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door prof.dr. J. A. Bergstra

INLEIDING

Een inaugurele rede is een versiering behorende bij de
aanvaarding van een functie als hoogleraar aan een Ne-
derlandse Universiteit of Hogeschool. In mijn geval be-
treft het twee van zulke functies. Binnen de vakgroep In-
formatica van de Universiteit van Amsterdam zal ik mij
bezighouden met programmatuur en software enginee-
ring, en vanuit de vakgroep Logica in de centrale interfa-
culteit van de Rijksuniversiteit Utrecht zal ik het vak der
toegepaste logica beoefenen. De rede wordt uitgespro-
ken in Amsterdam omdat hier mijn hoofdtaak ligt.
Het is voor elke oppervlakkige beschouwer van de Ne-
derlandse academische wereld duidelijk dat het hoog-
leraarschap meer nog dan de promotie het beginpunt der
wetenschappelijke volwassenheid markeert. Het inne-
men van een schaarse positie is vereist. In overeenstem-
ming met mijn vroegere standpunten in deze meen ik
uiting te moeten geven aan mijn opvatting dat het weten-
schappelijk rangenstelsel in ons land inadequaat is. Bin-
nen de vaste wetenschappelijke staf treffen we een
hierarchie aan met clericale trekken, die de simpele
waarheid lijkt te willen bestrijden dat wetenschappelijk
gezag niet geinstitutionaliseerd kan worden. In concreto
wil ik er tenminste voor pleiten dat de gepromoveerde
UD het ius promovendi kan verkrijgen en dat de verte-
genwoordiging van UD en UHD nivo in de werkgemeen-
schapsbesturen structureel verbeterd wordt.
Terugkerende tot de ratio van deze voordracht. Het nut
van de oratie ligt natuurlijk daarin dat men de zgn. kers-
verse prof. in de gelegenheid stelt zijn/haar gehoor te
overtuigen van vakkundigheid en visie. Gegeven het feit
dat ik geen professioneel programmeur ben, en evenmin
een professioneel filosoof, is deze luxe niet geheel over-
bodig. Alvorens in te gaan op wetenschappelijke stand-
punten over programmatuur en toegepaste logica wil ik
graag een serie losse opmerkingen de revue laten passe-
ren.

(1) De informatica maakt nu een zeer snelle groei door.
Dit hangt samen met een combinatie van zware economi-
sche druk en een snelle verruiming van de technologische
mogelijkheden. Zonder twijfel speelt de fysica als onder-
steunende wetenschap hier de meest verdienstelijke rol.

(2) De groei van de academische informatica in de jaren
75 tot 90 is wellicht zelfs vergelijkbaar met de groei van
de wiskunde in de jaren 50 tot 70. De groei van de indus-
triele informatica lijkt echter veel krachtiger dan die van
de industrieel toegepaste wiskunde destijds.

(3) De periode van een schaarste aan (technisch) auto-
matiseringspersoneel is bij de huidige opleidingscapaci-
teit echter toch afzienbaar. Men mag zich zelfs de vraag
stellen of de `drs. in de informatica' niet te laat op de

Op 11 november jl. aanvaardde ons redactielid dr.
Jan Bergstra de ambten van gewoon hoogleraar in
de programmatuur aan de Universiteit van Am-
sterdam en van buitengewoon hoogleraar in de
toegepaste logica aan de Rijksuniversiteit
Utrecht. Zijn inaugurele rede hield hij te Amster-
dam, en de redactie van Informatie is verheugd
dat zij toestemming gekregen heeft die rede te pu-
bliceren, met name omdat deze rede een aantal
zeer pertinente opmerkingen bevat over het vak-
gebied 'informatica', de rol van de mathematische
logica daarin, en de relaties van beide met de toe-
passingspraktijk in de maatschappij. De tekst van
de rede verscheen reeds in druk bij het Centrum
voor Wiskunde en Informatica te Amsterdam.

markt zal verschijnen. (zie in dit verband: W. L. Iserief
& R. F. Nieuwendijk, Academici en Softwareindustrie,
Transferpunt Amsterdam 1984). De veelbesproken In-
formatica-Universiteit mikt zo te zien ook niet op techni-
ci maar op studenten met een affiniteit tot management.
Overigens meen ik dat de benaming Informatica-Univer-
siteit een contradictio in terminis in zich draagt, in dit
verband verdient de term Informatica-Academie mis-
schien de voorkeur.

