PROGRAMMATUURONDERZOEK IN DE
SCHADUW
door prof.dr. J. A. Bergstra

INLEIDING

Een inaugurele rede is een versiering behorende bij de
aanvaarding van een functie als hoogleraar aan een Nederlandse Universiteit of Hogeschool. In mijn geval betreft het twee van zulke functies. Binnen de vakgroep Informatica van de Universiteit van Amsterdam zal ik mij
bezighouden met programmatuur en software engineering, en vanuit de vakgroep Logica in de centrale interfaculteit van de Rijksuniversiteit Utrecht zal ik het vak der
toegepaste logica beoefenen. De rede wordt uitgesproken in Amsterdam omdat hier mijn hoofdtaak ligt.
Het is voor elke oppervlakkige beschouwer van de Nederlandse academische wereld duidelijk dat het hoogleraarschap meer nog dan de promotie het beginpunt der
wetenschappelijke volwassenheid markeert. Het innemen van een schaarse positie is vereist. In overeenstemming met mijn vroegere standpunten in deze meen ik
uiting te moeten geven aan mijn opvatting dat het wetenschappelijk 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 vertegenwoordiging van UD en UHD nivo in de werkgemeenschapsbesturen structureel verbeterd wordt.
Terugkerende tot de ratio van deze voordracht. Het nut
van de oratie ligt natuurlijk daarin dat men de zgn. kersverse 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 overbodig. Alvorens in te gaan op wetenschappelijke standpunten over programmatuur en toegepaste logica wil ik
graag een serie losse opmerkingen de revue laten passeren.
(1) De informatica maakt nu een zeer snelle groei door.
Dit hangt samen met een combinatie van zware economische druk en een snelle verruiming van de technologische
mogelijkheden. Zonder twijfel speelt de fysica als ondersteunende 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 industriele informatica lijkt echter veel krachtiger dan die van
de industrieel toegepaste wiskunde destijds.

(3) De periode van een schaarste aan (technisch) automatiseringspersoneel is bij de huidige opleidingscapaciteit echter toch afzienbaar. Men mag zich zelfs de vraag
stellen of de `drs. in de informatica' niet te laat op de
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Op 11 november jl. aanvaardde ons redactielid dr.
Jan Bergstra de ambten van gewoon hoogleraar in

de programmatuur aan de Universiteit van Amsterdam en van buitengewoon hoogleraar in de
toegepaste logica aan de Rijksuniversiteit
Utrecht. Zijn inaugurele rede hield hij te Amsterdam, 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 vakgebied 'informatica', de rol van de mathematische
logica daarin, en de relaties van beide met de toepassingspraktijk 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 Informatica-Universiteit mikt zo te zien ook niet op technici maar op studenten met een affiniteit tot management.
Overigens meen ik dat de benaming Informatica-Universiteit een contradictio in terminis in zich draagt, in dit
verband verdient de term Informatica-Academie misschien 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 invarianten zullen de bezigheden van mensen betreffen. Het
lijkt een rale verwachting dat de wiskundige analyse van
hardware, software en systeemontwikkeling zo'n invariant is.
(5) Een korte blik in de kranten is voldoende om te begrijpen 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 excellence'. 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 excellent willen isoleren om deze vervolgens van speciale
financiering afhankelijk te maken, geheel te controleren, en eventueel na beoordeling te kunnen sluiten (wanneer 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.

se coalities onderzocht (veelal zonder het gewenste ef-

Voor U staat een wetenschappelijke jan modaal wiens
productieve kracht uitsluitend ligt in wat ik modale wetenschap 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 onderzoeksverslagen en vergewist zich naar vermogen van

PAO, NFI, ISP, STW, ZWO, ESPRIT, RACE en STIMULATION.
De VF, EUREKA en Ada-EUROPE hebben nog even
moeten wachten, maar het oprichten van onderzoeksinstituten heeft mogelijk een hogere prioriteit (?).
Het weerbericht is: hier en daar een bui en je loopt met

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-

fect):

een emmer rond om zoveel mogelijk water op te vangen.

Het zal U duidelijk zijn dat op dit slagveld de wetenschappelijke arbeid zelf prematuur is geworden.

