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WERKGEMEENSCHAP

~HEORETISCHE

INFORMATICA

Tijdens het Vijftiende Nederlands Mathematisch Congres, dat werd gehouden in Eindhoven , vond de oprichtingsbijeenko mst plaats van de Werkgemeenschap Theoretische Informatica (wrI) .
Deze WTI is een der werkgemeenschappen welke werden gevormd op instigatie
van de Nederlandse Commissie voor de Wiskunde. Karakter en doe l van een
dergelijke werkgemeenschap mogen blijken uit de volgende aanhaling uit een
informatief document van de Commissie Algemene Vraagstukken Wetenschappelijk
Onderzoek (CAVWO) van de Academische Raad:
"Een werkgemeenschap is de landelijke samenwerkingseenhe id 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 informatie,
coordinatie,
beoordeling,
prioriteitsstelling ,
met betrekking tot universitair en van elders ingebracht onderzoek op het
betreffende vakgebied" .
De beste aanwijz i ng 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 Informatica,
de Oosteuropese symposia Mathematical Foundations of Computer Science ,
de Amerikaanse symposia Theory of Computing, Foundations of Computer
Science and Principles of Programming Languages.
De bel angrijkste taak van de wrr lijkt er op het moment uit te bestaan
de informati e uitwisseling tussen de verschillende Nederlandse onderzoeksgroepen te coordineren.
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Een van de middelen daarvoor is het uitgeven van een Nieuwsbrief, waarin
alle relevante informatie kan worden opgenomen.
Oaarom 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 ,
aankondigingen van voordrachten, seminaria, etc ,
berichten over buitenlandse bezoekers ,
korte samenvatting(en) van lopend onderzoek in uw instelling.
Open problemen en korte mededelingen van resultaten van uw onderzoek zijn
eveneens welkom.
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4e VERGADERING VAN DE WERKGEMEENSCHAP THEORETISCHE INFORMATICA

Donderdag 20 november 1980 , zal de vierde vergadering van de Werkge meenschap Theoretische Informatica gehouden worden . Deze bijeenkomst zal
plaatsvinden in zaal 402 van het Mathematisch Instituut van de Rijksuniversi tei t Leiden. Behalve de vergadering zullen er ook drie voordrachten
plaatsvinden . Het prograllDlla ziet er als volgt uit :
14.15

14 . 45 u .

Dr. ir . P. Vitc1nyi over Two-tape real- time computation.

14.45

15.15 u .

Ir . Sommerhalder over Het accepteren van talen in
constante tijd door cellulaire automaten.

15.30 - 16 . 00 u .

Dr . J.A . Bergstra over The completeness of Hoare's
logic for while programs .

16.00 - 17.00 u .

Vergadering.

Het Mathematisch Instituut is vanaf Leiden

c.s .

gemakkelijk te bereiken met

bus 46 , richting Oegstgeest, die 4 minuten v66r elk heel en half uur
daarvandaan vertrekt .

De secretaris

G. Rozenberg
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VERSLAG VAN DE DERDE BIJEENKOMST VAN DE WERKGEMEENSCHAP THEORETISCHE
INFORMATICA
In het programma van het 16e Nederlands Mathematisch Congres , gehouden
op 9 en 10 april 1980 in Nijmegen , was ruimte gereserveerd voor bijeenkomsten van verschillende werkgemeenschappen . De tijd van de WTI werd gev~ld

met dr ie voordrachten en een vergadering.

De agenda van de vergadering bestond uit de volgende zes punten.
1.

Verslag van de tweede vergadering van de WTI , verschenen in de eerste
Nieuwsbrief .

2.

De Nieuwsbrief .

3.

Projectadvisering.

4.

De toekomst van de WTI .

S.

De volgende bijeenk.omst.

6.

Rondvraag.

(ad 1).

Op het verslag werd geen commentaar geleverd .

(ad 2).

De voorzitter, prof. dr . J.W . de Bakker , bedankte de redactie voor

de eerste Nieuwsbrief en sprak de hoop uit dat er in de toekomst rneer zullen
verschijnen . Verder riep hij de aanwezigen op vooral mededelingen en techni sche bijdragen bij de redactie in te leveren .
(ad 3) .

Daar , tot op het moment van de vergadering, nog s l echts

~~n

aan-

vraag voor een project, vallend ender theoretische inforrnatica, bij ZWO
was ingediend, had het bestuur nog geen problernen i.v.rn. het stel len van
prioriteiten ondervonden . De adviesprocedure, gevolgd door het bestuur, was
als volgt. De voorzitter - en via hem het bestuur - ontvingen een afschrift
van de aanvraag, ingediend bij

zwo.

Het preadvies van het bestuur werd ver-

volgens enerzijds aan de aanvrager en anderzijds, via de NCW, aan ZWO doorgegeven . Hierop stuurde de aanvrager een gewijzigde aanvraag naar ZWO .
Tot zover de gevolgde procedure.
Vanuit de zaal kwam de vraag of voor dit project een begeleidingscommissie
in het leven geroepen werd; en , als dit niet het geval zou zijn, of zo ' n
commissie alsnog gevorrnd zou worden , met het doel (forrneel) op de voortgang van dergelijke projecten toe te zien.
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Mede gezien het feit dat nog niet bekend was, hoe ZWO over deze aanvraag
zou gaan beslissen, had het bestuur zich nog niet met het al dan niet
instellen van een dergelijke cvmmissie beziggehouden .
Tegen de hierboven beschreven procedure , met een aanvulling over het aanstellen van een begeleidingsco mmissie , wier taken voorlopig door het bestuur zouden worden vervuld, had de vergadering geen bezwaar. Op een vraag
uit de zaal hoe groot de kans op honorering van dit soort aanvragen door
ZWO is, kon geen antwoord gegeven worden. Wat betreft informatica had de
voorzitter een positieve indruk,
(ad 4) ,

Op het tijdstip van de vergadering was de WTI de enige werkge meenschap op het gebied van de informatica .
(Inmiddels is een Werkgemeenscha p Programmatuur en Architectuur opgericht,
red . )
Als overkoepelende organen voor de werkgemeenscha ppen functioneerden tot nu
toe NCW en MC , maar er werd ook gesproken over de oprichting van ~~n SIO
(Stichting voor Informatica Onderzoek) die naast een SMC ns (Stichting
Mathematisch Centrum nieuwe stij l ) als organisatie boven de werkgemeenschappen zou moeten gaan functioneren .

