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Met ingang van dit nummer van de nieuwsbrief Ioopt het inzamelen van kopij via
correspondenten . Wij hopen en verwachten dat deze werkwijze zal bijciragen tot (nog)
meer volledigheid dan tot nu Loe van de inhoud van de nieuwsbrief met betrekking Lot de
diverse activiteiten van de verschillende onderzoeksgroep en. Ook de verspreiding van de
nieuwbrief en aankondigingen e.d. zal in sommige gevallen via de correspondent
verlopen.
Van veel leden hebben wij een reactie ontvangen naar aanleiding van ons verzoek om
nadere (gecorrigeerde) gegevens voor de ledenlijst. Mocht u nog onnauwkeurighe den of
onvolledigheden constaLeren, dan wordt u vriendelijk gevraagd ons deze te laLen weten
via het achLerin opgenomen formulier.
TensloLte willen wij alle correspondenten bedanken voor het verzamelen van
gegevens.
Deredactie
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IN MEMORIAM prof.dr.ir. A. van Wijngaarden
Op 7 februari 1987 is op 70-jarige leeftijd prof.dr.ir. A. van Wijngaarden overleden. Zowel
nationaal als internationaal heeft hij veel betekend voor de informaticawere ld.
Van Wijngaarden treedt na een hoofdassistentschap bij de TH Delft en een betrekking
bij het Nationaal Luchtvaartlaboratorium, per 1januari1947 in dienst als wetenschappelijk
medewerker bij het Mathematisch Centrum (MC), waarvan hij van 1961 tot zijn afscheid in
1981 directeur is.
Zijn eerste taak is om zich elders te gaan orienteren op de ontwikkeling van
rekenmachines en het rekenen en om een Rekenafdeling te stichten. Een studiereis naar
Engeland en de Verenigde Staten neemt een groot deel van 1947 in beslag. Van Wijngaarden
brengt langer durende werkbezoeken aan Cambridge (Wilkes), aan het Nationaal Physical
Laboratory in Teddington (Turing, Wilkinson) en aan het Institute for Advanced Study in
Princeton (Goldstine, Von Neumann).
Na terugkeer blijkt dat het MC het beste zelf een rekenmachine kan bouwen. Onder
verantwoordelijkheid van Van Wijngaarden beginnen in 1947 BJ. Loopstra en C.S.
Scholten met het daadwerkelijk ontwerpen van de ARRA (Automatische
Relais-Rekenmachine Amsterdam). In nauwe samenwerking met W.L. van der Poel, G.A.
Blaauw en E.W. Dijkstra komt .de ARRA in 1952 gereed, als eerst automatische
rekenmachine in Nederland en een van de eerste op het continent. Deze wordt gevolgd door
de ARRA II en door o.a. de FERTA, (Fokker Eelectronische Rekenmachine Type ARRA).
In 1955 en 1956 wordt een tweede electronische rekenmachine, de ARMAC
(Automatische Rekenmachine Mathematisch Centrum), ontworpen en gebouwd. De
opvolger van de ARMAC wordt de Xl . Hiema besluit het MC te stoppen met het
construeren van rekerunachines, een activiteit die men niet !anger verenigbaar acht met de
primaire taak van een wetenschappelijk instituut. Met de inmiddels opgerichte N. V.
Electrologica (later een onderdeel van Philips) wordt een contract gesloten, waarbij de gehele
activiteit van het MC op het gebied van rekenapparatuur verschuift naar deze nieuwe firma.
Van Wijngaarden gaat zich ook bewegen op diverse gebieden in de wiskunde, varerend
van problemen uit de mechanica tot het laatste theorema van Fermat. Voor numerici leeft zijn
naam nog steeds voort in de vorm van de zgn. Van Wijngaarden Transformatie. Daarnaast
heeft hij diverse tabellen, in die tijd van groot belang voor numerici, samengesteld.
Reeds tijdens, maar vooral na het afstoten van de bouw van rekenmachines is de
wetenschappelijke belangselling van Van Wijngaarden ook gericht op de wiskunde van het
programmeren. In 1959 komen Europese en Amerikaanse onderzoekers bijeen om een
ontwerp voor ALGOL te bespreken, hetgeen in 1960 leidt tot het 'Report on the Algorithmic
Language ALGOL 60'. Van Wijngaarden is een van de auteurs. ALGOL 60 heeft op de
wijze van definieren van programmeertalen in het algemeen een zeer grote invloed gehad. In
1965 komt Van Wijngaarden met een voorstel voor een nieuw soort grammatica, die later te
zijner ere de W -grammatica werd genoemd. Onder zijn leiding ontstaat de taal ALGOL 68.
Het officiele 'Report on the Algoritlunic Language ALGOL 68' wordt in het Bulgaars,
Chinees, Duits, Frans en Russisch vertaald. Wetenschappelijk gezien staat dit rapport om
zijn strengheid en scherpte van definitie, zijn wiskundige elegantie en diepgang op eenzame
hoogte.
Van Wijngaarden heeft vijftien promovendi. Ongeveer de helft daarvan is thans
hoogleraar informatica. Zijn eerste promovendus W.L. van der Poe!, is in 1979 promotor bij
het ere-doctoraat, dat de Technische Hogeschool Delft aan Van Wijngaarden verleent.
Ook in het buitenland vindt zijn werk grote waardering. Hij is gasthoogleraar aan New
York University (1953), University of California (1968). lntemationaal ontvangt hij
onderscheidingen, zoals in 1959 de 'Medaille d'argent de la ville de Paris', in 1978 een
eredoctoraat van het ~~titut National Polytechnique in Grenoble en in 1981 de 'Wilhelm
Exler Medaille' van de Osterreichische Gewerbeverein in Wenen. Recent omving hij de 1986
Computer Pioneer van het Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEEE voor de
ontwikkeling van ALGOL 68.
Van Wijngaarden heeft een grote rol gespeeld bij het oprichten van de nationale en de
intcrnationale vereniging van vakgenoten. t.w. in 1959 het Nederlands Rekerunachine
Genootschap en in 1960 de International Federation for Information Processing (IFIP).
Bij zijn afscheid van het Mat.hematisch Centrum in 1981 werd hem de Zilveren
lcgpenning van de Stad Amsterdam uitgereikt.
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WERKGEMEENSC HAP THEORETISCHE INFORMATICA
(Beschrijving)
Tijdens het Vijftiende Nederlands Mathematisch Congres, gehouden in Eindhoven in
1979, vond de oprichtingsbijeenkomst plaats van de Werkgemeenschap Theoretische
Informatica (WTI).
Deze WTI is een der werkgemeenschappen welke werden gevorrnd op instigatie van
de Nederlandse Cornrnissie voor de Wiskunde. Karakter en doe! van een dergelijke
werkgemeeenschap moge blijken uit de volgende aanhaling uit een inforrnatief document
van de Cornissie Algemene Vraagstukken Wetenschappelijk Onder.£Oek (CAVWO) van
de Academische Raad: 'Een werkgemeenschap is de landelijke samenwerkingseenheid
van onderzoekers en groepen van onderzoekers op een bepaald onderzoeksterrein
waarbinnen adequate bespreking en beoordeling van het onderzoek mogelijk 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 inforrnatie,
coordinatie,
beoordeling,
prioriteitsstelling,
met betrekking tot universitair en van elders ingebracht onderzoek op het betreffende
vakgebied'.
De Werkgemeenschap Theoretische Inforrnatica heeft als terrein van onderzoek de
wiskundige beschrijving en bestudering van de fundamentele begrippen der inforrnatica,
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, algoritrnen, talen en automaten. Tot de theoretische
inforrnatica wordt meer in het bijzonder gerekend:
theorie van automaten en forrnele talen
theorie der berekenbaarheid
analyse van algoritmen en complexiteit van berekeningen
rnathematische aspecten van prograrnmeerdefinitie
semantiek en bewijstheorie van prograrnmeertalen
theorie van prograrnrnaspecificatie en -ontwerp
theorie van datastructuren
theorie van databanken
theorie van parallelle processen en VLSI.
De werkgemeenschap Theoretische Informatica verwacht uitbreiding van haar terrein van
onderzoek met de verdere ontwikkeling van de informatica.
De beste aanwijzing wat onderzoek in de Theoretische Informatica nu wel behelst,
wordt gevonden in de onderwerpen welke worden gepresenteerd op de volgende
colloquia:
de colloquia van de Europese Associatie van Theoretische Informalica,
de Oosteuropese symposia Mathematical Foundations of Computer Science,
de Amerikaanse symposia Theory of Computing, Foundations of Computer Science
and Principles of Programming Languages.
De belangrijkste taak van de WTI lijkt er op het moment uit te bestaan de inforrnatieuitwisseling tussen de verschillende Nederlandse onderzoeksgroepen te coordineren.
Een van de middelen daarvoor is het uitgeven van een Nieuwsbrief, waarin alle
relevante inforrnatie kan worden opgenomen.
Daarom wordt u verzocht alle informatie die u voor de Nieuwsbrief van belang acht aan
de redactie toe te sturen. In aanmerking komen bijvoorbeeld:
lijsten van recente technische rapporten en andere publikaties,
aankondigingen van voordrachten, serninaria, etc.,
berichten over buitenlandse bezoekers,
kone samenvatting(en) van lopend onderzoek in uw instelling.
Open problemen en kone mededelingen van resultaten van uw onderzoek zijn eveneens
welkom.
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NAMEN EN ADRESSEN

Naam

Adres

Tel

Aalbersberg, cirs. IJJ.
Akker, ir. HJ.A. op den
Alblas, cirs. H.
America, cirs. P.H.M.
Apt, cir. K.R.
Asveld, cir.ir. P.RJ.
Backhouse, prof.cir. R.C.
Baeten, cir. J.C.M.
Bakker, prof.cir. J.W. de

Bodlaender, cir. H.L.

PNL(l)
UT(l)
UT(l)
PNL(l)
CWl(l)
UT(l)
RUG(l)
UvA(2)
CWl(l)/
VUA(l)
RUU(l)
UT(3)
KUN(5)
UvA(2)
RUU(2)
3)

Boer, cirs. J.A. de
Bouma, cirs. L.G.
Boute, prof.cir. R.T.
Bra, P. de

DNL
UvA(2)
KUN(2)
UIA

Brinkkemper, drs. J.N.
Brinksma, cirs. H .
Brock, cir. E.0. de
Bruijning, cirs. J.
Bruin, A. de
Chudacek, J.
Collard, R.
Dekker, prof.dr. Th.J.
Dekkers, cirs. W.
Dhillon, dr. M.
Diepen, drs. N.W.P. van
Durieux, drs. J.A.
Ebergen, ir. J.
Eekelen, cirs. M.CJ.D. van
Emde Boas, cir.P. van
Engelfriet, cir. J.
Epema, cir. D.
Feldbrugge, F.
Fokkinga, drs. M.M.
Gerth, cirs. R.

KUN(4)
UT(2)
PNL(5)
DNL
EUR
RUL(2)

040-743119 mcvax!prle2! aalbersb
053-893679 mcvax!utrcul!infrieks
053-893685
040-743119 mcvax!prel2!america
020-5924035 mcvax!cwi.nl!apt
053-893683 mcvax!utrcul !infprja
050-633929 mcvax!huvaxin!roland
020-5926056 josb@uva
020-5924036
020-5484758
030-533899
053-893772
080-612642 mcvax!hobbit!henk
020-5925077
030(tot 1-8-87) mcvax !theory Jes .mit.edu !hans
09.1.617.2535971
070-436446
020-5922060 wiet@uva
080-612216
09 .32.3 .8282528
uiag!debra
lSl. 107
080-613361
053-893676
040-892229 bertb@nlgvax
070-436110
010-4081341
071-273489
077-922222
020-5256279
080-612509
053-356655
020-5924007
020-5485573 biep@cs.vu.nl
020-5924145
080-612642
020-5256065 mcvax!uva!peter
071-277061
015-783853 winfepe at hoetudl
055-439111
053-893703 mcvax!utrcul !infmmf
040-474389 mcvax!eutrc3!wsinrobg.uucp of
wsdcrobg@heithe5 .bitnet
020-5924125 robvg@mcvax.uucp
071 -277058
020-5924008 henkg@mcvax.uucp
071-277118
09 .32.3 .8282528
uiag!gyssens
tst. 189
015-569330
tst. 2508
020-5924130
015-782510
040-472825

Bakker, cirs. E .M.
Balsters, cir. H.
Barenciregt, prof.cir. H.P.
Bergstra, prof.cir. J.A.

OCE

UvA(3)
KUN(5)
UT(4)
CWl(l)
VUA(2)
CWl(2)
KUN(2)
UvA(l)
RUL(l)
TUD
PDS
UT(l)
TUE(l)

Groenewegen, L.PJ.
Gyssens, M.

CWl(l)
RUL(l)
CWl(l)
RUL(l)
UIA

Heer, drs. T. de

TNO

Heering, J.
Hellendoorn, ir. H.
Hemerik, cir.ir. C.

CWl(l)
TUD
TUE(2)

Glabbeek, drs. RJ. van
Goeman, drs. HJ .M.

email
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Heng, ir. S.H.

TNO

Hilbers, cirs. P.A.J.
Hoek, cirs. W . van der
Hoenkamp, E.C.M.
Hogendorp, cirs. J.A.
Hoogeboom, cirs. H.J.
Hooman, cirs. J.J.M.

RUG(l)
RUG(l)
KUN(6)
UT(l)
RUL(l)
TUE(l)

015-569330
tst. 2384
050-633940
050-633940
080-519333
053-893699
071-277062
040-474120

Horst, cir. H.J. ter
Huizing, cirs. C.

PNL(l)
TUE(l)

040-742557
040-474120

Jansen, cirs. J.M.
Janssen, cir. T.M.V.
Janssens, cir. D .

PNL(l)
UvA(l)
LUC

Jonge,cir. W.de
Jonkers, cir. H.B.M.
Kalker, cir. A.A.C.M.
Keesmaat, cirs. N.W.
Kersten, cir. M.L.
Kleijn, cir. H.C.M.
Klop, prof.cir. J.W.
Kok, cirs. J.N.
Koomen, cir.ir. CJ.
Koopman, drs. P.W.M.
Koymans, cir. C.P.J.
Koymans, cirs. R.L.C.

VUA(3)
PNL(3)
PNL(2)
RUL(l)
CWl(2)
RUL(l)
VUAl)
CWl(l)
CWl(l)
PNL(4)
KUN(2)
RUU(2)
TUE(l)

Kuiper, cirs. R.

TUE(l)

Kuper, ir. J.
K wast, cirs. K.L.
Labbers, cir. H.W. jr.
Leeuwen, prof.dr. J. van
Leih, cirs.G.
Leijenhorst, cir. D.C. van
Lens, cirs. M .

UT(l)
UvA(l)
UvA(3)
RUU(l)
RUL(l)
KUN(3)
LUC

Lenstra, prof.cir. J .K.
Linden, cir. F .J. van der
Lindenmayer, A. prof.cir.
Mak, cirs. R.H.
Mebius, cirs. J.E.
Meer, cir. H . van der
Meijer, cir.ir. H.
Meulen, cir. A.G.B. ter
Meyer, cir. H.
Meyer, J.-J.Cll.
Middelburg, cir. C.A.
Middeldorp, drs. A.
Middendorp, ir. H.J.
Mortel-Fronczak. cirs.
J.M. van de
Nederpelt, cir. R.P.
Nijholt, prof.cir. A.
Olivie, cir. H.
Ollongren, prof.cir. A.

CWl(3)
PNL(4)
RUU(3)
TUE(2)
TUD
UvA(l)
KUN(l)
RUG(2)
1)
VUA(l)
DNL
VUA(l)
KSLA
TUE(2)

040-744029
020-5256065
09.32.11.229961
tst. 428
020-5485581 wiebren@cs.vu.nl
040-742953
040-744087 mcvax !prlb2 !nvpnasvi .seri !tonk
071-277103
020-5924066 rnk@cwi.nl
071-277060
020-5485581
020-5924137
020-5924165 joost@cwi.nl
040-744440
080-612509
030-531835
040-474122 mcvax!eutrc3!wsinronk.uucp of
wsdcronk@heithe5.bimet
040-474122 mcvax!eutrc3!wsinruur.uucp of
wsdcruurd@heithe5.bimet
053-893785
020-5256511
020-5255257
030-531454 mcvax!ruuinfvax!jan
071-277103
080-612232
09 .32.11.229961
tst. 367
020-5924087
040-744029 mcvax!prlel!prle2!linden
030-532092
040-473719
015-785804
020-5256516
080-612076
050-636114

TUE(2)
VUB
IIHA
RUL(l)

mcvax!guvaxin!ph

mcvax!eutrc3!wsinjh.uucp of
wsdcjh@heithe5 .bimet
mcvax!eutrc3 !wsinkees.uucp of
wsdckeesh@heithe5.bimet
mcvax!prle2

020-5485779 jules@cs.vu.nl
070-435080
020-5485579 ami@cs.vu.nl
020-303950
040-472744
040-472718
09.32.2.6413479
09 .32.3 .315036
071-277057 wiinag@hlerul2.bimet
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Ophelders,clrs. W.M.J.
Overmars, cir. M.H.
Paalvast, clrs. E.M.R.M.

