeken naar
een unificatie van enkele problemen in de eerste groep [8].
Vanwege de onvoorspelbarheid van transmissietijden van berichten is de executie van
een gedistribueerd systeem inherent nondeterministisch. Dit nondeterminisme is in de
bewijsvoering nog steeds niet geheel begrepen, zodat nog steeds veel foute algoritmen
worden gepubliceerd [3,7]. Er wordt daarom gestudeerd op bet toepassen van inavrainten in correctheidsbewijzen voor nondeterministische systemen [9, 10]. Een bewijstechniek voor gedistribueerde algoritmen moet kunnen spreken over berichtenverkeer, bet
gebruik van timers en bet gedrag van gebrekige processoren en lijnen in een systeem.
Een communicatie-protocol gebaseerd op timers is inmiddels met behulp van
invarianten geanalyseerd [9].
De onderwek bezocht van 19 tot 21 februari 1987 bet Symposium on Theoretical
Aspects of Computer Science in Passau (BRD), waar hij een voordracht hield getiteld
The derivation of on-the-fly garbage collection algorithms from distributed termination
detection protocols [5]. De onderzoeker bezocht van 22 tot 26 juni 1987 de 6• internationale conferentie Fundamentals of Computation theory In Kazan (USSR), waar hij
een voordracht hield getiteld Distributed Infimum Approximation [2]. De onderzoeker
bezocht van 8 tot 10 juli 1987 de 2nd International Workshop on Distributed Algorithms
In Amsterdam (NL), waar hij een voordracht hield getiteld Directed Network Protocols
[6]. de onderzoeker bezocht op 2 en 3 november 1987 de conferentie Computing Science
in the Netherlands in Amsterdam (NL). De onderzoeker bracht in november en december 1987 een werbezoek aan bet Technion in Haifa (ISRAEL) [11].
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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 compu ternetwerken ).

WERKGEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Op 31 december was de WGM-commissie als volgt samengesteld:
prof.ctr. G.A. Blaauw
prof.drs. C. Bron
prof.dr.ir. A.J. van de Goor
prof. C.H.A. Koster
prof.ctr. J. van Leeuwen
prof. LG.LT. Meertens
prof.ctr. R.P. van de Riet
prof.ctr. S.D. Swierstra
prof.ctr. A.S. Tanenbaum
prof.ctr. J.C. van Vliet

Univ. Twente
RU Groningen
secretaris, TU Delft
KU Nijmegen
RU Utrecht
CWI Amsterdam
VU Amsterdam
voorzitter, RU Utrecht
VU Amsterdam
VU/CWI Amsterdam

De WGM-commissie heeft in 1987 een keer vergaderd teneinde tot een beoordeling van
de ingediende aanvragen en verlengingsaanvragen te komen.

VERSLAG VAN DE ONDERZOEKPROJECTEN

De portabele rea/isatie van een implementatie model voor Extended Affix Grammars
Projectleiders
Medewerkers
Aanvang

prof. C.H.A. Koster (KUN)
ir. H. Meijer (KUN)
drs. M.G.J. van de Brand
1 maart 1984

EAG's lijken veel op 2 niveau Van Wijngaarden Grammatica's. Het belanrijkste
verschil is misschien wel dat EAG's, in tegenstelling tot 2-VWG's, een strikt gescheiden
onderliggende contextvrije grammatica hebben. De nadruk in het onderzoek ligt op een
implementatie, waarbij er geen restricties worden opgelegd door ambiguiteit en de
volgorde van affix evaluatie. De implementatie geschiedt met behulp van een bootstrap
proces.
In de verslagperiode is de definitieve generator 'Programmar' nagenoeg gerealiseerd.
Het is de bedoeling op dit jaar deze definitieve implementatie te porteren naar andere
machines, onder andere de SUN.
Om de toepasbaarheid van de generator te vergroten is er onderzoek gedaan naar het
verbeteren van de efficientie van de parser in de gegenereerde vertaler [Leo).
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Daarnaast is er door de uitvoerder onderzoek gedaan naar automatische foutafhandeling. De werkbaarheid van de gegenereerde vertaler hangt voor een dee! af van de
gegenereerde foutmelding. Dit onderzoek heeft zich in eerste instantie gericht op de
syntactisch fouten. Het onderzoek naar de statische semantische fouten zal in de loop
van 1988 gebeuren, waarna de bereikte resultaten in Programmar zullen worden toegepast.
Verder ligt het in onze bedoeling om in de komende jaren Programmar uit te breiden
met een werkomgeving.
Naast deze activiteiten zijn er een aantal afstudeeropdrachten uitgevoerd, die gebruik
gemaakt hebben van de transducer generator 'Blauw' die in het bootstrap proces aan
programmar is voorafgegaan. Zo zijn er compilers gerealiseerd voor de talen Miranda
[Hiemstra] en Modula-2 [Voss). Verder is er een 'Milner typechecker' geimplementeerd
in EAG's [Dirven]. Tenslotte is er een generator voor syntax gestuurde editors gerealiseerd met behulp van EAG's en waarbij EAg's ook gebruikt werd als het specificatie
formalisme [Brand & Windau].
[Brand & Windau)

[Dirven)

[Hiemstra]

[Leo)

[Voss)

M. van den Brand en L. Windau,
GENSDE een generator van syntax directed editors gebaseerd op
EAG, 1987, afstudeerscriptie nr. 39.
P. Driven,
Composition of a new type assignment algorithm, using Turino
conjunctions of Curry types,
1988, afstudeerscriptie nr. 58.
A. Hiemstra,
Een compiler voor Miranda in EAG,
1987, afstudeerscriptie nr. 48.
J.Leo
A General CF Parsing Algorithm Running in Linear Time on
Every LR(k) Grammar Without Using Lookahead,
Proc. of the SION Conference
(Amsterdam, The Netherlands, November 1987) 53-67
E.Voss,
Een beschrijving en implementatie van Modula-2,
In voorbereiding.

Conceptuele model/en voor kennisbank systemen
Projectleider
Medewerker
Aanvang

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

Het Kolo-project werd voortgezet rowel wat betrft de implementatie (koppeling van het
CPL-prototype systeem met de ACME parser) als wat betreft de formele semantiek.
Voor de semantiek wordt gebruik gemaakt van Scott information systems. Er wordt een
belangrijk onderscheid gemaakt tussen de lexicale (terminologische) en een
propositionele component.
Verder werd er gewerkt aan de volgende onderwerpen:
(1) Modaliteit.
We gaan uit van een kennisbank die volledig declaratief is gespecificeerd. In vrijwel
alle gevallen zal deze specificatie voor een dee! een modaal karakter dragen. Er is
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een model ontwik.keld waarin verschillende modaliteiten kunnen worden
onderscheiden en functioneel gemterpreteerd. Dit model kan een voor
informatiesystemen bruikbare aanvulling geven op de denotationele semantiek.
(2) Constraint management in kennisbanken.
Modale expressies nemen in de kennisbank · voor een dee) concreet de vorm aan
van integriteitsconstraints. Een belangrijk punt van onderzoek is daarom de volledigheid en efficientie van het constraint management onder updates. Er is een
uigebreide vergelijking gemaakt van verschillende bestaande methoden.
(3) Het gebruik van het conceptuele model in de query interface (in samenwerking met
de psychologische faculteit).
Een van de voordelen van het expliciet opslaan van het conceptuele model is dat
deze kennis gebruikt kan worden in het helpen of adviseren van de gebruiker tijdens het zoekproces. Er is een begin gemaakt met een onderzoeksopzet om dit
effect te meten.
PuBLICATIES
()) F. DIGNUM, Tu. KEMME, W. WEIGAND, H. WEIGAND, R.P. VAN DE RIET,
Constraint Modelling using a Conceptual Protyping Language. In: Data &
Knowledge Engeneering 2, Nov. 1987;
(2) H. WEIGAND, A dialectical model of modality. In: CONNOLY J & DIK SC (eds), FG
and the Computer (to appear);
(3) H. WEIGAND, Constraint Management in Knowledge Bases, IR-136, Fae. Wiskunde
& Informatica, Vrije Universiteit, Nov. 1987;
DEELNAME AAN CONFERENTIES ETC.
Congres Taal, Logical en Informatie (Amsterdam, 13-16 april)
Workshop on FG and the Computer (Amsterdam, 2-3 juli) - voordracht
Int Linguistenkongress (Berlijn, 10-15 augustus) - voordracht
Term rewriting day (Utrecht, 1 december)
Frontiers in Computing (Amsterdam, 9-11 december)
Nederlandse databasedag (Enschede, 12 juni - voordracht;
Amsterdam, 18 december)
VOORDRACHTEN
Montague colloquium: Een FG model van modaliteit, UvA, 24 november.

0VERIGE

Formalismen voor het
gedistribueerde systemen.

Projectleider
Medewerkers
Aanvang

behandelen

van

communicatie

in

computernetwerken

en

prof.dr.ir. R.T. Boute (KUN)
drs. F.A. Stomp (tot 1 september 1987)
1 augustus 1985

In 1987 werd onderzoek verricht naar een algemene bewijsmethode voor een bepaalde
klasse van gedistribueerde algoritmen. Dit resulteerde in [I) waarin een correctheidsbewijs gegeven werd van een gedistribueerd algoritme dat de minimale opspannende boom construeert van een ongerichte, samenhangende graaf. In (2) werden de
onderliggende ideeen van dit correctheidsbewijs gepresenteerd.
Op I september nam Stomp ontslag als ZWO-medewerker. Sindsdien is hij werkzaam
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aan de KUN, afdeling Informatica VI. Thans is er een vacature voor deze onderzoeks
plaats.
PuBLICATIES

[1]

F.A. STOMP and W.P. DE ROEVER, a correctness proof of a distributed minimumweight spanning tree algorithm.
Tech. Rep. KUN 87-4, 1987
[2] F.A. STOMP and W.P. DE ROEVER, A correctness proof of a distributed minimumweight spanning tree algorithm (extended abstract)
Proc. of the 7th ICDCS, pp 440-447 (1987)
DEELNAME AAN CONGRESSEN
seventhIFIP international meeting on protocol specification, testing,
verification.
Zurich (Zwitserland), 5-8 mei 1987.
second international workshop on distributed algorithms.
Amsterdam, 8-10 juli 1987.
seventh international conference on distributed computing systems (ICDCS)
W-Berlijn (W-Duitsland), 21-25 september 1987.

and

VOORDRACHTEN
Gedistribueerde methoden middag
Utrecht, 24 april 1987.
seventh international conference on distributed computing systems
W-Berlijn, 21-25 september 1987.