(4) Wil de studie informatica een nuttig effect hebben op
de lange termijn dan zullen we invarianten van de tech-
nologische ontwikkeling moeten opsporen. Deze inva-
rianten zullen de bezigheden van mensen betreffen. Het
lijkt een rale verwachting dat de wiskundige analyse van
hardware, software en systeemontwikkeling zo'n inva-
riant is.

(5) Een korte blik in de kranten is voldoende om te be-
grijpen dat de onderzoeksinstelling van de toekomst zal
worden bewoond door zgn. toptalent. In het buitenland
is dit naar men zegt soms al realiteit. Om deze kwestie
nader toe te lichten: bij het onderzoeksinstituut van de
toekomst zal veelal sprake zijn van een 'centre of excel-
lence'. Achter deze ontwikkeling zitten twee krachten:
(i) geslaagde wetenschappers die menen te weten dat
succes (= blijk van excellence) de normale habitus van
de competente onderzoeker is.
(ii) managers die een onderzoeksactiviteit eerst als ex-
cellent willen isoleren om deze vervolgens van speciale
financiering afhankelijk te maken, geheel te controle-
ren, en eventueel na beoordeling te kunnen sluiten (wan-
neer de zaak niet meer zo excellent is).

Tegen beide krachten is waakzaamheid geboden.

(6) De wetenschappelijke arbeid is niet als zodanig op
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erkenning en succes gericht maar op kennis en begrip. Er
is hier van gewoon werk sprake net als bij het onderwijs.
Voor U staat een wetenschappelijke jan modaal wiens
productieve kracht uitsluitend ligt in wat ik modale we-
tenschap zou willen noemen. De modale onderzoeker is
voor het totaal der wetenschap naar ik hoop even vitaal
als het eerder genoemde toptalent.
Op gevaar af U te vervelen hier enkele kenmerken van
de modale onderzoeker (MO). MO maakt duidelijke on-
derzoeksverslagen en vergewist zich naar vermogen van
de nieuwheid van de resultaten. MO wordt hierbij gehin-
derd door gebrek aan contacten en geholpen door een
onbevooroordeelde instelling. MO staat achter het eigen
werk ongeacht negatief 'peer judgement' of publicatie-
problemen bij kwaliteitstijdschriften. MO besteedt de
tijd niet voornamelijk aan reclame voor eigen ideedn en
is niet bang dat de wetenschap aan de kwantiteit van
eigen of andermans werk ten onder gaat. MO maakt zich
echter wel ongerust over het eigen onvermogen om de
hedendaagse stortvloed van literatuur te overzien.

(7) Het verschijnsel van de sluipende prematurisering.
Dit is een verschijnsel dat zich met grote regelmaat in
mijn omgeving voordoet. Men stelle zich voor dat onder-
zoekers 01 in project P1 werken aan doel D1 gefinan-
cierd door middelen MI.
Nu doet zich een wenkend financieel perspectief voor.
Om van deze optie te profiteren wordt het project uitge-
breid. Meer onderzoekers 02 werken nu in groter pro-
ject P2 aan ruimere doelstellingen D2 met meer midde-
len M2.
Ons vak eigen dient zich wederom een mooi financieel
perspectief aan. Om ook deze bron aan te boren wordt
de groep nogmaals vergroot. De nieuwe geldschieter eist
vanzelfsprekend dat de doelen coherent en realistisch
zijn en daarom wordt het pakket doelen herzien. We zien
nu project P3 = (03, D3, M3).
Interessant is nu de positie van de oorspronkelijke groep
onderzoekers 01. Het is heel wel denkbaar dat hun doe-
len inmiddels te ambitieus, optimistisch, of idealistisch
worden geacht. De activiteiten van deze groep zijn bin-
nen het project P3 nu prematuur geworden (en daarmee
ongewenst). Voor de leden van groep 01 is dit soms een
sluipend en ondoorzichtig gebeuren.
Genoemd verschijnsel is niet nieuw, zo heb ik een top-
ambtenaar terzake wetenschap ooit horen stellen dat de
onderzoekers Van Wijngaarden en Dijkstra de informa-
tica in Nederland meer kwaad dan goed hebben gedaan.
Inderdaad, de geslaagde poging van deze onderzoekers
om in de informatica wereldfaam te verwerven was pre-
matuur in het licht van de toenmalige Nederlandse eco-
nomische prioriteiten. In mijn ogen was hun prioriteits-
stelling uitstekend; hun werk heeft er aanmerkelijk toe
bijgedragen dat Europa een deel van het initiatief op
programmatuurgebied (i.h.b. programmeertalen) in
handen heeft kunnen houden. Preoccupatie met kort-
stondige economische belangen was toen een fout ge-
weest.

