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- 2 WERKGEMEENSCHAP THEORETISCHE lNFORMATICA
Tijdens het Vijftiende Nede rlands l~lhem a tis c h Congres, gehouden in Eindhoven in 1979 , vond de oprichtingsbijeenkomst plaats van de Werkgemeenschap
Theoretische Informatica (WTI).
Dez e \ffl is een der werkgemeenschappen welke werden gevo rmd op instip,atie
van de Nederlandse Commissie voor de Wiskunde . Ka r ak ter en doel van een
dergelijke werkgemeenschap moge bJijken uit de volgende aanha ling uic een
in forma t ie [ document van de Commi ssie Algemene Vrciagst ukken We tense ha ppe1 i jk Onderzoek (CAVWO) van de Academische Raad :
"Een werlcgemeensc hap is de l;rndel ijke samenwerki ngseenheid van onderzoekers
en groepen van onderzoeke r s op een bepaald onde rzoeksterrein waarbinnen
adequate bes preking en beoo r de ling van het onderzoek mogelijk is . . .
Dee lnemer aan de werkgemeenschap kunnen uitsluitend zij warden die daadwerk!:'l i jk ondP rzoek verrichren . . .. De werkgemeenschap heeft als taak:
1nventarisatie, ve r s l aggeving naar buitcn en uitwisseling van informatie,
coor<linatie ,
beoordeling ,
prioriteitsste l ling,
met betrekking tot universitair en van elders ingebrcicht onderzoek op het
bet r ef fende vcikgebied ".
De werkgemeenschap Theoretische Informalic a heeft als te rre in van o nd erzoek
de wiskundige beschrijving en bestude ring van de fundamentele beg r ippen der
informatica, alsmede de ontwikkeling van wiskundige me thode n die hierbij
van belang zijn .
Hee terrein van onderzoek omvat de fundamentele begrippen die betrekking
hebben op representatie van informatie, algo ritmen, talen en automaten .
Tot de theoretische informatica wordt meer in het bijzonder ge rekend:
theorie van automaten en formele talen
theo r ie der berekenbaarheid
a nalyse van a l goritmen en complexiteit van berekeningen
mathematische aspecten van pr ogrammee rt aaldefinitie
semantiek e n bewijstheorie van prog r ammee rt alen
theorie van programmaspecificatie en - ontwe rp
theo r ie van datast ruc turen
theo ri e van dat abanken
theorie van parallelle processen en VLSI.
De werkgemeenschap Theoret isct>e Informatica ve rwach t uitbreiding van haar
terrein van onderzoek met de verdere ontwikkeling van de informatica.
De beste aanwij z ing wat onderzoek in de Theoretische Informatica nu wel
behelst , wordt gevonden i n de onde rwerpen welke warden gepresenteerd op de
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volgende col l oqu ia :
cle coll oqui a vAn de Europese Associatie vAn Theoretische Info rm atlca ,
de Oosteu rope se syrnposi<i Ma them;itical Found at i ons of Compute r Science ,
de Ame rika<inse symposia Theo r y of Comou ti ng , Found ations of Comput e r
Science and Principles of Programming La nguages.
De be l angr i _ikste taak van de IITI 1 i jkt er op het moment uit te best aa n de
informa tie uitwisseling tu ssen de verschillende Nederlands~ onderzoeksgroepen te coordineren .
E~n van de mi dd elen daarvoor i s he t uigeven van ee n Nieuwsbrief , waarin
a lle re l evance informat i e kan ward e n opgenomen .
Da<irom wordt u verzoc h t al l e informatie die u voor de Nieuws brief van
bela ng ac ht aan cle redactie toe te sturen. In aa nmerking komen bijvoorbeeld :
lijs t en van r ecente technische rapporten en ande re publikaties ,
aa nkondigingen van voordrach t en, seminaria, etc . ,
berichten ove r buitenlandse bezoekers ,
~o rt e samenvatting(e n) van lopend onderzoek in uw instelling.
Open probleme n en ko r te mededelingen van resultaten van uw onderzoek zijn
eve neen s wel kom .
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VERSLAG VAN
INFORMATICA

DE ZEVENDE

VERGADERING VAN OE WERKGEMEENSCHAP THEORETISCHE

De 7e vergadering van de Werkgemeenschap Theoretische lnformatica
werd op vrijdag 23 april 1982 gehouden in Utrecht .
Als gebruikelijk stonden drie voordrachten op het programma , voordat de
huishoudelijke zaken besproken werden .
Orn 16 . 15 uur werd de eigenlijke verga<lering geopend.
De agenda bestond uit de volgende punten:
l. Opening
2 . Verslag van de Secretaris
3 . SlON
4 . Toekomstige activiteiten
5 . Rondvraag.
(ad l) . De voorzitter , prof.dr . J . W. de Bakker, bedankte de Nieuwsbrief r edactie voor het werk aan de Se Nieuwsbrief en merkte nog op dat
de (gewijzigde) gebiedsomsch r ijving als genoemd in het vers l ag van de 6e
vergadering in de Nieuwsbrief gevonden kan worden op pagina 4 .
(ad 2) . Het Vl:'rSl.'lg van de secretaris, pr of.dr . G. Rozenherg , was
geheel gewijd aan de Nieuwsb r ief . Hi j he r innerde de leden eraan hoe
lastig het voor de redactie is, als de kopij voor een Nieuwsbrief laat
binnenkomt . Hij vroeg dan ook , nogma11ls, een vlotte toezending van de
gevr aagde informatie . In de he Nieuwsbrief zou hij graag (de volledige)
curricula van de 2-fasen studierichting Infomatica, zoals die aangehoden
wo r den aan de verschillende instellingen , opgenomen zien .
Deze pr ogramma's zouden tegen de tijd dat die Nieuwsbrief verschijnt al
zo concreet moeten zijn, dat ze gepubliceerd zouden kunnen worden . (Bij voorbeeld in de vo rm van eindrapporten van 2- fasen commissies) . Hij
vroeg of van e l ke instelling ei>n persoon de verantwoordelijkheid voor
het toezenden van deze kopij op zich zou willen nemen en een aantal aanwezi gen zeide n hun medewerking toe . De deadline voor het insturen van
materiaal voor Nieuwsbrief 6 werd vastgesteld op l september 1982 .
Naar aanleiding van bet bovenstaande ontspo n zich een discussie
over het al dan niet beschikbaar stellen van (de inhoud van) de Nieuwsbrie f aan and ere we rkgemeenschappen (i . h . b . Programma tuur en Arc hi tec tuur) . Ui teindelijk werd met 1 stem tegen het volgende voorstel van de
voorzitter aangenomen:
Het nummer vim de WT! Nieuwsbri ef waarin de curricula van de studierichtingen Informatica zijn opgenomen , kan ook onder de leden van de
Werkgemeenschap Programmat uur en Archi tectuur verspreid worden . Mocht
daar bij deze Werkgemeenschap bezwaar tegen bestaan, dan mag de informatie ove r dit onderwerp uit de WTI Nieuwsb r ief (met bronvermelding) in de
Nieuwshrief van P. en A. opgenomen worden.
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(ad)). Kort voor deze vergadering was er een bijeenkomst geweest
van de SION-commi.ssie waarop de opri.chting van een nationaal Informatica
Insti tuut ter sprake was geweest . Zo'n instituut zou mogeli jkheden tot
(stimulering van) i.nformaticaonderzoek kunnen bieden, wat in verband met
de onderwijslast van de universiteiten van belang is . !let zou kunnen
gaan functi.oneren hinnen het M;:ithematisch Centrum door de taakomschrijving van d.:>ze i.nstelling 11it te breiden.
Ook was er van een andere variant sprake , maar de stand van zaken was op
het moment van de WTJ-vergadering nog niet zo duideli.ik dat daar meer
mededeli.ngen over Redaan konden worden .
OvPr een dPrgelijk op te richten i nsti tuut waren dan ook nog geen
hesJuitrn genomen door SION .
Wat betreft projectaanvragen bij ZWO deelde de voorzitter het volgende mee .
In de prakt ljk Hi ikt e r (ook voor informaticaonderzoek)
niet a l te veel geld bE>schikbaar te zijn . Toch moeten er nu aanvragen
gedaan worden door informatici om ook in de toekomst nog ruim t e te he bben voor projeccen . Op het moment van de ve r gadering waren er ui t de 6
Informatica Werkgemeenschappen in totaal 5 aanvragen naar voren gekomen .
Er is nu voor in formatica een .. stichtingssysteem .. voor projectaanvragen bi.j ZWO . Di t betekent voor WTI dat projecten via de we r kgemeenschap (commissie) naar SION gaan (voor l juni) en dan naar ZWO . In
het verleden gebe urde di t rt-chtstreeks via SION . (Zie ook .. DIVERSEN"" en
Ver slag v:rn de commissievergade ring in deze Nieuwsb ri ef . )
In verband met een mogelijk informaticacongres (zie Verslag,
Nieuwsbrief 5 en onder .. DIVERSEN .. en verslag van de commissieve r gaderi ng
in deze Nieuwsbrief) nam de vergadering her besluit dat bij de organisatoren van een dergelijk congres kenbaar gemaakt moet worden dat de WTI
<lit co ng res liever niet i.n de periode rond de Pasen geplaatst zou zien,
i . v . m. ande re congressen die dan geo r ganiseerd worden .
(ad 4). De 8e bijeenkomst van de WTI is in het najaar v<1n 1982 ,
Utrecht met het gebruikelijke tijdsschem<t .

in

(ad 5) . De secretaris deelde mee dat er van Nieuws b rief 5 exemp l a ren in omloop zijn met een bl.anco bladz i .id e 26 en dat degenen die zo'n
kopie bli jken te hebben via de redactie een goed exemplaar kunnen krijgen.
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VF.RCADF.:RINC WERKGF.MEENSCHAPSCOMMISSIE THEORETISCHE INFORMAT!CA
Miiand11g 18 oktober vergaderde de commissie van de We rkgemeenschap Theoretische Informatic11.
A;inwezig waren: De B11kker (voorzitter) , Van Emde Boas, Van Leeuwen,
Perem1ms, Rozenberg (secretaris), Van Westhrenen .
Afwezig was: Verbeek .
De agenda zag er als volgt uit:
l. Opening .
2. Najaarsvergadering WT! .
3. Deeln;ime WTI aan SION cong res .
4. Ve rte genwoo rdiging WTI in SION bestuur .
S. Tijdschema afhandeling ZWO aanvragen door WTI in 1983.
6. Relaties met NCI sectie Kerninformatica .
7 . Rondvraag en sluiting .

De volgende besluiten werden genomen.
(ad 2) . De najaarsvergadering van de werkgemeenschap zal op 26
november in Utrecht worden gehouden. Nadere details kan u elders in deze
Nieuwsbrief vinden. (Zie blz. 12.)
(;id ~) . Van 29 tot en met 31 maart 1983 z;il e r een NGI-SION cong res
worden georganiseerd . Het congres wordt gehouden aan de Vrije Universi teit te Amsterdam.
Het globa le programma ziet er als vo l gt uit:
29 maart: te verzorp,en door de secties van het NCI .
30 maart: NGI/SION, 11itgenodigde sprekers .
31 maart: re verzorgen door de SION-Werkgemeenschappen.
De werkgemPenschapscommissie heeft besloten tot deelname van de WT! aan
dit. congres . De voorjaarsvergadering van de l.ffl zal nier tijdens dit
uit
(bestaande
commissie
kleine
Een
worden gehouden .
congres
J . van Leeuwen el' G. Rozenberg) is samengesteld om voor de WT! de vorm
van de derde dag te bepalen. Waarschijnlij k zulle n e r voordrachte n door
uit genod i gde spr ekers ge houden worden e n zal er ge l egenheid zijn voor de
leden om voordrachten aan te melden.
(ad4) . J. van Leeuwen zal de WTI in het SION bestuur vertegenwo rdigen .
september aanvragen bij ZWO te kunnen indienen,
(ad 5). Orn v66r
is bsloten het volgende tijdschema te hanteren.
De projecten moeten voor l maart in 10-voud bij de sec r etar i s van
de WTI (C. Rozenberg) worden ingediend en een lle kopie moet naar de

-
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secretaris van SION (J . C. van Vliet, MC) warden gestuurd .
De voorzi t ter en sec rP ta ris van de WTT zorgen er vervolgens voor da t de
prajecten naar (ananieme) preadviseurs gestuurd warden, die in maart hun
preadvies maeten uitbrengen .
In april kunnen de prajecten op basis van de preadviezen bijgesteld warden .
In mei geeft de werkgemeenschapscammissie een advies a;in het dagEdijks
bestuur van SION . (Wanneer een lid van de Werkgemeenschapscammissie
tevens pen indiener van een prajert is, neemt hlj geen deel aan de baven
beschreven praredure. Macht dit leiden tot een onwerkbare situatie, dan
moeten passende maatregelen genomen worden.)
In juni heeft het dagelijks bestuur van SION gelegenheid tot overleg
betreffende de ingediPnde projecten met de Herkgemeenschappen .
Half augustus stelt het bestuur van SION op basis van het advies van het
dagelljks bestuur de prioriteiten van dP aanvragen vast .
Voor l septembpr worden de aanvragen door het bestuur van SION lngediend
bij ZIJO .
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8P VERGADERING VAN DE WERKGEMEENSCHAP THEORETISCHE INFORMATICA
De achtste vergadering van de Werkgemeenschap Theoretische Informatica
zal op vrijdag 26 november worden gehouden in zaal 053 van het KVS gebouw , Princetonplein 5 , De Uithof, Ut r echt .
De hijeenkomst bepint met een drietal voordrachten .
is als volgt:

l~t

gehele programma

14 . 15 - 14 . 45 uur

Dr .ir. P.R . J. Asveld:
Outline of a rather general theory of grammers .

