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Wiskunde kan decentraal beheer effectiever maken
10 FEBRUARI 2014 14:02 ROLF ZAAL NIEUWS

Nieuwe wiskundige modellen kunnen -
 althans in theorie - de besturing van
 complexe online dienstenketens
 verbeteren. Daarmee zou de snelheid
 en de betrouwbaarheid van
 bijvoorbeeld het internationaal
 betalingsverkeer of sociale media
 kunnen worden verbeterd.

 Grote complexe ketens van IT-diensten
 worden doorgaans decentraal gemanaged. Daarbij optimaliseren de diverse
 decentrale beheer-actoren elk hun eigen directe omgeving, wat niet
 noodzakelijkerwijze tot gevolg heeft dat dan ook het geheel optimaal opereert.

Joost Bosman, promovendus aan het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in
 Amsterdam, ontwikkelde wiskundige modellen om systeemcapaciteit effectiever in
 te zetten door slimmer gebruik te maken van bestaande besturingsmechanismen.
 Dat zou het over all serviceniveau sterk verbeteren, concludeert hij. 

Procesinformatie van derden
In zijn onderzoek onderscheidt Bosman in drie factoren die een uitdaging vormen in
 de ontwikkeling van kwantitatieve wiskundige modellen:

veranderlijkheid van de vraag naar systeemcapaciteit,
onzekerheid over de beschikbaarheid van systemen 

beperkte beschikbaarheid van procesinformatie in systemen van derde
 partijen. 
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Reglement reacties

De laatste factor vormt volgens Bosman de grootste uitdaging. Om deze uitdaging
 aan te gaan, ontwikkelde Bosman kwantitatieve modellen die de essentiële
 dynamiek beschrijven van op service gerichte besturingsmechanismen. Een deel
 van de oplossing bleek te liggen in gebruik van dynamische informatie, waarmee de
 aansturing van systemen doorlopend wordt bijgesteld. 

Bosman verdedigt zijn proefschrift ‘Optimal Quality of service Control in
 Communication Systems’ volgende week aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. 
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