(8) Over de financiering. Aan mij als nieuwkomer in de-
ze functie werd snel geopenbaard dat beoordeling nu
plaats zal vinden op basis van mijn vermogen tot het aan-
boren van fondsen. Actief ten strijde getrokken zie ik nu
de omvang van het slagveld. De volgende financierings-
mogelijkheden werden en worden door mij vanuit diver-

se coalities onderzocht (veelal zonder het gewenste ef-
fect):
PAO, NFI, ISP, STW, ZWO, ESPRIT, RACE en STI-
MULATION.
De VF, EUREKA en Ada-EUROPE hebben nog even
moeten wachten, maar het oprichten van onderzoeksin-
stituten heeft mogelijk een hogere prioriteit (?).
Het weerbericht is: hier en daar een bui en je loopt met
een emmer rond om zoveel mogelijk water op te vangen.
Het zal U duidelijk zijn dat op dit slagveld de weten-
schappelijke arbeid zelf prematuur is geworden.

(9) We doen ons werk in een tijd waarin zeer grote pro-
blemen op wereldschaal zich voortdurend aanscherpen.
De ernstige teruggang van de biosfeer is een fenomeen
dat door geen menselijke culturele activiteit gecompen-
seerd kan worden. Hier ligt in feite een loyaliteitscon-
flict.

WAT IS TOEGEPASTE LOGICA?

De logica wordt op bescheiden schaal toegepast in de zui-
vere wiskunde, in de grondslagen van de kwantumme-
chanica, via de deontische logica in het onderzoek naar
de grondslagen van het juridisch denken, en via de non-
standaardanalyse in de theorie van de economische
evenwichten. Van groter belang is de formele logica voor
de taalkunde en de taalfilosofie, men denke aan Monta-
gue-grammatica's en modale logica. De formele wiskun-
dige logica vormt vrijwel exclusief het uitgangspunt voor
het onderzoek naar de grondslagen van de wiskunde. Dit
laatste verschijnsel is zo sterk dat er in veler ogen zelfs
van een identificatie sprake is.
Minstens zo belangrijk als bovengenoemde toepassings-
mogelijkheden, is het werkterrein dat de informatica aan
de logica biedt. Het belang van de logica voor de infor-
matica kan als volgt worden ingezien. (1) Elke inleiding
in de digitale technieken omvat de logische of Boolse
schakelingen. Dit is een notationele variant van de pro-
positielogica. (2) Het 5' generatie computerproject zoals
gedefinieerd in Japan heeft de programmeertaal PRO-
LOG als uitgangspunt genomen. Dit is een notationele
variant van de kwantorvrije predicatenlogica over de
voegtekens conjunctie en implicatie (3) De klassieke
programmeertaal LISP is een variant van de lambda-cal-
culus. (4) De le orde predicatenlogica speelt een vitale
rol bij programmacorrectheidsbewijzen, specificatieta-
len en database-querytalen. (5) Methoden uit de bewijs-
theorie en de constructieve wiskunde hebben directe be-
tekenis voor het automatisch programmeren, een thema
dat weer volop in de belangstelling staat.
Wil men het onderzoek in de programmatuur kunnen
overzien dan is een aanmerkelijke bekendheid met de
moderne mathematische logica inmiddels vereist. Kon ik
5 jaar geleden nog denken er genoeg vanaf te weten, nu is
dit niet meer zo. Mijn huiswerk voor de komende perio-
de omvat de volgende zaken: (1) categorische combina-
torische logica, in verband met de implementatie van
herschrijfsystemen en functionele talen, (2) categoriedn-
theorie als generalisatie van de theorie van continue tra-
lies in verband met het beschrijven van de oplossingen
van stelsels vergelijkingen in de procesalgebra, (3) reso-
lutielogica en de logische grondslagen van PROLOG, in
verband met de programmatuuraspecten van expertsys-
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temen, (4) completering van herschrijfsystemen in het
bijzonder in de aanwezigheid van commutativiteit en as-
sociativiteit, in verband met de implementatie van alge-
braische specificaties.
Op de vraag of de filosofie wel de juiste plaats is voor een
afdeling toegepaste logica wil ik hier niet nader ingaan.
Vanzelfsprekend is het mijn eigen opvatting dat zulks
wel het geval is.

