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Zo het zit er weer
bijna op en ook
mijn jaar als be-
stuurslid loop ten
einde. En dit? Dit is
de laatste Supre-
mum van univer-
siteitsjaar 2003-
2004.

Deze keer weer een zwaar gevulde editie van

jullie geliefde verenigingsblaadje, maar liefst 50

pagina’s puur leesplezier!!! Naast de standaard

stukjes van de voorzitter, van de decaan en

eWatch zijn er tal van andere. De BAC ver-

haalt over bananenjurken en sombrero’s, de

AC over bier en spelen. Daarnaast is er een

collage te vinden over de DET-dag, een dag

waarbij Delft, Eindhoven en Twente deelne-

men aan activiteiten. Deze dag wordt elk jaar

gewisseld van plaats en was dit jaar in Eind-

hoven. Jan de Kort verteld over zijn ervarin-

gen op de wissel AV. Ook de actievelingendag

en een half 5 activiteit worden nader toege-

licht.

Je zult enkele zaken lezen over het onderwijs.

Martijn Anthonissen verteld over een uitstapje

naar Italië waar hij een workshop “glas-bere-

keningen” bijwoonde. Deze keer wordt de

master BIS in het daglicht gesteld en is er een

interview met Kees Huizing, die wel eens een

beschuitje met JP zou willen eten. Christea

doet haar zegje over adaptive hypermedia.

De columns zijn natuurlijk aanwezig. Onder

hen bevinden zich koken voor nerds, buiten-

landse student aan het woord, EWD,

spRemco, B&B, in the spotlight, een film-

review en de allernieuwste aanwinst “Het

GEWIS-model”.

Daarnaast is het aan te raden om vooral ook de

puzzel te gaan maken, want daar is een waarde-

bon van 10 euro mee te winnen. Veel plezier!
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Van de voorzitter

Eric Kaasenbrood — voorzitter GEWIS
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Dit is alweer de
laatste keer dat ik
als voorzitter van
GEWIS een stukje
in de Supremum
mag schrijven.
Over een week tre-
den wij als be-
stuur af.  Een

mooi moment om eens terug te kij-
ken op mijn bestuurswezen. Wat
heb ik eigenlijk geleerd en was het
wel verstandig om het bestuur in
te gaan. Misschien had ik mijn tijd
wel beter in mijn studie kunnen ste-
ken.

Tijdens je bestuursjaar leer je veel nieuwe men-

sen kennen. Met veel van hen moet je overleg-

gen en/of samenwerken. Al snel kom je erach-

ter dat iedereen een andere persoonlijkheid

heeft en wat je bij de een juist wel moet zeg-

gen, kun je bij de ander beter niet zeggen. Door

de verschillende mensen die ik ontmoet heb

kan ik mensen beter benaderen op een manier

die hen aanspreekt.

Als voorzitter is een van je bezigheden het

delegeren van taken binnen je bestuur. Het de-

legeren heeft voor mij een negatieve bijklank.

Het suggereert dat de voorzitter boven het

bestuur staat. Dit is natuurlijk helemaal niet

zo. Als voorzitter werk je samen met je be-

stuur en kijk je naar het totaalbeeld. Voor dit

totaalbeeld maak je zelf een planning voor de

langere termijn. Zelf maakte ik in het begin de

planningen te optimistisch, maar gaande het

jaar ging het inplannen steeds beter.

Waar veel mensen moeite mee hebben, is het

spreken voor grote groepen mensen, zij ko-

men dan vaak stamelend over of moeten zich-

zelf tot in den treure voorbereiden, zodat ze

precies weten wat ze gaan zeggen. Zelf heb ik

een heel aantal keer moeten spreken voor gro-

tere groepen mensen en ik ben me keer op keer

meer op mijn gemak gaan voelen. In het begin

van het jaar stond ik een tekst op te ratelen

voor een massa mensen. Nu heb ik meer het

gevoel te spreken tegen een groep individuen.

Natuurlijk is het niet allemaal rozengeur en

maneschijn. Wat ik minder vond van mijn

bestuurswezen is dat ik voor de weet ik hoe-

veelste keer het wiel heb uitgevonden. Ieder

jaar komt er een nieuw bestuur en zij zullen

het ieder jaar over dezelfde problemen hebben

en vaak tot dezelfde conclusies komen. Zo heb

ik, ook dit jaar, weer eens uitgezocht hoe het

met de verzekeringen binnen GEWIS zat. Heb-

ben we weer gekeken of bruna.nl niet een be-

tere leverancier is voor boeken, enz. enz. Op

zulke momenten ervaar je dat het nuttig is dat

er notulen gemaakt worden en duik je het ar-

chief in om te kijken of er in het verleden al

eens is gesproken over zulke problemen. Ne-

gen van die tien keer met succes.

Dat ik er zelf veel van heb geleerd, is mooi,

maar ook in het bedrijfsleven hebben mensen

die naast hun studie diverse activiteiten heb-

ben ontplooid, vaak een pre. Zij hebben im-

mers aangegeven dat ze een gezonde interesse

hebben voor zaken op ander vlak.

Ik kan jullie allemaal aanraden ook buiten je

studie jezelf te ontwikkelen. Wij hebben na-

tuurlijk het liefste dat dit bij GEWIS zal zijn,

en natuurlijk heeft GEWIS hier talrijke moge-

lijkheden voor. Maar eigenlijk zijn er veel meer

plekken waar je veel kan leren buiten je studie.

Zolang je student bent, krijg je hiervoor nog

veel kansen. Kijk om je heen en grijp deze

kansen!!!!
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Van de decaan

Jos Baeten

Toen ik in Eindhoven kwam werken
vond ik de W-hal kenmerkend voor
de Technische Universiteit: veel
draaibanken en andere machines
waar mannen in stofjassen myste-
rieuze zaken stonden te maken. Gas-
ten leidde ik ook graag daar langs.

Nu, een aantal jaren later, is het aantal machi-

nes in de W-hal behoorlijk afgenomen, en er is

zelfs sprake van dat dit machinepark helemaal

wordt opgedoekt. Hoe komt dit? Waar is het

werk gebleven dat deze mensen deden?

Het antwoord is dat dit werk tegenwoordig

voor een groot deel binnen de computer plaats-

vindt. Ik wil hierbij 4 soorten werkzaamheden

onderscheiden, die met behulp van de compu-

ter worden uitgevoerd.

Allereerst is er specificatie, het beschrijven van

het (te realiseren of te analyseren) proces of

systeem, waarbij geabstraheerd wordt van een

groot aantal zaken, en de nadruk ligt op be-

paalde aspecten die essentieel zijn voor het

systeem. We maken een wiskundig model van

het systeem. Als we hierbij een specificatie-

taal gebruiken die formeel is, kan de specifica-

tie in zijn geheel ingevoerd worden in de com-

puter, die meteen al een aantal checks kan uit-

voeren.

Vervolgens is er simulatie, het uitvoeren van

een mogelijke executie van het systeem. We

kunnen klimaatontwikkelingen simuleren, het

verloop van een chemische reactie, het uitvoe-

ren van een programma.

Dan is er visualisatie. De computer is in staat

prachtige plaatjes te maken, van een atoom,

van Mars, maar ook bijvoorbeeld van een

transitiesysteem met

honderdduizenden

toestanden.

Tenslotte is er verifi-

catie, het vaststellen

van bepaalde eigen-

schappen van het sys-

teem, het vaststellen dat

het systeem gewenst gedrag vertoont. De

grondslag van alle handelingen is calculatie, het

uitvoeren van berekeningen. De invoer moet

getransformeerd worden in een andere vorm,

wiskundige berekeningen worden uitgevoerd,

alle toestanden van een transitiesysteem moe-

ten afgelopen worden.

Zo kan de ingenieur alternatieven laten door-

rekenen en de ontwerpruimte verkennen bin-

nen de computer. Deze rekenpartijen zijn vaak

zeer complex, gebruikte algoritmen zijn soms

noodzakelijk exponentieel, zodat al onze in-

zet nodig is om tot een antwoord te komen.

Pas als een ontwerp helemaal is doorgerekend,

en alle eigenschappen in orde zijn, kan een

opdracht worden gegeven aan een man in een

stofjas, die het in stoffelijke zin kan verwe-

zenlijken.

Bij het realiseren van deze processen middels

de computer zijn wiskunde-ingenieurs en in-

formatica-ingenieurs nodig, met hun kennis van

algoritmen, het doen van steeds complexere

berekeningen. Verder zijn wiskundig modelle-

ren, complexiteit en formele methoden belang-

rijk. Gelukkig komen deze zaken in onze op-

leidingen in voldoende mate aan bod. Zo wordt

de student goed voorbereid op de latere

ingenieurspraktijk.

Eindhoven, 13 mei 2004
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Mike Holenderski - onderwijs commissaris GEWIS

Lately the hot
topic in different
councils was the
“Bindend Studie-
advies”. Currently,
after the first year
each student is
given an advice
ranging from A to

D, with A and B positive and C and
D negative. “Bindend Studieadvies”
deals with substituting it with a
compulsory advice, meaning that
students with negative advice D will
be forced to drop out or repeat the
complete first year. There is more
to this topic than it may appear at
first sight.

Here is summary of different pros and contras

(refer also to the PF-Notitie “Bindend Studie-

advies (BSA)”).

Pro

It saves costs: It saves the university money

that would otherwise be wasted on students

that do not graduate. On the other hand, one

could argue that actually the worse students

do not make much use of the facilities but

they do pay their tuition fees, so the costs

could balance each other out. This is difficult

to foresee.

It saves student’s time: The expelled students,

with very high probability, would not finish

their studies, hence making them drop out at

an early stage and forcing to consider another

study or finding a job saves them time.

It motivates all students: Also the better

students will be motivated by the fear of being

expelled and thus perform better.

It creates a challenging study environment:

Through expelling the worse students, the bet-

ter ones can work surrounded be equally

motivated students, which can have its

benefits especially in group assignments.

It forces good study guidance: A prerequisite

for the compulsory advice is porper study

guidance. This would include some form of

mentor/coaching system where the progress

of each student is monitored and discussed

with the student guiding him on the right path

before it is too late.

It reduces the number of students: Smaller

number of students allows for more attention

for individual students. However, some

departments, such as Mathematics, are actually

struggling with too little students and could

use this as a counter argument.

Contra

It is not academic: Forcing such strict rules

on students is considered by some as too

immature and does not fit the academic

education. On the other hand, isn’t the world

out there governed by many rules? Why not

preparing the students for it?

It comes with costs: The compulsory advice

will not improve the education on its own, it

has to be accompanied by other means, such

as guidance and administration, which bring a

lot of additional costs.

It affects little students: The number of students

that would be actually expelled lies around 3
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per year, which is rather little to justify all the

effort of introducing the compulsory advice.

It is only an administrative measure: It is by

far not as effective as content oriented

measures, such as good coaching, which could

also be used to convince students to leave a

study if they are not suited.

It can be erroneous: Some say that there is a

danger of expelling a student who actually

would graduate, but who simply does not fit

into the system. However, aren’t these

exceptional cases? Rules should cover general

cases, and if exceptions occur there should be

exceptional measures available, which turn out

to be offered by the compulsory advice.

It can be too stressful for students: There is an

opinion that because of the compulsory advice

the students would stress out too much, focus

too much on their study and refrain from

joining extracurricular activities, which are

important for creating open minded members

of our society. Then one could argue that,

instead of treating students as little, fragile

wimps, one should take them seriousely and

prepare for their future jobs and life, which is

bound to contain a solid dose of stress. Also,

should the university not put the education in

front? How can extracurricular activities be

more important than studying?

As you can see there is quite some controversy

surrounding the subject of compulsory advice.

Nonetheless, decisions have been made. The

department Computer Science has decided not

to implement it, because of the high

administration costs and since a different

system, the Study Contracts, which has been

introduced last September, is in progress and

we should first wait for its results.

Mathematics also chose to discard the

compulsory advice, since they are dealing with

little but good students.

Infima

Judith: "Gaan jullie nog naar die carrièrebeurs?"

Jake:   "Nee, ik heb geen carrière."

Rob:    "Nee, ik heb geen beurs."

Arjen Kip tijdens OGO 1.3 nadat hem gevraagd werd wat de infima ook al weer waren:

Arjen: "Ik onthoud niet wat ik zeg, want alles wat ik zeg, is toch onzin!"

Monique: “Ik heb het koud omdat ik de hele middag achter een computer aan heb gezeten.”

Wouter wil Mike roepen:

"He Berry, ehh ehh Alain, ehh ehh he Mike!"

Henk tijdens pauze tussen drie uur wiskunde 5:

"Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw en als er iemand over Teletubbies begint dan schop

ik hem."