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

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

eigen of andermans werk ten onder gaat. MO maakt zich

flict.

echter wel ongerust over het eigen onvermogen om de
hedendaagse stortvloed van literatuur te overzien.
WAT IS TOEGEPASTE LOGICA?

(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 gefinancierd door middelen MI.
Nu doet zich een wenkend financieel perspectief voor.
Om van deze optie te profiteren wordt het project uitgebreid. Meer onderzoekers 02 werken nu in groter project P2 aan ruimere doelstellingen D2 met meer middelen 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 doelen inmiddels te ambitieus, optimistisch, of idealistisch
worden geacht. De activiteiten van deze groep zijn binnen 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 topambtenaar terzake wetenschap ooit horen stellen dat de
onderzoekers Van Wijngaarden en Dijkstra de informatica in Nederland meer kwaad dan goed hebben gedaan.
Inderdaad, de geslaagde poging van deze onderzoekers
om in de informatica wereldfaam te verwerven was prematuur in het licht van de toenmalige Nederlandse economische prioriteiten. In mijn ogen was hun prioriteitsstelling 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 kortstondige economische belangen was toen een fout ge-

De logica wordt op bescheiden schaal toegepast in de zui-

vere wiskunde, in de grondslagen van de kwantummechanica, 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 Montague-grammatica's en modale logica. De formele wiskundige 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 toepassingsmogelijkheden, is het werkterrein dat de informatica aan
de logica biedt. Het belang van de logica voor de informatica 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 propositielogica. (2) Het 5' generatie computerproject zoals
gedefinieerd in Japan heeft de programmeertaal PROLOG 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-calculus. (4) De le orde predicatenlogica speelt een vitale
rol bij programmacorrectheidsbewijzen, specificatietalen en database-querytalen. (5) Methoden uit de bewijstheorie en de constructieve wiskunde hebben directe betekenis 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

ze functie werd snel geopenbaard dat beoordeling nu

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 periode omvat de volgende zaken: (1) categorische combinatorische logica, in verband met de implementatie van
herschrijfsystemen en functionele talen, (2) categoriedntheorie als generalisatie van de theorie van continue tra-

plaats zal vinden op basis van mijn vermogen tot het aanboren van fondsen. Actief ten strijde getrokken zie ik nu
de omvang van het slagveld. De volgende financieringsmogelijkheden werden en worden door mij vanuit diver-

lies in verband met het beschrijven van de oplossingen
van stelsels vergelijkingen in de procesalgebra, (3) resolutielogica en de logische grondslagen van PROLOG, in
verband met de programmatuuraspecten van expertsys-

weest.

(8) Over de financiering. Aan mij als nieuwkomer in de-
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temen, (4) completering van herschrijfsystemen in het
bijzonder in de aanwezigheid van commutativiteit en associativiteit, in verband met de implementatie van algebraische 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 robot 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 oppervlakte-eenheid, de driedimensionale chip, de siliconcompiler, de 'reusable software' (d.w.z. standaard software componenten die tot grote objecten kunnen worden geassembleerd), de robot met ogen en oren, medische expertsystemen en het programmeren in natuurlijke taal.
Voor de onderzoeker zijn deze doelstellingen echter nog

onvoldoende concreet. Het is gebruikelijk dat onderzoek is gebaseerd op zekere vooronderstellingen V en
zich richt op het verwezenlijken van daaruit afgeleide taken 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 ongetwijfeld niet ieders instemming zullen hebben):
(i) V: asymptotische analyse van de complexiteit van algorithmen 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 'te 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 geImplementeerd om tenslotte de correctheid van de implementatie
formeel te bewijzen. T: onderzoek en maak specificatietalen, 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 omstandigheden kunnen zijn waarin zulke kosten wel gerechtvaardigd zijn.
(iii) V: er is behoefte aan nieuwe programmeertalen voor
allerlei specifieke doelen, T : maak zo'n taal. Velen menen dat de overvloed aan programmeertalen al zo groot
is dat de T hier staat voor Xe laat'.
Ook dit standpunt is in z'n algemeenheid niet juist. De

