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WERKGEMEENSCHAP THEORETISCHE INFORMATICA
Tijdens het Vi jftiende Nederl and s Mathematisch Cong r es, gehouden in Eindhoven
in 1979, vond de opric hting sbijeenkomst plaats van de Werkgemeenschap Theoretische Informatica (WTI).
Deze WTI is een der wer kgemeenschappen welke werden gevormd op instigatie van
de Nederlandse Commissie voor de Wiskunde. Karakter en doel van een dergelijke
werkgemeenschap moge blijken uit de vol gende aanhaling uit een informatief doc ument van de Commissie Algemene Vr aagstukken Wetenschappelijk Onderzoek
(CAVWO) van de Academische Raad :
"Ee n werkgemeenschap is de l andelijke 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 uitslui te nd
ziJ worden die
daadwerkelijk onderzoek verrichten •.•• De werkgemeenschap heeft als taak :
inventarisatie, verslaggeving naa r buiten en uitwisseling van informatie,
coo rdinatie,
beoordeling ,
prioriteitsstelling ,
met betrekking tot univer s itair en van elders ingebracht onderzoek op het betreffende vakgebied".
De werkgemeenschap Theoretische Informatica heeft als terrein van onderzoek de
wiskundige beschrijving en bestudering van de fundamentele begrippen der informatica, alsmede de ontwikkeling van wiskundige methoden die hierbij van bel ang zijn.
Het terrein van onde rzoek omvat de f undamentele begrippen die betrekking hebben op representatie van informatie, a l goritmen, t alen en automaten.
Tot de theoretische informatica wordt mee r in het bi jzonder gerekend :
theorie van automaten en formele talen
theorie der berekenbaarheid
analyse van al gori tmen en complexiteit van berekeningen
mathemat i sche aspecten van programmeertaaldefinitie
se mant iek en bewijstheorie van programmeertalen
t heo rie van programmaspecificatie en -ontwerp
theorie van datastructuren
t heorie van databanken
theorie van parallelle processen en VLSI .
De werkgemeenschap Theore t ische Informatica verwacht uitbreiding van haar terrein van onderzoek met de verdere on twikkeling van de informatica .
De beste aanwijzing wat onderzoek in de Theore t ische Informatica nu wel
behe l st, wordt gevonden in de onderwerpen welke worden gepresenteerd op de
volgende colloquia:
de colloquia van de Europese Associat ie van Theoretische I n formatica ,
de Oosteuropese symposia Mathematical Founda tions of Compute r 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 informatie uitwisseling tussen de versc hillende Nederlandse onderzoeksgroepen te
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coordineren .
Een van de middelen daarvoor is het uigeven van een Nieuwsbrief , waarin a lle
relevante informatie kan worden opgenomen.
Daarom wordt u verzocht alle informatie die u voor de Nieuwsbrief van belang
acht aan de redactie toe te sturen . In aanmer king komen bijvoorbeel d:
li j sten van recente technische rapporten en andere publikaties ,
aankondigin gen van voordrachte n, seminaria, etc.,
berichten over buitenlands e bezoekers,
korte samenvattin g(en) van lopend onderzoek in uw instelling.
Open problemen en korte mededelinge n van resultaten van uw onderzoek zijn
eveneens welkom.
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ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN INSTELLINGEN
DAISY SYSTEMS

Nieuweweg 279, Postbus 125, 6600 AC Wijchen

08894-8170

EUR

Econometrisch Instituut, Vakgroep Automatische Informatie Verwerking, Burgemeester
Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam.

010-525511

!HAM

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

09-3231315036

KUN

Mathematisch Instituut, Afd . lnformatica,
Toernooiveld, 6525 ED Nijmegen.

080-558833

KUN

Psychologisch Laboratorium, Erasmuslaan 16,
6525 GG Nijmegen.

080- 519333

MC

Kruislaan 413, 1098 SJ Amsterdam.

020-5929333

PNL

Philips Natuurkundig Laboratorium,
Gebouw WY , Prof. Holstlaan 2,
5656 AA Eindhoven.

040-742953

R~

Instituut voor Toegepaste Wiskunde
en Informatica, Wassenaarseweg 80,
2333 AL Leiden.

071-1 48333

RUU

Vakgroep Informatica, Princetonplein 5, 3584 CC Utrecht .

030-531454

RUU

!PAW, afd. Voorkandidaats pedagogiek,
Heidelbergerlaan 1, 3508 TC Utr echt.

030-534646

RUU

Vakgroep Theoretische Biologie,
Padualaan 6, 3584 CH Utrecht .

030-532092

THD

Onderafdeling de r Wiskunde,
Vakgroep Informatica , Julianalaan 132,
2628 BL Delft.

015-782507

THE

Onderafdeling der Wiskunde, Postbus 513,
5600 MB Eindhoven.

040-472758

THT

Onderafdeling der Toegepaste Wiskunde,
Postbus 217, 7500 AE Enschede-Drienerlo.

053-894523
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7e VERGADERING VAN DE WERKGEMEENSCHAP THEORETISCHE INFORMATICA
Op vrijdag 23 april 1982 zal de zevende vergadering van de Werkgemeenschap
Theoretische Informatica gehouden worden. Deze bijeenkomst vindt plaats in
zaal 102 van het Laboratorium voor Experimentele Fysica, Princetonplein 5,
Utrecht.
V66r de vergadering worden drie voordrachten gehouden.
Het programma luidt als volgt :
14.15-14.45 uur - Drs. R. Gerth:
Een bewijs regel voor de ADA-rendezvous.
14 .45-15 .15 uur - Drs. A.K. Lenstra:
Polynomiale algoritmen voor de factorisatie van polynomen.
15.30-16.00 uur - Prof.dr. S.C . van Westrhenen:
Schatting van onbewijsbaarheid van formules uit de lste-orde
predicatenlogica.
16 . 00-17.00 uur - Vergadering.
De secretaris
G. Rozenberg.
Samenvattingen van de lezingen
Een bewijs regel voor de ADA-Rendezvous, R. Gerth (RUU).
Een bewijs regel voor de communicatie-primitieve van tasks in de programmeertaal ADA -de rendezvous- wordt ontwikkeld. Inbedding in een geschikt "Hoarestyle" bewijs systeem (zeg voor partiele correctheid) voor een subset van ADA,
levert relatieve volledigheid van dit bewijs systeem.
Een rendezvous van twee tasks r 1 en r 2 treedt op a l s de ene task r 1 een entry
call uitvoert voor een entry gedeclareerd in task r terwijl r 2 een accept
2
uitvoert voor deze entry:

r :
r 12 :

call r .a(3+v,l#x)
2
accept a( u,v#y) do y: =u+v end • • .