KUB
RUU(l)
TNO

Paredaens, prof.cir. J.

UIA

2)
Peremans, prof.cir. W.
TUD
Peper, ir. F .
KUN(2)
Plasmeyer, clrs. M.J.
RUU(l)
Poutre, ir. J.A. la
TUE(2)
Remmen, clrs . F.
Renardel de Lavalette, cir. G .R. RUU(2)
TNO
Reijnhoudt, M.

ollon@hlerul5.bitnet
013-662418
030-533736 mcvax!ruuinfvax!markov
015-569330
tst. 3277
09 .32.3 .8282528
uiag!pareda
tst. 191

Rezus, cir. A
Rodenburg, cir. P.H.
Roever, prof.cir. W.P. de

KUN(2)
RUU(2)
TUE(l)

015-782521
080-612644
030-533899
040-472993
030-532761
015-569330
tst. 3279
080-612271
030-532086
040-472904

Roncken, clrs. M.
Roos, ir. N.
Rozenberg, prof.cir. G.
Rutten, clrs. J.J.M.M.
Schalij, clrs. F.
Schoone,clrs.A.A.
Siero, P .L.J.
Sijtsma, clrs. B.A.
Smid, drs. M.H.M.
Snepscheut, prof.clr.ir.
J.L.A. van de
Sommerhalder, ir. R.
Sprinkhuizen-Kuiper, cir. I.
Stinissen, clrs. J.

PNL (2)
TUD
RUL((l)
CWI(l)
PNL(2)
RUU(l)
RUL(3)
RUG(l)
UvA(l)
RUG(l)

040-744087
015-782510
071-277055
020-5924165
040-743073
030-534409
071-277019
050-633936
020-5256511
050-633950

TUD
RUL(l)
LUC

Stomp, clrs. F .

KUN(2)

015-784570
071-277092
09.32.11.229961
tst. 364
080-612271

Swart, prof.cir. H.C.M. de
Tel, clrs. G.
Terlouw, cir. J.
Torenvliet, clrs. L.
Troost, clrs. P.
Udding, clr.ir. J.T.
Vaanclrager, clrs. F.W.
Vegter, cir. G.
Veldhorst, cir. M.
Verbeek, prof.clr.ir. L.A.M.
Vink, clrs. E.P. de
Vitanyi, cir. P.M.B.
Waning, clrs. W.E. van
Weide, clr.ir. Th.P. van der
Westrhenen, prof.cir. S.C. van
Wijshoff, clrs. H.A.G.
Witteveen, cir. C.
Zuidweg, clrs. J.
Zijlstra, drs. E.
Zwaan, clrs. G.
Zwiers, clrs. J.

KUB
RUU(l)
KUN(5)
UvA(l)
RUL(l)
RUG(l)
CWI(l)
RUG(l)
RUU(l)
UT(l)
VUA(l)
CWI(2)
UvA(2)
KUN(4)
TUD
RUU(l)
TUD
DNL
Foxboro
TUE(2)
PNL(3)

013-662415
030-534409
080-612873
020-5256065
071-277103
050-633943
020-5924125
050-633930
030-534450
053-893686
020-5485579
020-5924124
020-5922004
080-613361
015-782516
030-534409
015-782521
070-435170
02155-90457
040-472744
040-742575

ruuinfvax!hanlp

mcvax!eutrc3!wsinwpr.uucp of
wsdcwpr@heithe5 .bitnet
mcvax!prlb2!nvpas(l1.seri!marly
janr@cwi.nl
mcvax!prlb2!nvpnas(l1!seri!frits
mcvax!ruuinfvax!anneke
mcvax!guvaxin!ben
mcvax!uva!michiel
jan@guvaxin.uucp

mcvax!ruuinfvax!gerard
mcvax!uva!leen
jtu@guvaxin.uucp
fritsv@mcvax. uucp
gert@guvaxin.uucp
mcvax !ruuinfvax! marinus
vink@cs.vu.nl
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ADRESSEN EN TELEFOONNU MMERS VAN INSTELLINGE N
CWI(l)-(3)

(1) Afdeling Prograrnmatuur

(2) Afdeling Algoritmiek en Architecruur
(3) Afdeling Mathematische Besliskunde
Centrurn voor Wiskunde en Informatica
Kruislaan 413, Postbus 4079
1009 AB Amsterdam

020-5924058
020-5924058
020-5924075
020-5929333

DNL

PTT Dr. Neherlaboratoriurn
Hoofdafdeling Toegepaste Programmatuurkunde
St. Paulusstraat 4, Postbus 421
2260 AK Leidschendam

070-436500

EUR

Erasmus Universiteit Rotterdam
Afd. Informatieverwerking
Burg. Oudlaan 50, Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

010-4081341

Foxboro

Foxboro Nederland B.V.
Koningsweg 30
3762 EC Soest

02155-90457

IJHA

Interstedelijke Industriele Hogeschool Antwerpen
Onderwijseenheid Wiskunde-Informatica
Paardemarkt 94, B-2000 Antwerpen

09 .3 2.3 .315036

KSLA

Koninklijke Shell Lab.
Dept. Mathematics and Systems Engineering
Badhuisweg 3, 1031 CM Amsterdam

020-309111

KUB

Katholieke Universiteit Brabant
Centrale Interfaculteit Wijsbegeerte
Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

013-662415

KUN(l)-(5)

(1) Afd. Programmeertalen en Vertalers
(2) Afd. Machine-architectuur en
Bedrijfssystemen
(3) Afd. Theoretische Inforrnatica
(4) Afd. Databanken en Inforrnatiesystemen
(5) Afd. Grondslagen van de Informatica
Katholieke Universiteit Nijmegen
Sectie Inforrnatica, Toernooiveld
6525 ED Nijmegen

080-612258
080-612217

KUN(6)

Katholieke Universiteit Nijmegen
Psychologisch Laboratorium
Erasmuslaan 16, 6525 GG Nijmegen

080-519333

LUC

Limburgs Universitair Centrurn
Inforrnatica Laboratoriurn
Universitaire Campus
B-3610 Diepenbeek, Belgie

09.32.11.229961

080-612232
080-613361
080-612643
080-611111
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OCE

Oce Nederland B.V.
Postbus 101, 5900 MA Venlo

077-922222

PDS

Philips Data Systems, gebouw VI
Oude Apeldoomseweg 45, 7333 NS Apeldoom

055-439111

PNL(l)-(4)

Philips Natuurkundig Laboratoriu.m
Prof. Holstlaan 2, gebouw (1) (2) (3) (4)
Postbus 80.000, 5600 JA Eindhoven
(1): gebouw WB3; (2): gebouw WAY 4;
(3): gebouw WB4; (4): gebouw VO 1

040-741111

PNL(5)

Philips Natuurkundig Laboratoriu.m
Projectencentru.m Geldrop (PCG)
Willem Alexanderlaan 7B
5664 AN Geldrop

040-892911

RUG(l)

Rijksuniversiteit Groningen
Vakgroep Informatica
Subfaculteit Wiskunde en Informatica
Postbus 800, 9700 AV Groningen

050-633939

RUG(2)

Rijksuniversiteit Groningen
Centrale Interfaculteit, Filosofisch Instituut
Taakgroep Formele Linguistiek
Westersingel 19, 9718 CA Groningen

050-636114

RUL(l)

Rijksuniversiteit Leiden
Vakgroep Informatica
Subfacuteit Wiskunde en Informatica
Niels Bohrweg 1, Postbus 9512
2300 RA Leiden

071-277065

RUL(2)

Rijksuniversiteit Leiden
Vakgroep Sociaal Wetenschappelijke Inforrnatica,
Stationsplein 12, 2312 AK Leiden

071 -273489

RUL(3)

Rijksuniversiteit Leiden, Centraal Rekeninstituut
Niels Bohrweg l, 2333 CA Leiden

071-276900

RUU(l)

Rijksuniversiteit Utrecht
Sectie Fundamentele Inforrnatica
Vakgroep Informatica, Budapestlaan 6
Postbus 80012, 3508 TA Utrecht

030-531454

RUU(2)

030-531831
Rijksuniversiteit Utrecht
Sectie Toegepaste Logica, Centrale Interfaculteit
Heidelberglaan 2, Postbus 80103, 3584 CS Utrecht

RUU(3)

Rijksuniversiteit Utrecht
Vakgroep Theoretische Biologie
Padualaan 6, 3584 CH Utrecht

030-532092

TNO

Instituut voor Toegepaste Informatica TNO
Schoerunakerstraat 97, Postbus 214
2600 AE Delft

015-569330
tst. 2345

12

TUD

Technische Universiteit Delft
Vakgroep Wormatica
Faculteit Wiskunde en Informatica
Julianalaan 132, Postbus 356, 2600 AJ Delft

015-782507

TUE(l)

Technische Universiteit Eindhoven
Vakgroep Theoretische Informatica
Subfaculteit Wiskunde en Wormatica
Den Dolech 2, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven

040-473902

TUE(2)

Technische Universiteit Eindhoven
Subfaculteit Wiskunde en Informatica
Den Dolech 2, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven

040-474124

UvA(l)

Universiteit van Amsterdam
Facultaire Vakgroep Informatica
Onderzoeksgroep Theorie
Van 't Hoff Instituut, Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam

020-5256516

UvA(2)

Universiteit van Amsterdam
Facultaire Vakgroep Informatica
Onderzoeksgroep Programmatuur en Toepassingen
FVI, Nikhef-H, Kruislaan 409,
1098 SJ Amsterdam

020-5929444

UvA(3)

Universiteit van Amsterdam
Subfaculteit Wiskunde
Roetersstraat 15, 1018 WB Amsterdam

020-5223081

UIA

Universitaire Instelling Antwerpen
Departement Wiskunde en Informatica
Dienst Informatica
Universiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk, Belgie

09 .32.3 .8282528

UT(l)-(4)

(1) Vakgroep Theoretische Informatica
en Formulemanipulatie (T.l.F.)
(2) Vakgroep I.P.S.
(3) Vakgroep C.I.S., ITO/INFH.312
(4) Afd. Ontwikkeling, Centrum voor
Onderwijs en Wormatietechnologie
Universiteit Twente, Faculteit der Informatica
Drienerlo, Postbus 217, 7500 AE Enschede

053-893740

VUA(l)-(3)

VUB

(1) Groep Theoretische Wormatica
(2) Groep KWlstmatige lntelligentie
(3) Groep Informatiesystemen
Vrije Universiteit
Subfaculteit Wiskunde en Informatica
De Boelelaan 1081, Postbus 7161
1007 MC Amsterdam
Vrije Universiteit Brussel
Dept. Wiskunde en Informatica
Pleinlaan 2, B-1050 Brussel, Belgie

053-893792
053-893772
053-356655
053-893740

020-5482410

09.32.2.6413471
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Overige adressen
1)

Queen's University, Dept. of Computing and Information Science
Kingston, Omarion, K7L 3N6, Canada

2)

Vesaliuslaan 26, 5644 HK Eindhoven

3)

M.I.T. Lab. for Computer Science
545 Technology Square
Cambridge MA 02139, USA
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HUISHOUDELIJKE ZAKEN
Vergaderingen van de Werkgemeenschap Theoretische Informatica
Verslag van de dertiende vergadering van de Werkgemeenschap
Theoretische Informatica
Vrijdag 28, november 1986 werd in Utrecht de 13e vergadering van de Werkgemeenschap gehouden. Na een drietal voordrachten stond een huishoudelijk gedeelte op
het programma. Daarin werd door de voorzitter, De Bakker, een aantal mededelingen
gedaan over de activiteiten van de Werkgemeenschap, de commissie en een te
organiseren SION conferentie. Hieronder volgt een samenvatting.
Een van de belangrijkste activiteiten van de WTI is het laten uitvoeren van
ZWO-projecten op het gebied van de theoretische Informatica. Een overzicht van recent
beeindigde en per 1 september 1986 lopende projecten kan men vinden op de pagina's
18-22 van Nieuwsbrief 13/14. Voor 1987 zijn een aantal nieuwe projecten aangevraagd
bij SION. De voorzitter verwacht dat hiervan twee zullen worden toegekend.
Een andere activiteit van de Werkgemeenschap is het laten verschijnen van de
Nieuwsbrief om de informatie-uitwisseling tussen de onderzoeksgroepen te stimuleren.
De redactie wordt bedankt voor het werk aan Nieuwsbrief 13/14. Het is de bedoeling om
de opzet van toekomstige nummers iets te wijzigen i.h.b. wat betreft het
adressengedeelte. Omdat niet iedereen adres- en instituutsnaamswijzingen e.d. doorgeeft
zullen de leden benaderd worden met een verzoek om correcte gegevens. Ook
electronische adressen Jcunnen dan worden opgegeven zoals voorgesteld door Van Emde
Boas. Tenslotte wordt nog opgemerkt door Rezus dat in Nieuwsbrief 13/14 bij de K.U.
Nijmegen ten onrechte het kopje "vakgroep Theoretische Informatica" is gebruikt. Dit
soort vergissingen kunnen worden voorkomen als de informatie vanuit de instellingen
gecoordineerd wordt toegestuurd.
De belangrijkste functie van de Werkgemeenschapscommissie is de beoordeling en
priorering van projectaanvragen. Ze vergadert ongeveer twee keer per jaar. In de loop
van 1987 is de samenstelling van de commissie gewijzigd: Peremans heeft i.v.m. zijn
pensionering zijn lidrnaatschap van de commissie beeindigd; Backhouse (RUG),
Barendregt (KUN), Klop (VUA/CWn en Ollongren (RUL) traden toe als nieuwe leden.
Omdat noch NGI noch SION tevreden was over het verloop van de NGl/SION
conferemies zal een dergelijke gecombineerde conferentie voorlopig niet meer gehouden
worden. Op 2 en 3 november 1987 zal een apart SION congres worden gehouden. (Zie
elders in dit nurnmer, red.) Dat zal in secties worden georganiseerd waarbij ook de WTI
programmaruimte heeft. Alie leden worden aangemoedigd om bijdragen in te sturen. De
bijdragen worden beoordeeld door een prograrnrnacomite waarvan Bergstra voorzitter is
en waarin uit elk van de Werkgemeenschappen een afgevaardigde is opgenomen (voor de
WTI is dat Verbeek).
Desgevraagd vertelt Van Leeuwen dat er een eerste gesprek is geweest tussen
vertegenwoordigers van SMC en SION en dat echte ontwikkelingen wel enige tijd op
zich zullen laten wachten.
In de rondvraag deelt Van Emde Boas mee dat bij de U.v.A. enkele vacatures zijn
voor (deeltijd) hoogleraren Informatica, waaronder een bij Theoretische Informatica. Een
kopie van de advertentietekst is bij hem verkrijgbaar.
14e Vergadering van de Werkgemeenschap Theoretische Informatica
Op vrijdag 24 april 1987 wordt vanaf 14.00 uur de 14e vergadering van de WTI
gehouden in Utrecht, de Uithof, Heidelberglaan 2, Transitorium ll, zaal 301.
Deze middag heeft als thema 'Gedistribueerde Methoden'.
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Programma:
14.00-14.05 uur

Opening
door Prof.dr. J. van Leeuwen (RU Utrecht), voorzitter WTI

14.05-14.35

lr. F. Peper (TU Delft)
Uitbreidbare netwerken

14.35-1 5.05

Drs. A.A. Schoone (RU Utrecht)
Veri.ficatie van protocollen voor connectie management

15.05-15.30

Pauze

15.30-16.00

Drs. F. Stomp (KU Nijmegen)
Een correctheidsbewijs voor een gedistribueerd minimum
weight spanning tree algoritme

16.00-16.30

Dr.ir. P.M.B. Vitanyi (CWI Amsterdam)
Atomic shared register access by asynchronous hardware

Samenvattingen van de lezingen
Uitbreidbare netwerken, ir. F. Peper
In recente literatuur is er een groeiende belangstelling voor statische netwerken voor het
verzorgen van communicatie tussen parallel werkende processen. Men tracht daarbij
netwerken te construeren met een zo klein mogelijke communicatietijd, zoveel mogelijk
processoren en zo weinig mogelijk communicatielijnen per processor, waarbij het
netwerk bij voorkeur een uniforme structuur heeft. Een van de aspecten die daarbij nog
weinig aandacht heeft gekregen, betreft uitbreidbaarheid van netwerken. De eisen aan en
de mogelijkheden van uitbreidbare netwerken zullen besproken worden.