Systeemprogrammering voor vijfde-generatie computer systemen
Project1eider
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)

Dit project beoogt het doen van onderzoek aan een voorgesteld vijfde generatie computersysteem. het model voor dit systeem gaat uit van vier verschillende soorten componenten: (1) persoonlijke werstations (een per gebruiker), (2) een poe1 van processoren
die dynamisch verdeeld kunnen worden over de gebruikers, (3) gespecialiseerde servers
en (4) toegangspoorten naar sootgelijke systemen elders. Het project heeft deelprojecten
voor onderzoek aan het bedrijfssysteem en aan programmeertaa1-aspekten. Er is technische ondersteuning in de vorm van een S.T.W. deelproject.
H.E. Bal heeft een groot aantal programmeertalen voor gedistribueerde systemen vergeleken. Een belangrijk deelprojekt van zijn werk is het schrijven van een uitgebreid
artikel over deze talen. In dit artike1 wordt een overzicht gegeven van de constructies
die deze talen gebruiken om parallelisme uit te drukken, om processen te 1aten communiceren en synchroniseren en om prograrnma's bestand te maken tegen hardware
fouten. Bovendien worden enekele tientallen belangrijke talen kort beschreven. Dit
deelprojekt, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met J. Steiner van M.l.T., is inmiddels in een ver gevorderd stadium.
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Met enkele talen heeft hij praktische ervaring opgedaan. De programmeertaal Linda,
ontworpen bij Yale University, New Haven, is door Nicholas Carriero geimplementeerd
op een multiprocessor van de Vakgroep Informatica. Met behulp van dit systeem zijn
een aantal parallele programma's geimplementeerd en uitgetest.
De beer Bal heeft bet ontwerp van zijn parallelle programmeertaal Orea verder uitgewerkt. De taal is gebaseerd op parallelle processesn die communiceren via
gemeenschappelijk toegankelijke objecten. Een object is een instantiatie van een
abstract data type. Objecten kunnen variablen of data structuren bevatten, welke alleen
toegankelijk zijn via operaties gedefinieerd voor bet object. Het run-time systeem van de
taal zorgt ervoor dat operaties uitgevoerd door verschillende processen automatisch
gesynchroniseerd worden.
Er is een begin gemaakt met bet ontwerp van een gedistribueerde implementatie van de
taal op een aantal verschillende soorten architecturen. De taal biedt de programmeur de
illusie van een gemeenschappelijke adresruimte voor alle processen (d.m.v. g,edeelde
objecten), zelfs als in de onderliggende architectuur de processoren geen gemeenschappelijk geheugen hebben. De implementatie client de toegangstijd tot objecten te
minimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van replicatie van objecten.
R. van Renesse heeft een abstractie ontwikkeld die "functioneel proces" wordt
genoemd. Een functioneel proces is analoog met een functioneel programma aangezien
bet geen zij-effecten heeft, maar het opereert op proces-niveau. Wanneer een functioneel
proces wordt gestart heeft bet alle input data en files beschikbaar in de adresruimte, in
de vorm van zogenaamde segmenten. Het proces levert aan het eind een resultaatsegment af. Functionele processen zijn deterministisch, en kunnen eenvoudig foutbestendig worden gemaakt.
In een parallel programma kunnen vele van deze functionele processen tegelijkertijd
worden gedraaid. De beschrijving hiervan gebeurt d.m.v. zogenaamde "prikborden" en
daarop aangebrachte "formulieren." Een formulier is een datastructuur dat een functioneel proces beschrijft; een prikbord beschrijft een gedistribueerde applicatie dmv.
een verzameling formulieren. Wanneer de applicatie klaar is kunnen de zij-effecten
automisch tot stand worden gebracht. Hiertoe worden nieuwe versies van objecten
tegelijkertijd geinstalleerd.
Inmiddels werkt R. van Renesse aan implementatie-technieken voor dit model, met
nadruk op de fout-bestendigheid van de implementatie. Hij is algoritmes aan het
ontwikkelen om consistentie en beschikbarheid te verzekeren van gerepliceerde objecten,
en om automisch een verzameling nieuwe versies van objecten te kunnen installeren met
behoud van consistentie. Bestaande algoritmes hiervoor lijden aan bet nadeel dat
consistentie en beschikbaarheid tegen elkaar moeten worden afgewogen.
Ook heeft de heer Van Renesse gewerkt aan de management van grote intemationale
gedistribueerde systemen in bet kader van het EEG COSTI 1/ter DSM (MANDIS) project. Hiervoor is hij, in intemationale samenwerking, een systeem aan het ontwikkelen
om statistieken uit gedistribueerde systemen te verkrijgen. Voorts ontwikkelt hij een
eenvoudig electronisch internationaal conferentie-systeem die de intemationale samenwerking aanmerkelijk kan verbeteren.
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PuBLICATIES
[l] A critique of the Remote procedure Call Paradigm, A.S. TANENBAUM, R. VAN
RENESSE, IR 123, Dept. of Mathematics and Computer Science, Vrije Universiteit
Amsterdam January 1987
[2] Reliability Issues in Distributed Operating Systems, A.S. TANENBAUM, R. VAN
RENESSE Proc. of the 6th Symposium on Reliability in distr. Software and
Database Systems pag. 3-11 , Kingsmill-Williamsburg, VA, March 1987
[3] Implementing Distributed Algorithms Using Remote procedure Calls, H.E. BAL, R.
VAN RENESSE, A.S. TANENBAUM Proc. of the 1987 National Computer Conference,
pag. 499-506, Chicago, 11 I June 1987
[4] Gateways and Management in an Internet Environment, J. HALL, R. VAN RENESSE,
J.M. VAN STAVEREN Proc. of the IFIP TC6 WG6.4A International Workshop on
LAN Management, Hahn-Meitner-Institute, Berlin (West), July 1987
[5] Connecting RPC-Based Distributed Systems Using Wide-Area Networks, R. VAN
RENESSE, A.S. TANENBAUM, J.M. VAN STAVEREN, J. HALL Proc. of the 7th International Conference on Distributed Computing Systems, Berlin (West), pag. 28-34
September 1987
[6] Distributed Operating Systems, A.S. TANENBAUM, R. VAN RENESSE, The Amoeba
distributed operating system: Selected papers 1984-1987, SJ. MuLLENDER (ed.)
CWI Tract, pag. 3-76
[7] Using Sparse Capabilities in a Distributed Operating System, A.S. TANENBAUM,
SJ. MULLENDER, R. VAN RENESSE The Amoeba distributed operating system:
Selected papers 1984-1987, SJ. MULENDER (ed.), CWI Tract 41 , pag. 103-114
[8] A Secure High-Speed Transaction Protocol, SJ. MULLENDER, R. VAN RENESSE,
The Amoeba distributed operating system: Selected papers 1984-1987, SJ. MULLENDER (ed.), CWI Tract 41 , pag. 125-136
[9] Reliability Issues in Distributed Operating Systems, A.S. TANENBAUM, R. VAN
RENESSE, The Amoeba distributed operating system: Selected papers 1984-1987,
S.J. MULLENDER (ed.), CWI Tract 41, paf. 165-182
[10] Connecting RPC-Based Distributed Systems Using Wide-Area Networks, R. VAN
RENESSE, A.S. TANENBAUM, J.M. VAN STAVEREN, J. HALL, The Amoeba distributed
operating system: Selected papers 1984-1987, SJ. MuLLENDER (ed.), CWI Tract 41 ,
pag. 231-244
[11] A Distributed, Parallel, Fault Tolerant Computing System, H.E. BAL, R. VAN
RENESSE, A.S. TANENBAUM, The Amoeba distributed operating system: Selected
papers 1984-1987, SJ. MULLENDER (ed.), CWI Tract 41 , pag. 247-260
[12] Parallel Alpha-Beta Search, H.E. BAL, R. VAN RENESSE, The Amoeba distributed
operating system: Selected papers 1984-1987, SJ. MULLENDER (ed.), CWI Tract 41 ,
pag. 267-278
[13] Making Distributed Systems Palatable, A.S. TANENBAUM, R. VAN RENESSE The
Amoeba distributed operating system: Selected papers 1984-1987, S.J. MULLENDER
(ed.), CWI Tract 41 , pag. 281-284
[14] From UNIX to a Usable Distributed Operating System, R. VAN RENESSE The
Amoeba distributed operating system: Selected papers 1984-1987, S.J. MULLENDER
(ed.), CWI Tract 41 , pag. 289-296
[15] Accommodating Heterogeneity in the Amoeba Distributed System, S.J. MULLENDER, R. VAN RENESSE, The Amoeba distributed operating system: Selected
papers 1984-1987 S.J. MULLENDER (ed.), CWI Tract 41 , pag. 297-300
[16] Connecting UNIX Systems Using a Token Ring, R. VAN RENESSE, A.S. TANENBAUM, S.J. MULLENDER, The Amoeba distributed operating system: Selected
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papers 1984-1987, SJ. MULLENDER (ed.), CWI Tract 41, pag. 301-308
(17] The Workstation: Computing Resource or just a Terminal? R. VAN RENESSE, A.S.
TANENBAUM, G. SHARP, Proc. of the Workshop on Workstation Operating Systems
Cambridge, Mo. November 1987
(18] Orea: A Language for Distributed Object-Based Programming, H.E. BAL, A.S.
TANENBAUM, Vrije Universiteit, Amsterdam, IR 140, December 1987
(19] Voting with Ghosts, R. VAN RENESSE, A.S. TANENBAUM, IR 144, Dept. of
Mathematics and Computer Science, Vrije Universiteit Amsterdam December 1987
(20] The Performance of the Amoeba Distributed Operating System, R. VAN RENESSE,
J.M. VAN STAVEREN, A.S. TANENBAUM, IR 145, Dept. of mathematics and Computer Science, Vrije Universiteit Amsterdam, December 1987
[21] Mandis/Amoeba: A Widely Dispersed Object-Oriented Operating System, R. VAN
RENESSE, H. VAN STAVEREN, J. HALL M. TuRNBULL, B. JANSSEN, J. JANSEN, SJ.
MULLENDER, D. HOWEN, A. BASTABLE, T. FALLMYR, D. JOHANSEN, K.S. MULLENDER, W. ZIMMER, IR 146, Dept. of Mathematics and Computer Science, Vrije
Universiteit, Amsterdam, December 1987
DEELNAME AAN CONGRESSEN:
H.E. Bal:
1987 National Computer Converence, Chicago, II , 15-18 Juni 1987
IFIP Conference "Distributed Processing", Amsterdam, 5-7 oktober 1987
Computing Science in the Netherlands (SION, CSN87), Amsterdam, 2-3 november
1987
R. van Renesse:

Workshop on Distributed Operating Systems, Leibniz Center for Research in Computer Science, Hebrew University, Jeruzalem, Israel, Maart 1987
The 7th Int. Conf. on Distributed Computing Systems, IEEE, Berlijn (W), W.
Duitsland, September 1987
IEEE Workshop on Workstation Operating Systems, Royal Sonesta Hotel,
Cambridge, Massachusetts, November 1987
ACM Symposium on Operating Systems Principles, Stouffer Austin Hotel, Austin,
Texas, November 1987
VOORDRACHTEN:
H.E. Bal:
"Het ontwerp van een parallelle hogere programrneertaal"
Parallelle en Gespreide Systemen Dag,
VU Amsterdam
13 Januari 1987
"Implementing Distributed Algorithms Using Remote Procedure Calls"
1987 National Computer Conference
Chicago, Illinois
16 Juni 1987
R. van Renesse
"De Status van bet Amoeba Project"
Parallelle en Gespreide Systemen Dag
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VU, Amsterdam
13 Januari 1987
"The Current Status of the Amoeba Project"
Workshop on Distributed Operating Systems
Leibniz Center for Research in Computer Science
Hebrew University, Jeruzalem, Israel
18 Maart 1987
"Connecting RPC-Based Distributed Systems using Wide-Area Networks"
The 7th Int. Conf. on Distributed Computing Systems, IEEE
Berlijn (W), W. Duitsland
21 september 1987
"The Amoeba Project"

MIT
Cambridge, Massachusetts
27 Oktober 1987
"The Workstation : Computing Resource or Just a Terminal?"
IEEE Workshop on Workstation Operating Systems
Royal Sonesta Hotel, Combridge Massachusetts
5 November 1987
" Amoeba: A Status Report"
ACM Symposium on Operating Systems Principles
Stouffer Austin Hotel, Austin, Texas
11 November 1987
"The Performance of Amoeba"
Hewlett-Packart Laboratories
Palo Alto, California
16 November 1987

BUITENLANDSE BEZOEKEN :

H.E. Bal
Nicholas Carriero, Yale University, New Haven, CT, 22 Juni
Jerry Leichter, Yale University, New Haven, CT, 22 Juni
Robert Bjornson, Yale University, New Haven, CT, 22 Juni
Robert Strom, IBM T.J. Watson Research Center, Yorktown Heights, N.Y., 23
Juni
Shaula Yernini, IBM T.J. Watson Research Center, Yorktown Heights, N .Y., 23
Juni
David Bacon, IBM T.J. Watson Research Center, Yorktown Heights, N .Y., 23 Juni

R. van Renesse
Joel Erner, DEC, Cambridge, Mass., 26 Oktober
Dan Geer, MIT Cambridge, Mass., 26 Oktober
Karen Sollins, MIT, Cambridge, Mass., 26 Oktober
Win Treese, MIT, Cambridge, Mass., 26 Oktober
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Bill Wheil, MIT Cambridge, Mass., 26 Oktober
Luiba Shrira, MIT, Cambridge, Mass., 27 Oktober
Ken Thompson, Bell Labs, Murray Hill, NJ., 7 November
Dennis Ritchie, Bell Labs, Murray Hill, NJ., 7 November
Rob Pike, Bell Labs, Murray Hill, NJ., 7 November
Dennis Young, HP Labs, Palo Alto, Calif., 16 November
John Wilkes, HP Labs, Palo Alto, Calif., 16 November
Mike Schroeder, DEC SRC, Palo Alto, Calif., 17 November
Calton Pu, Columbia University, NY., 20 November
BEZOEKERS:

H.E. Bal:
Bill Beaumont, Univ. of Adelaide (7 mie)
Nicholas Carriero, Yale University (28 juni - 29 juli)

R. van Renesse
Terje Fallmyr, Univ. of Tromsoe, Norway (I januari - 30 april)
Calton Pu, Columbia Univ., New York, NY (26 augustus)
Luiba Shira, MIT, Cambridge, Mass. (5 oktober)
John Nicol, Univ. of Lancaster, UK (7 oktober)
John Walpole, Univ. of Lancaster, UK (7 oktober)

Executeerbaar maken van algebraische specificaties
Projectleider
Medewerker
Aanvang

prof.dr. J.A. Bergstra
drs. F. Wiedijk
16 april I 986

De specificatietaal, die in dit onderzoek als concrete representatie voor algebraische
specificaties wordt gebruikt is de taal ASF [ l ). Een groot dee! van dit onderzoek betrof
theoretische en praktische aspecten van deze taal.
Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om algebraische specificaties op
efficiente wijze als terrnherschrijfsysteem in Prolog te implementeren. Hierbij werd een
schema gevonden dat bet mogelijk maakt om verschillende herschrijfstrategieen voor
een herschrijfsysteem, als speciale gevallen binnen een algemeen implementatieschema
te behandelen. Als voorbeeld van dit schema werd een prototype van een teksteditor
gespecificeerd en in Prolog ge'implementeerd [2). Tevens werden een aantal al bestaande
implementatieschema's uit de literatuur bestudeerd, met elkaar en met eerder genoemd
schema vergeleken [2,3).

Er werden een aantal systemen om met algebraische specificaties te manipuleren op een
aantal machines van de UvA gei'nstalleerd. De installatie werd gedaan door drs. E. van
der Meulen en drs. F.R. Burggraaf, die hiertoe door de UvA bij Cap Gemini waren
aangetrokken.
De prograrnmapakketten die werden geinstalleerd waren bet Reve systeem, het RAP
systeem, de Cornell Synthesizer Generator, de ASF typechecker van drs. F. Wiedijk, en
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de ASF compiler om termherschrijfsystemen in Prolog te implementeren van drs. P.
Hendriks (CWI). De machines waar installatie op plaatsvond waren een Sun-3 (alle
bovengenoemde pakketten), een VAX (Reve, de ASF typechecker) en een Gould UTX
(de Synthesizer Generator, de beide ASF systemen).
Met enkele van deze systemen werd ervaring opgedaan [3].
Tijdens de installatie werd er als experiment met de taal ASF een specificatie van Bbomen geschreven [4].
Er verscheen van de hand van prof.dr. J.A. Bergstra bij Kluwer een boek over de terminologie van algebra1sche specificaties [5]. Tevens verscheen van de hand van prof.dr.
J.A. Bergstra en prof.dr. J.W. K.lop een boek [6] dat de klasse van semi-complete termherschrijfsystemen behandelt, waarbij de semantiek van de herschrijfsystemen, de
canonieke term-algebra, correspondeert met de initiele algebra van de corresponderende
specificaties. Dit boek bevat een groot aantal voorbeelden van specificaties in een dialekt van ASF.
Er werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die er zijn om een specificatie
betrouwbaarder te maken, door eigenschappen als confluentie, terrninatie en persistentie
te bewijzen. Het bleek dater een eenvoudig schema bestaat waarin aan eenalgebra1sche
specificatie een aantal automatisch verifieerbare eisen worden opgelegd. Deze eisen
impliceren een aantal eigenschappen van de specificatie, die als heuristiek voor het correct zijn van de specificatie kunnen dienen. Bovendien maken deze eisen executeerbaarheid van de specificatie als termherschrijfsysteem mogelijk. Dit schema zal nog verder
worden uitgewerkt, en de mogelijkheden tot efficiente implementatie zullen nader worden onderzocht. Van dit onderzoek is nog geen verslag gedaan.
GERELATEERDE ACTIVITEITEN .

Bij het college Software Engineering aan de UvA, een voor studenten Informatica
verplicht tweedejaars college, werd als voorbeeld van een moderne specificatietechniek,
het algebraisch specificeren en de specificatietaal ASF behandeld. Dit college vond
plaats tijdens het voorjaarssemester 1987, en werd gegeven door drs. L.G. Bouma, met
assistentie van drs. H.R. Walters en drs. F. Wiedijk. Er werd aandacht besteed aan de
initiele algebra semantiek van algebraische specificaties, het gebruik van termherschrijfsystemen als implementatiemechanisme, en vertaling naar Prolog. De eindopdracht van het college bestond uit de specificatie in ASF van naar keuze, de
programmeertaal Lisp, of een relationele database, plus implementatie van deze
specificatie als termherschrijfsysteem in Prolog.
Op 6 en 7 oktober 1987 werd er aan de UvA de PAO-cursus "Algebra1sche
Specificaties" gehouden. Deze cursus stond onder leiding van drs. L.G. Bouma en drs.
S. Mauw. Sprekers tijdens deze cursus waren prof.dr. P. Klint, drs. S. Mauw, drs. L.G.
Bouma, prof.dr. J.A. Bergstra, drs. H.R. Walters, drs. P. Hendriks, drs. V.J. de Jong,
en drs. F. Wiedijk. Er werd een praktikum gehouden van tweemaal tweeeneenhalf uur,
op het Gould UTX onderwijssysteem van de UvA, waarbij met behulp van de ASF
compiler eenvoudige ASF specificaties werden geimplementeerd in Prolog. Het aantal
deelnemers bedroeg twintig personen, die voornamelijk uit het bedrijfsleven afkomstig
waren. De evaluatie van de cursus was redelijk positief.