14.45 - 15.15 uur

Dr. J.W . Klop:
Proces algebras.

15.JO - 16 . 00 uur

Prof . dr . L . A. H. Verheek :
Al gor itme voor gegeve n s bankr elatles
afhankelijkheden .

16 . 00 - 17 . 00 uur

met

gegeven

Vergade ring .
Oe sec r e tari s
G. Rozenberg .

Samenvatti ng van de lezingen
P.R . .J. Asveld (THD),

Outline~~

rather General Theory of Gr ammers

During the l ast decade some abstract grammatical models havP been introduced, trying to provide a general framework in which all (or, at least
a cons ide rable part of all) existing concrete grammars and rewriting
systems are particular instances of these abstract models . The most
well - known of these abstract models include Grammar Schemata (Gabrielian
& Ginsburg), Grammar Forms (Cremers & Ginsburg), L Forms (Maurer , Salomaa & Wood), Selective Substitution Grammars (Rozenberg & Kleijn), and
Abstract Grammars (Ginsburg).
We propose an alternative a bstract g r ammatical model -slightly related
to the two latter ones- in which we take the application or effect of a
production as a starting po int rather than the notion of production
We survey the elementary properties of these grammatical deviitself .
ces and their relation with other rewriting systems and language families.
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J . W. Klop (MC) , Proces algeb r a ' s
In eers te ins tan tie behandelen we processen gegenereerd vanui t atomai re
ac t ies door sequentiile composit i e, nondeterministische som, parallelle
compositie ('merge') en recursie. De r gelijke processen Zl.Jn ingevoerd
door De Bakker en Zu cke r (a l s 'uniforme ' processen) v i a metr i sche 1uimten en door Milner ('behaviours') als congruen tieklassen van gerichte en
gelabe lde
g rafen.
In
onze
beha ndelingswijze
warden
processen
gei ntroduceerd als eleme nten van proces a lgebras; hierbij zi jn we v oo rnamelijk geinteresseerd in het ge val waarin het axioma x (y+z) = xy+ xz
niet geeist wordt. D. w.z. dat processen niet bezien warden als verzamelingen ' traces ' .
Met behulp van een alge braisc he aa npak wordt onder meer een 'f i xed
po in t' resultaat bewezen dat een d irecte seman tiek vo or recur~ie oplevert, waarbij 'direct' s l aa t op de afwezigheid van l ege stappen E .
In tweede instanti e warden soortgelijke thema's beschouwd in aanwezigheid van synchronisatie primitieven c , c en lege sta ppen E , met a l s
typische regel cc = cc = E .
L . A. H. Ve rbeek (THT),

Al go ritme voor gegevensbankre laties met gegeve n
af hankel ij kheden

Bij het hestuderen van r elat i onele gegevens banken i s het soms nu t tig
een , liefst zo eenvoudig mogelijke, relatie te const rueren d i e voldoet
aan ee n gegeven verzameling functionele en meervoudi ge afhankelijkheden .
Een algo ritme voor de constructie van zo'n relatie zal warden gepr ese ntee rd sam~n met enke le stellingen waarop die a l gori tme is ge basee rd. De
const ructie is een verdere ontwikkeling van wat staat in het a r tikel :
W. Arm s tr ong ,

c.

Delobel,:

''De compositions and functiona l
in relations"
ACM Trans . Da t abase Syst . 2·
'80) I 404-430 .

dependencies
no .

4

(dee .

-
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ONDERZOEK

Publikaties en activiteiten sinds maart 1982

Mathematisch Centrum , Amsterdam

RapportPn ~·i ·
J.W . de Ila!r.ker, J.-J.Ch. Meyer , J.T. Zucl<er ,
in dPnotation a l semantics .. , IW 196/82 .

.. On infinite computations

J.W. de Bakker, J. l. Zucker, .. Notes on the denotational semantics of
concurrences .. , (Lecture Notes 4th Advanced Cour5e on Foundations of Computer Science) .
J.A. Bergstra , J . \~.
lence .. , IW 194/82.

Klop,

J.A. Bergstra , J.W. Klop,
terminati on .. , IW 198/82.
A.P.W. Bohm ,
IW 192/82.

A.

de

Bruin,

.. Form<Jl

proof

.. Conditional

.. Dynamic

systems

rewrite

ne t works

of

for

rules :

program equiva-

confluency

parallel

and

processes .. ,

Yu.P. Korablin, .. Deciding equivalence of functiona l schemes for para llel
prog r ams .. , IW 200/82 .
R. Kuiper , W. P . de Roever, .. Fairness assumption for CSP in a
l ogic framework .. , JW 199/82.
A. K. Lenstra , H. H. Lenstra Jr., L. Lov asz ,
r a ti ona l coefficients'", IW 195/82.

temporal

.. Facto ring polynomials with

P.M . B. Vitii11yi, J . van Leeuwen, P . van Emde Boas (reds.),
Complexiteit van Algoritmen, Deel 1 .. , MC syllabus 48 . 1 .

.. Colloquium

Onderzoek
Doo r A.K . Lenstr a werd medewerking verleend bij de implementatie van een
door H. W. Lenst r a, Jr. (UvA) en H. Cohen (Bordeaux) ontwikkelde primaliteitstest. Met behulp van dez e test is het nu mogelijk de primaliteit
van willekeu r ige priemget a llen van ongeveer 100 cijfers (decimaal) in JO
i 40 seconden te be wijzen; het leveren van een dergel i jk bewijs zou tot
voor kort i n het algemeen enkele maanden, zo niet enkele jaren ,

-
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rekent ijd vergen. Het i s de bedoeling dat in de loop van 1982 de capaci teit van het programma wordt opgevoerd tot 200 of 300 decimale ci j fers .

Buit e nland
J . W. de Bakker nam deel aa n:
ll.th ACM Symposium on Theo ry
Computer Science Department,
I F IP TC2 Working Conference
cepts I bijeenkomst T.FIP WG
5 juni 1982 .

of Com pu t ing , San Francisco, 5-7 mei 1982.
Eerkeley/Stanford, 10-14 me i 1982 .
on Formal Description of Programming Con2 . 2 , Garm i sch-P a r tenkirc he n, l - 4 .iun i 1982,

J.W. Kl op nam deel aan :
Internat iona l Symposi um on Progrnmming (Sth Colloquium) , Turijn, 5 - 9
april 1982.
9th International Co lloquium on Automata, Languages and Programmi ng ,
(ICALP) Aa rhus, 12-1 6 juli 1982.
Logic Colloquium, Florence, 23-28 a ug u s tu s 1982 .
R. Kuiper n:un deel aan:
IFIP WG 2.2 , Working Conference on Formal DescriptioD
Concepts I I , Garmi sch-Pa rt enki r c hen , 2-4 j un i 1982 .

of

Prog rmnm ing

A. K. Lenst r a nam deel aan :
European Computer Alge br a Conference 1982 (EUROCAM '82), Marse ille, 5 - 7
april lQ82 .
IBM Europe I nsti t ut e , Summe r Cour se 1982 : VLSI design, t uto r ial on the
Mead/Conway method; Courchevel 1850, 20-25 juni 1982.
P . M. B. Vitiinyi:
br acht van 27 a pril tot 10 mei 1982 een werkbezoek aa n prof. Savitch,
Univers ity
of Califo r nia ,
San Diego,
dept .
EECS , en aa n prof.
L. Lampe rt, Berkeley-SRI Int.
9th In ternati on al Co ll oq uium on Automata , Lang ua ge s and Pr ogrammi ng
(ICALP) , Aarhus , 12-16 juli 19 82.

Bezoekers
J . V. Tuc ker en J.I. Zucker bezochten van 1- 20 juni 1982 de afde ling
In format ic a .
Prof . d r . F. . D. Te nne n t (Queen's University, Ki ngs t on, Canada) hi eld op
8 j uli 1982 een voor dracht met a ls ti. t e l " Semant i cs and Prag mat ics of
IntP rference Control ".
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Subfacul t ei t Wiskunde Universiteit van Amsterdam

Rappo rten

~-i ·

P. van Emde Boas, i\.E. Brouwer, " A note on Mas t er keys for
ring", Inf. Pr oc . Letters~ (t9e2) 12-14.

group sha-

P . van Emde Boas, "BerekeningscomplPx i teit van hilineaire vormen", Syl labus Col l o quium Comp l exiteit en Al 8o ritoen, MC Syllabus 48 . 2 ( te
verschijnen) .
P . van Emde Boas, T.M . V. Janssen, "Some observations on compos i tional
semantics ", in D. Kozen ed. Logics of Programs, Proc . Works ho p Yorktown
Hf'ight!' NY , May 1981, Spr inge r LNCS 133 (1982) 137-149.
J.K . Lenstra, i\ .11. G. Rinnooy Kan, P . ·1a n Emde Boas, " An appraisal o f
comput ational complexity fo r operations r esea r ch , MC r apport fiW 159/82.
J.ll . Geels, "En kele aspecten va n een model voo r openbaar vervoer in een
grote-stadsregio", doctoraalsc ri ptie UvA, maart 1982.
L. Tor envliet, "The r econstruction and ootimization
functions", docto r aalsc riptie UvA, aug ustus 1982 .

of

TRIE

hashing

Onderzoek
kader van z1.in doctorilalscriptie
een door Litwin voorges t elde TRIE-hash methode. Nagegaan is of , e n zoja
hoe de door Litwin beschrevPn boomstructuur zich l aat reconstrueren
en/of ver bf' t eren a l s zoekboom .

De heer L. Torenv11Pt onderzocht in het

Bui t e nl and
P . van Emde Boas nam dee! aan ICALP '112 , 12-16 .i uli 1982, Aa rhus, Denem<irken .

Bezoekers
Prof.dr . C. P. Schnorr , van l tot 5 november 1982 (gastheer n . w. Lenstra,
Jr . )
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Lezingen
Prof .dr . C.P. Schnorr , "A New factoring Algorithm", Alg . Col.loquium MIUvA, woensdag 3 november 1982, tijd 11 . 15, zaal 303, Roetersstraat 15 .
Wiskundig Seminarium Vrije Universiteit

Rapporten

~·i·

A.S. Tanenbaum, S.J . Hullender, "Operat!ng System
Distributed Data Base Systems", IR-75, juni 1982.

Requirements

for

A.S. Tanenbaum, S . J. Mullender, "Immediat Files " , IR -76, juli 1982.
M.L. Kersten, H. Tebra, "Application
Control Method", IR- 77, juli 1982 .

of

an

Optimistic

Concurre ncy

J . w. de Bakker, J . -J.Ch. Meyer, .J.I. Zucker, "On finite Computations in
Denotational Semantics", IR-78, augustus 1982 .
Bezoekers
Scheuermann, var. 1 janu::iri tot 1 september 1983, (gastheer R. P . van de
Riet).
Onderafdeling der Wiskund e Technische Hogeschool Eindhoven

Rapporten

~· i ·

F . J . Peters, "Pivoting Algorithm s fo r sparse symmetric matrices" .
E.O . de Brock, "On complete proof systems, with an applicat ion to positive and boo l ean dependencies in database re l ations ".
F . Remmen, "Databases, grondslagen voor de logische struktuur", Ac;idemic
Service, Den Haag, 1982.
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Vakgroep Toegepaste Wisku nde en Informatica Rijksuniversiteit Leid en

Rapporten

~ ._q_.