programmeertalen behoren tot de principiele intellec1056

tuele producten van de informatica. Voor verbeteringen
is vermoedelijk nog eeuwen ruimte.
(iv) V: combinatie van goede informatiesystemen en inferentieprocedures leidt tot lerende en kunstmatig intelligente 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 'te mooi om waar te zijn'.
Dit standpunt is eveneens te pessimistisch. Immers de
vraag naar het hoe en wat van de kunstmatige intelligentie is evident de belangrijkste en intrinsiek meest interessante 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 verbetering van productiviteit en kwaliteit is echter niet zo eenvoudig gebleken.
De grote ontwikkelingen op dit gebied worden bovendien ondersteund door adembenemend sterke belangengroepen. Exemplarisch is hier de programmeertaal Ada.
Dit is een product van het Amerikaanse ministerie van
defensie. Deze grootste consument van software ter wereld zal naar verwachting in staat zijn om Ada algemeen
ingang te doen vinden. Zo zal dan nog vele jaren de omschakeling naar Ada de belangrijkste ontwikkeling in de
programmatuurwereld zijn. (Ada is een frappant cornplexe en veelomvattende taal, waarin verschillende abstracties optreden die op de gebruikers van conventionele talen als COBOL en FORTRAN een futuristische in-

druk zullen maken.)
Ten tweede wil ik noemen de technische voortgang terzake randapparatuur zoals werkstations en laserprinters.
Standaardisatie op deze gebieden is nodig en duur. Het
laat zich aanzien dat in het bijzonder de overgang op geavanceerde 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 ontwikkelingen wordt gewerkt aan de mogelijke ideedn voor de toekomst. Ook mijn onderzoek bevindt zich in deze schaduw.
PROGRAMMATUURONDERZOEK II: wat is het probleem?

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
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zijn medewerking aan SDI opzegt en uit het 'panel on
computing in support of battle management' stapt. Anders dan menig Nederlander zou verwachten doet hij dit
niet om politieke maar om vaktechnische redenen. Het
loont de moeite deze vaktechnische argumentatie te be-

netwerken), relationele algebra (SEQUEL, ERA);

NIAM, Z
(4) globale systeemontwikkelingsmethoden en methoden voor 'requirements engineering': CIP, GYPSY,

HDM, HOS, ISAC, ISDOS, JSD, JSP, MASCOT,

studeren .

SADT, SDM, SREM, VDM
(5) verificatietechnieken: AUTOMATH, dynamische
logica, Floyd-Hoare logica, LCF, PL/CV, temporele lo-

(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, transformationeel ontwerp en heuristische technieken uit de artificiele intelligentie zijn alle nog lang niet inzetbaar als
methoden om complexe systemen betrouwbaar en voorspelbaar 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 gebaseerd op het principe van de modularisering. Juist het

vinden van een goede modularisering leidt echter tot grote 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 betere 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 vraagstellingen op kleinere schaal voor. Eenieder die zich bij het onderzoek door civiele doelstellingen wil laten motiveren
heeft daarvoor dan ook ruimschoots de gelegenheid. Dat
neemt niet weg dat elke aanmerkelijke vooruitgang terzake programmatuurtechnologie en -methodiek ook
SDI naderbij kan brengen. Ook dit werpt een schaduw
over het programmatuuronderzoek.
PROGRAMMATUURONDERZOEK III: 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, ALPHARD, APL, BASIC, C, CHILL, CLU, COBOL,

ECOL, EUCLID, FORTH, FORTRAN, LISP, LUtID, MIRANDA, MODULA-2, OCCAM, PASCAL,
POOL, PROLOG, SASL, SETL, SIMULA, SMALLTALK, SNOBOL, TWENTEL
(2)procesgeorienteerde specificatietechnieken en pseudocodes: CCS, CSP, flowcharts, LOTOS, MEIJE, NS-dia-

gica

(6) software hulpmiddelen: compilers, syntaxgestuurde
editors, codegenerators, ontwerpdatabases, versiebeheerssystemen, verificatiesystemen, bedrijfssystemen,
termherschrijvers, grafische pakketten, projectbeheersingssystemen, programmeeromgevingen; RAP, RE-

VE, REVEUR, MENTOR, ASSPEGIQUE

Niet in deze categoriedn vallen lifecycle-modellen, en
ontwerpstrategieen zoals top-down, bottom-up en transformationeel ontwerp.
Verschillende onderzoeksfiguren dienen zich nu aan:
(a) technische verbetering: neem een element van een categorie, 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 representanten 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 werkzaamheid voorge-