39
PlJBLICATIES.
[I] J.A. BERGSTRA, J. HEERING & P. KLINT, ASF - an algebraic specification formalism,
CWI rapport CS-R8705, 1987.
[2] F. WIEDIJK, Termherschrijfsystemen in Prolog, Programmatuur rapport P8704, UvA
1987.
[3] L.G. BOUMA, H.R. WALTERS, Implementing algebraic specifications, Programmatuur
rapport P8714, UvA 1987.
[4] F.R. BuRGGRAAF, E. VAN DER MEULEN, ASF specification of a B-tree of order 1,
Programmatuur rapport P8801, UvA 1988.
[5] J.A. BERGSTRA, Terminologie van algebrai"sche specificaties, Kluwer programmatuurkunde, Deventer 1987.
[6] J.A. BERGSTRA, J.W. KLOP, Semi-complete termherschrijfsystemen, Kluwer programmatuurkunde, Deventer 1987.
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WGM PRESTATIE-ANALYSE, MODELVORMING EN SIMULATIE

WERKGEBIED

De WGM Prestatie-analyse, modelvonning 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:
I. Hardware-, software- en hybridemonitoren voor het verrichten van metingen aan
systemen.
2. Modelvorrning van de te onderzoeken systemen.
3. Analyse van modellen langs wiskundige weg (wachttijdtheorie, operationele
analyse) en met behulp van computersimulaties.
4. Bepaling van modelvonning 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 beinvloeden.
7. Analyse van centrale verwerkingseenheden (CPU's) en geheugensystemen waaronder hierarchische structuren (cachegeheugen, werkgeheugen, invoer/uitvoerkanaal,
schijt) 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).
11. Analyse van de bedrijfszekerheid van systemen in aanwezigheid van apparatuur- en
programmatuurstoringen.

WERKGEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Op 31 december was de WGM-commissie als volgt samengesteld:
prof.dr. A.R. Bakker
dr.ir. E.A. van Doom
prof.ir. G.L. Reijns
dr. A.L. Schoute
prof.dr. J. Wessels

RU Leiden
Univ. Twente
voorzitter, TU Delft
secretaris, Univ. Twente
TU Eindhoven

De WGM-commissie is 1987 eenmaal bijeengeweest en wel op 8 oktober. Aan de orde
kwam de SION in Beleidsnota en in het bijzonder de positie van de WGM bij een
eventuele inkrimping van het aantal werkgemeenschappen.
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Prestatie-eva/uatie 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 het afgelopen jaar is gewerkt aan een succesvolle afwerking van het project in de
vorm van een proefschrift. Het proefschrift geeft een goed overzicht van de onderwerpen die er gedurende dit onderzoek oon de orde zijn geweest.
Het proefschrift kan als volgt worden samengevat.
Het proefschrift handelt over de analyse van netwerken van wachtrijen als hulprniddel
bij de prestatie-evaluatie van computersystemen. Aan de basis van de analyse staan drie
modellen die op een hierarchische manier samenhangen. Op het hoogste niveau staat
een model dat maar weinig detail kent: een netwerkmodel dat bestaat uit een niet nader
gespecificeerde computer en een aantal terminals. De lagere niveau modellen zijn
bedoeld om de diverse onderdelen van de computer die de prestaties beinvloeden nader
te kunnen evalueren. De geintroduceerde analysemethodes zijn dusdanig van aard dat
de resultaten van een laag niveau model direct doorgespeeld kunnen worden naar het
hoger niveau model.
Bij de analyse van de modellen is de nadruk gelegd op benaderingsmethodes. Op die
manier kunnen modellen bekeken worden die meer detail bevatten dan doorgaans
mogelijk is bij modellen die exact analyseerbaar zijn. Voor de analyse van elk van de
modellen is een groot aantal heuristieken bekeken. Deels betreft het benaderingsmethodes die bekend zijn uit de literatuur en deels zijn het nieuwe methodes. De diverse
altematieven worden op hun waarde bekeken door een vergelijking met simulaties.
Het proefschrift bevat 7 hoofdstukken. Het zijn drie inleidende hoofdstukken, drie
hoofdstukken met modellen an analyses, en een hoofdstuk met conclusies.
Hoofdstuk I bevat een algemene inleiding in de prestatie-evaluatie van computersystemen. Er wordt ingegaan op de plaats van de wachttijdtheorie, en meer
specifiek de benaderingsmethodes zoals die geintroduceerd worden in dit proefschrift,
binnen het werkgebied van de prestatie-evaluatie van computersystemen.
In Hoofdstuk 2 wordt een inleiding gegeven in de architectuur en organisatie van computersystemen. Deze inleiding gaat iets verder dan de onderwerpen die voor de rest van
het proefschrift van belang zijn.
Het derde hoofdstuk geeft een inleiding in de wachttijdtheorie. Speciale aandacht gaat
daarbij uit naar netwerken en wachtrijen die de produktvorm oplossing kennen. Er
wordt uitgebreid ingegaan op de zogenaamde "mean value analysis". Deze analysetechniek voor producktvorm netwerken, die rond 1980 in de literatuur verscheen, blijkt een
uitstekende basis te zijn voor het ontwikkelen van benaderingsmethodes voor modellen
die niet exact geanalyseerd kunnen worden.
In Hoofdstuk 4 volgt een analyse van het meest eenvoudige model. Dit model bestaat
uit een niet nader gespecificeerde computer en haar omgeving, meestal in de vorm van
een aantal terminals. De analyse van dit model gebeurt via een geboorte-sterfte proces.
Er worden een aantal meer of minder bekende iteratieve methodes bekeken die een
exacte oplossing van het gestelde probleem kunnen leveren. De nadruk ligt daarbij op
de implementatie, en meer specifiek de gevolgen voor de convergentiesnelheid en de
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nauwkeurigheid. Het nadeel van de iteratieve methodes is de grote rekencomplexiteit.
Daarom wordt er ook een aantal benderingsmethodes bekeken. Met name de hier
ontwikkelde methodes gebaseerd op bet ornkeerbaarheidsprincipe van produktvorm
oplossingen blijken van grote waarde. Deze methodes kunnen gebruikt worden om een
snelle benadering van de prestaties van het gemodelleerde systeem te krijgen, of als
startpunt voor de eerde genoemde iteratieve methodes.
In Hoofdstuk 5 wordt een model beschouwd bestaande uit een centrale processor en
een aantal disk eenheden. Er worden heuristieken ontwikkeld voor het bennaderen van
diverse sooten volgorderegels bij bet afhandelen van opdrachten. Uitgebreid aandacht
wordt besteed aan benaderingen voor netwerken met prioriteiten. Er wordt stilgestaan
bij de complexiteit van de benderingsmetbodes en er wordt een aantal methodes aangegeven om die complexiteit wat te verminderen.
In Hoofdstuk 6 wordt meer gedetailleerd ingegaan op de afhandeling van een disk
opdracbt. Ruwweg bestaat de bedieningstijd bij de disk uit 5 onderdelen, te weten:
I) het geven van de opdrachten, 2) het bewegen van de diskarm naar het juiste spoor,
3) het wachten totdatt de lees/schrijfkop van de disk boven de juiste plek is, 4) het
wacbetn totdat het datakanaal vrij is om de informatie over te brengen, en 5) het overbrengen van de informatie. Voor elk van deze fasen bestaan er mogelijkheden om iets
aan optimalisatie te doen. Een aantal van deze mogelijkheden worden bekeken. Er worden metbodes aangegeven on de disk bedieningstijd te analyseren. De resultaten van
deze analyse kunnen direct ingevuld worden in de modellen die in Hoofdstuk 5 bekeken zijn.
Een van de doelstellingen van dit onderzoek was te bekijken of de analyse van meer
realitische modellen van computersystemen mogelijk is. Vanuit de wacbttijdtbeorie gaat
de belangstelling vaak uit naar modellen die een exacte analyse toelaten. De voorwaarden waaraan een model moet voldoen om deze analyse mogelijk te maken, leggen
echter nogal wat restricties op. Daarmee is bet niet meer duidelijk of deze modellen nog
wel bruikbaar zijn voor de prestatie-evaluatie van computersystemen. Met het bestuderen van een groot aantal benaderingsmetbodes is gepoogd om aan deze bezwaren
tegemoet te komen en zo de modelvorming iets dichter bij de praktijk te brengen.
Om de technieken die in bet kader van dit project zijn ontwikkeld beter toegankelijk te
maken verdient bet aanbeveling te komen tot een ontwerp van een zogenaamd decision
support system voor de prestatie-evaluatie van informatie verwerkende systemen. Een
eerste aanzet daartoe is in dit proefschrift reeds gegeven. Verder onderzoek in deze richting is echter zeker nog noodzekelijk. Het proefschrift toont aan dat het ook zeker de
moeite loont op de ingeslagen weg door tegaan.
PlJBLIKATIES
[I] R.J. WIJBRANDS, 'The analysis of 1/0 configurations," in Proceedings NGI-SION
Symposium 2: State of the Art (Nederlands Genootschap voor informatica, Amsterdam, 1984).
[2] R.J. WIJBRANDS, and J. WESSELS, "A Closed Network Model for 1/0 Subsystems,"
in K. NEUMANN and D. PALLASCHKE (eds.), Contributions to Operations Research:
Proceedings of the Conference on Operations Research Held in Oberwolfach, West
Germany (Springer-Verlag, Berlin, 1985).
[3] R. WIJBRANDS, "The Analysis of 1/0 Configurations," in H. BEILNER {ed.), Messung, Mode//ierung und Bewertung von Rechensystemen, 3. GI I NTG-Fachtagung
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(Springer-Verlag, Berlin, 1985).
[4] R.J. WIJBRANDS, "On the Development of a Modeling Tool for the Performance
Evaluation of Computer Systems," Memorandum SOCOR 85-12, Faculteit Wiskunde en Informatica, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (1985).
[5] R.J. WIJBRANDS, "The Analysis of 1/0 Configurations: On the Robustness of the
Central Server Model," in A. PREKOPA, J. SzELEZSAN, and B. STRAZICKY (eds.),
System Modelling and Optimization: Proceedings of the 12th IFIP Conference
(Springer-Verlag, Berlin, 1986).
[6] R.J. WIJBRANDS, "On an Approximation Method for Priority Queuing in CPUDisk Models," in Proceedings NGI-SION Symposium 4: Stimulerende Informatica
(Stichting Informatica Congressen, Amsterdam, 1986).
[7] J.B.M. VAN D0REMALEN, J. WESSELS, and R.J. WIJBRANDS, "Approximate Analysis
of Priority Queueing Networks," in OJ. BoXMA, J.W. COHEN and H.C. TIJMs
(eds.), Teletraffic Analysis and Computer Performance Evaluation (North-Holland,
Amsterdam, 1986).
[8] R.J. WIJBRANDS, "On an Aggregation Method for Closed Queuing Networks,"
Memorandum COSOR 86-05, Faculteit Wiskunde en Informatica, Technische
Universiteit Eindhoven, Eindhoven (1986). (verschijnt vermoedelijk bij SpringerVerlag, in the proceedings n.a.v. de "DGOR/NSOR Tagung 1987")
[9] R.J. WIJBRANDS, "A Note on Enumeration Methods for the Mean Value
Algorithm for Networks with Stations of the Single Server and Delay Server
Type," Memorandum COSOR 87-04, Faculteit Wiskunde en Informatica, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (1987).
[ 10] R.J. WuBRANDS, "Queuing Network Models and Performance Analysis of Computer Systems," Dissertatie, Faculteit Wiskunde en Informatica, Technische
Universiteit Eindhoven ( 1988).
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WGM PATROONHERKENNING EN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