G. Rozenberg , R. Verraedt , "Subset languages of Petri-nets",
abstract) 82 - 06.
D. Janssens, H. -J. Kreowski, G. Rozenberg , H. Ehrig,
nodelabel-controlled gr11ph transformations " , 82-07.

(e xtended

"Co ncurrency of

G. Rozenberg, R. Verraedt, " Subset languages of Petri-nets , Part I : The
relationsh i p to string langu11ges and normal forms", 82- 08.
H. J . Genrich , D. Janssens, G. Rozenbe r g , P.S. Thiagarajan, "Generalized
handle grammar and their re l ation to Petri Nets ", 82 - 09 .
H. J.M .
Goeman,
L . P.J .
Groenewegen,
"Constrained Petri Nets", 82-11 .
J.A . Bergstra, "Disk allocation
example", 82 - 12 .

11 . C. M.

for ce r tain

Kleijn ,

product

Rozenberg,

G.

files ,

D. Janssens, G. Rozenberg , R. Verraedt, " On sequential
node-rewriting g raph grammars, Part II " , 82 - 13 .

and

:,i

counter

parallel

G. Rozenberg, R. Verraedt, "Subset language of Petri Nets, Part I I : Closure properties", 82-14.
L . P . J . Groenewegen, A. Ollong r en, "Informatica, een theoretische inleiding" , Academic Service, Den Haag, 1982 .

Buitenland
H.C . M. Kleijn en G. Rozenberg namen van 12 tot en met 16 juli deel aan
ICALP '82 in Aarhus, Denemarken .
J . A. Bergstra bracht bezoeken aan Saarbrilcken van 31 mei tot 5 juni en
Garmisch- P:,irtenkirchen, o p 8 en 9 juli .
A. Ollong ren wa s enige weken in juli en augu stus werkzaam in
Software Systems Research Centre van de Universiteit van Linkoping .

het

G. Rozenberg wa s op 26 rnaart in Osnabruck, en ged urende de maand mei in
Boulder, USA . Hij nam van 16 tot en met 18 juni deel aa n de Workshop on
Graph theoretica l Concepts in Computer Science in Erlangen .
Van 21 augustus tot 20 september was hij op werkbezoek in Boulder , USA .

- 19 Bezoekers
In april was dr. H.-J. Kreowski (TU Be r lin) de gast van G. Rozenberg .
Van l tot 20 juni bezocht dr . P. S . Thiagarajan (G . M.D . , S . Augustin) als
gast van G. Rozenbe r g het instituut .
Van 8 tot en met 12 oktober breng t dr . J . H. Komo r owski (Univ. van
Linkoping) een bezoek aan de vakgroep, als gast van A. Ollongren.
Op 13 oktobe r is dr. J . Tiuryn (Uni v . Warschau) de gast van J. Bergstra .
Van 23 tot en met 31 oktobe r is Dr. J . Karhumaki (Univ . Turku) de gast
van G. Rozenberg.
Lezingen
Op 11 oktober houdt dr. J.H. Komorowski (Univ . Linkoping) een voordracht
getiteld :
"Experiences in teach i ng PROLOG" .
Plaats: zaal 408 van het Mathematisch Ins tituut .
Tijd :
16.00- 17.15 uur .
Vakgroep Informatica Techni sche Hogeschool Twente
Rappo r ten

~·i·

J. Engelfriet, "Tree t r ansduce rs
memorandum 163, maart 1982.

and

syntax-di r ected

Engelfriet, "Hierarchies of hyper-AFLs",
1982. INF-memorandum 82- 3, me i 1982.

J.

semantics ",

TW-

INF- memorandum 82-3,

mei

L. A.M. Verbeek, "Algorithm for database relations with given functional
and multivalued dependencies" , INF - memorandum 82 - 5, j uli 1982.
C. Links, "Twee nivo grammatica voor Lawine " , Verslag doctoraalopdracht,
augustus 1982 .
Vakgroep Informatica Rijksuniversiteit Utrech t
Rapporten

~·i·

J. van Leeuwen, H.P. Penning, "Fundamental Algo rithms" (in Dutch), RUUCS-82 -1.
S . G. van der Meulen, "Inleiding Computer Architectuur", RUU- CS- 81-2.
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M.R . Kramer, J. van Leeuwen, "Wire-routing is NP-complete'' , RUU-CS-82-4.
R. Gerth , "A sound and complete Hoa r e axiomatization of the ADA Rendez vous", (extended a b stract), RUU-CS- 82 - 5.
M.R . Kramer- , J . van Leeuwen,
82 - 9.

"Systolic computation and VL SI" ,

RUU-CS-

R. Ger t h, W. P. de Roever-, M. Roncken, "A study in distributed systems
and dutch pat r iotism", RUU-CS-82-LO .
H. A. G. Wijshoff , J. van Leeuwen, "Per-iodic ver-sus ar-br-itrary tesse Lat ions of the plane using polyomi nos of a single type", RUU- CS-82-11.
A. Pnueli , W. P . de Roever, "Rendezvou s with ADA View" , RUU- CS - R2 - 12.

A Proof Theoretical

Onderzoek
A. P . W. Bohm werkt samen met A. de Br-uin (EUR) aan de denotationele
semantiek van dynamische netwerken van pr-ocessen (DNP). Di t resul tee rt
binnenkort in een technisch rapport (RUU) .
Verder doet h i j onderzoek or het gebied van g r aafgrammatica's: welke
klassen van g r afen kunnen (niet) met DNP gegeneree r d worden? De resultaDit or oefschrift
ten zullen in z1.in proefsch r ift opgenomen worden.
De
behandelt dataflows en 11anverwante parallel l e berekeningsmodellen.
voorlopige titel is " Dataflows". De promotie is (naar verwacht) midden
1983.

Bu i. tenland
Van 12 tot en met 16 juli namen R . Ge rt h en J . van Leeuwen dee l aan het
"9th Inte r national Colloquium on Automa t a, Languages 11nd Programming " ,
te Aarhus , Denemarken.
M. Overmars bezocht van 16 tot en met 18 juni 1982 de
Graph- theoretic concepts in Compu ter Science" te Erlangen .
W. P. de Roever verwacht in december l i
Institute te Bombay te verblijven.

"Workshop

on

2 weken aan het Tata Research

Bezoekers
Op 30 september 1982 spri~ ekt Prof . Azaria Paz (Techn ion /Is r ael) over
"Solving li near diophan t i ne equatio n s ;rnd Le n stra's algorithm for
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integer programming" .

Universitaire Instelling Antwerpen

Rapporten
H. J . Genrich, 0 . Janssens, G. Rozenberg, P . S. Thiagarajan ,
HandlP Grammars and their Relation to Petri Nets", 82-01 .

"Generalized

G. Rozenberg, R. Verraedt, "On Erasing in EOL Forms", 82- 13 .
G. Rozenberg, R.
Forms", 82-14 .

Verraedt,

"A Note on Simulation and Propagating EOL

D. Janssens, G. Rozenberg , R. Verraedt, "On Sequential
Node- Rewriting Graph Grammars, Part II " , 82 - 15 .
P . de Bra , J .
82-16 .

Pa reclaPns,

and

Para llel

"An Algor i chm for Horizontal Decompositions",

P. de Bra, J . Pa redaens, "Ho r i zontal Decompositions for Hand 1 ing Exceptions to Functional Dependencies", 82 - 20 .
G. Rozenberg, R. Verraedt, "A Combinatori a l Property of EOL Languages",
82 - 23 .
M. Gyssens, J . Paredaens, "Another View on Functional
Dependencies in the Relational Database Model " , 82-25.
J . de Pauw, J . Paredaens,
Graphic System", 82 -26 .

L.

van der Veurst ,

and Multivalued

"A Pasca l -l ike Computer

J . Paredaens, D. van Gucht, "An Application of the Theory of Graphs a nd
Hypergraphs to the Decomposition of Relational Data base Schemas ", 82-27 .
H. Oli vie, J. Pa redaens, "Leren programmeren me t Pascal " ( boek),
fert Kroese, (1982).

St en-

- 22 COLLOQUIA EN SEMINARIA
Werkgroep semantiek van programeertalen
Dit naj aar zullen in het kader van de werkgroep semantiek na ar verwachting weer lezingen gehouden worden in Amsterdam en/of Utrecht door
C.J . Koomen, J.A. Bergstra, L. Lamport, J. Zwiers, J . W. Klop, R. Gerth,
W.P. de Roever
e.a.
over
ac htereenvol gens
de
beschrijving
van
communicatie-protocollen m. b.v. Milner's CCS, een samenvatting van het
werk van Bergstra en de zijnen over Hoare logica's , specificatie van
concurrente systemen, een bewijssysteem voor recursieve procescreatie,
een vergelijking tussen de noties van processen (van Milner, Park, De
Bakker, Bergstra en Klop), een vergelijking tussen de systemen van
Gries, Cartwright en Oppen voor het Pascal-parametermechanisme, en he t
fairness principe van ADA.
Dit is slechts een keuze van de mogelijkheden. De definitieve agenda
wordt na onderling overleg tussen de leden van de werkg roep bepaald .
Hervattingsdatum: 1 oktober 1982
Tijd:
14.00-16.00 uur,
Plaats:
afwisselend MC en RUU,
Frequentie :
eens per veertien dagen,
Inlichtingen:
dr. W.P. de Roever (RUU), tel . (030)-533899 en
drs . R. Kuiper (MC), tel . (020)-5924125.
Werkg roep analyse

~

algorithmen

De werkgroep bestudeert de analyse en complexiteit van algoritmen en de
invloed van het gekozen berekeningsmodel daarop. Zij beoefent deze acti viteiten sinds 1975. Voor het najaa rssemester is gekozen voor de bestudering van complexiteit van parallelle gedistribuee rde processen (bijv.
computer netwerken).
Al s uitgangspunt gebruiken we : J. van Leeuwen,
Distributed Computing, proceedings 4th Advanced Course on Fo undations of
Computer Science 1982, Mathematisch Centrum (te verschijnen) . Verder is
het de bedoeling dat het eigen onderzoek van deelnemers uitgebreid aan
de orde komt, ook voor zover dit buiten het centrale thema ligt. Nieuwe
deelnerners en/o f gei'.nteresserde n zijn van harte welkom.
Hervattingsdatum: 3e dinsdag van september 1982,
Tijd:
14 .00-16.00 uur,
Plaats :
MC, zaal M280,
Frequentie:
eens per veertien dagen,
Leiding:
dr . P. van Emde Boa s (UvA) ,
prof.dr. J. van Le euwe n (RUU),
dr .i r . P.M.B. Vitanyi (MC),
dr.ir . P.M . B. Vitanyi (MC, tel. (020)-5924124).
Inlichtingen:

- 23 Colloquium programmeerom gevingen
Ten gevolge van de steeds toenemende complexiteit van de te ontwikkelen
programmatuur is de losse verzameling gereedschap, die het conventionele
systeem de programmeur bij zijn/haar werk biedt, ontoereikender dan
oo i t. Een mogelijkheid om verbetering in deze situatie te brengen is om
de bekende hulpmiddelen , zoals editors, file manageme nt pakketten en
debugge rs, zeer nauw af te steromen op de gebruikte programmeerta al. Dit
leidt tot in hoge mate geintegreerde programmeerom gevingen voor een specifieke taal. Ee n andere, de vorige geenszins uit slui.te nde , richting
waarin verbetering gezocht kan worden is het ter heschikking stellen van
meer e n krachti ge r programmeerhul pmiddelen .
In dit colloq uium zal in
een zeven tal lezi ngen aan beide mogelijkheden aandacht worden besteed .
Aanvangsdatum : vrijdag 24 september 1982,
Tijd:
14.15- 16 . 00 uur,
Plaats :
MC, zaal Z009,
Frequentie:
eens per veertien dagen,
Leiding :
J. Heering en dr. P. Klint,
Inlichtingen: MC, tel. (020)-4924130/ 5924126.
Een folder met het volledige rooster wordt op aanvraaP, toegezonden .
Seminarium theoretische informatica
Ook in het academisch jaar 1982/83 wordt een lande l ijk Seminarium Theoretische Informatica georga niseerd. Het doel van het seminarium ~s een
overzicht te geven van onderzoeksgebi eden in de theorie van berekeningen , de formele talen theorie en de automaten theorie, passend in het
kader van de theoretische informatica .
Ook voordrachten met een special istisch karakter kunnen gehouden worden.
De bijeenkomsten zullen ongeveer een ke e r per maand plaatsvinden op donderdagmiddag in het Mathematisch Instituut van de Rijksuniversi teit Leiden, Wassenaarseweg 80, Leiden.
De volgende sprekers worden dit jaar
J . Karhumaki
M. Jantzen
K. Ruohonen
F. Brandenburg
A. Sa lomaa

verwacht:
(Turku, Finland)
(Hamburg, W. Duitsland)
(Tampere, Finland)
(Bonn, W. Duitsland)
(Turku, Finland)

- 24 Inlichtingen worden verstrekt door
G. Rozenberg :

tnstituut voor Toegepaste Wiskunde & tnformatica
Wassenaarseweg 80, Leiden,
tel. 071-148333, tst. 5024 .

