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Dit is het eerste nummer van de Nieuwsbrief van de Werkgemeenschap
Theoretische Informatica .
Een van de doelstellingen van de W.T . I . is de uitwisseling van informatie
over de verschillende activiteiten op het gebied van de theoretische
informatica in Nederland.
Onder andere deze Nieuwsbrief is bedoeld als middel daartoe . Orn deze reden
is zowel een gedeelte aan onderzoek sactiviteiten als een gedeelte aan
colloquia en seminaria gewijd . Bovendien zijn een ledenlijst, een verslag
van de oprichtingsvergadering, waarin de redenen voor de oprichting van de
W.T.I. en haar doelstellingen uiteengezet staan, en het verslag van de
tweede bijeenkomst van de W.T . I . opgenomen.
Alle suggesties met betrekking tot de opzet van de Nieuwsbrief zijn
welkom. Vooral te plaatsen bijdragen over activiteiten op theoretisch
informatica gebied in Nederland worden op prijs gesteld.
Vergeet niet dat dit onze Nieuwsbrief is.
Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking.

G. Rozenberg,

secretaris van de Werkgemeenschap
Theoretische Informatica .
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WERKGEMEENSCHAP THEORETISCHE INFORMATICA
Tijdens het Vijftiende Nederlands Mathematisch Congres , dat werd ge houden in Eindhoven , vond de oprichtingsbijeenkomst plaats van de Werkgemeenschap Theoretische Informatica (WTI) .
Deze WTI is een der werkgemeenschappen welke onlangs werden gevormd
op instigatie van de Nederlandse Commissie voor de Wi skunde . Karakter en
doe l van een dergelijke werkgemeenschap mogen blijken uit de volgende
aanhaling uit een informatief document van de Commissie Algemene

Vra~g

stukken Wetenschappeli jk Onderzoek (CAVWO) van de Academische Raad :
"Een werkgemeenschap is de landelijke samenwerkingseenheid van onderzoekers
en groepen van onderzoekers op een bepaald onderzoeks terrein waarbinnen
adequate bespreking en beoordeling van het onderzoek moge l ij k is ...
Deelnemer aan de werkgemeenschap kunnen uitsluitend zij worden die daadwerkelijk onderzoek verrichten . .. . De werkgemeenschap heeft als taak
inventarisatie, verslaggeving naar buiten en uitwisseling van informatie ,
coordinatie ,
beoordeling,
prioriteitsstelling ,
met betrekking tot universitair en van elders ingebracht onderzoek op het
betreffende vakgebied".
Tijdens bovengenoemde vergadering verschafte Prof . dr . J . W. de Bakker
nadere informatie over verschi llende technische en organisatorische
aspecten van de WTI . De daarop volgende discussie bewoog zich hoofdzakelijk
rond het probleem van een precieze definitie van Theoretische Informatica.
Zoals gebruike li jk hebben deze besprekingen geen concrete resultaten
(definitie van Theoretische Informatica) opgeleverd, hoewel wel duidelijk
de verschillende opvattingen hieromtrent naar voren kwamen . (Een der
aanwezigen sprak zich uit tegen een aparte werkgroep voor Theoretische
Informatica.)
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Naar het zich laat aanzien waren de meeste aanwez i gen van mening , dat de
beste aanwijzing wat onderzoek in de Theoretische Informatica nu wel
behelst, wordt gevonden in de onderwerpen welke zijn gepresenteerd op de
volgende colloquia:
de colloqui a van de Europese Associatie voor Theoretische Informatica ,
de Oosteuropese symposia Mathematical Foundations of Computer Science ,
de Amerikaanse symposia Theory of Computing , Foundations of Computer
Science and Principles of Programming Languages .
Van de 23 aanwezigen te Eindhoven besloten 22 lid te worden van WT!.
Besloten werd tot de volgende bestuursamens telling :
Prof . dr . J.W. de Bakker (MC)

voorzitter ,

Dr . P. van Emde Boas (UvA),
Dr . J. van Leeuwen (RUU),
Prof . dr . G. Rozenberg (RUL)

secretaris ,

Prof . dr. ir . L. Verbeek (THT) .
De belangrijkste taak van de WTI in deze beginfase lijkt wel hierin te
l iggen de informatie-uit wisseling tussen de verschillende Nederlandse
onderzoeksgroe pen te coordineren. Gedacht wordt aan het uitgeven van een
NEWSLETTER, waarin alle relevante informatie wordt opgenomen. Derhalve
verzoek ik U mij alle informatie welke U voor deze NEWSLETTER van belang
acht toe te zenden. In aanmerking komen o.a. :
l ijsten van recente technische rapporten,
aankondigingen van voordrachten , seminars,

•• •I

berichten over buitenlandse bezoekers ,
korte samenvatting van lopend onderzoek in Uw instelling.
Open problemen en korte mededelingen van resultaten van Uw onderzoek zijn
eveneens welkom.

G. Rozenberg.
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VERSLAG VAN DE TWEEDE BIJEENKOMST VAN DE WERKGROEP THEORETISCHE INFORMATICA
Deze bijeenkomst werd 28 november 1979 gehouden aan de Rijksuniversiteit te Utrecht . Het programma bestond uit drie voordrachten en een vergadering .
De gehouden lezingen waren achtereenvolgens :
"The equivalence problem for tree transducers " door Dr. J . Engelfriet,
"Communicating Sequential Processes (CSP): from denota t ional via wp - to
Hoare-style semantics" door Dr . W.P . de Roever en
"Non-deterministic computation on algebraic data types " door Dr. J.V .
Tucker .
De vergadering werd om 16.30 uur geopend door de voorzitter van het
bestuur van de WTI, Prof. dr . J.W. de Bakker .
Als eerste punt werd door Dr . W.P. de Roever opgemerkt dat in het verslag
van de vorige bijeenkomst niet genoeg details waren opgenomen . Op voorstel van Prof. dr. J.W. de Bakker werd dat verslag echter toch door de
vergadering goedgekeurd.
De secretaris, Prof. dr. G. Rozenberg , peilde vervolgens de mening
van de aanwezigen over een naam voor de nieuwsbrief van de werkgemeenschap .
Aan de naam "Nieuwsbrief WTI " werd door de meeste aanwezigen de voorkeur
gegeven. Deze naam wordt dan ook aangehouden. De verschijningsfrequentie
zal 2