WERKGEBIED

Met betrekking tot de patroonherkenning is het taakgebied van de WGM
Patroonherkenning en Kunstmatige lntelligentie (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:
l. Statistisch:
methoden voor feature-extractie en -selectie
classificatietechnieken (met en zonder leerbestanden)
pararneterschatting
2. Syntactisch:
selectie van primitieven
gramrnatica's voor patroonbeschrijving
linguistische patroonanalyse
inferentiesystemen
De Beeldverwerking kan worden samengevat in de volgende begrippen:
beeldcodering
beeldrepresentatie
beeldverbeteringen en beeldrestauratie
segmentatie van beelden
analyse van vorm, kleur en fijnstructuur
drie-dimensionale beeldin terpretatie
Toepassingsgebieden zijn o.a. de volgende:
herkenning van spraak
herkenning van letters, cijfers en tekst
biomedische beeldverwerking
remote sensing
diagnostische systemen
meteorologische gegevensverwerking
archeologische gegevensverwerking
Het vakgebied Kunstmatige Intelligentie kan globaal omschreven worden als de studie
en constructie van programmatuur en (in sommige gevallen) special purpose hardware
voor het verrichten van taken, waarvan in bet algemeen gemeend wordt dat ze intelligentie vereisen wanneer ze door mensen worden uitgevoerd. Een specifieke
beschrijving kan gegeven worden in de vorm van een opsomming van de deelgebieden.
I. Keminformatica
Automatische programmering
Deductie en automatische bewijsvoering
Probleemoplossen, besturings- en zoekmethoden
Taalontwikkeling
Formalismen en methoden van kennisrepresentatie
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2. Toepassingsgericbte 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-comissie 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
prof.dr. B.J. Wielinga
prof.dr. I.T. Young

TU Delft
Erasmus Universiteit Rotterdam
voorzitter, Erasmus Universiteit Rotterdam
Univ. Twente
KU Nijmegen
secretaris, Univ. van Amsterdam
TU Delft
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Hardware en software voor paralle/le beeldbewerking
Projectleider
Medewerkers
Aanvang

dr.ir. R.P.W. Duin (TUD)
: ir. E.R. Komen (vanaf 16 september 1986)
: 16 december 1984

In bet project worden diverse parallelle architecturen voor beeldbewerking met elkaar
vergeleken: processor arrays en pipelines. Van beide typen zijn representanten in de
groep aanwe-zig. Het processor array, de CLIP4 is op kosten van bet project aangescbaft. De eerste pipeline, de DIP, is in de groep gebouwd en wordt mede op kosten
van bet project onderhouden. In samenwerking met andere projecten wordt gewerkt aan
de ontwikkeling van een pipelined VLSI chip, de CLP. Verder is er een VME-dataflow
kaart gebouwd, voor onderzoek naar dit soort pipelined architecturen.
De CLIP is voorzien van een uitwendig gelijke demonstratie als op de DIP reeds voorhanden was, om te zien wat de consequenties van de architecturen zijn op de te kiezen
algoritmes voor het oplossen van de in de demonstratie aanwezige beeldbewerkingsproblemen. Voor het scannen van het (32*64) CLIP array over een grote
beeld zijn diverse bestaande algoritmes bekeken, en nieuwe algoritmes ge1mplementeerd.
Tevens is er een interpreter geschreven, welke het gebruik van gecannde beelden
ondersteunt. Er is tbeoretisch en praktisch onderzoek verricht naar de globale propagatie faciliteit op de CLIP. Dit onderzoek beoogt een beter begrip in globale propagatie
en het gebruik ervan voor beeldbewerkingsproblemen te verkrijgen.
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De DIP is voorzien van een zogenaamde beeldbusverbinding. De hard- en software
voor de verbinding van de beeldbus aan dezelfde Host computer als de CLIP bevindt
zich in het teststadium. Er is een macro-assembler met een C-achtige syntax ontwikkeld
voor de pipelined DIP. Het prograrnmeren van de pipeline kan nu op een iets hoger
niveau plaatsvinden. Verder is er een begin gemaakt met een ingrijpende aanpassing
van alle DIP-software voor de in het vorige jaar aangebrachte hardware uitbreidingen
aan de DIP.
De ontwikkeling van de CLP-VLSI is voortgegaan met het uitbregen en testen ven een
proefchip, waarop een aantal van de functies van het uiteindelijke IC waren aangebracht.
Er is een VME-bus kaart met een viertal dataflow processoren gebouwd, teneinde dit
soort architectuur te testen op bruikbaarheid voor beeldbbewerkingsdoeleinden. Hierop
is de distance transform en een percentiel filter ge1mplementeerd. Ook in de toekomst
zal, indien mogelijk, naar andere architecturen gekeken worden voor bruikbaarheid in
de beeldbewerking.
Er wordt gewerkt aan de integratie van de CLIP-Processor Array en de DIP-pipelined
architectuur onder een beeldbewerkingsprogramma (TIPS). Het is dan mogelijk om
vanuit een omgeving operaties in software, op een pipelined architectuur, of op een
processor array uit tte voeren. Op dit moment is de interface tussen de CLIP en TIPS
aanwezig. Het transport van CLIP beelden in een processor array formaat naar beelden
op de Host in het standaard formaat is uiterst traag. In samenwerking met de fabrikant
van de CLIP, Stonefield, wordt gezocht naar een hardware oplossing voor dit transport.
De interface tussen de DIP en TIPS zal via de beeldbus interface gaan !open.
PlJBLICATIES

Wetenschappelijke publicaties
[I] S.T. DEKKER, P.P. JONKER, F.C.A. GROEN, Distance trannsform with dataflow
techniques, Proceedings of the 6th Aachen symposium on Signal theory, Aken,
Duitsland, 9-12 september 1987, Springer Verlag 1987, pp. 269-272.
[2] F.C.A. GROEN, P.P. JONKER, and R.P.W. DUIN, Hardware versus software
implementations of fast image processing algorithms, NATO advanced workshop
on "Real-time object & environment measurement and classification", Maratea,
Ittaly, August 31 - Sept 3, 1987.
[3] M.A. KRAAIJVELD, The switch level description of the cellular logic processor.
version 2.0. Research report, Delft March 1987. Sponsored by CME-TNO Delft.
Afstudeerverslagen
[4] J. BUURMAN, Scanning algorithms for the CLIP4 processor array. Delft, august
1987, afstudeerverslag
[5] S.T. DEKKER, Dataflow technieken in de beeldbewerking; inleiding onderzoek,
Delft januari 1987, 11-verslag
[6] S.T. DEKKER, A hardware architecture for robot pathfinding using A* . Delft,
november 1987, afstudeerverslag
[7] E.H. MULDER, Het ontwerp en realisatie van aanvullende hardware voor de special
purpose beeldbewerkingscomputer DIP, Delft, february 1987, Afstudeerverslag
[8] J.H. VERHOEVEN, Ontwikkeling van systeem prograrnmatuur voor de Delft Image
Processor, Delft, februari 1987, Afstudeerverslag.
[9] F.O. ZEPPENFELDT, Dataflow methode voor percentiel filtering, taakverslag,
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februari I 987.

VOORDRACHTEN EN CONFERENTIES

(10) R.P.W. DUIN, Processor arrays versus pipeline architectures, voordracht colloquium University of Edinburgh, 14 mei 1987, Edinburg, Schotland
[II] E.R. KoMEN, Ongeklokte globale propagatie op de CLIP processor array,
Nationale dag ven de Nederlandse vereniging voor Patroonherkennen en Beeldverwerking, voordracht, 1987, Delft

ExTERNE CONTACTEN/BEZOEKERS

(I] Bezoek van Bill Considine, technisch directeur van Stonefield (de CLIP-fabrikant),
naar aanleiding van een voorstel tot een CLIP-Host beeldtransportversnelling.
[2] Bezoek van LT. Young, R.P.W . Duin, E.R. Komen en H. Buurman aan bet MRC
(Medical Research Council) te Edinburg, Schotland. Er is daar tevens een colloquium gehouden door diverse CLIP-gebruikers uit Engeland en Nederland.
(3) Bezoek van R.P.W. Duin, J. Buurman, P.P. Jonker en E.R. Komen aan de
Universiteit van Amsterdam, Faculteit Informatica, vakgroep Computer Systemen,
NIKHEF instituut, W. Duinker. Deze groep is met name met beeldbewerkingshardware bezig, en we hebben daar een orienterend bezoek gehad. De
groep werkt ook met de GAPP-ProcessorArray chips, en hun ervaringen daarmee
waren voor om uiterst interessant.