Jan van Thiel tijdens de cantus, over een wiebelende tafel:

"Hé, deze tafel heeft een vrijheidsgraad te veel"
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Zoals jullie natuur-
lijk niet ontgaan
kan zijn, heeft al-
weer een tijdje ge-
leden het Eurovisie
S o n g f e s t i v a l
plaatsgevonden.
Dit leek mij een ui-
terst geschikte

kans om nieuwe mogelijkheden te
verkennen voor toekomstige
landenborrels. Tot dusver zijn er drie
borrels georganiseerd door GE-
LAND, de officieuze ondercommissie
van de BAC. Frankrijk, Duitsland en
Schotland zijn hierbij behandeld.
Maar welk land krijgt de eer om aan
dit rijtje toegevoegd te worden? Zo
ging ik, gewapend met mijn per-

Bananenjurk of sombrero?

Eefje van den Dungen

soonlijke score lijstje om vervolgens
toch niet te stemmen op mijn fa-
voriet, voor de TV zitten.

Na afloop van de show waren mij een aantal

dingen duidelijk geworden.Ten eerste: Turkse

vrouwen weten zich niet te kleden. Nu zal ik,

me bedenkend dat het overgrote deel van de

supremum-lezers man is, niet verder uitwei-

den over of bananen nu wel of niet geschikt

zijn om in een jurk te verwerken en of je daar

nu wel of niet turkooize oogschaduw tot aan

de wenkbrauwen bij kan dragen. Al moet wel

gezegd worden dat het een man was, ik geloof

de vertegenwoordiger van Letland, die haar

complementeerde over haar jurk. Er kan nu

dus gesteld worden dat een Turkse borrel te

veel eer is voor dit land, want het zal toch

zeker niet zo zijn dat ik, gekleed in een derge-
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lijke jurk, biertjes moet tappen. Er ligt ergens

een grens. (ongeveer bij Heidi)

Ten tweede: Grieken zijn ware dichters! Ik

heb altijd gedacht dat de Grieken, naast godde-

lijke lichamen natuurlijk, toch nog een verbor-

gen talent zouden moeten hebben en dat bleek

wel uit hun inzending. Savis Rouvas zong met

overweldigende passie: “Everyday I can’t

resist; need the taste of your lips; darlin’ it’s

your body that drivin’ me nuts; let me in I’ve

got to touch.” Hier kan Blof toch zeker niet

aan tippen! Echter, toen deze prachtige woor-

den opgevolgd werden door een: “Shake, shake,

shake, shake, shake it mi amor; Crazy for love;

Give me some more; Forever!!!!!!!” bedacht

ik dat deze muziek en dus ook een Griekse

borrel beter thuishoorde in een ‘tienerdisco’

als de Morgenzon of de Lunenburg, dan bij

GEWIS.

Ten derde: De Roemeense showbizz heeft de

kwaliteiten van Bunny’s eindelijk ontdekt. Ze

zetten dan ook Sanda Ladosi in. Heren, als je

dit gemist hebt: ‘www.songfestival.nl’. Ik ci-

teer het commentaar van de Nederlandse pre-

sentator: “En een klassiek hooggehakte-blonde-

dellen-optreden mag ook dit jaar op het Song-

festival niet ontbreken.” En weer blijkt dat deze

strategie nog redelijk verdienstelijk is, want

als je bedenkt dat de zangkwaliteiten van deze

dame erbarmelijk slecht tot niet aanwezig wa-

ren, is een 18e plek nog respectabel. Vergelijk

met onze inzending Re-Union, die natuurlijk

wel heel veel muzikaal talent hebben en toch

slechts twintigste werden. Volgend jaar toch

maar Sylvie Meis?Al met al moet ik zeggen

dat ik me niet geroepen voel om Bunny’s te

regelen voor een Roemeense borrel. Misschien

iets voor I.V.V?

De conclusie van het Songfestival lag bij

Oekraïne. Met ‘Wild Dances’ haalde Ruslana

Lyzhichko de eerste plaats. Dit geeft Oekraïne

natuurlijk wel wat status, dus moeten de mo-

gelijkheden tot het organiseren van een

Oekraïense borrel onderzocht worden. Wat is

er nodig voor een succesvolle landenborrel?

Sfeer/Aankleding. GEZEVER kan om te be-

ginnen hun playlist uitbreiden met elk kwar-

tier 'Wild Dances' te draaien. De Oekraïense

vlag is met een lichtblauwe en gele baan goed

in elkaar te knippen en te plakken en daarbij

kunnen we misschien de GEWIS-ruimte aan-

kleden met reeds gevulde stembussen. Vervol-

gens moeten er hapjes zijn. Blijkbaar is in

Oekraïne de BBQ immens populair, maar voor

iedereen shaslyck maken wordt al lastig. Dan

toch maar krupnik, oftewel gerstesoep serve-

ren? Boven alles moet er natuurlijk drank te

verkrijgen zijn. Gelukkig bestaat er Oekraïense

wodka. Ik noem even Admiral, Goldenbarr en

Soyuz-victan. Helaas is het grootste deel van

onze gasten van mening dat wodka alleen te

drinken is in combinatie met jus of cola en dat

bier toch altijd nog het betere alternatief is. Na

deze korte analyse kan ik concluderen dat een

Oekraïense borrel waarschijnlijk geen goed idee

is.

Mijn conclusie ligt dus niet bij Oekraïne, zelfs

niet binnen Europa. GELAND zal haar hori-

zon moeten verbreden. Waarschijnlijk zult u

dus binnenkort kunnen genieten van een

Mexicaanse borrel, waarbij onder andere te-

quila en de nodige Desperado's aanwezig zul-

len zijn.
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My name is Wolf-
gang, I am a stu-
dent of Business
I n f o r m a t i o n
Systems at the
Johannes-Kepler-
University of Linz,
Austria. Currently
I am doing my

Erasmus exchange at TU Eindhoven
for one year.

Having arrived here in September for the first

time was just horrible. I didn’t know anybody,

and nobody knew me. Actually I just wanted

to pack my things and go back home. But after

some time, one gets to know new people, one

makes friends, and I really started enjoying

my stay here in the Netherlands. I learnt to

know Dutch people as extremely helpful, which

I am not used to from Austria. Additionally,

living here together with the rest of the big

Erasmus community, with people from almost

every European country, and with all the other

foreign students from all over the world has

made this year one of the best experiences in

my life. Therefore I can only suggest to

everybody to do the same and make use of the

opportunities offered by the Erasmus network

or other exchange programs.

The best part of the Netherlands is probably

its multinationality and the people who are

open-minded. I think my country could still

learn a lot from you regarding this aspect. Also

I really enjoy studying at TU Eindhoven, as

the service offered to students is much better

than at my home university. For example, in

Linz, you will never find a teacher who would

search for an internship or stage for a student.

Instead, you would have to do it yourself.

Buitenlandse student aan het woord

Wolfgang Kaipp

During my exchange study, I have been and

am still learning a lot about foreign cultures,

which is really interesting. Even if I compare

the Netherlands to Austria, there are lots of

cultural differences I had not expected, e.g.

how Dutch people go crazy during carneval

time, the role of bikes in Holland (there’s even

median strips on the bike lanes!), ...

Finally, I would like to use this opportunity

to thank all the people who have made my

stay a pleasant one by being my friends here

and helping me out during bad times. To you

guys from the Netherlands and all over the

world: Dank u well ;)
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Ruim anderhalf jaar mag ik mezelf
al student noemen. Na eerst mijn
VWO redelijk gemakkelijk te hebben
gehaald, ben ik in Eindhoven aan
het grote werk begonnen. Bewa-
pend met de ervaring om als proef-
dier te fungeren (tja, de invoering
van de Tweede Fase is niet helemaal
vlekkeloos verlopen), zit ik ook bij
de TU/e in een nieuw systeem. Ge-
lukkig is de invoering van de BaMa
voor de student beter verlopen,
dan het beruchte PTA voor de VWO-
ers…

Het studeren bevalt me goed. De richting boeit

me. Toen ik een jaar of 5 was, had ik al mijn

eerste contact met “een computer”. Vanaf het

eerste ogenblik was ik verkocht en heeft het

me gefascineerd. De continue vernieuwing en

onuitputtende mogelijkheden spreken me aan.

”Als er in 1872 een computer had bestaan,

zou die waarschijnlijk hebben voorspeld dat

er in onze tijd zo veel voertuigen op de weg

zouden zijn dat de verwijdering van de

paardenmest een vrijwel onoplosbaar pro-

bleem zou zijn gaan vormen.” W. Kapp

Ik heb van mijn hobby mijn studie gemaakt en

(tot nu toe) is dat een heel goede keus geble-

ken. Ik heb plezier in het studeren. De lesstof

interesseert me. Bovendien kan ik een deel van

mijn creativiteit kwijt in de OGO-projecten.

Immers, om voor de NS een spoorboekje in

elkaar te zetten, zijn originele ideeën nooit ver-

keerd. De vakken zijn specifiek maar bieden

toch een zeer brede basis. Nooit gedacht, dat

ik na 6 jaar levensbeschouwing weer een vak

over ethiek zou krijgen…

In the Spotlight

...met: Jelte Vink

De keuze voor Eindhoven

was snel gemaakt. Eind-

hoven ligt vlakbij mijn

vroegere woonplaats, en

bovendien zit ik in het

eerste van Oranje Zwart

(hockey-team, red.).

”Sport is de belangrijk-

ste bijzaak in het leven.” Kees Jansma

Afgelopen zomer ben ik begonnen aan mijn 3e

jaar hockey op het hoogste nationale niveau.

Naast de tijd, die ik besteed aan het volgen van

colleges en het maken van huiswerk, ben ik

zo’n 5 dagdelen per week bezig met mijn sport.

Gelukkig krijg ik er ook een hoop voor terug.

Naast een hoop waardering, heb ik ook al een

aantal NK-titels en zelfs al twee EC-titels.

Toch leuk…

Omdat ik de weg in Eindhoven al redelijk goed

kende, kon ik snel aan een kamer komen. En-

kele weken geleden ben ik binnenshuis ver-

huisd naar een grotere kamer en deze bevalt

uitstekend. Een aantal extra vierkante meters

maakt toch veel uit. Het studeren is voor mij

niet compleet, zonder ook in die stad te wo-

nen. Bovendien word je er een stuk zelfstandi-

ger van en leer je voor jezelf te zorgen.

Wie ik ben? Ik ben een van de ruim 120 stu-

denten, die twee jaar geleden begon aan de

opleiding Technische Informatica. Mijn

propedeuse heb ik ondertussen al gehaald en

ik ben nu op weg naar mijn Bachelor. Waar ik

mijn Master ga doen, weet ik nog niet, maar

tot die tijd vermaak ik me uitstekend hier in

Eindhoven.
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De maand april was
voor de AC echt
een spelletjes-
maand. Om te be-
ginnen was er de
lanparty. De op-
komst was enorm,
er waren maarliefst
2 deelnemers. Ge-

lukkig werd het na een tijdje toch
nog wat drukker. Het aantal deel-
nemers verdubbelde zelfs! Samen
met de aanwezige AC’ers (lees: Joe
Joe en Bob) kon er worden begon-
nen met een spelletje
Bomberman.Verder werd er nog
GTA 2 gespeeld en aan het eind van
de middag namen de 2 winnaars
met trots hun prijs in ontvangst.

De tweede ACtiviteit die in april heeft plaats-

gevonden, was de spelletjesavond in They en

Ontij. Deze was gelukkig wat drukker bezocht.

Ik viel binnen tijdens een spelletje triviant, maar

dit werd al snel minder leuk, omdat Dirk alle

Bier en spelen

Monique Hendriks

antwoorden al uit zijn hoofd kende. Inmiddels

was er een tweede tafel deelnemers binnenge-

komen en er was een Berry met cake en slag-

room gearriveerd. Uiteraard zorgde het laatste

voor een ontzettende smeerboel, maar nadat

die was opgeruimd, werd er serieus begonnen

met de spelletjes Set en Grote Dalmutti(twee

zeer ingewikkelde kaartspelen). De spelregels

van het laatste spel waren een aantal mensen

nog niet bekend en het was na een aantal bier-

tjes nog best een uitdaging om die regels uit te

leggen en waarschijnlijk nog meer om ze te

begrijpen. Het was dan ook een avond van

uitdagingen, want ook het bier halen werd je

niet gemakkelijk gemaakt door de stamgasten

van They. Als afsluiter van de avond werd en

nog een potje geMaxxed. Voor Wouter was dit

echter nog steeds niet genoeg, deze jongen ging

na sluitingstijd nog even een rondje hardlopen

om de bitterballen van Med er weer af te trai-

nen.

In mei vond de AC het weer eens tijd voor een

graslamtoernooi. Voor de wat oudere

GEWIS’ers nog wel bekend, maar voor de jon-
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gere studenten zal ik het idee nog even uitleg-

gen. Om het graslamtoernooi te winnen moet

men zo lang mogelijk stil in het gras blijven

liggen en zoveel mogelijk bier consumeren. Ook

de verbrandingsgraad van de huid zorgt voor

een verhoogde kans om het toernooi te winnen

en natuurlijk worden er bonuspunten uitge-

deeld voor het omkopen van de jury met bier.