Dit gebeurt synchroon: r 1 wacht op r 2 en vice versa. Afgezien van synchronisatie, is het verdere verloop van de rendezvous analoog aan dat van een
(sequentiele) procedure-call voor procedure r 2 . a met value- parameters u en v ,
value-result-parameters u en v, value-result-parameters y en body y :=u+v . In
r 2 mogen echter meerdere accepts voor de entry a voorkomen, de formele parameters dienen elke keer dezelfde te zijn.
Analoog aan het CSP bewijs systeem van Apt, Francez en De Roever wordt gestreefd naar een systeem waarin de bewijzen voor de tasks in eerste instantie
onafhankelijk van elkaar gegeven kunnen worden. Echter, de tasks communiceren
dus de bewijzen zijn niet echt onafhanke lijk. Daarom moet op consistentie
getest worden, voordat de bewijzen gecombineerd kunnen worden. Dit behelst de
zg. cooperatie test. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een algemene invariant GI, die he t optreden van communicaties globaal beschrijft en de
gelsoleerde bewijzen "samenbindt" .
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Schijnbaar treedt hier een tegenstelling op. Enerzijds executeert een rendezvous als een procedure-call en zouden we dus de idee van een kanoniek bewijs
(van een accept), toepasbaar op elke call, willen behouden. Anderzijds is er
de cooper atie- test; (per definitie) niet kanoniek en een test definierende
voor iedere mogelijke communicatie, d . w. z., voor ieder call- accept paar (referend aan dezelfde entry) . E.e.a. blijkt echter te combineren: het "bereik"
van de cooperatie- test kan beperkt warden tot een kleine proloog en epiloog
van een accept . Door een (natuurlijke) restrictie te introduceren op de taskvariabelen en i.h.b. op de actuele parameters van de calls blijkt de rest van
een accept i nderdaad kanoniek te bewijzen.
Polynomiale algoritmen voor de factorisatie van polynomen, A.K. Lenstra (MC).
De rekentijd van de "klassieke" algoritmen om polynomen over de gehele getallen of over algebralische getallenlichamen te factoriseren wordt slechts begrensd door een functie die exponentieel is in de graad van he t factoriseren
polynoom. Deze exponentiele rekentijd wordt veroorzaakt doordat de factoren
bepaald warden als combinaties van een zeker aantal factoren over een of meer
eindige ringen. We zullen aantonen dat dit afzoeken van combinaties vermeden
kan warden, en dat een factor over een eindige ring voldoende is om irreducibil iteit of samengesteldheid van het te factoriseren polynoom te bewijzen. We
doen dit door een gezochte factor te beschouwen als een e l ement van een
bepaald geheeltallig rooster, en door op te merken dat deze factor het
"kortste" element van dit rooster is. Een nieuwe basis reductie algoritme voor
roosters stelt ons nu in staat de factor in polynomiale tijd te bepalen .
Schatting van onbewijsbaarheid van formules uit de lst- orde predicatenlogica,
S . C. van Westrhenen (THD).
Onder een bewijsprocedure n uit de lste-orde predikatenlogica zal warden verstaan een methode met behulp waarvan men kan aantonen, dat een formule F geen
model
heeft
(F=
unsatisfiable).
In
het
algemeen
is n een
semibeslissingsprocedu re.
In deze voordracht zal aangetoond warden dat de onbewijsbaarheid (= unsatisfiability) van F geschat kan warden met behulp van statistische methoden . Uiteraard is hierbij de kans op een foutieve schatting positief.
Een bewijsprocedure uitgebreid met een stochastisch keuze-mechanisme voor de
volgende stap heet een stochastische bewijsprocedure.
Zij F een aselect gekozen formule en a een stochastische bewijsprocedure. De
schattingsprocedur e En luidt: : als a nan stappen uitsluitsel geeft dan is F
unsatisfiable, als a geen uitsluitsel geeft dan is F satisfiable.
Men kan nu bewi jzen dat de schattingsprocedur e En asymptotisch goed is en voor
n groot genoeg is En ook Bayes.
Verder kan men een stochastisch equivalent van de stelling van Herbrand
bewijzen .
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VERSLAG VAN DE ZESDE VERGADERING VAN DE WERKGEMEENSCHAP THEORETISCHE INFORMATICA
Vrijdag 13 november 1981 werd de 6e vergadering van de Werkgemeenscha p
gehouden op de campus van de T.H. Twente.
Nadat er drie voordrachten waren gehouden, werd de eigenlijke vergadering om
16.10 uur geopend.
De agenda bestond uit de volgende punten:
1. Opening
2. Verslag van de secretaris
3. SION
4. Toekomstige activiteiten
S. Rondvraag.
Wegens ziekte van de secretaris, prof.dr. G. Rozenberg, verviel punt 2 en ging
de voorzitter, prof .dr. J.W. de Bakker , na een beterschapswen s en een
dankwoord voor de Nieuwsbriefre dactie onmiddelijk over tot punt 3.
(ad 3). Dit punt bestond uit verschillende onderdelen. Het eerste dat aan de
orde kwam, was de vraag of de WTI zich als werkgemeenscha p bij de Stichting
Informatica Onderzoek Nederland (SION) zou moeten aanmelden.
Het ligt in de bedoeling SION officieel per 1 januari 1983 op te richten en
van SION-zijde werd (een paar maanden voor deze vergadering) gevraagd of de
WTI dan een SION-werkgeme enschap zal worden .
In dat geval moet de WTI een omschrijving van haar onderzoeksgebi ed geven en
moet de werkgemeensch apscommissie (definitief) vastgesteld worden.
De Voorzitter deelde mee dat inmiddels prof.dr. s.c. van Westrhenen (THD) ingegaan was op het verzoek zitting te nemen in de commissie en dat ook een
brief aan de THE gestuurd was met de vraag of een Eindhovense kroondocent zich
beschikbaar zou willen stellen.
Wat betreft de gebiedsomschr ijving had de commissie een voorstel geformuleerd
dat aan de vergadering werd voorgelegd. Na enige discussie besloot men akkoord
te gaan met een omschrijving als elders in deze Nieuwsbrief geformuleerd.
Verder werd besloten (op advies van de commissie) inderdaad als WTI tot de op
te richten SION toe te treden.
Wat betreft ZWO projecten was de situatie op het moment van de vergadering z6
dat SION nog slechts preadviezen geeft aan ZWO. Pas na officiele oprichting
zou SION officiele zeggenschap over ZWO-projekten kunnen krijgen.
De voorzitter riep (weer) op tot het aanvragen van theoretische informatica
projekten bij ZWO in verband met de (nog bestaande) ruimte voor informatica.
(ad 4). Meegedeeld werd dat er plannen bestaan tot het houden van een jaarlijks congres voor (academische) informatici. Zo'n congres zou tevens fungeren
als ontmoetingspla ats voor informatica werkgemeenscha ppen. Voor de WTI zou dat
betekenen dat bij deelname aan dit congres, deelname als werkgemeenscha p aan
het Mathematisch Congres overbodig zou zijn.
Verschillende zaken (duur, tijd van het jaar, evt. voorwaarden tot deelname,
e.d.) moeten echter nog besproken worden voor van een echt voorstel sprake is.
Ten slotte werd besloten dat -onder het voorbehoud, dat men in Utrecht akkoord
gaat- de volgende vergaderingen van de WTI op een centrale plaats, de RUU,
gehouden zullen worden.
De 7e vergadering is naar verwachting in maart of april 1982.
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(ad5) In de rondvraag werd gevraagd het tijdschema voor de volgende vergaderingen wat ruim te nemen (langere pauze, bijvoorbeel d), zodat de verschillend e
leden ook gelegenheid zouden hebben met elkaar te praten.
De voorzitter deelde - als antwoord op een vraag- nog mede dat de WTI al in
1982 niet als werkgemeens chap deel zal nemen aan het Mathematisc h Congres .
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ONDERZOEK
Publikaties en activiteiten sinds september 1981
Subfaculteit Wiskunde Universiteit van Amsterdam
Rapporten