a

3 keer per jaar zijn. In verband met het aankondigen van seminaria

e.d. werd het noodzakelijk bevonden dit vast te stellen .
Verder deelde de secretaris nog mee, dat de werkgemeenschap op dat moment
meer dan 30 leden telde.
Onder leiding van de voorzitter werd opnieuw een discussie gevoerd
over de definitie van Theoretische Informatica . Dit gesprek moest worden
afgebroken in verband met de tijd . De voorzitter deelde nog mee , dat een
commissie van de A. R. S.I., bestaande uit hemzelf , Dr . J . van Leeuwen,
Prof . dr. ir. W. L. v.d. Poe!, Prof . dr. R. P . van Riet en Prof . dr . A. A.
Verrijn Stuart tot dan toe een keer bijeen was gekomen om o . a . over de
organisatie e n onderverdeling van de informatica te praten .
In af wachting van een advies van deze commissie zullen geen andere werkgemeenschappen op het gebied van informatica opgericht worden .
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Orn gelegenheid tot discussie te hebben besloot men tenslotte voor
verdere bijeenkomsten meer tijd te reserveren dan deze keer .
Verder liet de vergadering het aan het bestuur over om een agenda samen
te stellen en eventueel rond te sturen voor de volgende bijeenkomst van
de Werkgemeenschap Theoretische Informatica, die gehouden zal worden
tijdens het 16e Nederlands Mathematisch Congres in april 1980, in Nijmegen .
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ONDERZOEK IN THEORETISCHE INFORMATICA IN NEDERLAND

Vakgroep Informatica en Numerieke Wiskunde Universiteit van Amsterdam

Onderzoek Theoretische informatica:
Van de onderzoeks projecten genoemd in het plan voor de subfaculteit
wiskunde UVA zijn van belang voor de theoretische informatica de volgende
(deel)projecten:
92h

Methodologie van wiskundig programmatuur

onderzoekers: Th.J . . Dekker
onderwerp : axiomastelsels voor floating point arithmetiek en het gebruik
hiervan voor correctheidsbewijzen van numerieke algorithmen . Onderzoek
naar wenselijke eigenschappen van programmeertalen mbt. bruikbaarheid voor
mens-machine en/of mens-mens uitwisseling van numerielealgorithmen.
93a

Montague semantiek voor programmeertalen

onderzoekers: T . M.V. Janssen (MC) & P. van Emde Boas
onderwerp: toepassing van

idee~n

die ten grondslag liggen aan de voorstellen

van Montague voor de behandeling van de semantiek voor natuurlijke talen in
de semantiek van programmeertalen. Tot nog toe heeft dit geleid tot een
behandeling van het referentiebegrip

a

la ALGOL 68, en een analyse van de

rol en betekenis van het Fregensche principe '.an Compositionaliteit van
betekenis voor de semantiek van natuurlijke en programmeertalen.

93b

Complexiteitstheorie

onderzoekers : P. van Emde Boas , H.W . Lenstra , A. K. Lenstra, ism. MC & RUU.
onderwerp: wisselende onderwerpen uit de abstracte en/of concrete complexiteitstheorie. van de thema ' s gedurende de afgelopen jaren kunnen genoemd
worden:
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het stenigen van een graaf
complexiteitsclassificatie van lineaire problemen
convexe omhulsel in het platte vlak
muizen in doolhoven
twee lijnen kleinste kwadraten en kniklijn
verder dient te worden vermeld het voortdurende "number crunching" project
van onze gewaardeerde gast Prof . dr. ir . mr. Hosia W. Labbers, waarvan
helaas geen concrete resultaten zijn aan te kondigen.

Recent reports, dept . of Mathematics, University of Amsterdam .
Roetersstraat 15, 1018 WB

79-02

Amsterdam , Netherlands.

Th . J . DEKKER , Correctness

proofs and machine Arithmetic.

Abstract: The purpose of this paper is to give some results in the area of
proving correctness of numerical programs . Attention is focussed to
correctness of programs in inexact (floating-point) arithmetic satisfying
certain sets of axioms . Finite precision as well as limite- exponent range
are considered. As an example, correctness proofs are presented for some
algorithms for finding a zero of a function in an interval.
preprint: published in L.D . Fosdick ed. Performance evaluation of numeri cal
software, proc. of the IFIP TC 2 . 5 working conference . Baden Austria Dec

11-1 5 1978 . North Holl. (1979 ) pp 31-43 .

79-06

P . van EMDE BOAS ,

Complexity of Linear Problems .

Abstract: The complexity of classification of the following collection of
20 decision problems: " Does the system of (single) line ar inequalities
(linear equations) Ax S b ( Ax

b ) with rational A and b, have a

solution with rational (rational non- negative , integral , integral nonnegative , 0-1 valued) coefficients ? " is known in the literature for 19
cases . We provide an NP- completeness proof for the remaining open case:
the single line ar equation over the non-negative integers.
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preprint: published in L . Budach ed . Foundations of computation theory 2,
proc. conf . Wendisch Rietz GDR Sep 17-21 1979 . Akademie verlag , Berlin GDR
(1979) pp 117-1 20 . (also to appear in Springer LNCS series)

79- 07

P. van EMDE BOAS & T . M. V. JANSSEN , The impact of Frege 's principle of

Compositionality for the semanti'.cs of programning and natural languages .
Abstract: The paper investigates the consequences of the Fregean principle
of compositionality of meaning. This principle is generally adheared to in
logic, programming theory and semantics of natural languages . We argue that,
when formally interpreted, the principle requires an algebraic framework :
syntax and semantics are similar sorted algebras and t he meaning operator
a homomorphisl'l. For practice this means that the principle asks for a one
to one correspondence between syntactic and semantic rules. This idea
leads to a useful heuristic tool for locating and solving problems in
semantics, and understanding and improving solutions given in t he literature .
Our algebraic approach is compared to related proposals .
preprint : to appear in Proc . Frege memorial conference, Jena GDR May 0 1-11.

79-10

Th. J. DEKKER, Design of languages for Nwnerical Algorithms .

Abstract : The purpose of this paper is to describe desirable features for
languages for numerical algorithms . We present a brief historical survey
on automatic numerical computation over the past three decades . Subseque ntly
we discuss desirable features for algorithmic languages used for communication with automatic computers , dealing in particular wi th data structures,
protection and flow-of-control. Next we deal with desirable features for
communication between human readers and writers in exchanging algorithms
and documenting programs.
preprint: Presented at conference NS79 on the production and assesment of
numerical software , Liverpool University, April 1979.
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P . van EMDE BOAS, On the n(nlogn)
maximal vector determination .