DE INFORMATICA ALS WETENSCHAP

De informatica als wetenschap is zo nieuw dat de op te
lossen problemen niemand glashelder voor de geest
staan. Los van vage doelstellingen als de intelligente ro-
bot en de zesde generatie machine kunnen weinigen de
concrete taakstellingen van het informatica-onderzoek
verwoorden.
Relatief bekende concrete doelstellingen zijn: snellere
geintegreerde schakelingen, meer schakelingen per op-
pervlakte-eenheid, de driedimensionale chip, de silicon-
compiler, de 'reusable software' (d.w.z. standaard soft-
ware componenten die tot grote objecten kunnen wor-
den geassembleerd), de robot met ogen en oren, medi-
sche expertsystemen en het programmeren in natuurlij-
ke taal.
Voor de onderzoeker zijn deze doelstellingen echter nog
onvoldoende concreet. Het is gebruikelijk dat onder-
zoek is gebaseerd op zekere vooronderstellingen V en
zich richt op het verwezenlijken van daaruit afgeleide ta-
ken T. Het complex (V, T) heeft veelal geen spoor van de
eenvoud van de zojuist genoemde doelen. Vaak bestaat
er onder de onderzoekers ook geen overeenstemming
over de redelijkheid van de hypothesen V en daarmee
over de taakstellingen T. Het loont de moeite om van dit
verschijnsel enkele voorbeelden te schetsen (die onge-
twijfeld niet ieders instemming zullen hebben):
(i) V: asymptotische analyse van de complexiteit van al-
gorithmen is informatief. T: zoek asymptotisch optimale
algorithmen voor allerlei rekenproblemen. Velen menen
dat het feit dat een asymptotisch goed algorithme vaak
praktisch slecht is, het nut van asymptotische analyse
weerlegt en dat de T staat voor theoretisch'.
Dit standpunt is natuurlijk onjuist. Al les wat gezegd kan
worden is dat asymptotische analyse niet alle relevante
informatie verschaft, een nogal voor de hand liggende
zaak.
(ii) V: een te ontwikkelen programma kan eerst formeel
worden gespecificeerd, dan methodisch geImplemen-
teerd om tenslotte de correctheid van de implementatie
formeel te bewijzen. T: onderzoek en maak specificatie-
talen, ontwerptechnieken en bewijsmethoden.
Velen menen dat de hypothese V zo wereldvreemd is dat
de T hier staat voor 'verloren tijd'.
Dit standpunt is natuurlijk onjuist. Inderdaad zijn in veel
omstandigheden de kosten van een formele werkwijze
prohibitief, maar dat sluit niet uit dat er extreme omstan-
digheden kunnen zijn waarin zulke kosten wel gerecht-
vaardigd zijn.
(iii) V: er is behoefte aan nieuwe programmeertalen voor
allerlei specifieke doelen, T : maak zo'n taal. Velen me-
nen dat de overvloed aan programmeertalen al zo groot
is dat de T hier staat voor laat'.
Ook dit standpunt is in z'n algemeenheid niet juist. De
programmeertalen behoren tot de principiele intellec-

tuele producten van de informatica. Voor verbeteringen
is vermoedelijk nog eeuwen ruimte.
(iv) V: combinatie van goede informatiesystemen en in-
ferentieprocedures leidt tot lerende en kunstmatig intel-
ligente systemen. T: maak expert-systemen.
Velen menen (meenden?) dat door gebrek aan diepgang
het onderzoek betreffende de kunstmatige intelligentie
een bijkans frauduleuze zaak is en dat de T hier staat
voor mooi om waar te zijn'.
Dit standpunt is eveneens te pessimistisch. Immers de
vraag naar het hoe en wat van de kunstmatige intelligen-
tie is evident de belangrijkste en intrinsiek meest interes-
sante die zich binnen de informatica aan ons voordoet.
Elke volgende generatie zal zich inspannen om op dit
punt voortgang te boeken, hoe gering ook. Van geringe
vooruitgang is op dit moment tenminste sprake.

De informatica als onderzoeksgebied heeft een zekere
verwantschap met de vaderlandse politiek. Wie hier een
stem uitbrengt voor enige politieke groepering weet van
te voren dat het merendeel der collega-stemmers zich
met deze keuze niet kan verenigen.