~·~·

A.K. Lenstra, H.W. Lenstra, jr. & L. Lovasz, "Factoring Polynomials with rational Coefficients"; MC report IW 195/82 (preprint).
Onderzoek
Een door L. Lovasz beschreven versnelling van de reductiealgoritme voor Roosters in de door H.w. Lenstra jr. beschreven Integer Lineaire programmeringsalgori tme, stelde A.K. Lenstra in de gelegenheid de door hem ontwikkelde polynoomfactorisatiemethode polynomiaal te doen zijn.
Buitenland
P. van Emde Boas en H.W . Lenstra jr. bezochten van 1 tot 7 november 1981 de
Tagung Algorithmen und Complexitatstheorie, Oberwolfach .
Bezoekers
H. Cohen (Bordeaux), april 19-23.
A.M. Odlyzko, Bell Labs, Murray Hill NJ (onder voorbehoud ) april 24- 28.
B. Monien, Paderborn, mei 11-15 .
H.C. Williams, Winnipeg (ender voorbehoud) juni 14-18.
Lezingen
Apri l 21, H. Cohen, "Modern factoring and primality testing methods"; (alg .
Coll. MI UVA), 11.15 uur precies, R 303 Roetersstraat 15.)
Mei 12, B. Monien, "Pseudo-polynomial algorithms and space bounded computations"; tijd en plaats a l s boven.
Mathematisch Centrum, Amsterdam
Rapporten

~·~·

P.R .J . ASVELD, J . ENGELFRIET, "A note on non-generators of full AFL's"; I W
184/81.
R.J .R. BACK, "Proving total correctness of nondeterministic programs in infinitary logic"; Acta Informatica Q (1981) pp. 233- 250.
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R.J.R. BACK, "On correct refinemen t of programs" ; Journal of Computer and
System Sciences ~. 1 (1981) pp. 49-68.
J .w. DE BAKKER, J. I. ZUCKER, "Denotati onal semantics of concurren cy";
14th ACM Symp. on Theory of Computing , Mei 1982.

Proc.

J.W. DE BAKKER, J.J.Ch. MEYER, J . I. ZUCKER, "On infinite computatio ns in
denotational semantics "; IW 194/82.
J .W. DE BAKKER, J . C. VAN VLIET (eds.), "Proc. Int.
languages "; Participa nts' edition, North-Hol land, 1981.

Symp.

on

Algorithm ic

J.A. BERGSTRA, J . TIURYN, J. TUCKER, "Floyd's principle , correctne ss theories
and program equivalen ce"; TCS !I_, 2 (1982), pp. 113- 150 .
J . A. BERGSTRA, J.W. KLOP, "Algebrai c specifica tions for parametriz ed
types with minimal parameter and target algebras" ; IW 183/81.
J.A. BERGSTRA, J.W. KLOP,
data types"; IW 186/81 .

"Initial

algebra

specifica tions

for

data

parametriz ed

D. LEHMANN, "Another proof for the completen ess of a rule for the fair
termination of guarded commands and another rule for their just terminatio n" (Preliminary ver sion); IW 178/81.
A. K. LENSTRA, "Lattices and Factoriza tion of Polynomia ls"; IW 190/81.
A. K. LENSTRA, "Lattices and Factoriza tion of Polynomia ls over Algebraic number
fields"; Proceedin gs Eurocam 1982.
A.H. VEEN, "A formal model
179/81.

for data flow programs with token coloring" ;