79-13

Lowerbound for convex hull and

Abstract : For the problem of determining the convex hull of a finite set
of points in the plane an

n(nlogn)

lowerbound is known . Shames derives

this lowerbound requiring the points to be listed in cyclic order.
Preparata & Hong obtain a lowerbound on the number of pairwise comparisons
between similar coordinates. Both proofs are based upon a reduction of
sorting to the problem considered. We present a direct proof for the
lowerbound, which applies to the general class of linear search trees and
which allows the vertices of the convex hull to be listed in arbitrary
order with repetitions.
preprint: submitted for publication .

Wiskundig Seminarium Vrije Universiteit Amsterdam
Drs. A. Nijholt verricht onderzoek op het gebied van ontleden en van
grammaticale equivalentie-relaties . In het bijzonder wordt daarbij aandacht geschonken aan de "grammati cale overdekking" (grammar cover), een
concept dat niet alleen theoretisch interessant is maar ook praktische
toepassingen heeft (bijvoorbeeld in vertaler genererende systemen) .
Getracht wordt ontleedbaarheidseigenschappen van context-vrije g rammatica ' s te formu l eren . Naast de grammaticale overdekking komen daarbij
begrippen al s syntax-categorie, structurele equivalentie en "grammar
forms " aan de orde .

Recente publicaties:
1.

A left part theorem for grammatical trees , Discrete Mathematics 25

2.

A sul"Vey of normal form covers for context- free grammars, IR 49

(1979), 51-64 .
februari 1979 , Vrije Universiteit .
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3.
4.

GrQ!TU7rlr functors and covers : From non- left- recursive to Greibach
normal form gr<1JTU11ars, BIT 19 (1979) , 73 - 78 .
A survey of normal form covers for regular grammars, IR- 52, juni
1979 , Vri je Universiteit .

5.

From left regular to Greibach normal form grammars, Information Processi ng Letters 9 ( 1979) , 51 - 55 .

6.

Structure preserving transformations on non- left- recursive grammars,
ICALP 1979 , LNCS 71 , 446-459 .

7.
8.
9.

LL-regular grammars, manuscript (herz i ene versie) , juli 1979 .
(met E . SOISALON- SOININEN) Ch(k) grammars : A characterization of
LL(k)- languages, MFCS 1979 , LNCS 74 , 390- 397 .
Simple chain grammars and languages , Theoret ical Comput er Science 9
(1979) . 287- 309.

10 .

Strict deterministic grammars and Greibach normal form, EIK 15 (1979) ,

11.

Over ontleden en gra:nunaticale equivalentie- relaties, manuscript,

395- 40 1.
oktober 1979 , te verschijnen in een MC- syllabus .
12.

Left part parsing of simple chain grammars, manuscript , november 1979.

Mathematical Centre Amsterdam
Recent r ese ar ch in Theoretical Computer Sci enc e at the Mathematical Centre
is made up of a number of individual contri butions t o the areas of computa-

tional complexity and program semantics, a nd a project whose roots l ie in
both terri tories .
In complexi ty theory the subjects under investigation are Turing ma.chinebased complexity and the complexity of geometric algorithms .
P . M. B. Vitanyi is presently studying the comparative power of Tur i ng machines with differing numbers of work-tapes, heads per tape , instruction
repertoires, and so on, under restri ctions on their time complexity .
Concentrating on models with k tapes , k heads and k jumping heads , and on
two- way multihead automata , a l l subject to the condition that they operate
in real- time, he has investigated how differ ing machi ne specifications entai l differing powers of computation . For example , it can be shown that
k+l heads are stronger than k heads for r eal-time Turing machines and that
jumps add power to real -time t wo-way automa t a .
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Work is in progress as to whether k heads are better than k tapes in
real- time Turing machine computations and also about the notion of parti al
obliviousness in computations . Report [IW 111 ] is the first in a series
detailing this work .
The effect on the space complexity of a family of languages when extended
by iterated A-free deterministic substitution has been studied by
P.R.J. Asveld in [IW 108]. Deterministic substitution differs from ordinary
language-theoretic substitution in that

aZZ

occurrences of the same

~ymbol

have to be replaced by the very same word . It is shown that several Turing
machine-based complexity classes (for example the families of (non)deterministic context-sensitive languages, of two- way (non)deterministic nonerasing stack automaton languages, NP, and PSPACE) are closed under iterated A-free deterministic substitution. But that none of these classes is
however closed under controlled iterated A-free deterministic substitution .

v

In Asveld ' s [ IW 114] several results of Gh. Paun on the generation of
language families using iterated gsm's have been generalized. Vitanyi ' s
research interests in formal language theory is represented in [7,8 ].
In [ I W 106],

v. Stoltenberg-Hansen and J.V . Tucker prove the existence,

for any r.e. Turing degree , of a computable field of complex numbers whose
set of roots of unity is undecidable and of that degree .
In geometric complexity, P.M . B. Vitanyi, in collaboration with D. Wood
(McMaster University, Canada) have designed fast algorithms for computing
the perimeter of a set of intersecting rectangles or determining the
boundaries , see [ I W 121] . These algorithms (and a related one for the
measure problem) are analysed with respect to time and space resource in
actual computer implementations through different computing models for the
manipulation and storage of numbers . On a unit cost RAM these algorithms
are optimal in both space and time .
Ultracomputers are assemblages of processors that are able to operate concurrently and can exchange data through communication lines in one cycle
of operation. L.G . L . T . Meertens showed in [IW 117 ] that when Batcher's
bitonic sort is adapted to ultracomputers (of size N) the resulting
algorithm will take time 0((log N)2) .

16
In [IW 118 ] it is shown that buildi ng an ultracomputer by coupling smaller
ultracomputers is impossible without violating the (physical) constraint
of a limited fan in/out of conununication lines .
Work on semantics contributes to the denotational semant ics of general

program languages and to the aZgebraic theory of data type semantics.
J.W . de Bakker has completed the draft of a monograph on the "Mathematical
Theory of Program Correctness", to be published by Prentice- Hall International (and expected to appear in September 1980). A substantial part of
the research on semanti cs performed in the department in recent years is
brought together in this book, in particular work of former colleagues
K.R. Apt (Erasmus University) and W.P. de Roever (University of Utrecht) .
The main aim of the book is to use the tools of denotational semantics to
provide a mathematically rigorous foundation for proof systems for (partial)'
program correctness . More specifically , it studies issues related to soundness and completeness of proof systems dealing with various progranuning
concepts (assignment, while-statements , recursion , nondeterminacy , P?rameter
mechanisms, goto ' s). The book has been prepared with the assistance of
A. de Brui n and J.I. Zucker*) who, besides their overall share in the work ,
contributed a chapter on goto statements, and an appendix on the expressibility of weakest preconditions and strongest postconditions , respectively .
The paper [ I W 116 ] by de Bakker and Zucker summarises a section of the
book ; and de Bakker ' s [ 1] summarises i ts chapter on parameter mechanisms .
In [IW 74 ] A. de Bruin ' s work on the semanti cal description on " jumps " in
program languages provides a denotational and an operational semantics for
the ordinary goto statement together with a justification of the axiomati sations of Clint and Hoare . De Bruin i s presentl y studying the problem
situation pr esented by more intricate " jumping " such as those which occur
in the matching process of SNOBOL 4 .
*)