Multiprocessor Prologsysteem
Projectleiders
Medewerkers
Aanvang

prof.dr. L.O. Hertzberger (UvA)
dr. B.J. 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 primair op de realisatie van een op productiewerk gerichte
implementatie van een werkelijk parallel PROLOG-systeem. De irnplementatie van het
systeem vindt plaats op een in bet kader van dit project ontwikkeld multiprocessorsysteem. Er wordt uitgegaan van een op de universiteit van Edinburgh vervaardigde
sequentiele PROLOG-irnplementatie. Dit systteem is aangepast voor de situatie op de
multiprocessor hardware, waarbij vooral aandacht besteed werd aan zaken als scheduling, synchronisatie, inter-proces communicatie en de interactie tussen architectuur op
hard- en software niveau.
Om de executie van PROLOG-prograrnma's goed te kunnen bestuderen is een
gedetailleerd begrip van het (parallelle) executiemechanisme noodzakelijk. Een eenvoudige vorm van OR-parallellisme, genaamd Parallel Head Matching, is ontwikkeld en
gei:mplementeerd. Parallel Head Matching (PHM) is een mechanisme om de van toepassing zijnde alternatieven in een PROLOG-prograrnma parallel te selecteren.
PROLOG-programma's die onder PHM uitgevoerd worden hebben altijd dezelfde
resultaten als de programma's zouden hebben indien uitgevoerd op een seriele processor, zelfs wanneer dat prograrnma neveneffecten zou bevatten.
Metingen gaven inzicht omtrent het soort programma's waarvoor PHM geschikt is.
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Programma's die tabellen afzoeken (veel voorkomend in PROLOG expert-systemen)
konden op de parallelle machine sneller worden uitgevoerd dan bij sequentiele executie
bet geval was. Communicatie en synchronisatie bleken, evenals bij ander onderzoek,
ook in dit onderzoek de factoren te zijn die een efficientere benutting van het parallellisme in de weg stonden. Analyse van de metingen doet vermoeden dat een op productie gerichte implementatie een tot bijna tweevoudige versnelling kan opleveren voor
machines met twee processoren bij programma's die tabellen afzoeken.
De geobserveerde versnelling en de klasse van prograrnma's waarbij die versnelling
optreedt is voldoende interessant om verder onderzoek te verrichten naar automatische
hekenning van deze gevallen, zodat een compiler gebruik zou kunnen maken van deze
vorm van parallelisme. Naast deze ontwikkeling moet de nu gebruikte virtuele machine
worden uitgebreid met een aantal instructies die de mogelijkheden voor communicatie
van de hardware benutten.
Een andere lijn van onderzoek bestudeert de wijze waarop efficientie-problemen
veroorzaakt door cornmunicatie en synchronisatie verlicht zouden worden. Op basis van
de observatie dat communicatie tegelijkertijd met ander rekenwerk kan worden gedaan
en dus door een gespecialiseerde processor kan worden uitgevoerd is een in VLSI te
implementeren communicatie-algorithme ontwikkeld en klaar voor fabricage.

PlIBLICATIES
A.G. STARREVELD, W.G .P. Moou, W.E. VAN WANING, L.O. HERTZBERGER,
"Design and evaluation of a pare/le/ implementation of PROLOG." Proc. Parallel
processing and Applications, 20-23 sept. 1987, L'Aquila, Italie.
A. LIGTENBERG, W.G.P. Moou, "ARC: a custom VLSI communication processor
for massively parallel machines", Bell Laboratories, Holmdel, New Yersey, 07733,
USA.

SYMPOSIUM

Organisatie van The first European Symposium on VLSI and advanced systems,
gehouden op 17 september 1987 te Amsterdam.

VOORDRACHTEN EN DEELNAME CONFERENTIES
W.G.P. Mooij, "RISC computer architectures': Philips Informatica Colloquium, 6
mei 1987
W.G.P. Mooij, "A large communication network based on custom VLSI", 1st European symposium on VLSI and advanced systems, 17 september, 1987, Amsterdam
A.G. Starreveld, W.G.P. Mooij, W.E. van Waning, L.O. Hertzberger, "Design and
evaluation of a parallel implementation of PROLOG. ", Proc. Parallel processing and
Applications, 20-23 sept. 1987, L'Aquila, Italie.
EXTERNE CONTACTEN (BEZOCHT)
W.G .P. Mooij
AT&T Bell Laboratories
februari ti m mei
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Ex'fERNE CONTACTEN (BEZOEKERS)

A. Ligtenberg
AT&T Bell Laboratories, Holmdel, New Jersey, USA
juni t/m september
J.L. van Meerbergen
Philips
17, 18 september
prof.dr. P. DeWilde
Technische Universiteit Delft
september
J. Hesson
ISYS
september
W. Fichtner
ETH Zilrich
september
M. Glesner
TH Darmstadt
september
M. Hatamian
AT&T Bell Labs
september
S. Toi
APT

september
F. van Harmelen
Universiteit van Edinburgh
december

Het verwerven van gestructureerde kennis uit gegevensbestanden.
Projectleider
Medewerker
Aanvang

dr. E.S. Gelsema
: ir. T.D. Meyler
: 1 augustus 1987

Het project heeft twee aspecten:
1. Het realiseren van een koppeling tussen enerzijds database systemen en anderzijds
systemen voor patrooninterpretatie;
2. Het opdoen van ervaring met het probleem van patroonherkenning op grond van
gegeven, wals die in (medische) databases voorkomen.
Ad 1.
Voor het realiseren van de koppeling genoemd onder 1., is gekozen voor de ontwikkeling van een systeem JANUS, met twee functies:
Het verzorgen van vertalingen van de representatie van informatie in databases
naar een representatie, wals die voor de patrooninterpretatie meer geschikt is.
Gekozen is voor een oplossing, waarbij JANUS gebruik maakt van een eigen
(interne, centrale) representatie. Dit impliceert, dat voor het aansluiten van een
nieuw systeem aan de ene of aan de andere kant volstaan kan worden met het
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specificeren van slechts een nieuwe vertaling. Dit aspect verleent het systeem een
grote flexibiliteit.
In JANUS zullen transformaties van de representaties eenvoudig gespecificeerd
moeten kunnen worden. Er wordt hierbij geen gebruik gemaakt van een systeem
als YACC, er wordt echter een ander principe uitgewerkt. De bedoeling hiervan is,
het specificatie-proces dichter bij de gebruiker te brengen. Gedacht wordt bijv. aan
het gebruik van grafische hulpmiddelen hierbij. Het principe, dat voor vertalingen
wordt gehanteerd is beschreven in een interne notitie. Een eerste, nog zeer
preliminaire versie van JANUS is geimplementeerd.
Het verzorgen van een user-interface, zodat de gebruiker, onafhankelijk van de
specifieke eigenschappen van de aangekoppelde systemen zijn opdrachten kan
invoeren. Hiertoe zal een standaard commando-taal worden ontwikkeld.
Ad 2.
Twee deelprojecten zijn in voorbereiding:
Het bewerken van een gegevensbank uit de klinische chernie; doel is een beter
inzicht te krijgen in met name het zuur-base evenwicht in patienten en het reguleren daarvan;
Het bewerken van gegevens uit een huisartsen-systeem met als doe! het
ondersteunen van het medicatie-beleid.
Hierbij zullen ongetwijfeld aspecten aan de orde komen betreffende
(on)betrouwbaarheid en de (on)volledigheid van routinematig vergaarde gegevens.

de

Gezien het feit, dat pas in augustus 1987 met dit project werd gestart, zijn er nog geen
publicaties, noch conferentie-bijdragen. Contacten, met name in het kader van (2) zijn
er met klinisch chemici en gebruikers/ontwerpers van huisarts-systemen.

Aktieve Databanken

Projectleider
Medewerkers
Aanvang

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

In de huidige database systemen wordt de gebruiker niet genoeg geholpen bij het zoeken naar de juiste gegevens. Een systeem dat dat wel doet noemen we een actieve databank. In dit project proberen we de dialoog tussen een gebruiker en een database te
verkorten met behup van actief gedrag. Dit wordt gedaan door de opdrachten van de
gebruiker te combineren met eerder geextraheerde informatie over de gebruiker en de
data. Bovendien is bet met behulp van deze informatie mogelijk interessantere,
gerelateerde gegevens te tonen die de gebruiker niet kende, niet onder woorden kon
brengen, of onjuist gespecificeerd had.
Het afgelopen jaar is er gewerkt aan het verbeteren van de representatie en het
automatisch afleiden van de modellen in het systeem. Deze zijn vastgelegd in de vorm
van verzamelingen van "profiles" voor de gegevens over de gebruiker, en "sirnilariteiten" die overeenkomsten in de interpretatie door gebruikers van de inhoud van de
database beschrijven. Uitgaande van de resultaten die bereikt zijn met de vorig jaar
gemaakte pilot versie van het systeem is op de Xerox 1186 lispmachines een
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uitgebreidere versie gemaakt waarin de meeste componenten van bet uiteindelijk
beoogde systeem nu aanwe:zig zijn. In bet buidige systeem is, in vergelijking met de eerdere versie, sprake van sneller aanpassende gebrui.kersmodellen waarbij de nadruk meer
is komen te liggen op bet combineren van opgemerkte interesses in de data. Het opbalen van informatie gebeurt inmiddels via een SQL-acbtige database interface, waarbij de
door bet systeem gegenereerde query afgeleid wordt uit de bovengenoemde modellen.
Een uitgebreide beschrijving van de modellen en de opzet van bet systeem is vastgelegd in een intern rapport [Kok87] en gepresenteerd op bet expert systems congres in
Avignon (Botm87]. De-ze laatste publicatie beeft daar de "best paper award" gekregen,
en een nominatie voor de "DEC award" op de IJCAI in Milaan.

PuBLIKATIES:
Botm87
A.M. BoTMAN A.J. KoK, and L. SIKLOSSY, "Using user models and automatic expertise acquisition in man-machine interactions," pp. 389-398 in Proc.
Expert Systems and their Applications, Avignon ( 1987).
Kok87.
A.J. KOK and A.M. BOTMAN, "Active information retrieval," IR-143, VU
Informatioca, Amsterdam (december 1987).

VOORDRACHTEN

"Using user model and outomatic expertise acquisition in man-machine interactions",
14 mei, Avignon. "Aktieve databanken", 9 oktober, NVKI, Amsterdam.
"Using user models and automatic experise acquisition in man-machine interactions",
14 oktober, VU Informatica colloquium.