De vorm van zo'n SIO moest nog besproken worden. Maar het leek meer voor de hand te liggen dat de WIT bij
de SIO zou gaan horen , dan bij de wiskundeorgan isati e . (Er was geen pre-

cedent van een werkgemeenscha p die bij meer dan een stichting hoorde en
het lag niet voor de hand dat de WTI de eerste zou zijn) . Argumenten voor
de WTI om bij de SIO te gaan horen :
Informatica wordt een zelfstandige studierichting ,
Op verschillende instellingen is al een (interfacultai re) vakgroep
Informatica,
Bij bijv. technische wetenschappen functioneert informatica apart.
In het buitenland functioneert (theoretische) informatica naast de
wiskunde.
Na een eventuele beslissing om de WTI ender de SIO te l aten vallen , zou
volgens de voorzitter in de toekomst een spl itsing van wiskunde en informatica binnen de (subfaculteiten ) Wiskunde (kunnen) optreden .
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(ad 5).

Zie elders in dit blad.

(ad 6).

N.a.v. het projectadviseringsbeleid ontstond er een gesprek over

de plaats van de artificial intelligence (AI) met als kernpunt de kwestie
of AI een dee lgebied van de theoretische informatica genoemd kan warden.
De conclussie was, dat zolang de groep die zich in Nederland met AI bezighoudt, nog niet zo groot zou zijn, dat het het oprichten van een werkgemeenschap AI zin zou hebben, deze groep binnen de WTI zou kunnen optreden .
Eventueel zou de omschrijving van het gebied, bestrekken door de WTI, bij ge steld moeten warden. Het bestuur zou een en ander verder bekijken.
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ONDERZOEK IN THEORETISCHE INFORMATICA IN NEDERLAND

Publ icaties en activiteiten, sinds februari 1980

Wiskundig Seminarium Vrije Universiteit Amsterdam
Publicaties
A. NIJHOLT, A sUX'Vey of normal form covers for context- free granuna.rs;
Acta Informatica , to appear , 1980.
A. NIJHOLT , LL-regular gramnars; Int. J. of Comp . Math ., to appear, 1980.
A. NIJHOLT, OVer ontleden en granmaticale equivalentierelaties; Coll .
Capita Implementatie van Programmeertalen, J . C. van Vliet (ed), MCsyllabus 42, Math . Centrum, Amsterdam, pp. 47- 72, 1980.
A. NIJHOLT, From LL-regular to LL (1) grammars: Transformations , covers and
parsing; IR-61 , May 1980, Vrije Universiteit, Amsterdam.
A. NIJHOLT, Context-free grammars : Covers, normal forms and parsing;
LNCS 93, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York , 1980 .

Mathematisch Centrum, Amsterdam
Publicaties
P.R. J . ASVELD , Time and space complexity of inside- out macro languages;
IW 141-80.
P.R. J. ASVELD , Space-bounded complexity classes and iterated determinist ic
substitution; Inf. and Contr . 44 (1980) 282-299.
R. J.R. BACK, Exception handling with multi- exit statements; H. J . Hoffmann
(ed), Programmiersprachen und Programmentwicklung, Informatik-Fachberichte
25, Springer- Verlag, Berlin, 1980 .
R. J.R. BACK, Semantics of unbounded nondeterminism; LNCS 85 , 51-63 ,
Springer-Verlag, Berlin , Heidelberg, New York, 1980 .
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R.J.R. BACK, Semantic correctness of invariant based programs; Int .
workshop on program constructio n, Chateau de Bonas, INRIA, Le Chesnay, 1980.
J.W. de BAKKER, J. van LEEUWEN (eds), Automata, languages and progranuning ;
7th Coll. , Noordwijker hout, 1980, LNCS 85, Springer-Ve rlag, Berlin,
Heidelberg , New York .
J . A. BERGSTRA, J . V. TUCKER, A characteriz ation of computable datatypes by
means of a finite equationaZ speaifiaatio n method; LNCS 85, 76-90 . SpringerVerlag, Berlin, Heidelberg, New York ,

1980 .

J .A. BERGSTRA, J.V. TUCKER, EquationaZ specificatio ns f or computable data
types : six hidden functions suffice and other sufficiency bounds; IW 128-80.
J .A. BERGSTRA, J .V. TUCKER, On bounds for the specificatio n of finite data
types by means of equations and conditional equations; IW 131- 80 .
J.A. BERGSTRA, J.V. TUCKER, A natural data type with a finite equationaZ

finaZ semantics specificatio n but no effective equationaZ initial
semantics specificatio n; Bulletin EATCS 11 (1980), 23- 33.

J.A. BERGSTRA, J.V. TUCKER, The fieZd of algebraic nwnbers faiZs to possess
even a nice sound, if reZativeZy incomplete, Hoare- Zike Zogic for its whiZeprograms; IW 136-80.
T.M.V. JANSSEN, P. van EMDE BOAS, On intensionaZ ity in progranuning Zanguag13$;
F. Heny (ed), Ambiguities in intensional contexts, Reidel Puhl . Co .,
Dordrecht, 1980, 253- 269 .
H.B.M. JONKERS, Deriving algorithms by adding and removing variables,
IW 134- 80 .
J . MOLDESTAD, v. STOLTENBERG-HANSEN , J.V . TUCKER, Finite algorithmic
procedures and inductive definabiZit y; Mathematica Scandinavic a 46 (1980)

62-76 .

J. MOLDESTAD, v. STOLTENBERG-HANSEN, J.V. TUCKER, Finite algorithmic
procedures and computation theories; Mathematica Scandinivic a 46 (1 980)
77- 94 .