Gewapend met kussens en zonnebrillen bega-

ven de deelnemers zich naar het veld. Het werd

een nek aan nek race. De beslissing viel toen

eerstejaars student Roel Coset besloot de jury

te gaan omkopen. Een glansrijke overwinning

die werd beloond met een lammen-bevorde-

rende prijs: een kussentje voorverwarmd door

president Bob.

Op 1 juni was er een cantus, natuurlijk bij

They en Ontij. De cantus werd voorafgegaan

door een heerlijke maaltijd van Med. Ondanks

de geringe opkomst was het toch een ontzet-

tend gezellige cantus. De praesidium kende een

nieuw gezicht: onze eigen president Bob. Hij

moest even wennen en hij had dan ook wat

moeite met zijn eigen taalgebruik, maar hij

stond zijn mannetje wel als strafmeester. Het

bier stroomde via allerlei onmogelijke bewe-

gingen bij de deelnemers naar binnen, maar de

praesidium en de tappers konden er ook wat

van. Dit zorgde in combinatie met het zingen

van de meest vreemde liedjes en bitterballen

van Med voor een ontzettend gezellige avond/

nacht.

Kortom het was weer een leuk ACtief jaar voor

de AC. Ik wil iedereen van harte uitnodigen

voor de geweldige ACtiviteiten die we volgend

jaar gaan organiseren en nieuwe leden zijn na-

tuurlijk ook altijd welkom.
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Informatiesyste-
men vormen een es-
sentieel onderdeel
van onze moderne
maatschappij. We
kennen allemaal
vele voorbeelden
van software-
systemen die infor-

matie bijhouden voor een bedrijf of
organisatie. Veelal kennen we deze
voorbeelden vanuit onze rol als
klant, student, lid, medewerker of
burger. De meeste organisaties
waarmee wij in ons dagelijks leven
te maken hebben in deze rollen ver-
werken immers veel informatie om
hun werk goed te kunnen doen.

Natuurlijk begrijpt elke student met een beetje

kijk op informatica dat het niet zo simpel is

om zo’n informatieverwerkend systeem goed

in te richten. Niet alleen het uitkiezen, maken

en samenstellen van softwarecomponenten is

een lastig proces, ook het omgaan met de in-

formatie zelf is een behoorlijke uitdaging voor

menige organisatie: we kennen allemaal ook

weer voorbeelden van softwaresystemen die

op zich goed zouden kunnen werken als er

maar de juiste informatie in verwerkt zou wor-

den. Het wordt al snel duidelijk dat er nogal

wat professionele kennis en ervaring nodig zijn

om een informatiesysteem goed in te richten.

De master BIS biedt een opleiding die er spe-

cifiek op is gericht om experts op academisch

niveau op te leiden voor dit belangrijke

toepassingsveld van de informatica.

De naam Business Information Systems drukt

niet alleen uit wat het onderwerp van deze

opleiding is, maar geeft ook aan dat deze op-

Master BIS

Geert-Jan Houben - opleidingsdirecteur

leiding vanuit twee vakgebieden en faculteiten

wordt aangeboden: Bedrijfskunde biedt vooral

de business-kant van dit veld aan, terwijl In-

formatica vooral de kant van de informatie-

systemen (en hun technologie) onder de loep

neemt.

Zoals de meeste opleidingen van Wiskunde en

Informatica kent het programma van BIS een

deel verplichte vakken, een ruimte voor keuze-

vakken en een afstudeerproject (elk ongeveer

een derde deel). In de lijst van verplichte vak-

ken kom je onderwerpen tegen vanuit de

bedrijfskunde en vanuit de informatica (elk

ongeveer de helft). De keuzeruimte laten we in

principe helemaal vrij, maar voor studenten

die hun vooropleiding buiten Eindhoven heb-

ben gevolgd, worden in die keuzeruimte soms

wat vakken verplicht gesteld. De beide facul-

teiten bieden zowel voor BIS als voor de an-

dere masteropleidingen een flink aantal vak-

ken aan die als keuzevak mogen worden ge-

volgd en die de student de mogelijkheid bieden

een interessant en leerzaam programma samen

te stellen.

Onderwerpen die in de informatica-vakken aan

bod komen, hebben vaak te maken met de tech-

nologie van informatiesystemen en met name

met het proces van het ontwikkelen van zulke

systemen. Modellering speelt daarin een be-

langrijke rol. Vandaar dat je vakken ziet die

leren hoe je voor de moderne toepassingen de

gegevens modelleert en hoe je gegevens (in een

verscheidenheid aan formaten) opslaat en weer

opvraagt. Aangezien veel toepassingen via een

nogal ingewikkeld dynamisch proces de gege-

vens verwerken, is ook het goed modelleren

van processen een onderwerp dat wordt gedo-

ceerd. Denk bijvoorbeeld aan het juist specifi-

ceren van werkstromen in een bedrijf of kan-



15

o
n
d
e
rw

ijs

toor. Aangezien veel van de moderne toepas-

singen via het World Wide Web of via een intra-

net van een organisatie worden gebruikt, wordt

ook flink aandacht besteed aan Web-technolo-

gie.

Natuurlijk is het niet voldoende om alleen van

de techniek iets te weten, je moet ook weten

waar en hoe je deze techniek toepast. Vandaar

dat er een fiks aantal vakken zijn die vanuit

bedrijfskundig perspectief de ontwikkelaar van

informatiesystemen leert wat zijn toepassings-

veld is. Er wordt aandacht besteed aan de wijze

waarop bedrijven zich zelf organiseren en wat

de effecten van organisatiestructuren zijn

op de informatievoorziening. Denk hierbij ook

aan de moderne e-business en de virtuele orga-

nisatie. Logistiek is een belangrijk onderdeel

van bedrijfsprocessen waarvoor informatiesys-

temen ondersteuning bieden en daarom wordt

ook daaraan aandacht besteed, zowel in de rich-

ting van distributie en transport als in de rich-

ting van administratieve logistiek (workflow

management). Financiële processen vragen

ook nogal eens om ondersteuning door infor-

matiesystemen en dus staat ook dat op het

programma. Het is trouwens goed om niet al-

leen iets te weten over de organisatie waar-

voor je informatiesysteem bedoeld is: ook de

organisatie van het niet te onderschatten

ontwikkelproces van het informatiesysteem

zelf is iets dat de BIS-professional goed onder

de knie moet hebben. Onderwerpen als

informatiemanagement en IT-governance ko-

men daarbij aan bod.

Met al deze onderwerpen bereid je je in de

vakken voor op een afstudeerproject waarin je

de mogelijkheid hebt als BIS-expert de prak-

tijk te verkennen. Typisch doe je dit in een

bedrijfsomgeving, waardoor je direct ook een

goede springplank hebt naar je latere beroeps-

praktijk. Natuurlijk zijn er ook opdrachten

mogelijk die een meer onderzoeksgericht ka-

rakter hebben, maar in de geest van het BIS-

programma kan dit (binnen redelijke grenzen)

door de student zelf bepaald worden.

Als je interesse hebt in BIS, en meer wilt we-

ten, dan vind je op http://www.bis.tue.nl meer

informatie en ook verwijzingen naar mensen

die je meer kunnen vertellen over deze oplei-

ding.

Infima

Student tegen mr. Martens:

"Professor Martens heeft u even tijd voor mij?"

Mr. Martens:

"Kijk! Nu alleen nog het salaris!"

Alain na het zien van een foto van zijn hoofd:

"Wow ziet dat er echt zo uit?"

Man die boekjes staat uit te delen op het station:

"Nu gratis, Het levende woord"

Voorbijkomende vrouw (weet duidelijk niet wie de schrijver is):

"Ja dat ken ik wel, dat is van eh..."

Man met boekjes:

"Ja van Jezus"
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“Koken voor nerds”

Egbert Teeselink
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Hoi! Ik ben er
weer, leuk dat jul-
lie er ook weer zijn!
Voor diegenen die
de vorige editie
hebben gemist:
Koken voor Nerds
is een column over
koken voor men-

sen die hier niet zo erg goed in zijn
(zoals ik), om te laten zien dat je
ook met een danig gebrek aan in-
zicht en ervaring een lekkere, goed-
kope, snelle en gezonde maaltijd
kunt maken!

Deze editie borduurt nog eventjes voort op de

vorige, “creatief met gehakt”, want ook hier

gaan we gehakt gebruiken als vleesbasis. Het

grote nieuwtje en de belangrijkste uitdaging is

vandaag echter het koken dan rijst! Rijst wordt

vaak als moeilijk ervaren door de beginnende

studentenkok, het wil snel dik en papperig

worden of aankoeken. Dit valt echter heel erg

mee als je het goed aanpakt! Dus lees snel

verder en verwen je huisgenoten! Ook hier

geldt: lees het eerst eventjes rustig door voor-

dat je begint, het andere nieuwtje in deze editie

is namelijk het doen van maar liefst twee din-

gen tegelijk!! Spannend!

“Rijke oosterse kruidengehaktrijst-

schotel in romige saus” (2 personen) (20

minuten)

Benodigdheden:

• ongeveer 350g gehakt

• een half pak rijst. (kijk voor je het koopt

hoe lang het moet koken, bij sommige

merken is dit wel 40 minuten ipv 10!)

• een zak "chinese groenten" of "wok-

groenten" ofzo.

• een pakje boemboe. boemboe is een raar

soort kruidenspul met allerlei smaken en

varianten (en merken), ligt in de

supermarkt bij de oosterse producten

(conimex e.d.). kies een willekeurig

woord dat je lekker vindt klinken - voor

dit gerecht kun je beter een boemboe

kiezen die wat licht van kleur is.

• willekeurige kruiden. probeer koriander,

oregano, djinten (komijnzaad) en

gewoon peper. of wat anders dat lekker

ruikt of er lekker uitziet of zo. (potjes

kruiden kosten niks en kun je bij allerlei

gerechten gebruiken, hou je dus niet in!)

• eventueel wat melk (vol of halfvol

maakt niet zoveel uit)

• room. een goedkoop merkloos pakje

slagroom is goed zat, of anders is er ook

extra dure (maar wel lekkere) "Room

Culinair" van de Campina.

• olie (olijfolie is lekker maar duur, slaolie

of zonnebloemolie is ook goed).

• een braad- of koekenpan

• een gewone pan (niet de allerkleinste, ga

voor ietsvan 25cm doorsnee)

1) Pak een schaal(tje) waar alle gehakt ruim in

zal passen en doe hier twee eetlepels olie

in. Gooi hier een hele rits willekeurige krui-

den en poedertjes doorheen (ook zout en

peper!) en roer het goed door. Het mengsel

dat je nu hebt (olie met kruiden, helemaal

de moeite waard om een apart woord voor

te verzinnen) noemen ze ook wel marinade.

2) Gooi het gehakt (zonder bakje of plastic)

in de schaal en schep en hak het met de

eetlepel (waarmee je net de olie hebt afge-

meten) goed door elkaar. Aan het begin zul
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je de klont gehakt in stukken moeten hak-

ken tot het uit wat kleinere stukken be-

staat, schep dit daarna nog eens goed om

zodat er bijna geen marinade meer op de

bodem van je schaaltje ligt en alles goed

overal tussen je gehakt zit.

3) Laat het gehakt zo een tijdje liggen, schep

het af en toe (elke 2 tot 5 minuten) eventjes

om zodat alle marinade goed in het vlees

trekt. Laat het minstens 10 minuten liggen,

maar als je meer tijd hebt, is een half uur

een beter idee (dan trekt het echt goed in

namelijk).

4) Begin zo’n 5 minuten voordat je vindt dat

het gehakt wel lang genoeg heeft gelegen

met het koken van de rijst. Dit moet zo:

a) Er zijn twee manieren om rijst te ko-

ken: In ruim water of in afgepast water

(ook wel “droogkoken” genoemd). Wij

doen het in ruim water omdat het dan

bijna niet kan aanbranden. Doe de pan

ongeveer half vol met koud water.

b) Zet het vuur aan (zie gerecht hierbo-

ven) en zet de pan (met water) op het

vuur en doe het deksel erop. Het vuur

mag best hoog staan. Zorg (als je een

gasfornuis hebt) er wel voor dat de vlam

niet breder wordt dan de onderkant van

de pan.

c) Als je nu een tijdje wacht (afhankelijk

van hoe goed je fornuis is en hoe hard

het stond tussen de 3 en de 10 minu-

ten), dan zul je zien dat het water gaat

borrelen. Eerst komen er wat bubbeltjes

boven, later worden dit heel grote lucht-

bellen. Gooi nu de rijst bij het water in

de pan (de meeste pakken rijst zijn of-

ficieel goed voor 4 personen, de helft

van het pak is dus meestal wel ok voor

2 man. dit komt niet al te nauw). Ont-

houd hoe laat het nu is.

d) Het borrelen houdt nu eventjes op, zet

het gas nu vast een stuk lager (op onge-

veer 1/3 van waar het op stond) als je

een elektrische kookplaat hebt. Wacht

tot het weer gaat borrelen en zet het

vuur zachter als je dat nog niet gedaan

had. Pak een lepel en roer voorzichtig

de rijst eventjes om.

e)  Aan het begin is het een beetje moeilijk

aan te voelen hoe hard je het vuur pre-

cies moet zetten om de rijst aan de kook

te houden zonder dat hij “overkookt”

(dan komt er allemaal water over de rand

heen, niks ernstigs maar wel lastig), hier

moet je een beetje mee experimenteren.