Verificatie van protocollen voor connectie management, drs. A.A. Schoone
Belsnes heeft op informele wijze laten zien dat voor een betrouwbare communicatie die
alleen uit enkelvoudige mededelingen bestaat, het nodig is dat voor iedere mededeling
minstens vier berichten uitgewisseld worden. Met behulp van systeemwijde invarianten
wordt een formeler bewijs gegeven wat tot een beter inzicht leidt in mechanismen voor
connectie management.

Een correctheidsbewijs voor een gedistribueerd minimum weight spanning tree
algoritme, drs. F.A. Stomp
It is well known that correctness proofs of large distributed programs tend to be lengthy.
Therefore it is natural to search for strategies that reduce the complexity of those proofs
for particular classes of programs. In this talk we will sketch the correctness proof of the
minimum weight spanning trees algorithm of Gallager, Humblet and Spira. This proof
exemplifies a strategy to reduce the complexity of such proofs and illustrates the notion
of communication closed layers of Elrad and Francez and of quiescence of e.g. Chandy
and Misra. (Joint work with W.P. de Roever, TU Eindhoven.)

Atomic shared register access by asynchrounous hardware, dr.ir. P.M.B. Vitanyi
We are interested in true concurrency. Here in the context of shared register acess by
many asynchronous processors. That is, shared registers which can be concurrently read
and written by n asynchronous processors in a consistent fashion, without any processor
ever waiting for any other (without using any synchronization primitives, i.e.,
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semaphores, mutual exclusion, ..).
This problem lies at the bottom of interprocess corrununication, is more basic than mutual
exclusion, and necessary for providing interfaces for interprocess corrununication by
asynchronous hardware. It is also paradigmatic for optimally exploiting the parallelism in
concurrent actions, by interleaving subactions at lower levels, while retaining
consistency.
We show how to construct multivalued atomic n-writer n -reader registers, starting from
existing hardware like physical flip-flops.
(Joint work with Baruch Awerbuch, performed at the M.I.T. Lab. for Computer
Science, and with Lefteris Kirousis and Evangelos Kranakis at CWI.)
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Werkgemeenschapscommissie Theoretische Informatica
Verslag van de vergadering op 6 februari 1987
Aanwezig:

R. Backhouse, J. de Ba1cker, H . Barendregt, J.W. Klop, J. van Leeuwen,
A . Ollongren, G. Rozenberg.

Agenda:
Beleidsbegroting 1988
1.
Activiteiten WTI in 1987
2.
Bestuurswisseling
3.
Mededelingen
4.
Bij de punten 1 en 2 van de agenda wordl een inventarisatie gernaakl van de Iopende
ZWO-projecten (1987) en er wordt geschat hoeveel nieuwe projecten in 1988 gestarl
zullen worden.
Overzicht van de Iopende projecten:
2 (Van Emde Boas en H. Lenstra; Van Emde Boas)
UvA
VUA/CWI 1 (LPC De Ba1cker, loopt in oktober 1988 at)
2 (Van Leeuwen; Bergstra en Koymans)
RUU
1 (LPC Rozenberg, loopt in januari 1989 at)
RUL
1 (Asveld)
UT
1 (LPC De Roever, loopt in mei 1988 at)
TUE
1 (Boute en Rezus, loopt in mei 1987 at)
KUN
1 (Rinnooy Kan en J.K. Lenstra)
EUR
Men schat dat voor 1988 5 a 7 nieuwe aanvragen zullen worden gedaan. Dit zal
worden gemeld bij dr. J .C.P. Bus van het bureau van SION.
Bij punt 3 deelt De Ba1cker mee dal hij, zoals hij al eerder aankondigde, aftreedt. Het
huidige bestuur (De Ba1cker en Rozenberg) stelt Van Leeuwen als nieuwe voorzitter voor.
De vergadering neemt dit voorstel over. Rozenberg blijft aan in zijn functie als secretaris.
De nieuwe voorzitter bedankt de aftredende voorzitter De Ba1cker voor zijn inzet
gedurende vele jaren voor de Werkgemeenschap. Van Leeuwen zelf denkt ongeveer 3
jaar voorzitter te blijven.
Van Leeuwen is de WTI vertegenwoordiger in SION. Dit mandaat loopt in 1988 af.
Dat betekent dat in de loop van 1987 een vervanger gevonden moet worden.
Na de constatering dat WTI heel succesvol is wat betreft haar ledental, terwijl de
halfjaarlijkse Iedenvergaderingen slecht bezocht worden, wordt er gesproken over een
nieuwe opzet voor de WTI vergaderingen om deelname te stimuleren. Tijdens de
discussie wordt gesuggereerd om i.p.v. een rniddag een hele dag te wijden aan deze bijeenkomsten. De opzet van zo'n dag zou kunnen zijn om 's morgens tutorials en 's middags technische bijdragen rond een thema aan te bieden. Gesuggereerde thema's:
Structural Complexity; Logic in Computer Science; Networks and Protocols;
Algebraic Specifications; Rewriting Systems; Type Theory; Analysis of Algorithms.
Voor de Ieden zou een dergelijke thematische opzet aantrekkelijker zijn. Het voorstel is
om op 24 april 1987 voor het eerst zo'n thematische vergadering te houden rond een van
de onderwerpen 'Netwerken' en 'Analyse van Algoritmen'. Van Leeuwen wordt
benaderd over de organisatie. (Als onderwerp voor bet najaar wordt voorlopig
'Herschrijfsystemen gekozen' .)
De Ba1cker meldt nog dat op 2 en 3 november het SION congres wordt gehouden.
Het vorige bestuur van de Werkgemeenschap (De Ba1cker, Rozenberg) heeft Van
Leeuwen als uitgenodigde spreker van WTI voorgesteld.
Leiden, 13 rnaart 1987
G. Rozenberg, Secretaris WTI
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ONDERZOEK
ZWO projecten

In 1987 starten de volgende twee nieuwe ZWO projecten:
1.

Procesalgebra: relatie met andere theorieen over parallelle processen.
Aanvragers: J.A. Bergstra/C.P.J. Koymans (RUU)

2.

Reconstructie en optimalisatie van dynarnische gegevensstructuren.
Aanvrager: P. van Emde Boas (UvA)

Beeindigd per 1februari1987:
Analyse van gedistribueerde berekeningen.
Aanvrager: J. van Leeuwen (RUU)
Uitvoerder: H .L . Bodlaender
Op 19 november 1986 promoveerde H.L. Bodlaender aan de RUU op het
proefschrift 'Distributed Computing: structure and complexity' (promotor:
J. van Leeuwen).
Zie eindverslag op deze pagina e.v.
Aan de RUU loopt nog bet project:
Ontwerp en analyse van gedistribueerde algoritmen
Aanvrager: J. van Leeuwen
Uitvoerder: G. Tel
Zie verder ook bet verslag van de commissievergadering op 6 februari voor een
inventarisatie van nog lopende projecten en nieuwsbrief 13/14 pagina 22, voor een
overzicht van de per 1 september 1986 lopende projecten.
Eindverslag project 'Analyse van gedistribueerde berekeningen'. (Bodlaender)
Door bet koppelen van meerdere processoren of computer systemen, bijvoorbeeld in een
netwerk, verkrijgt men een gedistribueerd systeem, wat grote voordelen kan bebben
boven de conventionele (voomamelijk) sequentiele computer systemen. De aandacht voor
gedistribueerde computer systemen is sterk gegroeid in de afgelopen jaren, omdat
verwacht mag worden dat gedistrubueerde systemen krachtiger en flexibeler zijn dan de
traditionele stand-alone computers. In dit project is een analyse gemaakt van een aantal
problemen op bet gebied van het gedistribueerd rekenen.

Behaalde resu/Jaten
Hieronder volgt een overzicht van de onderzoeksresultaten, die in het kader van het
project behaald zijn.

Gedistribueerde electie

Het volgende probleem is bekeken in (10],[13]. Een aantal gelijksoortige processoren
zijn verbonden in een ring. Iedere processor heeft een eigen, uniek identiteitsnummer.
Verder is initieel de situatie gelijk voor alle processoren. Het beschouwde probleem is om
met zo weinig mogelijk boodschappen het systeem de hoogst genummerde processor te
doen identificeren. Deze processor kan dan als leider optreden. Verschillende boven- en
ondergrenzen zijn verkregen voor dit probleem, die beter zijn dan de voorheen bekende
·
soortgelijke grenzen.
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Opslag van data-records op een ring van processoren

In (16] is bekeken, hoe records gedistribueerd kunnen worden op een ring van

processoren, waarbij getracht wordt om zowel het maximale aantal records dat in het
geheugen bij een processor verschijnt, als het (gemiddelde of maximale) aantal
boodschappen dat moet worden ver.wnden bij een invoeging van een record zo klein
mogelijk te houden. Een aantal verschillende protocollen voor dit probleem worden
voorgesteld en geanalyseerd.

Deadlock-vrije packet switching netwerken

In computer netwerken is het onwenselijk dat deadlock (een impasse) optreedt. In (14]
wordt een klasse van controllers ge"introduceerd, die verhinderen dat er een zgn.
store-and-forward deadlock kan optreden in een packet switching netwerk, en die alleen
locale informatie, bekend aan de processoren, gebruiken. Van een aantal controllers in
deze klasse wordt bewezen dat ze optimaal zijn met betrekking tot andere controllers die
dezelfde informatie gebruiken.

Emulatie van processor netwerken

Een uitgebreide analyse is gemaakt van de mogelijke simulaties (emulaties) van
(processor-) netwerken op netwerken van hetzelfde of een ander type. Parallelle
algoritmen worden gewoonlijk ontworpen voor executie op netwerken met N
processoren, waarbij N afhangt van de grootte van het probleem dat moet worden
opgelost. Met (uniforme) emulaties kan men de grootte van het probleem reduceren tot
een practisch formaat, terwijl de grootte van het probleem willekeurig groot (dus variabel)
kan zijn.
Ecn classificatie van de mogelijke uniforme emulaties van een netwerk van een bepaald
type op netwerken van hetzelfde type is uitgevoerd voor de volgende klassen van
netwerken: de shuffle-exchange netwerken, de 4-pin shuffle netwerken, de cube
netwerken, de ring- en de gridnetwerken [2],[3],[4]. Verder werd de complexiteit
onderzocht van het probleem om uniforme emulaties te vinden van een gegeven netwerk
van een bepaald type op een ander gegeven netwerk van een (evt. ander) bepaald type.
Bewezen is dat het probleem NP-compleet is, zelfs wanneer een aantal extra realistische
eisen worden gelegd op de netwerken, of wanneer het 'host'-netwerk vast gekozen
wordt. Er zijn enkele algoritmen afgeleid die deelproblemen in polynomiale tijd oplossen,
en er is gekeken naar het eventuele bestaan van 'goede' benaderingsalgoritmen
([5],[6],[7],[9] .)
Verder is het verband aangegeven van de notie 'emulatie' met de notie 'overdekking'
(covering) uit de combinatorische topologie, en is een classificatie uitgevoerd van de
mogelijke overdekkingen van een aantal belangrijke processometwerken [8]. In [12] is
het model uitgebreid tot netwerken, die 'bussen' gebruiken als communicatiemiddel, en
zijn emulaties aangegeven van de spanning bus hypercube en de dual bus hypercube.

Bisectie-breedte van blokken

In [l] is een precieze grens bewezen voor de minimum bisectie breedte van 2 en
3-dimensionale blokken.

Diameter van veranderde grafen

Samen met A.A. Schoone wcrd door aanvrager en projectmedewerker een analyse
gemaakt van de diameter die kan resulteren wanneer uit een graaf met een bepaalde
diameter een bepaald aantal edges verwijderd wordt (15]. Voor dit probleem werden
grenzen afgeleid, die beter waren dan de tot dusver bekende grenzen. Bovendien werden
enkele NP-volledigheidsresultaten behaald voor aanverwante problemen.

lnbeddingen in het grid

Bewezen werd in [11], dat voor iedere constante c, de vraag of een gegeven graaf
ingebed kan worden in een gegeven grid-netwerk, met maximale dilation-cost c, NPvolledig is.
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Dynamisch programmeren op grafen
In het algemeen wordt aangenomen dat NP-volledige problemen niet oplosbaar zijn in
polynomiale tijd. Daarom is het zinvol om te zoeken naar deelproblemen van
NP-volledige problemen, die wel oplosbaar zijn in polynorniale tijd. Aangetoond kan
worden dat een grote klasse van (NP-volledige) graafproblemen, opgelost kan worden in
polynorniale tijd, wanneer deze beperkt wordt tot de klasse van de zgn. partiele k-bomen,
voor constante k. (Te verschijnen.) In [17] is aangetoond dat de klasse van de partiele
k-bomen een aantal belangrijke klassen grafen als deelklasse bevat.
Het onderzoek werd ook neergelegd in het proefschrift van de onderzoeker. Dit
proefschrift zal worden uitgegeven in de CWI-tract reeks.
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Instellingen
Centrum voor Wiskunde en lnformatica, Amsterdam

Onderzoekg egevens
ESPRIT project VIP
1 November 1986 is het ESPRIT project nr. 1283 van start gegaan: 'VDM specification
for the Interface of the Portable common tool environment (VIP)'. Hieraan wordt
gewerkt door F.W. Vaandrager en H.J.M. Goeman, beide in bet project Formele
Specificatiem ethoden (Afd. Programmatuur, CWI). Partners zijn: Praxis Systems
(Engeland), Dr. Neher Iaboratorium, Oce-Nederland bv.
VLSI ontwerp
Het onderzoek binnen het project VLSI ontwerp beoogt om bet ontwerpen van een
geihtegreerd circuit te reduceren tot het ontwerpen van een programma. Ter vermijding
van een aantal implementatieproblemen hebben we als realisatie van een programma
gekozen voor een vertragingso ngevoelige samenstellin g van een aantal basiscomponenten, d.w.z. een compositie die correct functioneen ongeacht de vertragingen
die kunnen optreden in de verbindingsdraden. We gaan daarom uit van programma's
voor componenten die op een vertragingsongevoelige manier communiceren met hun
omgeving. We noemen dit vertragingsongevoelige componenten.
Het Iaatste jaar is voomamelijk gewerkt aan de voltooiing van een aantal onderwerpen die
in het proefschrift van J. Ebergen, dat in de loop van 1987 gereed moet komen, zullen
verschijnen. Er is een attribuut grarnmatica ontwikkeld waarvoor geldt dat elk programma
dat aan deze grarnmatica voldoet een vertragingsongevoelige component specificeert.
Deze grarnrnatica staat een grote klasse van prograrnma's toe waarin, o.a. parallellisme,
tailrecursie en projectie in mogen voorkomen. Daarbij is een methode ontwikkeld die elk
prograrnma geschreven volgens de grarnrnaticaregels op constructieve wijze vertaalt in
een vertragingsongevoelige sarnenstelling van basiscomponenten. Deze vertaling heeft de
eigenschap dat er slechts vijf verschillende basiscomponenten nodig zijn waaruit elke
sarnenstelling opgebouwd kan worden. Deze basiscomponenten zijn de Sequencer, de
Fork, het C-element, de Toggle, en het XOR-element welke alle betrekkelijk eenvoudig
te realiseren zijn. Verder heeft de vertaling de eigenschap dat het totale aantal
basiscomponenten in de samenstelling evenredig is met de lengte van het programma.