J . Engelfriet :

Onderafdeling der Toegepaste Wiskunde,
Technische Hogeschool Twente ,
Postbus 217, Enschede .
t el . 053-894471.

Werkgroep combinatorische optimalisering
Eind september 1982 start een werkgroep ter bestudering van het boek:
"Combinatorial Optimization: Al gorirms a nd Compexity",
door Chri stos H. Papadimitriou en Kenneth Steiglitz ,
uitgegeven door : Prentice Hall, Inc ., Englewood Cliffs,
New Jersey, 1982.
Aanvangsdatum : 6 oktober 1982,
14.00-16.30 uur,
Tijd:
RUU , subf . Psychologie , zaal 21~
Plaats :
St . Jacobsstraat 14 , Utrecht,
eens per veertien dagen,
Frequentie :
Inlichtingen: dr.ir. A.W.J. Kolen (EUR) , tel . 010- 525511,
tst. 3024 .
dr. A. Schrijver (UvA), tel. 020-5254230,
Belangste llenden kunnen zich aanmelden bij Mw. A. v . d . Berg (MC)
020- 5924090 .

tel .

- 25 ONDERWIJS
Universiteit van Amsterdam
Doctoraal examens
J.B. Geels, 28 april 1982,
L. Torenvlie t, 8 september 1982.
Promo tie
D. Grune promoveerde op 15 septemher 1982 op een proefschrift getiteld
"On the design of ALEPH".
Vrije Unive rsiteit
Promo tie
P.M . G. Apers promoveerde op 1 september 1982 op een proefschrift geciteld "Query Processing and Data Allocation in Distributed Database
Systems".
Rijksuniversiteit Leiden
Afstudeerstudenten
Y. J. Aalbe rsberg en H.J . Hooge boom.
Doctoraal examen
Op 25 juni studeerde P.S. van Schagen af . De titel van z1Jn afstudeerverslag is "Patroonherkenning over lijsten en toepassingen" .
Rijksuniversiteit Utrecht
Afstudee r studenten
H. Ioli jsho ff, H. Bodlaender, J. Zwiers, R. Kooymans en S . Korteweg .
Doc t oraa l examen
Juni 1982 ~Kramer afgestudeerd op " Systolisc he berekeningen en VLSI
on twerp"
Promo tie
Op 28 april 1982 is drs . M. Veldhorst gepromoveerd op het proefschrift
getiteld: "An analysis of sparse matrix s torage schemes" , thans verblijft hij in Princeton .
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Personalia
Mathematisch Centrum, Amsterdam
Dr . Yu.P . Korablin (gastmedewerker Un iv. van Moskou) verliet de afdeling
per 30 jun i 1982 .
Vrije Universiteit, Amsterdam
In dienst getreden bij <le vakgroep Informatica : C. Jacobs (per 1 januari
1982), H. Ral (per 1 maart 1982, (ZWO)), H. Tebra (per 1 maart 1982),
D. Grune (per 1 september 1982) en A. Janssen (tijdelijk van 1 september
1982 tot en met 31 december 1982).
Technische Hogeschool Twente
Met ingang van 1 seotember 1982 zal <lr. H. Nijholt in de groep theoretische informatica van de THT werkzaam zijn .
Rijksuniversiteit Utrecht
Per l augustus 1982 is drs . I .J. M. Birkhoff bij de vakgroep informatica
in <lienst getreden voor een periode van 4 jaar. Zij zal onderzoek doen
op het gehie<l van de parallelle of gedistribueerd algoritmen.
4th Advanced Course on Foundations of Computer Science
De 4th Advanced Course on Foundatio ns of Computer Science: Distributed
Systems , werd georganisee r d door J.W. de Bakker en J . van Leeuwen, met
steun van het Mathematisch Cent rum, de RUU, de Europese Gemeenschap
(CREST), en het Ministerie van On<lerwijs en Wetenschappen . (Voor he t
programma van de cursus zie Nieuwsbrief S. ) Aan de - zeer geslaagdecursus werd deelgenomen door een vijftigtal s tudente n uit dertien landen.

- 27 De WTI en SION
De werkgemeenschap Theoretische Informatica is thans (juli 1982) een van
de zes door de Stichting Informatica Onderzoek Nederland (i . o .) erkende
werkgemeenschappen. De andere vijf zijn: Prog rammatuur en Architectuur,
Interactieve Systemen, Prestatie - ~nalyse en Modelvorming, Patroonherkenning (waarin opgenomen Kunstmatige Intelligentie), en Bestuurlijke
Informatica.
Op 15 augustus 1982 zal het SION bestuur de off i cii l e aanvraag om erkenning als ZWO- stichting bij ZWO indienen . De documentatie van de aanvraag
bestaat uit een aantal onderdelen :
1.

geschiedenis van de voorbereidingen van de oprichting van SION,

2.

de we r kgemeenschappen (samenstell ing commissies ;
vingen),

3.

relaties met andere {ZWO-)stichtingen ,

4.

stimulering van het informaticaonderzoek in Nederland (een Nationaal Instituut?)

5.

prae-adviezen
projecten.

betreffende

een 11-tal aanvragen

gebiedsomschrij-

betreffende

ZWO-

ad 3. Onderdeel van de aanvraag vorme n een aantal afspraken betre ffende overleg tussen SION en ander stichtingen . Voor wat be t r ef t het
overleg met de Stichting voor de Wiskunde is een commissie voorgesteld
met vanuit SION als l eden prof . Van der Riet , prof. Van Le e uwen,
prof . Verrijn Stuart.
ad 4. Het SION be s tuur heeft de laatste tijd veel aandacht geschonken aan de mogelijke participatie van SION in een op te richten Nationaal Instituut voor Informatica . Ove r leg hierover met ve lerlei instanties i s thans gaande .
ad 5 . SION heeft in 1982 (prae-)adviezen uit ge bracht over 11 via de
respectieve
werkgPmeenschappen
ingediende
onderzoeksaanvragen
t er
subsidiiring door ZWO . Voor de WTI betrof het twee aanvragen ; de voorzitter van de WTI heeft voor beide twee referee rapporten laten uitbrengen die de SION beoordelingscommissie heeft kunnen gebruiken .

- 28 Onder het voorbehoud dat de definitieve goedkeuring van het NGI-bestuur
nog verwacht wordt, is besloten om in 1983 een gecombineerd NGI/SION
congres te houden, en wel :
29-30 maart: NGI gedee lte
30-31 maart: SION gedeelte.
30 Maart zou besteed worden aan voo r d r achten van, in overleg tussen NGI
en SION , uit te nodigen sprekers . 31 Maart is bestemd voor parallelle
bijeenkomsten van de zes werkgemeenschappen . De \./TI moet nog vaststellen
hoe ons aandeel in deze dag verloopt. (Het stand punt van de WTI betreffende de ongelukkige keuze vAn de data voor het congres vond geen bijval . )

J .w. de Bakker,
voorzitter WTI,
juli 1982.
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De aankondigingen van de conferenties -die het gebied "theoretische
informa tic a" best ri jken word en gegeven in de volgende vorm.

(1)

naam

(2)

plaats

(3)

datum

(4)

deadline voor het insturen van een samenva t ting, datum waarop
acceptatie of verwerping bekend is, deadline voor het insturen van
de uiteindelijke volledige tekst,

(5)

contactadres .

(1)

6th GI Conference on Theoretical Computer Science,

(2)

Dortmund, W.-Duitsland,

(3)

5-7 januari 1983

(4)

15 augustus 19 82
1 oktober 1982
4 november 1982,

(5)

V. Claus (local arrangements)
6. GI Fachtagung
Abteilung Informatik
Universitat Dortmund
Postfach 500500
D- 4600 Dortmund 50
w.- Duitslaod.

(1)

Principles of Pragramming Languages (POPL),

(2)

Austin, Texas, USA,

(3)

24-26 januari 1983 ,

(4)

6 a ugustus 1982,
25 september 1982,
10 november 1982,

- 30 (5)

Allen Emerson
Department of
PAI 328
University of
Austin, Texas
USA .

(local arrangements chairman)
Compute r Science
Texas
78712

(1)

Theory of Computing,

(2)

Bos ton Massachusetts, llSA ,

(3)

25- 27 april 1983,

(4)

19 november 1982,
14 januari 1983
18 februari 1983.

(5)

D. S . Johnson (program chairman)
Room 2C- 355
Bell Laboratories
Murray Hill, NJ 07974
USA .

(1)

lOth International Colloquium on Automata, Languages and Programming
(ICALP '83),

(2)

Barcelona, Spanje,

( 3)

18- 22 juli 1983 ,

( 4)

16 november 1982

5 februari 1983,
l april 1983,
(5)

J. Diaz (Chairman of the program committee)
Facultat d'Informatica
Universitat Politecnica de Barcelone,
c/o J ordi Gi rona Sa l gado , 31
Barce lona, 34- Spanje .
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INFORMATICA ALS STUDIERIC HTING
I n aanvull i ng op de rubriek "ONDERWlJS " geven we hi e r een overzicht van
de eerste fase van de twee fasen studie informatica zoals die dit studie j aa r aan de diverse Universiteiten en Hogescholen ge presentee rd gaat
word en .
Evenals in Nieuwsbrief 4 van oktober 1981 is de informatie niet uniform
weergegeven.
In een aant a l geval l en hebben we in verband met de omvang van de Nieuwsbrief wat in de ons toegezonden info rmat i e moeten schrappen.
In volgende nummer s hopen we nog op de tweede fase e n evenr ueel ande r e
as pecten van de informaticaop leiding i n t e gaan.
Alle opmerkingen en aanvullingen zijn welkom.
De red actie .
Universite it van Ams t erdam
Het vakgebied informatica is t e g r oot om in z13n gehee l binnen een studieprogramma van vier j aa r onder te brengen . Bovendien ! ope n de afzonde r lijke specialisat i es zover uit elkaa r , dat het voor de latere
beroepsuitoefe ning n iet nodig is ze al l e t e beheersen. De studierichting
i nformatica is daa rom opgesplit st in ee n aan t a l specialisatier ichtingen.
De keuze voor een bepaalde specialisatie wordt in principe na het propedeutisch examen gemaakt . In het jaar van de propedeuse ze lf, wordt deze
keuze voorbereid.
De door de Universi t eit van Amsterdam verzo r gde special i sa tier ichtingen
in de informatica zijn:
A.

lnfo r ma tica, specialisatie Theoretsiche Informatica met bijvak Wiskunde ;

B.

lnfo r matica , specialisat ie Prog rammatuur met bijvak na ar keuze ;

c.

l nformatica, specialisat ie Compu ter systeme n met bijvak naar keuze;

D.

Informatica, specialisat ie Computers ystemen in de Natuurkunde met
bijvak Natuurkunde ;

E.

Informatica, specialisatie
Bedrijfseconom ie ;

Bestuurlijke

informatica

met

bijvak

- 32 F.

Informatica,
Psychologie;

specialisatie

Kunstmatige

Intelligentie

G.