Als je het deksel weer op te pan doet,

kan het vuur veel zachter dan zonder

deksel. Zonder deksel is de kans op over-

koken echter veel kleiner. Het vuur kan

niet echt tè hard staan, omdat water toch

niet heter kan worden dan 100 graden

(stoom natuurlijk wel maar die vliegt

meteen de lucht in, dus alles gaat goed

als je maar genoeg water hebt).

f) Haal de pan van het vuur af als het

water zo lang heeft gekookt als op het

pak staat aangegeven. Je kunt de vol-

gende stappen (4 t/m 8) uitvoeren ter-

wijl de rijst kookt, let echter wel goed

op de tijd, anders krijg je waterige witte

drap in plaats van degelijke rijst. Gooi

de hele inhoud van de pan in een vergiet

die je in de gootsteen zet, schud het een

paar keer om en gooi de rijst weer terug

in de pan. Als de rest nog niet klaar is

kun je het beste het deksel er weer op

zetten, dan wordt het nauwelijks kou-

der. Als je geen vergiet hebt, kun je ook

met ovenhandschoenen, pannenlappen

of een dikke doek de pan vast pakken.

Zet dan het deksel op een smalle kier,

en probeer het water uit de pan te gie-

ten zonder dat er rijst tussen de kier

door komt. Pas op! Dit water is ko-

kend heet, zorg dus dat er niets over je

(huisgenoten) heen komt!
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4) Zodra je rijst nog ongeveer 6 minuten moet

koken, kun je verder gaan met het gehakt.

Zet de braad- of koekenpan op een ander

pitje en zet dat aan (zie gerecht hierboven).

Wacht een klein tijdje tot de pan goed warm

is en gooi de inhoud van je schaal erin. Je

hoeft geen olie of vet in de pan te doen want

dat zit al in het gehakt. Bak het gehakt snel

rul (zie vorige Supremum).

5) Giet nu een half koffiekopje melk (of wa-

ter, maar melk is lekkerder) over je gehakt

heen, en doe daar meteen de boemboe bij.

Meng dit met je spatel direct goed door el-

kaar zodat een lichtbruine dunne brij ont-

staat. Let op: soms staat op een boemboe-

pakje dat je er veel meer melk bij moet doen,

dit geldt echter alleen als je duur rundvlees

een uur lang wilt laten doorsudderen of zo-

iets engs. Doe er liever te weinig dan teveel

melk bij, melk erbij doen kan altijd nog, weg-

halen is een stuk moeilijker. Zet het vuur

ook wat zachter.

6) Giet ook een beetje room erbij. Let op: doe

er niet teveel room in, een eetlepel of 2 is

vaak genoeg (of giet een beetje op gevoel).

Ook hier geldt weer: room erbij kan altijd.

Meng het goed door zodat de brij wat dik-

ker en lichter wordt.

7) Wacht tot dit kookt (borrelt en bubbelt) en

gooi er de groentenmix doorheen. Als dit een

grote zak is, wil je wellicht niet alle groenten

erbij doen. Schep dit alles goed om en pas

op dat er niks over de rand van je koeken-

pan heen gaat, want die kan nu al aardig vol

zitten.

8) Laat het een minuutje of 3 zachtjes door-

koken (zodat het wel borrelt, maar niet al te

hard) en schep het af en toe om. Als de saus

nog erg dun is, kun je het beter wat langer

(en wat harder) laten doorkoken (zie hier-

onder als dit niet blijkt te werken). Zet het

vuur nu nog zachter en wacht tot de rijst

klaar is (als dit nog niet zo is). Als je lang-

zaam eet is het ook vaak een goed idee de

koekenpan op een (erg) zacht vuurtje te la-

ten staan zodat het gerecht niet koud wordt;

dit is lekkerder dan opnieuw opwarmen in

de magnetron (magnetrons zijn trouwens

slecht en evil).

9) Schep rijst op je bord, giet er lekker veel

van de groentenvleeslekkerpaulroomsaus

overheen en smullen maar!

Tip: Als je erg veel over hebt (of maar in je

eentje bent maar toch voor 2 personen hebt

gekookt) dan kun je de rest goed in een schaal

gooien (gewoon de rijst en de saus bij elkaar)

en in de koelkast een dag of twee bewaren. Als

je van die speciale luchtdicht sluitbare mag-

netron-/diepvries-/koelkastbakken hebt (en

plaats in de koelkast) is dit helemaal een hip

idee. De volgende keer kun je het heel gemak-

kelijk in een minuutje of 3 opbakken (koeken-

pan op heet vuur, al het eten erbij, veel

omscheppen, eventueel nog wat extra kruiden

of melk/water of dingesen erbij en klaar is kees).

Dit kan trouwens met erg veel gerechten heel

gemakkelijk.

Tip twee: Als je saus veel te dun is, kun je

hem smaakloos wat dikker maken (als hij al

een beetje kookt) door wat bloem toe te voe-

gen. Pas hier echter mee op, het spul wordt al

veel dikker bij een klein beetje bloem. Dus

strooi er telkens een beetje bij en blijf roeren

tot de saus de gewenste dikte heeft.

Nou, dat was het dan weer, tot de volgende

keer! Eet smakelijk.
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De puzzel is geïn-
spireerd door het
gomoku (5-op-
een-rij) spel dat je
kunt spelen met
een go-bord en
stenen. Dit is inte-
ressanter dan tic-
tac-toe (boter,

kaas en eieren), maar eenvoudig ge-
noeg om te analyseren of te pro-
grammeren. Het is niet al te moei-
lijk om een gomoku-spelend pro-
gramma te maken dat de vloer aan-
veegt met menselijke tegenstan-
ders. Je kunt je meten met zo’n pro-
gramma op
http://www.mienet.net/games/
play_gomoku_online.html.
We bekijken een afgeleide familie
spelen.

De spelers zetten om de beurt een steen van

hun kleur (zwart of wit) op het bord waarop

een vierkant rooster. De witspeler begint en de

eerste die een horizontale of verticale rij van n

stenen of diagonale rij van m stenen van de-

zelfde kleur verkrijgt, is winnaar. Voor n=m=5

hebben we gomoku  (zie bijvoorbeeld http://

encyclopedia.thefreedictionary.com/Gomoku

). Hier schijnt de witspeler een winnende stra-

tegie te hebben (Victor Allis 1993). Het is in te

zien dat de witspeler altijd in het voordeel is,

dus zwart kan hooguit remise maken. Om re-

mise te kunnen maken mag hij echter wel drei-

gen te winnen – dit is bijvoorbeeld nodig bij

tic-tac-toe (n=m=3 op een 3 bij 3 bord).

Voor deze puzzel onderzoeken we het resul-

taat bij een willekeurig groot bord en optimaal

spel van beide spelers. Het is niet moeilijk te

Docentenpuzzel

Marc Voorhoeve

bewijzen dat wit het spel met n=4 kan winnen

voor iedere m. Binnen niet al te veel zetten kan

zwart horizontaal of verticaal 4 stenen op een

rij krijgen. Voor n=5, m=8 heeft zwart de vol-

gende remise strategie: beleg het spelbord met

dominostenen als aangegeven en speel 2-op-

een-rij op elke dominosteen. Dan kan nooit

een horizontale of verticale rij van 5 stenen

ontstaan (zie figuur). Deze strategie staat wel

willekeurig lange diagonale rijen toe.

De opgave is dit te verbeteren: geef de kleinst

mogelijke m zodat het spel met n=5 remise is.

Omdat gomoku (m=5) net aan gewonnen is

voor wit, vermoed ik dat m=6 het juiste ant-

woord  is. Een bewijs voor dit feit zou me zeer

verbazen (zie

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/

mnk-Games). Een m onder de 20 is al zeer

fraai. Veel puzzel- en speelplezier!

Maak de puzzel nu en stuur hem op

naar supremum@gewis.nl!

Onder de winnaars verloten we een

waardebon van 10 euro.
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Een tijdje geleden besloot een deel
van het bestuur om de wijde we-
reld te verkennen. Natuurlijk waren
we al op veel plaatsen in de wereld
geweest. Een plaatsje bleef echter
dapper weerstand bieden tegen
onze invloeden. Het moest dus wel
dat we eens richting het zuiden van
het land zouden trekken om het
pittoreske dorpje Helden te gaan
verkennen.

Zo afgesproken zo gedaan. De avond was nog

jong en we besloten allereerst eventjes een bier-

tje te nuttigen bij Wouter. We waarden ons in

de wonderlijke wereld van onze vice-voorzit-

ter en verbaasden ons over de grootte van zijn

ouderlijke woning, de prachtige decors deden

onze ogen openvallen en onze monden vergro-

ten. De inrichting was enigzins fenomenaal te

noemen en Eric had moeite zijn handjes thuis

te houden van al het moois dat hij zag.

Tegen 23 uur reden we richting Helden. Wou-

ter wist ons te vertellen dat de plaatselijke

discotheek erg aangenaam was om te vertoe-

ven. Zo besloten we het ‘Palladio’ binnen te

gaan. De van de buitenkant wat klein ogende

tent, bleek toch veel groter te zijn dan ver-

wacht. Met 3 ruimtes was er voor ieder wat

wils. Zo feestend liepen wij de menigte in, de

dansvloer op. In deze bevallige sfeer deden wij

ons te goed aan wat biertjes. De tijd vloog

voorbij.

Diep in de nacht werd het ons echter duidelijk

dat onze voorzitter niet geheel zichzelf was.

Zijn danshouding nam af en hij werd heel wat

trager. Het leek een goed moment om de avond

af te sluiten en op huis aan te gaan. Het was

maar goed ook dat we dat op dat ogenblik ook

De helden van Helden

Tjeerd Maas

gedaan hebben, want

toen we weer bij Wouter

aankwamen, wilde Eric

eigenlijk nog maar één

ding: Lekker zitten, op

de grond, mét een emmer.

Het was toen wel even

schrikken, maar nu terug-

kijkend kunnen we stel-

len dat het een heel geslaagde avond was. En

dat, ook al is Helden maar een klein dorp, deze

discotheek in ieder geval heel geschikt is om je

een avond te vermaken.

‘s Morgens hervonden we onszelf en ik be-

sloot een lekker ontbijtje te maken voor de

rest van mijn bestuur. Eitjes, uitjes, bammetjes,

happen, klaar.

Tijdens de cantus zit Monique op een gegeven

moment bij Tijntje op schoot.

Tijntje: "Trek 'm er uit!"

Monique: "Ik zie 'm niet meer!"

Yuriy bladerend in een Sp!ts:

"Hey, Britney!....."

(Bij een ander plaatje:)

"Hey, een klein poesje!"

Mark verward:

"Heb je het nou nog steeds over Britney?"

Pieter (met komkommer in de hand) tegen Eefje:

“Eefje ben jij een beetje goed met komkom-

mers??”

Dominique tegen Eric over het lopershesje tij-

dens de Bata:

"Je weet toch dat ik altijd overal aan wil frun-

niken!"

Infima

B
&
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Veel van de projec-
ten in de groep
waarin ik werk,
kun je onderbren-
gen bij de nume-
rieke stromings-
leer. Het onder-
zoek van de Scien-
tific Computing

Group is vaak ook gekoppeld aan
industriële projecten. Als een ty-
pisch voorbeeld van de problemen
waaraan wordt gewerkt, zou ik in
dit stukje iets willen vertellen over
glas.

Ongeveer een maand geleden was ik samen met

professor Bob Mattheij in Triëste in Noord-

Oost-Italië, vlakbij de grens met Slovenië, voor

een workshop. Ofschoon Triëste maar een

kleine plaats is, is het heel bekend bij natuur-

kundigen die zich bezighouden met theoreti-

sche fysica, denk aan snaartheorie etc., omdat

het International Centre for Theoretical

Physics (ICTP) er gevestigd is. Aan het ICTP

vond nu een workshop plaats, waar studenten

van over de hele wereld gedurende vier weken

werkten aan projecten uit de toegepaste wis-

kunde.

Professor Mattheij en ik hebben een groepje

van acht studenten begeleid bij de wiskundige

formulering en numerieke simulatie van het

maken van glazen potten en flessen. Voordat

ik verslag doe van het werk, lijkt het me aardig

iets te schetsen van de ontstaansgeschiedenis

van het ICTP. Het is namelijk een bijzonder

instituut.

Het ICTP is opgericht door Abdus Salam, een

natuurkundige uit Pakistan die in 1979 de

Nobelprijs voor natuurkunde heeft gekregen.