Dr . Zucker has recently resigned from the Centre to become a Senior
Lecturer in Computer Science in Bar Ilan University, Israel . However,
Dr. R. J. Back , on leave from the University of Helsinki Computing
Centre, will be resident at the MC for the present academic year; his
interests are program constructi on techniques , program correctness and
program semantics .
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L.G.L.T. Meertens ' studies of the language ABSTRACTO, described in [IW 120),
address among a number of topics, various questions related to (definitions
of) weakest preconditions.
The initial algebra semantics for data types, and their algebraic specification, has been the subject of studies by J . V. Tucker together with
J.A. Bergstra (University of Leiden). In [IW 115) , see also [3], the well
known algebraic techniques used for data type specification are exhaustively compared as to their powers of definition. Moreover, on giving a formal
definition of what is a constructive data type semantics, it is shown that
the finite equational specification methods which allow hidden functions
are adequate to uniquely determine all computable data types. The sequel
(4) gives a characterization of the computable data types in terms of the

structural properties of proof systems available for the definition of
their semantics. Not unrelated to these researchers, their paper [IW 119 )
with J . Tiuryn (University of Warsaw) analyses in the case of an
(unspecified) data type how the equivalence of two programs may or may
not be determined from the equality of the sets of "before- after"
assertions expressible and true of them in a first - order language.
The project cojoining ideas from complexity theory and semantics is
authored by P . R. J . Asveld and J.V . Tucker . It attempts to invent an
operational view of initial algebra semantics for data types which
supports a method of analysing the computational complexity intrinsic to
any high- level data type but, in a way consistent with the Turing
machine-based complexity theory which analyses the complexity of implementing its syntactic specification. Their framework has been tested in
a comparison of time and space . resources used by deterministic and nondeterministic high-level program language and is next to be used in a
study of probabilistic algorithms on general data types . Reports on this
work are now in preparation.
Other activities concerning theoretical computer sci ence at the M.C.
include the organization of a
working group on "Analysis of Algorithms " (in cooperation with the
Department of Computer Science , University of Utrecht, and the Mathematical Institute, University of Amsterdam) .
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The group meets biweekly at the M.C.; this year's topic is the theory
of NP-complete problems, which is treated following M.R . Garey &
D.S. Johnson's book on "Computers a nd Intractability - A Guide to the
Theory of NP-Completeness" (Freeman, San Francisco, 1979) .
working group on "Semantics of Programming Languages" (together with
the Department of Computer Science, University of Utrecht). This group
meets monthly at the University of Utrecht; for a more detailed
announcement see elsewhere in this bulletin.
(general) computer science colloquium, where incidentally a talk on
a theoretical subject is presented (e . g. A. Nijholt f rom Free
University of Amsterdam on "Parsing and Grammatical Equivalence
Relations" in the series of lectures on "Capita Implementation
of Programming Languages " ) . This year ' s series of lectures (FebruaryMay, 1980) is devoted to " Higher Programming Languages and Computer
Architecture".
Mathematical Centre, 2e Boerhaavestraat 49 , 1091 AL Amsterdam .

Reports
IW

74

A. de BRUIN, GOTO Statements ; Semantics and Deduction Systems .

IW 116

v. STOLTENBERG- HANSEN & J.V . TUCKER, Computing Roots of Unity
in Fields (to appear in : Bull . London Math. Soc . ) .
P.R.J. ASVELD, Space- Bountkd Complexity Classes and Iterated
Deterministic Substitution. (to appear in: Inform.& control).
P.M.B. VITANYI , MuZtihead and Multitape Real-Time Turing Machines .
P.R.J. ASVELD , On Controlled Iterated GSM Mappings and Related
Operations (to appear in: Rev. Roum. Math. Pures et Appl . ).
J.A. BERGSTRA & J.V. TUCKER , Algebraic Specifications of
Computable and Semi-Computable Data Structures.
J .W. de BAKKER & J . I . ZUCKER, Derivatives of Programs (to appear

IW 117

L.G.L.T. MEERTENS, Bitonic Sort on Ultracomputers .

IW 11 8

L . G. L.T. MEERTENS, Recurrent Ultracomputers Are Not log N- Fast .

IW 106
IW 108
IW 111
IW 114
IW 115

in: Proc. Coll. on Mathematical Logic in Programming , Coll. Math .
Soc . Janos Bolyai,North-Holla nd) .
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IW 119
I W 120

J . A. BERGSTRA , J . TIURYN & J . V. TUCKER , Correctness Theories
and Program Equivalence.
L . G. L. T . MEERTENS , ABSTRACTO 84 : The Next Generation, (appeared
in : Proc . 1979 Ann . Conf. ACM, Detroi t Michigan , pp . 33- 39) .

IW 121

P . M. B. VITANYI & D. WOOD , Computing the Perimeter of a Set of

Rectangles .
Other publications
1.

J .w. de BAKKER, A Sound and Complete Proof System for Partial Program
Correctness, Proc. Bth Symp. Mathematical Foundation of Computer
Science (J . Be~al , ed . ) , pp. 1-12 , Lecture Notes in Computer Science
74 , Springer 1979 .

2.

J.W . de BAKKER (with the assistance of A. de BRUIN and J.I . ZUCKER),
Mathematical Theory of Program Correctness, Prentice-Hall , 1980.

3,

J . A. BERGSTRA & J.V. TUCKER , On the Adequacy of Finite- Eouational
Methods for Data Type Specifications, ACM-SIGPLAN Noti ces.!.! ( 11) 1979 .

4.

J . A. BERGSTRA & J . V. TUCKER, A Characterization of Computable Data

Types by Means of a Finite, Equational Specification Method,
MC· Report IW 124/79 .
5.

J.W . de BAKKER, J . van LEEUWEN eds . , Foundations of Computer Science
III, Part 1 : Automata, Data Structures, Complexity, Mathematical
Centre Tracts 108 (1979) .

6.

J . W. de BAKKER, J. van LEEUWEN eds . , Foundations of Computer Science
III, Part 2 : Languages , Logic, Semantics, Mathematical-Centre
Tracts 109 (1979).

7.