Informatica, vrije studierichting, bijvak naar keuze.

met

bijvak

De propedeuse beslaat de eerste twee semesters van de studie.
De doelstelling van de propedeuse valt in drieen uiteen . Er worden dr i e
functies onderscheiden, nl. de orienterende functie, de verwijzende
functie en de selecterende functie.
Het is van belang dat de aankomend student zo snel mogelijk een overzicht krijgt over het geko zen vakgebied.
In het eerste semester wordt daarom een algemeem overzicht gegeven over
het vakgebied van de informatica en de belangrijkste toepassingen. Kennismaking met het fenomeen computPr geschiedt in een college over de
werking van computers en computersystemen, en ervaring met het schrijven
van computerprogramma's door het leren van de programmeertaal Pascal . In
het tweede semester wordt dit uitgebreid met kennis van gegevensstructuren en de wijze waarop die binnen computers voorgesteld kunnen worden.
In het propedeuse jaar wordt tevens de basiskennis van het voor de
informatica zo helangrijke steunvak wiskunde aangebracht . De beginselen
van de wiskundige analyse, lineaire algebra en statistiek in het eerste
semster . Daarna volgen kansrekeni ng, een i nle id ing in de numerieke wiskunde en het eerste deel van de wiskunde van discrete processen .
De propedeuse vervult ook een rol bij de bepaling van de na het propedPutisch examen te kiezen specialisatierichting.
Een deel van het tweede semester wordt nl. gevuld me t vakken ten behoeve
van een specialisatierichting . Bijvoorheeld boekhouden en bedrijfseconomie voor de richting Bestuurlijke Informatica. Bij de aanva ng van het
tweede semes ter doet de student een keuze uit de ge boden speciali satiepakketten en kan aldus zijn voorgenomen keuze aan de practijk toetsen .
Het is op dit punt onvermijdelijk de student voor een keuze t e ste lle n,
omdat de beschikbare tijd geen ruimte laat voor het volgen van alle
mogeJijkheden . Indien een student na het propedeuse jaar besluit van
specia lisatierichting te verandere n, bied en de keuzevakken van het derde
en vierde semester de gelegenheid
de nog te volgen onderd ele n uit het
specialisatiepakket van het tweede semester te doen .
Na het behalen van het propedeutisch examen volgt de student een
programma dat er als volgt uitziet (studieonderdelen worden vermeld met
hun bel asting):
informatica, wiskunde en andere
informatica studenten (26 su);

onderdelen

te

volgen doo r

a lle
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informatica en an<lere onderdelen specifiek voor de gekozen specialisatierichting (18 su) ;
keuzeonderdelen *) (6-8 su);
een bijvak dat, afhankelijk van de specialisatierichting, vaststaat
of gekozen kan worden (10- 8 su);
een stage van een half jaar in de specialisatierichting (12 su) .

De studie wor<lt daarna afgeslote n met het docto raalexamen .

*)

Het programma voor de doctoraalfase is ni et volledig vastgelegd . Orn
speelruimte te bieden aan de voorkeur en belangs te l l ing van de
individue le student zijn voo rts 6-8 su bestemd voor keuzevakken . De
vrije keuzerichting informatica vormt hierop een ui tzondering; bij
deze richting zijn de keuzemogelijkheden zo gr oot moge l ijk gemaak t .

OPSOMMING VAN OE STUDIE- ONOERDELEN

Semester 1

Semester I I

2
2
2
3
2
1

3
2
1
2

SU
SU
SU
SU
SU
SU

SU
SU
SU
SU

Inleiding informatica
Programmere>n in PASCAL
Computerorganisatie
Analyse I
Linea ire Algebra
Statistiek
Oatastructuren
Algebra en Discrete wiskunde (le deel)
Inleiding Numerieke Wiskunde
Kansrekening

Specialisatie afhankelijk deel
A t/m C

2
2

SU
SU

Analyse I I
Digitale technieken

D

2
2

SU
SU

Instrumentatie met comput ers
Digitale technieken
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E

F

G

2
2

SU

2
2

SU

SU

SU

Boekhouden
Bed r ijfseconomie
Inleiding Kunstmatige Intelligen t ie
Pr ogrammeren in LISP

2 su Ana lyse II
2 su Keuze uit: Digita l e tech nieken ,
Inleidin g Kunstmat i ge Intellige ntie.

Bedrijfseconomie,

GevoJ gd door propedeutisch examen .
Semester III

2
2

2
6
Semester IV

Se meste r V

SU
SU

2
2
2

SU

6

SU

2
2
2
2
4

Semester VI

SU
SU

SU
SU

SU
SU
SU
SU
SU

2
2
8

SU

2
10

SU

Semes t e r VIII 12

SU

Semes t er VII

SU
SU

SU

Programrneermethoden
Programmeerta l e n
Algebra en Discrete Wiskunde (2e dee l)
specialisat ie, bijvak of keuze
In l eid ing Gegevensbanken
Automatentheorie
We tenschap en Samenleving
s pecial isatie, bijvak of keuze
Bedrijfssystemen
So ftware Eng ineer ing
Computer Gr a phics
Logic a
spec ialisatie of bijvak
Compile rbouw
Besliskunde
spec ial isati e , bijv;ik of keuze
Compl ex iteitstheori e
specia lisatie , bijvak of keuze
stagP in de gekozen specialisatie

Gevolgd doo r doctoraalexamen.
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N. B. De invulling van d(' uren angegeven met 'speci;ilisati.e' is afhankeli jk van de gekozen spec i a lisatieric hting.

DE SPECIALISATIE RICHTINGEN
Hieronder worden per specialisat i erichting de onderdelen aangegeven
- naast het voor alle richtingen gemeenschappelijke programma- welke
verplicht gekozen moeten worden . Afhankelijk van de rich ti ng worden· deze
onderde l en met keuze/bijvak onderdelen aangevuld tot in totaal 34
semesteruren.
Wanneer een onderdeel in een bepaald semester is geplaatst , wordt dit
vooraan aangegeven met een romeins cijfer tussen haakjes.
A.

Specialisatie Theoretische Informatica met bijvak Wiskunde
In deze specialisatie ligt het accent op de theo r ievo r ming in de
informatica .
De i nfo r matica wordt in belangrijke mate beschouwd
vanuit een wi skundige invalshoek.
(III)

2 SU
2 SU

Digitale technieken en electroni ca
Numerieke Wiskunde I

(IV)

2 SU
4 SU

lnleiding Kunstmatige lntelligentie
Algol 68 en grammatica s
Programmeertheorie
Theorie van parallelle processen
naar keuze Programmeertheorie II of
Analyse van Algoritmen.

3

SU

2 SU

3

SU

Het hierbij behorende bijvak wi s kunde omvat 8 semste ruren .
B.

Specialisatie Programmatuur met bijvak naar keuze
In deze specialisa tie ligt de nadruk op
computerprogramma's en software systemen .
(III)

2
2
2

SU
SU
SU

het

Di gitale te c hnieken en elctronica
Numerieke Wi skunde 1
Real-time sys t emen

ontwikkelen

van
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(IV)

C.

2
2
2
2
2
2

SU
SU
SU
SU
SU
SU

Inleiding kunstmatige intelligentie
Simulatietechnieken
Programmeeromgevingen
Gespreide systemen
Gegevensbanken
Signaalanalyse

Specialisatie Computersystemen met hijvak naar keuze
De specialisatierichting computersystemen houdt zich bezig met
He t o ntwikkelen en bestuderen van methoden en technieken nodig voor
het ontwerpen van computersystemen . Daar bij valt de nadruk op de
studie van de bedrijfssystemen . !let steeds goedkope r worden van
electronica en de modulariteit van de computerelementen maakt het
aantrekkelijk computers voor specifieke doeleinden (b.v . grafische,
tekstverwerking en printing, real-time proces cont rol) in te zetten
en deze systemen met elkaar te verbinden.
Tot de onderwerpen van studie behoren o . a . de methoden en technieken die ontwikkeld zijn teneinde de gebruiker in staat te stellen
optimaal met de com put e r te communiceren.
Ook de conseq uenti es die het opnemen van computers in een netwerk
heeft met betrekking tot de verdeling van de middelen (resource
sharing) en taken over zo'n netwerk hehoren tot de onderwerpen van
deze specialisatie.

(III)

D.

2
2
2
2
2
2
2
2
2

SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU

Dig itale technieken en electronica
VLSI-on twerp
Programmeeromgevingen
Simulatie technieken
Digi tale systemen en interfaces
Gespreide systemen
Signaalanalyse
Datacommunicatie
Real-time systmen

Specialisatie Comput ersystemen
Natuurkunde

in de

Natuurkunde

me t

het

bijvak

Deze opleiding beoogt de vorming van informati ci die hun toekoms t
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zoeken hinnen de natuurkunrle. Er is veel overeenkomst met de vorige
specialisatie, het programma is echter toegespitst op het vak
Natuurkunde.
(III)

2

SU

2
2
2
2
2
2
2
2

SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU

1 SU

2
2

SU
SU

1 SU

2
2

E.

SU
SU

Digitale technieken en electronica
Simulatie technieken
Datacommunicatie
Digitale systemen en interfaces
Si.gnaalana l yse
Fysische infonnatieve r werking
Real-time systemen
Numerieke Wiskunde I
naar keuze Gespreide systemen of
Programmeeromgevingen
Trillingen en golven
Optic a
Natuurkundig pr acticum
Electric i. teits l eer
Vast stof- en molecuulfysica
Continue media

Specificatie Bestuurlijke Informatica met bijvak Bedr i jfseconomie
Het vakgebied Bestuurlijke Informatica houdt zich bezig met problemen inherent aan het ontwikkelen en laten func t i oneren van informatiesystemen . Bij informatiesystemen kan warden gerlacht aan bijvoorbeeld personeel sinformatiesysteem, voorraad behe erssysteem, v lie gtui grese rv ering, etc .
De kerngebie den zijn de vakken
Bestuurlijke in formatieverzor ging en informat ie technologie,
hande lenrl over de administr atie ve organisatie en de daarbij
gehruikte apparatuur.
Systeemanalyse en Systeemontwerp, handele nd over de me thoden
en t ec hnieken van het ontwikkelen van dergel ijke in formatiesystemen.
Bestand sorganisatie (in het bijzond e r databanken) .
Uiteraard is het voor de toepassing van de informatica in de
bedrijfse conomie nodig dat de noodzakelijke basiskennis daarvan
i.n terne
verworven
wordt
(bedrijfseconomie,
boekhouden,
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organisatie).
Als
beroepsperspectief
kan
worden
gedacht
aan
systeernanalyst/ontwerper, databankontwe r per, inforrnatie-analyst.
2 su Gegevensbanken
4 su Systeernanalyse en systeemontwerp
2 su Bedrijfseconomische toepassingen van sirnulatie
2 su Datacommunicatie
10 su Bestuurlijke inforrnatieverzorgin g en inforrnatietechnologie
4 su Bedrijfsorganisatie en arbeidsverhoudingen
2 su Voortgezet Boekhouden

F.

Specialisatie Kunstmatige Intellligentie met bijvak Psychologie
De studie richt zich in het bijzonder on de inte r actie t ussen de
mens en de machine . Er is een breed spectrum van inte ract ies , van
robotiek tot natuurlijke Caal verwerkende systemen.
2 su Kunstmatige Intelligent i e 11
4 su Formele theorieen in kunstmatige intelligentie
3 su Capita Kunstrnatige Intelligentie
2 su Robotiek
2 su Programmeeromgevingen
3 su Toepassingen van Kunstmatige Inte ll igentie
6 su Cognitieve Psychologie
2 su Linguistiek
2 su Fi losofie

G.

Vrije studierichting, bijvak naar keuze
Deze studierichting beoogt de student zoveel mogelijk vrijheid te
laten bij het samenstellen van zijn studiepakket. Men kan zich op
deze wijze een zeer brede kennis van het vakgebied in formatica
eigenmaken. Een dergelij ke bred e o riintatie lijkt gewenst voor
beroe pen als l e r aar en beleidsmedewerker bij overheidsinstellingen.
De voorwaa rden waaraan de vakkenkeuz e onderworpen is , zijn de vo l gende:
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(1)

Niet minder dan 22 su en niet meer dan 28 su aan i nfo r ma ticava kken en aanverwante vakken.

(2)

Een bijvak van tenminste 6 su en ten hoogste 12 su.

(3)

De som in su van onrlerdelen (1) en (2) meet 34 bedragen.

(4)

Explicietf? goe dkeuring vooraf van het
door de bevoegde instantie .

samengeste ld e

pakket

Samenvattend word t de tijdsbesteding in de docto r aalfase voor de specialisatierichtingen als volgt weergegeven :
Onderdelen

Special isatie :
A

B

c

D

E

F

G

gemeenschappelijk

26

26

26

26

26

26

26

speci fiek
verplicht bijvak

18
8

18

18

28

26

26

8

8

8

8

8

6

8

8

12

12

12

12

12

12

keuze bi_ivak
vrije keuze "
stage

6/12
28/22
12

De diverse specia li satiericht ingen verschillen nogal in de mate waarin
keu zemogel i_ikheden voor de st udent zijn opengelaten.
Het ene uiterste wordt vertf?~enwoordigd door Bestuurlijke Informat i ca
met slE"chts 6 su keuzf?, he t a ndere ui t erste doo r de vr ije stud ier icht ing
met in totaal 34 s u aan keuze in informatica en bijvak t ezame n.
Invullin g van de ke uzevakken kan geschieden ui t de vakke n die door de
studierichting verzorgd worden. St udie-onderdelen uit andere special i sati erichtin gen kunnen worden ge bruikt om het s tudiepro fi el te ve r diepen
of te verbreden. Daarnaas t kan gekozen worden uit he t totale a anbod aan
colleges, zowel bin nen de studie r i c hting als el ders .