Glas

Martijn Anthonissen

Abdus Salam keerde na zijn promotie in

Cambridge terug naar Pakistan, maar belandde

er in een isolement: zijn thuisland bood geen

goede werkomgeving voor wetenschappelijk

onderzoek. Hij ging weer terug naar Cambridge,

maar raakte ervan overtuigd dat er een plaats

op aarde moest komen waar onderzoekers en

studenten uit de derde wereld samen konden

komen voor onderzoek. Die plaats werd het

ICTP. Het instituut staat onder toezicht van

de UNESCO en het International Atomic

Energy Agency. De financiën komen groten-

deels van de Italiaanse overheid. De achter-

grond van het instituut verklaart ook het ge-

weldig internationale karakter van de work-

shop: in ons groepje van acht studenten, zaten

deelnemers uit Iran, Pakistan, India, Italië, Viet-

nam en Ethiopië!

Zand verhitten

Je realiseert het je misschien niet direct, maar

glas heeft heel veel toepassingen in het dage-

lijks leven. Denk bijvoorbeeld eens aan

verpakkingsmateriaal (potten, flessen), lenzen,

(auto-)ruiten, televisieschermen of glasvezel-

kabels. Het basisingrediënt om glas te maken

is volop aanwezig: zand. Simpel gezegd moet

je zand flink verhitten. Dat gebeurt in meters-

lange glasovens, waarin de temperatuur zo

hoog is dat het materiaal vloeibaar wordt. Het

vloeibare glas laat men uit de oven lopen en

wordt door een machine in stukken geknipt

(het is heel stroperig). Voor het maken van

bijvoorbeeld potjes, vinden nu nog twee

productiestappen plaats. Eerst wordt het af-

geknipte stuk glas in een mal gedaan en door

de zogenaamde plunjer tot een voorvorm ge-

perst. Dit is het persproces en je ziet het sche-

matisch weergegeven in de bovenste figuur. De

voorvorm wordt vervolgens in een andere mal

geplaatst en in de definitieve vorm geblazen;

dit is weergegeven in het onderste figuur.
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Omdat een glasfabriek enorme hoeveelheden

potjes en flesjes produceert, is men blij met

elke besparing die men kan bereiken. In de loop

der jaren heeft men via trial and error diverse

verbeteringen in het productieproces aange-

bracht, maar dit soort trucs houdt op een gege-

ven moment op. Numerieke simulaties bren-

gen echter nieuwe inzichten en leiden tot ver-

dere besparingen. Tijdens de workshop heb-

ben de studenten gekeken naar de persfase van

het proces. De vraag was dus: hoe vervormt

een glasgebied als je het in een mal stopt en er

met een plunjer tegen duwt? Een simpele con-

figuratie zie je in onderstaande figuur.

Simpele configu-

ratie voor het

persproces

Om simulaties te kunnen uitvoeren, heb je eerst

een wiskundig model nodig. Voor het persen

van glas kun je als model de wetten van be-

houd van massa, impuls en energie gebruiken.

Als je deze vergelijkingen heel algemeen op-

schrijft, dan krijg je de zogenaamde Navier-

Stokes vergelijkingen, een systeem van par-

tiële differentiaalvergelijkingen voor de dicht-

heid, druk, snelheid en temperatuur in de vloei-

stof.

Voor het persproces kun je die vergelijkingen

nog wat versimpelen. Dat gaat als volgt: in

plaats van te werken met de fysische groot-

heden kies je voor elk van de onbekenden ka-

rakteristieke waarden en stap je over op zoge-

naamde dimensieloze grootheden door de oor-

spronkelijke grootheden te schalen met hun

karakteristieke waarden. In de praktijk is deze

methode, dimensie-analyse, wat ingewikkel-

der dan ik hier schets. Je kunt je wel voorstel-

len dat je niet voor iedere grootheid zomaar

iets kunt kiezen, omdat grootheden met elkaar

samenhangen.

Als je dimensie-analyse uitvoert voor het

glasprobleem, blijkt dat je de temperatuur con-

stant mag nemen in je simulaties. Dat betekent

dat je de vergelijking voor energiebehoud niet

meer numeriek hoeft op te lossen. Bovendien

omzeil je zo een andere moeilijkheid: de

stroperigheid (viscositeit) van het glas hangt

sterk van de temperatuur af. Als je de tempe-

ratuur constant mag veronderstellen, wordt

ook die stroperigheid een constante. Al met al

vind je dat je als onbekenden alleen de druk en

de snelheid overhoudt en dat je de vorm-

verandering van het glasgebied kunt beschrij-

ven met de zogenaamde Stokesvergelijkingen:

waarin v de snelheid,    de dimensieloze

viscositeit en p de druk is. Als je deze

differentiaalvergelijkingen aanvult met rand-

Persproces

Blaasproces
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probleem numeriek oplossen en zo het

snelheidsveld bepalen. Als je het snelheids-

veld weet, dan kun je een tijdstapje maken en

de nieuwe vorm van het glasgebied uitrekenen.

Op deze manier kun je de vervorming van het

glas bepalen via een computersimulatie.

Voor de workshop hebben de studenten ook

echt simulaties uitgevoerd. Omdat er maar een

weekje beschikbaar was, hebben we een een-

voudige methode gebruikt om de partiële

differentiaalvergelijkingen te discretiseren, na-

melijk eindige differenties. Het idee bij deze

methode is dat je een regelmatig rooster van

punten kiest en dat je afgeleides van functies

vervangt door verschillen (differenties) van

functiewaarden uit buurpunten, bijvoorbeeld:

Als je nu alle afgeleides vervangt door derge-

lijke benaderingen, dan vind je uiteindelijk een

lineair stelsel met als onbekenden de waar-

den van de druk en van de componenten van

de snelheid in alle roosterpunten. Aan het op-

lossen van dit stelsel zou je ook een hele work-

shop kunnen wijden, maar gezien de beperkte

tijd hebben we er in Triëste voor gekozen een

standaard Matlab-routine te gebruiken.

Al met al is ons groepje studenten er in ge-

slaagd om voor simpele configuraties

computersimulaties uit te voeren. Het aardige

aan dit soort numerieke experimenten is dat je

heel makkelijk allerlei parameters kunt varië-

ren: je kunt kijken naar de invloed van de

stroperigheid van het glas door een enkel ge-

talletje aan te passen. Wat bijvoorbeeld ook

voor de praktijk relevant is, is de interactie

tussen de wanden en het glas. De mate waarin

het glas aan de wand blijft plakken, wordt ge-

meten door de zogenaamde slipcoëfficiënt.

Je kunt je wel voorstellen dat het lastiger is de

mal te vullen als er veel slip is. Met de eenvou-

dige middelen die de studenten in Triëste ont-

wikkeld hebben, kun je dit al waarnemen.

Vanzelfsprekend zijn er nog legio uitbreidin-

gen op het verrichte werk. Voor praktisch rele-

vante configuraties zul je geen eindige

differentie methoden meer kunnen gebruiken,

maar moet je bijvoorbeeld eindige elementen

methoden overwegen. Bij het gebruik van nu-

merieke methoden is het op voorhand ook niet

gegarandeerd dat de hoeveelheid glas behou-

den blijft. Met geavanceerdere algoritmen voor

het maken van de tijdstappen kun je dit wel

voor elkaar krijgen.

In de Scientific Computing Group is al heel

wat ervaring opgedaan met betrekking tot si-

mulaties van het maken van verpakkings-

materiaal van glas. Als je op de site van onze

groep kijkt, http://www.win.tue.nl/scg, vind

je meer informatie, bijvoorbeeld in de proef-

schriften van Alfred van der Vorst, Seva

Nefedov, Kaichun Wang, Bas van der Linden

en Konstantin Laevsky. Ook nu loopt er een

promotieonderzoek, namelijk van Sandra Alla-

art-Bruin, op dit gebied.

Op de website zie je ook andere expertise-

gebieden van de groep, zoals bijvoorbeeld

verbrandingsproblemen, elektromagnetisme en

het bewerken van materialen. Je vindt er ten-

slotte een overzicht van de specifieke nume-

rieke technieken waar we onderzoek naar doen.
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Het GEWIS-Model - Episode 0

Monique Hendriks

In dit stukje ga ik op zoek naar de
gemiddelde GEWIS’er aan de hand
van de uitslagen van de polls op
www.GEWIS.nl. Ik wil even bena-
drukken dat deze uitslagen niet per
se representatief zijn voor alle
GEWIS’ers.

De oudste poll waarvan ik gegevens heb kun-

nen terugvinden stamt uit november 2002.

Hieruit blijkt dat de meeste GEWIS’ers wel

blij zijn met een poll op de site, maar toch

vond ruim 11% een poll destijds al een achter-

haald idee. In de periode hierna zien we het

aantal stemmers dan ook sterk afnemen. Dit

geeft mij aanwijzing dat GEWIS’ers wel eens

een kuddedieren zou kunnen zijn en dat eerder-

genoemde 11% wellicht de leiders van de kudde

zijn. Er blijven toch nog een aantal

alternatievelingen stemmen dat jaar. Met een

kleine meerderheid wordt bevestigd dat Pisto-

len Bob de grootste crimineel van Nederland

is, maar Vrouwtje Theelepel verdient hier toch

een eervolle vermelding met slechts 2 stem-

men minder. Huub Hangop is de grote verlie-

zer in deze stemming, de gemiddelde GEWIS’er

heeft duidelijk veel waardering voor de bijdrage

van Huub aan de Nederlandse muziek-

geschiedenis.

Halverwege december laten de nog stemmende

GEWIS’ers weten dat ze op de GEWIS-pa-

gina meestal wel vinden wat ze zoeken (de

polls?). Een poll uit januari 2003 over de kerst-

puzzel bevestigt mijn hypothese dat de

GEWIS’er lam is: men vind  het niet nodig om

de puzzel te maken, omdat Heike toch wint.

Nee, de GEWIS’er houdt zich liever bezig met

‘gamen’. Een stemming voor de favoriete retro-

game wordt redelijk overtuigend gewonnen door

Digger. Samen met ‘bieren’ gebruiken de GE-

WIS-leiders dit om hun

kudde tevreden te hou-

den. Aan de hand van

deze bezigheden worden

de GEWIS’ers onderver-

deeld in twee soorten:

respectievelijk de ‘nerd’

en de ‘kansloze zuiper’.

De eerste soort vertoont

soms toch wat kenmerken van een strever en

een individu van deze soort heeft ook de nei-

ging om langer te overleven. De welpen van de

nerd blijven ook vaak langer bij het ouderlijk

nest rondhangen. De kansloze zuiper daaren-

tegen vliegt eerder uit het nest, maar ontwik-

kelt daardoor wel ongezonde eet- en drink-

gewoonten. De kansloze zuiper leeft daardoor

over het algemeen minder lang, maar door zijn

gewoonten heeft hij wel meer contact met

soortgenoten van het andere geslacht, en daar-

mee meer kans om zich voort te planten. Om

de twee soorten tegen elkaar te beschermen

heeft de universiteit een muur geplaatst om ze

te scheiden.

Het laatste onderdeel dat ik in dit artikel ga

behandelen zijn de eetgewoonten van de

GEWIS’er. In juni zijn hier twee polls over

geweest en hieruit blijkt dat de GEWIS’er voor-

namelijk leeft van shoarma. Wanneer echter

zelf voedsel moet worden klaargemaakt, wordt

vaak gekozen voor de hotdog die kan worden

bereid in de magnetron in de GEWIS-ruimte.

De conclusie uit mijn onderzoek tot dusver is

dus dat de GEWIS’er een lam kuddedier is,

behorende tot de nerds of de kansloze zuipers,

die houdt van Huub Hangop en zich voorna-

melijk voedt met shoarma en hotdogs uit de

magnetron. Lees in het volgende nummer van

de Supremum meer over dit interessante ver-

schijnsel.
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Yes, you’ve read it correctly! There
are two ‘adaptive’s in that title. ‘A-
daptive Authoring of Adaptive Hy-
permedia’ is my current research
field and interest. What does this
mean?

Adaptive hypermedia (AH) is a relatively new

but exciting field, opening many possibilities,

especially in the educational domain, but also

for commercial applications. The source of

AH lies in web-based educational systems.

These reflect both the good and bad facets of

current ‘popular’ educational objectives – they

reach many potential learners, but fall into the

‘one approach for all’ trap; they assume all

learners are the same (same educational

background, abilities and motives). Hence a

single topic/subject/discipline is ‘presented’ in

a uniform manner. However, hypermedia users

have different abilities and backgrounds that

should be addressed in a personalised and

individual manner.

The ultimate objective for adaptive hypermedia

is to create the ‘perfect’ online material for

every user. This may mean that a commercial

site is only suggesting to one to buy the goods

that one really needs/desires, for instance.

So, the 2nd ‘adaptive’ from the title means

adaptation to the end user: e.g., to the learner

using an educational site, or to the consumer

using a commercial one. It may mean adding

‘intelligent’ behaviour to our sites, but as

‘intelligence’ is difficult to define, we contain

ourselves with calling them adaptive sites.