PROGRAMMATUURONDERZOEK I: in de schaduw

Over de gehele wereld wordt intensief geprogrammeerd.
De behoefte aan nieuwe methoden en technieken is
overal aanwezig. Het bereiken van een serieuze verbete-
ring van productiviteit en kwaliteit is echter niet zo een-
voudig gebleken.
De grote ontwikkelingen op dit gebied worden boven-
dien ondersteund door adembenemend sterke belangen-
groepen. Exemplarisch is hier de programmeertaal Ada.
Dit is een product van het Amerikaanse ministerie van
defensie. Deze grootste consument van software ter we-
reld zal naar verwachting in staat zijn om Ada algemeen
ingang te doen vinden. Zo zal dan nog vele jaren de om-
schakeling naar Ada de belangrijkste ontwikkeling in de
programmatuurwereld zijn. (Ada is een frappant corn-
plexe en veelomvattende taal, waarin verschillende ab-
stracties optreden die op de gebruikers van conventione-
le talen als COBOL en FORTRAN een futuristische in-
druk zullen maken.)
Ten tweede wil ik noemen de technische voortgang ter-
zake randapparatuur zoals werkstations en laserprinters.
Standaardisatie op deze gebieden is nodig en duur. Het
laat zich aanzien dat in het bijzonder de overgang op ge-
avanceerde werkstations in de komende vijf tot tien jaar
het werk van de programmeur sterk zal veranderen, en
dat deze overgang een groot deel van onze energie gaat
opeisen.
In de schaduw (marge) van deze dominante ontwikkelin-
gen wordt gewerkt aan de mogelijke ideedn voor de toe-
komst. Ook mijn onderzoek bevindt zich in deze scha-
duw.

PROGRAMMATUURONDERZOEK II: wat is het pro-
bleem?

De vraagstelling achter het programmatuuronderzoek
wordt treffend geillustreerd door D. L. Parnas in zijn
brief van 28 juni 1985 aan J. H. Offut, assistent directeur
van de SDI Organisatie.
Deze brief met bijlagen heeft in wetenschappelijke kring
uitgebreid gecirculeerd. Parnas deelt daarin mee dat hij

1056 Informatie jaargang 27 nr. 12 pag. 1033 t/m 1128 december 1985

'te

'te

Xe



zijn medewerking aan SDI opzegt en uit het 'panel on
computing in support of battle management' stapt. An-
ders dan menig Nederlander zou verwachten doet hij dit
niet om politieke maar om vaktechnische redenen. Het
loont de moeite deze vaktechnische argumentatie te be-
studeren .
(a) de 'battle management control software' die SDI
vergt is uiterst complex en kan in vredestijd niet bij bena-
dering onder realistische omstandigheden worden ge-
test.
(b) logische specificatie, programmaverificatie,transfor-
mationeel ontwerp en heuristische technieken uit de arti-
ficiele intelligentie zijn alle nog lang niet inzetbaar als
methoden om complexe systemen betrouwbaar en voor-
spelbaar correct te ontwerpen en implementeren. (Langs
deze weg zou men in principe praktijktests kunnen ver-
mijden, maar dat is dus toekomstmuziek.)
(c) het traditionele software engineering onderzoek leidt
weliswaar tot produktiviteitsverhoging maar is geba-
seerd op het principe van de modularisering. Juist het
vinden van een goede modularisering leidt echter tot gro-
te theoretische en vaktechnische complicaties. Parnas
noemt als voorbeeld dat het niet meevalt een module te
schrijven die oppervlak en zwaartekrachtsveld van de
aarde beschrijft.
De conclusie van Parnas is dat de programmatuurkant
van SDI op dit moment niet haalbaar is. Werkelijk bete-
re methoden zijn vereist.
U ziet hier een (de?) probleemstelling op het gebied van
het programmatuuronderzoek. Natuurlijk doen de door
Parnas genoemde problemen zich ook bij vraagstellin-
gen op kleinere schaal voor. Eenieder die zich bij het on-
derzoek door civiele doelstellingen wil laten motiveren
heeft daarvoor dan ook ruimschoots de gelegenheid. Dat
neemt niet weg dat elke aanmerkelijke vooruitgang ter-
zake programmatuurtechnologie en -methodiek ook
SDI naderbij kan brengen. Ook dit werpt een schaduw
over het programmatuuronderzoek.