IW

P. M. B. VITANYI, "Efficien t simulation s of multicoun ter machines, " Proc.
9th
ICALP, Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag 1982 . (Prelimin
ary
version), IW 19?/82 .
P.M.B . VITANYI, "Real-tim e simulation of multicoun ters by oblivious one-tape
Turing machines" ; Proc. 14th ACM Symp. on Theory of Computing 1982, IW 193/82.
A. VAN WIJNGAARDEN, "Language less programmi ng; " IW 181/81.
Onderzoek
R. Kuiper, A. K. Lenstra en P.M.B. Vitanyi nemen deel aan de werkgroep
"Partieel geordende berekening en" . De ze werkgroep i s gestart in januari 1982
en
staat ender leiding van prof.dr. M. Rem (THE).
Buitenland
J
-

. W. de Bakker bezocht
IBM Research Seminar, Valbievre , 7-8 december 1981,
TU Graz, IIASA, TU Wenen, 11-13 januari 1982,
Parij s VII, 2 5-27 januari 1982.
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J.W. Klop bezocht
- I.A.C. te Rome, als gast van dr . M. Venturini- Zilli, 18 jan. - 1 febr. 1982,
I . S.I. te Pisa, als gast van dr . G. Longo, 1- 3 febr. 1982,
- I . S.I. te Turijn, als gast van pr of . M. Dezani-Ciancaglini , 3-12 febr. 1982.
A.K. Lenstra bezocht van 24- 26 febr. 1982 L. Lovasz in Bonn.
Door J . W. de Bakker en J.C . van Vliet werd van 26-29 oktober 1981 het "Internationaal Symposium on Algorithmic Languages " georganiseerd.
Groep Theoretische I nformatica Technische Hogeschool Delft
Rappor ten

~·!!·

P . R.J . ASVELD, "Time and Space Complexity of Inside-Out Macro Languages";
I nternational Journal of Computer Mathematics, .!.Q. (1980), No. 1 , pp 3-14 .
S. C. VAN WESTRHENEN, "Note on a probabilistic Proof Procedure for the first
order predicate Calculus"; Delft Progress Report 6 (okt . 1981), pp . 170-176.
S.C. VAN WESTRHENEN, "Machines, effectieve berekenbaarheid en beslisbaarheid";
collegedictaat, TH-Delft (sept. 1981).
Onderzoek
Herschrijfsystemen. In dit kader wordt o.a. het parallel herkennen van
Grafen/talen onderzocht en de complexiteit van parallelle algoritmen in
samenhang met de gebruikte rekenmodellen.
Het automatisch bewijzen van theorema's. (promotie-onderzoek) . Met behulp van
0/1-matrices wordt een formeel systeem beschreven waarvan de vlakke elementai r e projectieve meetkunde een model is. Bewijsprocedures worden gepr ogrammeerd en onderzocht op complexiteitsaspecten.
Complexiteit van datastructuren en algoritmen. Onderzoek van database model op
performance d.m.v. simulatie. Hieraan wordt voornamelijk door studenten
gewerkt.
Onderafdeling der Wiskunde Technische Hogeschool Eindhoven
Buitenland
E. O. de Brock bezocht van 9-12 september 1981 de Conference on Very Large Data
Bases in Cannes en van 14-20 september 1981 de Advanced Seminar on Theoretical
Issues i n Databases in Cetraro (Italie).
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Vakgroep Toegepaste Wiskunde en lnformatica Rijksuniversi tei t Leiden

Rapporten ~·~·
L.P . J .
81 - 43 .

GROENEWEGEN,

"Modelling Parallel Programs

I.

The critica l

section";

L. P. J. GROENEWEGEN , "Modelling Parallel Programs II. Variants for the c rit ica l
section"; 81 - 45.
J .A. BERGSTRA, '"Proving propositionall y asserted programs that ac t
sorted data types"; 81 - 47.

on many-

J . A. BERGSTRA, J.W. KLOP, "'Formal proof systems for program equivalence"; 8148.
A. EHRENFEUCHT, G.
81 - 50.

ROZENBERG ,

'"Repetitions

in Homomorphisms

a nd

Languages''

A. EHRENFEUCHT, D. HAUSSLER, G. ROZENBERG , "Conditions enforeing reg ularity of
context-free languages"; 81-51 .
H.C . M. KLEIJN, G. ROZENBERG, "Multi Grammars"; (herziene uit g. v. r ap . 81-33),
81 - 52.
A. EHRENFEUCHT, G. KARHUMAKI, G. ROZENBERG, "On bina ry equality sets and a
solution to the Ehrenfeucht c onjecture in the binary case"; 81 - 54.
G. ROZENBERG, R. VERRAEDT, "A note on the similarity depth"; 82-01.
A. EHRENFEUCHT , G. ROZENBERG, "Strong iterative pairs a nd the regularity of
context-free languages"; 82-02.
H.A. MAURER , G. ROZENBERG, E. WELZL, "Picture description languages"; 82- 03 .
L . P . J . GROENEWEGEN, "Characterizat ion of optimal strategies in dynamic g ames" ;
Mathematisch Centrum, Amsterdam 1981, MC Tr act nr. 90.
Buitenland
A. Ollongren bezocht in november 1981 het Software
het Mathematisch Instituut van de Universiteit van
G. Roze nberg bezocht de University of Colorado at
van oktober 1981, het GMD, S. Augustin, van 14-19
tisch Ins tituut in Osnabrilck op 26 maart 1982.

Systems Re search Center en
Link8ping in Zweden.
Boulder in de eerste helft
februari 1982, het Mathema-

Bezoeke rs
Van 8 tot 28 november 1981, J. Gouczarows ki (The
Jerusalem),
van 3 tot 7 maart 1982, J. Gruska (Brati slawa),
van 8 tot 12 maart 1982, H. - J . Kreowski ( TU Berlin),

Hebr ew

University

of
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op 9 en 10 maart 1982, M. Kudlek (U. Hamburg).
Van 23 tot 29 april bezoekt J. Karhumaki (Turku, Finland) Leiden.
Van 1 tot en met 20 juni zal P.S. Thiagarajan (GMD, S. Augustin) Leiden bezoeken.

Vakgroep Informatica Technische Hogeschool Twente

Rapporten ~·~·
H. ALBLAS, "A characteriza tion of attribute evaluation in passes"; Acta lnformatica ~ (1981) pp. 427-464.
G. FILE, "Interpretation and reduction of attribute gramma rs";
359, November 1981.
J. ENGELFRIET, G. SLUTZKI; "Extended macro
machines"; TW-memorandum 379, January 1982.

grammars

and

TW-memorandum

stack

controlled

Onderzoek
Sinds januari 1982 neemt M.M . Fokkinga deel aan het onderzoeksthema "Formele
spec ific atie van interface, protocol en service systemen" . Dit thema wordt
door l eden van de vakgroep Digitale Techniek en de vakgroep lnf ormatica
bewerkt.