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/MASCOT + 5/temporele logica
(iv) 1/COBOL + 2/(SMX + Petrinetten) + 3/dataflowdiagrammen + 4/SDM
(v) 1/PROLOG + 2/termherschrijfsystemen + 3/Actone + 5/LCF
Zelf heb ik de meeste affiniteit tot onderzoek van de categorieen technische verbetering en categoriale integratie. Technische innovatie is slechts weinigen gegeven en
horizontale integratie is bijzonder duur en arbeidsintensief.

grammen, padexpressies, Petrinetten, procesalgebra,
termherschrijfsystemen, SMX, SDL, TCSP, trace-theo-

PROGRAMMATUURONDERZOEK IV: wiskundige
notaties en technieken

S, HOPE, LARCH, LOOK, PLUSS, OBJ 2, OBSCURE, SEKI); datastructuurdiagrammen (Bach-

In deze sectie wil ik met name enkele wiskundige (logische) technieken die al in de vorige sectie genoemd werden 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 kunnen blijven doen.

rie
(3) datageorienteerde specificatietechnieken: algebrasche specificaties (Act-one, AFFIRM, CLEAR, COLD-

manndiagrammen, dataflowdiagrammen, JSP-diagrammen entity-relationship-diagrammen en semantische
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(1)Floyd-Hoare logica. Het betreft hier een zeer elegant
formeel bewijssysteem voor partiele programmacorrectheid. Ook de namen Naur en Turing zijn met deze techniek verbonden. De principiele methode van de FloydHoare 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 programmaequivalentie (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 'invariantencalculus' 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

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

methode zijn de namen van Goguen, Guttag, Ka-

programmatuuraspect niet zo veelomvattend is, dat

phengst, Reichel, Thatcher, Wagner en Wright verbonden. Mijn interesse gaat met name uit naar het toepassen
van technieken uit de recursietheorie voor het klassificeren van de specificerende kracht van allerlei speciale algebraische 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

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 artificidle intelligentie een bovenste nivo, inclusief doelstellingen 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 simulatiemethoden, PR: een objectgeorienteerde specificatietaal en een

zinvolle en begrijpelijke specificatie met pakweg 500 modulen, 2500 soorten en functies en 10 000 vergelijkingen.

(3) procesalgebra. Deze activiteit bouwt voort op werk
van De Bakker & Zucker, Brookes, Hoare, Milne, Milner en Park. Wij vatten de procesalgebra op als een speciaal geval van algebraische specificaties met nadruk op
initiele algebra semantiek. Het onderwerp wordt gemodulariseerd door een familie van axiomasystemen te ontwerpen die verschillende features beschrijven zoals: synchrone en asynchrone communicatie, interrupts, encapsulatie, abstractie en zijeffecten op een globale toestand.
Belangrijk hulpmiddel is hierbij het vrijelijk invoeren
van additionele operatoren teneinde optimale algebraische eigenschappen te verkrijgen.
Toepassingen zoeken we in de verificatie van communicatieprotocollen en het ontwerpen van concurrency-secties voor specificatietalen. De theorie komt voort uit ervaringen en problemen die zich voordoen bij het doorrekenen van concrete voorbeelden. Het lijkt erop dat hier
nog een groot onderzoeksgebied braak ligt.
(4) termherschrijfsystemen. Aan dit onderwerp zijn tenminste de volgende namen verbonden: Church, Landin,

Newman, Rosen, Rosser en Schönfinkel. Termherschrijfsystemen zijn een onmisbaar hulpmiddel bij de
consistentieanalyse van algebraische specificaties. Daarnaast is termherschrijving een kanoniek implementatiemechanisme (machinemodel) dat in de komende jaren
aan belang zal winnen, zij het dat commercidle toepassingen nog wel even op zich zullen laten wachten. In het

bijzonder betreffende reductiestrategieen voor herschrijfsystemen afgeleid van gegeven algebraische spec-ficaties valt nog veel onderzoek te verrichten. Het func-

tioneel programmeren kan men zien als een aspect van
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PROGRAMMATUURONDERZOEK V: verticale integratie