PROGRAMMATUURONDERZOEK begrippen,
deelaspecten en horizontale integratie

Het vak kenmerkt zich door een grote verscheidenheid
aan noties en abstracties die vaak vage grenzen hebben.
Hier volgt een lijst van zes categorieen met voorbeelden
van elementen (met verontschuldigingen voor de vele
onverklaarde acronymen en de vele omissies):
(1)programmeertalen: ABC, Ada, ALGOL 68, AL-
PHARD, APL, BASIC, C, CHILL, CLU, COBOL,
ECOL, EUCLID, FORTH, FORTRAN, LISP, LU-
tID, MIRANDA, MODULA-2, OCCAM, PASCAL,
POOL, PROLOG, SASL, SETL, SIMULA, SMALL-
TALK, SNOBOL, TWENTEL
(2)procesgeorienteerde specificatietechnieken en pseudo-
codes: CCS, CSP, flowcharts, LOTOS, MEIJE, NS-dia-
grammen, padexpressies, Petrinetten, procesalgebra,
termherschrijfsystemen, SMX, SDL, TCSP, trace-theo-
rie
(3) datageorienteerde specificatietechnieken: algebra-
sche specificaties (Act-one, AFFIRM, CLEAR, COLD-
S, HOPE, LARCH, LOOK, PLUSS, OBJ 2, OB-
SCURE, SEKI); datastructuurdiagrammen (Bach-
manndiagrammen, dataflowdiagrammen, JSP-diagram-
men entity-relationship-diagrammen en semantische

netwerken), relationele algebra (SEQUEL, ERA);
NIAM, Z
(4) globale systeemontwikkelingsmethoden en metho-
den voor 'requirements engineering': CIP, GYPSY,
HDM, HOS, ISAC, ISDOS, JSD, JSP, MASCOT,
SADT, SDM, SREM, VDM
(5) verificatietechnieken: AUTOMATH, dynamische
logica, Floyd-Hoare logica, LCF, PL/CV, temporele lo-
gica
(6) software hulpmiddelen: compilers, syntaxgestuurde
editors, codegenerators, ontwerpdatabases, versiebe-
heerssystemen, verificatiesystemen, bedrijfssystemen,
termherschrijvers, grafische pakketten, projectbeheer-
singssystemen, programmeeromgevingen; RAP, RE-
VE, REVEUR, MENTOR, ASSPEGIQUE

Niet in deze categoriedn vallen lifecycle-modellen, en
ontwerpstrategieen zoals top-down, bottom-up en trans-
formationeel ontwerp.

Verschillende onderzoeksfiguren dienen zich nu aan:
(a) technische verbetering: neemeen element van een ca-
tegorie, onderzoek daarvan de eigenschappen en zoek
naar mogelijke verbeteringen,
(b) technische innovatie: zoek een nieuwsoortig element
voor een gegeven categorie,
(c) categoriale integratie: zoek universele elementen
voor een gegeven categorie, door gunstige combinatie
van reeds voorhanden zijnde features,
(d) horizontale integratie: neem een aantal representan-
ten uit verschillende categorieen en combineer die tot
een 'methode' voorzien van de nodige hulpmiddelen,
Door ESPRIT pilot project FAST werd de benaming
'method' engineering' voor deze werkzaamheidvoorge-
steld.

Hier zijn enkele van de vele mogelijke combinaties die
zich voor horizontale integratie zouden kunnen lenen.
(i) 1/ABC + 2/Petrinetten + 3/relationele algebra + 4/
CIP + 5/Floyd-Hoare logica
(ii) 1/POOL + 2/procesalgebra + 3/COLD-S + 4/SDM
+ 5/dynamische logica
(iii) 1/MODULA-2 + 2/CSP + 3/LARCH + 4/MAS-
COT + 5/temporele logica
(iv) 1/COBOL + 2/(SMX + Petrinetten) + 3/dataflow-
diagrammen + 4/SDM
(v) 1/PROLOG + 2/termherschrijfsystemen + 3/Act-
one + 5/LCF

Zelf heb ik de meeste affiniteit tot onderzoek van de ca-
tegorieen technische verbetering en categoriale integra-
tie. Technische innovatie is slechts weinigen gegeven en
horizontale integratie is bijzonder duur en arbeidsinten-
sief.