Rapporten e.d.
J.C.M. Baeten, J .A. Bergstra, J.W.. Klop, Decidibility of bisimulation equivalence for
processes generating context{ree languages, CS-R8632.
J. Heering, P. Klint, A syntax definition formalism, CS-R8633.
P. Klint, Modularization and reusability in current programming languages, CS-R8635.
J.W. de Bakker, J.-J.Ch. Meyer, Ordre and metric in the stream semantics of elemental
concurrency, CS-8638.
J.C.M. Baeten, R.J. van Glabbeek, Another look at abstraction in process algebra,
CS-R8701.
L.K. Kirousis, E. Kranakis, P .M.B. Vitanyi, Atomic multireader register (detailed
abstract), CS-R8704
J .A. Bergstra, J. Heering, P . Klint, ASF-an algebraic specification formalism,
CS-R8705.
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J.A. Kaandorp, Interactive generation offractal objects, CS-R8706.
P.M.B. Vitanyi, Locality, communication and interconnect length in multicomputer,
CS-R8708.
P. America, J.J.M.M. Rutten, Solving reflexive domain equations in a category of
complete metric spaces, CS-R8709
F.S. de Boer, A proof rule for processes-creation, CS-R8710.
J. Rekers, A parser generator for finitely ambiguous context-free grammars, CS-R8712.
N.W.P. van Diepen, Algebraic specification of a language with goto-statements,
CS-N8601.
P. Urzyczyn, Dining philosophers and process algebra, CS-N8603 .
A. Eliens, Semantics for Occam, CS-N8606.
J . Heering, Programmageneratoren, CS-N8607.
R.C. van Soest, Consistency and completeness of knowledge base, CS-N8608 .
Buitenland
J.W. de Bakker, F.S. de Boer, J.N. Kok, J.J.M.M. Rutten bezochten:
30 oktober 1986: ESPRIT project 4 15 Working Group on Semantics and Proof
Techniques, Mierlo.
8-10 december 1986: ESPRIT project 415 Working Group on Semantics and Proof
Techniques, Berlijn.
J.W. de Bakker:
20 februari 1987: Stollmann, Hamburg, werkbezoek ESPRIT project 415.
12 maart 1987: Voordracht over LPC, Vrije Universiteit Brussel.
R.J. van Glabbeek:
6-10 oktober 1986, Imperial College (Landen), werkbezoek.
R.J. van Glabbeek, H.J.M. Goeman, J.W. Klop, F.W. Vaandrager bezochten:
25-27 november 1986, mini-conferentie van het ESPRIT project 432 METEOR, Brussel.
H.J.M. Goeman en F .W. Vaandrager:
17-18 november 1986, Praxis Systems (Bath, Engeland), werkbezoek ESPRIT project
VIP.
J.W. Klop:
7-9 oktober 1986, 30-31 januari, 7 maart 1987, (Abingdon, Engeland), werkbezoeken.
J.N. Kok:
17-18 november 1986: Stollmann, Hamburg, werkbezoek ESPRIT project 415.
J.J.M.M. Rutten:
2-7 april 1987: Werkbezoek aan prof.dr. J.I. Zucker, SUNY at Buffalo.
8-10 april 1987: Third Workshop on the Mathematical Foundations of Programming
Language Semantics, New Orleans.
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Bezoekers
Jin-Ho Hur, KAIST, Seoul, 17 september 1986.
N. Sabadini, Univ. Milaan, 6-13 oktober 1986
R. Platek, Odyssey Research Associations, Ithaca N.Y., USA), 9 oktober 1986..
M. Jackson, Praxis Systems, Engeland, 15 decemberl986.
C. Middelburg, DNL, 15 december 1986.
P. Berens, Oce-Nederland bv., 15 december 1986.
M.J. O'Donnell, Purdue Univ., 15 januari 1987.
Members of the Working Group on Semantics and Proof Techniques, ESPRIT project
415, 11-13 februari 1987.
G.L. Bum, GEC (Londen), in het kader van hetLPC, 26-27 februari 1987.

Katholieke Universiteit Nijmegen
Sectie lnformatica, Afdeling Machinearchitectuur en Bedrijfssystemen

Onderzoekg egevens
Functionele beschrijvingswijzen
Computemetwerken

Aandachtsveld:

(a)
(b)

Onderzoekterrein:

(ad a.) (i) Toepassingen (ii) implementering
(ad b.) Formele beschrijving en analyseOnderzoeklijn:
(ad a.i) Formele beschrijving van systemen, functionele temporele

calculus; 'Progranuneer' -omgevingen
(ad a.ii) reductiestrategieen en -machines
(ad b.) Analyse van netwerkprotocollen
Projecmurnmer:

Projecttitel:

821.00.01
821.00.02
821.00.03
821.00.04
821.00.05

Formele systeembeschrijving dm.v. functionele talen
Implementering van functionele talen
Bedrijfssystemen en functionele formalismen
Gedistribueerde systemen en computemetwerken*)
Functionele beschrijvingsforrnalismen en constructieve typetheorieen
*) nieuwe titel: 'Toepassingen van de informatica in de
telecommunicatie, i.h.b. computemetwerken'

821.00.01 Formele systeembeschrijving d.m.v.functionele ta/en
Dit project is opgevat in het kader van het VF programma 'Functionele
beschrijvingswijzen: Semantiek, toepassingen en implementering'.
Er is intemationale samenwerking via ESPRIT project 881, FORFUN: Formal
description of arbitrary systems by means of functional languages. De andere
partners zijn: TU Delft, Bell Telephone Mfg.Cy (Antwerpen) en Sagantec
(Eindhoven).
Doelstelling: het uitwerken van een algemene methodiek m.b.t. het gebruik van
functionele talen voor het beschrijven van willekeurige systemen, d.w.z. naast
'computerprograrnma's' (software) ook systemen in andere toepassingsgebieden binnen
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en buiten de informatietechnologie (digitale systemen, analoge systemen, mechanische
systemen bv. in de robotica, geometrische objecten).
Een dergelijke algemene methodiek wordt geboden door de systeemsemantiek, een
veralgemening van de wiskundige semantiek voor programmeertalen tot een semantiek
voor het beschrijven van willekeurige systemen. Het basisprincipe bestaat uit het expliciet
toekennen van meerdere interpretaties aan eenzelfde formele taal d.m.v. verschillende
betekenisfuncties, waarbij elke betekenisfunctie een of andere eigenschap van het systeem
beschrijft.
Bij het gebruik van functionele talen zijn de definities van de betekenisfuncties
bijzonder compact en eenvoudig, zodat zij gebruikt kunnen worden als axioma's om op
een formele manier over de beschreven objecten te redeneren, en als implementering van
een computer-interpreteerbare beschrijvingstaal.
Resultaten verkregen in 1986:
Verdere uitwerking van de systeemsemantiek voor sequentiele systemen
De beta calculus, een formalisme voor het beschrijven van systemen met bidirectionele inforrnatiestroom
821.00.02 lmplementering vanfunctionele talen
Dit project is opgevat in het kader van het VF programma 'Functionele
beschrijvingswijzen: Semantiek, toepassingen en implementering'.
Landelijke samenwerking via het project PRM (Parallelle Reductiemachine).
Partners: UvA en RUU.
Doelstelling:
Het opbouwen van modellen voor de implementering van functionele talen, i.h.b.
reductiestrategieen (abstracte modellen) en computerarchitecturen (concrete
modellen).
Het evalueren van reductiestrategieen en computerarchitecturen op basis van
systematische analyse en simulatie.
Het ontwerp en de realisering van concrete implementeringen d.m.v. seriele en
parallelle reductiemachines.
Resultaten verkregen in 1986:
Eerste ontwerp en implementatie van de tussentaal Clean t.b.v. functionele talen en
parallelle machine-architecturen. Clean blijkt zeer efficient te implementeren.
Eerste ontwerp van de tussentaal Lean, een tussentaal t.b.v. declaratieve talen en
parallelle machine-architecturen.
Ontwerp van een forrnele beschrijvingsmethode voor reductiestrategieen
Ontwikkeling van de theoretische grondslagen voor graph-herschrijfsystemen.
821 .00.03 Bedrijfssystemen enfunctionele formalismen
Dit project heeft betrekking op bet verband tussen functionele formalismen en
bedrijfssystemen in twee richtingen:
a.

Het effect van het invoeren van functionele talen op de rol van het bedrijfssysteem in
het algemeen en de specifieke taken die door het bedrijfssysteem (nog) moeten
worden vervuld in het bijzonder. Hieronder vallen ook nog de volgende
deelproblemen:
- Concepten voor en realisering van een 'functionele programmeeromgeving'
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b.

(systeembeheer, tracing en debugging enz.)
- Geheugenbeheer en processorbeheer.
Het gebruik van functionele formalismen voor de beschrijving, de analyse, het
ontwerp en de realisering van bedrijfssystemen. Hieronder valt ook de
implementering van bedrijfssysteem-functies d.m.v. functionele talen.

821 .00.04 Toepassingen van de informatica in de telecommunicatie, i.h.b. computernetwerk.en
Doelstelling:
a.

b.

Toepassingen van de informatica in de telecommunicatie; het gebruik van functionele
formalismen in de theorie van signaalverwerk.ing en de telecommunicatie; het
gebruik van digitale systemen voor het bewerken van signalen in en het besturen van
telecommunicatiesystemen.
Computernetwerken: op korte termijn: de formalismen die de theoretische
informatica heeft ontwikkeld voor gedistribueerde systemen verenigen tot een
practische calculus; op langere termijn: het ontwikkelen van functionele formalismen
(die beter geschikt zijn voor een transformationele redeneerstijl) voor analyse en
ontwerp van gedistribueerde systemen en computemetwerken.

Resultaten verkregen in 1986:
Het bestuderen en toepassen van enkele forrnalismen op communicatieprotocollen.
Resultaten zijn aanwezig in een geschreven versie en zullen over enige tijd als
technisch rapport verschijnen.
Een correctheidsbewijs voor een gedistribueerd minimum-weight spanning tree
algoritme werd gegeven. De hiervoor gebruikte techniek is ook toepasbaar op enkele
andere complexe gedistribueerde algoritmen.
821.00.05 Functionele beschrijvingswijzen en constructieve type-theorieifn
Doelstelling: het onderzoeken van de toepasbaarheid van concepten die voorkomen in de
formalisering van de constructieve wiskunde (als bv. de constructieve type-theorieen) op:
(i) semantiek van zuivere functionele talen (met-data types)
(ii) ontwerp van geneutraliseerde type structuren (met type-parametrisatie en polymorfisme)
(iii) ontwerp van bewijssystemen voor functionele talen.
Resultaten verkregen in 1986:
In [l] wordt een non-standaard sensationele semantiek voorgesteld voor een deelsysteem
CST1 van de constructieve type theorie. De semantiek van bet systeem is een variant van
de retract-interpretatie van D. Scott. Een farnilie van gegeneraliseerde getypte systemen
(GTL's) is bestudeerd in [3],[4]. In [2] wordt een analyse gemaakt van het algemene
model begrip van (Ginard's) hogere orde type theorieen. Daarin is aangetoond dat alle (tot
nu) bekende modellen van Ginard's theorieen beschouwd kunnen worden als modellen
van GTL's. De bovenstaande studie leidt tot consistente uitbreidingen van CST1 die
praktisch toepasbaar zijn. In [3],[4] worden verschillende theorieen van 'constructies' en
'propositionele typen' voorgesteld, gebaseerd op eerder werk (1983) van de auteur. De
constructieve interpretatie steunt op een sterk normalisatiebewijs [4].
[1] A. Rezus, Semantics of constructive type theory, Libertas mathematica
6(1986)1-82.
[2] A. Rezus, lmpredicative Type Theories, Internal Report no. 85, KUN-WNInformatica.
[3] A. Rezus, Generalized Polymorphism, Internal Report, no. --, KUN-WNInformatica.
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[4] A. Rezus, Propositions as Types Revised, Internal Report no. 97, KUN-WNInformatica.

Rapporten e.d.
(project 821.00.01)
R.T. Boute, Representational and denotational semantics of digital systems, Report no.
81, Dept. of Informatics, Univ. of Nijmegen.
R.T. Boute, System semantics: Principles, applications and implementation, (version 2),
DocumentE881/bl/KUN/RTB/8605, Dept. of Informatics, Univ. ofNijmegen.
R.T. Boute, Syntactic constructs for the description of bidirectional systems, Document
E881/b2/KUN/RTB/8607, Dept. of Informatics, Univ. ofNijmegen.
E. Meijer, Petri net models for the lambda-calculus, Report no. 78, Dept. of Informatics,
Univ. of Nijmegen.
(project 821.00.02)
M.C.J.D. van Eekelen, M.J. Plasmeijer, Modules as first-class citizens in the context of
functional programming, Report no.86, Dept. of Informatics, Univ. of Nijmegen.
H.P. Barendregt, M.C.J.D. van Eekelen, J.R.W. Glauert, J.R. Kennaway, M.J.
Plasmeijer, M.R. Sleep, Term graph rewriting, Report no. 87, Dept. of Informatics,
Univ. of Nijmegen.
H.P. Barendregt, M.C.J.D. van Eekelen, J.R.W. Glauert, J.R. Kennaway, M.J.
Plasmeijer, M.R. Sleep, Towards an intermediate language based on graph rewriting,
Report no. 88, Dept. of Informatics, Univ. of Nijmegen.
M.C.J.D. van Eekelen, M.J. Plasmeijer, Specification of reduction strategies in term
rewriting systems, Report no. 89, Dept. of Informatics, Univ. of Nijmegen.
(project 821.00.03)
P . Koopman, Interactive programs in a functional language, Int. Report 65 revised
version, Dept. of Computer Science, Univ. of Nijmegen.
P. Koopman, Semantics and translation schems of local definitions, Internal Report 82,
Dept. of Computer Science, Univ. of Nijmegen.
(project 821.00.04)
F.A. Stomp, Methods for the analysis of protocols, manuscript.
(project 821.00.05)
Zie onder verslag project hierboven.

Sectie Informatica, Afdeling Grondslagen van de lnformatica
Rapporten e.d.
Zie onder 821.00.02 hierboven
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Bezoekers
R. Sleep (Norwhich), G. Longo (Pisa) en N. Sabadini (Milaan) waren in 1986 te gast
bij H.P. Barendregt.
Philips Natuurkundig Laboratorium
Afdeling Computer Science

Onderzoekgegeven s
In het kader van ESPRIT project 415 (Parallel Architectures and Languages for
Advanced Information processing - a VLSI-directed Approach), en tegenwoordig ook
binnen het PRISMA project (Parallel Inference and Storage Machine) wordt gewerkt aan
parallelle architecturen voor het efficient uitvoeren van symbolische berekeningen. Het
onderzoek beslaat een zeer breed gebied, dat o.a. omvat de VLSI-ondersteuning van
architecturen, algoritmes voor bv. routering in netwerken of distributed garbage
collection, compiler-ontwikkeling, allerlei aspecten van de programmeertaal POOL
(Parallel Object-Oriented Language), het parallelliseren van applicatie-programma's en
theorem proving.
Wat betreft de WTI is zeker relevant het werk op het gebied van semantiek en
bewijstheorie van POOL. Aan semantiek wordt gewerkt door P. America, in
samenwerking met J.W. de Bakker, J.N. Kok en J.J.M.M. Rutten van het CWI. Na het
gereedkomen van een denotationele semantiek van POOL (Doc. nr. 190, CWI rapport
CS-R8626) wordt vooral de relatie met de al bestaande operationele semantiek (Doc. nr
109, CWI rapport CS-R8515) bestudeerd.
De bewijstheorie wordt bestudeerd door P. America en W.P. de Roever, in
samenwerking met F . de Boer van het CWI. P . America heeft een bewijstheorie
ontwikkeld voor een sequentiele versie van POOL (Doc. nr. 188), waarbij de nadruk ligt
op het abstracte redeneren over pointer-structuren en een bewijsregel voor message
passing (a la Smalltalk). F. de Boer heeft een bewijssysteem ontwikkeld (CWI rapport
CS-R8710) voor een CSP-achtige taal met dynarnische procescreatie. In de toekomst zal
de aandacht uitgaan naar het stroornlijnen en met elkaar integreren van systemen, en het
uitbreiden naar het volledige POOL.
Aan toepassingen van de parallelle machine wordt gewerkt door J.M. Jansen, F.J.
van der Linden en F.W. Sijsterman. De toepassingen worden geschreven in POOL. Er
zijn al een aantal kleine werkende programma's geschreven. Er wordt naar gestreefd de
programma's vanuit een globale specificatie te verfijnen totdat er code geschreven kan
worden. Een belangrijk punt hierin is dater zo min mogelijk communicatie tussen de
verschillende processoren is. Er is een samenwerking met de RUL over
ontwerpmethoden. In samenwerking met de Shell (KSLA) is er een parallel prograrnma
voor LU-decompositie geschreven in POOL.
We hebben twee grote toepassingen op het oog voor POOL. De eerste is het
parallelliseren van een dee! van het Rosetta vertaal systeem. Deze toepasing wordt nu al
gedeeltelijk in code omgezet. De andere toepassing is een theorem prover in POOL. Het
ontwerp hiervan is net begonnen. Waarschijnlijk zullen we met een prover beginnen met
een beperkte functionaliteit. In de loop van de tijd hopen we de functionaliteit te
vergroten. Dit kan alleen als er een helder ontwerp aanwezig is.

Rapporten e.d.
P. America, Rationale for the design ofPOOL, Doc. nr. 53.
P. America, Definition of the programming language POOL-T, Doc. nr. 91
L. Augusteijn, POOL-T user manual, Doc. nr. 104.

29

L. Augusteijn. The Warshall shortest path algorithm in POOL-T, Doc. nr. 105

P. America, J.W. de Balcker, J .N. Kok, J.J.M.M. Rutten, Operational semantics of a
parallel object-oriented language, Doc. nr. 109.
P. America, POOL-T-A parallel object-oriented language, Doc. nr. 116.
P. America, An introduction to object-oriented programming, Doc. nr. 136.
L. Augusteijn, POOL-T Standard environment, Doc. nr. 138.

