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Nota'svanhetinstituutzijninprincipeinternecommunicatiemiddelen,dusgeenofficiëlepublikaties.
Huninhoudvarieert sterkenkanzowelbetrekkinghebbenopeen
eenvoudigeweergavevancijferreeksen,alsopeenconcluderende
discussievanonderzoeksresultaten.Indemeestegevallenzullen
deconclusiesechtervanvoorlopigeaardzijnomdathetonderzoek
nogniet isafgesloten.
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AANLEIDING
Op2februari 1982werddooreenzestalmedewerkersvandeHoofdafdelingenBodemtechniek,WaterhuishoudingenWaterkwaliteiteenstuk
opgesteldgetiteld "Notitienaaraanleidingvanintroductiedag 'GrondwatermodelleningebruikbijRID'".verdertenoemen 'Notitie'.In
dezeNotitiewordtaanbevoleninvierfasentekomentoteenverbeteringvandocumentatie,beheerenbekendmakingvanbijhetICWaanwezige
enontwikkeldeprogramma's.Samengevathoudendezefasenin:
Fase 1:Meeruniformeprogramma-ontwikkelingenprogramma-documentatie.
Fase2:Algemeentoegankelijkmakenvanprogramma'svoorgeïnteresseerdegebruikers.
Fase3:Gevenvanvoorlichtingoverprogramma's.
Fase4.Beheervanprogramma'sopnationaalniveau.
Op 14april 1982werddoordedirecteurvanhetInstituutde
AdviesgroepProgrammatuur ingesteldmetalsopdrachtoverdezevier
faseneenadviesuittebrengen.

SAMENSTELLINGADVIESGROEP

IndeAdviesgroepProgrammatuur (Adviesgroep)warenallehoofdafdelingenenspecialistischeafdelingvanhetinstituutvertegenwoordigd.Desamenstellingwas:
ir.D.Boels,tot 19-9-1983
J.Buitendijk,vanaf 19-9-1983

Bodemtechniek
idem

ir.R.A.vanderGoes
van22-8-1983tot 16-1-1984
dr.J.Hoeks

Adviesgroep
Waterkwaliteit

dr.Ph.Th.Stol (voorzitter)

Wiskunde

ir.L.C.P.M.Stuyt (secretaris)

Waterhuishouding

ir.A.G.Visser

Landinrichting

drs.J.Vreke

Economie

Ir.R.A.vanderGoeswastijdelijkalspro-deo-medewerkeraande
adviesgroepverbondenmetalstaakdeinventarisatievanbestaande
programma'suittevoerenenhetopzettenvaneendocumentatiesysteem
voortebereiden.

Voorhetvoerenvanoverlegkwamdeadviesgroep indejaren1982
totenmet 1984intotaal 16-maalbijeen.

VERSLAGGEVING
Deadviesgroepheeftuitgebracht:
- INTERIMVERSLAG1
datum

:15oktober 1982

betreft :resultatenfase1,Advies1
bijlage :functiebeschrijving documentalist
- INTERIMVERSLAG2
datum

:10oktober 1983

betreft :resultatenfase2,Advies2
bijlage :concept-brief juridischeaspectenvanprogramma-uitwisseling
- INTERIMVERSLAG3
datum

:maart 1984

betreft :eengeautomatiseerd programmabestand,Advies3
bijlagen:voorbeeldenvanoverzichtenontleend aanzo'nbestand
-ADVIES4
datum

:24april1984

betreft :opnemenvanvolledigetekstenvancomputerprogramma'sin
publikatiesennota's
-CONCEPT-BRIEFJURIDISCHEASPECTEN
datum

:23mei1984

betreft :juridischeaspectenbijhetvrijgevenvancomputerprogrammatuur,vervolgopInterimVerslag 2d.d. 10oktober1983
bijlage :concept 'AlgemeneVoorwaardenUitwisselingComputerprogrammatuur'
Dezeverslagenendebijbehorendeadviezenwerdendoordevoorzitter
opdirectievergaderingen toegelichtenbesprokenenverwiervenvervolgensdeinstemmingvandedirectie.Destukkenwerdenvervolgens
aandeagendavandeeerstvolgendestafvergadering toegevoegd endaar
terdiscussiegesteld.

BELANGRIJKSTECONCLUSIES

Deadviesgroepisbijhetgevenvanadviezenzoveelmogelijkuitgegaanvanbestaandeorganisatiestructuren,verantwoordelijkhedenen
documentatie-enpublikatiemogelijkheden.
Deadviesgroepmeentdatcomputerprogramma's zoveelmogelijkbehandeldenbeschouwdmoetenwordenalswetenschappelijkepublikaties.De
auteurvaneenprogrammaheeft,evenalsvoorpublikatiesgeldt,de
verantwoordelijkheid enwetenschappelijkeverplichtingnieuweontwikkelingenindeopenbaarheid tebrengen.
Deadviesgroeponderkentwelhetverschiltussenprogramma'sen
publikatieswatbetrefthetoperationeelzijn.Deomvangvandewerkzaamhedenverbondenaanhetoperationeelmakenenhoudenvanprogramma'sisechterveelalzoomvangrijkdatdezedoordebenodigdebeleidsbeslissingenmoetenwordengestimuleerd enondersteund.

Omdaterophetinstituutnoggeenduidelijkemogelijkhedenbestondenhetoperationeel-zijnvannieuwecomputerprogramma's temelden
heeftdeadviesgroephiertoemogelijkhedengeopend envoorbereidende
afsprakengemaakt (meldenvanhetoperationeelgewordenzijnvannieuwe
programma'sviahetgeautomatiseerdbibliotheeksysteemvandesamenwerkendeinstituten;opnemenineenaparterubriekinhetjaarverslag
ICW).

Waarhetbetrefthetverbeterenvandeprogrammeertechniekenhet
documenterenvanprogramma'sverwijstdeadviesgroepnaardeactiviteitenvandeAfdelingWiskundeenInformatieverwerking (Afd.Wiskunde)
dieronddezetijdhebbenplaatsgevonden (cursusseninefficienten
gestructureerd programmereninFortran-77;verbeterdgebruikvaninenoutputopties).
Sommigevandegedanevoorstellenzijndoordetijdachterhaald
(Cyber-versiesvanprogramma'sonderhoudenisbudgettairenorganisatorischnietmeermogelijk)ofkunnenophoofdafdelingsniveauworden
beoordeeldenbeslist (houdenvanintroductiedagen;samenwerkingmet
andereinstellingenuitbreiden),ookwanneerdeAfdelingWiskunde
daarbijbetrokkenzouzijn (cursussenvoorgebruikersvanprogramma's;
hulpbijhetherzienengebruikersvriendelijkmakenvanprogramma's).

Deomvangvaneenaantalvoorstellenuitdenotitieiszodanigdat
realiseringalleenopbasisvaneendirectiebeslissing kanplaatsvinden.
Naarhetoordeelvandeadviesgroep ishierdetaakstellingvan
hetinstituutinhetgeding (opnationaalniveauhetcreëren,danwel
doencreërenvaneencentraalpuntvoorinformatie-uitwisselingvan
programma's;aanleggenvaneendatabankvoorvelerlei soortgegevens).

Aanëënvoorsteluitdenotitiemoet (enkan)nahetopheffenvan
deadviesgroepdooreenapartegroepmedewerkersverderwordengewerkt.
Ditbetrefthetaanleggenvaneenlijstvanbeschikbareenoperationele
programma's,hetuitgevenvaneencatalogusvan(ICW)-programmatuur
enhetperiodiekbijhoudenervan.Eriseenvoorlopigeverzameling
vanbeschikbareprogramma'saangelegd.Deverdereuitwerkingvanhet
toegankelijkmakenvandezegegevensvindtplaatsineenafzonderlijk
onderzoeksproject.Geopend ishiervoorprojectnr411.7,getiteld:
'Hetontwerpen,operationeelmakeneninstallerenvaneenprogrammotheek',
meteenlooptijdvaneenjaar.
Hetligtindebedoelinghiermeetekomentoteenoverzichtvan
bestaandeenoperationeleprogramma'svastgelegdopmicroficheente
raadplegenviaeenruimaantaltrefwoorden.Demicro-ficheskunneneens
perhalfjaarwordenbijgewerkt enzullenwordentoegevoegdaanhet
microfiche-bestand indeleeszaalvanhetStaringgebouw.Toeleveren
aananderebibliothekenzoalsvandeVakgroepCultuurtechniekvande
LH,kanineenlaterstadium,wanneerhetsysteemblijkttevoldoen,
wordenoverwogen.

Hetisdeadviesgroepbekenddatdedrempelomprogramma'saande
openbaarheidvrijtegeven,hoogis.Deredenhiervoor isdatdehoeveelheidwerk,verbondenaanhetgeschiktmakenvanprogramma'svoor
gebruikgrootis.Ookspeelteenroldatveelvandeingebruikzijnde
programma'shulpmiddel inhetonderzoekzijneninwezennooit 'af'en
'goed'zijn.Hettijdstipwaaropmenmoetmeldendathetprogramma
'operationeel (d.i.geschiktvoorgebruikdoorderden)'iswordthiermeezeerarbitriar.Ditbetekentweerdatvanveelprogramma'swaarmee
belangrijkevorderingeninhetonderzoekgemaaktworden,hetbestaan
nooitopenbaarwordtgemaakt.Deadviesgroep isvanmeningdathetin
dezegevallentocheeninstituutsbelang isdezeprogramma'sineen
vroeg stadiumtemelden,endanindenaamgevingoptenemenhetwoord
'PROTOTYPE'.Hiermedewordenenkeleinbijlage3gedefinieerderestrictiesaandestatusvanhetprogrammameegegeven.
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DEOPDRACHT
Devolledigetekstvandenotitieopbasiswaarvandeadviesgroep
haarwerkzaamhedenheeftuitgevoerd,istevindeninBijlage1.
Tijdensdebesprekingenzijndepunten,genoemd inpar.3vande
notitiegetiteld 'MogelijkhedenvoorverbeteringenophetICW',puntsgewijsaandeordegesteld.Inhetvoorgaande iseenkortealgemene
conclusieophetbesprokenegegeven,indevolgendeparagrafenwordt
eenmeergedetailleerdebehandelinggegevenwaarbijvandenummering
enindelingvandefasenuitdenotitiegebruikwordtgemaakt.Steeds
isdeletterlijketekstvanhetbetrokkenonderdeelterintroductie
geciteerd.