P . M. B. VITANYI , Lindenmayer Systems : Str ucture, Languages , and Growth
Functions, Mathematical Centre Tracts 96 (in preparation) .
P . M. B. VITANYI , A Note on DPDA Transductions of {o ,1} * and Inverse
DPDA Transductions of the Dyck Set, Report 79/2 , DIKU, Copenhagen .

8.

Vakgroep Informatica Technische Hogeschool Delft
Het onde rzoek theoretische informatica in de vakgroep Informatica omvat de
volgende onderwerpen :
a.

Meerdimensiona l e herschrijfsystemen

Het doel van het onderzoek is na te gaan op welke wijze herschrij f systemen
kunnen worden gebruikt bij het beschrijven cq het werken met verzamelingen
waarvan de elementen op natuurlijke wijze gerepresenteerd worden door
midde l van grafen , array ' s of in het algemeen door "plaatjes ".
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Verwacht wordt dat eventuele resultaten toegepast kunnen worden bij
patroonherkenn ing , "artificial intelligence" en bij de bestudering van
biologische systemen .
Op korte termijn is het de bedoeling te komen tot een enigszins gestroomlijnde theorie voor het herschrijven van grafen alsmede tot een uitwerking
van het ontledingsprob leem.
b.

Komplexiteit

Doel van het project is het ontwikkelen en gebruiken van rnethoden voor de
analyse van oplossingmetho den voor problemen uit de informatica-p raktijk.
Hierbij wordt aandacht geschonken aan de sarnenhang tussen een oplossingsrnethode en de gebruikte datastructuren .
In dit kader wordt ook gewerkt aan varianten op tries die een beter geheugengebruik waarborgen.
c.

Het automatisch bewijzen van theorema ' s

Doel van het project is het onderzoek van de irnplementatie en de komplexitei t van de diverse autornatische bewijsprocedur es (voor he t bewijzen van
theorerna's). De aandacht is hierbij vooral gericht op concrete theori en ,
voorlopig is dit onderzoek gericht op de elernentaire projectieve meetkunde in het plat te vlak. In dit kader wordt ook onderzoek gedaan naar
het autornati sch bewijzen van bepaalde correctheidsui tspraken van eenvoudige gestructureerd e programma's.
De groep theoretische inforrnatica bestaat uit een lektor (Dr . S.C . van
Westrhenen) + een volledige medewerker (Drs . R. SolDlllerhalder) + een
parttime rnedewerker (Drs. v.d . Burg) .
Verder werken aan bovenstaand onderzoek mede een aantal af studeerstudent en
en een promovendus .
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Vakgroep Toegepaste Wiskunde en Informatica Rijksuniversitei t Leiden

De groep, die zich binnen de Vakgroep Toegepaste Wiskunde en Informatica
van de Rijksuniversiteit Leiden bezighoudt met theoretische informatica,
bestaat uit de volgende personen :
Dr. J.A . Bergstra,
Ors . H. J . M. Goeman ,
Ors. H. C.M. Kleijn,
Prof . dr . A. Ollongren,
Prof. dr . G. Rozenberg.
Hun onderzoeksactiviteiten worden hieronder beschreven .
J . A. Bergstra is op het moment geinteresseerd in algorithmische logica,
abstracte datatypes en "fixed points " in algebraische theorieen. Op het
gebied van abstracte datatypes verricht hij, in samenwerking met
J . V. Tucker en H.C . M. Kl eijn onderzoek naar de ariteiten van "hidden
enrichment" functies voor abstracte datatype specificaties , terwijl met
J . Tiuryn en J . Meijer de uitdrukkingskracht van verschillende deelsystemen
van Tiuryn ' s "Logic of Effective Definition" wordt onderzocht .
H. J.M . Goeman onderzoekt methoden en technieken voor het ontwikkelen en
analyseren van programma's, semantische concepten en methoden voor het
denken over parallelle processen . Hij heeft onderzoek gedaan naar algorithmen voor de implementatie van synchronisatieconcepten .
H.C.M . Kleijn is geinteresseerd in formele talen, abstracte datatypes
en Petri netten . Zij werkt aan de c l assificatie van paral l elle herschrijf systemen, aan selectieve substitutie grammatica ' s als een algemeen kader
voor de grammaticale taaltheorie, en aan twee niveaugrammatica ' s . Verder
onderzoekt zij (met J .A. Bergstra en J . V. Tucker) de kracht van unaire
"hidden enrichment" functies in de theorie van abstracte datatypen .
A. Ollongren werkt op het moment in samenwerking met W.E. van Waning aan
een onderzoek nnar de wijzen, waarop de algorithmen van D. Barton voor
het expanderen in machtreeksen van de oplossingen van s t elsels vergelijkingen, in APL geimplementeerd kunnen warden.
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Verder is hij bezig met de vraag in hoeverre de Vienna Development Method
(en meer in het bijzonder de metataal META IV) gebaseerd kan worden op
multi- level arrays en doet hij onderzoek naar de toepasbaarheid van multilevel arrays en naar een uitbreiding van de klasse der eindige mu lti-level
arrays naar een klasse van oneindige objecten .
Het onderzoek van G . Rozenberg ligt op het terrein van de grondslagen van
context-vrije talen, selectieve substitutie grammatica ' s , parallellisme
in herschrijfprocessen - in het bijzonder L systemen -, twee niveau grammatica ' s, " grammatical similarity" , graafgrammatica ' s en automaten . Verder
werkt hij aan " concurrent processes" , homomorfe representaties van effectieve processen en de theorie van computer structuren (organisatie).
Verder zijn bij de onderzoeksactiviteiten van deze groep Ors . O . Janssens
en Ors . R . Verraedt betrokken . Zij werken aan een promotieonderzoek bij
G . Rozenberg . O . Janssens onderzoekt het gebied van graafgrammat ica ' s en
R . Verraedt dat van " grammatical similarity".