PROGRAMMATUURONDERZOEK IV: wiskundige
notaties en technieken

In deze sectie wil ik met name enkele wiskundige (logi-
sche) technieken die al in de vorige sectie genoemd wer-
den nader bespreken. Aan deze thema's heb ik tot nu toe
vanuit verschillende samenwerkingsverbanden intensief
gewerkt en dat hoop ik ook in de komende jaren te kun-
nen blijven doen.
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(1)Floyd-Hoare logica. Het betreft hier een zeer elegant
formeel bewijssysteem voor partiele programmacorrect-
heid. Ook de namen Naur en Turing zijn met deze tech-
niek verbonden. De principiele methode van de Floyd-
Hoare logica is het toekennen van expliciete asserties en
invarianten aan een programmatekst. Deze asserties en
invarianten beschrijven de toestanden van de door het
programma bestuurde automaat. Bewijsregels worden
gebruikt om het aanbrengen van asserties en invarianten
te legitimeren. Het is ook mogelijk om te rekenen met
formele (dus niet expliciete) asserties en invarianten. Zo
komt men aan bewijssystemen voor programmaequiva-
lentie (of-inclusie) en totale correctheid, die gebaseerd
zijn op het transformeren van asserties en invarianten.
Binnen het raamwerk van een tweede orde logica die ook
voor datatypebeschrijving zinvol is ontstaat zo een 'inva-
riantencalculus' die m.i. nog veel onderzoek waard is.
(2) algebraische specificaties. Het is mijn overtuiging dat
het algebraisch specificeren van abstracte datatypen een
intrinsiek paradigma van de programmatuur vormt. Dit
in weerwil van het feit dat praktische toepassingen niet
zo snel zijn ontstaan als sommigen hoopten. Met deze
methode zijn de namen van Goguen, Guttag, Ka-
phengst, Reichel, Thatcher, Wagner en Wright verbon-
den. Mijn interesse gaat met name uit naar het toepassen
van technieken uit de recursietheorie voor het klassifice-
ren van de specificerende kracht van allerlei speciale al-
gebraische formalismen. In het bijzonder betreffende de
concepten modularisering en parametrisering is hier nog
veel werk mogelijk. Daarnaast is het schrijven van grote
algebraische specificaties een spectaculaire uitdaging.
Als voorlopig einddoel zie ik de vervaardiging van een
zinvolle en begrijpelijke specificatie met pakweg 500 mo-
dulen, 2500 soorten en functies en 10 000 vergelijkingen.
(3) procesalgebra. Deze activiteit bouwt voort op werk
van De Bakker & Zucker, Brookes, Hoare, Milne, Mil-
ner en Park. Wij vatten de procesalgebra op als een spe-
ciaal geval van algebraische specificaties met nadruk op
initiele algebra semantiek. Het onderwerp wordt gemo-
dulariseerd door een familie van axiomasystemen te ont-
werpen die verschillende features beschrijven zoals: syn-
chrone en asynchrone communicatie, interrupts, encap-
sulatie, abstractie en zijeffecten op een globale toestand.
Belangrijk hulpmiddel is hierbij het vrijelijk invoeren
van additionele operatoren teneinde optimale algebrai-
sche eigenschappen te verkrijgen.
Toepassingen zoeken we in de verificatie van communi-
catieprotocollen en het ontwerpen van concurrency-sec-
ties voor specificatietalen. De theorie komt voort uit er-
varingen en problemen die zich voordoen bij het doorre-
kenen van concrete voorbeelden. Het lijkt erop dat hier
nog een groot onderzoeksgebied braak ligt.
(4) termherschrijfsystemen. Aan dit onderwerp zijn ten-
minste de volgende namen verbonden: Church, Landin,
Newman, Rosen, Rosser en Schönfinkel. Termher-
schrijfsystemen zijn een onmisbaar hulpmiddel bij de
consistentieanalyse van algebraische specificaties. Daar-
naast is termherschrijving een kanoniek implementatie-
mechanisme (machinemodel) dat in de komende jaren
aan belang zal winnen, zij het dat commercidle toepas-
singen nog wel even op zich zullen laten wachten. In het
bijzonder betreffende reductiestrategieen voor her-
schrijfsystemen afgeleid van gegeven algebraische spec--
ficaties valt nog veel onderzoek te verrichten. Het func-
tioneel programmeren kan men zien als een aspect van

dit onderwerp, in die zin dat functionele talen vaak 'suga-
red versies' zijn van bekende termherschrijfsystemen als
CL, CCL en de lambda-calculus. Direct aangrenzend is
het terrein van de symbolic computation, PROLOG-im-
plementatie en resolutielogica.