PUNTSGEWIJZEUITWERKING
Fase 1, onderdeel a
'Beginnenmeteencentraleadministratievanbestaandeprogramma's.
HierbijkanwordenaangeslotenopactiviteitenvandeAfdeling
Wiskundedieterverkrijgingvaninzichtindeprogramma'sdieop
deVAX-computermoetenwordengeïnstalleerd,eenlijstvanprogramma'saanlegt'
Inmei 1982isbegonnenmethetinventariserenvandeingebruik
zijndecomputer-encalculatorprogramma'sopspeciaaldaarvoorontworpenaanmeldingsformulieren.
Deeersteervaringopgedaanmetdezevoorbereidendewerkzaamheden
heefttothetinzichtgeleiddat,wilersneleenbruikbaarsysteem
ontworpenkunnenworden,eenmedewerkerdewerkzaamhedentijdelijkals
dagtaakmoetuitvoeren.Dezegedachtengang leiddeinInterimverslag1
tot:

Advies 1 (15 oktober 1982)
'TeneindetevoldoenaanheteersteonderdeelvanFase 1inde
opdrachtaandeadviesgroepwordtgeadviseerdopkortetermijnin
hetkadervandeWV-maatregeleneenmedewerkeraantestellenvoor
hetinventariserenvanophetinstituut ingebruikzijndevakgerichte

programmatuur envoorhetuitwerkenvaneendocumentatiesysteem
voordezeprogramma's'.
Dehoofdbestanddelenvandefunctiediedezemedewerkermoetenvervullenzijnindefunctiebeschrijvingvan 17februari 1983alsvolgt
definitiefvastgelegd:
1.Hetzichopdehoogtestellenvanhetgebruikvanvakgerichteprogrammatuurophetinstituut.
2.Hetverzamelenvanrelevantegegevensbetreffendeophetinstituut
ingebruikzijnderespectievelijkontworpenprogrammatuur.
3.Hetclassificerenvandeaanwezigeprogrammatuurnaarvakgebied.
4.Hetinvoerenvandeprogrammatuur inbestaandedocumentatiesystemen.
5.Hetontwerpenvaneenprocedurevoorhetactueelhoudenvanhet
documentatiesysteem.
Inaugustus 1983konopbasisvandezefunctiebeschrijvingeen
pro-deomedewerkerwordenaangetrokkendiezichsnelwistintewerken.
Dewerkzaamhedenzijnuitgevoerd opbasisvaneennieuwonderzoeksproject
waarvandetechnischebijzonderhedenzijn:
Projeet nr

:411.6

Titel

: Het ontwerpen van een g e a u t o m a t i s e e r d d o c u m e n t a t i e systeem voor door medewerkers van h e t ICW ontworpen
computerprogramma's

Korte t i t e l

: Programma documentatie

Onderzoekers

: I r . R.A. van der Goes

Projectleiders

: Dr. Ph.Th. S t o l

(vz. a d v i e s g r o e p )

I r . L.C.P.M. Stuyt ( s e c r . idem
Aanvang

:1983

Duur

:2jaar

)

Probleem en doel: Dooreengrootaantalmedewerkersvanhetinstituutzijnprogramma'sontwikkeldvoorcomputers
respectievelijkzakrekenmachines.Totnutoeontbreekteenalgemeendocumentatiesysteemwaarin
hetvoorbelangstellendenmogelijkissneleen
overzichttekrijgenoverdatgenewatopvaktechnischgebiedbeschikbaar is.Hetdoelvanhet
project ishierinverbetering tebrengen.

BijhetvertrekvanVanderGoesinjanuari 1984warendeeerste
drieonderdelenvandefunctie-omschrijvinguitgevoerd.Inhetarchiefvan
deadviesgroep isinformatiebeschikbaaroverdebeschikbareprogramma's.
Intotaalzijnbijna240programma'sgeregistreerd.

Hoofdafdeling
Specialistischeafdeling

Aantalrecente
programma's

Bodemtechniek

18

Economie

3

Landinrichting
idemspecifiekvoorverkavelingsonderzoek

10
143

Waterhuishouding

26

Waterkwaliteit

15

Wiskunde

23

Totaal

238

Overdemogelijkheid tothetonderbrengenvanprogramma'sin
bestaandedocumentatiesystemen isinjuni 1982metdebibliothecaris
vandeStaring-bibliotheekvangedachtengewisseld.Hetisinprincipe
mogelijkcentraleregistratieendocumentatievanprogramma'sopanaloge
wijzeoptezettenalsthansvoortijdschriftartikelenwordtgedaan.
Bijwijzevanproef isvanelkehoofdafdeling eenprogrammaopdeze
wijzeaangemeld.Hetbetreft:
Boels,D.;ProgrammapakketPFBANK:eencomputerprogramma (1978)
[FIBOWAcomp82]
Hoeks,J.;Transportvanniet-conservatievestoffeninhetgrondwater:
eencomputerprogrammagenaamd:'Berekeninggrondwaterverontreiniging' (1981)[FIBOWAcomp82]
Reinds,G.H.;Agrarischeevaluatielandinrichting:eencomputerprogramma
genaamdAGREVAL(1982)[FIBOWAcomp82]
Stuyt,L.C.P.M.;Computersimulatiestedelijkafvoer:eencomputerprogrammagenaamdQUAMOD (1982)[FIBOWAcomp82]

Dezeprogramma'szijntevensvermeld inhetAttenderingsbulletin,
BibliotheekStaringgebouwnr 137(jan.-febr.1983pag.3en4)onder
hethoofd:Computerprogramma's.Bovendienzijndeopdezewijzeaangemeldeprogramma'shiermeetevindendoorelkeinstellingdieophet
geautomatiseerdebibliotheeksysteem isaangesloten.
MethethoofdvandeAfdelingRedactieisafgesprokenomeen
medewerkervandieafdelinginteschakelenbijhetredigeren
vandedefinitievetekstvandekortesamenvattingdiebijdemelding
kanwordenopgenomen.

Fase 1, onderdeel b
'Tijdensaanpassingvanprogramma'sdieopdeVAXwordengeïnstalleerd,vanalleprogramma'sdeinput-enoutputdatabehandelingte
stroomlijnen.Eenwerkgroepvanmakersvanprogramma'swarehiertoe
opterichten.Zo'nwerkgroepzoueenprogrammavaneisenkunnen
formulerenentevensaanbevelingendoenvoordehoofdstructuurvan
nieuwteontwikkelenprogramma'senvoorherstructureringvan
bestaandeprogramma's'
Deadviesgroepisvanmeningdathetinpraktischopzichtnietzinvolisstrakkeafsprakentemakenomtrent 'input-enoutputbehandeling'
enoverdestructuurdieprogramma'smoetenhebben.Geziendegrote
verscheidenheid aandisciplines inhetinstituut iseenflexibeleaanpakmeerefficient.Uitvoerigedocumenteringovergerealiseerdeinputenoutputbehandeling isechterweleenvereiste.
Dewenselijkheidisuitgesprokentepropagerendatprogramma'seen
goedeoverzichtelijke structuurhebben.Hoewelerkendwordtdatdit
aspecteensterkpersoonlijke inslagvandeprogrammeurheeftdienen
algemenegrondslagenwaarmogelijktewordengepropageerd.DeadviesgroepmerktopdatineentweetalNota'svanhetinstituutaanhet
aspectvanhetschrijvenvangoedegestructureerdeprogramma'seneen
overzichtelijke input-enoutputbehandelingdoordeAfdelingWiskunde
aandacht isbesteed enwelin:
DOORNE,W.VAN,1982.AspectenvanInformatieverwerking,deel33:
VAX-11Fortran,deel 1(zonderinputenoutput).NotaICW1393;
85pp,3bijlagen.
, 1983.AspectenvanInformatieverwerking,deel41:Fortran,
deel2(inputenoutput).NotaICW1456;42pp.
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Dezenota'sbiedeneengoedegelegenheiddediverseaspectenvan
hetoverzichtelijkprogrammerenopsystematischewijzetebestuderen.
OverdegenoemdeonderwerpenisdoorVanDoornenahetuitkomenvande
nota'seenbegeleidendecursusgegeven.
TevenswordthiervermelddathetindebedoelingvandeAfdeling
Wiskundeligtinhetnajaarvan 1984testarten metregelmatigte
houdenkortebijeenkomsten(colloquia)waarinaandiverseaspectenvan
deinformatieverwerking aandachtzalwordenbesteedmetdebedoeling
dezetevensterdiscussietestellen.Ookhetonderwerp,'programmeren'
en'databehandeling'zalhierbijruimschootsaandachtverkrijgen.

Hetisdeadviesgroepnietgeblekendaterbijmedewerkersvanhet
instituutanimobestaatzittingtenemenineenwerkgroepvanmakers
vanprogramma's.Bovendienzoueen'programmavaneisen'geheelduplicerenwatinhand-enleerboekenoverhetprogrammerenwordtonderwezen.
Verderishetnietmogelijkenigerleivormvansanctietoetepassen
als 'straf'opslechtprogrammerenvoordieonderzoekerdiezichniet
aandeeisenhoudt.Deadviesgroepheeftdaaromgeheelafgezienvaneen
aanbevelingindezerichting.