- 40 Voor de hand li ggende bijvakken zijn:
Bijvak
Bijvak
Bijvak
Bijvak
Bijvak
Bijvak

Wiskund e
Natuurkunde
Sterrenkunde
Scheikunde
Bedrijfseconomie
Psychologie

Verder valt te denken aan :
Bijvak Taalwetenschappen
Bijvak Rechten
Overigens is bovenstaande aanduiding van keuzemogelijkheden zeer voo r lopig, practische ervarinp, wat zinnig is, zal nog ontwikkeld moeten warden .
De keuze van het bijvak is bij diverse specialisaties vastgelegd , d.w . z .
integraal onderdeel van de special i satie . In de andere gevallen is de
student vrij een hem of haa r geschikt lijkend bi j vak te ki.ezen. !let is
logisch c:!at men hi j deze bijvakkeuze de beroepsomgeving in aanmerki ng
zal nemen, waar men later als informaticus zijn v.:ik denkt te kun nen
uitoefenen .

Vrije Unive rsit eit, Amsterdam
sem . l

Taal der Wiskunde
Inl. Programmeren
Calculus
I n l. Informat ica
Matrixrekening

l
2
4
3
2

sem. 2

Datastrukturen
Stochastiek
Computerorganisatie
Lineaire Al gebra I
Encyclopedia

2
3
2
2
2

propedeutisch examen
sem. 3

Inl. Kunstm. In tell.
Bedrijfssystemen
Bijvak I
Algemene vorming

2
2
2
2

sem . 4

Inl. Gegevensbanken
Discrete Wiskund e
Algebra
Programmeertalen

2
2
3
2

sem . 5

Computernetwerken
Formele talen, a utomaten
Log ic a
Algemene Vorming
Bijvak II

2
3
2
2
2

sem. 6

Compilerbouw
Programmeertheorie I
Ke uze Informatica I
Numerieke Wiskunde

2
3
2
2
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Complexiteitstheorie
Keuze Informatica II
Keuze Informat ica III
Keuze Wiskunde
Bijvak II I

2
2
2

sem. 8

Computers i .d . Samenl . 2
Bijvak IV
2
Afstudeerprojek t

2

2

doctoraalex amen .
Het studiepr ogramma laat keuzemogelijkheden open. Hierdoor kan voor een
bepa alde specia.lisatie worden ge ko zen; hij sommige specialisaties ligt
tevens her bijvak vast . Hieronder worden de mogelijke specialisaties
genoemcl .
Spee ial i sat i es
-

Pr og r ammatuu r
Compute r systemen
Informatiesystemen
Medische Informatica
Kunstmatige lntelligentie

(bijvak:
( bijvak:
(bijvak:
(bijvak :
(bijvak:

v rij)
vrlJ , bv. Natuurkunde)
F.conomie)
Biologie/Geneeskunde)
Psycholog i e)

Techni sche Hogeschool Delft
In de eerste twee jaren van de stuclie in de informatica worden di e kennis en vaar digheden aangebrach t, die de noodzakelijke onder bouw vormen
voor verdere diffe r entiatie .
Het ee r ste jaar (het propaedeutisch jaar) bevat alleen verplichte stuclie
oPderdelen . Dit jaar wordt afgesloten met het propaede utisch examen.
Het tweed e studiejaar bevat ee n verp l ich t en een keuze ge deelte . Het
keuze gedeelte is relatief klein . Voor de samenstelling va n he t ke uze
gedeelte staat een voorgeschreven en beperkte li js t van vakken ter
besc hikking.
In het derde st udi e jaar vinclt e r een verdere specialisa t ie plaats . Het
dercle s tudiejaar bevat dan ook een kleiner verpli c ht deel e n een grote r
k euze gedee 1 te . Voor de samenstel ling van he t ke uze gedee l t e staa t een
ruime lijst van vakken ter besch ikking . He t de r de jaar bevat ve rder nog
een groot programmeer praktikum dat een onderdeel vormt van het
ve r plichte studieprogramma .
He t vierde jaar vormt de afstudeerfase . Iedere student ma ak t dan in
overleg met de afst ud ee rdocent een ind i vidueel studieprogramrna waarbij
he t accent ligt op een dee l gebied va n de i nformatica . In di t ja a r we r kt
de st udent zel fstandig aan een probleem, schrijft hierover een afs tudeerversl ag en houdt hierover een afst udeervoordracht . Va ak is het mogelijk het afstudee rwe r k in ee n bedrijf uit te voeren . Het afstudeerwerk
beslaat de helft van het studiejaar . De stud i e word t afgesloten met het
ingenieursexame n.

- 42 Het programma voor het eerste iaar omvat de volgende onderde l en :
college
Analyse
4
Praktikum Numerieke Wiskunde
a34
Lineaire Algebra
2
a82A Kansrekening en Statistiek I 0
al27C Inl. Mathematische Logica
0
al33 Inleiding Informatica A
3
al93 Informatica in de samenleving
in historisch perspectief
0
a204 Inleiding apparatuur en
programmatuur
0
a206 Datastructuren en Algoritmen 0
cl7A Natuurkunde I
0
Praktikum Natuurkunde
1116 Digitale Techniek I
3
Praktikum Digitale Techniek
1117 Ne twerktechniek I
0
a3

instructie

4 3 0

4 4 3 0

3 0 0
0 0 3
3 0 0

2 3 0 0

praktikum
10

0 0 0 2

0 0 0

60

0 0 4
0 3 3
3 0 0
0 3 2

0 2 0 0

0 0 0

3 0 0 0

0 3 0

0 0

40
40

0 0 3 2

40

0

20
20

Het kernprogramma voor het tweede jaar omvat de volgende onderdelen :

a25

Differentiaal- en
differentievergelijkingen
a82B Kansrekening en Statistiek II
al09 Numerieke Wiskunde
al37 Theoretische Informatica I
al49 Combinatorische Algo ritmen
al93 Informatica en samenleving
in historisch perspektief
a207 Bestandsorganisatie
a208 Programmatuurgereedschappen
en programmeertalen I
a210 Datacommunicatie en
Operating Systems I
c34F Signalen en Systemen
1122 Computerorganisatie
Praktjkum computerorganisatie
Orientatie praktikum

college

instructie

2/2/0/0

1/1/0/0

3/0/0/0
0/2/2/0
0/0/0/3
0/3/0/0

2/0/0/0

praktikum

30
0/0/0/l
0/1/0/0

0/0/0/4
0/3/2/0

40

3/0/0/0

80

2/2/0/0
0/0/2/3

20

3/0/0/0

20
20

Het keuzeprogramma omvat drje vakken die uit de onderstaande lijst dienen te warden gekozen.
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college
a136A Informatiesystemen

a209
bbl
cl 7B

1118
1123

Progr amma tuurgereedschappen
en progr ammeertalen II
Bedri.ifsleer
Natuurkunde II
Netwerktechniek II
Digitale techniek II

instruktie

prak tikum

0/0/0/3
0/0/0/3
0/0/3/0
0/0/0/3
0/0/3/0
0/0/3/0

0/0/0/2

20
20

Het hieronder volgend studieprogramrna voor het de rd e jaar is een voo r lo pig prograrnma. Er moe t reke n ing rnee ge houden word en da t er wi jzigi ngen
in zul len worden aangebracht .
Het prog ramma hest aat uit twee gedeelten, een verplch t en een keuzed ee l .
college
Theoretisc he lnfo rrnatica II
Stochastische processen
Datacommunicatie en Ope ra t ing Systems II
Computerarchitectuur
Maa tschapp ijvak
Praktikum

pr aktikum

5
4
3
3
4

180

Ke uzegedeelte :
Het keuzegedeelte omvat een aanta l vakken met een omvang van ongeveer 32
kwa rt aa lure n. Voor een volledige lijst van alle hogerejaars keuzevakken,
hun beschrijvingen , alsmede die van bovengenoemde co lleges zij verwezen
naar "T . H. Delft, Gids 1982-1983".
Technische Hogeschool Eind hoven
He t ver plic hte deel in het prog r amma van de eerste fase van de in formatic astudie aan de THE beslaat ruim t wee jaar en is kle iner dan in eerde re voorstellen.
Daardoor is de keuzevrijhe id voor de student gr o t e r en z ijn de sarnenwerki ngsmoge l i.ikheden met de Katholieke Un iversitei t Nijrnegen verg r oot .
Het wiskundeprogramma voo r de informaticas tudie verschilt va n dat van de
wiskunde s tudi e doordat discrete wiskunde, l ogica , combinatoriek en eindige algebra's meer aandacht krijgen en a nalyse en lineaire algebra minder . De eerstgenoemde onderwerpe n worden be handel d op " hoofdvakniveau",
de laatstgenoemde op " service-onderwij sniveau".
In het onder staande komt 1 studiepunt overeen met 4 uur scudiebe l asting .

- 44 Programma voor het eerste jaar .
Trimester 1
college+practicum
Analyse I (als voor N & E)
Inleiding Logica
Discrete Wiskunde I (als voor Wsk)
Programmeren II (als voor Wsk)
Economie (als voor Wsk)
Synthetisch blok I (door W&Mw)

studiepunten

3u+ lm
2u+lm
2u+lm
2u+lm
2u
2u

35
30
30

3u+lrn
3u+lm
2u+lm

35
35
25

2u+lu
211+lm

30

12u+lu+4m

145

3u+lm
2u+lm

35
30

25
15
15

Trimester 2
An alyse II (als voor N & E)
Lineaire algebra I (door GBO)
Programmeren II (als voor Wsk)
Electriciteit en Magnetisme
(als voor Wsk)
Algebraische st ructuren I

20

Trimester 3
Lineaire algebra II (door GBO)
Algebra ische structuren II
Electriciteit & Magnetisme II
(als voor Wsk)
St r ateg i e & Structuur (door Bdk)
Synthetisch blok II (door W&Mw)
Programmeren III (a l s voor Wsk)

2u+lu

20

2u

15
15

2u
0 +lm
llu+lu+3m

10

125
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Programma voor het tweede jaar
Trimester 4
Analyse 1II voor Informatica
3u+lm
2u
Discrete Wiskunde II (als voor Wsk)
2u+lm
Informatiebeheer I
3u+l/2m
Schakeltechniek (door E)
Kansrekening & Statistiek (als voor Wsk) 2u+lm
2u
Bedrijfseconomie (door Bdk)
14u+3 1/2 m

35
20
25
30
25
15
150

Trimes ter 5
Voortgezet programmeren I
2u
2u+lm
Numerieke Wiskunde (als voor Wsk)
Kansrekening & Statistiek (a ls voor Wsk) 2u+lm
Computerarchitectuur (door E)
3u+l/2m
2u+l/2m
Bes liskunde (als voor Wsk)
Bestuurlijke informatiesystemen en
2u+lm
automatisering (door Bdk)

15
25
25
30
20
25

13u+4m

140

2u
2u
2u+lm

15
15
30

2u+l/2m
2u+lm
O+lm
2u

20
25
10
15

Trime ster 6
Voortgezet programmeren I I
Aspecten van programmeertalen
Automatentheorie e n formele talen
Wachtrijproblemen bij informatieverwerkende systemen
Wachttijd & simulatie (door Bdk)
Numerieke Wiskunde (a]s voor Wsk)
W&Mw III

12u+3 1/2 m

130

- 46 Het programma voor de laatste twee jaren van de ee r ste fase .
Verplichte vakken.
Een afstudee r programma omvat in ieder geval de volgende zes vakken (alle
2t.u . , tezamen 140 studiepunten) .
Compilers
Operating Systems
Data base systems
Communicatie en synchronisatie
Digitale Electronica (door E)
Datacommunicatie tussen computers (door E)
Eisen

afstudeerprogramma'~ ·

De student kiest een eerste en een tweede afstudee rhoogler aar . Samen met
hen stelt hij een afstudeerprogramma op . Dit be hoeft het adv i es van de
examencommissi e voor I-examen informatica en de goedkeuring van de COS! .
In het algemeen za l een afstudeerprog ramma zoveel mogelijk tegemoet
komen aan de specifieke vaardigheden en verlangens van de student waarvoor het bestemd i s . Dat betekent dat ook de zwaarte va n verschillende
programma's heel verschillend kan zijn . Het onderst aande voo r stel biedt
d i e ruimte . Naaast het hierboven genoemde is minimaal vereist in een
afstudeerprogramma:
1. 32 trimesteruren college, waaronder tenminst 2 t . u. W&Mw (390 studiepunten),
2. een kleine stage (120 uur studiebeJ.ast i ng, 30 studiepunten), waarin
de student met een toepassing van de informat i ca wordt geconfronte erd,
3 . een van de volgende afstudee rmoge lijkheden (280 s t udiepunten) : 2 tri mester s afstudeeropdrach t
a) 2 trimesters afs t udeeropdracht,
b) grote stage ( tijdsbesteding l trimester) + 1 trimester afstudeeropdracht,
c) mits voldoende toegelich t zijn ook a ndere combinaties mogelijk ;
hiertoe kan zelfs een programma zond er afs tudeeropd r acht behoren .