J.M. Jansen, F.L. van der Linden, F.W. Sijstermans, A parallel implementation of the
LU decomposition algorithm, Doc. nr. 148.
J.M. Jansen, F.W. Sijstermans, A parallel implementation of the knapsack algorithm,
Doc. nr. 152.
P. America, Object-oriented programming: A theoretician's introduction, Doc. nr. 159.
P. America, A proof theory for a sequential version of POOL, Doc. nr. 188.
P. America, J.W. de Balcker, J .N. Kok, J.J.M.M. Rutten, A denotational semantics of a
parallel object-oriented language, Doc. nr. 190.
W.J.H.J. Bronnenberg, M.D. Janssens, E.A.M. Odijk, R.A.H. van Twist, The
architecture of DOOM, Doc. nr. 204.
P. America, J.J.M.M. Rutten, Solving reflexive domain equations in a category of
complete metric spaces, Doc. nr. 220.

Rijksuniversiteit Leiden
Vakgroep Informatica

Rapporten e.d.
P. Pettinga, A. Ollongren, A Prolog implementation of a formal verification system for
imperative programs, rapport 86-13.
D. van Albeda, Dimensionality of variables as a complement to strong typing in ensuring
program consistency, rapport 86-14.
E. Ochmanski, Lexicographic representation of trace languages, rapport 86-15.
U.J. Aalbersberg, G. Rozenberg, Theory of traces, rapport 86-16.
M. Bos, B.1-peng Lin, A. Ollongren, Design and implementation lexicographical
disambiguation system, rapport 86-17.
U.J. Aalbersberg, J. Engelfriet, The recognition of trace languages, rapport 86-18.
M. van Steen, G. Oosting, L. Groenewegen, Parallel control processes: modular
parallelism and communication, rapport 86-19.
L. Groenewegen, Parallel phenomena I. Processes, rapport 86-20.
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L. Groenewegen, Parallel phenomena 2. Decision Processes, rapport 87-01.
A. Ehrenfeucht, G. Rozenberg, On the structure of dependence graphs, rapport 87-02.
G. Rozenberg, Behaviour of elementary net systems, rapport 87-03.
J. Engelfriet, G. Leih, G. Rozenberg, Apex graph grammars and attribute grammars,
rapport 87-04.
G. van Ouwendorp, H. Keus, A. Ollongren, Rule base editors, rapport PTf Dr. Neher
Lab. - Subf. Wiskunde en Inforrnatica RUL, 1986.
A. Ollongren, Computer algebra on a microcomputer: an example, preprint 1986.

Buitenland
H.J.M. Goeman:
17, 18 november 1986: werkbezoek aan Praxis Systems (Bath, Engeland) i.v .m.
ESPRIT project VIP.
L.P.J. Groenewegen bezocht:
- 9-12 september 1986: 2nd European Simulation Congress en gaf daar een lezing
getiteld: 'Modelling parallel phenomena', Antwerpen.
- december 1986: Confercntie Intelligent autonomous systems, Amsterdam.
H.C.M. Kleijn bezocht:
13-17 oktober 1986: Int. Meeting of Young Computer Scientists, Smolenice (Tsjech.)
G. Rozenberg:
- bracht werkbezoeken aan het GMD, Bonn in februari en in maart 1987.
- verblijft van 28 maart tot en met 4 mei in Boulder, Colorado, USA, om samen te
werken met A. Ehrenfeucht.
G. Rozenberg en N. Keesmaat bezochten:
- 8 tot 19 september 1986: Advanced Course on Petri Nets, Bad Honnef.
D.J. Aalbersberg, G. Rozenberg en J. Engelfriet bezochten:
- 2-6 december 1986: Third Int. Workshop on Graph Grammars and their Applications
to Computer Science, Warrenton, Virginia, USA.

Bezoekers
G. Rozenberg ontving de volgende buitenlandse gasten:
E. Welz!, Graz, Oostenrijk, 15-22 oktober 1986
K. Jensen, Aarhus, Denemarken, 22-24 oktober 1986.
H.C.M. Kleijn ontving:
T. Harju, Turku, Finland, 31 oktober - 15 november.
J. Karhumiiki, Turku, Finland zal van 21 maart tot 5 april 1987 een bezoek brengen aan
de vakgroep als gast van H.C.M. Kleijn.
In de loop van de zomer (juni) wordt P.S. Thiagarajan een rnaand als gast verwacht bij de
vakgroep.
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Rijksu n iversiteit Utrech t
Vakgroep I nformatica, Sectie Fundament ele Informatica

Rapporten e.d .
G. Tel, J. van Leeuwen, H.A.G. Wijshof, The one-dimensional skewing problem,
RUU-CS-86-8.
H.A.G. Wijshof, General skewing schemes for trees, RUU-CS-86-9.
H.A.G. Wijshof, Compactly representable skewing schemes for trees, RUU-CS-86-10.
G. Tel, R.B. Tan, J. van Leeuwen, The derivation of graph marking algorithms from
distributed termination detection protocols, RUU-CS-86-11.
G. Tel, Distributed infimum approximation, RUU-CS-86-12.
R. Nieuwenhout, A dataflow graph code generator, RUU-CS-86-13.
M.J. Walsteijn, M.F. Kuiper, Attribute grammars in Prolog, RUU-CS-86-14.
A. Visser, 0. de Moor, M.J. Walsteijn, How to prove the first and second
incompleteness theorem using concatenation, RUU-CS-86-15.
M.F. Kuiper, S.D. Swierstra, Using attribute grammars to derive efficient functional
programs, RUU-CS-86-16.
J. van Leeuwen, Graph algorithms, (prijs fl. 10,-), RUU-CS-86-17.
R.G. Karlsson, M.H. Overrnars, Scanline algorithms on a grid, RUU-CS-86-18.
R.G. Karlsson, MR. Overmars, Normalized divide and conquer: a scaling technique for
solving multi-dimensional problems, RUU-CS-86-19.
M.H. Overmars, D. Wood, On rectangular visibility, RUU-CS-86-20.
M.H.M. Smid, L. Torenvliet, P. van Emde Boas, M.H. Overmars, The reconstruction of
dynamic data structures, RUU-CS-86-21,
H.L. Bodlaender, Classes of graphs with bounded tree-width, RUU-CS-86-22.
J. van Leeuwen, D. Wood, Interval heaps, RUU-CS-87-1.
M.H. Overmars, Efficient data structures for range searching on a grid, RUU-CS-87-2.
M.H. Overmars, M.H.M. Smid, Partitioning range trees, RUU-CS-87-3.

Buitenland
J. van Leeuwen bezocht:
- 9-15 november 1986: Oberwolfach Tagung 'Komplexitii.tstheorie, Oberwolfach,
BRD.
J. van Leeuwen A.A. Schoone, G. Tel , M. Veldhorst bezochten:
19-21 februari: STACS 87, Passau, BRD.
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M.H. Overmars bezocht:
- 9-21 januari 1987: T.U. Graz, Oostenrijk (werkbezoek)
- 10-17 februari 1987: Linkoping University, opponent promotie van C. Leukopoulos.
M. Veldhorst en H.A.G. Wijshoffbezochten:
17-19september1986: CONPAR 86, Aken, BRD

Bezoeker
Prof. J. Pachl (Waterloo) bezocht de vakgroep op 8 en 9 januari 1987.

Centrale Interfaculteit, Sectie Toegepaste logica
Algemene informatie
Tot de sectie Toegepaste Logica van de Centrale Interfaculteit van de Rijksuniversiteit
Utrecht behoren per 1maart1987:
prof.cir. J.A. Bergstra
drs. D.J. Hoekzema
clrs. E. van Kervel
cir. C.P.J. Koymans
cir. G.R. Renardel de Lavalette
dr. P.H. Rodenburg
drs. F.P.J.M. Voorbrnak
clrs. F.-J. de Vries

(0.2 deel werktijd)
(0.2 deel werktijd)
(0.2, toegevoegd decent)
(0.8 deel werktijd)
(per 1 april 1987)
(0.3 deel werktijd)

De onderzoeksactiviteiten van de sectie in het afgelopen halfjaar omvatten:
contractresearch voor Philips Natuurkundig Laboratorium op het gebied van
semantische aspecten van de ontwerptaal COLD: dit is onderdeel van
ESPRIT-project METEOR (An Integrated Formal Approach to Industrial Software
Development);
.
werk voor het CWI in het kader van ESPRIT-project METEOR, op contractbasis;
deelname aan het Parallelle Reductiemachine-project (UvA/KUN/RUU), bestaande
uit onderzoek betreffende strictheidsanalyse voor functionele prograrnmeertalen en
het ontwikkelen van functionele versies van bestaande algoritmen;
deelname aan SPIN-project PRISMA in de vorm van onderzoek naar parallelle
herschrijfsystemen.
Verder werd een symposium geprganiseerd onder de titel 'Logische aspecten van het
ontwerpen van gei"ntegreerde schakelingen'. Sprekers waren J.A. Bergstra, M.P.
Fourman (U.K.), A. Kaldewaij, J. Ebergen, J.T. Uding en J.C.M. Baeten. Het
symposium werd gehouden in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht en telde ea. 80
deelnemers.

Rapporten e.d.
In de Logic Group Preprint Series kwamen de volgende nummers betreffende het
vakgebied van de Werkgemeenschap uit:
H. van Ditrnarsch, Abstractie in wiskunde, expertsystemen en argumentatie,
rapport nr. ll.
J.A. Bergstra, Module algebra/or relational specifications, rapport nr. 16.
J.A. Bergstra, J. Tiuryn, Process algebra semantics for queues, rapport nr. 18.
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Bui ten land
J.A. Bergstra, C.P.J. Koymans en G.R. Renardel de Lavalette bezochten:
27-29 november 1986: 5th METEOR Mini Conference van deelnemers aan
ESPRIT-project METEOR, Brussel, Belgie.
Bezoeker
Van 9-22 maart was dr. K.P. Jantke (Humboldt-Univ. Berlin, DDR) gast van de sectie.
Hij gaf voordrachten over algebraische specificaties en over inductieve inferentie.

T.N.O. Instituut voor Toegepaste Informatica
Voorlopig zijn twee groepen bij het ITI, Knowledge Based Systems (KBS) en Computer
Architectuur (CA), geii'lteresseerd in de Werkgemeenschap.Theoretische lnformatica. Op
korte termijn zaJ een goede omschrijving van de organisatie, doelstellingen en lopende
projecten worden toegestuurd aan de Werkgemeenschap.

Teclinische Universiteit Delft
Vakgroep Informatica
Onderzoekgegevens
Project Redeneren met onzekere en onvolledige kennis.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart
Laboratorium (NLR).
Onderzoekers: H. Hellendoom, N. Roos (TUD), J.C. Donker (NLR)
Projectleiding: R. Groothuizen (NLR), C. Witteveen (TUD)
Project Logic Programming
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de vakgroep Schakeltechniek, faculteit
Elektrotechniek. TUD.
Onderzoekers: Medewerkers en studenten vakgroep Informatica en vakgroep Schakeltechniek.
Projectleiding: A.J. van de Goor (Et), R. Sommerhalder, S.C. van Westrhenen.
Rapporten e.d.
N. Roos, Evaluatie van PROLOG implementaties, Intern Rapport,januari 1987.
C. Witteveen, Reduction and reconstruction of control knowledge in rule based systems,
Part II: Algoritmsfor minimal reductions, Report 86-27.

Bui ten land

R. Sommerhalder en S.C. van Westrhenen bezochten:
22-23 december: Fraunhofer Institut, Stuttgart., BRD.
C. Witteveen bezocht:
8-19 september: Advanced Course Petri Nets, Bad Honnef, BRD.
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Technische Universiteit Eindhoven
Vakgroep Informatica, Groep Theoretische lllformatica
Rapporten e.d.
R. Gerth, L. Shira, On proving communication closedness of distributed layers, TUE
Computing Science Notes 86/07, tevens in: Proc. 6th FST&TCS Conference, Dehli,
LNCS 241, 330-344.
R. Koymans, R.K. Shyamasundar, W.P. de Roever, R. Gerth, S. Arun-Kumar,
Compositional semantics for real-time distributed computing, TUE Computing Science
Notes 86/08, te verschijnen in Information and Control.
C. Huizing, R. Gerth, W.P. de Roever, Full abstraction of a real-time denotational
semantics for an OCCAM-like language, TUE Computing Science Notes 86/09, tevens
in: Proc. 14th POPL, Miinchen, Januari 1987.
J. Hooman, A compositional proof theory for real-time distributed message passing,
TUE Computing Science Notes 86/10.
W.P. de Roever, Questions to Robin Miller - A responder's commentary, TUE
Computing Science Notes 86/11, tevens in Proc. IFIP 86, Dublin.
A. Boucher, R. Gerth, A ;imed failure semantics for communicating processes, TUE
Computing Science Notes 86/12.
R. Gerth, W.P. de Roever, Provong monitors revisited: a first step towards verifying
object oriented systems, TUE Computing Science Notes 86/13, tevens in: Fund.
Informaticae, Vo! IX, no. 4, 371-400.
R. Koymans, Specifying message passing systems requires extending temporal logic,
TUE Computing Science Notes 86/14.
R. Gerth, On the existence of sound and complete axiomatizations of the monitor
concept, TUE Computing Science Notes 87/01.
F. Stomp, W.P. de Roever, A correctness proof of a distributed minimum weight
spanning tree algorithm.

Buitenland

R. Gerth bezocht:

22-27 november 1986: dr. E. Best, GMD, Bonn BRD
8-10 december 1986: Univ. of Manchester en Univ. of Stirling, UK
18-20 december 1986: 6th FST&TCS Conference, Dehli, India.

R. Kuiper bezocht:
6-14 december 1986: Nipkow, Barringer en Jones aan de Univ. of Manchester.
W .P. de Roever bezocht:
28 december 1986 - 17 januari 1987: Weizmann Institute of Science, Rehovoth, Israel, in
het kader van ESPRIT project 937 (DESCARTES)

R. Gerth, J. Hooman en C. Hui zing bezochten:
7-17 januari 1987: Weizmann Institute of Science, Rehovoth, Israel in het kader van
ESPRIT project 937 (DESCARTES).
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C. Huizing en W .P. de Roever bezochten:
21-23 januari 1987: 14th POPL, Mtinchen, BRD.

R. Gerth en R. Kuiper bezochten:

16 februari-20 maart 1987: de firma AdCAD in Rehovoth, Israel in het kader van
ESPRIT project 937 (DESCARTES).

Bezoekers
Dr. K. Lodaya, Tata Institute (Bombay), 8-12 oktober 1986.
Verwacht worden dr. R.S. Ramesh, Indian Institute of Technology (Bombay), als
postdoc. fellow (ea. 1 jaar) en prof. E.A. Emerson, Univ. of Texas, als door NFI
gesubsidieerde gast (ea. 6 maanden).

Onderzoek
Jn bet kader van ESPRIT project 937 (DESCARTES) bezochten R. Gerth, J. Hooman,
C. Huizing, R. Kuiper en W.P. de Roever van 29 september - 3 oktober 1986 de
EUT-AdCAD-Stirling Theory Group Meeting te Mook.
Universiteit van Amsterdam
Facultaire Vakgroep lnformatica, Onderzoeksgroep Theorie

Rapporten e.d.
P. van Emde Boas, A semantical model for integration and modularization of rules, Proc.
MFCS '86, Springer LCS 233 (1986) 78-92; preprint ook verschenen als Rep.
ITLI-UvA-86-02.
SJ.C. Elbers, De compilatie van willekeurige structuren in een relationele database, Rep.
IBM-TR-13.206, IBM INS/DC Uithoom, tevens Rep. FVI-UvA-86-14.
C. Slot, P. van Emde Boas, The problem of space invariance for sequential machines,
Rep. FVl-UvA-86-29.
M.H.M. Smid, L. Torenvliet, P. van Emde Boas, M.H. Overmars, The reconstruction of
dynamic data structures, Rep. FVl-UvA-86-30, tevens Rep. RUU-CS-86-21.
L. Torenvliet, P. van Emde Boas, Simplicity, immunity, relativizations and
nondeterminism, Rep. FVl-UvA-86-34.

P. van Emde Boas, Machine models and simulations, Rep. FVI-UvA-87-01.
M.H. Overmars, M.H.M. Smid, Partitioning range trees, Rep. RUU-CS-87-03, tevens
Rep. FVI-UvA-87-05.