J.V. TUCKER, Computing in algebraic systems, F.R. Drake, S . S. Wainer,
Recursion theory , its generalisat ions and application s, LMS/Cambrid ge
University Press, Cambridge , 1980 .
P.M.B. VITANYI, On the power of reaZ- time Turing machines under varying
specificatio ns, (extended abstract); LNCS 85, 658-671, Springer- Verlag,

Berlin, Heidelberg, New York, 1980.

P .M. B. VITANYI, ReZativized obliviousne ss,
1980) IW 137-80.

(extended abstract) ; (8th MFCS,
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-

P . M. B. VITANYI,

Two- tape reaZ- time computation; IW 139-80.

P.M . B. VITANYI , Reat-time Turing machines under
I W 140-80. (F.xtended abstract in LNSC 85) .
P . M. B. VITANYI, Lindenrrayer systems :
functions ; MC Tract 96 (1980).

varying specifications;

structure, Zanguages and growth

P.M.B . VITANYI, Achievabte high scores of £-moves and running times in
DPDA computations; Inf. Proc. Letters 10 (1980) 83-86 .
P.M . B. VITANYI, Berekeningsmodet en compte:r:iteit; Syllabus bij het MC
informatica colloquium 1980 Complexiteit en Algoritmen.

Vakgroep Informatica Technische Hogeschool Delft

Publicaties

R. SOMMERHALDER , CZasses of Zanguages proof against
Informatique theoretique, 14 (1980) 2. 169-180 .

pumping; R.A.I.R.O.

Vakgroep Toegepaste Wiskunde e n Informatica Rijksuniversiteit Leiden

Publicaties

80- 2

J . A. Bergstra, J . V. TUCKER, Equational specifications for
computable data types: six hidden functions suffice and other
sufficiency bounds; February 1980 .

80-4

J . A. Bergstra, J . J.C. MEYER,

80-6

J . A. BERGSTRA, J.J.C. MEYER, On the eZimination of iteration
quantifiers in a fragment of algorithmic logic; March 1980.

80-7

J . A. BERGSTRA, J . V. TUCKER,

On the Quantifier-free fragment of
"Logic of effective definition", February 1980 .

On bounds for the specification of
finite data types by means of equations and cond. equations

March 1980 .
80-8

A. EHRENFEUCHT , G. ROZENBERG,
March 1980.

Inherently ambiguous EOL languages;
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80- 9

A. EHRENFEUCHT, G. ROZENBERG, A result on the structure of ETOL
languages; March 1980.

80- 10

A. EHRENFEUCHT, G. ROZENBERG , On the emptiness of the intersection
of two DOS languages problem; March 1980 .

80-11

J.A . BERGSTRA, J.J.C . MEYER, On bounds for the specification of

finite minimal monoids by means of equations using only unary
hidden functions ; April 1980.
80- 12

J.A. BERGSTRA, J.V. TUCKER , A natural datatype with a finite
equational final semantics but no effective equational initial
semantics; April 1980.

80-1 3

J . A. BERGSTRA, J .J. C. MEYER, Small specifications for large
finite data structures; May 1980.

80- 14

A. EHRENFEUCHT, G. ROZENBERG, On subword complexities of
homomoPphic images of languages; May 1980 .

80- 15

A. EHRENFEUCHT , G. ROZENBERG, On the subword complexity of squarefree DOL languages ; May 1980.

80-1 6

A. EHRENFEUCHT, J . ENGELFRIET , G. ROZENBERG, Context free normal

systems and ETOL systems; May 1980.
80-1 7

80- 18

J . A. BERGSTRA, J.V. TUCKER, The field of algebraic numbers fails
to possess even a nice sound, if relatively incomplete, HoareZike logic for its while- programs .
J .A. BERGSTRA, J.J.C. MEYER , On axiomatising finite data

structures; June 1980 .
80-1 9

H. C. M. KLEIJN, G. ROZENBERG , Context-free Zike restrict ions on
selective rewriting; June 1980 .

80-20

G. ROZENBERG , R. VERRAEDT On fixed, terminal fixed and nonterminal fixed intePpretations of EOL forms; June 1980 .

80- 21

J.A. BERGSTRA , J.J.C. MEYER, On specifying sets of integers;
August 1980 .

80-22

D. JANSSENS, G. ROZENBERG, A characterization of context-free
languages by directed node-Zabel controlled graph grarrunars;
August 1980.

80- 23

A. EHRENFEUCHT, G. ROZENBERG, R. VERRAEDT, Basic formulas and
languages, Part I , The Theory; August 1980 .

80- 24

A. EHRENFEUCHT, G. ROZENBERG, R. VERRAEDT, Basic formulas and

I

languages, Part II, Applications to EOL systems and forms ;
August 1980.
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80-25

L.P . J. GROENEWEGEN, Concurrent Progrcorurring I : a mo&l of the
un&rlying &xision process .

80-26

J.A. BERGSTRA, J.J.C. MEYER , I/0-Computable Data Structures;
August 1980.

80- 27

J . A. BERGSTRA, P. NOUWI', Generalized Assignments for computing
in algebraic systems; September 1980 .

80-2 8

J.A. BERGSTRA , J.J.C. MEYER, An equational class of I/O computable

data- structures that contains no recursive data- structure;
September 1980.
80-29

G. ROZENBERG, R. VERRAEDT, Vompleteness of EOL forms is &cidable;
September 1980 .

80- 30

J.A. BERGSTRA, J.V. TUCKER , Algebraically specified prograrrming

systems and Hoare ' s logia.
H. GERSTEMANN, A. OLLONGREN, Abstract objects as abstract datatypes; LNCS 86 , 439-450 , Springer-Verlag, Berlin, Heide lberg ,
New York, 1980 .
Gedurende zijn verblijf in Linkoping, Zweden, waar hi j op het Mathematisch
Instituut van de universiteit werkzaam was, heeft dr. A. Ollongr en het
datatype Abstract Object in LISP geimplementeerd . Met behulp van deze
implementatie is het mogelijk compilers voor programmeertalen en commando
talen voor database communicatie te ontwikkelen, gebasee rd op een denotationele semantiek .
Gedurende het voorjaarssemester 1980 , gaf dr . A. Ollongren gastcollege
aldaar en tijdens het najaarssemester zal hij dat doen op de afdeling
informatica can de Cha lmers Technische Hogeschool te Gothenburg, Zweden .