Vakgroep Informatica Rijksuniversiteit Utrecht

Rapporten ~·~·
M.H. OVERMARS, "Transforming semi-dynamic data s tructure s into dynamic structures"; RUU-CS-81-10.
W.P . DE ROEVER, "A formalism for re a soning abo u t
81-11.

fa ir termination";

RUU-CS-

Extended a b stract of RUU-CS- 81-11; RUU-CS-81-lla.
M. RONCKEN, R. GERTH, W.P. DE ROEVER, "A proof system for Brinc h Hanse n 's d i s tributed processes"; (extended abstract), RUU-CS-81-1 2 .
J. VAN LEEUWEN, M. H. OVERMARS . D. WOOD,
trees"; te verschijnen, RUU-CS-81-13.

"VLSI

layouts

of

per f ect

binary

! . J.M. BIRKHOFF, J. VANLEEUWEN, "Organisatie va n bedri j f ssys t emen voor c omputernetwerken "; RUU-CS-81-14.
H. EDELSBRUNNER, M.H. OVERMARS, "On the equivale nce of some r ec tang l e
lems"; RUU- CS-81-15.

prob-

J . VAN LEEUWEN, "The bounded a s pect ratio problem for VLSI -layo ut s of perfect
b ina ry trees "; RUU- CS-81- 16 .
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R.T. GERTH, "A proof system for a subset of the concurrency section of Ada";
preliminary report, RUU-CS-81-17 .
J. VAN LEEUWEN, "Graphics and computational geometry" ; RUU- CS-81-18.
J. VANLEEUWEN, "Fundamental algorithms"; (in Dutch CS-81-2 .
S. G. VAN DER MEULEN,
RUU-CS-82-2.

te verschijnen), RUU-

"Introduction to Computer Architecture";

(in Dutch),

Buitenland
J. van Leeuwen heeft van 16-18 maart 1982 deelgenomen aan het AFCET symposium
"Les mathematiques de l'Informatique ", Parijs, als genodigd spreker over
"Graphics and computational geometry".
W.P. de Roever verbleef van 8 december 1981 tot 19 januari 1982 - op een beurs
van ZWO- in het Weizmann Institute (Rehovoth) en het Technion (Haifa ) beide in
Israel voor onderzoek samen met N. Francez en A. Pnueli.
Van 5-9 april 1982 nam hij dee! aan het Sth International Symposium on Programming , Turijn.
Van 30 mei tot 4 juni neemt hij dee! aan de TC-2 Working Conference, Garmisch
Par tenkirchen.
Interstedelijk e industriele Hogeschool Antwerpen-Mec helen
Rapporten

~·~:

G.H. GONNET, H.J. OLIVIE, D.
1982, Rapport 82-01.

WOOD,

"Height-ratio- balanced Tr ees ";

January

Bezoekers
Van 1 tot 28 maart, M. Schrapp , wetenschappel ijk medewerker van de Univer siteit te Karlsruhe. Zijn onderzoeksonde rwerp is: One-pass top-down insertion
and deletion algorithms for search trees.

20
COLLOQUIA EN SEMINARIA
Werkgroep analyse van algoritmen
De werkgroep bestudeert de analyse en complexiteit van algoritmen en de
invloed van bet gekozen berekeningsmodel daarop . Zij beoefent deze activiteiten sinds 1975. Voor bet voorjaarssemester is gekozen voor de bestudering
van hashing. Verder is bet de bedoeling dat in dit semester bet eigen onderzoek van deelnemers uitgebreid aan de orde komt, ook voor zover dit buiten bet
hashing-thema ligt. Nieuwe deelnemers en/of geinteresseerden zijn van harte
welkom.
Hervattingsdatum:
Tijd
Plaats
Frequentie
Leiding
Inlichtingen

dinsdag 26 januari 1982.
14.00 - 16 . 00 uur .
MC, zaal M 280.
eens in de veertien dagen.
dr. P. van Emde Boas (UvA)
prof.dr. J. van Leeuwen (RUU)
dr .ir. P.M.B . Vitanyi (MC).
dr.ir. P.M.B. Vitanyi (MC) tel. (020)-5924124.

Werkgroep semantiek van programmeertalen
Deze werkgroep zal ook dit voorjaar weer bijeenkomen. De werkgroep blijft zich
bezig houden met soortgelijke onderwerpen als voorheen, liggend op het terrein
van de denotationele semantiek, bewijstheorie, algebralsche semantiek, concurrency e.d. Voordrachten in de werkgroep zijn in bet algemeen verslagen van
eigen onderzoek of literatuurstudies.
Hervattingsdatum:
Tijd
Plaats
Frequentie
Inlichtingen
De Geschiedenis

medio maart 1982 .
11.00-13.00 uur.
MC, zaal M 279 of M 280.
bij convocatie .
R. Kuiper (MC), tel. (020)-5924125.

~

bet programmeren in Nederland

Themadag, gewijd aan de ontwikkeling van programmeerconcepten in de periode
1950-1965 .
Gehouden in bet Mathematisch Centrum op donderdag 15 april 1982.
Sprekers:
Prof.dr.ir . W.L. van der Poel,
De Historie van de programmatuur in de vroege dagen van de PTT rekenmachines;
Prof.dr.ir. A. van Wijngaarden,
Van bet begin tot het e inde van programmeren;
Prof.dr. E. W. Dijkstra,
De nederlandse confrontatie met nondeterminisme;
Prof.dr. D. Eckhart,
Gemengde reacties op de komst van de eerste computers.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de organisatoren