- 47 Rijksuniversiteit Leiden
Aan de RUL worden hinnen de studierichting inform a tica drie "a fs tudeerrichtingen " onde rscheiden.
De toegepast wiskundige informatica (Iw) richt zich op gebruik van computers bi j model vorming en he t toepassen van kwant i tat ieve modellen uit
de wiskunde .
Bij de specialisatie theoretische informatica (It) komPn fundamentele
aspecten van begrippen, methoden en technieken in de info rmaticawere ld
aan de orde, zoals die bijvoorbeeld naar voren komen bij modellen voor
rekenprocessen en bij hPt ontwerpen van pr ogrammeertalen en programmeersystemen.
Bij de medischP informatica (Im) specialisatie staan de informaticaaspecten van de gezondheidszorg (in brerle zin) en het bio-medisch onder zoek centraal; bijvoorbeeld opstellen van modellP.n, verwerken en
interpreteren van gegevensstromen en aangeven hoe die betrouwbaar kunnen
worden gebruikt.
Voor elk van deze richtingen is dezelfde hasiskennis van informatica en
wiskunde vereist.
De eerste twee jaar hebben de studierichtingen Iw en It hetzelfde
programma, terwi .i l de richting Im vanaf het tweede semester in het
eerste jaar daar enigszins van begint af te wijken.
Er is een zo breed mogelijk aanbod van informaticavakken . Hierin wordt
de nadruk ge legd op concrete aspecten die in directe zin te maken hebben
me>t computers en hun programmering .
Het eerste jaar wordt afges loten met het propedeutisch examen. Voor
goede studenten bestaat de mogelijkheid dit met een wiskunde propedeuse
te combineren .
In het tweede jaar worden de g rondsl agen, gelegd in het eerste jaar, op
de ve rschillende geb i eden afgerond .
Verder is er een zogenaamd kaleidoscoopprogramma. Dit beg i nt in het
eerste semester van het eerste jaar en omvat ee n "in formaticamarkt" te r
onderbouwing van de keuze van een studierichting.
Hieronder volgt e en opsomming van alle vakken geprogrammeerd in de
eerste vier semesters.
semester l

inleiding in de in forma ti c a
PASCAL progr~mmerin g
algebra l
ana l yse l
lineaire algebra 1

Iw/It

Im

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x

-
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semester 2
computerarchitectuur
programmeertalen l
logic a
analyse 2
lineaire algebra 2
medische basisvakken
bijvak

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

semester 3
datastructuren
operating systems
compiler constructie
waarschijnlijkheidsrekening
discrete wiskunde
medi sche basisvakken
bijvak

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

semster 4
x
be rekenbaarheid
programmatuur
x
bestandsorganisatie
x
x
statist i ek
numerieke wiskunde A
x
kwa nti tatieve aspec ten gezondheidszorg

x

x
x
x
x

Voor het derde en v ierde jaar wordt uitgegaan van de gedachte dat in de
doctoraalfase standaardprogramma's worden aangeboden, waarvan kan worden
afgeweken . Dit houdt o . a. de mogelijkheid open da t studenten, die bij
de RUL zijn ingeschreven een gedeelte van hun studie aan de THD of EUR
kunnen doen of omgekeerd .
Het derde jaar zal nog een aantal verplichte vakken bevatten, die onmisbaa r zijn voor de gekozen specialisatieHet Se semester zal gewijd zijn aan een afstudeeropdracht.
Op het moment van het verschijnen van deze Nieuwsbrief is een nadere
detaillering van de laatste twee jaar nog in discussie .
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Katholieke Univers i teit Nijmegen .
Het curriculum voor de studierichting Informatica l aat door keuzemogel ijkheden een viertal varianten toe, waarbij een zo groot mogeli j ke
overlapping tussen de verschillende varianten te zien is . De varia nten
zijn:
Il .
I2 .
I3 .
I4 .

De
De
De
De

pr ogrammatuurgerichte variant
toepassingsgerichte var i ant
theoretische variant
onderwijsvariant

In de eerste fase van de studierichting volgens
fasenstructuur onderscheiden we:
a.
een basisopleiding van ongeveer twee jaren
b.
een vervolgopleiding van ongeveer twee jaren .

de

wet

twee-

Het propaedeutische deel van de studierichting valt in de eerste helft
van de basisopleiding.
De vakken welke in het eerste jaar van het c ur riculum val l en Zl. Jn zo
gekozen dat aan de wettelijke eisen voor het pr opaedeutische deel van de
studie is voldaan.
In de vervolgopleiding is een hoofdvak voor een der varianten gerealiseerd met een ondersteuning van het hoofdvak zowel binnen als buite n de
i nforma tic a. Tevens is ru imte gerese rveerd om een voldoende academische
breedte te kunnen be reiken.
Met een omvang van ongeveer 550 studielasturen voor elk van deze onderdelen, een afs tudeerf ase van 800 studielasturen en een ruimte van 400
studielasturen voor een vrij keuzevak omvat de afstudeerfase eveneens
ongeveer twee jaren .
De hie r aangegeven structuur leidt tot een cursusduur van in totaal vier
jaren en past daarmee in het wettelijk aangegeven kade r voor de tweefasenstudie .
In onderstaande tabel zijn de studielast uren voor de verschillende
onderdelen van de basisopleiding aangegeven. Tevens is aangegeven welk
percentage van de basisopleiding elke stroom omvat .
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A

algo r itmen en datast r uct .

M machine-organisatie en
architectuur
T

theoretische informatica

s

Softwa r e En gineering

semeste r
4
3

1

2

Al
140

A2
140

A3
140

A4
140

(17

Ml

M2
140

M3
140

M4
140

(19 , 5%)

Tl
140

T2
140

( 8,5%0

5

----------------------

210

s

%)

( 4,5%)

140

w

Wiskunde

F

Filosofie

totaal (s .1.u.)

Wl
500

W2
570

W3
220

W4
220

Fl
70

F2
70

710

710

(46

( 4,5%)

-----------------------850

850

%)

140=

3260

De basisopleiding omvat totaal 3260 studielasturen, verdeeld over vijf
semstera.
In het derde tot en met vijfde semeste r loopt de basisopleiding gedeeltelijk par a llel met de vervolgopleiding .
Een omschrijving van de tot deze onderdelen behorende colleges volgt
hieronder .
De ge bezi g de ge tallen ( a+b+c) hebben daarin de volgende
betekenis:
a aantal s . u. college
b aantal s.u . werkcollege
c aantal s.u. praktikum.
waarbij 1 s . u. overeenkomt met 1 uur pe r week gedu rende een semester. De
gedetailleerde invulling van di t studieprogramma zal in de loop de r
jaren aan de ontwikkeling van het vakgebied en zijn rlidaktiek moeten
worden aangepast.

- 51 De informatica-onderdelen (A,M,T en S), samen 49,5% van de basisopleiding, Zl.Jn enerzijds complementair opgebouwd (probleemgericht versus
machinegericht, top-down versus bottom-up) en anderzijds met elkaar
gesynchroniseerd zodat in het vierde semester de pr akt ische kanten van
de inforrnatica gr ondig zijn belicht en tevens een voldoende theoret ische
grondslag is gelegd. De basisopleiding betreft met name de realisering
van programmatuur door individuele programmeurs; in de vervolgopleiding
komen het onderwerp en de realisering in teamverband aan de orde
Al
Algoritmiek (2+1+3)
A2
Algoritmen en datastructuren (2+1+3)
A3
Datastructuren en informatiesystemen (2+1+3)
A4
Niet-sequentiele systemen (2+1+3)
Ml
M2
M3
M4

Structuur van digitale systemen (3+1+3)
Machinegerichte programmering (2+1+3)
Systeemprogrammering (2+1+3)
Gedistr ibueerde systeme n en computernetwerken (2+1+3)

Tl
T2

Systematisch beschrijven (2+1+0)
Analyse van algoritmen (2+1+0)

S

Software Engineering (2+1+1)

De wiskunde in de informatica heeft een aanta l aspecten. In de eerste
plaats liggen de wortels van de informatica binnen de wiskunde . Het aanleren van de wiskundige denkwijze zal daarom zeker een deel moeten uitmaken van de informaticastudie.
Daarnaast wordt de wiskunde gebruikt
als hulpwetenschap (rekenen) en bovendien wordt de informatica toege past
in de wiskunde .
Het aanleren van de wiskundige denkwijze kan goed geschieden aan de hand
van klassieke wi skundevakken zoals analyse en lineai re algebra . Ook he t
rekenen (calculus) kan als een klassiek vak gezien worden. Naast calculu s is er echter ook grote behoefte aan discrete wiskunde . Voor onder
andere dit laatste is een basislegging in log ica en algebra vereist .
De toepassing van de informatica binnen de wiskunde vindt hoofdzakelijk
plaats in de numerieke analyse en de s t at i stiek . Een inleiding i n deze
toepassingsvakken is daarom een onderdeel van de basisopleiding.
De wiskunde ond erde len (W) omvatten 46% van de basisopleiding .

- 52 Wla Calculus en Analyse (4+2+0)
Wlb Algebra en Logica ((3+2+o)
W2a Lineaire algebra (3+2+0)
W2b Discrete wiskunde (3+2+0)
W2 c Graph-algoritmen (2+2+0)
W3
Numerieke Analyse (3+2+0)
W4
Waarschijnlijkheid srekening en statistiek (3+2+0)
Informatica is een weinig beschouwe lijk vak. Een basis voor een verdieping van het wetenschappelijk inzicht van de stude nt is daarom zeke r
gewenst . De filosofie-colleges die vanwege het bijzonder karakter van de
Katholieke Universiteit Nijmegen ee n verplicht onderdeel vormen van het
curriculum bieden een geschikte mogelijkheid voor deze verdieping. De
omvang van dit onderdeel i s 140 st udiel asturen.
Het studieprogramma omvat in de vervolgopleiding onder andere vier afgeronde onderwerpen, zogenaamde modulen, met een omvang van 5.50 s tudielasturen elk . Door deze structuur wordt bewerkstelligd dat in een aantal
onderwerpen de ··state of the art" bereikt kan worden; bovendien wordt
voorkomen dat een doctoraal examen behaald wordt door het "optellen van
uren co lleges". De aangegeven omvang van de modulen (550 s.1.u .) is een
streefgetal; de omvang kan varieren van 500 tot 700 s.l.u.
Elk module wordt samengesteld uit een aantal colleges. Voor e lk van de
aangeboden co lleges zal worden aangegeven voor welk module dit gevolgd
kan worden en welke voorkennis er voor vereist is. Binnen deze beperkingen kan een student zelf een module samenstellen; de samenste lling van
d e modulen behoeft goedkeuring van de verantwoordelijke docent .
Naast deze modulen is ee n ruimte van 400 s.l.u. gereserveerd voor vr1J
te kiezen onderwerpen (de zogenaamde vrije keuzevakken) en 140 s.1.u.
voor een vak dat de informatica in breder maatschappelijk kader plaatst
(bijvoorbeeld Informatica en Maatschappij).
De vervolgopleiding wordt besloten met een afstudeerfase van een half
jaar (800 s .l.u.) In deze fase wordt een zekere hoeveelheid begeleid
onderzoek ver richt, uitmondend in een scriptie e n een mondelinge presentatie van de scriptie op het informatica-colloqu ium.