Vakgroep Automatische Informatieverwerking Erasmus Universiteit Rotterdam

Publicaties
K.R. APT, M. van EMDEN, Contributions to the theory of logia progrcorurring;
Comp . Science Dept. , University of Waterloo, CS-80-12.
R.J. CASIMIR, Program inversion; Faculty of Economics, Comp. Science Dept.,
(Vakgroep AIV) , AIV-80- 10.
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Vakgroep Informatica Technische Hogeschool Twente
Publicaties
H. ALBLAS, A characterization of attribute evaluation in passes; TWmemorandum 315, 1980.
J. ENGELFRIET, Some open questions and recent r esults on tree transducers
and tree languages ; TW- memorandum 293, 1980.

J. ENGELFRIET, G. FILE, Simple multi- visit attribute grammars; TWmemorandum 314, 1980.

Vakgroep Informatica Rijksuniversiteit Utrecht
Publicaties
RUU-CS-79-9

M.H. OVERMARS, J. van LEEUWEN , Maintenance of configurations

in the plane.
RUU-CS-80-1

M.H. OVERMARS, J . van LEEUWEN, Two principles for dynamizing
decomposable searching problems .

RUU-CS-80- 2

M. H. OVERMARS, J. van LEEUWEN, Dynamic multidimensional
datastructures based on quad- and k-d t r ees .

RUU-CS-80-3

A.A . SCHOONE, J. van LEEUWEN, Triangulating a star-shaped

polygon..
RUU- CS- 80- 4

K.R. APT, N. FRANCES, W.P. de ROEVER, A proof system for
communicating sequential processes . (r evised edition)
J . W. de BAKKER, J . van LEEUWEN (eds . ) , Automata, languages
and programming, 7th Coll., Noordwijker hout , 1980 , LNCS 85,
Springer-Verlag , Berlin, Heidelberg, New York.

Departement Wiskunde Universitaire Instelling Antwerpen
Publicaties
H. OLIVIE , On random son- trees; Rapport 80-04.
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A. EHRENFEUCHT, G. ROZENBERG , R . VERRAEDT ,

Many- two- one siTTTUlation in EOL

forms is decidable; Rapport 80-06.
G. ROZENBERG, R. VERRAEDT, On fixed, terminal fixed and nonterminal fixed
interpretations of EOL forms ; Rapport 80-13 .
J. PAREDAENS, F. PONSAERT,

Grant levels in an authorization mechanism;

Rapport 80- 14.

A characterization of context- free string
languages by directed node- label controlled graph grammars ; Rapport 80-1 5 .

D. JANSSENS, G. ROZENBERG,

D. JANSSENS , G. ROZENBERG,

Hypergraph systems and their extensions;

Studie van het Relationeel database model o . a . functionele en join afhankelijkheden (J . Paredaens, D. Janssens). Verder studie van graafgramrnatica ' s (D . Janssens) en "grammatical similarity" (R. Verraedt) .
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COLLOQUIA EN SEMINARIA

Colloquium databank organisatie
Dit colloquium, ender leiding van :
drs. P .M. G. Apers (secretaris)

(VUA)

prof. J . M. van Oorschot (VUA en PTT)
Prof. dr. J.A. van der Pool (THT en IBM)
drs. F . Remmen (THE)
prof. dr. R.P. van de Riet (voorzitter) (VUA)
met als thema"research onderwerpen op het gebied van databanken" zal door de
Stichting Mathematisch Centrum worden georganiseerd gedurende het academisch
jaar 1980/81 . Er zijn op dit moment 14 middagen gepland, te beginnen op 26
september 1980. In principe om de twee weken en wel steeds op vrijdagmiddag
van 14.00-16 . 00 uur. De plaats van handeling is het nieuwe gebouw van het
M.C. in de Watergraafsmeer.
De bedoeling is om in de eerste plaats huidig onderzoek te bespreken dat in
Nederland en Belgie plaatsvindt. Dit onderzoek ligt op vele gebieden: datamodellen; logica en databanken; pri:vacy, fundamenteel en praktisch bekeken;
optimalisatie van queries, van fysische datastructuren en van gespreide databanken; implementatie van database machines en van gespreide databanken; gebruik van abstracte datatypes voor "integrity constraints"; datadi ctionaries .

Het is verder de bedoeling om twee gastsprekers te laten sprekenl' n. l.
C.J. Date (IBM, in oktober 1980) en W. Litwin (INRIA, in januari 1981).
Hoewel een voorlopige invulling van de agenda met de sprekers reeds is gebeurd, wordt elke onderzoeker op het onderhavige gebied aangespoord om
contact met de commissie te zoeken om na te gaan of een bijdrage ingepast
kan worden . Een ieder die een uitnodiging voor het colloquium wenst te ontvangen gelieve zich op te geven bij de sekretaris of bij het M.C.
Vrije Universiteit
Subfaculteit Wiskunde
Wiskundig Seminarium
De Boelelaan 1081
1081 HV Amsterdam
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Colloquium complexiteit en algoritmen
De afdeling informatica van de Stichting Mathematisch Centrum organiseert in

het academisch jaar 1980/81 een tweewekelijks colloquium over het onderwerp
Complexiteit en Algoritmen.
In dit colloquium zal een poging gedaan worden om de vele f acetten van
complexiteit en algoritmen wat grotere bekendheid te geven. In een aantal
vvordrachten worden door de sprekers vooral recente vorderingen geexposeerd,
al of niet met kritische kanttekeningen over hun betekenis zoals die tha ns
gezien worden . De bedoeling is dat dit zal bijdragen tot een duidelijk beeld
van de mogelijkheden en beperkingen van algoritmische analyse voor de ontwerper van rekenmethodes .
ROOSTER
1.