Fase 1, onderdeel c
'VanafhetmomentvaningebruiknemingvandeVAX,eensoortattenderingsbulletin,eventueel insamenwerkingmetStibokaenTNO,uitgevenwaarin (nieuwe)programma'swordenaangekondigd enkortwordenbeschreven.Ditbulletinzoumoetenwordentoegezondenaan
gebruikersvandeVAX-computer enaanpotentiëlegebruikersvan
programma's.Eenadressenbestandvangebruikerszoudaartoemoeten
wordensamengesteld.
PeriodiekzouhetICWeencatalogusmoetenuitgevenvanophetICW
aanwezigeprogramma's.Zo'ncataloguskaneenelementzijnvaneen
ICW-publikatiereeks'
Deadviesgroep isvanmeningdatmoetwordenvoorkomendatweereen
nieuwtypeuitgavemoetwordenverzorgd endatweereennieuwadressenbestandmoetwordenbijgehouden.Ermoetzoveelmogelijkgebruiktworden
gemaaktvandebestaandeinformatiestromen.
Deadviesgroepvindtdatdeontwerpervaneenprogrammainhoge

matezelfverantwoordelijk isvoorhetindeopenbaarheidbrengenvan
eengereedgekomenprogrammazoweltenaanzienvandeoperationeleontwikkelingeninzijnvakgebiedalsvoorhetclaimenvandeprimeur.
Voormeldingvanmeertechnischgetinteprogramma'skangebruik
wordengemaaktvan 'Staringcomputernieuws'datwordtuitgegevendoor
desysteemgroepvandeStavaxendatonderalleonderzoeksmedewerkers
inhetStaringgebouwwordtverspreid.Alsvoorbeeldwordtverwezen
naar:
GILS,J.B.H.M.VAN,1983.'Handy',eenverzamelingmeeralgemeentoepasbarecommandprocedures.Staringcomputernieuws 5,augustus1983,
pag.4.
Inseptember 1982vondoverlegplaatsmethethoofdvandeAfdeling
Redactie.Ditleiddetotdetoezeggingdatnieuweprogramma'sapartin
hetjaarverslagvanhetinstituut zullenwordenvermeldwanneerdeze
daartoedoordeauteur,metinstemmingvanzijnhoofdafdelingshoofd,
wordenaangemeld.Alsvoorbeeldzie:
Jaarverslag 1982:
GILS,J.B.H.M.VAN,1982.VAZAL:Programmapakketvoorhetopschonen,
verbeteren,verwerken,opslaanenpresenterenvangegevensop
eenPDP-11computermetoperating systemRSX-1IM.Afdeling
WiskundeenInformatieverwerking.7indirectcommand files,12
conversationelehoofdprogramma'sen34subroutinesinfortran.
NotaICW1317,12pp.NotaICW1318,31pp+V;Handleidingen,
138pp.
Jaarverslag 1983:
GILS,J.B.H.M.VAN,1983.GLASCI.Verwerkingssysteemtenbehoevevan
deCultuurtechnischeInventarisatieGlastuinbouwopeen
PDP-11/70computermetoperating systemRSX-1IMPLUS,waarbij
gebruikwordtgemaaktvanprogrammapakketVAZAL.Afd.Wiskunde
enInformatieverwerking.8conversationelehoofdprogramma'sin
Fortranen22filesmetinstructies.NotaICW1413,20pp+3;
Handleidingen,33pp.
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GILS,J.B.H.M.VAN,1983.HANDY.Asetofhandy,conversationalutilities
forVAX/VMSusers.Afd.WiskundeenInformatieverwerking.18
commandprocedures,1programinFortran,20subroutinesin
Fortranand 1object-library.NotaICW1428,11pp.NotaICW
1431,12pp,NotaICW1452,21pp+7;Guides,54pp.
VALK,G.G.M.VANDERenJ.B.H.M.VANGILS,1983.ROCROP.Modelforthe
calculationoflightinterception,drymatterproductionand
bulbproductionoftulipcrops,growninrows,onbedsor
ridges,workingonaPDP-11/70computerwithoperatingsystem
RSX-11MPLUS.AfdelingBloembollenteeltandAfdelingWiskunde
enInformatieverwerking.Conversationalprogramwith20subroutinesinFortran.NotaICW1486,66pp.
D00RNE,W.VAN,1983.CONVIN.Eenprogrammavoorhetberekenenvande
bakinhoudbijmachinesvoorgrondverzetontwikkeldvoor
VAX-11/750onderVMS.AfdelingWiskundeenInformatieverwerking,
1hoofdprogramma inFortran.NotaICW1401,7pp+4.
Doordeadviesgroep isoverigensaandemogelijkheidqmtoteen
catalogustekomenruimschootsaandachtbesteed.VoorbereidendewerkzaamhedenzijnreedsuitgevoerddoorVanderGoes (zieFase 1,onderdeel a).GeadviseerdwerdnuinInterimVerslag3:

Advies 3 (maart 1984)
'Deadviesgroepadviseerthetstartenvaneenprojectalsomschrevenindebijlagebijditinterimverslagteneindetekomentot
eenregelmatigbijtehoudenenvoorderdentoegankelijkeprogrammotheek'
Enkeleadministratievebijzonderhedenoverditprojectzijn:
Project nr
Titel

:411.7
:Hetontwerpen,operationeelmakeneninstalleren
vaneenprogrammotheek

Korte titel
Onderzoekers

:Programmotheek
:ing.J.B.H.M.vanGils (systeemontwikkeling)
ing.B.tenCate
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Aanvang
Duur

: 1984
: 1 jaar

Probleem en doel: Alsonderdeelvanproject411.6isgeïnventariseerdwelkeprogramma'sopvaktechnischgebied
bijhetinstituutbeschikbaarzijn.Hetdoelvan
ditproject ishetopslaanenoverzichtelijk
publicerenvandezeinformatietebewerkstelligen.
Naardelaatsteinzichtenvandeadviesgroepmoetdeoutputvanhet
automatischedocumentatiesysteemopmicro-ficheplaatsvinden.Demicro-ficheskunnenalnaarbehoefte,bijvoorbeeld eensperhalfjaarbijgewerktwordenenaanhetmicro-fiche systeemvandebibliotheekStaringgebouwindeleeszaalwordentoegevoegd.Opeenlatertijdstipvalt
aanbieding elders,bijvoorbeelddebibliotheekvandeVakgroepCultuurtechniekvandeLH,teoverwegen.

Fase 1, onderdeel d
'Samenwerkingmetandereinstellingenzodaniguitbreidendatcoördinatieophetgebiedvanprogramma-ontwikkelingwordtgerealiseerd'
Deadviesgroep isvanmeningdathetontplooienvaninitiatieven
ophetgebiedvansamenwerkingmetandereinstellingenophetgebied
vanprogramma-ontwikkeling ineersteinstantieonderdeverantwoordelijkheidvaltvandebetrokkenhoofdafdeling.Vanhieruitnamelijk
wordendevaktechnischecontactengelegd enonderhouden.
Hetheeftgeenzinalgemeneregelsoptestellenvoorditsoort
samenwerking.Vaneenonderzoekerwordtverwachtdathijzichopzijn
vakgebiedvoldoendeoriënteertomtewetenwelkeontwikkelingenelders
gaandezijn.Dezewordenbespreekbaar indedoorhemopdegebruikelijkewijzeingediendebeschrijvingvanhetprojectwaarbinnende
programma-ontwikkeling zalplaatsvinden.Gewenstevormenvansamenwerkingkunnenopbasisvanprojectbeschrijvingendoordehoofdafdelingenwordengeëntameerd.
Deadviesgroepheeftoverwogendatbijsamenwerkingtusseninstituteneenduidelijkeregelingmoetwordengetroffenomtrentdeauteursrechtenvancomputerprogramma's.HiertoewerdteruggegrepenopregelingendieindertijdadhocmethetWaterloopkundigLaboratoriumte
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DelftenhetRijksinstituutvoorDrinkwatervoorzieningLeVoorburg
zijngetroffen.Aandehandhiervanentevensondergebruikmaking
vanenkeleanderebronneniseenconcept 'AlgemeneVoorwaardenUitwisselingComputerprogrammatuur'opgesteld.Hieroverisineennotitie
uitgebrachtop23mei 1984gezegd:

TOELICHTINGENGEBRUIKALGEMENEVOORWAARDEN:
DeAlgemeneVoorwaardenUitwisselingComputerprogrammatuur zijn
bedoeldomvastteleggenonderwelkevoorwaardenhetICWcomputerprogrammatuuraanderdenterbeschikkingstelt.
IndiegevallenwaarinonderhandsICW-programmatuurwordtuitgewisseld,respectievelijkICW-programmatuuraanderdenterbeschikking
wordtgesteld,gevendeAlgemeneVoorwaardenUitwisselingComputerprogrammatuurhetstandpuntvanhetICWweerwaaronderuitwisseling
danwelbeschikbaarstellingplaatsvindt.
Invoorkomendegevallenzal,bijterbeschikkingstellenvanICWprogrammatuur aanderden,deaanbieding (stilzwijgend)onderdevolgenderedactieplaatsvinden:
'HierbijdoeikuhetICW-programmagetiteld '

'toekomen.Opde

verstrekking zijndeAlgemeneVoorwaardenUitwisseling ComputerprogrammatuurvantoepassingwelkedoorhetICWzijnvastgelegdmetbetrekking
tothetterbeschikkingstellen,respectievelijk hetuitwisselenvan
computerprogrammatuur enwelkeopaanvraagverstrekt zullenworden'.
'Gedagtekend:Wageningend.d.
HetconceptwaaroveraandeDirectieJuridischeenBedrijfseconomischeZakenvanhetMinisterievanLandbouwadviesgevraagdwordt
voorhetbrengenvandetekstineenjuridischjuisteredactieiste
vindeninBijlage2.