Met de eerder genoemde horizontale integratie bedoelde 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 mogelijk die juist de grenzen van de subdiciplines der informatica overschrijdt. Het Se generatie project is daarvan
een voorbeeld. Dit project combineert artificiele intelligentie (AI) , programmatuur (PR) (te weten het ontwik-

kelen van varianten van PROLOG), en architectuur
(AR), (in de vorm van het maken van inferentiemachines). Het is bij zulk werk geen enkel probleem dat het

objectgeorienteerde programmeertaal, AR: parallelle
architecturen,
(ii) AI: automatisch verificatiesysteem, PR: procesalgebra plus algebraische specificaties, compilatie naar termherschrijfsystemen, AR: reductiemachine,

(iii) AI: op inductieve inferentie gebaseerd ontwerphulpmiddel, 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 ontwikkelende meer conventionele technologieen.
PROGRAMMATUURONDERZOEK VI: de industrie
De eerder genoemde typen van onderzoek treffen we elk
binnen de vaderlandse industrie aan. Dat verschaft academische onderzoekers ruimschoots de gelegenheid om
met industriele onderzoekers uit de nabije omgeving samen te werken (b.v. in het kader van ESPRIT). De vraag
is in welke mate de industrie op het gebied van de programmatuurtechnologie 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 onverstandig wanneer een bedrijf zich geheel afhankelijk
maakt van een nieuwe programmeertaal, systeemontwikkelingsmethode, machinearchitectuur, superchiptechnologie of wat dies meer zij. Zo'n koers 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 ontwikkeling van gereedschappen). Precies hier ligt dan de
noodzaak voor het bedrijfsleven om programmatuuronderzoek 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 gewenst te verbeteren.
Over de organisatievorm en de faciliteiten die zo'n onderzoeksgroep nodig heeft is in feite weinig bekend.
Evenmin is duidelijk hoeveel onderling onafhankelijke
onderzoeksgroepen er op dit gebied in Nederland zouden kunnen of moeten opereren. Wellicht kunnen SPIN
en TWAR aan deze discussie een bijdrage leveren.

REFERENTIES bij de onderwerpen genoemd in sectie P
IV; deze enigszins willekeurige lijsten geven per thema
een redelijk nauwkeurige gebiedsomschrijving.
Floyd-Hoare logica
[A 81]

K. R. Apt, Ten years of Hoare's logic: a survey part I, ACM TOPLAS 3 (4)
1981 blz. 431-483

[A,F&deR 80] K. R. Apt, N. Francez & W. P. de
Roever, A proof system for communicating sequential processes, ACM TOPLAS 2 (3) 1980 blz. 359-385
[deB 80]
J. W. de Bakker, Mathematical theory
of program correctness, Prentice Hall
1980

[B&K 84]

J. A. Bergstra & J. W. Klop, Proving
program inclusion using Hoare's logic.

[B&T 82]

J. A. Bergstra & J. V. Tucker, The

[C,G&H 83]

axiomatic semantics of while programs
based on Hoare's logic, Acta Informatica 21 1984 blz. 293-320
E. M. Clarke jr., S. German & J. Y