Bui ten land
P. van Emde Boas bezocht:
3-7 november: IFIP WG2.6 Working Conference Knowledge & Data, Albufeira,
Portugal.
19-21 februari: STACS '87, Passau, BRD.
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Facultaire Vakgroep Informatica, Onderzoeksgroep Programmatuur en
Toepassingen
cir. J.C.M. Baeten
prof.cir. J.A. Bergstra
cirs. L.G. Bouma
prof.cir. P. Klint
cirs. S. Mauw
cir. J. Treur
cirs. J.L.M. Vrancken
cirs. H.R. Walters
cirs. W.P. Weijland
cirs. F. Wiedijk

tel 020-5926056
020-5925077
020-5922060
020-5924126
020-5922097
020-5922109
020-5922098
020-5922060
020-5926056
020-5922097

mail josb@uva

wiet@uva
paulk@mcvax
sjouke@uva
josv@uva
pum@uva
peterw@uva
freek@uva

Vanaf 1 april 1987: cir. R.C. de Vrijer.

Rapporten e.d.
L. Kossen, W.P. Weijland, Correctness proofs for systolic algoritms: palindromes and
sorting, FVI rapport 87-04, UvA 1987.
S. Mauw, An algebraic specification of process algebra, including two examples, FVI
rapport 87-??, UvA 1987.
W. Syski, Dempster's rule of combination: basic theory and some computational aspects
of its application in expert systems, FVI rapport 86-21, UvA 1986.
H.R. Walters, An annotated algebraic specification of the static semantics of POOL, FVI
rapport 86-20, UvA 1986.
Zie verder ook bij CWI en RUU, Sectie Toegepaste Logica (red.).

Bezoekers
W. Syski (Warshau), zomer 1986, voorjaar 1987.
W. Kowalczyk (Inst. of Math., Univ. of Warsaw), winter 1986/87.

Universiteit Twente
Vakgroepen TIF en JPS

Rapporten e.d.
R. op den Akker, On LC(O) grammars and languages, Memorandum INF-87-2.
P.R.J. Asveld, E.A. Boiten, A generator for Turing machine simulating programs user's manual, Memorandum INF-87-31.
P .RJ. Asveld: Fibonacci-like differential equations with a polynomial non-homogeneous
part, Memorandum INF-87-36.
R. Langerak, View updates in relational databases with an independent scheme,
Memorandum INF-87-40.
L.A.M. Verbeek, A. Nijholt, P.R.J. Asveld, Theoretische informatica, Memorandum
INF-87-8.
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H. Brinksma, G. Scollo, Formal notions of implemenJation and conjormance in LOTOS,
Memorandum INF-87-13.
H. Brinksma, On the existence of canonical testers, Memorandum INF-87-5.
H. Alblas, Optimal incremental simple multi-pass attribute evaluation, Memorandum
INF-86-27.
H. Alblas, One-pass transformations of attributed p rogram trees, Memorandum
INF-86-30.

Vakgroep CIS

Onderzoekgeg evens
Dr. H. Balsters:
(1) Er wordt onderzoek verricht naar mogelijkheden om data en kennis te integreren in
een gecombineerde DB/KB-omgeving in het kader van het PRJSMA-project (deels o.l.v.
prof.cir. P.M.G. Apers). Het gaat hier om een object-georienteerde aanpak waarbinnen
typerings- en inheritancekwesties een grote rol spelen.

(2) Promotiebegeleiding van drs. P.M. Wognum binnen het project Kl en Expert
Systemen o.l.v. prof.dr. N.J.I. Mars. Verder afstudeerbegeleiding van enkele studenten
binnen hetzelfd project.

Vrije Universiteit
Groep Theoretische lnformatica

Rapporten e.d.
J.-J.Ch. Meyer, A sound and complete logic/or deontic reasoning, VU-Rapport IR-114.
J.W. de Bakker, J.-J.Ch. Meyer, Order and metric in the stream semantics of elemental
concurrency, VU-Rapport IR-115.
J.-J.Ch. Meyer, A monotonic logic for default reasoning, VU-Rapport IR-124.

Buitenland
J.-J.Ch. Meyer bezocht:
15,16 december 1986: The FACS (Formal Aspects of Computing Science) Christmas '86
Workshop on Classical and Non-Classical Logics, Imperial College, Londen, UK.
J.-J.Ch. Meyer en E.P. de Vink bezochten:
23-27 maart 1987: TAPSOFT '87, Pisa, Italy.
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COLLOQUIA EN SEMINARIA

Concurrencydagen Landelijk Project Concurrency
Het landelijk Project Concurrency vangt het derde jaar van haar bestaan aan met een
viertal concurrencydagen, die zullen worden gehouden aan de Technsiche Universiteit
Eindhoven, in Gebouw REKENCENTRUM, Zaal 0.17.
Het programma luidt als volgt:
30 januari 1987
10.15-12.15 uur

Prof. P. Wolper (Univ. de Liege)
An automata-theoretic approach to automatic program verification.

13.45-15.45

Drs. P. America (Philips Research)
A proof system for a sequential version of POOL.

27 februari 1987
10.15-12.15 uur

Dr. G. Lelann (INRIA)
Over Real-time aspects of local area networks.

13.45-15.45

Dr. G. Burn (GEC)
Absuact interpretation and the parallel evaluation of functional
programs.

20 maart 1987
10.15-12.15 uur

Dr. D. Janssens (LUC)
Graph grammatical models for actor systems.

13.45-14.45

Drs. E.P. de Vink (VUA)
Compactness in the Smyth powerdomain of streams.

15.15-16.15

Drs. J. Zwiers (Philips Research)
onderwerp uit de: Compositionele Bewijstheorie van Concurrency

22 mei 1987
10.15-12.15 uur

Dr. M. Nielsen (Univ. of Edinburgh)
Over CCS en Petrinetten.

13.45-15.45

Dr. J. Billington (tijd. Univ. of Cambridge)
Over protocollen en Petrinetten.

Voor nadere informatie gelieve men zich te wenden tot een van de projectleiders, J .W. de
Bakker, W.P. de Roever, G . Rozenberg, of drs. R. Koymans: tel.040-474122, TUE.
De najaarsbijeenkomsten zullen worden gehouden in het CWI, Amsterdam op de
volgende data: 18 septcmber, 23 oktober, 20 november, 11 december. De deelnemers
ontvangen t.z.t bericht. In!. J.W. de Bakker, tel. 020-5924136/4058.
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Colloquium Redeneren met onzekere en onvolledige kennis
Jn het kader van het onderzoeksproject 'Redeneren met onzekere en onvolledige kennis,
organiseert de leerstoel Theoretosche Informatica van de TU-Delft een colloquium over
dit onderwerp voor stafleden en studenten binnen en buiten de TU-Delft.
Als eerste thema voor clil colloquium is gekozen voor een bespreking van niet-standaard
logica's aan de hand van R. Turner, Logics for Artificial Intelligence, Ellis Horwood
Ltd. Chichester, 1985.
Het is de bedoeling de onderwerpen uit dit boek te behandelen aan de hand van de
uitgebreide literatuurverwijzingen clie aan het eind van ieder hoofdstuk gegeven worden.
Bijeenkomsten vinden maandelijks plaats op: maandagmiddag, 14.30- 16.30. Plaats TU
Delft, zaal PP, Fae. Wiskunde en Infonnatica, Julianalaan 132, Delft.
De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandag 23 maart 1987.
Nadere inlichtingen te verkrijgen bij:
C. Witteveen, Vakgroep Informatica, tel. 015-782521.

Computing Science in The Netherlands CSN 87; 2,3 november 1987
Doe/
De CSN-conferentie heeft als doe! de Nederlandse onderzoekers op het gebied van de
informatica een nationale ontmoetingsplaats te bieden waar eigen wetenschappelijk
resultaten kunnen worden gepresenteerd en waar kennis kan worden genomen van hel
werk van collega-informatici in Nederland. Het initiatief tot deze conferentie werd
genoemen door de Stichting Informatica Onderzoek in Nederland (SION). De
conferentie bestrijkt het gehele werkgebied van SION zoals hieronder aangegeven.
Gebiedsomschrijvin g
De programmacommissie nodigt uit tot het inzenden van bijdragen op alle gebieden van
onderzoek binnen SION:
Theoretische Informatica: wiskundige beschrijvingen en bestudering van
fundamentele begrippen der inforrnatica en de ontwikkeling van wiskundige
methoden die hierbij van belang zijn.
Programmatuur en Architectuur: algoritmen, datastructuren, programmeertalen,
bedrijfssystemen, vertalers, databanksystemen; ontwerp van computers en
computemetwerken.
Prestatie-analyse, Modelvorming en Simulatie onderzoek naar methoden ter
bepaling, analysering, verbetering en voorspelling van de prestaties van
informatieverwerkende systemen.
Patroonherkenning en Kunstmatige Intelligentie: strategieen voor automatische of
interactieve verwerking en interpretatie van multidimensionale gegevens en beelden;
onderzoek naar constructie van prograrnmatuur en (soms ook) special purpose
hardware voor het verrichten van taken waarvan in het algemeen gemeend wordt dat
ze intelligentie vereisen wanneer ze door mensen worden uitgevoerd.
lnteractieve Systemen, clialoogtalen, interactieve informatiesystemen, ergonomie van
programmatuur en architectuur, robotica, computer aided design and manufacturing,
computergrafiek.
Bestuurlijke lnformatica, informatiesystemen ter ondersteuning van het besturen en
beheersen van organisaties.
Voordrachten, Papers
De conferentie biedt ruimte voor 20 a 30 voordrachten (sequentieel) van 30 minuten. De
voertaal tijdens de conferentie is Nederlands.
Diegenen die een voordracht wensen te geven worden uitgenodigd een volledige tekst in
de Engelse taal in te sturen v66r 15 maart 1987 aan:
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Bureau SION, t.a.v. dr. J.C.P. Bus, Kruislaan 413, 1098 SJ Amsterdam
Deze bijdrage dient origineel (d.w.z. niet eerder gepubliceerd) werk te bevatten en is bij
voorkeur tussen 10 en 20 pagina's Jang.
Elke bijdrage zal door 3 onafhankelijke referenten worden beoordeeld. Uiterlijk 1 juni
1987 zal aan de inzenders schriftelijk worden medegedeeld of hun bijdrage voor
presentatie tijdens de conferentie en voor opname in de Proceedings is geaccepteerd.
Daarbij ontvangen zij kopieen van de beoordelingsrapporten en een aanbeveling van de
Programmacommissi e tot wijziging. De geaccepteerde bijdragen dienen te worden
gewijzigd conform deze aanbeveling en camera-ready te worden ingeleverd v66r 1
augustus 1987. Nadere richtlijnen betreffende de gewenste layout zijn te verkrijgen bij
Mw. Elisabeth Both (tel. 020-5924171).
Proceedings, die slechts op beperkte schaal zullen worden verspreid, zullen tijdens de
conferentie voor deelnemers beschikbaar zijn. Het staat de auteurs vrij hun bijdragen, in
al dan niet gewijzigde vorm, later elders te publiceren.

Kosten

De kosten, incl. lunches, proceedings, etc. zullen naar verwachting fl. 100,- bedragen.

Programmacommissie
J .A. Bergstra
J. van den Bos
J .C.P. Bus

-

G .L.H.M. Heideman
P. Klint
C.A. Middelburg
A.J. Nijman
G.L. Reijns
H.G. Sol
L.A.M. Verbeek
B.J. Wielinga
G.A. van Zee

-

Universiteit van Amsterdam (Voorzitter)
Rijksuniversiteit Leiden
Stichting Informatica Onderzoek in Nederland
Amsterdam (secretaris)
Universiteit Twente, Enschede
Centrum voor Wiskunde en Informatica, Amsterdam
Dr Neher Laboratorium, Leidschendam
Philips Natuurkundig Laboratorium
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Delft
Universiteit Twente, Enschede
Universiteit van Amsterdam
Koninklijke Shell-Laboratorium, Amsterdam

De conferentie staat onder auspicien van de Stichting Informatica Onderzoek in
Nederland (SION). SION wordt gesubsidieerd door de Nederlandse organisatie voor
zuiver-wetenschappelijk onderzoek, ZWO.
Organisatie: Bureau SION, Kruislaan 413, 1098 SJ Amsterdam
Inlichtingen: Mw. Elisabeth Both, tel. 020-5924171
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ONDERWUS
Algemeen

Vooraanmeldingscijfers lejaars informatica per 4maart1987

VUA
KUN
UvA
RUL
RUU
RUG
TUD

TUE
UT

102

60
110
75
92
51 (+2)
283
184
176
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Instellingen
Katholieke Universiteit B rabant

Colleges
Curriculum 1987/1988
le semester:
2e semester:

Logica en PROLOG (H. de Swart en W. Ophelders)
Logica en (Theoretische) Informatica (H. de Swart)
Logica's voor Artificiele Jntelligentie (H. de Swart)

Collegedictaat
H .C.M. de Swart: Logic, (Philosophy of) Language and (theoretical) Computer Science.
Hfdst. I, II, ill en IV.

Katholieke Universiteit Nijmegen

Colleges
Grondslagen van de informatica (Barendregt)
Berekenbaarheid (Barendregt)
Analyse van gedistribueerde systemen (Dekkers)

Rijkuniversiteit Leiden

Colleges
De volgende prograrnmatuur werd door studenten bij de colleges Functioneel
Programmeren (najaar 1985, najaar 1986) en Programmeertalen II (voorjaar 1986) van
A. Ollongren geschreven.
Een dynamisch expert-system, in Prolog-2, R. Bolen Th. Walstra
Expert-systeem De Fietsenmaker, in Prolog-2, Chr. Hazenberg en E. v.d. Stadt
Expert-systeem Virusinfecties, in Prolog-1, E. Hoekstra en P. Hoogstrate
Expertsysteem Herleiding van Verkeersborden, in Prolog-1, F. Baranelli en
P.Harmsma
Expert-systeem Omithologische Determinatie, in Prolog-1, D. de Bondt en
A. v.d. Voort
Expert-systeem Determinatie van Waterplanten, in Prolog-1 , R. Meyer en R. Snel
Expert-systeem Buitenlandse Studiebeurzen, in Prolog-2, R. Rozenblad en
H. Kamberg
dBase-2 gesimuleerd met LISP-F4, in LISP-F4, J.P. Decossaux, E. Meijer en
R. Snel.

Afstudeerders
Fundamentele Informatica:
o.l.v. A. Ollongren: Chr. Hazenberg, H. den Heijer, P. Hoogstrate, G.J. Kamsteeg, M.
Kooy, C. Mekenkamp, A. Sassen, G. Waldman.
o.l.v. J. Engelfriet: W. de Jonge
o.l.v. H . Kleijn: L. Huysdens .
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Beschikbare afstudeerverslagen:
N. Lou we Kooymans (o.l.v. A. Ollongren): Een onderwijs-pakket (februari 1987).
R. Mos (o.l.v. L.P.J. Groenewegen): Modelling and simulation.
E. Paalvast (o.l.v. A. Ollongren): Parallel properties of algorithms (januari 1987).
H. Zuidweg (o.l.v. A. Ollongren): Petri net models of the blocksworld and the creation
of plans (oktober 1986).

Doctoraal Examens
H. Eindhoven, M.L. Rientjes, M.J.W. Bos, H.E. van Klarenbeek, R.A.J. Grevers,
J. Zuidweg, J.M. Witte, M.A. Verstift, G. Leih, CJ. Schep, T. Hupkens,
E.O.J. Velders, N. Louwe Kooymans, K. de Wolf, P.J. Pettinga.

Rijksuniversiteit Utrecht
Vakgroep Infonnatica, Sectie Fundamentele Informatica

Seminaria
Jn het kader van het 4e studiejaar worden dit semester de volgende seminaria gehouden:
docenten: Swierstra/Kuiper
Programmeeranalyse
docent : Overmars
Graphics
docent : de Raaf
Netwerken
Jn het kader van het project Programma Specificaties en Transformaties van de NFI zal
Sanella een seminarium verzorgen op 27 en 28 april. Volgende sprekers zullen zijn Sufrin
en Ganzinger.

Collegedictaat
M. Veldhorst, Parallelle computers en berekeningen.

Afstudeerders
G.J. Bezem: Graafalgoritmen.
R. Hoofman. M . Walsteijn: Denotationele semantiek
J. Vreugdewater: Computer graphics.
R. Heivelmans: Netwerk flow
0. de Moor, J. Fokker: Programmatransformaties
D. Streefland: Transformatiesystemen.