Many research groups have created their own

AH systems, each to their own unique

specifications, making it difficult to reuse

Adaptive Authoring of Adaptive
Hypermedia

Alexandra Christea

material created for one

system in another. One

of our research goals is

to find adaptation

patterns for adaptive

hypermedia. This re-

search is done under the

umbrella of a Minerva

Socrates programme

called ADAPT:

http://wwwis.win.tue.nl/~acristea/HTML/

Minerva/index.html

As you may guess, these patterns can be reused

to interface AH systems, or to author new AH

contents and behaviour, or even to filter AH

information from the world wide web.

Our research on AH has two main axes:

• to find a more appropriate and more

general data storage and manipulation model

for adaptive response. Our modeling efforts

generated LAOS, a five-layer authoring model

for adaptive hypermedia and LAG, a three-

layer adaptation model;

• to implement an authoring tool for

adaptive hypermedia, which instantiates the

created models (as one reason that AH is not

more widely implemented is due to the

difficulty of AH authoring). A solution we see

is to automate many of the common authoring

tasks. Research towards this goal has generated

MOT, a designer adaptive authoring environ-

ment for WWW adaptive hypermedia

authoring.

The LAOS model, a five-layer adaptive

hypermedia authoring model, specifies a

flexible framework for (collaborative) adaptive

hypermedia authoring. Figure 1 shows LAOS

with its:
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• domain model (DM) for the resources

of the sites,

• goal and constraints model (GM) for

the extra information about the intention of

the presentation,

• user model (UM) to capture user

characteristics such as user knowledge or

interests,

• adaptation model (AM), further

refined in the LAG model (Figure 2), and finally

• presentation model (PM), showing

adaptation information about the machine/

device (laptop, palmtop, etc.) the user will

see the information on.

The LAG model introduces a three-layer mo-

del and classification method for adaptive

techniques: direct adaptation rules, adaptation

language and adaptation strategies. The

benefits of this model are twofold: on one hand,

the granulation level of authoring of adaptive

hypermedia can be precisely established, and

authors therefore can work at the most suitable

level for them. On the other hand, this is a

step towards standardization of adaptive

techniques, especially by grouping them into

a higher-level adaptation language or strategies.

In this way, not only adaptive hypermedia

authoring, but also adaptive technique

exchange between adaptive applications can

be enabled.

As said, to make the authoring burden lighter,

automatic authoring techniques are being

researched, by exploiting the LAOS structure.

They consist in automatic transformation (and

interpretation) of rules between the different

layers of the model. The result populates some

layers based on the contents of others. This

generates automatic linking based on

semantics, or automatic content labeling, etc.

For this particular line of research various

techniques can be used, e.g., machine learning.

This is where the 1st ‘adaptive’ in the title

comes from: the adaptation to the designer or

author, the automatic processing of what the

system ‘thinks’ might be his requests. These

transformation rules represent designer-goal

oriented adaptation techniques. Therefore, our

research represents yet another step towards

an adaptive hypermedia that ‘writes itself’.

Again, this may be called another type of

‘intelligence’.

For the practical part, we have built and are

continuing to develop MOT, an AH authoring

system. You can have a look at the latest online

MOT version:

• for static authoring at: http://e-

learning.dsp.pub.ro/mot/
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More info: http://wwwis.win.tue.nl/~acristea/

• for dynamics authoring at: http://e-

learning.dsp.pub.ro/motadapt/

Concluding, we can say that Adaptive

Hypermedia (AH) could be the answer to the

imperative need of personalization for the web.

For everyone to be able to easily create AH,

however, robust and flexible AH authoring

tools must be designed, giving various choices

of ready-made, easy-to-use delivery solutions

to various possible authoring problems. We

believe this is an interesting new domain with

many open questions and much work to be

done. Therefore we’re inviting interested

students to come join us and do a final Master

project or an internship within the above

framework.
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Tijdens college/instructie

Dhr. Hemerik tijdens instructie Ontwerp van Algoritme 1:

"We gaan dit even bewijzen: wie stemt ervoor Nederpelt-vlaggen en wie stemt er voor

Hoogerwoord-vlaggen?"

Dhr. A. Blokhuis tijdens college Wiskunde 1:

"Je kunt het beter hier meedoen en fout doen, dan ergens anders niet opletten en het goed

doen... euh ... laat maar!"

Dhr. Hoogerwoord tijden collegen Ontwerp van Algoritme 1:

"Vroeger had je nog studenten die alles opschreven wat je zei en dat las je dan een maand

later in de Supremum!"

Hemerik, tijdens college Componenten 1 (2IF10):

(heeft het over een override methode) "Een destructor die overreden wordt"

M. Jansen (Wiskunde 5) na een betoog over wachttijden bij bussen:

"Pessimisme is gegrond"

Infima

...van docenten
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Het liep alweer te-
gen het einde van
ons bestuursjaar
en het leek een ge-
paste tijd om een
activiteit neer te
zetten voor al die
leden die ervoor
zorgen dat er bij

GEWIS zulke mooie activiteiten wor-
den neergezet. Een dag waarbij het
bestuur haar actieve leden eens in
het zonnetje zet.

Tegen een uur ‘s middags liep een selecte groep

leden richting het sportcentrum alwaar we op-

gewacht werden door enkele sportieve men-

sen van “All Terrain”. Er stond de mensen een

mini-survival-tocht te wachten over het ge-

hele TU/e-terrein. Allereerst namen ze ons mee

klimmen. Gezekerd en al poogden enkele le-

den de top van een muur te bereiken van een

gebouw dat veel weg had van een kasteel. Dit

lukte natuurlijk niet altijd, maar het was in

ieder geval erg leerzaam.

Speciaal voor onze actieve leden...

Tjeerd Maas

Al een beetje uitgeput met pijn in arm en been,

werden ze richting de dommel gesommeerd.

Er was een touw gespannen van de ene naar de

andere oever. “Of we daar even overheen wil-

den klimmen?” Bob leek daar geen problemen

mee te hebben en als een aapje spoedde hij

zich naar de overkant. Ook Wouter, dapper

als hij is, wist dat hij dat ook wel zou kunnen.

Had hij dat maar niet gezegd, want 1 meter

voor hij de andere zijde bereikte, begaven zijn

handen het en donderde hij de Dommel in.

Na deze inspannende bezigheden werd er nog

onder een brug doorgeklommen en in touwen

geklauterd. De mannen van “All Terrain” wis-

ten duidelijk hoe ze mensen enthousiast moes-

ten maken voor hun hobby. Kortom een ge-

weldige activiteit.

Nog een beetje moe van deze inspanningen en

bij sommige mensen met nog wat pijn aan de

handen, gingen we richting de midgetgolfbaan.

Deze werd echter geverfd en daarom gingen ze

karten. Waar Christiaan zich een lekke band

veroorloofde.
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De actievelingendag werd afgesloten met een

luxe barbecue van verschillende vleessoorten,

sauzen en salades. Ook het gratis bier mocht

niet ontbreken. Tijdens deze borrel begon het

enorm hard te waaien en even leek het of

bikkelborrel deel 2 begonnen was. Toch sloe-

gen de meeste leden zich er doorheen en werd

er besloten dit alles geheel in stijl af te slui-

ten...

De AOR werd vervolgens het nieuwe terrein

van alle voetbalminnende GEWIS’ers. Nadat

er enkele luxueze fauteuils veroverd waren,

was het tijd om het voetbal te gaan aanschou-

wen. Ondanks de snelle treffer van het Duitse

elftal zat de sfeer er goed in. De tegentreffer

van onze oranje helden bracht een luid gejuich

teweeg. Toch was de spanning te snijden en

iedere keer als Rombout opstond, maande de

rest van de zaal hem aan om weer te gaan zit-

ten. Het bleef echter bij 1-1 en moe, maar vol-

daan keerde het AOR-oranje-legioen weer huis-

waarts.



supremum 4, jaargang 36

34

a
ct

iv
it
e
it

Dinsdag 18 mei, Al-
gemene Leden-
vergadering in café
‘De Oude St. Joris’.
Voor mij is het de
allereerste AV,
waarop ik me kan-
didaat zal stellen
voor het nieuwe

bestuur.

Mijn gebrek aan ervaring blijkt als het Gewis-

lied gezongen wordt, waarvan ik de melodie

niet ken. Nu weet ik hoe Kluivert zich voelt

voordat de wedstrijd begint. Gelukkig heb ik

tijdens het bidden op de basisschool veel erva-

ring opgedaan met dit soort situaties.

De voorzitter — netjes in pak, zoals ook de

andere bestuursleden — opent de vergadering.

Zijn er nog toevoegingen aan de agenda? Thijs

vindt dat de aanschaf van een senaatswagen

overwogen moet worden. Iemand vraagt om

‘officieel’ wvttk-papier, voorzien van een

Gewis-stempel. Dat komt er. Vervolgens wordt

de post doorgenomen. Dan is er pauze.

Na de pauze stellen de kandidaat-bestuursle-

den zich voor. De aanwezige leden stellen kri-

tische vragen. Wat is je schoenmaat? Maak af:

bier staat tot water als Gewis staat tot... Zelf

dacht ik aan de naam van een andere studie-

vereniging, maar Bob antwoordt heel politiek

correct: haar leden, die zijn immers een ingre-

diënt van Gewis net zoals water deel uitmaakt

van bier. Aan mij werd onder andere gevraagd

wat het verschil is tussen delegeren en afschui-

ven, want ik had mijn schoenmaat al verklapt

toen ik me voorstelde.

Nu was het tijd om te stemmen. De stem-

Wissel AV

Jan de Kort

commissie legt de vouwprocedure uit. Onjuist

vouwen leidt namelijk tot een blanco stem (ont-

houding). Uiteindelijk worden alle kandidaten

verkozen en blijft het aantal tegenstemmen

beperkt.

Als er een nieuw bestuur komt, moet het oude

aftreden. Judith is tegen het aftreden van Mike,

dus er wordt een nieuwe stemming georgani-

seerd. Iedereen is hier heel blij om, want het is

pas middernacht. Uiteindelijk haalt Mike op-

gelucht adem als blijkt dat ook hij mag aftre-

den.

Alle disputen mogen voortbestaan, maar Ba-

naan geeft aan na de vakantie in ruste te gaan.

(Hier kan Sinterklaas een puntje aan zuigen!)

Na dit besluit werd er een korte onderbreking

ingelast — enkele leden vonden het bier inte-

ressanter dan de vergadering.

Voor de sluiting stond er nog één punt op de

agenda: het doornemen van de opmerkingen

op het wvttk-papier.  De senaatswagen moet

nog even wachten.

Infima

...tijdens AV85

Andre tegen Eefje: "Hoe zie je het GEWIS

de komende 30 jaar vergaan?"

Eefje: "Ik hoop die 30 jaar nog mee te ma-

ken."

Gijs: "Bij GEWIS?!?"

Thijs tegen het bestuur: "Wat zijn jullie

een zeikerds!"

Eefje tegen Judith: "Wij zijn vrouwen, wij

kunnen niks!"
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Professor Dijkstra is een van de meest bekende

informatici aller tijden. Hij werd vooral beroemd

met zijn ideeën over gestructureerd programmeren

en streefde altijd naar een zo groot mogelijke een-

voud en elegantie in zijn oplossingen. Hij was van

1962 tot 1984 hoogleraar aan onze faculteit.

Hij was een fervent tegenstander van het

“GOTO”statement in programmeertalen. In 1972

ontving hij de Turing Award voor zijn bijdrage aan

de informatica.

In 2002 stierf hij in zijn woning te Nuenen.

Edsger W. Dijkstra

In de vorige Supremum stond een verwijzingsfout in het stukje bij de

geplaatste EWD. De EWD die geplaatst werd ging natuurlijk niet over het

GOTO-statement. Onze excuses hiervoor.
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Een gesprek met Miguel de Icaza van project Mono

Miguel de Icaza is oprichter en president van de Gnome
Foundation. Hij is ook medeoprichter en CTO van Ximian,
dat onlangs door Novell werd overgenomen. In 1999 ont-
ving Miguel de Icaza voor zijn werk de ‘Innovator of the
Year Award’ van het befaamde Massachussets Institute of
Technology (MIT). Op dit moment werkt hij voornamelijk
aan het Mono-project, een open source .NET-
implementatie. Mono ontving dit jaar op de LinuxWorld
conferentie de ‘Best Open Source Project Award’.

Mono is een .NET implementatie. Waarom hebt u niet gekozen voor een Javaimplementatie of

het ontwerpen van een eigen applicatieplatform?

Miguel de Icaza: “Er waren verschillende factoren die hierin een rol hebben gespeeld. De nadruk

van Microsoft op cross-language interoperabiliteit als een mechanisme om het platform te laten

groeien, terwijl we toch de vrije hand hadden om een taal te kiezen, was heel bekend voor ons.

In het Gnome-project hebben we altijd geprobeerd onze API’s zo toegankelijk mogelijk te

maken voor zo veel mogelijk programmeertalen. We zagen voor bepaalde taken de toegevoegde

waarde van taalspecifieke voordelen. Het ontwerp van .NET strookte met deze overtuiging.