Fase 2, onderdeel a
'Computerprogramma'suiteenrafelentotprogrammapakketten.GedeeltelijkisditalgebeurdtenbehoevevanHELP-project enzaldit
gebeurentenbehoevevanfunderingsonderzoek'
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Devoordelendiemenverwachtvanhetuiteenrafelenvanprogramma'szijn:
-deleesbaarheidvanprogramma'svergroten,ookvoordeontwerper
vanhetprogrammazelf;
-deonderdelenoverdraagbaarmakennaarandereprogramma's;
-eenefficiënterewijzevanfoutendetectiewanneerprogramma'sin
modulenensubroutineszijnopgedeeld;
- eeneenvoudigerwijzevanaanbrengenvanmodificatiesopbestaande
programma's.
Degenoemdegezichtspuntenzijnnietnieuwenzijnalgemeengeldig.
Deadviesgroep steuntindezedeopvattingvandeAfdelingWiskunde
datnieuweprogramma's inVAX-11Fortranmoetenwordengeschreven.
DezeversievanFortranleentzichnamelijkgoedvoorhetoverzichtelijkengestructureerdprogrammeren.
Deadviesgroepweetuitervaringdathetbewerkenvanbestaande
programma's,zoalsbovenbedoeld,eentijdrovendebezigheid is.Het
vollediguitvoerenervanopeenwijzezoalsvoorgesteld indenotitie
ispraktischnietuitvoerbaar.Tegenargumentenzijn:
-Erwordtnietverwachtdatlosseonderdelenvanbestaandespecifieke
programma'selderszondermeertoepasbaarzijneningebouwdkunnen
worden.
-Voorhetnaarbuitenbrengenvaneenprogramma isdeopbouwenindelingervannietrelevant.Belangrijk isalleenofhetprogramma
eldersgemakkelijkkanwordentoegepast.
-Debeslissingoverdewenselijkheidvanhetuiteenrafelenvan
programma'skanopvoorstelvandeontwerperdoorzijnhoofdafdelingshoofdwordengenomendiedaarvoordandebeschikbaretijd
aande ontwerperterbeschikkingmoetstellen
-Voorzovererbehoeftebestaatoudeprogramma'salsnogvaneen
betereenoverzichtelijkestructuurtevoorzienmoetdewerkplanning
hiervanbinnendebetrokkenhoofdafdelingwordengeregeld.
Het 'uiteenrafelen'vanprogramma'smoetnietgezienwordenals
eenbezigheiddiesteedsachterafmoetplaatsvinden.Programma's
moeten,voordatmengaatcoderen,reedsineenoverzichtelijkestructuurzijngebrachteninkleinemodulesensubroutineswordenopgedeeld.
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Deauteurvaneenprogrammaheefttenslottedeverplichting inde
programmabeschrijvingvoldoendeduidelijktemakenuitwelkeonderdelenhetprogrammabestaatenhoedezeeventueelelderstegebruiken
zijn.

Fase 2, onderdeel b
'Documentatievanprogramma's'
Deadviesgroepheefteenoverzichtopgesteldwaarinallefasen
dieprogrammabeschrijving endocumentatiekunnendoorlopen,worden
bestreken.Tevensstaatdaarinvermeld langswelkeweghetfeitdat
programma'seeneindstadiumhebbenbereiktbekendgemaaktkanworden.
DitoverzichtisopgenomeninBijlage3.
Deadviesgroeponderkentdathetgoed envolledigdocumenteren
vanprogramma'seentijdrovendebezigheid isdieoverigensvoorhet
vakgebied geennieuwegezichtspuntenoplevert.Hierdoorzullenonderzoekerseerdergeneigd zijnnieuweideeënverderteontwikkelendan
afgeslotencomputerprogramma's tegaandocumenteren.Ditisvoorde
adviesgroepaanleiding inhaarInterimVerslag 2teadviseren:
Advies 2 (10 oktober 1983)
'Dehoofdafdelingenenspecialistische afdelingenstelleneen
lijstopvanvakgerichtecomputerprogramma'sdieinaanmerking
komenvolledigtewordengedocumenteerd endievoorexterngebruik
kunnenwordenvrijgegeven.Delijstmoettevenseentijdsplanning
bevatteneneenoverzichtvandegenendieaandezeactiviteiten
moetenmeewerken'
Tertoelichtinggeldtdateentijdrovendebezigheidalshetdocumenterenvanprogramma'snaarhetoordeelvandeadviesgroepslechts
plaatskanvindenopbasisvaneendoorhetbetrokkenhoofdafdelingshoofdvoorbereidedirectie-beslissing.Ditomtevoorkomendattijdens
hetdocumenterendeauteurvanhetprogrammaanderetakenkrijgttoegewezen.
WatdetechnischeuitvoeringbetreftkandeafdelingWiskunde
behulpzaamzijnbijhetbrengenvanprogramma'sineengebruikersvriendelijkevorm.
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Inaansluitingopditpuntwordtvermelddatdeadviesgroeptot
deconclusieisgekomendathetopnemenvanvolledigecomputerprogrammateksteninpublikatiesennota'snietzinvolisendeproduktieafdelingenvanhetinstituutteveelbelast.Eendaartoestrekkend
adviesleiddetotdevolgendebeleidsuitspraak:
Advies 4 (6 april 1984), conclusie:
'Inhaarvergaderingvan24april 1984heeftdedirectievanhet
instituutbeslotenhetop6april 1984doordeAdviesgroepProgrammatuuraanhaaruitgebrachteAdviesnr4optevolgen.Dedirectie
deelthiermeehetstandpuntvandeadviesgroepdatergeenoverwegendeargumentenzijnaantevoerendiehetrechtvaardigenom
tekstenvancomputerprogramma's inpublikatiesennota'svanhet
instituutoptenemen'
Tenslottewordtgememoreerd datinhetarchiefdatdoorde
AfdelingWiskundewordtbijgehoudenenopderekenkamerterinzage
ligteengrootaantalvoorbeeldenvoorkomtvanprogrammadocumentatie
engebruikershandleidingen.Dezevoorbeeldenzijnafkomstigvan
instellingenalsIWIS-TNO,WaterloopkundigLaboratorium,Landinrichtingsdienstenenkelecomputercentra.Eenvolledigoverzichtoverwat
beschikbaar is,istevindenin:
Manuals,boekenenperiodieken.AfdelingWiskundeenInformatieverwerking.TechnischeMededeling43van2mei 1984;7pp.Samengesteld
doorJ.R.MaassenenK.Oostindie.

Fase 2, onderdeel c
'VanelkprogrammaeenCyber-versiemakeneninstallerenopECN-computertePetten'
Deadviesgroep isvanoordeeldatnietgestreefdmoetwordennaar
hetinstallerenvanICW-programma'sopanderedandeStaring-VAXcomputer.Hetinstituutheeftnietdetaakalssoftware-bureauopte
treden.Bovendienstuitdepraktischeuitvoeringoponoverkomelijke
bezwarenenwel:

16

-ermogengeenexternerekenkostenmeerwordengemaakt.Hiermede
vervaltelkemogelijkheid bijteblijvenopanderesystemenendaar
debenodigdewerkzaamhedentekunnenuitvoeren:
-erisgeenmankrachtgenoegdeervaringbijtehoudendienodigis
metandereoperatingsystemstewerkenwateeneerstevereisteis
omcomputerprogramma'soperationeel temakenentehouden.
Deadviesgroeponderkentoverigensdatheteeninstituutsbelang
isdatICW-programma'sdoorderdenendusookopanderecomputers
wordengebruikt.Debetreffendeauteurvaneenprogrammazalzichdan
ookmeegaandmoetenopstelleninhetgevaldatassistentienodigis
bijinstallatieopeenanderecomputer.Overigenskunnenindezegeen
algemeneregelswordengegeven.Veelhangterookvanafofdeexterne
gebruikervoordezedienstverleningwilbetalen.
Deadviesgroeponderschrijftinverbandmethetvoorgaandede
volgendeuitgangspunten:
-bijhetherzienenontwikkelenvamcomputerprogramma'sdientoptimaalgebruiktewordengemaaktvandeStaring-VAX-computer.De
modernemogelijkhedenvanVAX-11FORTRANenvandeVAX-commandotaal
moetenhiertoewordenuitgebuit;
-hetICWonderhoudt slechtsdeeigenVAX-versievaneenprogramma;
-doorderdengevraagdewijzigingenenaanvullingenwordeninprincipealleenindeeigenversieaangebracht enoperationeelgemaakt;
-gebruikers (derden)zijnzelfverantwoordelijkvoorderesultaten
verkregenmetprogramma'svananderen (i.e.hetICW);
-vangebruikerswordtverwachtdatdezezelfblijvendcontactonderhoudenvoorhetkennisnemenvanaangebrachteverbeteringenaaneen
programma;
-gebruikershebbendeverplichting tothetterugkoppelenvanervaring
naardeauteurvanhetprogramma.
Voordezelaatstepuntenwordtookweerverwezennaarbijlage2
waarindejuridischeaspectenvanhetuitwisselenvanprogramma's
aandeordekomen.
HetideevanëënprogrammaookversiesopanderedandeStaringgebouwcomputerteinstallerenisdusdoordefeitenachterhaald.
Bovendienishetprincipieelnietjuisteenversievaneenprogramma
teonderhoudenopeencomputerdiedoorderdenisuitgekozen.Men
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verbindtdeorganisatievanzijnwerkzaamhedendangeheelaaneendoor
derdenbeheerd systeemterwijlmengeeninvloedkanuitoefenenopde
beslissingenomtrenthetwijzigenvanhetgebruikenvandemogelijkhedenervanenterwijlmenevenminbetrokkenisbijenigerleiwijze
vanbesluitvorming.

Fase 3, onderdelen a en b
a: 'Houdenvanintroductiedagen'
b: 'Cursussenvoorgebruikersvanprogramma's'
Navraagvandeledenvandeadviesgroep binneniederseigen
hoofdafdelingbrachtaanhetlichtdatvoordehiergenoemdeonderdelengeenfeitelijkebelangstellingbestaat.Deadviesgroep isvan
meningdatwanneerhetgevalzichvoordoetdebetrokkenhoofdafdeling
deaangewezengroeperingiseninstaatisdeorganisatievanzowel
introductiedagenalsvancursussenterhandtenemen.Iniedergeval
ishetaanbodvanprogramma'svoordezeactiviteitendusdaniggering
datdeadviesgroepgeenredenheeftdoormiddelvanadviezenregelend
optetreden.
InvoorkomendegevallenisdeAfdelingWiskundebereidhaar
ervaringinhetgevenvancursussenendieinhethanterenvande
technischeoutillagedaaromheen,terbeschikkingtestellen.
OokopdeCommissieVormingenOpleidingkaneenberoepworden
gedaan.