J. Heering, tel. 020-5924130 en A.H. Veen, tel. 020-5924132.
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4th Advanced Course on Foundations of Computer Science
GENERAL INFORMATION
The Advanced Courses on Foundations of Computer Science are organized for communicating recent advances in theoretical computer science to computer science
students and professionals as part of their continuing education.
The 4th Advanced Course is held under the auspices of the Commision of the European Cummunities and is co-sponsored by the Dutch Ministry of Education and
Sciences, the University of Utrecht, The Mathematical Centre, and the European
Association for Theoretical Computer Science. The 4th Advanced Course will be
devoted to the foundations of DISTRIBUTED SYSTEMS AND COMPUTATION. The course
will be held in the Mathematical Centre, June 4-25, 1982. The deadline for application~ March 15, 1982.
DIRECTORS
J.w. de Bakker, Mathematical Centre and Free University,
Amsterdam, the Netherlands.
J. van Leeuwen, University of Utrecht,
Utrecht, the Netherlands.
LECTURERS
J. van Leeuwen
G.M. Baudet
D. Dobkin
M. Rem
L.G. Valiant
J.W. de Bakker
K.R . Apt
D.M.R. Park
A. Pnueli

University of Utrecht, Utrecht, the Netherlands,
"Systolic computation and VLSI"
INRIA, Rocquencourt, France,
"Design and complexity of VLSI algorithms"
Princeton University, Princeton, New Jersey, USA,
"Algorithms, VLSI and graphics".
Technological University, Eindhoven, the Netherlands,
"Partially ordered computation, with applications to
design".
University of Edinburgh, Scotland/Harvard University,
Cambridge, Massachusetts, USA,
"Complexity of distributed communication" .
Mathematical Centre/Free University, Amsterdam,
the Netherlands,
"Denotational semantics of concurrency".
University of Paris VII, Paris, France,
"Hoare-like proof systems for concurrency".
University of Warwick, Coventry, UK,
"Fairness in concurrent computation".
Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel,
"Temporal logic analysis of concurrent programs".

VLSI

Seminarium theoreti sche informatica
Dit studiejaar zijn er nog een aantal bijeenkomsten in het kader van dit seminarium. Het wordt ongeveer een keer per maand gehouden, in het algemeen op
een donderdagmiddag om 16.00 uur in het Mathematisch Instituut van de
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Rijksuniversiteit Leiden.
Verwacht warden nag:
- J. Karhumaki (Turku, Finland)
- F. Brandenburg (Bonn, BRD)
- P.S. Thiagarajan (S. Augustin, BRD).
Nadere inlichtingen warden verstrekt door:
G. Rozenberg, Instituut voor Toegepaste Wiskunde en Informatica,
Wassenaarseweg 80, Leiden.
Tel. 071-148333, tst . 5024.
J. Engelfriet, Onderafdeling der Toegepaste Wiskunde,
TH Twente, Postbus 217, Enschede.
Tel. 053-894471.
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ONDERWIJS
Technische Hogeschool Delft
Afstudeerder
Op 19 februari jl. is de heer T.A.C.M. van Thoor afgestudeerd als wiskundig
ingenieur (informatica) . Titel afstudeerscriptie: "Een simulatiemodel van de
codasyl datbase uitgaande van het IDMS database pakket".
Rijksuniversiteit Leiden
Promo tie
Prof .dr . A. Ollongren was "faculteitsopponent" bij de promotie van Henryk Jan
Komorowski op 20 november 1981 aan de Universiteit van Linkoping, Zweden. De
titel van de dissertatie: "A specification of an abstract Prolog machine and
its application to partial evaluation", Linkoping Studies in Science and Technology Dissertations No. 69.
Rijksuniversiteit Utrecht
Colleges
In het 2e semester 1981/82 worden de volgende colleges gegeven:
Fundamentele Algorithmen (Van Leeuwen)
Inleiding Operating Systems (Van Leeuwen)
Berekenkunde (De Roever)
Computer Architectuur (Van der Meulen)
Inleiding Database Systemen (Van Oostrum)
Afstudeerders

s.

Korteweg, M. R. Kramer, H.A.G. Wijshoff, J. Zwie rs.

Promo tie
Op 28 april 1982 hoopt drs. M. Veldhorst te promoveren op een proefschrift "An
analysis of sparse matrix storage schemes" aan de RUU te Utrecht. Promotor zal
zijn Prof.dr . J . van Leeuwen.
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DIVERSEN

Personalia
Mathematisch Centrum, Amsterdam
H. B.M. Jonkers verliet in februari 1982 de afdeling Informatica; hij is momenteel werkzaam bij het Phi lips Natuurkundig Laboratorium in Eindhoven.
Universiteit van Amsterdam
J . J.M. Cuppen is per 1 maart 1982 vertrokken naar Philips Medical Systems in
Eindhoven .
Technische Hogeschool Delft
Per 1 november 1981 is P. R.J. Asveld in dienst getreden als wetenschappelijk
medewerker bi j de Onderafdeling der Wiskunde en Informatica (Theoretische Informatica).
Rijksuniversiteit Leiden
Per 1 januari 1982 is H.C.M. Kleijn aangesteld als wetenschappelijk medewerker
bij de Vakgroep Toegepaste Wiskunde en I nformatica.
Rijksuniversiteit Utrecht
M. Veldhorst heeft pe r 1 maart 1982 de dienst verlaten.
R.T. Ge rth zal per 1 mei 1982 bij de Vakgroep te werk gesteld worden als promotiemedewerker in dienst van ZWQ .

Michael Machtey Scholarship Fund
P. van Emde Boas deelt mee dat tot nu toe geen reacties op de oproep voor dit
fen ds bij hem zijn binnengekomen .

Aanmeldingen Studierichting Informatica
De aanmeldingsc ijfers per 16 maart 1982:
le keuze: totaal 906
2e keuze: totaal 571
Ter vergelijking wiskunde: 363.
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INTERNATIONALE CONFERENTIES
De aankondigingen van de conferenties worden gegeven in de volgende vorm
(1)
(2)
(3)
(4)

naam,
plaats,
datum,
deadline voor het insturen van een samenvatting, datum waarop acceptatie
of verwerping bekend is, deadline voor het insturen van de uiteindelijke
volledige tekst,
(S) contactadres.
De conferentie MFCS '82, aangekondigd in Nieuwsbrief nr. 4, die
augustus/september in Gdansk, Polen, gehouden zou worden gaat niet door.
(1)
(2)
(3)
(4)
(S)

in

6th GI Conference on Theoretical Computer Science,
Dortmund, West- Duitsland,
S-7 januari 1983,
lS augustus 1982, 1 oktober 1982, 4 november 1982,
6. GI Fachtagung
Abteilung Informatik
Universitat Dortmund
Postfach SO OS 00
D- 4600 Dortmund SO
West-Duitsland .
Program Chairman:
Prof. K. Mehlhorn
FB Angewandte Mathematik und Informatik
Universitat Saarbriicken
D-6600 Saarbrilcken
West-Duitsland.