Recente rapporten :
79- 2
79-3
79-4
79-6
79-7
79- 8
79- 9
79-11
79-1 2

A systematic approach to formal language theory
through parallel rewriting.
A. EHRENFEUCHT , R . PARIKH & G . ROZENBERG , Pumping lemmas for
regular sets.
A. EHRENFEUCHT & G . ROZENBERG , An observation on scattered
grammars .
J . A. BERGSTRA & J . TIURYN, Algorithmic d.egrees of algebraic
structures .
A. EHRENFEUCHT & G. ROZENBERG , Finding a homomorphism between
two words is NP complete .
H.C . M. KLEIJN & G . ROZENBERG , A study in parallel rewriting
systems.
G. ROZENBERG & R . VERRAEDT , Synchronized and d.esynchronized EOL
forms .
G. ROZENBERG & R. VERRAEDT, Synchronized, d.esynchronized and
coordinated EOL systems .
D . JANSSENS & G . ROZENBERG, On the structure of nod.e- label
controlled graph languages .
G. ROZENBERG,
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79- 14

A. EHRENFEUCHT & G. ROZENBERG ,

The sequence equivalence problem

is d&cidable for OS systems.
79-15
79- 16

A. EHRENFEUCHT

&

an'biguity in EOL systems.
Restrictions, extensions and

G. ROZENBERG, On

D. JANSSENS & G. ROZENBERG,

variations of lJLC gI'a17Ul1ars .
79-1 7

J.A. BERGSTRA , J . TIURYN & J .V . TUCKER ,

Correctness theories and

program equivalence .
79-18
79-19
79-20
79-21
79- 22
79- 23
79-24
79-25
79-26
79-27
79- 28
79-29

79-30
79-31
79- 33
80-1

J . A. BERGSTRA & J.V. TUCKER, Algebraic specifications of
computable and semicomputable data structures .
J.A. BERGSTRA, Dynamic recursion theory I .
G. ROZENBERG & R . VERRAEDT , On pure, terminal invariant and nonterminal invariant interpre tations of EOL forms .
J . A. BERGSTRA , J.V. TUCKER, A characterization of computable data
types by means of a finite equational specification method.
J . A. BERGSTRA , Dynamic recursion theory II.
A. EHRENFEUCHT , G. ROZENBERG & K. RUOHONEN , A morphia representation of complements of recursively enwnerable sets .
J.A . BERGSTRA, Dynamic recursion theory III.
J.A. BERGSTRA & J . TIURYN , Implicit d&finability of algebraic
structures by means of program properties .
J . A. BERGSTRA & J . TIURYN, Regular extensions of iterative algebras
and metric interpretations.
J . A. BERGSTRA, Computability on algebraic systems -based on vector
transformations.
G. ROZENBERG, A survey of results and open problems in the mathematical theory of L systems .
A. EHRENFEUCHT & G. ROZENBERG, DOS systems and languages (a
missing block in the systematic theory of context free languages)
- extended abstract.
A. EHRENFEUCHT, G. ROZENBERG & R. VERRAEDT , Many- to- one simulation
in EOL forms is decidable .
G. ROZENBERG & R. VERRAEDT, Synchronization and related phenomena
in the theory of EOL systems and EOL forms - extended abstract.
D. JANSSENS & G. ROZENBERG , Decision problems for node- Zabel
controlled graph grammars.
A. EHRENFEUCHT, H. MAURER & G. ROZENBERG, Continuous grcurunars .
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Vakgroep Automatische Informatieverwerking Erasmus Universiteit Rotterdam
1.

Data compressie en coderingstheorie

Prof . dr . J. Verhoeff heeft een nieuwe techniek van data compressie
gevonden die een soort van inversie van Huffman's techniek vormt en die
als neveneffect tot een constructief bewijs van Shannon's eerste stelling
leidt.
2.

Computertaalkunde

Dr . H. Brandt Corstius houdt zich bezig met linguistisch onderzoek met behulp van de computer . Zijn laatste boek op dit gebied omvat een overzicht
van "the state of the art" in dit vakgebied.
3.

Efficientie van parallelle algorithmen

Door drs . M. Stefanski wordt onderzoek gedaan naar modellen voor het meten
van de (versnellings-) effecten van het samenwerken van meer dan een
processor bij het verwerken van gegevens .
4.

Semantiek van programmertalen en correctheidsbewijzen van programma's

Dr . K.R. Apt houdt zich bezig met onderzoek op het gebied van semantiek van
programmeertalen en ontwerp en bestudering van formele bewijssystemen voor
bewijzen van correctheid van sequentiele en concurrente programma ' s.

Recente publicaties:
1.

K.R. APT , J . A. BERGSTRA & L. G.L.T . MEERTENS, Recia>sive assertions are
not enough - or are they?, Theoretical Computer Science, vol. 8 (1979).

2.

K. R. APT & L. G.L.T . MEERl'ENS, Completeness with finite systems of
intermediate assertions for recia>sive progrcon schemes, te verschijnen
in : SIAM Journal on Comp.

3.

K. R. APT , Ten

4.

of Hoare 's logic, ter publicatie aangeboden .
K. R. APT, Recia>sive assertions and paraZZeZ progrcons, ter publicatie
aangeboden .

yea~s
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5.

K.R . APT, N. FRANCEZ & W. P. de ROEVER, A proof system for aorrmuniaating sequential proaesses, Technisc:h Rapport RUU-CS-7 9- 8 ,
Universiteit van Utrecht , ter publicatie aangeboden.

6.

H. BRANDT CORSTIUS , Computertaalkunde, Muiderberg (1978) .
M.M. STEFANSKI, Arbeidsverdeling bij reke1'UJJerk, Rapport (1978).

7.
8.

J. VERHOEFF, A new data compression tecJmique, Annals of System
Research , 6, (1978) .

Vakgroep Informatica Technische Hogeschool Twente
De vakgroep informatica van de onderafdeling toegepaste wiskunde (TW) van
de technische hogeschool Twente (THT) omvat 22 personen wetenschappelijke
staf . Een subgroep van vier personen is belast met theoretische informatica :
J . Engelfriet , M. Fokkinga en L. Verbeek in vaste dienst en G. File als
assistent- onderzoeker. Het onderzoekwerk van deze subgroep staat voor een
groot deel in verband met dat van de rest van de vakgroep en is gedeeltelijk ook gerelateerd aan onderzoek in de vakgroep digitale techniek van de
afdeling elektrotechniek . Onderwerpen waaraan nu wordt gewerkt zijn:
formele talen theorie (Engelfriet , File),
i.h.b . formele eigenschappen van attributen grammat ica's, boomautomaten en boomgrammatica ' s, L systemen, twee - richtingsautomaten , automaten-theoretische karakterisering van complexiteitsklass en .
methodologie van het programmeren (Fokkinga) ,
systematisering van programmaconstruc tietechnieken, vooral van
"programming in the small ".
formele beschrijving van programmeertalen (Fokkinga, Swierstra),
in het bijzonder van de taal LAWINE die door S.D. Swierstra ontworpen
wordt in het kader van zijn promotie.
theoretische aspecten van relationele gegevensbanken (Verbeek) ,
met name worden de verbanden bestudeerd die er bestaan tussen decomposi tie van relaties in een aantal kleinere relaties en diverse afhankelijkheden die restricties weergeven waaraan de gegevens zijn onderworpen.