19/ 9/80 Computers en (on)doenlijke problemen
door prof. dr. J. van Leeuwen (Vakgroep Informatica, RUU) .

2.

3/10/80 Berekeningsmodel en Complexiteit
door dr. ir. P.M.B. Vitanyi (MC).

3.

17/10/80 Balanced trees as a datastructure for dynamic lists
door prof. dr. K. Melhorn (Univ. des Saarlandes, Saarbrucken,
West Duitsland).

4.

31/10/80 Primaliteit en factorisatie
door prof. dr. H. J. Lenstra (Math . Inst., UvA).

5.

14/11/80 Complexiteit versus stahiliteit
door drs. K. van der Laan (Rekencentrum , RUG) .

6.

28/11/80 De nieuwe russische methode voor lineair programmeren :

recente ontwikkelingen in theorie en praktijk
door dr. L. Schrijver (MC/Math . Inst. Szeged, Hongarije).
Het ligt in de bedoeling het colloquium gedurende het voorjaar 1981 voort te
zetten met een nader aan te kondigen programma .
VERDERE GEGEVENS
Het colloquium staat ender leiding van P. van Emde Boas (UvA), J. van Leeuwen
(RUU) en P.M.B . Vitanyi (MC). Het vinst tweewekelijks plaats op vrijdagmiddag
van 14.15-16 . 00 uur in zaal M 280 (de Blauwe Zaal) van het Math. Centrum.
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Deelname aan het colloquium is gratis, aanmelding is niet nodig. Bij elke
voordracht wordt een syllabus verstrekt; deze zullen naderhand gebundeld
worden tot een dee! uit de reeks MC Syllabus. Voor nadere inlichtingen kan
men zich wenden

to~

de organisator P.M.B . Vitanyi , Math. Centrum, tel.

(020) - 592 4124.

Werkgroep analyse van algoritmen
De werkgroep heeft zijn tweewekelijkse activiteiten hervat op dinsdag
16 september 1980.
Voor het najaarsemester staat op het programma het bestuderen van het boek
E. Lawler, Combinatorial Optimization : Networks and Matroids, Holt ,
Rinehart and Winston, New York, 1976 . Het onderwerp is combinatorieke optimaliseringsproblemen die geformuleerd kunnen worden in termen van netwerken
en algebraische generalisaties daarvan. In dit nieuwe semester wordt dusdanig van start gegaan dat ook nieuwe deelnemers en/of geinteresseerden de
aansluiting niet hoeven te missen.
Plaats

MC

Tijd

dinsdag, 14.00-16 . 00 uur

Frequentie

eens in de veertien dagen

Leiding

dr . P . van Emde Boas (UvA),

prof. dr . J. van Leeuwen (RUU),
dr . ir. P . Vitanyi (MC).

Werkgroep artificial intelligence
De werkgroep AI interesseert zich voor recente ontwikkelingen in de

artificiele intelligentie.
Bijvoorbeeld: de verwerking van natuurlijke taal, kennis representatie,
AI programmeertalen en automatische constructi e van bewijzen, programma 's
en patroonrepresentaties. Het is de bedoeling regelmatig bijeen te komen
om eigen werk en dat van anderen te bespreken .
Inlichtingen:

Rene Collard

(KUN , 080- 516288),

Eduard Hoenkamp

(KUN, 080-5 12605) .
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Werkgroep semantiek van programmeertalen
De werkgroep die georganiseerd wordt in samenwerking met de universiteit

van Utrecht zal hadr bijeenkomsten ook dit najaar voortzetten. De werkgroep
blijft zich bezighouden met soortgelijke onderwerpen als voorheen, liggend
op het terrein van de denotationele sematiek , bewijstheorie , algebraische
semanti ek en dergelijke . Doordat het Utrechtse colloquium over concurrency
niet meer bestaat zal in de werkgroep meer aandacht besteed worden aan
parallelle berekeningen dan voorheen. In die zin kan de werkgroep beschouwd worden alseen wat meer informele voortzetting van het colloquium.
Hervattingsdatum

26 september 1980

Tijd

11.00-13 . 00 uur

Plaats

MC

Frequentie

eens per vier weken

Inlichtingen

A. de Bruin (MC, tel 5924125) .

Seminarium theoretische informatica
In het studiejaar 1980/1981 wordt weer het landelijk Seminarium Theoretische
Informatica georganiseerd. Het voornaamste doel van dit seminarium is om
een overzicht te geven van de be langrijkste onderzoeksgebieden in de
theorie van berekeningen, de formele talen theorie en de automatentheorie,
voor zover die passen in het kader van de theoretische informatica. We
hopen dat dit seminarium aan iedereen die in de theoretische informatica
geinteresseerd is hulp zal bieden om op de hoogte te blijven van de nieuwe
ontwikkelingen in genoemde vakgebieden.
Het zal een keer per maand gehouden worden in zaal 406 van het Mathematisch
Instituut, Wassenaarseweg 80, Leiden , en wel op maandag van 15.30 uur tot
17.30 uur.
Dit jaar worden verwacht
P. Thiagarajan (GMDm Bonn) over Petri netten,
A. Mazurkiewicz (Polish Ac. Sci. Warschau) over concurrency,
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H. Maurer (TU, Graz) over het "postkantoor probleem" en daarmee samenhangende vragen,

w.

Savitch (Univ. of Cal. at San Diego, USA) over modellen voor parallelle

berekeningen,
J. Karhumaki (Univ. van Turku) over equality talen over een binair alfabet,
M. Overmars (RUU, Utrecht) over dynamisatie van zoekproblemen,
D. Janssens (UIA, Antwerpen) over graafgrammatica's,
J . Engelfriet (THT , Enschede) over attribuut grammatica's,
H. Kleijn (RUL, Leiden) over selectieve substitutie grammatica's .