Vanuit ons perspectief had Microsoft bovendien een platform gecreëerd dat de beste features

van Java had, en ook de door verschillende mensen voorgestelde verbeteringen van Java erin had

betrokken. Mono is interessant om twee redenen: het is een hoognodige verbetering van het

Unix ontwikkelplatform, en het maakt het ontwikkelaars die .NET onder Windows gebruiken

mogelijk om hun software ook op Unix/Linux-systemen aan te bieden.”

Wat is de reikwijdte van het Mono-project? Wat zal worden geïmplementeerd en wat niet?

Miguel de Icaza: “Er is nu een roadmap voor Mono 1.0 en Mono 1.2. Op dit moment zijn de

code-features die in Mono 1.0 zullen verschijnen, bijna compleet. We richten ons op het fixen

van de bestaande bugs, het verbeteren van de performance en het tunen van Mono. De roadmap

wordt onderhouden op: http://www.gomono. com/mono-roadmap.html. In essentie zal Mono

1.0 de volgende zaken bevatten: een C#-compiler, een JIT execution system voor x86 and PPC,

een ahead of time compilation engine om de opstartsnelheid te verbeteren, core class libraries

(mscorlib, System.XML), ASP.NET, dat wil zeggen WebForms en webservices, en ADO.NET

met uitgebreide ondersteuning voor third party libraries. Dit zijn de componenten die we



41

.n
e
t in

te
rv

ie
w

denken te kunnen leveren in het 1.0 timeframe. Andere componenten zullen op dit punt alleen

als bèta beschikbaar zijn. We zijn bijvoorbeeld bezig aan de nieuwe features van C#, en de

benodigde features van de runtime om generics te ondersteunen. Verdere informatie is beschik-

baar via onze roadmap.”

Mono 1.0 is nog niet klaar, terwijl Microsoft al werkt aan de 2.0-versie van .NET. Hoe blijven

jullie bij?

Miguel de Icaza: “We blijven werken aan de ondersteuning van beschikbare features die in de

nieuwere versies van .NET zullen verschijnen. We zullen echter nooitin staat zijn de software

op dezelfde tijd te shippen als Microsoft, en er zal waarschijnlijk altijd een achterstand in tijd

blijven bestaan. Het goede nieuws is dat technologie niet hetzelfde is als bier; het wordt niet

direct geassimileerd. Het kan maanden of jaren duren om de nieuwe features te deployen.

Ontwikkelaars die alleen Unix gebruiken zullen op de features moeten wachten tot ze beschik-

baar zijn. Ontwikkelaars die Windows gebruiken kunnen hun applicaties al bouwen en ze later

op Unix/Linux-systemen deployen. Ik moedig ontwikkelaars zelfs aan Visual Studio .NET of

SharpDevelop onder Windows te gebruiken om applicaties te ontwikkelen, omdat we nog geen

eigen IDE hebben. We beperken ons echter niet tot de features van het .NET Framework. We

hebben samen met andere teams libraries ontwikkeld die iedereen kan gebruiken, zowel Mono-

als .NETdevelopers. Ook hebben we libraries ontwikkeld die profiteren van onze eigen platform-

specifieke features (Unix-features en Gnome-features).”

Wat is de relatie tussen Ximian, het Gnome-project en Mono?

Miguel de Icaza: “Gnome is een project dat een desktop-omgeving produceert voor Unix-

systemen. Een behoorlijk complete omgeving die toegankelijkheid voor slechtzienden biedt, en

een heel sterke focus op bruikbaarheid en stijl. Ximian, dat nu deel uitmaakt van Novell, is een

bedrijf dat is gericht op productontwikkeling voor de Linux-desktop voor gebruik bij overheden

en ondernemingen. Als onderdeel van deze inspanning hebben we grote bijdragen geleverd aan

Gnome en OpenOffice, en bouwden we de eerste e-mail/PIM-client voor Linux: Evolution.

Evolution is een behoorlijk uitgebreid stuk software, en was één van de redenen om het Mono-

project te starten. Het was duidelijk dat we betere ontwikkeltools nodig hadden, en .NET had

ze.”

Naar .NET wordt wel eens verwezen als COM 2.0. Is Mono hetzelfde als Bonobo 2.0? Is er een

relatie tussen beide producten?

Miguel De Icaza: “Ik denk dat het onjuist is om naar .NET te verwijzen als COM 2.0. Het is een

volledig nieuwe codebase, maar kan gewoon met de oude en de nieuwe wereld communiceren.

Hier is Microsoft altijd goed in geweest: binaire compatibiliteit en de integratie van oude

technologieën met nieuwe. Het is duidelijk dat Microsoft wel degelijk de problemen van de

ontwikkelaar begrijpt, en ze doen er een hoop aan om hun ontwikkelaars te ondersteunen. Dit

was ook weer iets dat ons na aan het hart lag; we wilden niet al onze investeringen weggooien en

vanaf nul beginnen. We willen de oude code-bases in C en C++ blijven behouden, maar de

nieuwe code in C# schrijven. De verantwoordelijke personen voor de architectuur van het .NET

Framework hebben dit begrepen, en dat is opnieuw goede reden om deze visie te volgen.
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Bonobo heeft verscheidene COM-concepten gekopieerd en verschillende interfaces om een

componentmodel en een compound document system te implementeren. Het laatste is nooit

volledig gerealiseerd, het werd niet echt gewaardeerd, en vandaag wordt het voornamelijk ge-

bruikt om controls te ‘embedden’ en ingewikkelde RPC-calls in de Gnome-desktop te doen. We

voorzien in bruggetjes naar de oude Gnometechnologieën als onderdeel van het Gtk#-project.

Dit project is in wezen een ‘binding’ van onze oude technologieën zodat ontwikkelaars ze

kunnen benaderen vanuit Mono.”

De Open Source Community heeft wat bezwaren met betrekking tot Mono. Microsoft zou een

niet-compatibele versie kunnen introduceren, patentzaken zouden een rol kunnen spelen, en de

Open Source Community zou wel eens te afhankelijk van Microsoft kunnen worden.

Miguel de Icaza: “Daar kan ik duidelijk in zijn. Microsoft is erg goed in ‘backward’ compatibiliteit.

Ze begrijpen dat als ze dit niet ondersteunen vele mensen ontsteld zullen zijn. Dus is het zaak

de compatibiliteit met de bestaande code niet in de weg te zitten. Het potentiële gevaar met de

applicatieportabiliteit zou zijn dat Microsoft het gebruik van niet algemeen gedocumenteerde

‘private’ API’s zou aanmoedigen. Wanneer dergelijke API’s worden gebruikt, zullen de migraties

naar een ander systeem niet een rechttoe rechtaan drag-and-drop exercitie zijn, maar zouden

ontwikkelaars hun code moeten herbouwen om gebruik te kunnen maken van een alternatieve

API voor Unix. Het blijft mogelijk dat je in enkele gevallen toch een paar veranderingen moet

aanbrengen aan jouw code om beter gebruik te kunnen maken van de features van een platform.

Het probleem met patenten vindt niet plaats in de kern, maar zou zich kunnen voordoen bij

class-libraries van hoger niveau. De kern kan door iedereen worden gebruikt, zodat patenten

alleen een effect hebben op hen die de niet-ECMA gestandaardiseerde API’s gebruiken. Als er

patenten zijn op de code, zullen we de open source versie daar niet mee belasten. We gebruiken

het volgende standaardproces: Eerst proberen we een implementatie van onderdelen van het

patent te vinden die ouder zijn dan het patent zelf, de zogenaamde ‘priorart’ (juridische term,

red.). Is die er niet, implementeer dan dezelfde functionaliteit met een ander algoritme. Als dit

niet mogelijk is, zullen we de code uit Mono moeten verwijderen. Als we gedwongen zijn de

code uit Mono te verwijderen, kunnen mensen op plaatsen waar het patent niet van toepassing

is nog steeds de code gebruiken, maar personen in landen waar het patent wel van toepassing is

zullen een licentie van Microsoft moeten betrekken om die code te draaien. Wij zullen daarbij

behulpzaam zijn.”

Welke invloed heeft de recente acquisitie door Novell op de ontwikkeling van Mono?

Miguel de Icaza: “Die is goed, intern wordt het voor enkele projecten gebruikt, en het is ook

onderdeel van onze Linux-strategie: we zijn erop uit om van Linux een levensvatbaar platform

voor de toekomst te maken. Een levensvatbaar platform voor iedereen betekent niet alleen het

verminderen van de hardwarekosten, maar het ontwikkelaars ook mogelijk maken complexere,

krachtigere applicaties te bouwen; en Mono is een manier om dit te doen.”

Zijn Ximian, Novell of een andere partij van plan om met Mono serieuze applicaties te bouwen?

Zullen applicaties als Evolution uiteindelijk migreren?

Miguel de Icaza: “Absoluut, de komende versie van Evolution zal uitkomen met ‘bindings’ naar
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de CLI. Hierdoor kunnen Unix-ontwikkelaars extensies schrijven of data halen uit Evolution.

Andere projecten zijn begonnen C# te gebruiken – zowel intern bij Novell/Ximian als in de

community. Misschien heb je F-Spot gezien of Nat’s Dashboard?”

Het probleem voor crossplatform .NET applicaties zou het maken van GUI-applicaties kunnen

zijn. Er zijn opties zoals het gebruik van GTK#, QT# of WineLib ‘bindings’. Naar welke optie

gaat uw voorkeur uit en waarom?

Miguel De Icaza: “Uiteindelijk zullen we Windows.Forms ondersteunen, maar het is een groot

framework. Het zal dus wel enige tijd duren voordat we er zullen zijn. In de tussentijd is Gtk#

snel vooruitgegaan. Mensen gebruiken het om crossplatform applicaties te ontwikkelen die

zowel op Windows als Unix draaien; met native userinterfaces voor elk platform.”

De ECMA-standaarden omvatten niet alle gebieden van het Microsoft .NET Framework zoals

de System.Windows namespace. Hoe gaat u om met deze niet-gestandaardiseerde namespaces,

en welke namespaces zou u graag gestandaardiseerd willen zien die dat nu nog niet zijn?

Miguel de Icaza: “De ECMA-specificatie is handig, omdat het de ‘hard parts’ van het .NET

Framework bevat, zoals de C#- taal, de VM, de bestandsformaten, de low-level data lay-out. De

zaken buiten de ECMA-spec zijn relatief rechttoe rechtaan implementaties. Het zijn gewoon

classes, en de publieke specificatie van Microsoft heeft alles wat nodig is om de functionaliteit

te implementeren. Sommige zaken zijn complexer dan andere. De XmlSerializer bijvoorbeeld is

een technologie die behoorlijk compleet is wat betreft features, maar het is niet gemakkelijk om

alle hoeken en gaten vanuit de documentatie te behandelen. Je moet groei dus al in de architec-

tuur incalculeren, en de code al doende verbeteren, refactoren, reviewen en vernieuwen.”

Wat zijn de voornaamste verschillen tussen DotGNU en Mono? Werken jullie samen?

Miguel de Icaza: “Technisch zijn wij verder. We hebben een JIT-compiler, een pre-compiler, een

heel volwassen C#- compiler, en uitgebreide regressie-testsuites voor elk component van het

systeem. We willen Mono ook positioneren als een tool die iedere ontwikkelaar kan gebruiken:

Open Source softwareontwikkelaars en commerciële ontwikkelaars, en we willen commerciële

bedrijven ondersteunen in het gebruik.
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Dit artikel is een reprint uit het .NET Magazine. Elke geïn-

teresseerde student kan een gratis abonnement nemen op

het blad. Voor meer informatie kijk op:

http://www.microsoft.com/netherlands/msdn/netmagazine/
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Beste boek:

The selfish gene van Richard Dawkins

Beste film:

Sophie’s choice

Favoriete muziek:

Bob Dylan

Favoriete eten:

Nasi Rames

Favoriete drank:

Belgisch bier

Grootste hobby's:

(electronisch) discussiëren, sport, muziek

Wat wil je absoluut nog een keer doen in

je leven?

Israel bezoeken

Hoe zie jij jezelf over 20 jaar?

Iemand die als informaticadocent in een sterk

veranderde omgeving het hoofd boven water

probeert te houden.

Hoe vaak zit jij op het internet?

Op het werk continu, thuis een paar keer per

dag

Als jij iets in Nederland zou veranderen,

wat zou dat dan zijn?

Kleinere huizen en meer natuur

Wat is het dierbaarste wat je hebt?

Mijn kinderen

De Mac of de BurgerKing:

De Mac

De Auto of het openbaar vervoer:

Het openbaar vervoer

SMS-en of bellen:

bellen

Lezen of tv kijken:

tv kijken

Saus erop of ernaast:

ernaast

Honger hebben of koud hebben:

koud hebben

Ben jij bang voor de dood:

een beetje

Bestaan buitenaardse wezens:

ja

Met wie zou je wel eens een beschuitje

willen eten?