26
het ontwikkelen van forme le beschrijvingsmidde len voor koppelstructur e n in een gepartitioneerde specificatie van int e rfaces, ZWO- proj ect:
J . Vytopil (Vissers, Blaauw, Verbeek).
Enke le recente publicaties en rapporten die min of mee r representati ef zijn:
voor het bovenstaande (en op aanvraag bij de a ut e ur verkri j gbaar z i jn) :
J . ENGELFRIET & G. FILE , The formal power of one- visit attPibute
grammars, TW-Me morandum 286, oktober 1979 .
J . ENGELFRIET, Two-way automata and checking automata, in Founda t ions
of Compute r Science III , MC Tract 108 , 1979 .
M.M. FOKKINGA , Another difference between Recursive Refinement and
Repetition, me i 1978 .
M.M . FOKKINGA, A note on the pragmat i cs of t he repetiti ve cons truct,
okt. 1978.
M. M. FOKKINGA, Disciplined constructs of Par tition, s ept . 1978 .
M. M. FOKKINGA, Declarati es - schets voor een uitwerking van een hoofdstuk van "St ructuur van Programmeer talen " , (19 79) .
L . A.M. VERBEEK, On minimal functional dependencies, TW memorandum 246 ,
febr. 1979.

Vakgroep Informatica Rijksuniversiteit Utrecht
De Vakgroep Informatica aan de RUU werd opgericht in 1976 om gestalte t e
ge ven aan de lang gevoelde behoefte aan ge systematiseerd onderwijs inzake
alle aspecten van computer-gebruik, nodig voor wetenschap en beroepsscholing .
De Vakgroep is thans als volgt samengesteld
Lector :

Dr. P .J . van Leeuwe n,

Staf

Ir. A.P.W. Bohm, S.G . van der Meulen, Dr. W.P . de Roever ,
Ors. M. Veldhor st.

Mede als gevolg van de sterk toenemende belangstelling van studentenz i j de,
wordt thans gewerkt aan een verdere u i tbouw van het onderwi js in de praktische en fundamentele richtingen .

27
Er zijn daarnaast verscheidene onder zoeksactiviteiten gaande, sommige in
nauwe samenwerking met onderzoekers aan andere (binnen - en buitenlandse)
Universiteiten of Instellingen . In het navolgende overzicht worden enkele
thans lopende projecten vermeld, die voor de werkgemeenschap van interesse
zijn .
A. P.W. Bohm werkt sinds enige rijd aan modellen voor data- flow computing
om tot een zinnige analyse te komen van op dit concept gebaseerde machines.
M. Veldhorst is geinteresseerd in software engineering, datastructuren en
analyse van algorithmen . De afgelopen tijd heeft hij voornamelijk gewerkt
aan een software pakket voor sparse matrix

be~ekeningen

in ALGOL68 . .

S.G . van der Meulen is bezig met (c . q. betrokken bij) diverse onderzoeken
die zich direct of indirect op programmeertalen betrekken . Met M. Veldhorst
werkt hij aan de voltooiing van TORRIX, met anderen is hij de ontwikkeling
van een linguistische applicaties gerichte programmeertaal LINGUA begonnen.
Tevens onderzoekt hij de basisstructuur van (very) high level programmeertalen en de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een "optimaal abstracte "
taal.
W. ? . de Roever ' s werk betreft vooral de semantiek van concurrente processen
en de formalisering van methoden in gestructureerd programmeren . Het
eerste richt zich op het vinden van formele bewijsvoeringen voor verkavelde
berekeningen (en de implicaties daarvan in praktische zin ) , het tweede
op het probleem van de communiceerbaarheid op het niveau van algorithmisch
denken en de bruikbaarheid van hierarchisch georganiseerde programma
transformaties. Hij is mede- organi sator van het colloquium over
"Concurrency of Computing" , dat ook in het voorjaar 1980 weer in Utrecht
wordt voor tgezet, en van de studiegroep "Semantiek" .
J . van Leeuwen werkt aan diverse onderzoeken, meestal voortkomend uit de

dagelijkse praktijk van programmering en algorithme ontwerp in een of
ander toepassingsgebied . Zijn voornaamste belangstellingsgebieden zijn
thans analyse van algorithmen en data-organisatie (in ruime zin) , voorzover het voor de werkgemeenschap relevante terreinen betreft.
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Hij werkt op dit moment (o . a. met M.H . Overrnars) vooral aan de studie van
meerdimensionale datastructuren voor toepassingen in graphics , computational statistics en database file - organisatie. Hij is mede- organisator
van de studiegroep "Analyse van Algorithrnen " aan het Mathematisch Centrurn
te Amsterdam en verzorgt, sarnen met J . W. de Bakker (MC) en anderen, de
organisatie van het ICALP 80 congres dat van 14 tot 18 juli 1980, te
Noordwijkerhout zal worden gehouden .
Recente rapporten

RUU-CS-79-1

(verkrijgbaar door te schrijven naar : Vakgroep Inforrnatica, RUU, Postbus 80 . 012 , 3508 TA Utrecht . Slechts beperkt voorradig indien met * gemerkt) .

J . van LEEUWEN, On program efficiency and algebraic

corrrplexity .

*

RUU- CS- 79 - 2
RUU- CS- 79- 3

J . van LEEUWEN, Corrrputers en informatieverwerking.
M.H. OVERMARS

&

J . van LEEUWEN, Rapid subtree indentifi-

cation revisited.
RUU-CS-79-4

H. ALT & J. van LEEUWEN, The corrrplexity of basic corrrplex

operations .
RUU-CS- 79- 5

J. van LEEUWEN & D. WOOD, Dynamization of decorrrposable

RUU-CS-79-6

J. van LEEUWEN & D. WOOD, The measure problem for

searching problems.
rectangular ranges in d- spaces
RUU-CS-79-7

M.H. OVERMARS & J. van LEEUWEN, Further comments on

Bykat 1 s convex hull algorithm.
RUU-CS-79-8

K.R. APT, N. FRANCEZ & W.P . de ROEVER, A proof system

RUU-CS-79-9

M.H. OVERMARS & J . van LEEUWEN , Maintenance of configu-

for communicating sequential processes .