Fase 4, onderdeel a
'Organisatiezodanigaanpassendattaakverdelingwordtgerealiseerdtussenonderzoekersenalssysteemanalistgekwalificeerde
medewerker,zodanigdatdeonderzoekerresultatenvanonderzoek
vertaalt inbasisprogramma's eninput-enoutputdatabehandeling,
supportenbeheervanprogramma'sberustbijde 'systeemanalist"
Deadviesgroep isvanmeningdatdehiergeschetstevoorstellen
wellichteenideaalzoudenkunnenzijnmaardatdehuidigefeitelijke
situatiezoisdatgeenalssysteemanalistgekwalificeerdemedewerker
kanwordenaangetrokkenenaandeformatievanhetinstituutkanwordentoegevoegd.Deadviesgroep isvanmeningdathettotaalaan
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beschikbarekennisophetinstituutvoldoendeisenzichnogvoldoende
uitbreidtomhetideaalinpraktischopzichttebenaderen.InditverbandwordtopgemerktdattweemedewerkersvandeAfdelingWiskunde
professioneleopleidingenindeinformaticavolgen.
Omdatgeenpositievereactiesopdeonderdelen3aen3bzijnverkregenishetnietduidelijkwatdandetaakmoetzijnvandevolgens
bovenstaanderedactiebedoeldefunctionaris.

Fase 4, onderdeel b
'Opnationaalniveaueencentraalpuntcreërenwaarinformatie
beschikbaar isoveralleprogramma'svan (non-profit)instellingen
inbinnenland (enbuitenland)dieoperationeelzijn.
GedachtkanwordenaanCHO-TNOofdeDienstGrondwaterverkenning'
Omtrentditonderdeelvaltoptemerkendathiereenzeerambitieuzegedachteisneergelegd.Degedachteisoverigensnietnieuw.Aan
hetrapport:
SAMWAT,1983.Beleidsanalysemethodeninhetwaterbeheer:Eenverkenningvanproblemenenoplossingen.DeelI:Probleemanalyse,
ConclusiesenAanbevelingen.83pp,2bijlagen.
wordthetvolgendeontleend.
In1979isopinitiatiefvandeStuurgroepSamenwerkingAutomatiseringWaterstaat (SAW)dooreenad-hocgroepbestaandeuitvertegenwoordigersvanRijkswaterstaat,ProvincialeWaterstaatsdienstenen
hetWaterloopkundigLaboratoriumvangedachtengewisseldovertaken,
samenstellingenwerkwijzevaneenmogelijksamenwerkingsverbandop
hetgebiedvan (wiskundige)modellenentechniekentenbehoevevanhet
waterbeheer.Sedertbegin 1981zijnookdeCHO-TNO,hetICW(vertegenwoordigddoordevoorzittervandeAdviesgroepProgrammatuur,maar
nietindiefunctie)enhetRIDbijhetoverlegbetrokken.In1981
werdbeslotentoteennaderonderzoekmetbetrekking toteeneventueelopterichtensamenwerkingsverband.Ditonderzoekisper
1januari 1982gestartonderdenaamSAMWAT (SamenwerkingAnalysemethodeninhetWaterbeheer)enwerduitgevoerddooreenapartdaarvooraangesteldefunctionaris.
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Naveelmoeizaamverlopendiscussieswerd innovember 1983genoemd
rapport samenmet:
SAMWAT,1983.Deel II:Eenoverzichtvanproblemen,wensenenvisies
ronddetoepassingenontwikkelingvanbeleidsanalysemethoden
inhetwaterbeheer.66pp,1bijlage.
aandeopdrachtgever SAWuitgebrachtmethetverzoekaanhetKlein
ComitévandeCHO-TNOtevragendeverderetotstandkomingvanhet
beoogdesamenwerkingsverband tewillenentameren.
Deaanbevelingenhoudenondermeerintekomentoteenstuurgroep,
enkelewerkgroepenenhetaanstellenvaneenfull-timefunctionaris
omdemeesturgentetakenaantepakken,teweten:
-hetnader inkaartbrengenvanonderzoeksbehoeftenengewenste
methodenontwikkelingtenbehoevevandebeleidsvoorbereiding ophet
gebiedvanhetwaterbeheer;
-bundelingvanalgemenekennisophetgebiedvanbeleidsvoorbereiding
enhydrologieenvoorlichting hieroveraandebeheerders;
-hettotstandbrengenvaneenzekerestandaardisatietenaanzienvan
hetverzamelen,verwerkenenopslaanvangegevens,inhetbijzonder
voorwatbetreftdeoppervlaktewaterkwantiteit.
Enkelevandesamenvattendeconclusiesuithetrapport,overwat
zoumoetengebeurenzijn,beknoptweergegeven:
-verzamelingenverspreidingvanbestaandekennisdoormiddelvan
cursussenenhandleidingen;
-uitgevenvaneenmededelingenblad;
-opzettenvaneennetwerkvancontactentussenonderzoekersenbeheersenbeleidsinstanties;
-activiteitenterverbeteringvandedoelmatigheid bijkeuzeen
gebruikvanbestaandecomputerprogramma's;
-hetgevenvancursussengerichtophetgebruikvandergelijkeprogramma's;
-verbeteringvandeonderlingeaansluitingvanverschillendeprogramma's;
-definitievanhydrologischestandaardmodulesenontwikkelingvan
standaardprogrammamodulesdaarvoor;
- zorgenvooronderhoud enalgemenebeschikbaarheidvandergelijke
modules.
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(ziefase2,onderdeela)
Deadviesgroep isvanmeningdathettegendezeachtergrondgeen
zinheefthetvoorstelovertenemendathetICWafzonderlijkinitiatievenonderneemttothetopnationaalniveaucreërenvaneencentrale
ingangopcomputerprogrammatuur.OpgemerktwordtdateenWerkgroep
StructureringSAMWATop1december 1984aanhetKleinComitévan
CHO-TNOgerapporteerdmoethebbenoverdemogelijkhedendieerzijn
deeerdergedanevoorstellenteverwezenlijken.

Fase 4, onderdeel c
'Aanleggenvandatabankvooronderanderehydrologischeconstanten, meteorologischetijdreeksenetc.'
Deadviesgroepvraagtzichafofheteengelukkigegedachteisdat
eeninstituuteendatabankgaataanleggenvooreengroteverscheidenheidaanvariabelenophydrologischenmeteorologischgebied.Ditte
meerdaardelaatstejarenbelangrijkevorderingenzijngemaaktbij
degrotearchievenomtotautomatischeverwerking enverstrekkingvan
gegevensovertegaan.
Hetinstituutheeftgeenarchiveringstaak enhetaanleggenvanschaduwarchievenvereistvoortdurendezorgenaandachtmet
betrekkingtothetcontactmetdeleveranciersvandegegevens,het
up-to-datehouden,hetaanbrengenvanwijzigingenetc.Bijhetuitvoerenvannieuwonderzoekwordt,zoalsinhetverledenvaakisgebleken,nietopgroteschaalvanbestaandegegevensgebruikgemaaktmaar
bestaatsteedsdebehoeftenieuwenaangepastcijfermateriaalteverzamelen.
Degedachtenomtrentdeautomatiseringdiebijde'grotenationale
archieven'leven,wordenuitgewisseld indeContactgroepvoorArchiveringenAutomatischeVerwerkingHydrologischeGegevens (CAA-TNO).
(DevoorzittervandeAdviesgroepProgrammamatuurneemt-overigens
nietindezefunctie-alsadviseurdeelaandevergaderingenvande
CAA).
IndeCAAheeftdeontwikkelingplaatsgevondendathetzgn.zoekarchief
waarininformatie over eldersgearchiveerdegegevensisopgeslagen
nietverdercentraalontwikkeld zalwordenmaarpervariabelegeorganiseerd zalworden.Allegrotearchievengaangeleidelijktoteen
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beterevormvanautomatiseringoverwat inhoudtdattevenseenzoeksysteempervariabelegeïntroduceerdwordtwateencentraalzoekarchief
overbodigmaakt.
Hetvoordeelvandezeopzetisdathetinstituutdatinhoudelijk
hetbesteopdehoogteisvandebetrokkengegevensookbelastzalgaan
wordenmethetbeheervanhetbetrokkenonderdeelvanhetzoekarchief.
Hetvoorstelisthansdedecentralisatievanhetzoekarchiefalsvolgt
doortevoeren:
Oppervlaktewater

:Rijkswaterstaat

kwantiteit

:DirectieWenW

kwaliteit

:Riza

Grondwater
kwantiteit

:DGV-TNO

kwaliteit

:RGD

Meterorologischegegevens:KNMI
Grondwateronttrekking

:PW'en

Bodem
ondiep

:Stiboka

diep

:RGD

DeCAAwerktmomenteelaaneenGele Gidswaarinwordtvermeld
welkeorganisatievoorwelkegegevenssoorthetbetrokkenzoekarchief
beheertenwaarinverderdevolgendegegevenszullenvoorkomen:
- Soortvariabele (grondwaterstand,boring,...)
-Verantwoordelijkeinstantie (adres,contactpersoon)
-Globalebeschrijving (overzichtskaart,zoeklijsten,...)
-Voorwaardenvoorverstrekking (zoekopdrachten,kosten,...)
Deuitgaveheefttotdoelinbredekringbekendtemakenhoede
huidigestandvanzakenmetbetrekkingtothetgeautomatiseerdverstrekkenvangegevensbijdegrotearchievenis.
Indeadviesgroep isbesprokendeinhetinstituutbeschikbare
databestandenoptenemenindeprogrammotheek.Deadviesgroepmeent
echterdathetbekend stellenvandebeschikbaarheidvangegevensop
eenvoor derden toegankelijkewijze,temeerdaarhetvaakgegevens
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betreftwaarvooraanhetICWkosteninrekeningzijngebracht,nietaltijd
verantwoord is.Wellichtishetvoldoendeeenlijstoptestellendie
interncirculeert.Deadviesgroepisvanmeningdatditkanopeen
wijzealsvoordehandleidingenisgedaan,namelijkalsTechnische
MededelingvandeAfdelingWiskunde (zieookFase2,onderdeelb ) .
Thanszijndoordediversehoofdafdelingenenspecialistischeafdelingen
opgegeven:
Bodemtechniek
MeteogegevensKNMIover30jaar
WindsnelheidsgegevensKNMI
Economie
GegevensLEI-boekhoudbedrijven
Enquêtegegevens
Waterhuishouding
GegevensPeelgebied
GegevensNoordholland
GegevensWatervoorziening
GegevensRemoteSensing
GegevensVeenmarken
Waterkwaliteit
GegevensoverNoordholland
GegevensoverPeelgebied