BEZOEKERS

Er waren geen door ZWO gefinancieerde bezoeken. We bebben ecbter demonstraties
gegeven aan, en uigebreid over bet project gesproken met de volgende personen:
Academician Professor T. Vamos, Hungarian Academy of Sciences.
Dr. E. Knuth, Deputy Director, Computer and Automation Institute, Hungarian
Academy of Sciences.
C.L. Forrester, lecturer, Royal Melbourne Institute of Technology, Australia.
De beer Abbink, mevr. Scbarenborg, SHELL, Den Haag.

Beeldverwerking en patroonherkenning met behulp van topologische methoden
Projectleider
Medewerker
Aanvang

prof.dr. J.J. Koenderink
drs. J. Bloem
I februari 1986

De medewerker beeft zicb be:ziggebouden met bet vinden van geometriscbe invarianten
(onder bijvoorbeeld coordinaten-transformaties) van een skalaire beeldfunctie L(x,y).
De-ze invarianten kunnen worden uigedrukt in de ruimtelijke afgeleiden van L, die in
de-ze invarianten tot een bepaalde orde voorkomen. Dit betekent dat ze lokaal in elk
punt (x,y) gevonden kunnen worden. Wanneer we L in een multi-resolutie-structuur
inbedden, door L met een Gauss-functie te convuleren (met de standaarddeviatie als
resolutie-parameter), dan kunnen we ook de ruimtelijke afgeleiden (en dus de
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invarianten) eenvoudig in een multi-resolutie-structuur inbedden. De convolutie van
deze afgeleiden is immers gelijk aan de convolutie van L met de desbetreffende
afgeleiden van de Gauss-functie. hierdoor krijgen de invarianten ook een zinvolle
betekenis voor meer ruisige beeld-functies. Deze convoluties kunnen het efficientst
bepaald worden met behulp van het frekwentie-domein van een Fourier of Hartley
transformatie. De (terug) transformaties gebeuren met de desbetreffende "snelle" transformaties. De Hartley transformatie is het efficientst omdat er hierbij geen faseinformatie bepaald wordt.
We beschouwen onder de n'e orde invarianten die invarianten welke een of meer n'e
orde differentiaties naar x en/of y bevatten maar geen hogere orden (lagere orden zijn
we! toegestaan). Dit betekent dat er n + 1 onafhankelijke invarianten van orde n zijn.
De twee onafhankelijke eerste orde invarianten zijn de grootte en de richting van de
gradient. Een manier om de onafhankelijke tweede orde invarianten te beschrijven is
om te kijken naar de invariante eigenschappen ven de iso-intensiteits-lijnen en de
gradient-trajectorien. De invarianten worden dan gegeven door de kromming van de
iso-intensiteits-lijnen en de gradient-trajectorien, en de toename van de gradient in zijn
richting. Bekijken we de twee-dimensionale curvatuur-eigenschappen van L door middel
van zijn Hessiaan (zijnde de matrix van alle tweede orde afgeleiden), dan zijn de determinant en het spoor hiervan invariant. Een vierde orde invariant die verwant is aan de
kliffen en kloven in een berglandschap, is de uitdrukking in diffrentiaties van L voor de
maxima en minima van de kromming van de iso-intensiteits-lijnen, waarbij de extrema
bepaald worden langs deze lijnen.
Derde en vierde orde invarianten voor affiene transformaties zijn de affient normaalrichting en de affiene curvatuur. Als we deze grootheden vanuit een visueel standpunt
bekijken, dan betekent dit dat ze invariant zijn ten opzichte van kijkrichting. De bepaling van deze invarianten is in een C-programma geimplementteerd op de hierboven
beschreven manier. De karakteristieke eigenschappen van deze invarianten worden in
een beeld bevredigend gevonden.

PlrnLICATIES
[l] J.J. KOENDERINK, A.J. VAN DOORN: Facts on optic flow. Biol. Cybem. 56, 247-254,
1987.
[2] J.J. KOENDERINK: Image structure. In: Mathematics and Computer Science in
Medical Imaging. NATO ASI Series. Series F: Computer and Systems Sciences, 39,
67-104. Eds.: M.A. VIERGEVER and A. TODD POLKROPEK. Springer Verlag, Berlin.
[3] J.J. KOENDERINK: Design for a Sensorium. In: Organization of Neural Networks.
Structures and Models. Page 185-207, 1987. Eds.: W. VON SEELEN, G . SHAW and
U.M. LEINHOS. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim.
[4] J.J. KOENDERINK : In internal representation for solid shape based on the topological properties of the apparent contour. In: Image Understanding. Chapter 9, page
257-285, 1987. Eds.: W. RICHARDS and S. ULLMAN. Ablex Puhl. Corp., Norwood
NJ.
[5] A. TOET, P. WERKHOVEN, B. NIENHUIS, J.J. KoENDERINK and 0. YING LIE: optic
flow estimation by adaptive affine transform. In: Information Processing in Medical Imaging. Proc. of the 10th conf. Woudschoten, June 22-26, 1987. Eds.: C.N. DE
GRAAF and M.A. VIERGEVER. Plenum Puhl. Comp. New York.
[6] W.A. RICHARDS, J.J. KoENDERINK and D.D. HOFFMAN: Inferring three-
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dimensional shapes from two-dimensional silhouettes. J. Opt. Soc. Am. A4, 11681175, 1987.
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WGM INTERACTIEVE SYSTEMEN

WERKGEBIED

De WGM Interactieve Systemen (IS) houdt zich bezig met de informatica van interactieve systemen.
Onder een interactief systeem wordt verstaan het geheel van computers, programmatuur en randapparatuur, met daarin een speciale rol voor beeldopnemers en andere
sensoren, actuators en terminals, waarbij de communicatie tussen het systeem en de
externe stimulus/respons-bron op de voorgrond staat.
Bij veel toepassingsgebieden speelt een bepaalde k.lasse van informaticamethoden of
een bepaalde combinatie van methoden een dominante rol. Bij interactieve systemen is
het bepalen van zo'n karakteristieke k.lasse of combinatie essentieel.
De architectuur van het interactieve systeem wordt sterk bei"nvloed door de aard en
bet 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 betzij verfijning of verdieping van deze methoden, hetzij nieuwe combinaties van methoden toegepast worden. De probleemstelling kan leiden tot het
ontwikkelen van nieuwe metboden in de informatica.
De WGM IS kent de volgende hoofdrichtingen:
Jnteractieve systemen: interactieve talen en dialoogtalen, architectuur, interactieve
informatiesystemen (MIS en DSS).
Mens-machine communicatie: ware-tijd MMC, inricbting van invoer- en uitvoermedia,
ergonomie van prograrnmatuur en architectuur, CAI.
Real-time en procesbesturingssystemen: programmatuur en architectuur, real-time kernels, procescommunicatie en -synchronisatie, talen voor real-time en procesbesturing,
modellen voor industriele automatisering, robotica, CAD/CAM.
Computergrafiek: programmatuur, algoritmiek, datastructuren, architectuur voor rasteren vectorgrafiek, micro-electronica voor speciale functies, methoden voor
beeldspecificatie, -opbouw en -modificatie, grafische editors.
De volgende onderwerpen zijn relevant voor interactieve systemen:
invoer/uitvoer en datacommunicatie
gespecialiseerde en toepassingsgericbte systemen
software (voor zover bet interactieve aspecten betreft)
mens-machine systemen
rekenmethoden, met speciale nadruk op: computergrafiek, beeld- en tekstverwerking.
Toepassingsgebieden zijn:
Computergestuurde technische berekeningen, 'Computers in Other Systems' en 'Computing Milieux'.
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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 Buurrnan
drs. P.J.W. ten Hagen
dr. P. Hudson
prof.dr. L.O. Hertzberger
ir. W. Loeve

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

Het in 1986 opgestelde onderzoeksplan voor de WGM Interactieve Systemen (zie jaarverslag 1986) is onder de titel Beeldinformatica en Autonome Systemen opgenomen als
een van de vier prioriteitsgebieden fundamenteel onderzoek in de Beleidsnota 1989-1993
vam SION. Dit kan in de nabije toekomst belangrijke consequenties hebben voor de
Nederlandse infrastruktuur op het gebied van WGM.
In 1987 liepen er 3 ZWO-projecten onder auspicien van de WGM. De WGMcommissie heeft zich gebogen over 2 nieuwe aanvragen. Hiertoe werd ook exteme
expertise ingeroepen. Beide aanvragen zijn, in een geval partieel, goedgekeurd.
In 1987 is begonnen met de uitvoering van een besluit van het SION-bestuur het aantal
WGM's terug te brengen tot drie. Hiertoe zal onze WGM samengaan met de WGM
Patroonherkenning en Kunstmatige Intelligentie. Aan de vorrning van een nieuwe
WGM-commissie wordt gewerkt. Als voorlopige werknaam wordt Toepassingsgerichte
Informatica methodologieen gehanteerd (afkorting IM) met een terrein zoals beschreven
onder ACM-Computer Review categorie I - computing Methodologies.

VERSLAG VAN DE ONDERZOEKPROJECTEN

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

Projectleider
Medewerker
Aanvang

prof.dr. J. van den Bos
drs. H. Priist (tot 31 maart 1987)
l april 1986

In het door ons ontwikkelde Abstract Interaction Tool (AIT) model voor interactieve
taalfaciliteiten wordt de dialoog ge specificeerd door augmented reguliere expressies. De
hierdoor te accepteren interactietalen hebben een macht die groter is dan context-vrije
talen. Een AIT-prograrnma defineert aldus een parser voor de interactietaal die bij de
applicatie hoort. Het AIT model kan dus als een parser generator gezien worden. Per
AIT-module is er steeds zo'n expressie, die na matching een semantische teweegbrengt.
AIT's worden gedefineert in een hierarchie, zodanig dat dialogen op een willekeurig
abstractieniveau gespecificeert kunnen worden.
In deze periode is een simulator in Prolog geschreven die de welgevormdheid van de
interactie-expressies controleert. Daamaast zijn AIT's gegeneraliseerd tot abstracte
datastructuren. De expressies werden beperkt tot pure specificaties die niet afhankelijk
zijn van variabelen intern aan AIT's. Verder werden faciliteiten voor het prompten per
AIT ingevoerd. Een belangrijke uitbreiding was een voorziening voor de hierarchieke
import en export van media (logische decices) voor interactieve input en output.
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Een geheel nieuwe weg werd ingeslagen met de bestudering van op objecttalen
gebaseerde interactie. Een eerste taalmodel (PCOL, PROCOL) werd ontworpen. De
interactie-expressie uit het AIT-model speelt in het object model de rol van protocol.
Objectcommunicatie gebaseerd op protocollen kan gekenschetst worden als een geheel
nieuwe richting binnen objecttalen.