*

RUU- CS-79- 9a
RUU- CS- 79-10
RUU-CS-79 ~ 11

rations in the plane .
Extended abstract of RUU-CS- ?9-9 .
M.H . OVERMARS & J . van LEEUWEN, Two general methods f or
dynamizing decomposable searching problems .
W. BOERHOUT , A.P.W. BOHM & R. GERTH , Software support for
an intelligent terminal, the Beehive 8500.
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COLLOQUIA EN SEMINARIA

Colloquium concurrency in computing
Het col loquium concurrency in computing pleegt eens in de twee weken ,
meestal op vrijdagmiddag , bijeen te komen in Transitorium II van de Uithof ,
Rijskuniversiteit Utrecht, vanwege zijn voor Nederland centrale ligging.
Dit colloquium beoogt een landelijke platform te bieden aan beroepsin formatici werkzaam zowel in industrie als in hoger onderwij s die geinteresseerd zijn in concurrency in computing, poogt een gemotiveerd landelijk gehoor te vormen voor bezoekende buitenlandse specialisten in dit
onderwerp, en heeft ten doel een landelijke kern te vormen voor discussie
over en bestudering van dit onderwerp.
De organisatie van dit colloquium berust bij diverse vertegenwoordigers ,
zowel toegepast als fundamenteel georienteerd , van regionale wetenschappelijke instellingen .
Voor het komend semester zijn de volgende sprekers benaderd:
K. R. Apt

(Hoare - regels voor Communicating Sequential Processes)

Wim Bohm

(Data- flow architectuur)

A. Cremers

(Qua space for cunununication most efficient critical
section algorithms)

E.W. Dijkstra

(Lopend onderzoek)

w.

(Lopend onderzoek)

Feijen

S.G . van der Meulen

(ADA- concurrency aspects; hoeveel er wel loos is met
die taal)

Robin Milner

(Spreekt 's middags 30 januari op de eerste bijeenkomst van het colloquium in 1980 over een controversieel onderwerp; suggestie : history vs . invariantbased reasoning for concurrent processes)

M. Rem

(Partieel geordende processen : een generalisatie van
Hoare's CSP taal )

W. de Roever

(Weakest preconditions for CSP)

M. Sintzoff

(Lopend onderzoek)
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Inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij:
Jan Poirters (THE , tel. 040-474817/474554)
W. P . de Roever (RUU , tel . 030- 531454)
D. Swierstra (THT, tel . 053 - 894441; na 1 januari 1980 RUG)
K.R. Apt (EUR, tel. 010-1455 11, tst . 3286)

Seminarium theoretische informatica
In het academisch jaar 1979/1980 organ iseren wij een landelijk seminarium
over theoretische informatica. Het voornaamste doel van het seminarium is
om een overzicht te geven van de belangrijkste onderzoekgebieden in de
theorie van berekeningen, de formele talen theorie en de automatentheorie,
voorzoverdiepassen in het kader van de theoretische informatica. Daarnaast zullen er ook een aantal gespecialiseerde voordrachten gehouden
worden. We hopen dat dit seminarium aan iedereen die in de theoretische
informatica geinteresseerd is hulp zal bieden om op de hoogte te blijven
van de nieuwe ontwikkelingen in genoemde vakgebieden. Enige onderwerpen
die waarschijnlijk behandeld zullen worden zijn (in willekeurige volgorde) :
attributen grammatica ' s, ontleden en vertalen van programmeertalen,
graph grammatica ' s, cryptographie , natuurlijke taalverwerking, boomau tomaten e n boomgrammatica ' s , alternerende Turing machines, grammatical e
simil ariteit, lambda-calculus, eenvoudige representaties van effectieve
processen, Petri netwerken en complexiteitsklassen van formele talen.
Verdere s uggesties zijn welkom .
De bedoeling is dat dit seminarium eens in de drie weken gehouden wordt
op maandagmiddag 15 . 30 uur in het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden .
G. Rozenberg

Instituut voor Toegepaste Wiskunde en Informatica,
Wassenaarseweg BO , Leiden, tel. 071-148333, tst . 5024 .

J. Engelfriet

Onderafdeling der Toegepaste Wiskunde , T.H. Twente,
Postbus 217 , Enschede , tel. 053-894471.
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Werkgroep analyse van algorithmen
Deze werkgroep, die in 1975 werd opgericht, zet haar werkzaamheden voort
in samenwerking met het Mathematisch Instituut van de Universiteit van
Amsterdam en de Vakgroep Informatica van de Rijksuni versiteit Utrecht .
In het voorjaar van 1980 zal de tweede helft van het recente boek
D.S . Johnson, Corrputers and Intractahiiity - A Guide to the
Theory of NP- Corrpleteness, Freeman a nd Co . , San Fransisco - London, 1979"
bestudeerd warden. Dit werk waarvan de eerste helft in het voorafgaande
"M.R. Garey

&

semester werd be handeld, geeft een gedetailleerde inleiding tot de theorie
van het begrip "inherente onuitvoerbaarh eid " . Ontwerpers van algorithmen
warden hiermee meer en meer geconfronteerd naarmate zij proberen grotere
en meer complexe problemen op te lessen . De nadruk wordt gelegd op die
begrippen en technieken die het meest zinvol lijken cm de theorie toe te
passen op praktische problemen . Daarnaast warden artikelen behandeld die
op deze stof aansluiten (bijvoorbeeld : het recente geruchtmakende polynomial e algoritme voor lineaire programmerings problemen van L . G. Khachian) ,
alsmede eigen onderzoek van de deelnemers .
Nieu~e

deelnemers die geinteresseerd zijn in de analyse en de complexi-

tei t van algoritmen zijn van harte welkom.
Hervattingsdat um

dinsdag 22 januari

Plaats

MC, kleine collegezaal

Tijd

14. 00- 16 . 00 uur

Frequentie

eens in de veertien dagen

Leiding

dr . P . van Emde Boas (Univ. van Amsterdam)
dr. ir. P. M.B. Vitanyi (MC)

Inlichtingen

dr. ir. P.R. J. Asveld (MC, tst . 66) of
dr. ir. P.M.B. Vitanyi (MC, tst. 66).
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Werkgroep sernantiek
De bedoeling van de werkgroep sernantiek is zich te verdiepen in recente
resultaten op het gebied van denotationele sernantiek, bewijstheorie,
algebraische sernantiek en aanverwante onderwerpen. We doen dit d.rn.v .
bespreking van eigen werk en dat van anderen.
Voorlopig kornen we eens per 4 weken bij elkaar, en wel vrijdags van
11. 00-13 . 00 uur, in zaal 611 van het wiskundegebouw van de Universiteit
van Utrecht, Budapestlaan 6, De Uithof , Utrecht.
Inlichtingen:

Arie de Bruin (MC, tel. 020-947272, tst . 66)
W.P. de Roever (RUU, tel. 030-531454).
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Ik wil lid worden van de Werkgemeenschap Theoretische Informatica (WI'I) .

Naam en voornaam (+ titel)

Werkzaam bij (instituut of vakgroep) :

Correspondentieadres:

Datum :