PROGRAMMATUURONDERZOEK V: verticale inte-
gratie

Met de eerder genoemde horizontale integratie bedoel-
de ik het verbinden van verschillende elementen die elk
tot het terrein van de software engineering behoren, met
als doel methoden te creeren die aanmerkelijke delen
van het softwareontwikkelingstraject bestrijken.
Hiernaast is een andere combinatie van technieken mo-
gelijk die juist de grenzen van de subdiciplines der infor-
matica overschrijdt. Het Se generatie project is daarvan
een voorbeeld. Dit project combineert artificiele intelli-
gentie (AI) , programmatuur (PR) (te weten het ontwik-
kelen van varianten van PROLOG), en architectuur
(AR), (in de vorm van het maken van inferentiemachi-
nes). Het is bij zulk werk geen enkel probleem dat het
programmatuuraspect niet zo veelomvattend is, dat
wordt gecompenseerd door het belang van het verticale
traject. Van verticaal is hier sprake omdat men het zo kan
zien, dat de architectuur en hardware aan de basis staat,
de programmatuur een middennivo vormt en de artificid-
le intelligentie een bovenste nivo, inclusief doelstellin-
gen die de informatica overschrijden. Hier zijn nog een
paar varianten die een integratie tussen AI, PR en AR
beogen:
(i) AI: op actor-modellen gebaseerde simulatiemetho-
den, PR: een objectgeorienteerde specificatietaal en een
objectgeorienteerde programmeertaal, AR: parallelle
architecturen,
(ii) AI: automatisch verificatiesysteem, PR: procesalge-
bra plus algebraische specificaties, compilatie naar term-
herschrijfsystemen, AR: reductiemachine,
(iii) AI: op inductieve inferentie gebaseerd ontwerp-
hulpmiddel, PR: Petrinetten en dataflowdiagrammen,
ontwerpdatabases, AR: dataflowmachine.

Onderzoek naar verticale integratie is wetenschappelijk
erg atttractief. Het risico ervan ligt in de grote kans dat
specifiek ontworpen hardware en architecturen qua
prestatie achterop raken bij de zich voortdurend ontwik-
kelende meer conventionele technologieen.

PROGRAMMATUURONDERZOEK VI: de industrie

De eerder genoemde typen van onderzoek treffen we elk
binnen de vaderlandse industrie aan. Dat verschaft aca-
demische onderzoekers ruimschoots de gelegenheid om
met industriele onderzoekers uit de nabije omgeving sa-
men te werken (b.v. in het kader van ESPRIT). De vraag
is in welke mate de industrie op het gebied van de pro-
grammatuurtechnologie doorslaggevende resultaten kan
boeken die op een redelijke termijn toepasbaar zijn.
Hierbij moet men allereerst bedenken dat het volgens nu
gangbare schattingen 15 tot 20 jaar kan duren eer een
idee in deze sector de commercie haalt. Bovendien zijn
de kansen om een succes als FORTRAN, PASCAL of
UNIX te boeken onmiskenbaar niet zo groot meer; men
werkt nu voor kleinere delen van de koek.
Het is vermoedelijk onverantwoord de industrie te advi-
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seren zich geheel te verlaten op de resultaten van eigen of
ingehuurd onderzoek. Ook lijkt het mij in de regel on-
verstandig wanneer een bedrijf zich geheel afhankelijk
maakt van een nieuwe programmeertaal, systeemont-
wikkelingsmethode, machinearchitectuur, superchip-
technologie of wat dies meer zij. Zo'nkoers leidt tot een
hoog risico omdat de externe krachten zeer sterk zijn.
Anderzijds is het niet verstandig effect en snelheid van
de internationale researchinspanning op het gebied van
de programmatuurtechnologie te onderschatten (in het
bijzonder betreffende de kwaliteitsbewaking, en de ont-
wikkeling van gereedschappen). Precies hier ligt dan de
noodzaak voor het bedrijfsleven om programmatuuron-
derzoek direct of indirect te ondersteunen. Aileen een
actieve onderzoeksgroep is in staat om systematisch
nieuwe ontwikkelingen in het buitenland op te sporen, te
onderzoeken, te beoordelen en indien mogelijk en ge-
wenst te verbeteren.
Over de organisatievorm en de faciliteiten die zo'n on-
derzoeksgroep nodig heeft is in feite weinig bekend.
Evenmin is duidelijk hoeveel onderling onafhankelijke
onderzoeksgroepen er op dit gebied in Nederland zou-
den kunnen of moeten opereren. Wellicht kunnen SPIN
en TWAR aan deze discussie een bijdrage leveren.
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