SLOTWOORD

Wathettotaalaanwerkzaamheden,voortvloeienduitdeverstrekte
opdracht,betreftkomtdeadviesgroeptotdeconclusiedatmethet
uitbrengenvanditrapporthaartaakisbeëindigd.
Reedsisuiteengezetdatvooreendeelvandeindeopdrachtgeformuleerdetakeneenwerkwijzeisgeïntroduceerdopbasiswaarvanverdere
activiteitenkunnenplaatsvinden.Voor eenanderdeel,waarhetmeer
ingrijpendewerkzaamhedenbetreft isaangetoonddatbijbehorende
activiteitentothettakenpakketvandebetrokkenhoofdafdelingen
gerekendkunnenworden.
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Tenslottewordtgememoreerddatvoordeonderdelendieeenmeer
algemeenbelanghebbeneenprojectisgestartomdeeraanverbonden
werkzaamhedentotuitvoertebrengen.
Hetvoorgaandehoudtindatnaverleendedechargedoordedirectie
deAdviesgroepProgrammatuur inhetnajaarvan 1984werdopgeheven.
Devoormaligevoorzitterensecretariszullenhetgestarteproject
'Programmotheek'begeleiden.
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HijIngeI
NOTITIENAARAANLEIDINGVANINTRODUCTIEDAG *GRONDWATERMODELLENIN
GEBRUIKBIJRID*,2FEBRUARI1982

1.Algemeen
Diensten,belastmetdeuitvoeringvanbijvoorbeeld grondwaterwet,wetverontreiniging oppervlaktewater,wetbodembescherming,wet
opdeMER,wetvasteafvalstoffene t c , hebbenbehoefteaanmethoden
omgevolgenvanmaatregelen,veranderendeactiviteiten etc.ophunuitwerking tetoetsen.Dittoetsendraagt eenvoorspellenkarakter.Onderdelenvandewaterkringloop inkwantitatieve enkwalitatievezin
zijnhieronderwerpvanstudie.
Toepassingvanvoorspellingstechnieken laatdegebruikerleemten
inbestaandekenniszienenzalhemertoeaanzetten onderzoeksvragen
teformulerendiehijbeantwoordwilzien.Vragendie,naarmagwordenverwacht,ineerste instantiezullenwordenvoorgelegd aandemakervandevoorspellingstechniek of-programma.
Eenonderzoeksinstelling dienieuweontwikkelingenofnieuwverworveninzichtensnelinbouwtindeprogramma'svangebruikersbindt
zijngebruikersenwaarborgteenintensievecommunicatiemetdegebruiker,watoverenweer inspirerend zalwerken.
Verschaftdeonderzoeksinstellingbovendien informatieovereldersbeschikbareprogramma's,dan.isdeinstellingverzekerdvaneen
centralepositie indehydrologischewereld.
Bovenstaande issamengevatdefilosofiedieachterdeintroductiedagvanhetRIDlijkttesteken.
Deintroductiedagwasinformatief enafgestemd opde geïnteresseerde
deleekenpotentiëlegebruikervanprogramma's.Mogelijkhedenenbeperkingenwerden inkwalitatievezinduidelijk geëtaleerd.EenoverzichtvanactiviteitenvanhetRIDindenaastetoekomstwerdgegeven.
Dezeis:
a.tenbehoevevanhetgebruikersvriendelijkmakenvanprogramma's:
1.ontwikkeling flexibeleprogramma's:
- elkprogrammaheeft slechtseenfunctie,
- input-enoutputdataopschijfoptape,
- inputbehandelingvooraf,outputbehandeling achteraf,dus
niet inhoofdprogrammazelf.
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2.automatiserenwat teautomatiserenis:
-netwerkgeneratie,
- input/outputdatabehandeling,
-plotprogramma's
b.tenbehoevevanbevorderengebruikdoorderden:
1.goededocumentatie
- theoretischeachtergronden
- inputbeschrijving
-beperkingen
-voorbeelden
2.opleiding
- gerichtopechtegebruikers,primairprovincialedienstenen
daarmeeverbondenonderzoeksinstellingenwaarmeewordtsamengewerkt.Enhiervanalleenmedewerkersdie (dagelijks)met
terminalswerken.
-beperktedeelname (max.25)
- testarteneindapril 1982met
.grondwaterkwantiteitsmodellen
. grondwaterkwaliteitsmodellen
. analysepompproeven
. berekening stroombanen
3.documentatievanprogramma's,ingebruikbijandere instellingen
danRID
- informatie-uitwisseling overprogramma'swordtgeregeldwanneerderdenRIDprogramma'sgebruiken.
4.AlleRIDprogramma's zijngeinstalleerd opdeCybercomputervan
hetECNtePactenenwordendaaronderhouden.Dit laatstegebeurtnietmetprogramma'sdiedegebruikersopeeneigenmachine
installeren.

2.DesituatieophetICW
OphetICWzijneenaantalprogramma'saanwezigvoorsimulatie
vanwaterstroming inzoweldeverzadigdealsnietverzadigdezone.
Enkeleprogramma's zijnidentiekaandeRIDprogramma's.Numerieke
programma's tenbehoevevanwaterkwaliteitsstudies zijnnietin
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grotegetalebeschikbaar.
Deinput-enoutputdatabehandeling issterkverschillendvoor
elkprogramma,hetbeheer isverspreid eneencentraleregistratie
ontbreekt.Deprogramma'szijnopverschillendecomputersgeïnstalleerdenzijnoverhetalgemeenniet gebruikersvriendelijk.
Onderlingeafstemmingvanprogramma's iszeerzwak.

3.MogelijkhedenvoorverbeteringenophetICW
Er isvanuitgegaandatgebruikvanICW-programma'sdoorderden
aangemoedigdmoetworden.Gebruikvanprogramma's isimmerstoepassen
vanverworvenkennisdoorderden,diezichdiekennisnietnoodzakelijkerwijseigenhoeventemaken.Gebruikvanprogramma'sdoorderden
kanwordengestimuleerddoor:
a.bekendheid tegevenaanbestaandeprogramma's,
b.eenvoudige toegangtotgebruik teverschaffen,
c.hetwerkenmetprogramma'seenvoudigtemaken.
Omdit tebereiken,wordeneenaantalaanbevelingen geformuleerd,die
infasenkunnenwordenuitgevoerd.
Fase1
a.Beginnenmeteencentraleadministratievanbestaandeprogramma's.Hierbijkanwordenaangeslotenopactiviteitenvandeafdeling
Wiskundendieterverkrijgingvaninzicht indeprogramma'sdieopde
VAX-computermoetenwordengeïnstalleerd,eenlijstvanprogramma's
aanlegt.
b.Tijdensaanpassingvanprogramma'sdieopdeVAXwordengeïnstalleerd,vanalleprogramma'sdeinput-en outputdatabehandeling
testroomlijnen.Eenwerkgroepvanmakersvanprogramma'swarehiertoeopterichten.Zo'nwerkgroepzoueenprogrammavaneisenkunnen
formulerenentevensaanbevelingendoenvoordehoofdstructuurvan
nieuwteontwikkelenprogramma'senvoor herstructureringvanbestaande
programma's.
c.Vanafhetmomentvan ingebruiknemingvandeVAX,eensoort
attenderingsbulletin,eventueel insamenwerkingmetStibokaenTNO,
uitgevenwaarin (nieuwe)programma'swordenaangekondigd enkortwordenbeschreven.Ditbulletinzoumoetenworden toegezondenaangebrui-
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kersvandeVAXcomputerenaanpotentiëlegebruikersvanprogramma's.
Eenadressenbestand ;vangebruikers zoudaartoemoetenwordensamengesteld.
PeriodiekzouhetICWeencatalogusmoetenuitgevenvanophet
ICWaanwezigeprogramma's.Zo'ncataloguskaneenelementzijnvaneen
ICW-publikatiereeks.
d.Samenwerkingmetandere instellingenzodaniguitbreidendat
coördinatieophetgebiedvanprogramma-ontwikkeling wordtgerealiseerd.
Fase2
a.Computer programma'suiteenrafelen totprogrammapakketten.Gedeeltelijk isditalgebeurd tenbehoevevanHELP-project enzaldit
gebeurentenbehoevevan funderingsonderzoek.
b.Documentatievanprogramma's.
c.VanelkprogrammaeenCyber-versiemakeneninstallerenopECNcomputer tePetten.
Fase3
a.Houdenvanintroductiedagen.
b.Cursussenvoorgebruikersvanprogramma's.
Fase4
a.Organisatiezodanigaanpassendat taakverdelingwordtgerealiseerd tussenonderzoekersenalssysteemanalist gekwalificeerdemedewerker,zodanigdatdeonderzoeker resultatenvanonderzoekvertaald
inbasisprogramma's eninput-enoutputdatabehandeling,supporten
beheervanprogramma'sberustbijde 'systeemanalist'.
b.Opnationaalniveaueencentraalpuntcreërenwaar informatie
bschikbaarisoveralleprogramma'svan (non-profit)instellingenin
binnenland (enbuitenland)dieoperationeelzijn.
GedachtkanwordenaanCHO-TNOofdeDienstGrondwaterverkenning.
c.Aanleggenvandatabankvooronderanderehydrologischeconstanten,meteorologische tijd

etc.