Jan Peter Balkenende

Waar ben je aan verslaafd:

Koffie, Internet

Interview

..met: Kees Huizing

Volledige naam:

Cornelis Huizing

Roepnaam:

Kees

Leeftijd:

42 jaar
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Geef een van je vele goede voornemens

voor het jaar:

Mijn kamer opgeruimd houden

Waar heb je echt een hekel aan:

sommige tentamens nakijken

Wat zullen je laatste woorden zijn voor je

sterft:

“meer muziek”

Hoe heet je op msn:

Keessie

Wat vindt jij romantisch?

Ontbijt op een terras in Parijs

Wat/wie vindt jij sexy?

Maggie Forbes (Kees: “alleen voor de veerti-

gers” ), gespeeld door Jill Gascoine

Bespeel je een muziekinstrument (welke):

Mondharmonica

Doe je aan sport (welke):

zaalvoetbal, mountainbike, schaatsen

Wereldvrede of 1 miljoen contant?

wereldvrede

Wat doe je het liefst als je vrij bent?

De krant lezen (NRC Handelsblad)

Ben je gelovig:

Ja: Protestantse Kerk in Nederland (KPN)

Hoe denken studenten over u?

Een docent die er wat leuks van probeert te

maken, ook bij minder boeiende vakken

Hoe lastig was u zelf als student?

Ik was heel braaf

Wat vind u het leukste aan de TU/e:

de collega’s en Studium Generale

Wat vind u minder leuk aan de TU/e:

Dat ie in Eindhoven staat.

Wat was uw favoriete vak op de middelbare

school?

Wiskunde en Nederlands

Hoe wilt u overkomen op collega's en

vrienden?

Eerlijk overkomen

En op studenten?

Boeiend

Welke roddels bestaan er over u?

Dat ik een ouwe hoer ben. Dat ik vaak te laat

kom.

Je favoriete internetsite:

www.google.com en http://www.omroep.nl/

nps/hetbureau/ (het hoorspel) bezoek ik ook

vaak

Hoe ziet het ideale college voor je eruit:

veel vragen van de studenten en goede impro-

visatie van de docent

Hoe ziet de ideale student voor je eruit:

hij/zij moet verwondering  tonen en echt pro-

beren te begrijpen wat hij/zij doet.

Linux of Windows:

Linux

Apple of PC:

Apple

Tijdens afstudeerzittingen

M. Voorhoeve:

"Dat bedrijf zal ik niet bij naam noemen. Een van de redenen daarvoor is dat ik de naam van

dat bedrijf niet ken."

F. vd. Ven:

"Je werkte zeer zelfstandig, wat wil zeggen dat je weinig hulp nodig had"

Infima

...van docenten
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Regelmatig seks goed voor studenten

Remco Beckers

Evert Roobeek attendeerde ons op het volgende nieuws-
bericht dat op fok.nl te vinden is. Het resultaat van dit
onderzoek is natuurlijk een advies dat iedere student met
plezier op zou willen/zal volgen. Het mooiste is natuur-
lijk dat dit onderzoek uitgevoed is door de Duitse
dependance van onze eigen vereniging.

Studenten die regelmatig de liefde bedrijven, hebben een grotere kans exa-

mens en betere cijfers te halen, aldus de Duitse socioloog Werner Habermehl.

Hij had samen met zijn medestudenten aan de Universiteit van Hamburg, een aantal studenten

getest zowel voor als na de seks.

Uit hun onderzoek bleek dat studenten die regelmatig seksueel actief zijn, een veel beter denk-

vermogen hebben. Studenten die weinig tot geen seks hebben, vinden het moeilijker om een goed

cijfer te halen. “De actieve studenten hadden ook minder tijd nodig voor een oefening en haalden

ook nog eens een beter cijfer”, aldus Werner.

Het onderzoek was in samenwerking met het Duitse onderzoeksbureau GEWIS uitgevoerd.

Infima

Joe Joe:

'Ik ben door mijn bed gezakt dankzij Tjeerd.'

Wouter tegen Denis toen de kilometerteller in z'n auto op 65534 stond:

  "He Denis, je teller staat bijna op MaxInt!"

Carolien over het puzzel-mailtje waar je op het laatst een kleur en een gereedschap moet

zeggen, en waar de meesten "rode hamer" uit krijgen:

  "Ik dacht aan geel, en een gereedschap kon ik niet bedenken!"

Monique tegen Chris tijdens een borrel:

“Die vriend van Felienne heeft mijn bier gepakt!”

Chris:

“Oh! Half 5?”

Hugo neemt de telefoon op: “Studievereniging Hugo met GEWIS.”

Wouter (terwijl de GEWIS ruimte geschilderd wordt): "De GEWIS-ruimte is niet echt

borrelbaar".
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Woensdag 28 maart was de dag van onze tweede activiteit van Half 5.
Deze keer hadden wij voor alle geïnteresseerden een retrogamingmiddag
georganiseerd.

Op de middag konden diverse antieke spellen gespeeld worden zoals Keen, Supaplex, Wacky

Wheels, SkyRoads, Digger, Wolfenstein 3D, en Duke Nukem. Een volledige lijst van de spellen

is te vinden op onze website.

De opkomst op deze middag was groot, zo’n 20 mensen kwamen samen met ons jeugd-

herinneringen ophalen. Vooral het spel Paratrooper was populair, omdat daar een hele borrel-

kaart van 10 euro mee verdiend kon worden. Er werden veel (al dan niet geldige) pogingen

gedaan, maar de winnaar was Frenkel Smeijers, met een topscore van maar liefst 715 punten.

De vice-voorzitter van GEWIS was zo vriendelijk om foto’s van deze activiteit te maken, die

zullen binenkort op onze site geplaatst worden.

Half 5 retrogamingmiddag

Rob van Esch

a
c
tiv
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it



supremum 4, jaargang 36

48

fi
lm

re
ce

n
si

e

Jazeker lieve
kijkbuiskindertjes,
deze keer geen re-
view van een
spiksplinternieuwe
bioscoopfilm. Dit is de
eerste aflevering van
een serie reviews
over iets wat voor

ons wis/inf-ers veel belangrijker is:
computers en films. Dat wil zeggen,
computers ín films, films over com-
puters en films die met behulp van
computers gemaakt zijn. De eerste
film die ik behandel, Tron, voldoet
aan alledrie die criteria.

In de film speelt Jeff Bridges (The Big

Lebowski, Arlington Road) een hacker (in de

meest Hollywood-achtige zin van het woord),

genaamd Kevin Flynn, die een speelhal runt.

In zijn vrije tijd probeert hij in te breken in de

computer van Encom, zijn voormalige werk-

gever, om bewijs te vinden van het feit dat een

aantal computerspelletjes van zijn hand zijn

gestolen door een oud-collega die nu, dankzij

het succes van die spelletjes, het bedrijf runt.

Deze snoodaard heeft ook nog eens voor de

centrale computer van het bedrijf een nogal

aggressief beveiligingsprogramma geprogram-

meerd, het Master Control Program (MCP).

Dit programma zorgt voor veel onvrede onder

de gebruikers en daarom heeft Alan Bradley

(Bruce Boxleitner), een vriend van Flynn die

ook bij Encom werkt, Tron gemaakt, een alter-

natief en vredelievend beveiligingsprogramma

dat het MCP overbodig zou maken.

Op een nacht besluiten Flynn en Bradley om

bij Encom in te breken, omdat Flynn alleen op

deze manier aan zijn bewijs kan komen. Zij

Review - Extraspecial Megafeature Com-
puters en Films - Volume I: Tron

Tim van Dijk

worden geholpen door Lora, de vriendin van

Bradley, die bij het bedrijf werkt als onderzoek-

ster, betrokken bij een project om een machine

te maken die materie kan omzetten naar digi-

tale data en andersom. Wat volgt laat zich ra-

den: tijdens het hacken wordt Flynn door die

machine gedigitaliseerd en hij belandt pardoes

in de vreemde computerwereld.

In die wereld regeert het MCP met ijzeren hand

over de personificaties van de programma’s

die op het systeem draaien. De programma’s

hebben een soort religie opgebouwd rond de

gebruikers; de mensen die hun hebben ge-

creëerd worden vereerd als goden. Maar het

MCP wil hier niets van weten, iedereen die

zich schuldig maakt aan deze waanzin wordt

veroordeelt tot het spelen van gladiatorale spel-

letjes, vaak met “deresolution” tot gevolg. Ook

Flynn belandt in deze situatie en hij wordt

gedwongen om de spelletjes te spelen die hij

nota bene zelf heeft geschreven. Samen met

Tron, het programma van Bradley, onsnapt

hij en samen gaan ze de strijd aan met het MCP

om de vrede te herstellen in de computerwereld.

Tron is gemaakt in 1982 en baarde destijds

veel opzien. Niet dat het nou een bijzonder

goeie film is, sterker nog; naar moderne maat-

staven ziet het er allemaal nogal knullig uit en

de machtsstrijd tussen een dictator en een on-

derdrukte meerderheid (ook al speelt die zich

dan binnen in een computer af) is nou ook niet
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Jaar: 1982

Genre: Fantasy/Science-Fiction

Cast: Jeff Bridges, Bruce Boxleitner et al.

Regie: Steven Lisberger

echt het toonbeeld van originaliteit. Maar de

film was ondanks dat zijn tijd toch ver voor-

uit. Om de computerwereld te realiseren werd

een scala aan baanbrekende technieken ge-

bruikt.

Zo werden de scènes in die wereld gefilmd in

zwart/wit voor een zwarte achtergrond, zodat

later met behulp van een techniek die

“backlighting” heet, een gekleurde gloed op de

kostuums kon worden aangebracht. Hiervoor

werd een speciale film ontwikkeld door Kodak.

Backlighting is een techniek die nog met de

hand werd toegepast, maar het meest interes-

sante zijn natuurlijk de destijds revolutionaire

computergegenereerde scènes die in de film zijn

gebruikt. Bij elkaar zijn er maar ongeveer 20

minuten hiervan, en als je er nu naar kijkt ziet

het er maar belabberd uit. Toch moest regis-

seur Steven Lisberger maar liefst vier verschil-

lende computerbedrijven inhuren om zijn

droom werkelijkheid te maken; in

die tijd had elk bedrijf nog een eigen

CGI-techniek; het ene bedrijf maakte

bijvoorbeeld modellen door geome-

trische objecten samen te voegen of

van elkaar af te trekken

(Constructive Solid Geometry), ter-

wijl het andere bedrijf koos voor mo-

delleren op basis van polygonen. Zo

werd aan elk bedrijf een taak toege-

wezen die alleen gedaan kon wor-

den met hun techniek. Bedenk ook

dat computers in die tijd nog niet in

staat waren om animaties interactief

te editen, waardoor het nodig was

om voor elke frame van animatie

voor elk bewegend object met de hand de po-

sitie en rotaties in te voeren!

Tron is nu eigenlijk alleen nog maar leuk van-

wege de nostalgie die de film oproept, maar de

film heeft wel veel invloed gehad op het ge-

bruikt van CGI in films. Liep tron destijd een

special effects oscarnominatie nog mis, omdat

het gebruik van computers als vals spelen werd

beschouwd, nu

zou het winnen

van zo’n beeldje

zonder het gebruik

van computers

ondenkbaar zijn.

Dus de volgende

keer dat je een met

special effects

overladen spektakelfilm ziet, denk dan nog

even aan de pioniers achter Tron en het harde

werk dat zij leverden...
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Adverteerders

Supremum

Corus ...................................Achterkant kaft

Thales ................................. Binnenkant kaft

ASML ....................................................... 19

Oce ............................................................ 26

Microsoft .................................................. 36

Agenda

Supremum

• Donderdag 1 juli

Constitutieborrel

• Maandag 16 augustus t/m Vrijdag 20 augus-

tus

Introductieweek 2004

• Vrijdag 17 september t/m Zondag 19 sep-

tember

Eerstejaarsweekend

Natuurlijk is er elke donderdag van 16.30 uur

tot tenminste19.00 een super gezellige borrel

bij GEWIS (HG 8.79).

Voor meer informatie over GEWIS activiteiten

zie http://www.gewis.nl/agenda

of http://www.gewis.nl/ac

en voor meer informatie over de borrels zie

http://www.barcommissie.nl

Volgende keer

Supremum

Wat zeg je? Je wilt ook een stukje schrijven?

Dat kan. Stuur het dan op naar

supremum@gewis.nl of geef het artikel aan

één van de redactieleden.

Dus: Heb je iets leuks meegemaakt, een goeie

mop gehoord, wil je iets kwijt over een vak,

wil je iets vertellen over activiteiten bij GE-

WIS, weet je een moeilijke puzzel, heb je een

grappige of wijze uitspraak gehoord of wil je

misschien wel een van je essay's geplaatst zien?

Je kunt het zo gek niet bedenken... Laat je

creativiteit de vrije loop.

De redactie vraagt iedereen zoveel mogelijk

infima te verzamelen en op te sturen naar

infima@gewis.nl. Dus doet een docent een

vreemde uitspraak, hebben je medestudenten

een mond vol woorden, maar weten ze die niet

in de goeie volgorde te uiten, stuur deze dan

vandaag nog op!