- 53 De modulen z1Jn naar hun aard onde rgebracht in een aanta l catalogi met
informaticavakken (I) en catalogi met niet-informaticavakken (N).
De informatica catalogi zijn :
K:
T:
A:
J:

Modulen voor
Modulen voor
Modulen voor
Modu len voor
deelgebieden

zui vere informa t ica (Kern-modulen)
informatische grondslagen (Theoriemodulen)
toegepaste informatica (Applicatiemodulen).
interdisciplinaire wetenschapsgebieden, waarin een der
de informatica is

De niet-informatica catalogi zijn :
W:
G:
B:
D:

Modulen
Modulen
Modulen
Modulen

voor
voor
voor
voor

zuivere wiskunde
wetenschapsgebieden waarin informatica wordt toegepast
andere wetenschapsgebieden
de didaktiek van de informatica

De modulen uit de niet -informatica catalogi (N) hebben een ondersteunende functie in de zin dat met name voor andere varianten van de studierichting dan de kern-informatica een zekere kennis van stof uit zo'n
module noodzakelijk kan zijn.
De differentiatie in varianten binnen de stud ierichting komt geheel tot
uiting in de keuze van modulen uit de catalogi. Per variant dienen de
verschi llende modulen als volgt gekozen te worden
2e
module

3e
module

4e
module

af studeerfase

Variant

le
module

11

K

K

K,T

N

K

!2

A,J

K

A,K

N

A,J

I3

T

K

T,W

N

T

!4

K,A,T

K

D

N

K,A,T

-54Het eerste module vormt, tesamen met de afstudeerfase, het hoofdvak. Dit
module bepaalt de kleuring, de variant, van de studie. Het hoofdvak is
altijd een informaticavak.
Het 2e> module versterkt het informatica- aspect van de studie . Het is
altijd een vak uit de zuivere infonnatica.
Het derde module ondersteunt de kleuring van de studie. Het wordt gekozen uit dezelfde catalogus als waaruit het hoofdvak gekozen wo rd t, of
uit een catal ogus die deze direct ondersteunt volgens de volgende ordening der ca tal ogi:
W ondersteunt T ondersteunt K ondersteunt A ondersteunt J.
Het 4e module versterkt de breedte van de opleiding . Het is daarom in
Een pakket van modulen dient,
het algemeen een niet-informatica vak .
behalve aan bovenstaande voorwaarden, ook aan de volgende twee voorwaarden te voldoen:
1.

De totale opleiding moet ten minste 60% informatica bevatten (4080
s.l . u .). Deze 60% moeten een voldoende breed gebied van de informatica beslaan.

2.

In ten minste 10% der vakken uit de totale opleiding (680 s.l .u. )
moet de student op voldoende academisch niveau kennis maken met een
wetenschappelijke denkwereld die aanzienlijk verschilt van die der
informatica. In deze vakken mag niet een utilitair karakter (voor
informatica of anderszins voorop staan).

De basisopleiding, de afstudeerfase en het college Informatica en Samenlevi ng voorzien samen in 2410 s.l.u. infomatica en 280 s . l.u. nietinformatica . Bij de keuze van modulen dient derhalve nog 1670 s .1 . u.
informatica en 400 s.l . u. niet-informatica gerealiseerd te worden .
Het vrije keuzevak (400 s.l.u.) kan ook meetellen voor het voldoen aan
deze criteria. Anderzijds kan een ongelukkige keuze voor het vrije keuzevak betekenen dat bepaalde pakketten zijn uitgesloten.
De vervolgopleiding vangt aan in het derde semester en loopt gedurende
het derde, vierde en vijfde semester parallel met de basisopleiding . In
het derde en vierde semester omvat de vervolgopleiding tweemaal 140
s . l . u .; deze zijn bedoeld om de mogelijkheid te geven, inleidende colleges uit de N- catalogi te kunnen volgen .
In het academisc h statuut is, na de invoering van de wet tweefasenstructu ur , sprake van de volgende begrippen:
Verp lichte vakken
Verplichte keuzevakken
Vrije keuzevakken
Aangezien in dit curriculum eveneens op sommige plaatsen sprake is van
vakken is het noodzakelijk, aan te geven welk ve rband bestaat Cussen de
onderdelen van dit curriculum en hovengenoemde begr ippen.
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basisopleiding en het vak Informatica en Samenleving .
De verplichte keuzevakken van dit cur riculum omvatten de vier modulen
van de vervolgopleiding en de afstudeerfase .
De vrije keuzevakken van dit curriculum zijn de als zodanig genoemde
vakken , met een omvang van 400 s . ] . u.
Technische Hogeschool Twente
De studierichting informatica begon in september 1981 met ea . 165 lejaars studenten en voor september 1982 zijn ea. 175 nieuwe le - jaars studenten ingescheven.
Het studieprogramma voor de propedeuse is:
le trimester

2e trimester

3e trimester

Analyse I
Vectoralgebra
Lineaire algebra
Programmeren I
Bestuurl.inf.verzorg.I

Analyse II
Algebra I
Programmeren II
Basisbegrippen dig . techn.
Wijsbeg . & mij.wet . sch.I

Analyse III
Kombinatoriek & grafenth.
Programme r em III
Netwerkanalyse I
Bedrijf seconomie A
Wijsbeg . & mij . wet . sch . II

Het studieprogramma voor het doctoraal is in het 2e studiejaar i>ijna
helemaal voorgeschreven.
Er is alleen keuze in wijsbegeerte en
maatschappijwetenschappen. Het programma voor het 3e en 4e studiejaar
is merendeels ter keuze van de st udent met enkele voorwaarden: minimaa l
2 en maximaal 8 informaticavakken. De overige vakken van andere afdelingen.
Het programrna voor het tweede studiejaar is :
le trimester

2e tr i mester

Je trimester

Voortgezette wisk . I
Grafentheorie
Waarschijnlijkh . r e k.
Uitrusting dig. s ys t.
Inl . organisatiekunde

Differentiaalvergel .
Waarschijnlijkhe id srek.
Comb . algoritmen
Programmeren V
Wijsbeg. & mij . wet . sch.

Fourieranal. & integraaltr .
Algebra I I
Prog r amme ren VI
Digitale realisatie
Bestuurlijke inf. verz . II
Wijsbeg . & mij . wet . sch .

Het programma voor het 3e en 4e studiejaar is
semester 3 .1

semester 3 . 2

Vertalerbouw
Num. wisk . & progr.
Beheerssysteme n
Wisk . statistiek
keuze: 5 vakk · n en
I nl . thear. inf.
Wijsbeg . & mij . wet . sch .
keuze : 4 vakke n en
Wijsbeg. & mij . wet.sch.

semester 4 . l
Structuur van progr.talen
Netwerken , interfaces
keuze: 5 vakken en
Wijsbeg . & mij . wet . sch.

Semester 4.2 is bestemd vaar de afstudeeropdracht.
Rijksunivers i teit Utrecht
Het ligt in de bedaeling am met ingang van 1 september 1983 aan de RUU
een zelfstandige studierichting infarmatica te i ns t alleren . Het prapaedeutisch jaar van deze studie zal grate ove r eenkomst vertonen met het
propaedeu tisch jaar van de hoofdstudie wi skunde . De toelatingseisen zijn
dan ook dezelfde als die voor de studie wiskunde: een VWO pakket met
Wiskunde I (A) en Nat uurkunde.
Het is thans nog niet mogelijk mee r gedetailleerde informatie te
verstrekken ove r het komende hoofdvak- progr amma. De voorbereidingen zijn
nog in volle gang. Het studiep r ogramma zal echter voort bouwen op het
ve r de r op beschreven repertoire van colleges en praktika dat de vakgroep
thans al biedt .
In de zelfstandige studierichting informatica aan de RUU zullen, naar
wordt verwacht, jaarlijks ten hoogste 50 studenten kunnen warden toegelate n.
De Utrechtse benadering accentueert nochtans het interdisciplinaire
karakter van de informatica door het opnemen van ruime mogelijkheden om
de compute r wetenscha ppen als bijvak of specialisatie in het eigen studieprogramma op te nemen. Bavendien bestaat op beperkte schaal de mogelijkheid om op een informatica-onderdeel af te studeren of te promovere n ; of om anderzijds de informat i ca in een postdocto r aal studieprogramma op te nemen .
Omdat de belangstelling voor informatica-colleges vanuit de verschillende hoofdstudies in heel verschillende fasen van die hoofdstudies ka n
ontstaan , zij n de info r matica- colleges in drie " niveau's van gevorde r dheid " ingedeeld :
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P

propaedeuse. Voor al diegenen die een (greet) bijvak informa tic a
(gaan) doen. In de praktijk is gebleken dat alleen een FORTRAN
en/of PASCAL cursus (zelfs met programmeerervaring) vrijwel altijd
volstrekt onvoldoende voorbereiding is voor de andere informaticacolleges. Deze propaedeuse maakt thans dee! uit van het eerstejaars
wiskundeprogramma, maar kan ook zeer geed worden gevolgd door
niet-wiskunde studenten .

B

basisonderwijs.
Voor hen die naast een gedegen inzicht in de
informatica ook over zekere vaktechnische vaardigheden moeten
beschikken. Typisch gericht op studenten die als onderdeel van hun
voor- of nakandid aatsstudie op toenemend niveau van diverse prakti sche en theoretische aspecten der informatica willen of misschien
zelfs moeten kennisnemen .

V

voortgezet onderwijs. Voor hen die na de nodige onderdelen van het
basisprogramma P en B (of, in sommige gevallen , een daarmee gelijkwaardige voorbereiding) zich verder willen verdiepen in bepaalde
onderwerpen uit de informatica.

Voor wie nu reeds in Utrecht een maximum aan informatica in zijn studie
wil realiseren (voor potentiele hoofdvak informatici dus) ligt een
hoofdvak wiskunde thans wellicht het meest voor de hand. In het propaedeutisch jaar wiskunde zijn twee informatica-colleges, bedoeld voor alle
wiskundestudenten, in het studieprogramma opgenomen (P.lb en P.2). Voor
hun doctoraal examen kunnen wiskundestudenten vrij een klein of groot
bijvak informatica samenstellen uit het gehele repertoire van de 13- en
V-colleges. Zelfs is het binnen de Wiskunde studie mogelijk een spe c ialisering informatica of een volledige afstudeerfase informatica te realiseren .
Het studieprogramma va n de vakgroep bestaat uit een aa ntal vaste cursussen (die e lk j aa r of elke twee jaar warden herhaald) plus enkele
projekt-cursussen o f caput-colleges die in principe elk jaar nieuw kunnen ziJn en ve e l a l een actueel onderwerp behande l en . Het vo l ledige
repertoire omvat:
P . la Computers en Informatieverwerking
P.lb Computers en Pro grammeren
P.2 Fundamentele Al goritmen
B.l
B.2
B.3
B.4

Computer Architectuur
Data structuren
Programme ertale n
Bereke nkunde
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V.l

V. 2
V. 3
V.4
V. 5
V. 6
V.7

Theorie van Programmeert~len
V.la Structuur va n Programmeertalen
V.lb Programma Verificatie (wordt in '82-'83 ni et gegeve n)
V.lc Mathematische Semant iek van Programmee rtalen
I nleiding Compilerbouw
lnleiding Operating Systems
Inle iding Database Sys tems
Datacommunicatie
Algoritmen
V.6a Analyse van Al go ritmen
V.6b Complexiteit va n Algoritmen
Project- cursus of ca put- college

Voor een project-cursus/caput- college kan men denken aan de volgende
onderwe rpen: voortzetting van genoemde colleges, compu t er netwerken ,
combi natorisc he algori tmen, computer graphics, axi oma t i sche seman tiek ,
knowledge engineering (kunstmatige intelligentie), forme le talen theorie, efficiente data-organisaties, parallelle prog r ammering, a l goritmen
op gra phen, computer simul a tie tec hnieken , a utomaten- theorie , softwa re
engi neering (pr ogrammatuur techniek), VLSl-a lgoritmen, mini- en microcomputers, etc.
Een gratis studiegids is verkrijgbaa r. Informatie ove r het vol ledige
hoofdvakprogramma zoals dat vanaf 1 september 1983 van kracht zal worden, komt pas in de loop van het jaar beschikbaar . Desgewenst kan men
nadere inUchtingen ve r kri j ge n bij de studieleider Informatica , dhr.
S . G. de r Meulen, Prince tonplein 5 (kame r 454) . De Ui thof, Tel . 030533851 .
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