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

lOth International Colloquium on Automata, Languages
(ICALP '83),
Barcelona, Spanje,
18-22 juli 1983,
16 november 1982 , S februari 1983, 1 april 1983,
Professor J. Diaz
Facultat d'Informatica
Universitat Politecnica de Barcelona
c/o Jordi Girona Salgado, 31
Barcelona, 34-Spanje .

and

Programming

PROBLEMEN
Tot nu toe zijn gee n reacties op de problemen opgenomen in Nieuwsbrief nr. 4
binnengekomen, zo laat P. van Emde Boas weten.
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CORRESPONDENTIE

Wij ontvingen de volgende brief ter publikatie in de Nieuwsbrief.

Lectori Salutem!

In deze brief willen wij:
- diegenen die gereageerd hebben op onze brief "Aan wie het regardeert!" van
31 maart 1981 hartelijk dank zeggen voor hun brief, en hun een samenvatting
geven van alle gemaakte opmerkingen,
trachten enkele gerezen misverstanden uit de weg te ruimen, en een enkel
punt uit genoemde brief nader toelichten,
verslag uitbrengen van een gesprek dat twee van ons gevoerd hebben met (vertegenwoordigers van) het bestuur van SION i.o. naar aanleiding van genoemde
brief, en
onze conclusies proberen te verwoorden.
In de eerste plaats observeren wij, dat kennelijk niet alle informatici in
Nederland het met elkaar eens zijn, noch over de aard van het vakgebied, noch
over de organisatorische consequenties die plaats en aard van de informatica
met zich meebrengen. Wij achten het een goede zaak dat dit feit door onze
brief in ruime kring boven tafel is gekomen, an dat duidelijk is gemaakt dat
het bestuur van SION i.o. niet kan spreken uit naam van ALLE Nederlandse informatici.
In de tweede plaats heeft onze brief voor ons betekenis gehad als peiling van
de mate waarin onze zorgen door anderen gedeeld worden . Welnu, er zijn twaalf
schriftelijke antwoorden gekomen. Hie rvan bevatte er een (Academische Raad Sec tie Wiskunde) geen stand punt. De andere elf waren afkomstig van personen
binnen:
THE: 5x (afdelingen E,E,Wsk, en Bdk , en het Rekencentrum),
UvA: 2x (Interfacultaire werkgroep Informatica, en
Instituut voor Propedeutische Wiskunde),
RUG: lx (Mathematisch Instituut),
RUU: lx (Vakgroep Informatica),
THT: lx (Onderafdeling der Toegepaste Wiskunde), en
VUA: lx (Subfaculteit Wiskunde).
In vier geval len bevatten de antwoorden kritiek op de naam "mathematische informatica". Een reactie beperkte zich hiertoe. Van de overige tien waren er
drie geheel instemmend, zij he t dat twee hiervan schreven dat SION nie t meer
tegen te houden is en dat de strijd tegen de instelling van SION daarom nutteloos is. Van de overige zeven deelden er nog drie onze zorgen rond de
toevloed van niet- info rmat ici. Van deze zeven waren er verder vier die
schreven dat het te betreuren zou zijn als de beoefening van de informatica
over twee stichtingen gesplitst zou worden, drie die schreven dat niet alle
delen van de informatica wiskundig van aard zijn en een die schreef dat bij
een toetreding tot de SMC het contact met de toepassingen in gevaar komt.
Voor de gevolgtrekkingen die wij uit deze reacties trekken verwijzen wij naar
de slotpassages van de brief. Wel is duide lijk dat onze eerste brief ruimte
liet voor misvers tanden, en we willen nu eerst pogen enkele pun ten recht te
zetten of te verduidelijken.