Wageningen,3-2-1982
Ir.P.J.T.vanBakel
Ir.D.Boels
Ir.P.J.M,vanBoheemen
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Bijlage2

ALGEMENEVOORWAARDENUITWISSELING COMPUTERPROGRAMMATUUR

Inleiding
1.IndeAlgemeneVoorwaardenUitwisselingComputerprogrammatuur,verdergenoemdAlgemeneVoorwaarden,wordtvastgelegdonderwelke
voorwaardenhetInstituutvoorCultuurtechniekenWaterhuishouding
(ICW)computerprogrammatuur ofonderdelendaarvanaanderden,de
gebruiker,verstrekt.
Verantwoordelijkheid
2.HetICWstaatnietinvoordejuistheidvandedoorhaarverstrekte
computerprogrammatuur,nochstaatzijervoorindatonderalle
omstandighedenjuisteresultatenmetdezeprogrammatuurkunnenworden
verkregen.
3.HetICWkannimmeraansprakelijkwordengesteldvooreventuele
gevolgenvanhettrekkenvanvoorbarigeoffoutieveconclusies
danwelhetgevenvanonjuisteinterpretatiesdiegebaseerdzijn
opdeelresultaten,tussenresultaten,danweleindresultatendie
metICW-programmatuurzijnbehaalddoorgebruiker,nochinmeer
algemenezindoorderden.
4.IndienhetICWendegebruiker(s)enigresultaat inhetkadervan
dezeAlgemeneVoorwaardenverkregenmetbehulpvanICW-programmatuur
toepassen,c.q.derdenindegelegenheid

stellenenigresultaat

te(laten)toepassen,vrijwarenzijdepartijvanwiezijbedoeld
resultaathebbenverkregenvooraansprakenhunnerzijds,c.q.voor
aansprakenvanderdenwegensschadewelkemogelijkerwijsuitdeze
toepassingmochtvoortvloeien,tenzijdieschadehetgevolgisvan
opzetofgroveschuldvandepartijvanwiehetresultaatverkregen
is.

29

Bijlage 2vervolg

Uitwisselingvanprogrammatuur
5.VoordoorhetICWontwikkeldeenbinnenhetkadervandezeop
aanvraagaangebruikerbeschikbaargesteldecomputerprogrammatuurwordeninprincipegeenontwikkelingskosteninrekening
gebracht.
6.HetICWkanvoorgebruikvandoorhaarbeschikbaargestelde
programmatuurnaderevoorwaardenstellen,onderanderedievan
financiëleaard.DezevoorwaardenwordenaandezeAlgemeneVoorwaardentoegevoegdenvormendaarmeeééngeheel.
7.Deinartikel5bedoeldeprogrammatuurenalleonderdelendaarvan
blijveneigendomvanhetICW.Hetisdegebruikerniettoegestaan
deprogrammatuur inenigerleivormtecopiëren,aanderdenbekend
temakenofaanderdeninenigerleivormterbeschikking testellen
behoudensdoorhetICWverleendeschriftelijketoestemming.
8.Indesituatiebeschrevenindetweedevolzinvanartikel7,gelden
deAlgemeneVoorwaardenautomatischvoordeprogrammatuurdiehierbij
betrokkenis.
9.IndienhetICWaangebruikertoestaatdeeerderbedoeldeprogrammatuurtegebruiken,zalditsteedsgeschiedenonderdevoorwaarde
datditgebruikwordttoegestaanzolangenvoorzoverhetICW
overdebetreffendeprogrammatuurzalkunnenblijvenbeschikken.

Verbeterenenwijzigenvanprogrammatuur
10-Gebruiker stelthetICWonverwijldenonmiddellijkopdehoogtevan
alleonvolkomenheden,onnauwkeurighedenenfoutendiehijinde
aan hemdoorhetICWverstrekteprogrammatuurconstateert.
11.Indiengebruikerhetnoodzakelijkachtinbedoeldeprogrammatuur
wijzigingenofverbeteringenaantebrengen,danweldezeopenigerleiwijzeaantevullen,zalhijoverderealisatiehiervancontact
methetICWopnemenenhetbenodigdeoverleg indezestarten.
12.Wanneeroverlegalsbedoeld inartikel 11resulteert inhetdoor
gebruikernaareigeninzichtwijzigen,aanpassenenuitbreiden
vanICW-programmatuur,danzaldehieruitontstaneprogrammatuur
voorbeidepartijenverdervallenonderhetbegrip 'ICW-G-programmatuur'waarinGeennadertebepalenaanduidingvoordegebruiker
voorstelt.
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13.IndieneenICW-G-programmavoorderdenbruikbaarblijkt,.worden,
voorzovernoodzakelijk,programma-tekstenprogramma-documentatie
aangepastdooréénder,ofinsamenwerkingtussen,partijen.
Hiervoorwordeninonderlingoverlegnadereschriftelijkeafspraken
gemaakt.

Vrijgevenvanaangepasteprogrammatuur
14.Indenaamgeving endedocumentatievanprogrammatuur,ontstaan
volgenshetgeeninhetvorigehoofdstukisbepaald,magnietexpliciet,
nochimplicieteenverwijzingnaargebruikeralléén,voorkomen.
15.Indeprogrammadocumentatiemoetmeldingwordengemaaktvanhet
ICW-onderzoekdataandeontwikkelingvanbetreffendeICW-G-programmatuurtengrondslagheeftgelegen.
16.InonderlingoverlegzullenICW-G-programmatuurofonderdelen
daarvannaarredelijkheidaanhetICWvooreigengebruikter
beschikkingwordengesteld.
17.Indieneenderpartijendaartoedewenstekennengeeftkan
voordezeprogrammatuurafzonderlijkevoorwaardenvoorterbeschikkingstelling aanICW,gebruikerofderdenwordenopgesteld.

Publikatie
18-Publikatievan,enrapportageover,resultatenverkregenmetICWprogrammatuurzullendoorgebruikeraltijdgeschiedenonderverwijzingnaarhetICWopdeindewetenschappelijke literatuur
gebruikelijkewijze.
19.HetICWisvolledigvrijinhetpublicerenvanonderzoeksresultaten
waarbijvanvorenbedoeldeICW-programmatuurgebruikisgemaakt.
MetnametenaanzienvanICW-G-programmatuur geldt,datpublikatie
vantoegepastemethodenenvanresultatenteallen tijdedoor
hetICWzonderbeperkingmogelijk is,echterondervermeldingvan
deinbrengvandegebruiker.
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Uitwisselen van ervaring
20.Gebruiker stelthet ICWperiodiek schriftelijk op dehoogte omtrent
het gebruikvandedoorhaarbeschikbaar gesteldeprogramma's en
dedaarbij opgedane ervaring.
21.Gebruiker zalhet ICW steeds schriftelijk op dehoogte stellen
omtrent door haar ontwikkelde of inde toekomst te ontwikkelen
programmatuur,die samenhangt met de onderhavige ICW-programmatuur.

Geheimhouding
22- ICW engebruiker zijnverplicht tot geheimhouding en leggenhun
medewerkers geheimhouding opmet betrekking tot alle gegevens van
en omtrent deandere partij,waarvan zij c.q. haarmedewerkers kennis nemen inverband met de door deandere partij uit te
voeren rekenwerkzaamheden zoals indezeAlgemene Voorwaarden is
bedoeld; deze geheimhoudingsverplichting geldt tevens ten aanzien
van alle gegevens van enomtrent andere gebruikersvan het systeem. De
verplichtingenopgrondvan dit lidblijven ooknabeëindiging van
de samenwerking van kracht.

Beveiliging
23.Bijhet eventueel bewarenvan geclassificeerdegegevens,alsmede
inverband met debeveiliging vanprogramma's enbestanden, zullen
debeveiligingsprocedures vanhet ICWvan toepassing zijn.

Toepasselijk recht,arbitrage
24. OpdezeAlgemene Voorwaarden ishet Nederlandse rechtvan toepassing.
25. Niettemin kanmet toestemming vanbeide partijen een geschil worden
onderworpen aan arbitragevolgens eenop temaken actevancompromis ofkan daarvoor eenbindend adviesworden gevraagd aan een door
beide partijen tebenoemen commissie ofpersoonvan arbitrage.
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Algemeen
26.VeranderingenvandezeAlgemeneVoorwaardenofaanvullingenerop
zijnslechtsgeldigvoorzoverdezeschriftelijkzijnvastgelegd.
ZijvormendaarnaêëngeheelmetdezeAlgemeneVoorwaarden.
27.HetICWheeftdevrijheidmetbetrekkingtotonderdezeAlgemene
VoorwaardenvallendeICW-programmatuurenICW-G-programmatuurals
omschreveninartikel 12overeenkomstenafte sluitenmetwiezij
goeddunktenistegenovergebruikertotnietsverplichtdanalleen
desimpelemededelingvanditfeit.
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BEKENDSTELLENVANOPERATIONEELGEWORDENPROGRAMMA'S

Deadviesgroepkomttothetvolgendeoverzichtenmerktopdat
hiermeeallefasendiedeprogramma-documentatieenprogramma-melding
kunnendoorlopen,wordenbestreken.
Inhetoverzichtwordtmetenkelebegrippenhetvolgendebedoeld:
kop

=Vermeldingvan:auteur;jaar;titelvanhetprogramma;
korteaanduidingopwelkecomputeroperationeel;opgelostprobleem;ICW-afdeling;indicatieomvangprogrammatekst.
(Analoogaanliteratuurverwijzing)

abstract

=Vermeldingvandatgenewateenpotentiëlegebruiker
nieuwsgierigmaaktzoals:nieuwtypeoplossing;uitgewerktetheorie;gebruiksvriendelijkheid.
(Analoogaanabstractsofsummarieszoalsdiewelke
tijdschriftartikelenvoorafgaan).

documentatie=Informatieoveropzetenwerkingvanprogramma'sen
hoedeprogramma's tegebruiken.
prototype

=toegevoegdaandenaamvaneenprogramma:
.programma,dataanhet (mogelijkbeperkte)doeldat
deontwerper/onderzoeker zichgesteldheeftbeantwoordt;
.datvoldoendever isontwikkeld omvoorderdenvan
belangtezijn;
.datnognietvaneenvolledigebeschrijvingis
voorzien.
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VORMWAARIN

DOELENOPMERKINGEN

(Inhoud)
Enquêteformulier
(algemeneinformatie)

Nota
(kop,abstract,toelichting,documentatie)

Publikatie
(wetenschappelijke
verantwoording)

Programmotheek
(kop,abstract,trefwoorden,naamvandeprogrammafiles)

ïS2E£e_be^ichten
(melding)