TCS 30 1984, blz. 1-48

Halpern, Effective axiomatisation of
Hoare logics, J.ACM 30 1983 blz. 612-

BESLUIT

De hoogleraar Van Da len wil ik bedanken voor zijn rol
als promotor alsook voor vele adviezen, te beginnen met
het advies om de zuivere logica te verruilen voor de informatica. De hoogleraar 011ongren wil ik bedanken voor
zijn inzicht dat de logica een voor de informatica onmisbare hulpdiscipline is en dat men veilig en logicus zonder
informatica-voorkennis kan aanstellen binnen een vakgroep informatica. De hoogleraar De Bakker tenslotte
heeft vanuit het CWI gedurende een periode van bijna
zeven jaar in steeds wisselende omstandigheden het onderzoek van mij en mijn collega's Baeten, Klop, Tiuryn
en Tucker op consequente en doeltreffende wijze bestuurlijk en inhoudelijk ondersteund. In het bijzonder de
samenwerking met Klop en Tucker was voor mij van essentidle betekenis.
Vervolgens wil ik graag de namen noemen van een aantal
vakgenoten met wie ik intensief heb kunnen samenwerken: Barendregt, Birrer, De len, Goeman, Heering, Jonkers, Klint, Meijer, Obbink, Smeets, Terlouw en Van
der Weide.
De besturen van FVI en UvA, en van CIF en RUU ben
ik erkentelijk voor het in mij gestelde vertrouwen en de
mij geboden kansen.
Het aantal vrienden en bekenden dat hier genoemd zou
moeten worden is groot. Ik beperk mij tot het noemen
van mijn ouders wier aandachtige en terughoudende stij1
van opvoeden mij een aanzienlijke vrijheid van ontwikkeling heeft gegeven en mijn vrouw die over een voor deze tijd grote tolerantie voor overwerk beschikt.
Tot mijn nieuwe collega's en tot de studenten zou ik dit
willen zeggen. Laat ons gebruik maken van het feit dat de
informatica nog jong is door onderzoek en onderwijs zoveel mogelijk parallel te laten lopen. Moge de fictie van
het informatica-standaardcurriculum ons leven niet bederven indachtig het vermoeden dat in ons vak de meest
waardevolle kennis die is die een ander niet heeft.
Ik heb gezegd.

636
[C 81]

L. Csirmaz, On the completeness of
proving partial correctness, Acta Cybernetica 5 1981 blz. 181-190

[F&O 85]

[H&W 73]

L. M. G. Feys & J. H. Obbink, Verification of a Hoare-style proof using
AUTOMATH, Philips Research Laboratories Eindhoven 1985

C. A. R. Hoare & N. Wirth, An axiomatic definition of the programming lan-

guage PASCAL, Acta Informatica 3
1973 blz. 335-355

[M&H 82]

A. R. Meyer & J. Y Halpern, Axiomatic definitions of programming lan-

[0 81]
[O&G 76]

guages, a theoretical assessment,
J.ACM 29 1982 blz. 555-576

E.-R. Olderog, Sound and complete
Hoare-like calculi based on copy rules,
Acta Informatica 16 1981 blz. 161-197

S. Owicki & D. Gries, An axiomatic
proof technique for parallel programs I,
Acta Informatica 6 1976 blz. 319-340

algebraische specificaties
[B,H&K 85]

[B&T 83a]

J. A. Bergstra, J. Heering & P. Klint,
Algebraic definition of a simple programming language, Rapport CS-R8504
CWI Amsterdam 1985
J. A. Bergstra & J. V. Tucker, Initial
and final algebra semantics for data type
specifications, two characterization

theorems, SIAM J. of Comp. vol. 12 2
1983 blz. 366-387

[B&T 83b]

Informatie jaargang 27 nr. 12 pag. 1033 tIm 1128 december 1985

J. A. Bergstra & J. V. Tucker, The
completeness of the algebraic specification methods for computable data types,
Inf. & Control vol. 54 no. 3 1983 blz.
186-200

1059

[B&W]

M. Broy & M. Wirsing, Partial ab-

[B&K 85]

stract types, Acta Informatica 18 1982
blz. 47-64
[E 82]

straction, TCS 37 (1) 1985 blz. 77-121

H. D. Ehrich, On the theory of speci-

[B,H&R]

fication, implementation and parametrization of abstract data types, J.ACM 29
1982 blz. 206-227
[E&M 85]

H. Ehrig & B. Mahr, Fundamentals

graphs on Theoretical Comp. Sci.,

[He 81]

[K 82]

[M 82]

based on fixed point transformations: se-

types, modules, and (why not?) generics

mantics and applications, proefschrift,
Vrije Universiteit Amsterdam 1985

gramming, 2 1984 blz. 179-210

[M 85]

Wagner & J. B. Wright, Initial algebra
J.ACM 26, 1977 blz. 68-95

[Mr 80]

J. V. Guttag, The specification and
[Mr 83]

J. V. Guttag & J. J. Horning, The al-

[R 83]

in: MC Tract 159, Mathematisch Centrum, Amsterdam 1983
termherschrijfsystemen
[B 81]

logic and the foundations of mathematics vol. 103 North-Holland 1981, revised edition 1984
[B & K 82]