27

1. Met de term "mathematische informatica" bedoelen we niets meer of minder

dan informatica in stricte zin, dat wil zeggen de wetenschappelijke discipline die de verwerking van gegevens met behulp van algorithmen tot studieobjec t heeft, maar zich daarbij wel abstraheert van specifieke toepassingen
of specifieke wijzen van implementatie. Sommigen duiden ongeveer dit gebied
aan met "kerninformatica" . Overigens willen we zeker niet strijden over
termen: elke naam is bruikbaar zolang die uitsluitend voor een goed afgebakend vakgebied wordt gebruikt. De term "mathematische informatica" werd
door ons gekozen om de wiskundige aard van de informatica als discipline te
onderstrepen (zie onder 2.) en duidt zeker NIET aan een (klein) deelgebied
van de "theoretische informatics" dan wel het gebied van de toepassingen
van de informatica in de wiskunde . De term "theoretische informatica" is
om twee redenen ongeschikt: in de eerste plaats is die al gereserveerd voor
wat wij liever "grondslagenonderzoek van de informatica" zouden noemen en
wat dus een deelgebied is van wat wij dan maar met "mathematische informatica" aanduiden; in de tweede plaats willen wij elke suggestie voorkomen
dat de door ons beoefende discipline niet van grote practische betekenis
ZOU zijn.
2. Het lijkt goed om nog eens ui t te leggen waarom wij informatica als een
discipline van wiskundige aard zien en waarom wij, grotendeels afkomstig
uit een ander vakgebied, voor die wiskundige signatuur niet bang zijn.
In de eerste plaats is wiskunde een uiterst praktisch vak. Het heeft zijn
ontstaan te danken aan problemen uit de praktijk (landmeetkunde, astronomie, plaatsbepaling op zee) en heeft voortdurend kunnen bijdragen aan
de praktijk (analyse, numerieke wiskunde, spec traaltheorie). Weliswaar
zijn er ook wiskundigen die zich van elke toepasbaarheid distantH!ren,
maar dat roept, ook binnen de wiskunde, tegenstromingen op: denk maar aan
de oprichting van de Stichting Mathematisch Centrum in 1946, waarbij de
zorg om de (achterstand in) toepassingen van de wiskunde in Nederland
centraal stood.
- In de tweede plaats: informatica is (ook volgens de omschrijving van SION
i.o.) wat je krijgt als je abstraheert van specifieke toepassingen en
specifieke implementaties. Het onderwerp van studie wordt gevormd door
abstracte structuren en abstracte algorithmen, en gezien de complexiteit
enerzijds, en de noodzaak van exactheid anderzijds zijn de methoden van
studie essentieel van formele aard. Weliswaar wordt door velen het vak
nog op informele wijze beoefend, maar "where mathematical reasoning plays
little or no role in an area of computer science, that portion of our
discipline is still in its infancy and needs the support of mathematical
thinking if it is to mature" [Ralston and Shaw 1980]. Het voor-wiskundige
stadium is onontbeerlijk geweest voor het ontstaan van het vakgebied, net
zoals de alchemie een noodzakelijke voorloper van de chemie is geweest en
de landmeetkunde van de geometrie.
In de derde plaats: het is een misverstand om "abstraheren van" te identificeren met "loskoppelen van". Net als voor andere delen van de
wiskunde geldt voor de informatica dat tweeerlei relaties met de toepassingsgebieden bestaan, en altijd zullen blijven bestaan: toepassingen
dienen als inspiratiebron, als aandrager van problemen, en toepassingen
zijn afnemer van methoden. Maar als we een afbakening moeten geven, zal
de scheidingslijn moeten liggen tussen informatica en de toepassingsgebieden, en niet tussen wiskunde en informatica. Juist een te grote verstrengeling met de toepassingen zal de informatica belemmeren in de
ontwikkeling van algemene methoden die voor vele toepassingen van grote
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betekenis kunnen zijn.
- In de vierde plaats: alle argumenten die gegeven worden om de informatica
buiten de wiskunde te plaatsen gelden evenzeer voor vakken als mathemaof
statistiek
mathematische
numerieke wiskunde,
physica,
tische
besliskunde. Het is alleen de jeugd van het vak informatica die maakt dat
het zijn plaats binnen de wiskunde en een erkenning als wiskundige discilpline nog bevechten moet.
In onze brief hebben wij onze zorg uitgesproken over de inflatie van de term
informatica en over de waarschijnlijkheid dat een SION geen goede beheerder
van het informatica-onderzoek in stricte zin zal blijken. Deze zorg wordt
niet weggenomen door de door SION i.o. geformuleerde doelstellingen en geIntegendeel. Wij achten het geen goed stuk. Dat ligt
biedsafbakening.
gedeeltelijk aan de lengte en aan de vaak wat onduidelijke of dubbelzinnige
formuleringen . Het ligt vooral aan het feit, dat het stuk volledig "openended" is naar de toepassingen. SION wil mede een "buitenste ring" van
informatica-gericht multi-disciplinair onderzoek bevorderen, en bestuurlijke
informatica paradeert in die ring broederlijk naast medische informatica,
computer-linguistiek, de computer in de juridische we tense happen, "enzovoorts, enzovoorts". Op basis van een dergelijk stuk is het nimmer mogelijk
van een onderwerp te zeggen: "Dit is geen informatica". Het lijkt wel of het
fundamentele verschil tussen "het gebruik van computers" en "wetenschappelijk
onderzoek naar algemeen geldige begrippen, methoden en principes samenhangend
met de verwerking van gegevens met behulp van door automaten uitgevoerde algorithmen" niet gezien wordt . Als tegenwicht tegen genoemde beginselverklaring hebben wij aan deze brief de gebiedsomschrijving gehecht zoals die opgesteld is door de adviescommissie voor de afdeling Informatica van het Instituut Mathematisch Centrum.
Op 16 september jl. hebben twee van ons een gesprek gehad met het bestuur van
SION i.o. Het bestuur van SION i.o. heeft gewezen op het succes van zijn
streven: er zijn al vijf werkgemeenschappen die door SION overkoepeld worden,
SION is ingeschakeld bij de pre-advisering over subsidie-aanvragen bij ZWO en
STW, er is een beginselverklaring opgesteld. Verder wijst het op de achterstand die moet worden ingehaald, en daarvoor moeten alle informatici zich
eendrachtig inzetten. De discussie heeft zich toegespitst op twee onderwerpen:
- de verhouding wiskunde tot informatica, en
- de beginselverklaring van SION.
Beide zijden hebben hun visie geformuleerd en toegelicht. SION is niet bevreesd overspoeld te worden door onderzoek uit andere vakgebieden waarbij
computers worden ingeschakeld, en is niet bereid zijn beginselverklaring te
verscherpen. Het gesprek verliep in goede sfeer zonder dat de standpunten
dichter bij elkaar kwamen.
Aan bovenstaande beschouwingen verbinden wij de volgende conclusies:
1. Ons inziens zal de informatica evolueren tot een tak van wetenschap die
onderdeel is van de wiskunde.
2. Het structureren van het informatica-onderzoek binnen de SMC heeft alleen
zin als dit ten minste de werkgemeenschappen Theoretische Informatica en
Programmatuur & Architectuur betreft . Gezien de respons op onze eerste
brief lijkt de meerderheid van de leden van deze werkgemeenschappen daar
thans nog niet toe bereid.
3. Als SION tot stand mocht komen zien wij als zijn taken:
- de verwetenschappelijking en verdieping van het vak door:
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- het bevorderen van het gebruik van formele methoden en
de extractie uit de toepassingsgeb ieden van fundamentele e n in relatief isolement bestudeerbare problemen,
- het strijden voor erkenning van het vak als wiskundige disci pline ,
- het vermijden van alles wat een latere integratie met SMC bemoeilijkt .
Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een speciaal samenwerking sverband te
scheppen tussen SMC en SION. Een andere mogelijkheid zou zijn om de twee
bovengenoemde werkgemeenscha ppen (TI en P&A) zowel onder SMC a ls onder
SION te laten ressorteren, indien dat technisch mogelijk i s.
w.g.
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