PlJBLICATIES:
I. J. VAN DEN Bos, RASTERCALC - Calculus for Operations on Graphics Color
Rasters, Computer Graphics Forum (EUrographics) 6.3.1987, pp. 181-193.
2. W. TEUNISSEN, J. VAN DEN Bos, HIRASP - A Hierarchic Interactive Raster
Graphics System bbased on Pattern Graphs .uid Pattern Expressions, Eurographics
Conference, North-Holland, Amsterdam, 1987, pp. 393-404.
3. H. VAN DEN Bos, PCOL - A protocol-contrained object language, SigPlan Notices,
22,9 (September) 1987, pp. 14-19.
4. J. VAN DEN Bos, Abstract Interaction Tools - Constructs for interactive programming, ACM - TOPLAS (Transactions on Programming languages and Systems),
10,2, April 1988. Preprint.
5. J. VAN DEN Bos, PROCOL - A Protocol-Constrained Object Language, Submitted
for publication. Preprint.
EERDERE PUBLICATIES DIT PROJECT:
I. J. VAN DEN Bos, W. TEUNISSEN, IDECAP - Interactive pictorial information
system for demographic and environmental planning applications (in Dutch),
Informatie, Vol. 24,10, October 1982, pp. 565-572.
2. J. VAN DEN Bos, and PIETER H. HARTEL, Input-Output Tools: A language facility
for interactive and real-time systems, IEEE - Transactions on Software
Engineering, Vol. 9,3,1983, pp. 247-259.
3. PIETER H. HARTEL, WTOOL An Implementation of Input Tools in Modula-2 and
Pascal, Informatica/Computer Graphics Report 41 , University of Nijmegen,
December 1982
4. J. VAN DEN Bos, Introduction to man-computer communication, Computer
Graphics Forum (Eurographics), Vol. 1,4, 1982, pp. 194-203.
5. J. VAN DEN Bos, Whither device-independence in Computer Graphics?, Int. Journal of Man-Machine Studies, Vol. 18,1 1983, pp. 89-99.
6. J. VAN DEN Bos, M. VAN NAELTEN, W. TEUNISSEN IDECAP - Interactive Pictorial
Information System for demographic and Environmental Planning Applications,
Compu er Graphics Forum (Eurographics), Vol. 3, 1984, pp. 91-102.
7. W.J.M. TEUNISSEN, J. VAN DEN Bos, Facilities for Rastergraphics (in Dutch), Proceedings NGI/SION Congress, Amsterdam 1984, pp. 161-168.
8. J. VAN DEN Bos, Abstract Interaction Tools: Programmeertaalfaciliteiten voor
Interactie, CAPE Nederland '85 Conference, Samson, Alphen, May 1985. Invited
lecture
VOORDRACHTEN:
J. VAN DEN Bos: Abstract Interaction Tools, Technische Universiteit Graz, Oostenrijk. Ferbruari 1987
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Communicerende para/le/le processen in besturings- en bedrijfssystemen
Projectleider
Medewerker
Aanvang

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

Uitgaand van het 'Communication Graph' model, een model voor processcommunicatie gebaseerd op een graf-theoretische beschrijving van de communicatie
aspecten van een systeem parallelle processen, is de 'Communication Kernel' taalconstructie ontwikkeld.
Deze constructie stelt een systeem van parallelle communicerende processes in staat
storing-bestendige structuren te specificeren, daar de semantiek van het overkoepelende
structuur oplegt aan de uitwisseling van boodschappen tussen de deelnemende processen.
Voorts wordt binnen de 'communication kernel' gespecificeerd welke maatregelen
getroffen moeten worden in het geval dat in een van de deelnemende processes een fout
wordt gesignaleerd.
PuBLICATIES:
(1) Syntax and Semantics of Recovery in the Tool Process Model. Rapportnr.: 87-12,
Rijks Universiteit Leiden, mei 1987.
(2) Communication kernels - a high level synchronisation primitive supporting error
handling.
Thirteenth Symposium on Microprocessing and Microprogramming Portsmouth,
I4-17 september 1987, (proceedings in januari 1988).
(3) Higher level synchronisation constructs for the tool process model Computer
Science in the Netherlands 2-3 november 1987, biz. 263-282
Bovendien werd dit project voorgesteld op de bijeenkomst van de sectie Parallelle en
Gespreide Systemen van SION op 13 januari 1987.
EERDERE PUBLICATIES DIT PROJECT:
I. J. VAN DEN Bos, Comments on ADA communication, Sigplan Notices, June 1980,
pp. 77-81.
2. J. STROET, An alternative to the Communication Primitives in ADA, Sigplan Notices, Vol. 15, 1980 pp. 62-74.
3. J. VAN DEN Bos, M.J. PLASMEUER, J.W.M. STROET, Process communication based
on input specifications, ACM-TOPLAS (Transactions on Programming Languages
and Systems), Vol. 3, 3, 1981, pp. 224-250.
4. M.J. PLASMEIJER, Input Tools - A language model for interaction and process communication, PhD Thesis, University of Nijmegen, June 1981.

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
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Om de mogelijkheden te bestuderen van "eye-in-hand" vision is een speciaal voor dit
project aangeschafte miniatuur CCD-camera (3cm lang, 1cm diameter) tezamen met een
gestructureerde lichtbron in een robothand gemonteerd. Calibratie technieken voor dit
gecombineerde robotcamera systeem zijn ontwikkeld aan de hand van een softwarepakket van de japanse gastmedewerker dr.M.Ishi (NFI). Deze software is geoptimaliseerd
voor onze opstelling. De calibratie betreft enerzijds de calibratie van de robotarm en
anderzijds de calibratie van het vision systeem gemonteerd in de grijper. Beide calibratie technieken zullen worden geintegreerd met de robotbesturingssoftware.
Met name het gebruik van "eye-in-hand" vision opent belangrijke mogelijkheden voor
inspectie van de werkomgeving "on the spot". De calibratie procedure van de camera is
zo opgezet. dat deze op autonome wijze door het sensorsysteem verricht kan worden.
Het model voor het sensorsysteem is zodanig dat het sensorsysteem als een autonome
eenheid functioneert, die in staat is zijn eigen fouten te traceren en eventueel op te lossen. Uitgaande van dit model za1 het sensorsysteem in staat moeten zijn om te functioneren in een variable omgeving.
PuBLICATIES:

G.A. WELLER, A. CHOUDRY, L.O. HERTZBERGER, G.R. MEIJER, Recognition of
polyhedral objects under structured illumination.
Proc. Int. Conf. on Intelligent Autonomous Systems, ed. L.O. HERTZBERGER,
F.C.A. GROEN p.676-680
(North-Holland, Amsterdam)

Algoritmen voor meervoudige sensorsystemen
Projectleider
Medewerker
Aanvang

prof.dr. L.O. Hertzberger (UvA)
dr. W. Duinker (UvA)
drs. G. de Boer
ljuni 1987

In het onderzoek is een aanzet gegeven tot zowel het numeriek als symbolisch combineren van informatie afkomstig van meerdere sensorsystemen.
Voor de numerieke combinatie is de "Extended Kalman Filtering" (EKF) benadering
een geschikte kandidaat. Een EKF benadering voor het stereo-vision probleem wordt
geinplementeerd aan de hand van plublicaties van de groep van Faugeras (INRIA).
Deze implementatie za1 het mogelijk maken om eventuele beperkingen te vinden van
deze techniek voor het integreren van informatie van meerdere sensoren. Tevens kunnen
de mogelijkheden worden nagegaan om een parallel computersysteem voor deze toepassing te gebruiken. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar de EKF-benadering voor het
combineren van ultra-sson afstandssensoren voor het navigeren van een mobile robot.
Een SUN werkstation met het Al software pakket ART is aangeschaft om symbolisch
manipulatie te bestuderen. Een belangrijke reden om ART te kiezen is de mogelijkheid
om te werken met hypothethisch redeneren. De integratie van hypotheses en numerieke
informatie beidt volgens ons grote mogelijkheden om in de trant van Bayesian analyse
te komen tot een geintegreerd redeneer-en algoritmeselecetie-systeem voor meervoudige
sensorsystemen.
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WGM BESTUURLIJKE INFORMATIEKUNDE

WERKGEBIED

Het vakgebied bestuurlijke informatielrunde heeft als terrein van onderzoek de bestudering en beschrijving van de informatievoorziening, in het bijzonder met behulp van
computersystemen, ten beboeve van bet besturen, het beheersen en het doen functioneren van door mensen bestuurde organisaties.
Het terrein van onderzoek omvat de ontwikkeling van theorieen, methoden en technieken die betrekking hebben op de ontwikkeling, het onderhoud en bet gebruik van
computerondersteunde informatiesystemen in organisaties.
Tot het vakgebied beboren mede:
bet ontwikkelen en toepassen van inzichten in het leiden en sturen van informatieactiviteiten in organisaties;
het ontwikkelen en toepassen van (computerondersteunde) metboden en technieken
ten behoeve van het beschrijven en analyseren van de problematiek van
informatiebeboeften en ten behoeve van bet ontwerpen en invoeren van
informatiesystemen;
bet ontwikkelen en toepassen van tbeorieen en instrumenten om de effectiviteit en
effi.cientie van toepassingsgebieden te kunnen beoordelen.
Op dit terrein spelen contingentievariabelen (type, cultuur, structuur, omvang, groeifase
van een organisatie etc.) en aspecten (techniscbe, economiscbe, sociale, ruimtelijke,
politieke, infologiscbe, veiligheids- e.d.) een invloedrijke rol.
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