Nadere inlichtingen worden verstrekt door
G. Rozenberg,

Instituut voor Toegepaste Wiskunde en Informatica,
Wassenaarseweg 80 , Leiden
Tel. 07 1-148333 tst. 5024.

en
J . Engelfriet,

Onderafdeling der Toegepaste Wiskunde, TH Twente
Postbus 217, Enschede
Tel. 053- 894471 .
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ONDERWIJS IN THEORETISCHE INFORMATICA

Dit is een nieuw onderwerp, niet opgenomen in de eerste Nieuwsbrief. Het is
de bedoeling dat deze rubriek regelmatig zal verschijnen met informatie
over theoretische informatica colleges en seminaria, zoals die in den lande
gegeven worden , over afstudeerders , over promoties e.d. Dit alles met de
bedoeling een beeld te schetsen van de onderwijsactiviteiten op het terrein
van de werkgemeenschap. Een ieder , die min of meer betrokken is bij dit
onderwijs, wordt dan ook vriendelijk verzocht informatie, die nu nog ontbreekt of die betrekking heeft op nieuwe feiten, aan de redactie toe te
sturen.

Vrije Universiteit Amsterdam
Promotie
A. Nijholt promoveerde op 25 juni 1980 op het proefschrift Context- f ree

grammars : Covers, normal fo:rms and parsing.
Dit proefschrift is inmiddels uitgegeven bij Springer- Verlag (zie publica-·
ties VUA). Promoter was prof. dr . J.W. de Bakker, coreferent was prof. dr.
M.A. Harrison.
Prof. Harrison en Prof . S. Graham (beiden van de University of California
at Berkeley)brachten in verband met deze promotie een bezoek aan de VU.

Technische Hogeschool Delft

Colleges

1980/8 1

semantiek van programmeertalen
Groeisystemen
Theorie van algoritmen
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Formele talen
Inl eiding logica
Af studeerders
Th. Goumans, titel afstudeerscriptie:

methoden,

Webgrammatica's en ontledings-

feb. 1980.

L.P.G. v. Meurs , titel afstudeerscriptie :

Analyse van de ruimtelijke en

tijdscomplexiteit van tries, juni 1980.

Rijksuniversiteit Leiden

Colleges
r.ajaar 1980
Semantiek van programmeertalen (Ollongren)
Berekenbaarheid (Rozenberg)
Mathematische l ogica (Bergstra)
Logica (prekandidaats , Bergstra)
Inleiding Informatica (prekandidaats , Groenewegen)

voorjaar 1981

Constructie van compilers (Ollongren)
Formele talen en automaten (Rozenberg)
Seminarium programmacorrectheid (Bergstra/Goeman)
Programmatuur (prekandidaats , Goeman)
Afstudeerder
P . Nouwt,

septemb~r

1980.
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Promotie

Op 16 april 1980 promoveerde Th. P . van der Weide op een proefschrift

Datastructures : An axiomatic approach and the use of binomial t1'ees
in developing and analyzing algorithms.
getiteld:

Promotoren waren prof. dr. A. Ollongren en prof. dr. J. van Leeuwen , referent was dr. J.A. Bergstra.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Colleges
najaar 1980

Programmeren in FORTRAN op DEC- 20

(Apt)

Programmeren in Pascal

(Apt)

Computer-taalk unde

(Brandt Corstius)

Data bases

(Casimir)

Numerieke Methoden

(Stefanski)

voorjaar 1981

Toegepaste Computertaalku nde

(Brandt Corstius)

Samenwerkende Processen

(Casimir)

Simula en simulatie

(Stefanski)

Datacompressie en beveiliging

(Verhoeff)

het hele studiejaar 1980/81

Inleiding tot Informatica

(Stefanski, VerhQ.~~f).
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Rijksuniversiteit Utrecht
Colleges
najaar 1980
Semantiek van programmeertalen

(de Roever)

Computers en programmeren

(van der Meulen)

Datastructuren

(de Roever)

Analyse van algorithmen

(van Leeuwen)

voorjaar 1981

Vertalerbouw

(de Roever)

Computer architectuur

(van der Meulen)

Berekenkunde

(van Leeuwen)

Structuur van Programmeertalen

(van der Meulen)

Operating systems

(van Leeuwen)

Afstudeerders
A. A. Schoene
I . Birkhoff

Universitaire Instelling Antwerpen

Colleges

1980/81

Formele machines
Formele talen
Anal yse van algoritmen
I nformatieverwerking
Structt:ren in de informatica
Seminarie informatica
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DIVERSEN

Personalia
Vrije Universiteit Amsterdam
Per 1 augustus 1980 is drs. J. - J.Chr . Meyer als promotiemedewerker Theoretische Informatica verbonden aan de Vakgroep Informatica . Hij zal in
samenwerking met prof. dr. J.W . de Bakker werken op het gebied van de
denotationele semantiek
Dr. A. Nijholt heeft per 30 september 1980 de VU verlaten. Vanaf 1 oktober
1980 is hij verbonden aan Mc Master University te Hamilton , Ontario , Canada .

Rijksuniversiteit Utrecht
Per 1 september 1980 werd drs . M.H. Overmars als wetenschappelijk assistent
van ZWO bij de vakgroep Informatica te werk gesteld .
Per 15 september 1980 trad drs. H.P. Penning in dienst als wetenschappelijk
assistent.
Verhuisbericht

De

vakgroep Informatica van de RUU is per 13 oktober 1981 verhuisd naar het

adres :

Princetonplein 5
Postbus 80 002
3508 TA

Utrecht.