Promotie
Op 19 november 1986 promoveerde H.L. Bodlaender aan de RUU op het proefschrift:
'Distributed computing: structure and complexity' (promotor: prof.dr. J. van Leeuwen).
Het ZWO-project 'Analyse van gedistribueerde berekeningen', onderzoeker H.L.
Bodlaender, is per 1 februari 1987 beeindigd. Dr. Bodlaender is thans voor 6 maanden
verbonden aan het Lab. for Computer Science, M.I.T.
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Centrale Interfaculteit, Sectie Toegepaste Logica

Colle ges
Het gegeven onderwijs bestaat uit:
het college Systeemontwikkeling (voor de Fae. Vakgroep Informatica van de UvA,
op contractbasis)
het college Weiding in de Toegepaste Logica
het college Tijdslogica.
Voor het najaarssemester 1987 is het vogende college gepland:
Formele aspecten van medische expertsystemen.

Technische Universiteit Delft

Doctoraal examens
27 februari 1987: H. Hellendoom N . Roos (Geloofwaardig argumenteren).
27 februari 1987 M . Cohen (Intelligent Robot Vision systeem).

Technische Universiteit Eindhoven

Promoties
Op 4 maart 1986 promoveerde H. Balsters, nu werkzaam bij de UT, op een proefschrift
getiteld: 'Lamda Calculus Extended with Segments', promotoren: prof.dr. N.G. de
Bruijn en prof.dr. W . Peremans, beide emeritus hoogleraar aan de TUE.
Verwacht worden de promoties van J. Zwier, 29 mei 1987 (TUE) en R. Gerth, november
1987 (RUU).

Universiteit van Amsterdam

Colleges
Onderwijs over onderzoeksonderwerpen aan de UvA, studiejaar '86/87:
J.C.M. Baeten
J.F.A.K. van Benthem (UvA)
J.A. Bergstra
J. Bruijning (Dr. Neher Lab.)
P. Klint
J. Treur
F.W. Vaandrager (CWI)

- Procesalgebra
- Formele aspecten van expertsystemen
- Specificatietalen en abstract datatypen
- Ontwerp telecommunicatie software
- Programmeeromgevingen
- Formele methoden in A.I.
- Protocolverificatie.

Universiteit Twente

Collegedictaat
L.A.M. Verbeek, Inleiding in de theoretische informatica.
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Curricula lnformatica

Vrije Universiteit, Amsterdam
Er is een nieuw curriculum voor de (doctoraal) studie infonnatica aan de VUA. Hieronder
volgt de betreffende regeling.
De volgende examens kunnen worden afgelegd:
a. het propedeutische examen
b. het doctoraal examen
c. het aanvullend examen
d. het vrij doctoraal examen
De omvang van de examenonderdelen wordt uitgedrukt in studiepunten; de jaarlijke
normstudielast bedraagt 42 studiepunten, waarbij 1 studiepunt correspondeert met ea. 40
uur studie.
Het propedeutisch examen omvat de volgende verplichte exameneonderdelen:

7
6
5
5
4.5
6
6
2.5

Calculus
Lineaire Algebra I (waarin opgenomen: Matrixrekening)
lnleiding Programmeren
lnleiding Inforrnatica (waarin opgenomen: Taal der Wiskunde)
lnleiding W aarschijnlijkheidsrekening
Datastrukturen
Computerorganisatie
Encyclopedia

s.p.
s .p .
s .p.
s.p.
s .p.
s.p.
s.p.
s.p.

De omvang van het doctoraalexamen bedraagt minimaal 126 studiepunten en wordt
afgelegd in een van de afstudeerrichtingen Infonnatiesystemen, Computersystemen,
Kunstrnatige lntelligentie, Medische Infonnatica of Theoretische Infonnatica. Het
omvat:
verplichte onderdelen
verplichte keuze-onderdelen
onderdelen van Algemene Vorrning
vrije keuze-onderdelen
een afstudeerproject of -stage.
Het doctoraalexamen omvat 3 onderdelen van Algemene Vorrning, elk met een
zwaarte van 3 studiepunten, te weten:
Een keuze uit
Geschiedenis der Wiskunde en Natuurwetenschappen
. Maatschappelijke aspekten der Wiskunde en Natuurwetenschappen
Een college Wijsgerige Vorrning, verzorgd door de Centrale Interfaculteit
Computers in de Samenleving.
1.

Het doctoraalexamen in de afstudeerrichting Infonnatiesystemen omvat de volgende
verplichte onderdelen en verplichte keuze-onderdelen:
Gegevensbanken I
Bedrijfssystemen
Computer netwerken
C&Lisp
lnl. Kunstmatige Intelligentie
Programrneertalen
Formele Talen
Gegevensbanken II
Praktikum lnl. Kunstmatige Intelligentie

4 s .p.
3
3
3
3
3

s.p.
s.p.
s .p.
s.p.
s.p.
4 s.p.
5 s.p.
6 s.p.
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Organisatie en Leiding: basisopleiding
Organisatie en leiding I
Informatiesystemen
Praktikum Informatiesystemen
Algebra
Weiding Besliskunde
Weiding Logica
Discrete Wiskunde I
Numerieke Wiskunde I

5 s.p.
5 s.p.
5 s.p.
5 s.p.
4 s.p.
4 s.p.
3 s.p.
4 s.p.
5 s.p.

Een keuze uit:
. Kennisbanken
. Expertsystemen

5 s.p .
3 s.p.

Twee keuzen uit:
. Toegepaste Logica
. Complexiteitstheorie of Voortgezette Grafentheorie
. Programmertheorie

5 s.p .
4 s.p .
5 s.p.

Twee keuzen uit:
. Praktikum Bedrijfssystemen
. Praktikum Computemetwerken
. Praktikum Expertsystemen

6 s.p.
6 s.p.
6 s.p.

Een keuze uit:
. Compilerbouw
. een onderdeel uit de Ekonomie
. een onderdeel uit de Beslsikunde

3 s.p .
3 s.p.
3 s.p.

Het afstudeerprojekt omvat 16 studiepunten.
2.

Het doctoraalexamen in·de afstudeerrichting Computersystemen omvat de volgende
verplichte onderdelen en verplichte keuze-onderdelen:
Gegevensbanken I
Bedrijfssystemen
Computemetwerken
C&Lisp
Weiding Kunsunatige Intelligentie
Programmeertalen
Formele Talen
Programmeertheorie
Real Time Systems & Interfaces
Compilerbouw
Praktikum Digitale Teclmieken
Praktikum Bedrijfssystemen
Praktikum Computemetwerken
Praktikum Programmeertalen
Praktikum Compilerbouw
Algebra
Discrete Wiskunde I
Weiding Logica
Numerieke Wiskunde I
Een keuze uit:
. Complexiteitstheorie
. Voortgezette Grafentheorie

4 s.p.
3 s.p.
3 s.p.
3 s.p.
3 s.p.
3 s.p.
4 s.p.
5 s.p.
4 s.p.
3 s.p.
3 s.p.
6 s.p.
6 s.p.
6 s.p.
6 s.p.
4 s.p.
4 s.p.
3 s.p.
5 s.p.
4 s.p.
4 s.p.
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Ben keuze uit de Wiskunde

4 s.p.

Ben keuze uit de lnformatica

3 s.p.

Voor de samenstelling van de vrije keuzeruimte is de goedkeuring van de
doctoraalexamencommissie vereist. Goedkeuring voor de invulling zoals vermeld
wordt in de studiegids wordt geacht te zijn verleend.
Het afstudeerprojekt omvat 16 studiepunten.

3.

Het doctoraalexamen in de afstudeerrichting Kunstmatige Intelligentie omvat de
volgende verplichte onderdelen en verplichte keuze-onderdelen:
Gegevensbanken I
Bedrijfssystemen
Computemetwerken
C&Lisp
Inleiding Kunstmatige Intelligentie
Programmeertalen
Formele Talen
Robotica
Expertsystemen
Programmeertheorie
Praktikum Inleiding Kunstmatige lntelligentie
Praktikum Robotica
Praktikum Expertsystemen
Algebra
Discrete Wiskunde I
Numerieke Wiskunde I
lnleiding Logica
Ben keuze uit:
. Praktikum Bedrijssystemen
. Praktikum Computernetwerken

4 s.p.
3 s.p.
3 s.p.
3 s.p.
3 s.p.
3 s.p.
4 s.p.
3 s.p.
3 s.p.
5 s.p.
6 s.p.
6 s.p.
6 s.p.
4 s.p.
4 s.p.
5 s.p.
3 s.p.

6 s.p .
6 s.p.

Ben keuze uit:
. Complexiteitstheorie
. Voortgezeue Garfentheorie

4 s.p .
4 s.p .

Ben keuze uit de Wiskunde

4 s.p.

Ben keuze uil de Informatica

3 s.p.

Voor de samenstelling van de vrije keuzeruimte is de goedkeuring van de
doctoraalexamencommissie vereist. Goedkeuring voor de invulling zoals vermeld
wordt in de studiegids wordt geacht te zijn verleend.
Het afstudeerprojekt omvat 16 studiepunten.
4.

Het doctoraalexamen in de afstudeerrichting Theoretische Informatica omvat de
volgende verplichte onderdelen en verplichte keuze-onderdelen:
Gegevensbanken I
Bedrijfssystemen
Computemetwerken

4 s.p.
3 s.p.
3 s.p.
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C&Lisp
Inleiding Kunsunatige Intelligentie
Programmeertalen
Fonnele Talen
Programmeertheorie
Toegepaste Logica
Parallelle processen
Algebra
Discrete Wiskunde I
Numerieke Wiskunde I
Inleiding Logica
Twee keuzen uit:
. Praktikum Bedrijssystemen
. Praktikum Computemetwerken
. een ander informaticapraktikum, waarvoor het
bijbehorende college ook tot het doctoraal
examen behoon

3
3
3
4
5

5
5
4
4

5
3

s.p.
s.p.
s.p.
s .p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.

6 s.p .
6 s.p .
6 s.p.

E.en keuze uit:
. Praktikurn Kunsttnatige Intelligentie
. Praktikum Programmeertalen

6 s.p .
6 s.p.

E.en keuze uit:
. Complexiteitstheorie
. Voortgezeue Garfentheorie

4 s.p .
4 s.p.

Twee keuzen uit delnformatica, elk ter zwaarte van

3 s.p.

Drie keuzen uit de Wiskunde, elk ter zwaarte van

4 s .p.

Het afstudeerprojekt omvat 16 studiepunten.

5.

Het doctoraalexame n in de afstudeerrichting Medische Informatica omvat de
volgende verplichte onderdelen en verplichte keuze-onderdelen :
Gegevensbanken I
Bedrijfssystemen
Computemetwerken
C&Lisp
lnleiding Kunsunatige Intelligentie
Fonnele Talen
Expertsystemen
Programmeertalen
Patroonherkenning & Beeldverwerking
Praktikurn lnleiding Kunstmatige Intelligentie
Praktikurn Computemetwerken
Praktikurn Expertsystemen
Algebra
Discrete Wiskunde I
lnleiding Fourier Analyse
Numerieke Wiskunde I
Inleiding Logica
Anatomie
Fysiologie
Geneeskundig Handelen

s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
6 s.p.
6 s.p.
4 s.p.
4 s.p.
4 s.p.
5 s.p.
3 s.p.
2.25 s.p.
2.25 s.p.
0.5 s.p.

4
3
3
3
3
4
3
3
6
6
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lnleiding Medische Informatica
Bio/Med. Statistiek
Gezondheidszorg I
Gezondheidszorg II
Org. & Projectbeheer
Capita Selecta Med. Infonnatica

1.5 s.p.
4 s.p.
1 s.p.
1 s.p.
1.5 s.p.
5 s.p.

E.en keuze uit:
. Complexiteitstheorie
. Voortgezette Grafentheorie

4 s.p .
4 s.p.

E.en keuze uit:
. Prakti.kum Prograrruneertalen
. Prakti.kum Bedrijfskunde

6 s.p .
6 s.p.

E.en keuze uit de lnformatica

3 s.p.

Het afstudeerprojekt omvat 16 studiepunten.
De doctoraalexamencommissie kan een examinandus op diens verzoek, toestemming
verlenen op een enkel onderdeel van het standaard-progranuna van de door hem
gekozen variant af te wijken. Deze toestemming kan slechts worden verleend nadat
de betreffende werkeenheid is geconsulteerd.
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DIVERSEN
Personalia

Centrum voor Wiskunde en lnformatica
Personeelsmutaties.
Vanaf 16 november 1986 is cirs. H.J.M. Goeman gedurende twee jaar voor 0.7 van de
werktijd gedetacheerd bij het CWI (Afd. Programmat uur, project Formele
Specificatiemethoden). (Zie hieronder bij RUL).
Dr. P. Rodenburg (gepromoveerd op 5 november 1986) is m.i.v. 1 december 1986 niet
m eer werkzaam · bij het CWI (Afd. Programmat uur, project Formele
Soecificatiemethoden) en werkt sindsdien bij de Centrale Interfaculteit van de RUU.
Drs. J.C. Mulder is m.i.v. 1 januari 1987 in dienst bij Afd. Programmatuur, project
Formele Specificatiemethoden.

Katholieke Universiteit Nijmegen
Personeelsmutaties.
Per 1 februari 1986 is prof.cir. H.P. Barendregt als hoogleraar verbonden aan de
Afdeling Grondslagen van de Informatica van de Sectie Informatica.
Op 1 februari 1987 trad cirs. J. Terlouw (afkomstig van de RUG) bij dezelfde afdeling in
dienst.

Rijksuniversiteit Leiden
Personeelsmutaties.

Vakgroep Informatica
Drs. H.J.M. Goeman is gedurende twee jaar voor 0.7 weektaak gedetacheerd bij het
CWI, in het kader van het ESPRIT project VDM for interfaces of the PCTE (VIP).
Hierbij staat VDM voor Vienna Development Method, een formele methode voor het
specificeren en ontwikkelen van programma's, PCTE staat voor Portable Common Tool
Environment, een Europese uitbreiding van Unix 5.
Per 1 januari is cirs. G. Leih als onderzoeksassistent in dienst getreden bij de vakgroep
informatica van de RUL op basis van een contract met Philips, in het kader van het
PRISMA project. Zijn (promotie) onderzoek o.Lv. prof.cir. G. Rozenberg betreft het
verband tussen graafgrarnmatica's en massaal parallellisme.
Drs. IJ.J. Aalbersberg verliet per 1 januari de vakgroep. Sinds 1 maart is hij bij Philips
werkzaarn.
Het dienstverband van dr. H.J. Hoogeboom werd op 1 februari omgezet in dat van
universitair docent.

Rijksuniversiteit Utrecht
Personeelsmutaties.
Dr. H.L. Bodlaender (vakgroep Informatica) is per 1 februari 1987 voor zes maanden
verbonden aan het Lab. for Computer Science, MJ.T.
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Technische Universiteit Delft
Personeelsmutaties.
Per 1 februari 1987 zijn ir. H. Hellendoom en ir. N. Roos als aio's verbonden aan de
vakgroep Informatica.

Universiteit Twente
Personeelsmutaties.
Per 1 oktober zal prof.dr.ir. L.A.M. Verbeek (Vakgroep TIF) met vervroegd pensioen
gaan. Ter gelegenheid van zijn afscheid zal er op 16 oktober 1987 een eendags
symposium worden gehouden op de Universiteit Twente met een viertal voordrachten,
een afscheidscollege en een receptie.
Per 1 oktober 1986 is dr. H. Balsters (afkornstig van de TUE) in dienst getreden van de
vakgroep Computerondersteunde Informatiesystemen.