M. 0. Rabin, Computable algebra,
table fields, Trans. AMS 95 1960 blz.
[deB 72]

341-360

M. Wirsing, Structured algebraic speci-

fications, a kernel language, Habilitation TU Munchen 1982

J. A. Bergstra & J. W. Klop, Conditional rewrite rules: confluency and termination, Rapport IW 198, Math. Centrum, Amsterdam 1982

general theory and the theory of compu-

[W 84]

H. P. Barendregt, The lambda calculus: : it's syntax and semantics, Studies in

J. Meseguer & J. A. Goguen, Initiality, induction and computability, SRI
CSL technical report 140 1983

M. Rem, Partially ordered computations, with applications to VLSI design,

kation: eine Einfiihrung, Springer Lehrbuch Informatik, 1983

[R 60]

R. Milner, Calculi for synchrony and
asynchrony, TCS 25 1983 blz. 267-310

gebraic specification of abstract data types, Acta Informatica 101978 blz. 27-52

[M&G 83]

R. Milner, A calculus of communicating systems, Springer LNCS 92 1982

application to programming of abstract
data types. Ph. D. Thesis, Toronto 1975

H. B. M. Jonkers, The formal definition of CO LD-n (n = 0,1, ...), Philips
Research Eindhoven, Working document ESPRIT project METEOR 1985
H. A. Klaeren, Algebraische Spezifi-

G. J. Milne, CIRCAL and the representation of communication, concurrency and time, ACM TOPLAS 7 (2) 1985
blz. 270-298

semantics and continuous algebras,

[K 831

J.-J. Ch. Meyer, Programming calculi

J. A. Goguen & Meseguer, Equality,

[G,T,W&W 77]J. A. Goguen, J. W. Thatcher, E. G.

[J 85]

C. J. Koomen, A structure theory of
communication network control, proefschrift TH Delft 1982

for logic programming, J. Logic Pro-

[G&H 78]

C. A. R. Hoare, Communicating sequential processes, Prentice Hall 1985

H. Ganzinger, Increasing modularity
and language independence in automatically generated compilers, Sci. of Comp.
Programming 3 1983 blz. 223-278

[G 75]

M. Hennessy, A term model for synchronous processes, Inf. & Control 51
(1) 1981 blz. 58-75

[Ho 85]

Springer 1985

[G&M 841

S. D. Brookes, C. A. R. Hoare & A.
W. Roscoe, A theory of communicating
sequential processes, J. ACM 32 (3) 1984
blz. 560-599

of algebraic specification I : Equations
and Initial semantics, EATCS Mono[G 831

J. A. Bergstra & J. W. Klop, Algebra
of communicating processes with ab-

N. G. de Bruijn, Lambda calculus notation with nameless dummies, Indag.
Math. 34 1972 blz. 381-392

[C 85]

P.

L. Curien, Categorical combina-

tors, Sequential algorithms and functio-

nal programming, Pitman Series in
Theoretical Comp. Sci. 1985

procesalgebra
[C&F 58]

[A&B 84]

D. Austry & G. Boudol, Algebre de
processus et synchronisation, TCS 30 (1)
1984 blz. 91-131

[B 86]

1958

[H & D 83]

J. C. M. Baeten, Procesalgebra, Te
verschijnen in Informatie, januari 1986

[B&Z 82]

J. W. de Bakker & J. I. Zucker, Processes and the denotational semantics of

[B&K 84]

J. Hsiang & N. Dershowitz, Rewrite
methods for clausal and non-clausal
theorem proving, in: pro. ICALP'83,
Springer LNCS 154 1983

[H & 0 80]

G. Huet & D. Oppen, Equations and

concurrency, Inf. & Control 54 (1/2)

rewrite rules: a survey, in: Formal lan-

1982 blz. 70-120

guages

J. A. Bergstra & J. W. Klop, Process
algebra for synchronous communication, Inf. & Control 60 (1/3) 1984 blz.
109-137

1060

H. B. Curry & R. Feys, Combinatory
logic vol.! North-Holland Amsterdam,

: perspectives and open problems, R. Book, ed. Academic Press

1980

[Ka 84]

S. Kaplan, Conditional rewrite rules,
TCS 23 (2,3) 1984 blz. 175-194
(lees verder op blz. 1076)

Informatie jaargang 27 nr. 12 pag. 1033 dm 1128 december 1985

