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Stellingen
1. Een parallel computerproces kan worden beschouwd als een complex
systeem met dienovereenkomstige eigenschappen (dit proefschrift)
2. Het gebruik van een probleem-specifieke recombinatie-operator kan het
convergentieproces in een genetisch algoritme versnellen, terwijl de oplossingskwaliteit behouden blijft of zelfs verbeterd (hoofdstuk 4 van dit
proefschrift)
3. Een toename van het gemiddelde aantal uitgaande communicatielijnen
per taak dan wel een afname van de werklast per taak in willekeurig gestructureerde taakgrafen veroorzaakt een plotselinge overgang van een
optimaal parallelle- naar een optimaal sequentiële allocatie (hoofdstuk
3 van dit proefschrift)
4. Het vinden van een optimale taakallocatie van willekeurig gestructureerde taakgrafen op een volledig verbonden parallelle computer, is het
moeilijkst rond de overgang van optimaal parallelle- naar optimaal sequentiële allocaties (hoofdstuk 3 van dit proefschrift)
5. De invloed van de temperatuur en correlatielengtes in parallelle "discrete event" Ising spin simulaties zorgen ervoor dat in de distributie
van de rollback lengtes, ten gevolge van het Time Warp protocol, 3
duidelijk te onderscheiden gebieden ontstaan: polynomiaal aflopende
distributies, "vette staart"distributies en negatief exponentiële distributies (hoofdstuk 6 van dit proefschrift)
6. Een goed gedefinieerde parallelle simulatieomgeving kan zowel het softwareontwikkeling als het computationele proces versnellen (hoofdstuk
2 en hoofdstuk 5 van dit proefschrift)
7. De zogenaamde verkeerssignaleringssystemen die tegenwoordig bij iedere snelweg te vinden zijn, hebben voornamelijk een drukkende invloed op de verkeersdoorstroming

8. Wetenschappelijk onderzoek geeft het best haalbare resultaat als het
werken hieraan af en t o e wordt afgewisseld door "iets anders" (zie ook
het Nawoord van dit proefschrift)
9. Promotieonderzoek wordt voornamelijk gestuurd door een associatief
proces, de coherentie volgt per definitie (zie ook het Nawoord van dit
proefschrift)
10. Leuke stellingen moet je verzinnen gedurende je promotieonderzoek en
niet vlak voor het ter perse gaan van je proefschrift
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