Publikatie
(simulatieprogramma's)

Aanmeldingvaneenoperationeelgeworden
programma,eventueel inprototype,voor
interneICW-documentatie.Formulieren
zijnbeschikbaarbijdeAfdelingInkoopenMaterieelBeheer.Deingevuldeformulierenwordenopgenomeninhetarchief
vandesecretarisvandeadviesgroepen
tezijnertijd inhetarchiefvande
bestandsbeheerdervandeprogrammotheek.
Algemenekortebeschrijvingvanentoelichtingopeenprogramma,eventueelin
prototype,aandehandwaarvaneenpotentiëlegebruikereenverantwoordekeus
kandoen.Voorhetzelfstandiggebruik
doorderdenmoetopgenomenworden:
computercommando's,verzorgenvande
input,beperkingenzoweltechnischals
wetenschappelijk,teverwachtenoutput.
Vastleggenvanhetwetenschappelijk
probleemdataanhetprogrammaten
grondslagligt.Toelichtingopdewijze
vanoplossenvanhetprobleem.Ervaring
overdemethodeenhetgebruikvanhet
programma.Praktijkvoorbeelden.
Opgroteschaalbekendheid gevenaanhet
operationeelgewordenzijnvaneenprogramma,eventueelinprototype.Ingang
viaeenalfabetischelijstmettrefwoorden.Verspreidingoverleeszalendoor
middelvanmicro-fiches.
Hetlijktnietuitgeslotendateenaantaltijdschrifteninhunrubriekenzoals
'korteberichten','cursiefje'ofdergelijkehetmeldenvaneenoperationeel
gewordenprogrammaopnemen.Tedenken
valtaan:H„0,Waterschapsbelangen,
CultuurtechnischTijdschrift,LandbouwkundigTijdschriftendergelijke.Verder
noggaateenkortpersbericht.
Dezeingangenzijnnognietgeprobeerd.
Programma'sdieaanbepaaldeeisenvoldoenkunnen,eventueelmetvolledige
programmatekstopgenomenwordeninde
SimulationMonographsSeries(Pudoc,
Wageningen,zieBijlage 4). Hiervooris
opdegebruikelijkemanieroverlegmet
deAfdelingRedactienoodzakelijk.
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VORMWAARIN

DOELENOPMERKINGEN

(Inhoud)
At£êndeEing£bulletin
(kopenabstract)

Staringcomouternieuws
(melding,aanroepprocedure)
Svnop_sis
(abstract,documentatie)

Jaarverslag
(kop)

(projectbeschrijving)

SujDgort
(beantwoordenvanvragen
doorgebruikersgesteld)
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Opnemenvankennisgevingvaneennieuw
ontwikkeld programma inhetgeautomatiseerdesysteemvandebibliotheekvande
Landbouwhogeschool.Aansluitend hieraan
vindtvermeldingplaatsinhettweemaandelijksAttenderingsbulletin.Enkele
programma'szijnreedsopdezewijze
aangemeld enopgenomen.DeAfdeling
Redactieheefttoegezegdbehulpzaamte
willenzijnbijhetvaststellenvande
tekstvandeabstracts.
Hetismogelijkprogramma's,eventueel
inprototype,temeldeninStaringcomputernieuws.Hetverspreidingsgebied is
tothetStaringgebouwbeperkt.
Een (engelstalige)synopsisvaneenrapportwordtopgenomeninhetNetherlands
JournalofAgricultural Science(Pudoc,
Wageningen,zieBijlage 5). Hetisniet
onmogelijkdateensynopsisopbasis
vaneenICW-nota,RapportofReportskan
dienenomopnieuweprogramma'sinternationaaldeaandachttevestigen.VooroverlegmetdeAfdelingRedactieis
noodzakelijk.
Kennisgeven inalgemenezinvanhetbestaan,eventueel inprototype,ontwikkeldophetICW.Claimenvanauteursrechtenendeprimeur.Eerstevermeldingenzijninhetjaarverslagvan1982,
ondereenaparthoofd,verschenen.
Duidelijkeuitspraakdoordedirectie
metbetrekkingtothetbeschikbaarstellenvantijdenmiddelenvoorhetmaken
vaneengebruikersvriendelijkeversie
metvolledigedocumentatie.(Voorprogramma'svanenigeomvangmoetalgauw
op3-6maandenwerkmetdaarmeeovereenkomend computergebruikwordengerekend).
Hulpaangebruikers.Ditzalveeltijd
vergenenismoeilijktebegrotenenwel:
-geïnteresseerdegebruikerskanmen
nietlatenwachten;
-naenkeleherzieningenenaanpassingen
ontstaatdenoodzaakbeschrijvingen
documentatieaantepassen;
-supportisnietvantevorenteplannen.
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Opmerkingen
-Hetbovenstaande isgeenstarverplicht schema.Aanpassing pergeval
moetmogelijkblijven.
-Computerprogramma'smoetenzoveelmogelijkbehandeld enbeschouwd
wordenalswetenschappelijkepublikaties.Deauteurvaneenprogramma
heeft,evenalsvoorpublikatiesgeldt,deverantwoordelijkheid en
wetenschappelijkeverplichtingnieuweontwikkelingenindeopenbaarheidtebrengen.
-Programma'szijninfeitenooit 'af'en'goed'.Hetpuntvande
kwaliteit iseengrootprobleem.Watdetechnischeuitvoeringbetreft
kandeAfdelingWiskundeenInformatieverwerkingbehulpzaamzijnbij
hetbrengenvanprogramma's ineengebruikersvriendelijkevorm.
-Demeldingalsprototypedientomdeprogrammeringsactiviteiten
verrichtdoorhetICWduidelijktotuitingtebrengenwanneerdeze
andersachterwegezoublijven.
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ScopenoteoftheSimulationMonographsseries
TheSimulation Monographsserieshasbeenpublished,byPudoc,since1972.
It has gained an international reputation as the only series solely devoted
tosimulation ofagriculturalandbiologicalsystemsandprocesses.Originally
allauthorswereDutch research workers(mostly from theAgricultural Universityand government researchinstitutesatWageningen),butrecentlypublications in the series have included works of authors from other countries,
givingtheseriesawiderbase. Becauseofthenatureofthesubject,themonographs often describe research that isnot yetcomplete,but discussionswith
readersand usersindicatethatspeedofpublication ishighly appreciated.
TheSimulation Monographs seriescoversawiderangeofsubjects.Seeoverleafalistofthebooksalready published.
To maintain the standard of the series, its editorial board judges outlines
andmanuscriptssubmitted toiton thefollowing criteria:
1. Issimulation the major topic:i.e. thedesign,construction or application
ofmathematical modelsofadynamiccharacter,and thestudyoftheirbehaviour.
2. Does thesubject matter haveenough tieswith agriculture that itbelongs
inaseriesonsimulation inagricultureanditssupportingsciences?
3. Does the outline or manuscript describe the results of a thorough study
that is so topical that publication would contribute to the development of
theworkingmethod described?
4. Areassumptionsclearlystated andnotglossed over?
5. Are serious attempts made to gather experimental data upon which to
base the model and to verify theresults?Aredata required to run themodel
clearly specified?
6. Are thesimulation programswritten andexplained inawaythat theuser
cancontinue tobuildon themandapply them tohisown problems?
7. Is a common programming language used, and are manuals for its use
readily available?
8. Has the simulation technique been applied in an acceptable way and are
thenumberofprogrammingerrorswithinacceptable limits?
9. Isthesubject matterofscientific andpractical relevance?
Pudoc is responsible for the editing and, if necessary, language revision of
manuscripts. A guide for authors on manuscript preparation will be sent
upon request.

Published by

Pudoc
P.O. Box 4,6700AA Wageningen,the Netherlands
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NEDERLANDSE LANDBOUWKUNDIGE RAPPORTENCENTRALE (SAMENVATTING FOLDER)

De Nederlandse Landbouwkundige Rapportencentrale is een samenwerkingsproject van
Pudoc en het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap (KGvL), dat in de
zomer van 1983 is gestart.
Het doel van de Rapportencentrale is internationale bekendheid te geven aan niet op professionele wijze uitgegeven ('grijze') rapportliteratuur. Dit doel wordt nagestreefd door het
publiceren van synopsissen van deze rapporten in een internationaal ruim verspreid tijdschrift (het Netherlands Journal of Agricultural Science) en de levering op verzoek van de
oorspronkelijke rapporten vanuit een centraal punt (Pudoc).
De Rapportencentrale - en daarmee het synopsistijdschrift - staat open voor landbouwkundige literatuur in de meest ruime zin van het woord.
De Rapportencentrale is niet bedoeld als een alternatief voor de tot dusver gangbare wijze
van verspreiding van rapportliteratuur, maar als een aanvulling op de bestaande
mogelijkheden.
De oprichting van de Rapportencentrale laat gevestigde publikatie- en distributiepraktijken ongemoeid. Er wordt alleen een aanvullende mogelijkheid gegeven om op een gerichte en kostenbesparende manier resultaten van onderzoek onder ogen van een internationaal lezerspubliek te brengen. Vakgroep- en instituutsreeksen blijven bestaan. Ook het
interbibliothecair ruilverkeer vormt geen belemmering voor een goed functioneren van de
centrale. Het aantal namen op de verzendlijst kan echter drastisch worden verlaagd, en
daarmee het budget voor reproduktie en verzending van de rapporten.
Met het aanbieden van de synopsis geeft de auteur het uitsluitende recht op publikatie
van die tekst uit handen. Het staat de onderzoeker echter vrij in een andere vorm in een
ander medium over hetzelfde onderwerp te publiceren.
Deelname aan de Rapportencentrale biedt, kortom, zowel de onderzoeksinstelling als de
individuele onderzoeker uitsluitend voordelen. De instelling bespaart aanzienlijke bedragen, de onderzoeksresultaten worden gratis optimaal bekend gemaakt en onderzoeker
noch instelling verspelen enig recht. Het schrijven van een synopsis en de levering van
twee exemplaren van het rapport zijn de enige prestaties die tegenover dit alles staan.

Verdere inlichtingen geeft Afdeling Redactie (ICW)
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