Oprichting werkgemeenschap progralllIDatuur en architectuur
Op initiatief van de Sectie Informatica van de Academische Raad wordt door
onderzoekers op verschillende gebieden van de Informatica r eeds enige tijd
gewerkt aan het tot stand komen van een organisatie in de vorm van een aantal werkgemeenschappen .
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Op dinsdag 27 mei 1980 Orn 17 . 15 uur heeft in een der zal en van het Ontmoeti ngscentrum " Koningshof " te Veldhoven bij Eindhoven, op het voorjaarssymposium van het Nederlands Genootschap voor Informatica , de oprichting
plaatsgevonden van een
WERKGEMEENSCHAP PROGRAMMATUUR EN ARCHITECTUUR
Het taakgebied van de werkgemeenschap zal zijn:
" het initieren en bevorderen van onderzoek op het gebied van de
analyse , het ontwerp en realisatie van gegevensverwerkende systemen ,
voor zover dit onderzoek niet gericht is op specifieke toepassingen ,
materialisatie of grondslagen ".
Een nadere omschrijving van dit taakgebied is nog in discussie, maar in
ieder geval betreft dit het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het
gebied van programmatuia> (zoals algoritmen , datastructuren, programmeertalen, programmeermethoden, bedri jfssystemen, vertalers en databanksystemen)
en computerarchitectuia> (het ontwer p van computers en computernetwerken),
o~derwerpen

waarover regelmatig in internationale wetenschappelijke tijd-

schriften op informaticagebied , zoals bijvoorbeeld de uitgaven van de ACM
en IEEE, wordt gepubliceerd.
Het is de bedoeling dat de werkgemeenschap ter stimulering en co6rdinatie
van dit onderzoek onder andere r egelmati g een nieuwsbrief gaat verzorgen.
Het voorlopige bestuur van de werkgemeenschap is als volgt samengeste ld:
Prof . dr . R. P. van de Riet (VUA) (voorzitter)
Dr. J . C. van Vliet (MC) (secretaris)
Prof. dr. G. A. Blaauw (THT)
Prof . dr . I.S . Herschberg (THD)
Prof . C. H. A. Koster (KUN)
Personen die in Nederland als onderzoeker werkzaam zijn op bovengenoemd
gebied worden uitgenodigd tot deze werkgemeenschap toe te treden . In het
bi jzonder wordt hierbij gedacht aan personen die fundamenteel onderzoek
verrichten aan Universiteiten, Hogescholen en industriele laboratoria .
Men kan zich schriftelijk aanmelden als l i d van de werkgemeenschap bij de
secretaris van het voorlopig bestuur:
Dr . J .C. van Vliet
Mathematisch Centrum
Kruislaan 4 13
1098 SJ Amsterdam
tel. : 020- 5924135

(Overgenomen uit het septembernummer van
" Medede l ingen van het Wiskundig genootschap" ) .
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Bijeenkomst Werkgemeenschap Programmatuur en Architectuur
De eerste bijeenkomst van de Werkgemeenschap Programmatuur en Architectuur

zal plaatsvinden op donderdag 6 november a.s., van 13 . 30 uur tot 17.00 uur
op het Mathematisch Centrum, Kruislaan 413, 1098 SJ

Amsterdam .

De agenda voor deze middag is als volgt :

I d&ale datafl,ow ber ekeningen,

13.30 - 14.30 uur

lezing door prof. dr . J. van Leeuwen (RU Utrecht)
14 . 30 - 15 . 00 uur

Theepauze

15 . 00 - 16.00 uur

Ond&rzoek in computerarchitectuur
lezing door prof . dr. G.A. Blaauw (TH Twente)

16.00 - 17 . 00 uur

Bestuursmededelingen/discussie.

Alle belangstellenden zijn hierbij van harte welkom .
Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bij dr. J.C . van Vli et,
tel . 020 - 592 4135.

Call for papers

International Symposium on Algorithmic Languages

Organized by the Mathematical Centre , under the auspices of Technical
Committee 2 of the International Federation for Information Processing .
October 26-29, 1981

Amsterdam, The Netherlands

The Algorithmic Languages Symposium is organized as a tribute to
Professor A. van Wijngaarden on the occasion of his retirement as di rector
of the Mathematical Centre. Professor van Wijngaarden has played an
important role in the history of IFIP and , more specifical ly, in that of
TC2. He is well known for his contributions in the area of programming
language design (ALGOL 60, ALGOL 68, two-level grammars).
The following list of possible topics illustrate the int ended scope :
Programming language (design , formal definition, implementation, use , environment, importance of style and notation , language features) ,
programming methodology (design methods, modularity, systematic program
construction, program development tools),
program correctness (specification, validation, correctness preserving
transformations) •
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Chairman Program Committee

Chairman Organizing Committee

Prof. dr. M. Paul
Technische Universitat Miinchen
Institut fiir Informatik
Arcisstrass e 21
D-8000 Milnchen 2
Federal Republic of Germany

Prof. dr. J . W. de Bakker
Mathematica l Centre
Kruislaan 413
1098 SJ Amsterdam
The Netherlands

To submit your paper:
1.

Send five copies of double-spac ed manuscripts , not exceeding 5000 words,
by February 1, 1981 , to the secretary of the Program Committee:
Dr. J.C. van Vliet
Mathematica l Centre, Kruislaan 413
1098 SJ Amsterdam, The Netherlands

2.
3.

Authors will be notified of acceptance /rejection by June 1, 1981.
After acceptance of his/her paper the author will be requested to sign
the IFIP copyright transfer form , in connection with his/her
contributio n.

4.
5.

The deadline for submission of the final paper is August 1, 1981 .
The proceedings published by North-Holla nd Publishing Company, will be
available at the symposium.

Program Committee Members
A. Colmerauer (France)
0.-J. Dahl (Norway)
R.B.K. Dewar (USA)
E . W. Dijkstra (The Netherlands )
A.P . Ershov (USSR)
C.A . R. Hoare (UK)
G. Kahn (France)
C. H.A . Koster (The Netherlands )
B. Liskov (USA)
M. Paul (FRG)

J.E .L. Peck (Canada)
W.L . van der Poel (The Netherlands )
S.A. Schuman (USA)
M. Sintzoff (Belgium)
T.B. Steel , Jr. (USA)
W.M . Turski (Poland)
J.C. van Vliet (The Netherlands )
N. Wirth (Switzerland )
N. Yoneda (Japan)

Further Information
The symposium will be held at the Free University, De Boelelaan, Amsterdam.
Details about lodging and further items about the symposium (including the
final program) will become available in Spring 1981 . For further information ,
write to

Algorithmic Languages 1981
Mathematica l Centre , Kruislaan 413
1098 SJ Amsterdam, The Netherlands .