Vrije Universiteit, Amsterdam
Personeelsmutaties.
Per 1 september is drs. A. Middeldorp in dienst getreden als aio bij de groep
Theoretische Informatica.
Dr. W. de Jonge, groep Informatiesystemen) verblijft vanjanuari tot augustus 1987 aan
de EECS department van de Northwestern University te Evanston, USA.
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Telefoon
Met ingang van 9 januari is het telefoonnummer van de Rijksuniversiteit Leiden
gewijzigd. Het nieuwe nummer is 071-272727. Met ingang van die datum is tevens een
doorkiessysteem ingevoerd. Het secretariaat van de vakgroep informatica is te bereiken
op nummer 071-277065; receptie Centraal Rekeninstituut: 071-276900; secretariaat
vakgroep Sociaal Wetenschappelijke Informatica: 071-273987.
lngaande 8 maart 1987 zijn de 525-XXXX telefoonnummers van de Universiteit van
Amsterdam gewijzigd. In het algemeen dient men bij het oude nummer 33000 op te
tellen; voorbeeld: 522 3065 wordt 5256065.
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VERSLAGEN VAN CONFERENTIES
4e STACS, Passau, W.-Duitsland, 19-21 februari 1987
Reisverslag door G. Tel, Vakgroep Informatica, RUU
De Wolga is de grootste rivier van Europa. De op een na grootste rivier van Europa
is de Donau, en de plaats waar deze samenvloeit met de Inn en de Ilz is reeds sedert meer
dan 2000 jaar toneel van menselijke activiteit. Rond het begin der jaartelling vond men er
het kasteel Boiodorum, in 739 werd er de stad Passau bisschopszetel. In de
middeleeuwen was Passau een centrurn van religieuze, culturele en wetenschappelijke
activiteiten. Handel, nijverheid en kunst bloeiden door de gunstige Jigging van de
'Driestromenstad'. Door de vestiging van een universiteit werd Passau in 1978
universiteitsstad en door de vele congressen en workshops die er gehouden worden heeft
de stad zich een goede naam op het gebied van wetenschappelijke contacten verworven.
Aan de informatica faculteit van de Passause universiteit vie! dit jaar de eer te beurt
de jaarlijkse STACS (Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science) te
organiseren. 'Utrecht' was op dit symposium sterk vertegenwoordigd door Jan van
Leeuwen, Anneke Schoene, Marinus Veldhorst en rnijzelf. In de trein ontrnoetten we
reeds enige bekenden, wals Rob van Glabbeek en Peter van Emde Boas uit Amsterdam.
In Passau narnen we onze intrek in hotel Weisser Hase, waar voor ons allemaal
gereserveerd was. De zorg van de organisatoren (onder leiding van Franz J.
Brandenburg) ging zelfs zo ver, dat men het hotel van Engelssprekend personeel had
voorzien. Dit zorgde voor wat warrige gesprekken, want even volhardend als zij Engels
spraken hielen wij natuurlijk strikt aan Duits vast!
bekenden
Donderdagochtend aan het ontbijt ontrnoette ik al enkele van de ICALP conferentie,
Leon Fribourg en Franz en Sylvia Aurenharnmer. Peter vEB dateerde zich enigszins door
te verschijnen in een trui, waarop Amsterdam werd aangeprezen als kandidaat voor de
Olympische Spelen 1992. Orn 9.00 uur werd de conferentie geopend door F. Brandenburg en werden we toegesproken door de president van de universiteit, Dr. Pollock.
Deze wees ons op de centrale 'Jigging van de Passause universiteit (thans 4.7 kilostudent)
in de stad. Hiervoor was destijds gekozen om het contact tussen universitaire en civiele
wereld te bevorderen.
Ron Book (Santa Barbara) hield de eerste invited lecture Towards a theory of
relativations: positive relativations'. Hij definieerde een groot aantal complexiteitsklassen
en relatieve complexiteitsklassen en bewees allerlei stellingen hierover, soms met
originele middelen. Zijn stellingen waren ook van nogal relatieve aard: als dit, dan dat. Er
werd gevraagd ofhij dacht dater op het complexiteitsgebied ooit iets echt bewezen zou
worden! Book dacht van we!, en zei ook dat volgens hem oplossing van de vraag P =
NP? de complexiteitstheorie niet w u afsluiten, maar juist openen.
Klaus Wagner (Augsburg) vertelde over 'The correlation between the
complexities of the non-hierarchical and hierarchical versions of graph problems'. Hij gaf
aan hoe regelmatig opgebouwde graphen van grootte N gerepresenteerd kunnen worden
(op een 'hierarchische' manier) in grootte K, logarithrnisch in N. Kan een eigenschap
van de oorspronkelijke graph (non-hierarchisch) beslist worden in O(f{N)) tijd en v~it
de representatie (hierarchisch) in O(g(K)) tijd, dan geldt natuurlijk.l{N) $ g(N) $.1{2 ).
Wagner gaf voor~lden waarmee hij aantoonde dat het gehele complexiteitsgebied
tussenj{N) en.1{2 ) wordt bestreken.
Definieer op strings v, w een relatie vlw als: er is een homomorfismef zdd.j{v) is
een substring van w. Voorbeeld: xyx deelt abpqpqqpqpb, neemj{x) = pqp enf(y) = qq.
Veikko Keranen (Oulu) gaf een vcwrdracht Qver 'On the k-freeness of morphisms on
free monoids': voor welke f geldt x" l w ~x" (f(w)? Ursula Schmidt (Karlsruhe)
behandelde 'Avoidable patterns on two letters': voor welke v E {x,y}* zijn er oneindig
veel w over een eindig alfabet zdd. v I w?
Men kan met N-1 vergelijkingen het grootste element van een array van lengte N
bepalen. Maar wat nu, vroeg K.B. Lakshmanan (Madras) zich af, als er t maal een
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foul amwoord op een vergelijking kan komen? Door het zoekalgoritme aan te passen
(herhaal elke vergelijking zolang tot t+ 1 keer hetzelfde antwoord is verkregen) vindt men
een algoritme dat het grootste element vindt in (t+l)N-1 vergelijkingen. Lakshmanan
bewees in zijn voordracht 'On selecting the largest element in spite of erroneous
information' dat dit ook optimaal is.
Na de lezingen was er een excursie naar de St. Stefan kathedraal. Uit de as van de in
1662 bij de grote stadsbrand verwoeste gothische dom verrees rond 1700 de huidige, in
Italiaanse barokstijl gebouwde St. Stefan's Dom. Voor de hoofdingang sprak ik met
Shay Kutten (Technion, Israel) over manieren, waarop men delen van gedistribueerde
programma's (building blocks) op elegante wijze kan samen voegen tot complete
programma's. Daarvoor moeten de delen op een goede manier gerepresenteerd worden
en ik denk dat een CSP-achtige notatie daar heel geschikt voor is. De Dom was typisch
barok, versierd met veel schilderingen op het plafond en de muren, beelden,
tierelantijntjes etc. Uniek is 's werelds grootste kerkorgel, met 17.300 pijpen en 231
registers, dat in deze dom staat opgesteld. Er werden enkele stukken van J.S. Bach
gespeeld. Op de excursie volgde een diner in Bavariaanse stijl in het voormalige St.
Nikola klooster, nu in gebruik als universiteitsgebouw. Ik maakte er kennis met Christer
Mattson (Lund), die namens enkele stadgenoten gelnteresseerd was in de inhoud van
mijn voordracht (Garbage Collection).
De tweede conferentiedag, vrijdag 20 februari, begon met een invited lecture getitels
'Natural semantics' door G. Kahn (Sophia Antipolis, Frankrijk). Kahn introduceerde
een semantiek, geheel axiomatisch gegeven, die gebruikt gaat worden in een systeem dat
men momenteel aan het INRIA aan het bouwen is
Even later sprak onze landgenoot Rob van Glabbeek over 'Bounded
nondeterminism and the approximation induction principle in process algebra' . Na een
korte inleiding over process algebra gaf Rob een model, waarin we! RDP, CA en KFAR
gelden, maar AIP niet. Het is overigens bewezen dat deze vier eigenschappen samen
inconsistent zijn, terwijl elke combinatie van drie van de eigenschappen dat niet is.
Gedurende de volgende sessie trok ik me terug om even rustig bij Mac Donalds na te
denken over rnijn eigen voordracht, die (vanwege ziekte van een spreker) van morgen
naar vandaag verplaatst was. Op het laatste moment verbeterde ik nog een schrijffout op
een der sheets en was nog net op tijd terug bij de universiteit om uil de mond van
Manfred Kunde (Mtinchen) te horen hoe je 'Optimal sorting on mu/Li-dimensionally
mesh-connected computers' moet doen. De geschetste oplossing was orde-optimaal,
maar overtrof de bewezen ondergrens voor het probleem met een constante factor± 2.
De naam "van Leeuwen" wordt in het buitenland slechts zelden correct uitgesproken.
De sessievoorzitter heeft zich niet aan deze krachttoer gewaagd, maar kondigde de
voordracht die ik ging houden aan als 'The derivation of on-the-fly garbage collection
algorithms from distributed termination detection protocols, by Gerard Tel, Richard
Tan and a third author". Ik begon wat onwennig en de eerste zinnen kwamen er wat
hakkelig uit, maar later ging het beter en ik heb alles verteld wal ik wilde vertellen,
zonder iets te vergeten en in precies 20 minuten. Er waren enkele vragen en die wist ik
allemaal te beantwoorden.
'Making distributed spanning tree algorithms fault resilient' werd gepresenteerd door
Shay Kutten. Hij beschouwde het electieprobleem, waarbij enkele links en nodes
defect kunnen zijn. Ze doen dan helemaal niets en moeten al defect zijn bij de aanvang
van het algoritme, want als ze tijdens executie kunnen falen is het probleem bewijsbaar
niet op te lossen. Enkele algoritmen staan in de proceedings [P], maaar de tijd was te kort
om ze in de voordracht helemaal te behandelen.
In de pauze sprak ik met Lakshmanan over gedistribueerde algoritmen, i.h.b. het
gedistribueerde Depth First Search algoritme van Awerbuch [A]. Lakshamanan heeft
hierin wat gewij zigd waardoor het sneller loopt en minder messages nodig heeft.
Binnenkort verschijnt de wijziging in IPL. De algoritmen van Awerbuch en Lakshmanan
et al. later vergelijkend, kwam ik tot de volgende (voorlopige) conclusie: Bij Awerbuch is
sprake van een zekere vorm van synchronisatie van verschillende acties, en die
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synchronisatie laat Lakshmanan achterwege. Dat geeft soms moeilijkheden, maar
daarvoor bouwt Lakshmanan een mechanisme in om corrigerend op te treden, zij het ten
koste van enkele messages. Blijkbaar is het in dit geval goedkoper om conflicten te laten
ontstaan en die op te lossen, dan conflicten te voorkomen door synchronisatie . Een
gedachte die we zeker moeten onthouden!
Voor een contextvrije taal Lis de counting function f gedefinieerd door fl.n) =
#(we L: lwl = n ). N. Sabadini (Milaan) sprak over 'Computing the counting
function of context free languages'. Zoals te verwachten was, is deze functie snel te
berekenen wanneer L niet ambigue is, maar moeilijk wanneer L we! ambigu is.
De foyer van Weisser Hase gaf rond 19.00 uur een aantal Duitsers te zien, in hoge
graad van opwinding rond de Fernseher geschaard. Nachrichten! Er was een politieke re!
ontstaan tussen de BRD en Iran vanwege een uitzending van het satirische programma
Tagesshow van Rudi Carell! Later zou deze zaak ook in ons land voor grote opschudding
zorgen, maar dat wist ik toen nog niet. Ik ging met Shay Kutten, Christer Mattson, Jorg
Sack (Otlawa, Ontario), Nicola Santoro (Ottawa, Ontario) en Thomas Stroehotte
(Stutlgart) pizza eten bij de Italiaan. Er werd natuurlijk over van alles gesproken en zo
vemam ik dat je in sommige landen nog gewoon een bruid moet kopen! (Voor geld,
dus). Je hebt al een knappe, jonge vrouw van goede komaf voor zo'n 10.000 dollar en
voor dat geld kan ze ook nog het huishouden doen en lekker koken! Ik ben meteen gaan
sparen!
Zaterdag hield Kurt Mehlhorn (Saarbrticken) de derde invited lecture: 'Routing
and edge disjoints paths in planar graphs'. Mehlhom schetste een algoritme om, onder
zekere constraints, de layout van paden op een chip uit te rekenen. Onder iets andere
constraints is het probleem NP compleet, bewezen door onze landgenoten Kramer en
Van Leeuwen (RU Utrecht). De aanpak van Mehlhorn werkt voor grids, en een
generalisatie naar algemenere graphen was nog niet zo eenvoudig.
Gegeven een totaal geordende verzameling V, het probleem van k-selectie is het
vinden van het ~ grootste element van V. Is V gedistribueerd opgeslagen, dat is,
verdeeld over N sites, dan spreekt men van gedistribueerde selectie. In "On the expected
complexity of distributed selection' gaf Nicola Santoro een algoritme, dat een
verwachte message complexiteit van O(N loglog IVl) heeft. In de processor met de meeste
elementen van V wordt een schatting gemaakt van het resultaat, waama met O(N)
messages het probleem 1gereduceerd wordt tot (verwacht) grootte 0 ('11VI). In het
ongunstigste geval is het 2 IVl, zodat in het slechtste geval de message complexiteit
O(N log IVl) is.
P. Molitor was nog steeds ziek, maar zijn vrouw presenteerde het artikel "On the
contact minimization problem'. Het ging erom een chip layout te berekenen met een
minimaal aantal contacten, punten waar een verbinding naar een andere laag over moet
gaan. Zo een punt geeft namelijk weerstand en dat is niet goed.
In de pauzes op deze laatste conferentiedag werden druk rapportjes, artikelen,
referenties en email adressen uitgewisseld. Van Shay Kutten kreeg ik een grote stapel
over spanning tree constructies, zijn promotie-onderwerp. De STACS eindigde met een
toespraak van Franz Brandenburg en de aankondiging van de volgende STACS, die van
11 tot 13 februari 1988 wordt gehouden in Bordeaux, Frankrijk. Papers insturen voor 15
augustus 1987! Verder werd iedereen bedankt, ook de diverse sponsors :
Frendeverkehrsverein Passau, IBM Deutschland, Siemens AG, SUN Microsystems,
Symbolics en de Volksbank Passau. D Vlksbnk hft ns n pn ggvn mr d schrft rg slcht.

Na een hernieuwd bezoek aan Mac Donalds vertrokken we richting station.Over de
Europese treinen in het algemeen heb ik in een vorig verslag [T) al lovende woorden
geschreven. Het personeel van de Deutsche Bundesbahn is zeer beleefd, behulpzaam en
stipt en de treinen worden goed "sauber" gehouden. Zodra we in Nederland waren trok
een NS conducteur de papiertjes met "gereserveerd"van onze coupe af en gooide ze op de
vloer! Overeenkomstig de dienstregeling arriveerde de trein om 23.46 uur in Utrecht,
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waarmede de reis tot een einde was gekomen. Dit verslag dus ook.
[A] Awerbuch, B., A new distributed Depth First Search algorithm, lnf.Proc. Let.
20(1985)147-150.
[P] 4th Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science, Passau, FRG.
Edited by F.J. Brandenburg, G. Vidal-Naquet and M. Wirsing, LNCS 247,
Springer Verlag, Heidelberg, 1987.
[T] Gerard Tel, Reisverslag 13e ICALP, WTI Nieuwsbrief 13/14 (okt.1986), 86-90.
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INTERNATIONALE CONFERENTIES
De aankondigingen van de conferenties die het gebied 'theoretische informatica'bestrijken
worden gegeven in de vorm
(1) naam

(2) plaats
(3) datum
(4) deadline voor het insturen van een samenvatting, datum waarop acceptatie of
verwerping bekend is, deadline voor het insturen van de uiteindelijke volledige tekst
(5) contactadres
1987 ACM Sigact Symposium on Theory of Computing (STOC)
New York, NY, U.S.A
25-27 mei 1987
21november1986
29 januari 1987
09 maart 1987
(5) A.V. Aho (Program committee chairman)
Computing Science Research Center, Room 2C-326
AT&T Bell Laboratories
Murray Hill, NJ 07974, U.S.A.

(1)
(2)
(3)
(4)

Conference on Parallel Architectures and Languages Europe (PARLE)
Eindhoven, The Netherlands
15-19 juni 1987
20 oktober 1986
01 februari 1987
20 maart 1987
(5) J.W. de Bakker
CWI, Amsterdam

(1)
(2)
(3)
(4)

(1) 14th Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP'87)

(2) Karlsruhe, W.-Duitsland
(3) 13-17 juli 1987
(4) 15 november 1986
10 februari 1987
01 april 1987
(5) Th. Ottmann (Program committee chairman)
Institut filr Angewandte Infonnatik und Formale Beschreibungsverfahren
Universitat Karlsruhe (TH)
Postfach 6980
D 7500 Karlsruhe, W.-Duitsland
( 1)
(2)
(3)
(4)

1987 IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS),
Los Angeles, California, U.S.A.
12-14 oktober 1987
06 april 1987
08 juni 1987
27 juli 1987
(5) T. Leighton (Program committee chair)
Rm. 2-377
Department of Mathematics
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, MA 02139, U.S.A.

Aanmelding/Wijziging* ledenlijst WTI
(* Doorhalen wat niet van toepassing is; bij wijziging s.v.p. aangeven wat de veranderingen zijn.)

Naam , voorletters, titel : ... .. ..... .. .. .. .. .. ... .... .. ....... .... .... .... ... .... ..... ..... .. .. . .

Werkzaam bij
instelling:
afdeling :
groep: . .. .... ...... ........... .. .... . ..... . .. .... ........ . ... . .. ... ..... ............... .... .. ... . ...... .
verzendadres :

electronisch adres (indien gewenst): .. ....... ..... .... ................ .. ..................... .... .
telefoonnummer (+ even tu eel toestelnummer) : ................ ... ....................... .. ..... .

Cor respondent:

S.v.p. via uw correspondent sruren aan de secretaris van de Werkgemeenschap,
G . Rozenberg, RU Leiden.
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