(Overgenome n uit het septembernum mer van "Mededeling en van het Wiskundiggenootschap ").
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INTERNATIONALE CONFERENTIES

Zoals u op een van de eerste bladzijden van deze Nieuwsbr ief hebt kunnen
lezen, kan men een aanduiding over welk gebied men het heeft, als men
spreekt van "theoretische informatica" vinden in de onderwerpen, als
gepresenteerd op een aantal internationale conferenties. Op deze
bladzijden treft u nadere aankondigingen, met datum en plaats, van deze
bijeenkomsten.
Ze worden gegeven in de volgende 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.

(1)

Principles of Programming Languages (POPL),

(2)

Williamsburg,VA, USA,

(3)

26- 28 jan . 1981,

(4)

al geweest,

(5)

R.E. Noonan

(local arrangements chairman)

Dept . of Mathematics and Computer Science
College of William and Mary
Williamsburg , VA, 23185
USA

(1)

5. GI Fachtagung, Theoretische I nformatik ,

(2)

Karlsruhe, W-Duitsland,

(3)

23-25 maart 1981,
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(4)

15 okt . 1980 ,
30 nov. 1980 ,
15 jan. 1981 t

(5)

Prof. dr . K. Mehlhorn

Prof. dr . P . Deussen

FB 10-Informatik

Institut filr Informatik I

D-6600 Saarbrucken

Universitat Karlsruhe

Bundesrepublik Deutschland.

Postfach 6380

(inzendingen)

D-7500 Karlsruhe
Bundesrepublik Deutschland.

(1)

Bth International Colloquium on Automata, Languages and Progranming
(ICALP I 81) ,

(2)

Haifa , Israel

( 3)

13-17 juli 1981

(4)

15 nov. 1980,
5 feb . 1981,
april 1981,

(5)

Prof. S. Even (inzendingen)/ Dr . O. Kariv (inlichtingen)
ICALP '81
Computer Science Dept.
Technion, Haifa
Israel.

(1)

Fundamentals of Computation Theory (FCT'Bl)

(2)

Szeged, Hongarije ,

(3)

24-28 aug . 198 1,

(4)

10 jan. 1981,
10 maart 1981 ,
10 mei 1981 ,

(5)

FCT ' 81
Jozsef Attila Tudomanyegyetem
Bolyai Intezete
Szeged
Aradi vertanUk tere
H-.6720

Hungary
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( 1)

Mathematical Foundations of Computer Saienae (MFCS ' Bl) ,

(2)

"Strbske

(3)

31 aug. -4 sept. 1981,

(4)

31 jan. 1981,

Pleso, Tsjecho-Slowakije,

april 1981,
15 mei 1981,
(5)

Computing Research Center
MFCS ' 81
Diibravska 3
Czechoslovakia .
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PROBLEMEN

aan.
Voor het eerst treft u in de Nieuwsb rief een zogenaam de vragenru briek
op prijs .
Omdat het een nieuwe rubriek betreft ste llen we alle reacties erop
is om
moeilijk
het
Onze bedoelin g is om hier vragen te publicer en . Hoewel
precies te omschrij ven wat voor soort probleme n in deze rubriek kunnen
en
worden opgenome n, lijkt het, dat dat probleme n zullen zijn die kort
duidelij k geformul eerd kunnen worden en die door een niet te klein
lijst
aantal van onze leden begrepen kunnen worden. Deze keer hebben we een
met vragen van J. Bergstra (RUL) en J.V. Tucker (MC).
Enkele probleme n aangaand e datatype n en programm a correcth eid .
Datatype n
1)

Elke berekenb are datatype kan initieel gespecif iceerd worden met 4
')
vergelijk ingen en met gebruikm aking van ten hoogste 6 extra ('hidden
functies .
Kan de grens verbeter d worden, i.h.b. kan het soms al met 3 of 2 vergelijkinge n, ongeacht het aantal e xtra functies dat men nodig heeft.?
Een oplossin g van dit probleem betekent o.i. een eerste negatiev e
resultaa t t.a.v. de uitdrukk ingsmog elijkhede n van vergelij kingen.

2)

Beschouw de algebra

N = ({0,1,2, ... }; O,x+l , x·y)
Het is geen probleem om deze algebra initieel te specific eren (met
eindig veel vergelijk ingen) wanneer men het gebruik van een extra
functie , b . v . x + y toelaat. De vraag is of het zonder extra functies

kan. Wij vermoede n dat dit niet het geval is .
3)

Floating point arithmet iek kan worden opgevat als een berekenb are
algebra FPA. De algemene theorie zegt dus dat FPA een initiele algebra
specific atie heeft.
Bestaat er een "natuurl ijke " specific atie voor FPA ?
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Programma-correcth eid
4)

Expressiveness van de assertietaal blijkt geen noodzakelijke voor waarde te zijn voor de volledigheid van Hoare's logica voor whi l eprogrammas op een algebra A.
De algebras die als tegenvoorbeeld dienen zijn voor zover wij we ten
niet berekenbaar en niet eindig voortgebracht. Deze algebras zijn
theoretische constructies die we niet als datatypen kunnen opvatte n .
Bestaat er een eindig voortgebrachte berekenbare alge bra die .als tegenvoorbeeld kan dienen?

5)

Zij

s 1 , s 2 een t we et.al programmas dat werkt op disjuncte stellen

variabelen {x , • •.
0

, ~_ }

1

en {y , ••• ,y z_ 1 }. Zij een assertietaal L
0

gegeven . Beschouw de volgende bewijs r egel
{q}; {p} s {r}
2
1
{p } [s II s J{qAr}

{p }

s

1

2

mits FV(q) s {x , . .. ,~_ 1 } , FV(rl s {y 0 , ... ,yk_ 1 } .
0
Deze regel blijkt bi{zondere bewijstheoretische eigenschappen te hebben .
Kan iernand een gegronde reden vinden orn deze regel in een bewijssysteern
op te nernens
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Ik wil lid worden van de Werkgemeenschap Theoretische Informatica (WTI) .

Naam en voornaam (+ titel):

We rkzaam bij (instituut o f vakgroep) :

x

Correspondentie adres :

I

Datum:

