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VOORWOORD 

Deze scriptie is het resultaat van bijna een jaar lang zelfstandig onderzoek. Dit was voor 

mij een nieuwe ervaring die mede dankzij de pieken en dalen zeer leerzaam is geweest.  

Voorafgaand aan het onderzoek had ik nog nooit gehoord van grid computing. Toen ik 

eenmaal doorkreeg wat het was werd ik snel enthousiast. Vanwege het innovatieve karakter 

van grid computing heb ik een groot deel van mijn tijd besteed aan het achterhalen wat nu 

precies met grid computing bedoeld wordt. Een hoofdstuk is speciaal gewijd aan de 

beschrijving van de technologie. Het andere zwaartepunt van mijn onderzoek lag op het 

vlak van Homeland Security in de VS. Mijn stage van een halfjaar op de Nederlandse 

Ambassade in Washington heeft enorm bijgedragen aan het krijgen van inzicht in dit 

fenomeen. Uiteraard was het natuurlijk ook een zeer speciale ervaring om eens een halfjaar 

in het buitenland te wonen en tegelijkertijd kennis te maken met de dagelijkse gang van 

zaken op een ambassade. Op de TWA afdeling was alles tiptop geregeld: ik had een 

prachtig eigen kantoor en kon van alle faciliteiten gebruik maken. Ook op persoonlijk vlak 

hebben Roger, Els en Barbara mij zeer goed opgevangen. 

Ook de gezelligheid met Stefan en Nine had ik voor geen goud willen missen en hebben 

het voor mij makkelijker gemaakt om het een halfjaar van thuis vol te houden. Verder wil 

ik graag mijn begeleidend trio bedanken voor hun vaak snelle en nuttige commentaar op 

mijn werk samen met het persoonlijke contact. Tot slot wil ik bij deze al mijn vrienden en 

familieleden bedanken die mij gedurende het afgelopen jaar gesteund hebben. En natuurlijk 

Edwin, voor alles: meedenken, meelezen en meeleven.  

Boxtel, augustus 2004  

Jacomien Drent 
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SAMENVATTING 

Grid computing is het nieuwe ICT-platform om bestaande computercapaciteit optimaal te 

benutten en vergroot de mogelijkheden voor (interdisciplinaire) samenwerking enorm. 

Alhoewel ontstaan binnen de wetenschappelijke wereld sinds 1995, is de afgelopen jaren de 

interesse van de commercie gegroeid. Veel onderzoek naar grid computing vindt plaats in 

de Verenigde Staten met financiële steun van de federale overheid. Die laatste heeft echter 

sinds de terroristische aanslagen van 11 september 2001 haar beleid in het teken staan van 

terrorismebestrijding. Dit heeft ook gevolgen voor de onderzoekssteun op grid gebied. 

Aangezien grid computing de financiële steun van de overheid nog nodig heeft om uit te 

groeien tot een volwassen en succesvolle technologie, kan de koerswijziging van de 

overheid verregaande gevolgen hebben voor grid computing. Vooralsnog is het onduidelijk 

of de gevolgen voor grid computing positief of negatief zullen uitpakken. De Nederlandse 

overheid kan hierop inspringen door te ervoor te kiezen om Nederland als grid land te 

promoten. Vanwege de hoge breedbandpenetratie is Nederland zeer geschikt om 

toepassingen op grid gebied te testen en te gebruiken. De huidige internationale profiel van 

Nederland als R&D land en de kennisinfrastructuur zullen hierdoor verder versterkt 

worden.  
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1  INLEIDING EN ACHTERGROND 

Deze scriptie gaat over grid computing in de Verenigde Staten met speciale aandacht voor 

de invloed van de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Waarom juist voor deze 

technologie is gekozen en waarom de situatie in Amerika een interessant onderzoeksterrein 

is, wordt in dit hoofdstuk inzichtelijk gemaakt. Daarna volgen de doel- en vraagstelling 

waar de rest van deze scriptie om draait. Het hoofdstuk wordt afgesloten met definities van 

enkele kernbegrippen en een leeswijzer voor de rest van het verslag. 

1.1 Grid computing 
In de geschiedenis van de informatietechnologie is het belangrijkste platform ongeveer elke 

tien jaar verschoven. Van mainframes, via minicomputers, PC’s, servers wordt nu het 

computergrid hèt ICT*-platform. Grid computing staat in de top 4 van ICT-technologieën 

die volgens het blad Computerworld door de leiders in IT in 2004 als het meest 

veelbelovend worden beschouwd.1 Ook de internationale marktonderzoeker IDC stelt dat 

grid computing op het punt staat om door te breken; in 2007 zal de omzet meer dan 12 

miljard dollar bedragen, zo meldt de Automatiserings Gids.2 Het netwerk zelf wordt dus de 

computer en daarmee het dominante platform in de computerindustrie.3 Een computergrid 

is niet meer en minder dan een x aantal computers dat aan elkaar gekoppeld is en op 

dynamische wijze functioneert als was het een enkele computer, ofwel een “virtual 

computer”4. Een groot voordeel hiervan is dat in korte tijd zeer complexe berekeningen 

uitgevoerd kunnen worden zonder dat daar speciaal een supercomputer voor gebouwd 

hoeft te worden. 

Het concept om gedistribueerde systeemresources te delen bestaat al enige decennia. Al in 

1965 voorzagen onderzoekers aan het Massachussetts Institute of Technology (MIT) een 

computer faciliteit die werkt “like a power company or water company”.5 Sindsdien zijn veel 

onderzoekers met wisselend succes in de weer geweest met het ontwikkelen van 

gedistribueerde systemen. 

                                                 
* Het geheel van informatie- en/of communicatietechnologieën wordt in Nederland vaak afgekort tot ICT, 

informatie- en communicatietechnolgie. In de Verenigde Staten wordt deze afkorting echter nauwelijks 
gebruikt en spreekt men veelal over IT. In dit verslag is gekozen voor de Nederlandse afkorting ICT om te 
benadrukken dat het betrekking heeft op het geheel van informatie- én communicatietechnologieën. 
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Grid computing heeft voor de internationale wetenschapswereld vele voordelen. De 

belangrijkste zijn het delen van kennis en tegen een relatief lage prijs hoogstaand en 

grensverleggend onderzoek uit kunnen voeren. 

1.1.1.1 Delen van kennis 

Binnen de internationale onderzoeksgemeenschap heeft van oudsher de nadruk gelegen op 

het delen van kennis. Immers, men kan dan leren van elkaars bevindingen en zo het eigen 

onderzoek naar een hoger niveau tillen. Dankzij het Internet is het voor onderzoekers 

steeds gemakkelijker geworden om onderzoeksresultaten te delen. Zelfs internationaal 

onderzoek behoort inmiddels tot de mogelijkheden, doordat geografische afstanden door 

Internet niet meer lijken te bestaan.  

1.1.1.2 Grensverleggend onderzoek 

De explosieve ontwikkeling van het Internet is niet in de laatste plaats te danken aan 

aanzienlijke kostendaling voor hardware. In onderstaande Figuur 1 wordt dit zeer goed 

duidelijk. In de computerwereld bestaan de kosten voor dataopslag niet langer 

voornamelijk uit hardware, maar voor meer dan 80% uit de administratie van databases 

(veelal software). 

 

Figuur 1 Uitgaven aan opslag3 

Het is dus steeds goedkoper geworden om alle data te delen en op te slaan in enorme 

databases. Om vervolgens bijvoorbeeld grote reeksen meetgegevens te kunnen analyseren 

zijn steeds krachtigere computers nodig. Hiertoe bouwen universiteiten en laboratoria grote 

supercomputers of computerclusters die een hoge rekensnelheid hebben en grote datasets 

zo snel mogelijk kunnen verwerken. Toepassingen hiervan zijn bijvoorbeeld visualisaties 

van wiskundige algoritmen, analyses voor hoge energie fysica en analyse en filtering van 

data van radiotelescopen. Supercomputers hebben echter enkele nadelen, waaronder ten 



Afstudeerscriptie Jacomien Drent augustus 2004 

 3 

eerste de hoge kosten voor componenten die speciaal voor deze supercomputers gemaakt 

moeten worden en ten tweede het inefficiënte gebruik van rekenkracht. Veel 

supercomputers worden het grootste deel van de tijd dat ze operationeel zijn niet optimaal 

benut, er is sprake van piekbelastingen. 

1.1.1.3 Voorwaarden 

Om optimaal gebruik van grid computing mogelijk te maken moet aan een aantal 

randvoorwaarden voldaan worden. De belangrijkste voorwaarden zijn openheid & 

transparantie, de aanwezigheid van een breedbandige infrastructuur en standaardisatie. 

Hieronder worden deze drie voorwaarden toegelicht. 

Kader: Broncode en open source6 

Broncode 
Om een computer instructies te geven, schrijft een programmeur een 
'computerprogramma' in een programmeertaal (PHP, C++ etc.). Een computerprogramma 
bevat vaak vele duizenden regels instructies. Deze programmeerregels, ook wel broncode 
(Source code) genoemd, worden niet direct begrepen door een computer, maar moeten 
eerst gecompileerd worden. Dit betekent dat de broncode wordt omgezet in binaire code. 
Omdat de computer dit wel begrijpt, kan het programma vervolgens uitgevoerd worden. 
Het besturingssysteem Windows is een programma dat al is omgezet naar machinetaal; de 
broncode wordt er niet bijgeleverd. Men noemt zo'n programma ook wel Closed Source 
Software (de broncode is als het ware afgesloten). 

Open Source Software 
Open Source Software (OSS) is software waarvan de broncode vrij beschikbaar is voor 
gebruikers en software-ontwikkelaars, die er wereldwijd aan werken via het internet. OSS is 
vaak gratis te downloaden van het internet of te koop op cd-rom’s en vrij te gebruiken. 
Iedereen die verstand heeft van programmeren kan desgewenst veranderingen aanbrengen, 
programma's met elkaar verbinden, dingen toevoegen en fouten verbeteren. Bekende 
voorbeelden van Open Source Software zijn Linux, OpenOffice en Apache. 

1.1.1.4 Openheid en transparantie 

Aan grid computing liggen enkele basisideeën over openheid ten grondslag. De makers en 

bedenkers die aan de wieg van grid computing staan, bijna allemaal afkomstig uit de 

wetenschappelijke wereld,  dragen openheid hoog in het vaandel. Een manier om openheid 

te betrachte is het vrijgeven van de broncode6 (zie kadertekst). Ian Foster schrijft zelfs dat 

het succes van grid computing in eerste instantie afhangt van het bestaan van open (source) 

software en open standaarden. In tweede instantie speelt de commercialisering van 

diensten via het grid een cruciale rol. Grid computing zal zonder openheid niet succesvol 
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kunnen worden. Omdat dit van groot belang is voor de rest van het verslag, dient dit al bij 

de aanvang benadrukt te worden.  

1.1.1.5 Breedband infrastructuur 

Aangezien de ontwikkelingen in de netwerktechnologie twee keer zo snel gaan als die op 

het gebied van rekenkracht van computers is het inmiddels al mogelijk om een bepaalde 

taak uit te laten voeren op een of meer snellere computers via een netwerkverbinding dan 

op de lokale processor. Breedband is zich ook in rap tempo aan het verspreiden. Niet 

alleen supercomputers zijn met breedbandige netwerkverbindingen aan de internet-

backbone gekoppeld, ook steeds meer zogenaamde desktop-pc’s hebben een 

breedbandaansluiting. Om te zorgen dat verschillende aan elkaar gekoppelde computers als 

een computer in een gridopstelling kan functioneren is software ontwikkeld. Deze 

zogenaamde ‘middleware’ werd in Chicago ontwikkeld onder de naam Globus Toolkit. 

Inmiddels heeft dus de combinatie van deze technologieontwikkelingen ervoor gezorgd dat 

deze originele grid visie gerealiseerd kan worden; computerkracht komt in de nabije 

toekomst beschikbaar op eenzelfde wijze als elektriciteit. Net als in een elektriciteitsnetwerk 

worden verschillende centrales (‘resources’) aan elkaar gekoppeld. Het bij- of afschakelen 

van generatoren in deze centrales gebeurt afhankelijk van de vraag naar energie (‘on 

demand’); met behulp van middleware is deze dynamiek ook mogelijk voor 

computerkracht. Voor het welslagen van grid in de verdere toekomst, dat wil zeggen, grid 

voor iedereen, als nutsvoorziening, is het vervolgens  van het grootste belang dat de 

haarvaten van het computernetwerk ontsloten worden7. Met breedbandige verbindingen 

worden overigens niet alleen gedistribueerde grid-opstellingen mogelijk, maar ook  maar 

ook andere toepassingen. Voorbeeld hiervan is al het grootschalig dataverkeer, zoals 

bijvoorbeeld videoconferencing en het ‘realtime’ raadplegen van grote hoeveelheden data. 

In dit verslag ligt de focus op de middleware, omdat dit exclusief met grid computing te 

maken heeft en niet met andere breedbandtoepassingen. 

1.1.1.6 Standaardisatie 

In november 2000 is het Global Grid Forum (GGF) ontstaan na een fusie tussen 

verschillende grid-groepen. Deze groepen waren het Grid Forum, "eGRID" (Europees 

Grid Forum), en de Asia-Pacific Grid gemeenschap.8 Het GGF is dus ontstaan vanuit 

onderzoeksgemeenschappen die zich met grid bezig hielden. Duizenden individuele leden 

uit zowel universiteiten als bedrijfsleven houden zich binnen het GGF bezig met de 

wereldwijde standaardisatie van grid computing. 
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De officiële missie van het GGF is: 

‘To promote and support the development, deployment, and implementation of grid technologies and 

applications via the creation and documentation of "best practices" - technical specifications, user 

experiences, and implementation guidelines.’ 

Momenteel ligt binnen het GGF de nadruk op de definitie van een generieke grid-

architectuur (OGSA) en standaardisering van de middleware. Inmiddels raken steeds meer 

bedrijven en instellingen overtuigd van het belang van grid-computing en mengen zij zich 

ook in het werk van het GGF; de leden van het GGF zijn afkomstig uit ruim 400 

organisaties uit meer dan 50 landen.8. Grote bedrijven zoals Shell en Novartis ondernemen 

implementeren al grid-technologie in hun organisatie. Heel veel desktop computers worden 

namelijk zeer inefficiënt benut; gemiddeld wordt meer dan 90% van de rekenkracht van 

elke PC-processor niet gebruikt en met behulp van grid-technologie kan hier verandering 

in komen. Ook zijn IT-reuzen als IBM, HP en Sun in hun eigen onderzoekscentra op basis 

van de GGF-standaarden middleware oplossingen aan het ontwikkelen die geschikt is voor 

commerciële toepassingen van gridtechnologie. De verwachting is dat met een toenemend 

aantal consumenten met de beschikking over een breedbandige verbinding de invloed van 

grid computing op het dagelijks leven groter zal zijn dan die van het Internet.  

!"Wereldwijd werken onderzoekers binnen het GGF aan nieuwe open standaarden 

voor zowel software als hardware om op dynamische en gedistribueerde wijze 

rekenkracht van computers  te kunnen gebruiken.  

Een standaard is niet hetzelfde als een norm. Een norm is een gedragsregel tewijl een 

standaard een vast maatstaf is. Een standaard is in de regel dus veel strikter dan een norm 

en ook veel explicieter, een norm is ‘hoe het hoort’, een standaard daarentegen is ook hard 

te maken, want eenduidig opgeschreven. 

Inmiddels bestaan al diverse onderzoeksgrids, met name in Noord-Amerika, Europa en 

Azië, en nemen de eerste bedrijven grid computing op in hun ICT-strategie. 
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1.2 Amerikaans ICT beleid 
Sinds de Tweede Wereldoorlog bestaat in de VS een krachtig federaal beleid om 

fundamenteel ICT-onderzoek te stimuleren. Dit gebeurt onder andere door middel van, in 

vergelijking met Europa, enorme defensiebudgetten, zie ook Figuur 29 

 

Figuur 2 Trends in Federale R&D, (FY 1976-2005) 
in miljarden constante FY 2004 dollars9 

Meer dan de helft van alle R&D gelden van het R&D budget voor ICT ging in 2004 en 

2005 naar defensie (DoD) en dit aandeel bleef de afgelopen jaren stijgen zoals uit Tabel 1 

blijkt. 

 FY 2002 FY 2003 FY 2004 FY 2005 Change FY 04-05 

 actual actual estimate Budget Amount Percent 

Homeland Security 266 737 1,053 1,216 163 15.5% 

DoD (grootste post) 49,877 58,838 65,484 69,856 4,372 6.7% 

Tabel 1 Verdeling R&D begroting(in miljoenen dollars)10 

Voorbeelden uit het verleden zijn communicatietechnologieën voor de ruimtevaart, 

ARPAnet (de voorloper van Internet), meteorologische visualisatieprogramma’s en 

netwerktechnologieën als modems en digitale transmissie via telefoonlijnen. Het doel van 

de federale overheid is tweeledig: allereerst wil men op het gebied van defensie en 

gezondheidszorg de beschikking hebben over de meest vooraanstaande technologieën en 

ten tweede subsidieert de federale overheid veel fundamenteel onderzoek expliciet wanneer 

er vanuit de private sector niet genoeg in geïnvesteerd wordt. Dit past uiteraard helemaal in 
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het doel van de VS om haar machtspositie in de wereld te behouden en zelfs te verbeteren. 

Zo heeft federale steun geleid tot de ontwikkeling van grid-concepten en in meer concrete 

zin de ontwikkeling van de Globus Toolkit als eerste middleware halverwege de jaren 

negentig.  

Fundamenteel onderzoek in de Verenigde Staten wordt voornamelijk mogelijk gemaakt 

door subsidies van de federale overheid.  

 

Figuur 3 Fundamenteel onderzoek in de VS, 
geordend naar subsidiebron11 

Fundamenteel en toegepast onderzoek maken beide ruim 20% uit van de totale R&D 

begroting, meer dan de helft van het budget gaat dus naar ontwikkeling. Fundamenteel 

onderzoek heeft relatief de grootste groei doorgemaakt in de afgelopen twintig jaar. In 

constante FY2003 dollars is het totale budget gestegen van 69.7 miljard dollar naar 120.2 

miljard dollar, bijna een verdubbeling dus.  
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Figuur 4 Percentage van R&D budget per ‘character 
of work’12 

Meeste fundamenteel onderzoek bestemd voor non-defensie doeleinden (verhouding 20 

tegen 1). Defensie krijgt relatief veel geld voor toegepast onderzoek.  

1.3 Homeland Security 
Tegelijkertijd maakt de federale overheid in de VS zich (met name) sinds 11 september 

2001 grote zorgen om de veiligheid van de VS als geheel, de zogenaamde ‘Homeland 

Security’. Sinds begin 2003 zijn dan ook alle agentschappen en overheidsinstanties die zich 

bezig houden met deze Homeland Security ondergebracht in één ministerie, het 

Department of Homeland Security (DHS). Zowel in belastingjaar 2003 als in 2004 

(FY2003 en FY2004) maakte DHS van alle ministeries de grootste groei door op het 

gebied van beschikbare ICT onderzoeksgelden. Een deel hiervan is bedoeld voor de 

bestrijding van cybercrime (cybersecurity), de virtuele veiligheid op computers en 

netwerken. Deze aandacht kan grote gevolgen hebben voor de ontwikkelingen op grid 

gebied. Met name omdat grid-technologie openheid en (internationale) samenwerking als 

uitgangspunten heeft en dit de kwetsbaarheid van netwerken kan vergroten. Een grid is 

geen gesloten systeem waar een muur omheen gebouwd kan worden ter beveiliging (een 

firewall). Hierdoor zouden de VS zich in een isolement kunnen plaatsen en het welslagen 

van grid kunnen verhinderen. De kans bestaat hierdoor zelfs dat de VS de huidige 

(gedeelde) toppositie op het gebied van grids en grootschalige netwerken gaat verliezen. 

Een ander gevolg kan juist zijn dat door de verhevigde aandacht voor cybersecurity de grid-

technologie verbetert en heel veilig en betrouwbaar wordt en veel nieuwe mogelijkheden 

tot onderzoek en toepassingen biedt. 
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1.4 TWA 
Ook al nemen de VS een koppositie in op het gebied van grid-technologie, Nederland doet 

hier niet veel voor onder. Met de Amsterdam Internet Exchange als internetknooppunt 

van Europa en het zeer geslaagde GigaPort project staat Nederland duidelijk op de kaart 

als trendsetter in Europa. GigaPort is een onderzoeksnetwerk-infrastructuur project dat 

zich kan meten met de beste onderzoeksnetwerken in de wereld en dat bedrijven en 

instellingen een state-of-the-art testomgeving biedt voor nieuwe (netwerk)diensten. 

Bovendien nemen Nederlandse partijen ook deel aan het Europese projecten DataTAG 
13en het recent afgesloten DataGRID14. DataTAG staat voor Data Trans Atlantic Grid en 

is een transatlantische breedbandverbinding die gebruikt wordt om het eerste 

transatlatische grid te realiseren. De Nederlandse rijksoverheid speelt in dergelijke projecten 

een cruciale rol door subsidies toe te kennen. Echter als het om hoogwaardige 

computertechnologie zoals grids gaat, komt de nadruk al snel te liggen op internationale 

samenwerking. Omdat ook Nederland de huidige positie op ICT-gebied graag wil 

behouden worden constant nieuwe mogelijkheden gezocht. Een van die mogelijkheden 

zou kunnen zijn om samenwerkingsverbanden aan te gaan om zo bij te blijven op onder 

andere het gebied van grid-ontwikkelingen. De voornaamste reden om op de VS te 

focussen is dat de VS een supermacht zijn en ontwikkelingen aldaar hoe dan ook invloed 

hebben op ontwikkelingen in de rest van de wereld. Daarnaast is er een duidelijk ICT-link 

tussen Nederland en de Verenigde Staten, zoals blijkt uit onderstaande tabel. 

Hardware Diensten Software Telecommunicatie 
Cisco Systems AMS BMC Software, Inc ACT Teleconferencing 
IBM Caliber Logistics Cisco Systems New Skies 
Ingram Micro, Inc. Covisint Hyperion Solutions TSI Telecom Services Inc. 

Key Tronic Corp. eQ-COM Ipswitch WorldCom 
Packard Bell NEC Fujitsu Network Services Mediasurface, Inc.  
Panduit Lucent Technologies Network Associates, Inc.  

 Modus Media Intl. PeopleSoft, Inc.  
 NCR Progress Software  
 Solectron Rainbow Technologies  

 Sykes Enterprises, Inc. Sterling Commerce  
 TrustWorks Sun Microsystems  
 Unisys Corporation Sybase, Inc.  

 Versatel The Vantive Corporation  
 Viking Direct   

Tabel 2 Amerikaanse bedrijven actief in de Nederlandse ICT sector15 

Bovendien liggen er wellicht aanknopingspunten op het gebied van verder onderzoek door 

de aanwezige expertise in Nederland. In het licht van de aandacht voor Homeland Security 
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kan men zich in de VS niet afsluiten voor de rest van de wereld. In het kader van 

Homeland Security lijkt het mij juist hard nodig om samen te werken met andere landen. 

Wellicht biedt dit mogelijkheden voor Nederland om zich verder te profileren door vroeg 

in te spelen op deze nieuwe Amerikaanse koers. 

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft sinds 1952 wereldwijd verspreid een 

TWA-netwerk. In de Verenigde Staten, Japan, Singapore, België, Verenigd Koninkrijk, 

Duitsland, Frankrijk en Italië zijn Technisch Wetenschappelijk Attachés (TWA's) 

gestationeerd die informatie over technologie en technologiebeleid verzamelen voor 

Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, universiteiten en overheid. De taken van TWA 

zijn16: 

!"Beantwoorden van gerichte vragen van Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen 

en overheidsinstanties. Het uit eigen beweging of op verzoek verwerven van 

informatie over technisch-wetenschappelijke kennis in het geografische 

werkgebied. Het leggen van contacten en het verlenen van persoonlijke 

begeleiding. 

!"Het signaleren en rapporteren in het voorlichtingsblad 'TWA nieuws' over 

technologische ontwikkelingen die voor het bedrijfsleven, de kennisinfrastructuur 

en de overheid in Nederland van belang zijn.  

!"Het rapporteren over technisch-economische, industrieel-strategische en sociaal-

economische aspecten van technologische veranderingen. 

In het kader van de laatste twee taken worden in Washington structureel stagiairs 

aangenomen om een onderzoeksstage uit te voeren. Voor de tweede helft van 2003 besloot 

TWA-Washington zich te richten op ontwikkelingen op ICT-gebied. In mijn rol als stagiair 

heb ik van september 2003 tot en met februari 2004 een onderzoek gedaan naar grid 

computing en overheidsbeleid in de Verenigde Staten. 

1.5 Doelstelling 
In de Verenigde Staten (VS) vindt veel onderzoek en ontwikkeling plaats op het gebied van 

High-End Computing (HEC) of supercomputing17 en Large-Scale Networking (LSN). 

Grid computing begeeft zich in zekere zin op de synergie van deze vlakken omdat door 
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middel van een grootschalig netwerk met veel computers een grote virtuele supercomputer 

wordt gecreëerd. Grid computing is weliswaar ontstaan in wetenschappelijke kring maar 

heeft de potentie om zeer grote gevolgen te hebben voor de toekomst van ICT en de plaats 

van ICT in de samenleving. Het onderzoek naar en de ontwikkeling van grid technologie is 

een proces waarbij diverse partijen zijn betrokken, zowel vanuit overheid, universiteit als 

industrie. De wijze waarop deze drie partijen handelen (en dus elkaar beïnvloeden en 

mogelijk met elkaar samenwerken) vormt het innovatiesysteem. 18 

Vanuit de Amerikaanse overheid is er een nieuwe factor die sinds 11 september speciale 

aandacht krijgt,  ‘homeland security’. Deze aandacht beïnvloedt de wijze waarop budgetten 

gedefinieerd worden en kan verregaande gevolgen hebben voor met name het 

fundamenteel onderzoek omdat de federale overheid de grootste geldschieter is voor 

fundamenteel onderzoek. Het innovatieproces rond grid computing is nog vrij jong en zal 

nog in grote mate gevoed worden door ontwikkelingen uit het fundamenteel onderzoek67. 

In de afgelopen twee overheidsbegrotingen (FY03 en FY04) is op het gebied van ICT 

research & development (R&D) een aanzienlijk bedrag gereserveerd voor de post 

homeland security. Aangezien grid computing zich juist over de geografische landsgrenzen 

heen beweegt, heeft het nieuwe overheidsbeleid mogelijkerwijs grote gevolgen voor het 

grid innovatiesysteem. Dit onderzoek is er in de eerste plaats op gericht om in kaart te 

brengen hoe dit innovatiesysteem in de VS in elkaar steekt. In de tweede plaats wordt 

geanalyseerd hoe de aandacht voor homeland security het innovatiesysteem beïnvloedt. De 

aandacht gaat dus specifiek uit naar de rol van de overheid in het innovatiesysteem rond 

grid computing. 

1.6 Vraagstelling 
Gegeven de veronderstelling wat betreft Homeland Security op het gebied van afscherming 

en wat betreft grid op het gebied van openheid volgt: 

Op welke wijze wordt het grid computing innovatiesysteem beïnvloed door de verhevigde aandacht 

voor ‘homeland security’ in de Verenigde Staten en welke beleidsaanbevelingen kunnen naar 

aanleiding hiervan gedaan worden aan de Nederlandse overheid? 

De vraag is opgedeeld in een aantal concrete deelvragen om uiteindelijk tot een compleet 

antwoord op de hoofdvraag te komen. Allereerst worden verder in dit hoofdstuk de 

kernbegrippen in de hoofdvraag gedefinieerd. In het volgende hoofdstuk zal eerst ingegaan 
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worden op de onderzoeksmethode en de gebruikte theoretische kaders. Daarna komt grid 

computing uitgebreid aan bod door de zoektocht naar een antwoord op de eerste 

deelvraag: 

Wat wordt bedoeld met de term grid computing?  

In dit hoofdstuk wordt grid computing geplaatst in een historisch en technologisch kader 

en wordt uitgelegd wat grid computing in technische termen inhoudt. Een kort overzicht 

van recente ontwikkelingen en mijlpalen sluit het hoofdstuk af. Aleer in te gaan op de 

actoren in het innovatiesysteem en hun onderlinge relaties, wordt in hoofdstuk vier het 

Amerikaanse overheidsbeleid ten aanzien van grid computing beschouwd. In de 

hoofdvraag staat namelijk de rol van de overheid centraal. De vraag die beantwoord wordt, 

is: 

Op welke wijze kan het Amerikaanse overheidsbeleid met betrekking tot grid computing 

gekarakteriseerd worden? 

De subsidieregelingen, onderzoeksprogramma’s en andere initiatieven van de overheid 

worden beschreven. In hoofdstuk vijf komt vervolgens het gehele innovatiesysteem aan 

bod. Dit wordt gedaan met de volgende deelvraag: 

Welke actoren spelen een rol in het innovatiesysteem rondom grid computing en op welke wijze  

zijn deze met elkaar gerelateerd? 

Allereerst wordt beschreven welke actoren een rol spelen in het systeem en aan de hand 

van het theoretisch kader worden vervolgens de onderlinge relaties tussen de actoren 

geanalyseerd. Tevens worden eventuele gevolgen van deze relaties toegelicht. Nadat het 

overzicht verkregen is, kan teruggekeerd worden naar de hoofdvraag en ingegaan worden 

op de invloed van homeland security. De laatste deelvraag is als volgt: 

Welke gevolgen hebben de aanslagen van 11 september 2001 op het Amerikaanse overheidsbeleid 

en R&D op het gebied van ICT? 

Deze vraag beantwoord ik zo compleet mogelijk door eerst af te bakenen wat homeland 

security is en wat daaraan ten grondslag ligt en in tweede instantie door de gang van het 

proces voor 11 september 2001 te vergelijken met de gang van zaken sindsdien. Deze 

laatste analyse is de basis voor conclusies. Nadat alle vragen beantwoord zijn, worden tot 
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slot de deelantwoorden samengevat en volgt de beantwoording van de hoofdvraag. Naast 

conclusies zijn er ook suggesties voor vervolgonderzoek en beleidsaanbevelingen voor het 

ministerie van Economische Zaken. 

1.7 Definities kernbegrippen 
Een duidelijke afbakening van het onderzoek waarborgt helderheid en voorkomt dat het 

verslag een samenraapsel van allerhande uitwijdingen wordt. In eerste instantie vindt die 

afbakening plaats door een concrete, handelbare vraagstelling te formuleren. Een goed 

onderzoeker definieert dan ook de kernbegrippen in de vraagstelling om eventuele 

onduidelijkheden weg te nemen. Hieronder staan de in dit verslag gehanteerde definities 

van de kernbegrippen. 

1.7.1 Grid computing 
Grid computing is een verzamelbegrip voor een apart onderzoeksveld naast het 

conventionele “distributed computing” door de focus op “large-scale resource sharing, innovative 

applications and high-performance orientation” [Foster et al, 2001] In dit onderzoek gaat de 

aandacht uit naar de kern; de middleware waarmee een grid wordt gebouwd. Dit zal nader 

worden toegelicht in hoofdstuk 3, de technologiebeschrijving. 

1.7.2 Innovatiesysteem 
Het innovatiesysteem is het geheel van vaak handelingen en ontwikkelingen door de 

betrokken partijen (de actoren) rond de ontwikkeling van een innovatie. Een innovatie is 

volgens het woordenboek de ‘invoering van iets nieuws’.18 Echter, in dit onderzoek wordt met 

innovatie eigenlijk een technologische innovatie bedoeld. Literatuuronderzoek wees uit dat 

de definitie van de OECD uit 1991 de meest complete definitie geeft: 

‘Innovation is an iterative process initiated by the perception of a new market and/or new service 

opportunity for a technology-based invention which leads to development, production, and 

marketing tasks striving for the commercial success of the invention.’ 

1.7.3 Homeland Security 
Met homeland security wordt het waarborgen van het Amerikaanse zekerheidsgevoel tegen 

alle kwaad bedoeld.  Concreet betekent dit dat het Department of Homeland Security drie 

missies heeft:  



Afstudeerscriptie Jacomien Drent augustus 2004 

 14 

!"Prevent terrorist attacks within the United States, 

!"Reduce America's vulnerability to terrorism, and 

!"Minimize the damage from potential attacks and natural disasters.19 

Oftewel, homeland security bestaat uit zowel publieke als private acties op alle niveaus die 

verzekeren dat Amerikanen hun leven kunnen leiden zoals ze zelf wensen, vrij van angst 

voor georganiseerde aanvallen.20  
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2  ONDERZOEKSMETHODE EN THEORETISCH KADER 

In dit hoofdstuk zal allereerst in worden gegaan op de gebruikte onderzoeksmethode in dit 

onderzoek. Daarna  komen de relevante theoretische modellen en kaders aan bod en wordt 

de keuze voor de te hanteren theoretische perspectieven in deze scriptie toegelicht. Zowel 

een technologiebeschrijving als het complexe samenspel tussen de actoren die een rol 

spelen in een innovatiesysteem kan namelijk op diverse wijzen gemodelleerd worden. De 

technologieën en het innovatiesysteem zijn op het eerste gezicht nogal complex. Door 

gebruik van een modellen, kan een en ander toch begrijpelijk en inzichtelijk gepresenteerd 

worden. Ook al komt een theoretisch model niet per definitie overeen met de situatie in de 

praktijk, het kan wel een kader bieden waarbinnen een technologie of een systeem 

beschreven en geanalyseerd wordt.  

2.1 Onderzoeksmethode  
Dit is het verslag van een explorerend onderzoek. Dat wil zeggen dat het niet slechts 

beschrijvend maar ook analyserend is. Naast een in grote mate objectieve beschrijving van 

de situatie, omvat het ook een analyse binnen het theoretisch kader.  Voor deze analyse was 

zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie vereist, waarbij de kwantitatieve informatie 

vooral de rol van ondersteuning voor kwalitatieve informatie vervulde. Voor de uitvoering 

van een goede analyse was de beschikking over vakliteratuur ook een vereiste, deze is 

namelijk doorgaans reflectief van aard en dus zeer geschikt als kennisbron. Het onderzoek 

is uitgevoerd in twee fasen; eerst een vooronderzoek van ongeveer een maand in 

Nederland, gevolgd door het ‘echte’ onderzoek van zes maanden vanuit Washington, DC 

in de Verenigde Staten. 

Voor dit onderzoek zijn meerdere soorten bronnen gebruikt, dit wordt door Verschuren & 

Doorewaard in hun onderzoekshandboek ‘triangulatie’ genoemd21: 

‘(…)de diverse bronnen,gezien vanuit de doel- en vraagstelling, kunnen elk hun eigen mogelijkheden en 

onmogelijkheden, sterke en zwakke punten hebben.’ 

Hiermee doelen de auteurs met name op de kleuring van bronnen. Cijfermateriaal dat op 

een voor de auteurs gunstige wijze wordt gepresenteerd en meningen die als feiten worden 
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gebracht. Mede hierom ben ik terughoudend geweest met het gebruik van bronnen van 

bedrijven voor feitelijke informatie. De soorten bronnen die gebruikt zijn, vallen uiteen in 

vier categorieën (de indeling  is van Verschuren & Doorewaard21): 

!"Personen: met name in het vooronderzoek in Nederland, in de Verenigde Staten 

vooral bestaand uit gesprekken tijdens congressen en enig e-mailverkeer;  

!"Media: zowel gedrukt, zoals de kranten ‘Washington Post’ en ‘New York Times’ en 

tijdschriften als ‘Computerworld’, ‘Wired’ en ‘The Economist’, maar ook 

elektronisch zoals de wekelijkse e-mail nieuwsbrief van ‘Grid Today’ en tal van 

websites als bijvoorbeeld ‘Slashdot’; 

!"Documenten: cijfermateriaal van bijvoorbeeld de AAAS22, het OMB23 en NSF24, maar 

ook achtergrondinformatie in standaardisatiedocumenten van het GGF; 

!"Literatuur: vooral artikelen in vaktijdschriften, papers en congresverslagen waarin 

verslag wordt gedaan van wetenschappelijk onderzoek 

De manier waarop ik de bronnen gevonden heb, de zogenaamde ontsluiting van de 

bronnen, heeft op plaatsgevonden met behulp van: 

!"Zoeksystemen; bibliotheekcatalogi op internet, zowel van de TU/e25 als van de 

‘Library of Congress’26; de zoekmachine Google27 op internet en de zoekfunctie op 

de website van ScienceDirect28 waar artikelen uit een zeer groot aantal 

vaktijdschriften opgevraagd kunnen worden. Voordeel van deze laatste methode is 

dat men gemakkelijk op sporen voor nieuwe literatuur komt door bijvoorbeeld de 

categorisering, de inhoudsopgave van een tijdschrift of de referenties in het artikel 

zelf te volgen. 

!"Inhoudsanalyse: op kwalitatieve wijze is de literatuur langs een zelf samengesteld 

categorieënstelsel gelegd. Om niet alle elektronische bronnen af te drukken, is het 

categorieënstelsel op exact dezelfde wijze zowel op papier - in een drietal ordners 

met tabbladen - als op de computer uitgevoerd. Dit categorieënstelsel is gedurende 

het onderzoek op iteratieve wijze ontstaan. 

Eenmaal ontsloten bronnen zijn door middel van diverse strategieën te gebruiken. Een 

onderzoeksstrategie is volgens Verschuren en Doorewaard ‘het geheel van met elkaar 
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samenhangende beslissingen over de wijze waarop het onderzoek uitgevoerd gaat worden.’21 Per deelvraag 

afzonderlijk is de beste strategie gekozen. In het kort is met name gebruik gemaakt van 

(elementen van) de volgende twee strategieën: 

!"Bureauonderzoek van literatuur, waarbij verschillende standpunten vergeleken worden, 

volledig gebaseerd op bestaande literatuur. Voordeel hiervan is de 

betrouwbaarheid, nadeel is dat men het moet doen met de beschikbare informatie; 

!"Gefundeerde theoriebenadering die (puur kwalitatief) is gericht op theorievorming; 

voortdurend worden waarnemingen in werkelijkheid met elkaar en met 

theoretische uitgangspunten vergeleken om te zien vanuit welke gedachte de 

overeenkomsten en verschillen zijn te duiden of te verklaren. Zo kan een 

totaalbeeld van een complexe situatie verkregen worden, mits de onderzoeker zich 

niet in die complexiteit verliest. 

Met behulp van deze strategieën en de grote diversiteit van de geraadpleegde bronnen is op 

verantwoorde wijze een zo compleet mogelijk antwoord verkregen op alle deelvragen en 

hierdoor ook op de hoofdvraag van dit onderzoek.  

2.2 Theoretisch kader technologiebeschrijving 
In de inleiding is al een korte definitie gegeven van grid computing, echter om op duidelijke 

en systematische wijze te onderzoeken welke plaats grid computing binnen Informatie- en 

Communicatietechnologie (ICT) inneemt, is het verstandig om het in een theoretisch kader 

te passen. In de afgelopen decennia is ICT niet alleen in omvang toegenomen door de vele 

toepassingen in de samenleving, maar is hiermee ook de complexiteit van de gehele ICT 

structuur enorm vergroot. Een referentiemodel is een manier om zo’n complexe structuur 

te beschrijven. Grid computing heeft zowel met omputerarchitectuur als met 

netwerksystemen te maken. Daarom is gekozen voor zowel een modelering vanuit de 

computerarchitectuur, als een modelering vanuit de netwerkarchitectuur. Onderstaande 

paragrafen zijn grotendeels gebaseerd op informatie uit de boeken Gestructureerde 

Computerarchitectuur29 en Computer Networks30 , beide geschreven door A.S. Tanenbaum. 

2.2.1 Computerarchitectuur 
Een computer is in principe opgebouwd uit verschillende lagen, zoals is uitgebeeld in 

Figuur 5. Om een computer te laten doen wat de gebruiker wil, moet de taal van de 
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gebruiker vertaald worden naar de taal van de computer, want de computer begrijpt geen 

mensentaal. De machinetaal die direct door de computer uitgevoerd kan worden in de 

schakelingen in de ‘hardware’ is erg ingewikkeld en gecompliceerd, zeker voor de 

eenvoudige computergebruiker. Daarom bedacht men een abstractielaag bovenop waarin 

de taal waarmee met de computer gecommuniceerd wordt, dichter bij de mensentaal ligt en 

die dit kan vertalen naar de oorspronkelijke machinetaal. Om het een en ander voor te 

stellen, is het handiger om denken in termen van virtuele machine X met machinetaal X. 

Een virtuele machine is een hypothetische computer waarmee de gebruiker communiceert. 

De eerste virtuele machine boven op de werkelijke computer is dan M1 met machinetaal 

T1. Wanneer nu ook M1 met T1 nog te ingewikkeld is, wordt de abstractie doorgevoerd 

naar machine M2 met taal T2. Zo gebruikt elke taal de voorgaande taal als basis. Na een 

aantal lagen is uiteindelijk de taal Tn van machine Mn geschikt als taal om met de gebruiker 

te communiceren. Hoe hoger de laag, hoe geavanceerder de taal. Programmeurs zijn 

doorgaans het meest geïnteresseerd in het hoogste niveau, het niveau dat het minst lijkt op 

de oorspronkelijke machinetaal waarmee de computer aangestuurd wordt.  

 

Figuur 5 Weergave van een machine met meerder 
niveaus 

Om een concreter voorbeeld te geven van computerarchitectuur is hier een algemeen 

model afgebeeld in Figuur 6 van een computer die bestaat uit zes verschillende niveaus. 

Niveau 0 is de hardware van de computer die bestaat uit objecten als poorten. Een poort is 

een element dat een of meer digitale inputs (signalen die 0 of 1 representeren) ontvangt en 

een eenvoudige functie berekent van deze inputs, zoals AND of OR. Voor meer 
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informatie over deze digitale logica verwijs ik graag naar Contemporary Logic Design van 

Randy Katz.31  

 

Figuur 6 Een computer met zes niveaus 

In de tweede laag, niveau 1, is de microarchitectuur aanwezig. Deze bestaat doorgaans uit 

een aantal registers dat samen een lokaal geheugen en een ALU (Arithmetic Logic Unit, 

arithmetisch-logische eenheid) vormt. De ALU zorgt voor het selecteren van registers en 

rekent met de inhoud van registers. Pas op niveau 2 gaan programmeurs zich er eventueel 

mee bemoeien. De instructieset architectuur (ISA) werd door de fabrikant bij een computer 

geleverd en beschrijft in feite de instructies die vertaald kunnen worden naar de twee lagere 

niveaus. Tegenwoordig wordt de instructieset van een chip niet altijd meer openbaar 

gemaakt (door bijvoorbeeld een bedrijf als Intel), omdat dit anderen in staat stelt om een 

chip exact na te bouwen. Een belangrijk kenmerk van het ISA-niveau is dat het hierin 

meestal twee modi onderscheiden kunnen worden. In de ‘kernel mode’ (kernmodus) draait 

het besturingssysteem (van niveau 3) en worden alle instructies uitgevoerd. De ‘user mode’ 

(gebruikersmodus) is bedoeld voor het uitvoeren van applicatieprogramma’s  en verbiedt 

het uitvoeren van riskante instructies. Het ISA-niveau vormt tegelijkertijd het 

scheidingsniveau tussen hardware, hetgeen dat ‘ingebakken’ is in de computer, en software. 

Op niveau 3 wordt het besturingssysteem (Operating System, vaak afgekort tot OS) uitgevoerd. 

Een besturingssysteem is een programma dat, vanuit de programmeur gezien, allerlei 

nieuwe instructies en functies toevoegt aan wat al aanwezig is op het ISA-niveau. Een 

besturingssysteem is doorgaans in de software geïmplementeerd. De instructieset op niveau 

3 bestaat uit alle instructies die voor een programmeur van applicaties beschikbaar zijn.  
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Tot niveau 4, de laag van de assembleertaal, bevat de gebruikte taal geen woorden of 

afkortingen die zinvol zijn voor een programmeur. Niveau 4 levert een methode waarmee 

mensen programma’s kunnen schrijven voor de drie onderliggende lagen op een prettigere 

manier dan in de talen van die lagen zelf. Op niveau 5 zijn de zogenaamde hogere talen 

aanwezig die door programmeurs van toepassingen worden gebruikt om een probleem op 

te lossen. Er zijn honderden soorten hogere talen, maar de bekendste zijn wel BASIC, C, 

C++ en Java. 

Alle datatypen, operaties en faciliteiten van elk van de computerlagen wordt een 

architectuur genoemd. De architectuur van een niveau heeft dus betrekking op alle 

aspecten die zichtbaar zijn voor de gebruiker van dat niveau.  

2.2.2 Netwerkarchitectuur 
Wanneer twee afzonderlijke computers met elkaar verbonden worden, ontstaat de 

mogelijkheid tot communicatie. Om deze communicatie juist te laten verlopen, dienen 

beide systemen elkaar te begrijpen. Dit is mogelijk indien beide systemen geschikt zijn voor 

dezelfde netwerkarchitectuur. Omdat het veel extra werk geeft om iedere keer als twee 

systemen met elkaar gaan communiceren een netwerkarchitectuur te bepalen, zijn 

zogenaamde standaard referentiemodellen ontwikkeld. Computers die volgens een zelfde 

model communiceren, begrijpen elkaar. Na een algemene introductie op het gebied van 

netwerkarchitectuur zullen de twee meest gangbare referentiemodellen voor 

netwerkarchitectuur kort toegelicht worden. 

Om de complexiteit voor ontwerpers te verkleinen, zijn netwerken doorgaans 

georganiseerd als een stapel lagen. Dit is vergelijkbaar met de modellering van een 

computer. Het aantal lagen en de inhoud per laag verschillen per netwerk. Het doel van 

elke laag is om diensten te verlenen aan de bovenliggende lagen zodanig dat deze hogere 

lagen afgeschermd worden van alle details (algoritmes e.d.) van de wijze waarop deze 

diensten zijn geïmplementeerd op de lagere niveaus. Tussen elke twee lagen zit een 

interface die definieert welke handelingen en diensten de onderliggende laag moet verlenen 

aan de bovenliggende laag. Beide systemen die met elkaar communiceren hanteren dezelfde 

indeling in lagen.  
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Figuur 7 Lagenstructuur in netwerkcommunicatie 

De regels en conventies die gebruikt worden voor de communicatie tussen laag n van de 

ene computer en laag n van de andere computer heet het laag n protocol. Hierdoor lijkt het 

of de corresponderende lagen n direct met elkaar communiceren (zie ook Figuur 7). 

Mensen ervaren dit ook zo, bijvoorbeeld als twee personen e-mails naar elkaar verzenden. 

In werkelijkheid gaat het dus via een stel lagen. Elke laag geeft het (e-mail)bericht door aan 

de aangrenzende onderliggende laag totdat de onderste laag is bereikt. Deze laag stuurt het 

bericht (meestal in kleinere stukjes gedeeld) over het netwerk. De onderste laag van de 

computer van de ontvanger herkent dat dit bericht naar hem verstuurd is en ontvangt het. 

Vervolgens wordt weer alles door de lagen doorgegeven naar boven, totdat de bovenste 

laag is bereikt en de ontvanger het bericht kan zien. De gebruikers ervaren dit echter als 

directe communicatie tussen hen beiden. 

2.2.2.1 OSI referentiemodel 

Veruit het meest gebruikte referentiemodel voor netwerkarchitectuur is het Open Systems 

Innoterconnection (OSI) model, gebaseerd op een voorstel van de International Standards 

Organization (ISO) uit 1983 en aangepast in 1995 tot de huidige vorm. De benaming 

‘Open Systems’ is gekozen voor systemen (computers) die open staan voor communicatie 

met andere systemen. Alhoewel de protocols uit het OSI model nauwelijks meer gebruikt 

worden, is het model zelf zeer algemeen van aard en nog steeds actueel. Het OSI model 

bestaat uit zeven lagen, dit is ook te zien in Figuur 8. Wel dient opgemerkt te worden dat 

het OSI model in feite geen uitgewerkte netwerkarchitectuur is omdat het niet specificeert 
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welke diensten en protocollen bij elke laag horen. Het geeft slechts aan wat elke laag zou 

moeten doen.30  

 

Figuur 8 OSI en TCP/IP model 

Alle lagen worden kort toegelicht, hierbij wordt van beneden  naar boven gewerkt, aan de 

zijde van een ontvangend systeem. De basis is laag 1, de fysieke laag, die zich bezig houdt 

met het zenden en ontvangen van bits over het communicatiekanaal. Een 

communicatiekanaal kan bijvoorbeeld een koperdraad zijn. Bovenop deze laag zit de data 

link laag die in de bitstroom zogenaamde data frames herkent. Voor elk correct ontvangen 

data frame, stuurt de ontvanger een bevestigingsframe terug naar de verstuurder. Hiermee 

kunnen fouten uit de transmissie gehaald worden. De netwerk laag splitst de frames weer 

uiteen in pakketjes en heeft de leiding over de werking van het subnet, de drie onderste 

lagen. Een van de belangrijkste taken is het routeren van pakketjes van zender naar 

ontvanger. Ook is het de taak van de netwerklaag om heterogene netwerken met elkaar te 

verbinden. Als bijvoorbeeld twee netwerken verschillende maximale groottes voor 

pakketjes hanteren, is het aan de netwerklaag om te zorgen dat dit opgelost wordt. De 

basistaak van de transport laag is het ontvangen van data van de bovenliggende lagen, dit 

opdelen in kleinere deeltjes als dat nodig is, deze deeltjes doorgeven aan de netwerklaag en 

zorgen dat alle deeltjes goed aankomen bij de ontvanger. Dit laatste kan bijvoorbeeld door 

een regel voor ontvangstbevestiging op te nemen in het protocol voor deze laag.  

De sessie laag is van onderaf gezien de vierde laag en geeft een gebruiker de gelegenheid om 

een (communicatie) sessie op te zetten met een andere gebruiker. Ook moet het protocol 

in deze laag bijhouden wie aan de beurt is om te zenden of ontvangen (dialog control) en 

zorgen voor synchronisatie wanneer bijvoorbeeld een van beide partijen gecrasht is. De 
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presentatielaag houdt zich niet zozeer bezig met het doorgeven van bitstromen, maar meer 

met de betekenis van de berichten. De presentatielaag herkent bijvoorbeeld in een abstracte 

stroom bits een bepaalde indeling van een hogere orde, bijvoorbeeld dat het bank dossiers 

zijn, en zorgt dat dit herkend en doorgegeven wordt. De applicatielaag tenslotte bestaat uit 

een scala aan protocollen die de gebruikers nodig hebben. Een zeer bekend protocol van 

de applicatielaag is het ‘HyperText Transfer Protocol’ (HTTP) dat de basis is van het 

‘World Wide Web’ (WWW). Als een gebruiker een webpagina wil bekijken, stuurt de 

browser van de gebruiker de naam van de pagina naar de server met gebruik van HTTP. 

Vervolgens stuurt de server de betreffende pagina terug. Andere protocollen zijn die voor 

bestandsoverdracht (FTP) en e-mail (SMTP). 

2.2.2.2 TCP/IP referentiemodel 

Het referentiemodel dat wordt gebruikt door ‘the grandparent of all wide area computer 

networks’30, ARPA-net en dus ook door diens opvolger het Internet, is het TCP/IP model. 

In tegenstelling tot het OSI model wordt dit model niet zoveel gebruikt, maar de 

bijbehorende protocollen juist wel; de naamgeving is afkomstig van de twee belangrijkste 

protocollen uit het model. In Figuur 8 is het TCP/IP model afgebeeld naast het OSI 

model. Twee zaken worden hiermee in een keer duidelijk. Ten eerste dat beide modellen 

uit diverse vergelijkbare lagen bestaan en ten tweede dat het TCP/IP model twee lagen 

minder heeft dan het OSI model. Tijdens de ontwerpfase van het model werden deze twee 

lagen niet noodzakelijk geacht en daarom weggelaten. In wezen is het TCP/IP model te 

beschouwen als een vereenvoudigde en volgens velen daarom dus ook een 

geoptimaliseerde versie van het OSI model. De onderliggende laag (host-to-network) is in het 

TCP/IP model niet echt gedefinieerd. Het enige dat genoemd wordt is dat een computer 

om contact te maken met het netwerk een protocol moet gebruiken zodat er IP pakketjes 

heen en weer gestuurd kunnen worden. De twee centrale lagen zijn de internetlaag en de 

transportlaag. De internetlaag is bedoeld als een connectieloze (connectionless) laag. Dit 

betekent dat alle datapakketjes los van elkaar verstuurd worden zonder dat van tevoren de 

precieze route bepaald wordt en zonder dat men zeker weet dat het eerst verzonden 

pakketje ook het eerst ontvangen zal worden. Vanwege dit laatste kenmerk nummert de 

zendende internetlaag alle pakketjes die verstuurd worden. Het grote voordeel van deze 

methode is dat wanneer er een schakel in het netwerk wegvalt, door bijvoorbeeld een 

vijandige aanval (bedenk dat het model tot stand kwam als deel van het militaire ARPA 

net), een bericht toch aan kan komen bij de ontvanger. Voor deze laag is het Internet 

Protocol (IP) ontworpen.  



Afstudeerscriptie Jacomien Drent augustus 2004 

 24 

De netwerklaag van de ontvangende partij draagt zorg voor het opnieuw ordenen van alle 

IP pakketten die binnenkomen van een zender. De analogie met de posterijen is duidelijk 

aanwezig wanneer een aantal pakketjes beschouwd wordt als een stapel brieven. De brieven 

worden achter elkaar in de brievenbus gestopt, maar ze worden los van elkaar verwerkt via 

mogelijk verschillende sorteercentra maar komen toch op dezelfde bestemming aan. Als de 

zender op de enveloppen de volgorde aangeeft, kan de ontvanger de brieven zelfs in de 

juiste volgorde lezen. De transportlaag is de andere belangrijke laag van het TCP/IP model 

en ligt boven op de internetlaag. Deze laag heeft dezelfde functionaliteit als de transport 

laag in het OSI model: het opdelen van berichten in kleinere datapakketjes (indien nodig) 

en zorgdragen dat verzonden pakketjes ook bij de ontvanger aankomen. Het bekendste 

protocol voor deze laag is het ‘Transmission Control Protocol’ (TCP) dat bovendien zorgt 

dat de snelheid van de stroom pakketjes van de zender wordt aangepast aan de snelheid 

van de ontvanger. Hiermee wordt voorkomen dat een trage ontvangende transportlaag 

overspoeld raakt met pakketjes. De toplaag (application layer) bevat alle hogere protcols zoals 

FTP en SMTP, respectievelijk voor ‘file’ transport en e-mail. Later werd aan deze laag ook 

het ‘Domain Name System’ (DNS) om benamingen aan netwerkadressen te koppelen en 

HTTP om pagina’s op het WWW te bekijken toegevoegd.  

2.2.3 Lagenmodel 
In bovenstaande beschrijvingen van computer- of netwerkarchitectuur wordt uitgegaan van 

een technische invalshoek. Ook andere invalshoeken zijn mogelijk, bijvoorbeeld een vanuit 

beleid en regulering. Met name in hoofdstuk vijf kan een niet-technische benadering van 

pas komen. Een (Nederlands) refenrentiemodel dat wel rekening houdt met onder andere 

de technologische marktontwikkelingen, is het ‘Lagenmodel’. Dit model is zo’n tien jaar 

geleden in ontwikkeld door de Mediaraad32 en bestaat uit de drie lagen die nodig zijn voor 

het transport van informatie: een infrastructuur-laag, een netwerkdiensten-laag en een toegevoegde-

waardediensten-laag. In Figuur 9 is het Lagenmodel afgebeeld. De zeven lagen van het OSI 

model zijn teruggebracht tot drie kernlagen; Infrastructuur komt overeen met de OSI lagen 

1 & 2, netwerkdiensten met de lagen 3 & 4 en toegevoegde waarde diensten komt overeen 

met laag 5, 6 & 7. Het doel van lagenmodel is om de transportketen van ICT-producten 

uiteen te trekken en hierdoor zowel horizontale als verticale relaties tussen marktpartijen 

inzichtelijk te maken.  
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Figuur 9 Het lagenmodel 

2.3 Innovatiesysteem 
In de literatuur omtrent innovatie wordt uitgegaan van een lineair proces: fundamenteel 

onderzoek leidt tot toegepast onderzoek en vervolgens tot productontwikkeling. In deze 

modellen is enkel aandacht voor economische en technische aspecten van innovatie. De 

belangrijkste exponenten hiervan zijn het ‘five forces model’ en het ‘diamand’-model van 

Porter.33 Hoewel goed bruikbaar voor de beschrijving van marktstructuren, focust Porter 

veel op de marktwerking en de wijze waarop verschillende partijen deze marktwerking 

kunnen beïnvloeden. Met name gaat Porter uitgebreid in op het ingrijpen door de overheid 

bij marktfalen. Alhoewel in dit onderzoek de rol van de overheid wordt uitgelicht, is de 

aanpak van Porter minder geschikt en wel om twee redenen: 

!"Porter beschouwt de betrokken partijen in een innovatieproces als strikt 

onafhankelijk terwijl mogelijk ook de interactie tussen deze partijen een rol speelt;  

!"Porters uitgangspunt dat de overheid kan ingrijpen door middel van regulering of 

deregulering gaat niet op voor de ICT-industrie: 

‘(…) there is essentially no history of government regulation of IT products and services (…). 

Indeed, we can expect that attempts at such regulation will be fought vigorously, or may fail, 

because of the likely inability of a regulatory process to keep pace with rapid changes in 

technology.34 

Sinds enkele jaren zijn mede dankzij de snelle technologische ontwikkelingen op ICT-

gebied nieuwe theoretische benaderingen ontwikkeld. Tegenwoordig wordt de complexiteit 
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van de innovatie niet langer uit de weg gegaan in de wetenschappelijke literatuur. Er zijn 

grofweg twee stromingen die de sociale context toevoegen; enerzijds is sprake van een 

systeembenadering, begonnen met de introductie van het National Innovation Systems 

concept van Freeman en verder uitgewerkt door Lundvall en Nelson. In meer recente 

innovatietheorieën staat echter interactie centraal. Wanneer de theorieën worden uitgewerkt 

in een model, wordt innovatie niet gevisualiseerd door middel van één pijl voor het 

volledige innovatietraject, maar zijn er diverse terugkoppelingspijlen en is er 

tweerichtingsverkeer. Naast economische en technische factoren, kijken deze theorieën 

tevens in toenemende mate vanuit andere perspectieven, zoals sociologische, naar 

innovatie. Vanwege de realistische en multidisciplinaire benadering sluit deze perfect aan bij 

de opleiding Techniek en Maatschappij. 

Niet alleen bedrijven zijn steeds meer afhankelijk van andere actoren, binnen en buiten het 

bedrijfsleven, ook bij kennisinstellingen en overheden kan in toenemende mate een zekere 

interactie en convergentie met andere actoren worden geconstateerd.35 Wegens hun oog 

voor complexiteit en interactie tussen verschillende elementen die bij innovatie zijn 

betrokken vormen de recente innovatietheorieën een goed kader om innovatie op het 

gebied van grid computing te onderzoeken. Het Triple Helix35 gaat een stap verder en kijkt 

naar de interactie tussen de groepen actoren die betrokken zijn bij kennisproductie in het 

innovatieproces. Het Triple Helix model analyseert de samenwerking tussen universiteiten, 

industrie en overheden en constateert een dynamische interactie in de vorm van een 

driedubbele helix, waarbij grenzen tussen de verschillende domeinen worden afgebroken 

en bruggen gebouwd. Zodoende ontstaan op het snijvlak van de drie domeinen tri-laterale 

netwerken en hybride organisaties. Het Triple Helix model focust op de betrokken 

instituties, hun wisselwerking en de daaruit voortkomende processen. Het Triple Helix 

model is erg geschikt als model voor het innovatiesysteem rond grid computing en zal als 

zodanig gebruikt worden in hoofdstuk vijf voor de actorenbeschrijving. 
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Figuur 10 Het Triple Helix model 

Er zijn volgens Etzkowitz drie lagen te onderscheiden waarop de interactie en 

samenwerking tussen de drie helices plaats vindt (met enkele voorbeelden):36  

- microniveau: de verschillende individuele actoren zoals een middelgrote 

onderzoeksgroep: 

academische onderzoekers die kleine ondernemers worden; technologie start-ups 

vanuit universiteiten; academische onderzoekers die (ook) onderzoek gaan doen 

binnen een bedrijf; overheidslaboratoria die fundamenteel onderzoek verrichten 

- mesoniveau; verzamelingen van actoren in instituten en instellingen die zorgdragen voor 

de organisatie achter de productie van technologische kennis 

hybride ‘agents of innovation’, bijvoorbeeld Science Parks van grote bedrijven; 

partijen die op het raakvlak van industrie en wetenschap opereren; innovatie 

coördinatoren die de verschillende innovatiefases leiden 

- macroniveau; het normatieve kader, de spelregels die actoren in acht nemen 

kaders waarbinnen actoren opereren en op basis waarvan actoren beslissingen 

nemen; niet slechts wet- en regelgeving (zoals stimuleringsregelingen) van de 

overheid maar ook de technologiebeurs Nasdaq 

Sinds de jaren vijftig heeft de verandering van een statische naar een dynamische innovatie 

omgeving zich voltrokken. Deze ontwikkeling begon in de Verenigde Staten. Het gevolg 

van deze verandering is dat de verhoudingen tussen de drie partijen in een triple helix 

configuratie niet langer van tevoren vast liggen. Ze passen niet zonder meer in elkaar 
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doordat de rolverdeling per situatie kan verschillen. Hierdoor ontstaat een complex 

netwerk van onderlinge relaties dat een wederkerend stelsel van onderliggende dynamica 

van bedoelingen, strategieën en projecten genereert. Dit stelsel is verantwoordelijk voor de 

continue reorganisatie en harmonisatie van de onderliggende infrastructuur. Met andere 

woorden, er is geen vastomlijnd kader waarbinnen innovaties ontstaan, want door de 

innovaties verandert ook het kader, de infrastructuur.35 ’Panta rhei’†, zouden de Grieken 

zeggen.  

 

Figuur 11 Triple Helix van innovatie 

In een innovatieve triple helix worden de veranderingen in infrastructuur van institutionele 

ordeningen gestuurd door de overlap in communicatie en verwachtingen op het 

netwerkniveau. Een stabiele situatie is niet te verwachten. De onderliggende dynamica in 

het innovatieproces worden namelijk continu gereconstrueerd door middel van discussie 

en onderhandeling in de triple helix. Wat precies bedoeld wordt met termen als 

‘bedrijfsleven’ en ‘markt’ is continu aan verandering onderhevig. De hypothese van het 

triple helix model is dat verwacht kan worden dat een innovatiesysteem voortdurend in een 

overganspositie is. 

 

                                                 
† ‘Alles stroomt’ 
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3  TECHNOLOGIEBESCHRIJVING 

Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van grid computing vormt nog een vrij jonge 

tak binnen de ICT. De term wordt steeds vaker als etiket voor steeds meer uiteenlopende 

ICT-disciplines gebruikt en het wordt hierdoor steeds onduidelijker wat nu eigenlijk wel en 

niet onder grid computing wordt verstaan. In dit hoofdstuk pak ik deze onduidelijkheid aan 

door antwoord te geven op de deelvraag: 

Wat wordt bedoeld met de term grid computing?  

Deze vraag  wordt in delen behandeld, waarbij de nadruk ligt op de technologie zelf. De 

verschillende betrokken partijen bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van grid 

computing (overheid, universiteit en bedrijfsleven) komen in een volgend hoofstuk aan 

bod. In dit hoofdstuk komen allereerst kort de achtergrond en context van grid computing 

aan de orde. Aan bod komt wanneer en vanuit welke disciplines grid computing is ontstaan 

en vanuit welke behoefte grid computing vorm heeft gekregen. Met de behandeling van de 

eerste ‘middleware’, de Globus Toolkit in het bijzonder, wordt een grid checklist opgesteld. 

Na behandeling van diverse standaarden en protocollen op grid gebied wordt grid 

computing ingepast in de gangbare ICT modellen. Het theoretisch kader uit hoofdstuk 

twee vormt hierbij de leidraad. Ook wordt ingegaan op de convergentie van grid 

computing met Web Services. Vervolgens wordt een overzicht van de 

toekomstverwachtingen van grid computing geschetst, waaronder de toekomstige 

mogelijkheden voor verschillende gebruikersgroepen. Tot slot volgt dan het antwoord op 

de deelvraag in de laatste paragraaf. 

3.1 Achtergrond en context 
Het dominante platform in de IT verschuift zo ongeveer eens in de 10 jaar. De nieuwste 

trend in de ICT is dat niet langer de computer een netwerk vormen, maar dat het netwerk 

een computer vormt. Een belangrijke reden hiervoor is dat de onwikkelingen op 

netwerkgebied de ontwikkelingen op processorgebied voorbijsteken (zie kader).  
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Hierbij gaat het niet zozeer een kwestie van het vervangen van oude technologie door 

nieuwe, maar meer over een nieuwe wijze van het gebruiken en beheren van reeds 

bestaande technologie.  

Kader: ‘Moore’s Law’ 

De gemiddelde periode om snelheid of capaciteit te verdubbelen of te halveren in prijs 
wordt in de ICT veel gebruikt als maat voor de technische ontwikkeling. Voor opslag, 
netwerken, computerkracht is deze periode respectievelijk 12, 9 en 18 maanden4; deze 
laatste is ook wel bekend als ‘Moore’s Law’.  Aangezien de ontwikkelingen in de 
netwerktechnologie twee keer zo snel gaan als die op het gebied van rekenkracht van 
computers is het inmiddels al mogelijk om een bepaalde taak uit te laten voeren op een of 
meer snellere computers via een netwerkverbinding dan op de lokale processor. 

Dit is een teken dat de IT industrie volwassen aan het worden is, zoals dat ook zichtbaar 

wordt gemaakt in Figuur 12.37  

 

Figuur 12 Volwassenwording van een technologie3 

Het concept om gedistribueerde systeemresources te delen bestaat al een aantal decennia. 

Al in 1965 voorzagen onderzoekers aan het Massachussetts Institute of Technology (MIT) 

een computer faciliteit die werkt “like a power company or water company”.5 Sindsdien zijn veel 

onderzoekers met wisselend succes in de weer geweest met het ontwikkelen van 

gedistribueerde systemen. Met name sinds de uitvinding van de microprocessor in de jaren 

zeventig is de computer een steeds grotere rol gaan spelen in wetenschappelijk onderzoek. 

Waren de eerste computers nog logge apparaten die door gebruikers gedeeld werden (‘time 

sharing’), in de jaren tachtig deed de ‘personal computer’ (pc) zijn intrede. Voor steeds 
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meer mensen werd het bezit van een ‘desktop’ computer, zo genoemd omdat ze aan een 

bureau gebruikt konden worden, haalbaar. En ook al werden deze ‘desktops’ steeds sneller 

en werd de invloed van computers op het dagelijks (wetenschappelijk) leven steeds 

merkbaarder, er bleef behoefte bestaan aan grote centrale computers voor complexe 

wetenschappelijke doeleinden.  

De jaren tachtig vormen, mogelijk dankzij de snelle toename van het computergebruik, de 

oorsprong van grid computing. De onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied 

van hardware, software en toepassingen voor parallelle computers werden steeds 

intensiever. Onderzoekers wereldwijd zochten de grenzen van hun eigen computer door 

steeds grootschaligere programma’s en ingewikkelder wordende algoritmes uit te proberen. 

Een mogelijkheid om steeds grotere en complexere problemen op te lossen was het parallel 

opstellen van meerdere computers. Gedurende de jaren tachtig en negentig kwam de focus 

van software voor parallelle computers meer en meer te liggen op het bieden van krachtige 

mechanismen om de communicatie tussen processors te beheren. De eerste omgevingen 

voor parallelle machines waren de Parallel Virtual Machine (PVM), Message Passing 

Interface (MPI), High Performance Fortran (HPF) en OpenMP.38 

3.1.1 De behoefte aan een grid oplossing 
De grote stroom van ingewikkelde problemen die veel rekenkracht vereisen kunnen 

worden samengevat onder de noemer ‘Grand Challenges’. Hiermee worden de vaak 

interdisciplinaire sleutelproblemen in de wetenschap bedoeld. Een voorbeeld hiervan is: 

‘waarom heeft een deeltje massa?’ Dergelijke ogenschijnlijk eenvoudige vragen zijn vaak het 

moeilijkst om te bantwoorden. De komst van computers voedde niet alleen de drang naar 

hoogdravende wetenschappelijke ontdekkingen maar bood tegelijkertijd nieuwe methodes 

voor interdisciplinaire samenwerking. Hier werd een nieuw model voor samenwerking mee 

geschapen en bovendien ontstonden er zelfs nieuwe wetenschappelijke disciplines, zoals 

bijvoorbeeld bio-informatica. 

De interdisciplinaire initiatieven waren een logische stap in de behoefte van de 

wetenschappelijke wereld om kennis met elkaar te delen. De mogelijkheden voor 

allerhande samenwerkingsverbanden breidden nog meer uit door het gebruik van het 

internet. Een groot struikelpunt werd aan het einde van de jaren negentig duidelijk: de 

integratie van imcompatibele systemen. De inefficiëntie van de ICT systemen blijkt ook uit 

het feit dat bedrijven 70 tot 90 % van hun ICT budgetten besteden aan het draaiende 
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houden van hun systemen.37 Grid computing is niet zozeer een nieuwe technologie maar 

meer een nieuwe techniek om met een bestaande technologie om te gaan. Van de diverse 

producenten van ICT hardware viel (en valt) niet te verwachten dat zij hun systemen op 

elkaar af zouden stemmen. Het belang van de grote firma’s is dat zij hun oude ‘business 

models’ willen beschermen. Het autonomic computing concept van IBM sluit zeer goed 

aan met IBM’s IT services die ze bieden en het Dynamic Services Initiative (DSI) van 

Microsoft is nauw verbonden aan het Windows besturingssysteem.37 Ondertussen wordt 

hiermee verregaande samenwerking met computers en netwerken bemoeilijkt.  

Met behulp van grid computing wordt voldaan aan de wensen die samenwerkers, 

zogenaamde Virtuele Organisaties (VO’s), hebben. In basis bestaat een VO uit een 

willekeurig aantal deelnemers die in meer of mindere mate al met elkaar bekend zijn, die 

hun data, opslagcapaciteit, rekenkracht et cetera (samengevat: ‘resources’) willen delen om 

een al dan niet gezamenlijke taak uit te kunnen voeren. Een taak kan in dit verband alles 

zijn; van het uitvoeren van orkaansimulaties tot een multimediaconferentie. Alle 

deelnemers aan een VO hebben zogenaamde ‘sharing relationships’ met elk van de andere 

deelnemers. Er is dus geen client-server verkeer, maar slechts peer-to-peer (P2P). Door 

deze decentralisatie is in zeer hoge mate schaalbaarheid en flexibiliteit mogelijk. 

Deelnemers kunnen zowel individuen, instituten, maar ook zelfstandig handelende 

‘resources’ zijn.39  

De vier belangrijkste basiseisen van een VO zijn: 

[1] uitermate flexibele ‘sharing relationships’ 

[2] hoogwaardige en nauwkeurige controle over de wijze van ‘resource sharing’, 

zoals bijvoorbeeld toegangscontrole (‘access control’) 

[3] het delen van velerlei ‘resources’ 

[4] geschiktheid voor allerhande gebruik 

Sommige gedistribueerde systemen voldeden wel deels aan de eisen, maar misten 

bijvoorbeeld de flexibiliteit.40 Er bestonden geen systemen die aan alle vier de eisen 

voldeden, daarom moest iets nieuws ontwikkeld worden; grid computing. Door de focus 

van grid computing op dynamiek en organisatie overschrijdende ‘sharing’ mogelijkheden 

complementeert grid computing bestaande gedistribueerde systemen in plaats van ermee te 

concurreren.40  Bovendien worden computers veel gebruikt, maar ook zeer inefficient 
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gebruikt. Ondanks dat een hedendaagse pc sneller is dan een supercomputer van pakweg 

10 jaar geleden, loont het de moeite om te proberen de efficientie van het computergebruik 

te vergroten.41 

De nieuwe en compleet andere benadering van gedistribueerde systemen en de focus op 

efficiënter computergebruik geeft grid computing voldoende bestaansrecht. De 

belangrijkste hindernissen die grid technologieën te overwinnen liggen met name op het 

vlak van authenticatie, autorisatie, ‘resource’ toegang en ‘resource discovery’.41  

3.1.2 Gerelateerde technologieën 
Grid computing is geordend naar het mogelijke dataverkeer onderdeel van de derde fase 

van het Internet.42 De eerste fase bestond uit pure één-op-één communicatie zoals e-mail. 

In de tweede fase werd het delen van data (‘content’) mogelijk in één-op-meer 

verbindingen met het World Wide Web (WWW). Al enkele jaren geleden ging de derde 

fase in met de populariteit van Napster, een programma om audiobestanden uit te wisselen. 

Hiermee werd meer-op-meer dataverkeer mogelijk. Het grote verschil tussen de tweede en 

derde fase is het verdwijnen van een centrale server. Deze ontwikkeling wordt in Figuur 13 

geïllustreerd. 

 

Figuur 13 Grid past in de derde fase van het 
Internet42 

Ook Next Generation Internet (NGI) valt in de derde fase van het Internet. De drie 

kenmerken van NGI zijn [1] gigaband netwerken, [2] robuuste software en [3] open 

standaarden. Dat zijn precies de voorwaarden voor grid computing.42 Dit betekent niet dat 

grid computing de volgende generatie Internet is. Grid computing is juist een set van 
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additionele protocollen met de Internet protocollen als basis. Iets dat deel uitmaakt van een 

grid, maakt per definitie ook deel uit van het Internet.  

Om het concept van grid computing naar een praktische werkelijkheid te bewegen kostte 

echter jaren van continue verbeteringen op drie belangrijke gebieden: 

[a] computer processor snelheden,  

[b] data opslag en  

[c] netwerk capaciteit.  

Deze verbeteringen vormen samen met het groeiend belang van samenwerking als 

(wetenschappelijke) werkwijze de drijfveren achter grid computing.43 Van cruciaal belang 

was echter om software te ontwerpen die in staat is om verbindingen te leggen tussen al 

deze computers op de meest wijdverspreide plekken ter wereld en zó te ‘jongleren’ dat deze 

per direct op aanvraag (‘on demand’) te leveren aan elke willekeurige gebruiker.44  

3.1.3 Concrete grid initiatieven en onderzoek 
Begin jaren negentig verschenen de eerste hoge snelheidsnetwerken en drie Amerikaanse 

wetenschappers voorzagen de verstrekkende gevolgen voor het uitoefenen van 

wetenschap. Ian Foster en Steven Tuecke van Argonne National Laboratory (ANL) in 

Chicago en Carl Kesselman van het California Institute of Technology startten een project 

in het kader van de nieuwe mogelijkheden van gedistribueerde systemen. Dit Globus 

Project was erop gericht om een software systeem te ontwikkelen om wereldwijde 

wetenschappelijke samenwerking mogelijk te maken. Door de behoeften van 

wetenschappelijke onderzoeksgemeenschappen als uitgangspunt te nemen en dus niet door 

nieuwe systemen te ontwikkelen maar de bestaande systemen te koppelen, onderscheidden 

Foster, Tuecke en Kesselman zich van eerdere vergelijkbare initiatieven.4 Toch lukte het 

niet om hun project zonder meer van de grond te krijgen, want subsidieaanvragen werden 

onder andere door DARPA afgewezen. Maar dit veranderde in 1995. 

Het ‘information wide-area year’ (I-WAY) wordt gezien als het eerste moderne grid.45 

Tijdens de Supercomputing 95 conferentie (SC95) werd deze experimentele grid opstelling 

uitgeprobeerd. I-WAY bestond uit 17 aan elkaar gekoppelde hoogwaardige 

onderzoeksnetwerken (waarvan ruim tweederde in de VS) waarover meer dan 60 speciaal 

ontwikkelde toepassingen werden uitgeprobeerd. Deze toepassingen waren onder andere 

programma’s om grote simulaties te berekenen, zoals bijvoorbeeld de botsing van 
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neutronensterren en de bewegingen van wolkenpatronen rond de wereld. Volgens Larry 

Smarr46 was het een soort  

‘Woodstock of the grid – everyone not sleeping for three days, running around and engaged in a 

kind of scientific performance art’. 

Bovendien werd hier gebruik gemaakt van de oervorm van wat nu ‘middleware’ heet: een 

software omgeving (I-Soft) die de toegang tot grid onderdelen biedt, beveiliging afdwingt 

en alle processen coördineert. I-Soft werd ontiwkkeld door en gebaseerd op de ideeën van 

Foster en consorten. 

Het is niet toevallig dat dit tijdens een conferentie over supercomputers plaats vond en niet 

op een evenement over gedistribueerde systemen. De conceptuele voorganger van grid 

computing was het zogenaamde ‘meta computing’.48 Vanuit de wetenschappelijke 

benadering is het in de eerste plaats de bedoeling om de resultaten van een supercomputer 

te evenaren. Dat hierdoor alle samenwerkingsmogelijkheden ontstaan die weer voor de 

ontwikkeling van andere toepassingen zorgen, was lange tijd van ondergeschikt belang. 

Inmiddels combineert grid computing het beste van de twee werelden ‘distributed 

computing’ en ‘supercomputing’. Want de komst van grid computing betekent niet dat 

supercomputers overbodig worden. Diverse toepassingen vereisen een dusdanig 

breedbandige verbinding met minimale vertraging (‘latency’) dat een grid van kleinere 

computers niet voldoet. Volgens Ian Foster zal door grid computing de vraag naar 

supercomputers mogelijk eerder stijgen dan afnemen, doordat de toegang tot dergelijke 

systemen vergemakkelijkt wordt.39 Het succes van de I-Soft programmeeromgeving leidde 

direct tot het onderzoek naar en de ontwikkeling van de Globus Toolkit doordat er sinds 

1995 wel geld voor vrij werd gemaakt.47 Sindsdien heeft Foster zich ontwikkeld tot ‘the 

guru of the grid’ wat niet verwonderlijk is gezien zijn grote bijdrage aan onder andere het 

onderzoek en de ontwikkeling van de Globus Toolkit. Ook scoort hij momenteel een 17e 

positie in de wereldranglijst van meest geciteerde computerwetenschappers.48 

3.1.4 Institutionalisering van grid 
Een gedistribueerd systeem kan op verschillende wijzen bestuurd worden. Er kan gekozen 

worden voor een gedistribueerd besturingssysteem. Dat is transparant en vergroot dus het 

gebruiksgemak, maar is niet bedoeld om een set van onafhankelijke computers te besturen. 

Een netwerk besturingssysteem kan dit laatste wel, maar dan kan het geheel niet als een 

coherent systeem worden beschouwd. Om een gedistribueerd systeem  zowel de 
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schaalbaarheid als de openheid van een netwerk besturingssysteem te geven kan een extra 

softwarelaag toegevoegd worden die de heterogeniteit van het systeem verbergt en 

tegelijkertijd de transparantie van de distributie vergroot. Deze softwarelaag die inmiddels 

in veel gedistribueerde systemen gebruikt wordt, heet ‘middleware’. Tanenbaum en Van 

Steen illustreren dit in hun boek49 met onderstaande figuur. In een open en schaalbaar op 

middelware gebaseerd gedistribueerd systeem moet elke middelware laag dezelfde 

protocollen gebruiken en dezelfde interface bieden naar toepassingen (‘applications’) toe. 

Door deze eigenschappen doet het er niet toe welke toepassingen en besturingssystemen 

de onderdelen van een dergelijk gedistribueerd systeem gebruiken.   

 

Figuur 14 De positie van middleware volgens 
Tanenbaum49 

De I-Soft middleware die voor het I-WAY experiment ontwikkeld was, vormde de aanzet 

tot de ontwikkeling van een eenduidige standaard middleware, die in plaats moest komen 

van de diverse verschillende middleware oplossingen die her en der in ontwikkeling waren. 

De Globus Toolkit, het zogenaamde DNA van het grid, is sinds 1996 in ontwikkeling 

onder leiding van Ian Foster van Argonne National Laboratory (ANL) te Chicago.46 In een 

workshop van de Internet Engineering Task Force (IETF) werd middleware gedefinieerd 

als ‘the services neede to support a common set of applications in a distributed network environment’.50 De 

ontwikkelaars van de Globus Toolkit gebruiken de term middleware niet graag vanwege de 

vaagheid. Zij spreken over een grid architectuur en daarbij behorende technologieën als 

Application Programming Interfaces (API’s) en Software Development Kits (SDK’s).41 

Een gebrek aan computerkracht om een zeer grote computertaak, bijvoorbeeld de analyse 

van data van digitale radiotelescopen, uit te voeren kan een reden zijn om grid computing 
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te gebruiken. De taak wordt dan in kleinere porties verdeeld en door meerdere computers 

op meerdere plaatsen samen uitgevoerd. Dit is een goedkopere oplossing dan het bouwen 

van een supercomputer en een snellere oplossing dan analyse door slechts de lokaal 

beschikbare systemen die niet genoeg kracht bezitten. De communicatie tussen 

verschillende computers vindt plaats via het Internet en alle deelnemers ‘begrijpen’ elkaar 

doordat ze dezelfde middleware hebben. Dit voorbeeld van gebruik van grid computing 

wordt in Figuur 15 uit het blad Computerworld geïllustreerd. 

 

Figuur 15 algemene werking van grid computing43 

De ‘main cluster server’ deelt de complexe taak in kleinere porties op, stelt deze via 

Internet beschikbaar aan ‘local cluster servers’. Deze bepalen welke computers binnen hun 

systeem beschikbaar zijn en distribueren de taken naar die pc’s. De resultaten van de 

uitgevoerde taken worden via de lokale servers via het Internet weer terug gezonden naar 

de ‘main cluster server’ die vervolgens alle resultaten weer netjes geordend doorstuurt naar 

de ‘database farrm’.  

3.1.5 Definitie grid 
Het bovenstaande voorbeeld zou ook een algemeen voorbeeld van een gedistribueerd 

systeem met gebruikmaking van het Internet kunnen zijn. Toch wordt het door het 

magazine Computerworld gepresenteerd als ‘het Grid’. In zeer korte tijd lijkt ‘grid’ een 

containerbegrip geworden te zijn, waar van alles en nog wat onder geschaard wordt. Van 
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supercomputers die opgebouwd worden uit vele ‘off-the-shelf’ (zoals in de winkel 

verkocht) pc’s tot optische transatlantische netwerkverbindingen. De vraag rijst of eigenlijk 

niet elk netwerk van computers waarover gedistribueerd gewerkt kan worden een grid is. 

Of dat niet elke computer op zichzelf een klein grid is. Het blijkt moeilijk om een 

eenvoudige en eenduidige definitie op te stellen, waarschijnlijk door de vele nieuwe ICT 

toepassingen die grid computing mogelijk maakt.  

In het standaardwerk “The Grid; Blueprint for a New Computing Infrastructure” dat Foster en 

Kesselman in 1998 schreven, werd een eerste definitie gegeven:  

‘A computational grid is a hardware and software infrastructure that provides dependable, 

consistent, pervasive, and inexpensive access to high-end computational capabilities’.41  

In deze definitie lag de nadruk nog op de technische mogelijkheden. Twee jaar later wordt 

door Foster en Tuecke aan deze definitie toegvoegd dat grid computing betrekking heeft 

op ‘coordinated resource sharing and problem solving in dynamic, multi-institutional virtual 

organizations’.39 De nadruk komt hiermee meer te liggen op de sociale gevolgen van grid 

computing. Toch is de definitie nog erg ruim en groeit de onduidelijkheid naarmate er meer 

(soorten) grids getest worden en in gebruik worden genomen. 

Om aan deze onduidelijkheid een einde te maken, heeft Ian Foster in 2002 een checklist 

opgesteld. Om een stel computers een grid te mogen noemen moet tenminste gelden dat:51  

!"de ‘resources’ die gecoördineerd worden niet onder een centrale controle vallen 

!"standaard, open en algemene protocollen en interfaces gebruikt worden 

!"hoogstaande ‘Quality of Service’ (QoS) geleverd wordt. 

Schaalgrootte komt niet voor in bovenstaande checklist omdat grid computing op 

verschillende schalen toepasbaar is. Een grid kan zo groot zijn als de gebruikers willen. 

Zoals Figuur 16 illustreert kan een ‘cluster grid’ van een afdeling binnen een bedrijf deel 

uitmaken van een ‘enterprise grid’, het grid van het hele bedrijf gezamenlijk. En een 

‘enterprise grid’ kan weer deel uitmaken van een ‘global grid’ waaraan partijen van over de 

hele wereld deelnemen.52 Het ligt voor de hand dat de totstandkoming van een ‘global grid’ 

op evolutionaire wijze plaatsvindt: de eerste verschillende test opstellingen zijn cluster grids 

die naar verloop van tijd zich groeperen tot ‘enterprise grids’ die uiteindelijk allemaal 
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tezamen een ‘global grid’ vormen. De analogie met Internet lijkt treffend door de enigszins 

gelaagde opbouw. Schijn bedriegt echter, want een grid kent geen hiërarchie of ‘backbone’. 

Alle deelnemers zijn op gelijkwaardige wijze met elkaar te verbinden. 

 

Figuur 16 Grid adoptie trends; cluster, enterprise en 
global grid52 

Grid computing is ook te beschouwen als de volgende generatie/fase voor het internet na 

het World Wide Web. Het web is de ‘multimedia retrieval system’ dat toegang biedt tot 

tekst, beeld, muziek en video. Met grid wordt niet slechts toegang geboden maar kan er 

ook probleemoplossend samengewerkt worden.46  

3.1.6 De Globus Toolkit nader belicht 
De eerste grid middleware werd ontwikkeld in Chicago, door een groep onderzoekers die 

hun softwarepakket de naam Globus Toolkit (GT) gaven. De eerste versie van de Globus 

Toolkit kwam uit in 1997 en in datzelfde jaar werden op tachtig lokaties wereldwijd al tests 

met de revolutionaire middleware uitgevoerd. 

In de Globus Toolkit zitten in wezen de basismiddelen om een computer klaar te maken 

voor deelname aan een grid. Dit zijn software diensten en library files bedoeld voor:53 

- overzicht van de deelnemers in de grid opstelling en hun ‘resources’, ontdekken 

waar die zich bevinden en het beheren van deze gegevens 
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- beheer van de beveiliging, bijvoorbeeld door toegangscontrole, en van bestanden 

(‘files’) 

In 1998 besloten de ontwikkelaars van de GT te kiezen voor het open source model (zie 

ook het kader over open source in de inleiding).Volgens Foster zowel praktisch: ‘maximize 

adoption; infrastructure technology that is only successful if everyone uses it’ als ethisch ‘if you’re doing 

something primarly funded by the government, sharing the software seemed the most appropriate thing to 

do’.46 Hierdoor kan de grid middleware als een gratis basisvoorziening gebruikt worden om 

toepassingen bovenop te bouwen. Dit komt de homogeniteit en de interoperabiliteit van 

grid computing ten goede omdat iedereen afhankelijk is van dezelfde open standaard. Dit 

staat in contrast met bijvoorbeeld het Windows besturingssysteem waarvan de broncode 

niet vrij beschikbaar is en waardoor één bedrijf (Microsoft corp.) een monopoliepositie 

heeft. 

Ondertussen heeft de Globus Toolkit zich ontwikkeld (versie 3.0 is de meest recente) tot 

de fundamentele technologie die een grid mogelijk maakt. Met de GT kan men 

computerkracht, databases et cetera met elkaar delen over veilige grensoverschrijdende 

verbindingen zonder dat de lokale autonomie wordt aangetast. De kern van de Globus 

Toolkit bestaat uit diensten, ‘interfaces’ en protocollen die gebruikers in staat stellen om 

toegang tot ‘resources’ op afstand (data archieven, computers, netwerken) te verkrijgen op 

dezelfde wijze als de lokale ‘resources’. Dit gebeurt zodanig dat ook samengewerkt kan 

worden met incompatibele resources. 

3.1.7 Toepassingen Globus Toolkit 
Dankzij de Globus Toolkit is de uitoefening van wetenschap revolutionair veranderd. 

Hoge Energie Fysici van het CERN in Zwitserland ontwikkelen op Globus gebaseerde 

technologieën over het Europese Data Grid en tegelijkertijd doen de Amerikanen op 

hetzelfde vlak onderzoek met behulp van het Grid Physics Network (GriPhyN) en het 

Particle Physics Data Grid (PPDG). Andere grootschalige e-science projecten die op de 

Globus Toolkit zijn gebaseerd zijn het Network for Earthquake Engineering and 

Simulation Grid (NEES Grid), FusionGrid, Earth Systems Grid, het Information Power 

Grid van de NASA en Science Grid van DOE (Department of Energy). Ook het NSF 

Middleware Initiative (NMI) en het bijbehorende GRIDS Center zijn gebouwd met de 

Globus Toolkit.53  
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Lambda Grid is de opvolger van het eenvoudige op het Internet gebaseerde grid. Een 

LambdaGrid maakt gebruik van lichtpaden, verbindingen van glasvezel met een hoge 

throughput. De zogenaamde dark fiber infrastructuur gecombineerd met Dense 

Wavelenght Division Multiplexing (DWDM) technieken scheppen de omstandigheden 

voor gereserveerde breedbandige glasvezel netwerkverbindingen. Een glasvezelverbinding 

kan in theorie uit oneindig veel verschillende verbindeingen bestaan. De voordelen hiervan 

zijn: hoge bandbreedte (>10Gbps), gecontroleerde performance (geen jitter), lagere kosten 

per bandbreedte eenheid en privacy vanwege de reservering. Hierdoor kunnen 

specialistische protcols gebruikt worden omdat er geen rekening gehouden hoeft te worden 

met het Internet. Een van de grootste onderzoeksprojecten op LambdaGrid gebied is het 

door het NSF gesponsorde OptIPuter project54 waarbij het op grote schaal afbeelden van 

medische en aardwetenschappelijke data als drijfveren werken als toepassingen. In het 

OptIPuter project heeft als doel om bandbreedte als obstakel uit de weg te ruimen voor 

dataintensieve wetenschap.47 Met OptIPuter verschuift het ICT paradigma weer een stukje. 

De verbinding tussen twee grid deelnemers wordt hiermee ook transparant en loopt niet 

langer via ongecontroleerde routes over het Internet. 

 

Figuur 17 Paradigmaverschuiving door OptIPuter54 

3.1.8 Standaardisatie 
Door het succes van de Globus Toolkit raakten steeds meer partijen, ook buiten de 

wetenschap, betrokken bij de ontwikkelingen in grid computing. Er ontstond een ware 

gridgemeenschap die behoefte kreeg aan standaardisatie. Want alhoewel bijna alle grid 

systemen gebruik maakten van de Globus Toolkit (de ‘de facto’ standaard) werd al snel 
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duidelijk dat ‘well-defined, community-based technical standards would be essential if grid computing were 

to expand beyond its initial users’4 aldus Ian Foster. Diverse gebruikers groepeerden zich onder 

namen als ‘Grid Forum’ en ‘eGrid’ die in 2000 fuseerden tot het Global Grid Forum 

(GGF). Het GGF is voor de grid gemeenschap wat het IETF is voor de 

internetgemeenschap. Iedereen die geïnteresseerd is in de standaardisering van grid 

technologie kan lid worden van het GGF. Met deze opzet zorgt het GGF voor voldoende 

draagvlak voor haar acties.  

 

Figuur 18 Ontwikkeling van grid standaarden52 

Onderzoeksgroepen binnen het GGF brengen in kaart op welke vlakken standaardisatie 

gewenst is en vervolgens worden deze standaarden opgesteld door werkgroepen. Veruit de 

belangrijkste werkgroep binnen het GGF is de OGSA-werkgroep. OGSA staat voor Open 

Grid Services Architecture en houdt zich dus bezig met de ontwikkeling van een standaard 

grid architectuur, vergelijkbaar met computer en/of netwerkarchitectuur. De OGSA wordt 

ook wel het besturingssysteem van het grid genoemd. 55 

De OGSA is een breed toepasbaar en ‘geïmplementeerd’ raamwerk voor gedistribueerde 

systemen integratie. OGSA is de ‘enabling infrastructure’ door systemen en toepassingen 

waarvoor integratie en management van services binnen gedistribueerde, heterogene, 

dynamische ‘virtuele organisaties’ nodig zijn.56 De OGSA bestaat uit de standaardisatie van 

verschillende onderdelen waarvan de Open Grid Services Infrastructure (OGSI) het 

speerpunt is van de standaardisatie. In Figuur 19 is de OGSA met daarin OGSI afgebeeld 
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Figuur 19 OGSA met als onderdeel OGSI57 

In de ICT industrie zijn er altijd al wel standaarden geweest waar mee gewerkt werd, maar 

heel vaak waren die vrijblijvend (proprietary). Dankzij de inspanningen van het GGF zijn 

er nu voor het eerst werkelijke standaarden die interoperabiliteit toestaan/mogelijk maken; 

legale standaarden die niet door een verkoper ‘beheerd’ worden.37 Niet langer is er een 

lock-in door verkopers van gebruikers, maar juist andersom: gebruikers vertellen verkopers 

welke standaarden ze moeten ondersteunen. De klant is dus tegenwoordig koning in de 

ICT industrie, een ontwikkeling die in Figuur 20 wordt geïllustreerd.37  

 

Figuur 20 Fases in de uitbreiding van de ICT3 
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3.2 Grid inpassen in model 
De bestaande computer en/of netwerkarchitecturen voldeden schijnbaar niet omdat de 

grid gemeenschap een eigen architectuur met eigen protocollen definiëert. De Grid 

Protocol Architecture (GPA) werd voor het eerst gepresenteerd in het artikel ‘The 

Anatomy of the Grid’ van Foster, Kesselman en Tuecke.58 GPA bestaat uit vijf lagen en is 

te vergelijken met het TCP/IP model zoals in Figuur 21 wordt geïllustreerd. 

 

Figuur 21 Grid Protocol Architectuur naast TCP/IP 
model39 

De GPA is gespecificeerd naar het zandloper model. In het smalle deel van de zandloper 

wordt een kleine set van kern abstracties  en protocollen gedefinieerd. De ‘Resource’ en 

‘Connectivity’ protocollen die het delen van individuele resources verzorgen vormen de 

kern. Centraal in deze lagen staat de veilige toegang tot resources en diensten. De 

protocollen in deze lagen zijn ontworpen om enerzijds op een breed en divers scala van 

resources (gedefinieerd in de ‘Fabric’ laag) geïmplementeerd te worden. Anderzijds kunnen 

ze gebruikt worden om een breed scala aan standaard diensten (‘Application’ laag) en 

toepassingsspeciefieke gedragingen (‘Collective’ laag) te bouwen. In Figuur 22 is de GPA 

weergegeven als een zandloper. 
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Figuur 22 Grid Protocol Architectuur als een 
Zandloper 

Doordat er compleet nieuwe protocollen gedefinieerd worden is het niet te vangen in een 

reeds bestaande protocol architectuur. De Grid Protocol Architectuur is wel in hoge mate 

vergelijkbaar met het TCP/IP model omdat beide lopen van netwerk tot toepassing. De 

eigen protocol architectuur van grid computing benadrukt wederom de impact van grid 

computing en de paradigmaverschuiving in de ICT die hierdoor veroorzaakt wordt.  

3.2.1 Convergentie met web services 
Software is steeds meer een dienst dan een product aan het worden. Cruciaal in deze 

verandering is de implementatie en adoptie van Web Services (WS). Web Services zijn een 

standaardwijze voor software toepassingen om samen te werken over het internet.37 WS 

vinden hun oorsprong in de behoefte aan ICT oplossingen en standaarden voor e-business 

vanuit het bedrijfsleven. Dit is in tegenstelling tot grid computing dat ontstond vanuit 

wetenschappelijke behoefte. De e-business gemeenschap heeft sinds 1993 een eigen 

standaardisatie orgaan (OASIS) waar een van de technische commissies zich bezig houdt 

met Web Services. In de loop der tijd zijn web services en grid computing naar elkaar toe 

gegroeid, iets wat duidelijk zichtbaar is in Figuur 23. 
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Figuur 23 Convergentie Web Services en grid59 

In de zomer van 2003 bracht het Globus Project een nieuwe versie van de Globus Toolkit 

uit waarin grid standaarden gecombineerd worden met de programmeertechnologie Web 

Services om zo computercommunicatie automatisch te laten verlopen.46  

De adoptie van de Open Grid Services Infrastructure in web gemeenschap was 

problematisch, om drie redenen:57 

!"te veel zaken in een specificatie; (functionaliteit opgedeeld in een familie van 

opstelbare specificaties) 

!"werkt niet goed met bestaande web services tooling; (gebruik van XML schema 

‘toned down’)  

!"teveel object-georiënteerd (expliciet onderscheid tussen dienst en resources 

waarmee de dienst wordt uigevoerd)  

Om deze problemen aan te pakken hebben leden van GGF en OASIS hun krachten 

gebundeld en werd begin 2004 het Web Services Resource Framework (WSRF) 

aangekondigd als oplossing om de convergentie in de praktijk gestalte te geven.  Hiermee 

kunnen OGSA diensten gedefinieerd worden en geïmplementeerd worden als web 
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services.59 Bovendien kan OGSA z’n voordeel doen met reeds bestaande WS standaarden 

(uit de Oasis community). 

Ian Foster presenteerde tijdens Globus conferentie GlobusWorld 2004 op 20 januari in zijn 

Globus: State of the Union de convergentie van web services en grid computing. Deze 

convergentie is nodig om alomtegenwoordigheid voor grid infrastructuur te 

bewerkstelligen. Want grid computing heeft nog geen kritieke massa bereikt in de adoptie. 

Met het WSRF lijkt ook de volle steun van grote bedrijven als IBM en HP 

gegarandeerd.57,60 De plannen van de Globus Alliantie zijn om versie 3.2 van GT 

uitbrengen met ondersteuning voor pre-web onderdelen en aanmerkelijke verbeteringen 

van stabiliteit, bruikbaarheid en performance van WS onderdelen en om in het derde 

kwartaal van 2004 versie 4.0 uit te brengen waarin de WS onderdelen ook voldoen aan de 

WSRF specificaties. 

3.3 Wat gaat grid doen? 
De grid ontwikkelaars, Foster en Kesselmann, geloven erin dat de mogelijkheid bestaat om 

met grids de computerkracht met drie ordes van grootte kan groeien binnen vijf jaar en 

met 5 ordes van grootte in een decennium. De innovaties hiervoor vinden plaats op 

verschillende vlakken:41 

- verbetering van de technologie 

- toename van vraaggestuurde toegang tot computerkracht 

- toename van benutting van ‘idle capacity’ 

- meer sharing van computational resultaten 

- nieuwe probleemoplossings technieken en middelen 

Verschillende partijen uit het bedrijfsleven warern reeds betrokken bij de werkzaamheden 

van het GGF en dit zal alleen maar toenemen nu de convergentie met Web Services een 

feit wordt. Of zoals de voorzitter van het GGF Charlie Catlett het verwoordt: 

 “Our success in layering this architecture on top of commercial Web services has begun to raise the 

visibility of grids in the commercial IT arena.”61 
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Begin 2004 was er een enquete onder 550 database beheerders (in de VS alleen) uitgevoerd 

door Evans Data Corp. 12% van de ondervraagden gaf aan van grid technologie gebruik te 

maken of dat binnen een jaar van plan te zijn. 9% van de ondervraagden is dit van plan 

binnen de komende twee jaar.62 Grid computing wordt door FCW.com als een van de zes 

emerging technologies gezien die de werkwijze van de overheid in de nabije toekomst 

kunnen veranderen.63 Bovendien scoort grid computing een tweede plaats op gebied van 

hoogst verwachte Return On Investment (ROI) technologieën zoals in onderstaande figuur 

duidelijk wordt. Dus zowel voor bedrijfsleven als overheid zijn de verwachtingen over grid 

computing hooggespannen. 

 

Figuur 24 Ranglijst verwachte Return on 
Investment63 

De adoptie van grid computing kunnen een enorme impact hebben op de samenleving:42 

!"Door virtualisatie worden banen mobieler,  

!"... wordt het gemakkelijker om wetenschappelijk talent aan te boren/ te ontsluiten 

onafhankelijk van de geografische locatie en daardoor... 

!"...zou de concurrentie tussen regio’s en naties voor banen kunnen toenemen 

Net als de meeste technologie trends komt grid computing uit de wetenschappelijke wereld 

en heeft het zich uitgebreid naar de commerciële markten. De industrieën die hun voordeel 

met grid computing kunnen doen zijn bijvoorbeeld:  
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!"auto industrie om meer simulaties uit te voeren om auto’s veiliger te maken;  

!"financiele industrie draaien makkelijker meer Monte Carlo simulaties om untapped 

business opportunities te ontdekken;  

!"entertainment industrie doet steeds geavanceerdere ‘rendering’ om digitale 

characters echter te maken.  

Hiermee wordt grid computing een middel van onschatbare waarde  voor commerciele 

organisaties. De drijfveer hierachter is het tastbare voordeel dat bereikt wordt. Bijvoorbeeld 

de benutting van computerkracht, Momenteel is dat nog tussen de 20 en 30 procent; met 

grid computing kan een benuttingsgraad van 80 tot 90 procent worden behaald.Bovendien 

is het door de automatisering ook erg gebruiksvriendelijk, makkelijk aan te leren om te 

gebruiken. En de zogenaamde ‘failover’ is ook van belang: als een onderdeel van het grid 

uitvalt, merkt de eindgebruiker daar eigenlijk nauwelijks iets van. Omdat het een 

zogenaamde ontwrichtende (‘disruptive’) technologie is, is het belangrijk om op 

evolutionaire wijze te implementeren, dan hoeft namelijk de bestaande IT infrastructuur 

niet drastisch verstoord te worden. Belangrijk is om de schaal steeds uit te breiden: dus 

eerst rustig op een afdeling alvorens een enterprise grid te realiseren.64  

Grid en bedrijfsleven: het is een goedkopere, flexibeler inzetbare (‘versatile’) en meer 

betrouwbare vorm van IT. De uitdagingen liggen op het vlak van de ‘movement’ van privé 

en persoonlijke informatie. Voor kleine bedrijven geldt vooral het voordeel dat 

gemakkelijker en goedkoper toegang tot krachtige computer ‘tools’ mogelijk wordt. De 

uitdaging (of het probleem) is dat hogesnelheids netwerken nodig zijn om toegang tot grid 

te hebben en die zijn mogelijk niet beschikbaar buiten dichtbevolkte gebieden42 Vooral in 

de VS moet dit niet onderschat worden vanwege de grotendeels rurale demografie. Grid en 

e-government: kostenbesparingen, betrouwbaardere diensten en geïntegreerde IT 

infrastructuur. De uitdagingen: ‘fostering’ samenwerking tussen verschillende 

agentschappen en ‘verwerving’ van regels en ‘mindsets’.42 

Om computer rekenkracht werkelijk op afroep beschikbaar te krijgen moet nog veel 

gedaan worden. Het makkelijkste deel is misschien nog wel om de technologie klaar te 

krijgen. Veel ingewikkelder is het overtuigen van de industrie om met open standaarden te 

gaan werken.37  
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De grootste uitdaging is niet de techniek (zoals standaarden, veiligheid en data sharing) 

want die wordt ‘aggressively’ aangepakt door de grid gemeenschap, maar de 

organisatorische politiek. Gebruikers zijn bang om contorle te verliezen zodra ze hun 

computerkracht delen en denken dat grid alleen op bedrijfs of wereldniveau 

geïmplementeerd kan worden. ‘Platform computing’ adviseert juist om grid te 

implementeren op een afdeling in enkele toepassing, om het daarna pas uit te rollen.65 De 

enige manier om hier iets aan te doen is om de houding (attitude) en perceptie van een en 

ander te veranderen en beleid te ontwikkelen van ‘sharing, collaboration and open 

communications’.66 

Grid computing kan een grote bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling in 

ontwikkelingslanden door de toegang tot computerkracht te vergemakkelijken. De 

geldschieters in de ontwikkelingshulp moeten dan wel voorgelicht worden over de inhoud 

en de mogelijkheden van grid computing.42 

Voor de particuliere consument biedt grid computing een groot scala aan hoogwaardige 

diensten zoals spellen, onderwijs en ‘telecommuting’ (telewerken). De grote uitdagingen 

zijn hier breedbandontsluiting tot de huizen (in de local loop) en de beveiliging op het 

gebied van indentiteit en authenticatie.42 

3.4 Antwoord op de deelvraag 
De vraag die aan het begin van dit hoofdstuk gesteld werd, was: 

Wat wordt bedoeld met de term grid computing?  

Grid computing is de technologie die efficiënter en felxibeler gebruik van de bestaande 

ICT- infrastructuur mogelijk maakt. De standaarden van het GGF en de Globus Toolkit 

zorgen voor een gestandaardiseerde open source oplossing die revolutionaire gevolgen kan 

hebben. Grid computing zorgt niet alleen voor een paradigmaverschuiving in de ICT maar 

voor een nieuwe manier van het beoefenen van wetenschap en bedrijfsvoering. 
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4  AMERIKAANS ICT BELEID 

Het federale overheidsbeleid is van groot belang voor het fundamenteel onderzoek in de 

Verenigde Staten, zoals blijkt uit onderstaande figuur. Meer dan de helft van al het geld 

voor fundamenteel onderzoek is afkomstig van de federale overheid. Hierbij is het direct 

van groot belang te weten dat deze gegevens afkomstig zijn uit de zogenaamde openbare 

begrotingen ('nonclassified budgets'). In de geheime begrotingen ('classified budgets') staat 

ook vermeld hoeveel geld er gaat naar geheime, vaak militaire, onderzoeksdoeleinden. Het 

is zeer wel mogelijk dat daar bijvoorbeeld ook R&D plaatsvindt op het gebied van grid 

computing, maar dat is helaas niet te achterhalen. Alle gegevens die in dit onderzoek 

gebruikt zijn, zijn op een of andere wijze afkomstig uit de openbare begrotingen, tenzij 

anders vermeld. 

 

Figuur 25 Fundamenteel onderzoek in de VS, 
geordend naar subsidiebron11 

Het grootste deel van het fundamentele onderzoek in de VS wordt dus gefinancierd door 

de federale overheid. De overheden op staatsniveau en lokaal niveau dragen wel een 

gedeelte bij, maar zij focussen zich vooral op het subsidiëren van toegepast onderzoek. De 

staatsoverheid speelt hierdoor een veel minder prominente rol in het stimuleren van 

innovativiteit dan de federale overheid. Aan de basis van innovaties ligt namelijk het 
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fundamenteel onderzoek en pas in een later stadium gaat toegepast onderzoek een rol 

spelen, zoals uiteengezet wordt door Rogers67 (zie kader).  

Kader: R&D in het Innovatieproces volgens Rogers67 

Rogers heeft een model opgesteld voor het proces van innovatie-ontwikkeling. Alhoewel 
dit model enigszins arbitrair is, geeft het toch een duidelijk algemeen overzicht van dit 
proces en laat het zien wat de rol van R&D is. In het model van Rogers bestaat de 
‘levenscyclus’ van een innovatie uit zes fases: 

 1 behoeftes/problemen 
 2 onderzoek (fundamenteel en toegepast) 
 3 ontwikkeling 
 4 commercialisatie 
 5 diffusie en adoptie 
 6 gevolgen 
De tweede en derde worden vaak samen genoemd als R&D. De kennisbasis voor een 
innovatie komt gewoonlijk voort uit fundamenteel onderzoek. Onderzoek om de 
wetenschappelijke kennis uit te breiden zonder een specifiek doel of toepassing is 
fundamenteel onderzoek. Wanneer wetenschappelijke kennis in de praktijk wordt 
toegepast om praktische problemen op te lossen door iets nieuws te ontwerpen (een 
innovatie), dan is het toegepast onderzoek. Toegepast onderzoekers zijn dus de 
grootgebruikers van de resultaten van fundamenteel onderzoek. Nadat het toegepast 
onderzoek is afgerond, kan verder gegaan worden met fase 3, de ontwikkeling.  

Een innovatie komt dus tot stand door een aaneenschakeling van (1) fundamenteel 
onderzoek gevolgd door (2) toegepast onderzoek dat leidt tot (3) ontwikkeling.  In lang niet 
alle gevallen gaat het exact op deze wijze, maar Rogers model is wel gebaseerd op een 
brede basis van wetenschappelijk onderzoek. 

Grid computing wordt in dit onderzoek als een innovatie beschouwd; het is een 

fundamenteel andere manier van computergebruik waarvoor een nieuw soort software 

ontworpen diende te worden. Ook in het onderzoek naar en de ontwikkeling van grid 

computing heeft de steun voor het fundamentele onderzoek van de federale overheid een 

belangrijke rol gespeeld en daarom zal in dit onderzoek slechts ingegaan worden op de rol 

van de overheid op federaal niveau. Welke rol dit precies was en wat dit in de loop der 

jaren feitelijk heeft opgeleverd, wordt in dit hoofdstuk beschreven. Zo is het bijvoorbeeld 

wel vrij eenvoudig te achterhalen dat  federale overheidssteun bijgedragen heeft aan de 

ontwikkeling van grid-concepten en in meer concrete zin de ontwikkeling van de Globus 

Toolkit als eerste middleware halverwege de jaren negentig. Maar het is veel ingewikkelder 

om een duidelijk patroon te herkennen in deze subsidies. Ligt er wel een strategie aan ten 

grondslag of gaat de federale overheid zeer pragmatisch te werk? Of is ook het 

overheidsbeleid aan veranderingen onderhevig? Kortom, de mate waarin de overheid zich 
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met grid computing bemoeit en waarin eventuele programma’s ook vruchten afwerpen is 

niet in één oogopslag duidelijk omdat grid computing in ieder geval niet onder een een 

speciaal ‘grid programma’ gevangen wordt.  

Daarom zal in dit hoofdstuk na een chronologische bespreking van het Amerikaanse ICT-

beleid in het algemeen en het beleid ten aanzien van grid computing in het bijzonder, de 

volgende deelvraag beantwoord worden:  

Op welke wijze kan het Amerikaanse overheidsbeleid met betrekking tot grid computing 

gekarakteriseerd worden? 

4.1 Bush rapport in 1945 
In de Verenigde Staten heeft de Tweede Wereldoorlog een grote invloed gehad op de 

wetenschap en technologieontwikkeling. Tijdens de oorlog stegen de overheidsuitgaven op 

deze gebieden ten behoeve van het leger en de nationale veiligheid tot grote hoogten.68 De 

brede en grootschalige inzet van wetenschappers op allerlei gebied (van wiskundigen tot 

taalkundigen) werd als noodzakelijk beschouwd om de oorlog te kunnen winnen. Zo 

vonden er verregaande ontwikkelingen plaats op onder ander het gebied van 

computertechnologie. Al in 1942 werden in het computerlab van de marine met behulp 

van overheidsgelden machines gebouwd om Duitse en Japanse codes te kraken.69 Na de 

oorlog leefde het besef door dat de overheidsinvesteringen in wetenschappelijk onderzoek 

van fundamenteel belang waren voor de VS. In opdracht van president Roosevelt schreef 

Vannevar Bush in 1945 het rapport “Science - The Endless Frontier”70 met zijn visie op 

het Amerikaanse ‘non-defense’ Onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid (R&D-beleid) 

uiteenzette. Centraal in dit rapport staat de gedachte dat fundamenteel wetenschappelijk 

onderzoek de motor voor de Amerikaanse economie vormt: 

‘To create more jobs we must make new and better and cheaper products. ... But new products and 

processes are not born full-grown. They are founded on new principles and new conceptions which in 

turn result from basic scientific research. Basic scientific research is scientific capital. ... New 

products, new industries, and more jobs require continuous additions to knowledge of the laws of 

nature, and the application of that knowledge to practical purposes. Similarly, our defense against 

aggression demands new knowledge so that we can develop new and improved weapons. This 

essential, new knowledge can be obtained only through basic scientific research. ... [W]ithout 



Afstudeerscriptie Jacomien Drent augustus 2004 

 54 

scientific progress no amount of achievement in other directions can insure our health, prosperity, 

and security as a nation in the modern world.’70 

Twee concrete maatregelen stonden centraal in het betoog van Bush. Ten eerste de 

invoering van federaal gefinancierde studiebeurzen, want zoals Bush betoogde: 

 ‘The real ceiling on our productivity of new scientific knowledge and its application in the war 

against disease, and the development of new products and new industries, is the number of trained 

scientists available.’ 

Ten tweede pleitte Bush voor de oprichting van een nieuwe federaal gefinancierde 

organisatie:  

‘[for] the support of basic research in the colleges, universities, and research institutes, both in 

medicine and the natural sciences, adapted to supporting research on new weapons for both services, 

or adapted to administering a program of science scholarships and fellowships.’70 

Deze organisatie zou de naam National Research Foundation moeten krijgen. Ondanks 

deze concrete aanbevelingen van Bush vormde zijn rapport toch meer een retorisch betoog 

dan een complete en concrete blauwdruk voor een (nieuw) federaal Amerikaans R&D-

beleid. Dit kwam niet in de laatste plaats doordat het wetsvoorstel dat de in het rapport 

beschreven maatregelen mogelijk moest maken nooit werd aangenomen. Bush had in zijn 

rapport een visie waarbij de overheid nauwelijks controle zou uitoefenen op de 

wetenschappelijke uitgaven door de nieuwe organisatie. President Truman kon zich niet in 

deze visie vinden en sprak zijn veto uit tegen het wetsvoorstel. 

4.2 Oprichting NSF 
In 1947 verscheen een nieuw rapport over het federale R&D-beleid, het Steelman-

rapport.71 Alhoewel dit rapport veel minder bekend is dan het Bush-rapport, leidde het wel 

tot de ‘National Science Foundation Act’ in 1950 waarmee de oprichting van de National 

Science Foundation (NSF) een feit werd.72 Inmiddels was de Tweede Wereldoorlog alweer 

vijf jaar geleden en werd door verschillende ministeries reeds op eigen initiatief onderzoek 

verricht. Het was waarschijnlijk te gecompliceerd om de klok helemaal terug te draaien en 

er werd besloten om de NSF een bescheidener rol toe te bedelen dan zowel Bush als 

Steelman hadden aanbevolen. De NSF kreeg in wezen meer de rol van gatenvuller, om 
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onderzoek te financieren dat niet al door andere ministeries werd gesubsidieerd. Het 

fundament voor de huidige situatie met een veelheid van actoren met elk hun eigen R&D-

budget was dus al tussen 1945 en 1950 gelegd. Hierdoor komt het dat er een afzonderlijke 

begroting voor het federale R&D-begroting ontbreekt en dat elk departement (‘agency’) zijn 

eigen begrotingen maakt. De ‘American Association of the Advancement of Science’ 

(AAAS) heeft een complete afdeling die vuistdikke rapporten publiceert waarin geprobeerd 

wordt een transparant overzicht op te maken uit de grote cijferbrij van alle afzonderlijke 

ministeries.73  Een ander gevolg van deze spreiding is de extra aandacht die vereist is om al 

het onderzoek te coördineren. De federale overheid heeft er uiteraard geen belang bij om 

een bepaald onderzoek  meer dan een keer te financieren. In het kader hiervan zijn later 

door het Witte Huis  zogenaamde ‘Interagency Working Groups’ opgericht.  

4.3 Koude Oorlog 
Al snel na de Tweede Wereldoorlog begon de periode van de Koude Oorlog die tot de 

jaren negentig zou duren. Centraal in deze periode stond de rivaliteit tussen de VS en de 

Sovjet-Unie die in de praktijk neerkwam op een wapenwedloop vooral op het gebied van 

kernwapen- en ruimtevaarttechnologie. In onderstaande figuur is goed te zien dat de 

uitgaven voor onderzoek in de VS enorm toenamen na de lancering van de Sputnik-raket 

door de Sovjets in 1957. In 1958 werd met de ‘Space Act’ de National Aeronatics and 

Space Administration (NASA) opgericht.74 In eerste instantie leek het federale R&D-

budget vooral toe te komen aan  de op defensie gerichte R&D, maar in Figuur 26 is goed 

zichtbaar dat ook de uitgaven voor niet-defensie R&D deze koerswijziging volgden. Een 

belangrijke oorzaak hiervan lijkt het voortschrijdend inzicht in de relatie tussen 

fundamenteel onderzoek en economische groei. Het lineaire model waarin na 

fundamenteel onderzoek automatisch economische groei volgde werd verder genuanceerd, 

zoals ook Greenwood schrijft: 

‘We began to see more clearly the links between research and development, or between doing 

research and then doing something with it. We also saw the links between fundamental research 

and advances in technology, and then how those advances in technology enabled more fundamental 

research. Thus, we witnessed the emergence of research and development as a network of enabling 

interactions instead of linear progression.’75 
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Figuur 26 Federale uitgaven aan R&D 
onderverdeeld naar defensie en niet-defensie in de 
periode 1945-2005 in miljarden constante FY2004 

dollars76 

Zeker na de lancering van de Sputnik schoten de overheidsinvesteringen in 

wetenschappelijk onderzoek dan ook sterk omhoog. Ook het bedrijfsleven ('industry') stak 

steeds meer geld in onderzoek. Zij raakten ook steeds meer doordrongen van het idee dat 

R&D de concurrentiekracht kan vergroten en dus voor betere bedrijfsresultaten kan 

zorgen. Na de geslaagde maanlanding in 1969, leek de interesse van de federale overheid in 

het financieren van allerhande R&D af te nemen. In absolute zin bleven de uitgaven wel 

stijgen, maar het bedrijfsleven liet zijn uitgaven meer toenemen. Dit had tot gevolg dat in 

de jaren zeventig het relatieve aandeel van het bedrijfsleven in de financiering van R&D het 

aandeel van de federale overheid voorbijschoot. 77 In Figuur 27 is dit duidelijk zichtbaar. 
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Figuur 27 Totale R&D uitgaven naar financieringsbron: 1953-2002 
(relatief)78 

Op ICT-gebied waren de echte computerontwikkelingen pas in de oorlog begonnen met 

naar de huidige maatstaven machines die nauwelijks computers genoemd mogen worden.  

Dankzij het hierboven genoemde voortschrijdende inzicht in de relatie tussen R&D en 

technologische vooruitgang investeerde de federale overheid ook flink in ICT. Computers 

kwamen op diverse gebieden van pas in het tijdperk van de Koude Oorlog en meer en 

meer convergeerde de communicatietechnologie met de computertechnologie tot wat 

heden ten dage ICT heet. R&D op het gebied van computertechnologie werd uitgevoerd 

om zeer ingewikkelde berekeningen uit te kunnen voeren. Zoals berekeningen waarmee 

weersvoorspellingen gedaan konden worden. In 1950 al was er hierdoor een betrouwbare 

24-uurs weersvoorspelling mogelijk. In 1980 kon een weersvoorspelling 48 uur vooruit 

berekend worden in slechts 30 seconden. Andere vruchten die geplukt werden van de 

aandacht van de federale overheid voor ICT zijn bijvoorbeeld:  

!"concept van packet-switching in 1960;  

!"gedecentraliseerd computernetwerken in conceptvorm in 1962;  

!"het eerste wereldklimaat model in 1966; 

!"de eerste real-time vluchtsimulator in 1967; 
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!"het militaire ‘Advanced Research Projects Agency’ netwerk (ARPA-net) in 1969 - 

vanaf 1986 onder paraplu van NSF uitgroeiend tot de basis van het hedendaagse 

internet; 

!"Ethernet technieken in 1972; 

!"TCP/IP-protocol en in MRI-scantechnieken 1973; 

!"in 1985 de door de NSF gesponsorde supercomputer centra op universiteiten en 

!"ontwikkeling van het Internet Domain Name System (DNS) om internetadressen 

te categoriseren 

Een veel uitgebreider overzicht van het onstaan van het ICT-tijdperk is te vinden in het 

‘supplement tot the president’s budget’ van FY2004 over R&D op het gebied van ICT.69 

Zoals al in hoofdstuk vier bleek, hebben onder andere het concept van een 

gedecentraliseerd computersysteem in 1962, ARPA-net en de centra voor supercomputers 

een belangrijk aandeel geleverd in de totstandkoming van grid-concepten. De aandacht 

voor supercomputers heeft er toe geleid dat sinds eind jaren tachtig jaarlijks een conferentie 

met tentoonstelling georganiseerd wordt onder de naam SuperComputing.79 

Toch bestaat er in de periode van de Koude Oorlog geen overduidelijk ICT-beleid. De 

meeste departementen financieren een hoop R&D, ook op ICT-gebied, maar er is geen 

gezamenlijk beleid dat ook is vastgelegd. ICT werd (en wordt nog steeds) gezien als een 

zogenaamde ‘enabling technology’, een technologie die andere nieuwe technologieën 

mogelijk maakt. Door deze vaak ondersteunende rol stond en staat ICT-onderzoek bijna 

altijd in dienst van ander onderzoek en is gedurende de periode van de Koude Oorlog 

daardoor het ICT-beleid zeer versnipperd zonder dat er een duidelijke lijn in is te 

ontdekken. ICT werd wel steeds belangrijker gedurende de Koude Oorlog, maar nam pas 

een grote vlucht als afzonderlijk onderzoeksgebied na de val van de muur. 
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Figuur 28 Trends in de Federaal gefinancierde R&D 
van 1976 tot 2005 in miljarden constante FY2004 

dollars80 

Figuur 28 maakt goed duidelijk dat onder president Ronald Reagan in de jaren tachtig de 

totale uitgaven voor R&D weliswaar weer sterk stegen, maar dat dit vooral te danken was 

aan zijn nadrukkelijke bewapeningsbeleid tegen de Sovjet-Unie en dat dit ten koste ging 

van de niet-defensie R&D. Het presidentsschap van Reagan was daardoor waarschijnlijk 

vooral gericht op toegepast onderzoek en in veel mindere mate op fundamenteel 

onderzoek. 

 

Figuur 29 Voorgestelde federale uitgaven voor 
R&D en R&D infrastructuur (R&D plant),ingedeeld 

naar defensie (DoD) en niet-defensie (non-DoD) 
voor FY 2003 
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Deze veronderstelling wordt ook in Figuur 29 bevestigd. Van de gelden die in 2003  door 

het Department of Defense (DoD) uitgegeven werden aan R&D, ging maar liefst 85% op 

aan ontwikkeling ('development'). Defensie besteedt een zeven maal zo groot deel van haar 

R&D budget puur aan ontwikkeling in vergelijking met de niet-defensie departementen. 

Uiteraard gaat dit ten koste van de hoeveelheid toegepast en fundamenteel onderzoek die 

onder de hoede van DoD wordt verricht, zoals duidelijk zichtbaar is in de Figuur 29. Ook 

al zijn deze cijfers zeer recent, het is aannemelijk dat de verhoudingen in de tijd van Reagan 

niet heel veel anders lagen. 

Al met al zijn de uitgaven van de federale overheid in absolute zin door de jaren heen 

gestegen, al namen de uitgaven voor R&D nooit meer dan 3% van de totale begroting in 

beslag. Ook de bijdrage uit het bedrijfsleven aan R&D is tot het eind van de jaren negentig 

groeiend. Dit is goed zichtbaar in Figuur 30.  

 

Figuur 30 R&D financiering in de VS ingedeeld naar 
geldschieter: 1953-200278 

In deze figuur is duidelijk te zien dat eind jaren zeventig het bedrijfsleven de federale 

overheid niet alleen in relatieve zin (zoals zichtbaar in Figuur 27) maar ook in absolute zin 

voorbij stak. De oorlog in Vietnam wordt als mogelijke verklaring voor deze verandering 

genoemd in een artikel van Noll uit 2003: 
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‘In general, the perception of a new threat to U.S. national security (e.g., the Cold War) has led to 

increased R&D budgets, while substantial involvement by the U.S. in military conflicts (e.g., 

Vietnam) has led to reduced R&D spending.’81 

4.4 Van HPCC Act tot  PITAC report 
Na de Koude Oorlog was de wapenwedloop met de Sovjet-Unie ineens verleden tijd. In de 

federale regering ontstond hierdoor de behoefte aan de herdefiniëring van het 

onderzoeksbeleid. Het nieuwe wetenschaps- en technologiebeleid kwam in dienst te staan 

van bredere maatschappelijke belangen. Kenners voorzagen reeds de grote vlucht die de 

ICT-industrie zou nemen en dit leidde mede tot aanname van de ‘High Performance 

Computing and Communications Act’ (HPCC Act) in 1991 gevolgd door de oprichting 

van het ‘National Coordination Office for High Performance Compunting and 

Communications’ (NCO/HPCC) in september 199282 onder president George Bush. De 

belangrijkste doelen van het HPCC programma zijn85: 

!"uitbreiding van het technologisch leiderschap van de VS op het gebied van ‘high 

performance computing’ en computer communicatie; 

!"wijde verspreiding en toepassing van deze technologieën om het innovatie-tempo 

te versnellen en de nationale concurrentiepositie, nationale veiligheid, onderwijs en 

gezondheidszorg te verbeteren. 

In 1996 veranderde het NCO/HPCC in het ‘National Coordination Office for Computing, 

Information, and Communications’ (NCO/CIC) om in oktober 2000 zijn huidige 

benaming te krijgen: ‘National Coordination Office for Information Technology Research 

and Development’ (NCO/IT R&D).82 

In 1993 stelde president Bill Clinton het ‘National Science and Technology Council’ 

(NSTC) in. De NSTC is bedoeld om het federale R&D-beleid in algemene zin te 

coördineren en wordt voorgezeten door de president. Hiernaast benoemde Clinton ook 

een speciaal comité; de ‘President’s Committee of Advisors on Science and Technology’ 

(PCAST). Het nieuwe R&D-beleid werd vervolgens in 1994 uiteengezet in de publicatie 

“Science in the National Interest”83 door het “White House Office of Science and 

Technology Policy” (OSTP). De OSTP bestaat sinds 1976 en valt direct onder de 

verantwoordelijkheid van de president. Kort samengevat komt deze publicatie erop neer 
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dat het begrip ‘nationale veiligheid’ breder werd gedefinieerd; deze bleef niet langer strikt 

beperkt tot defensiezaken, maar ook economische zekerheid, milieubescherming, 

gezondheidszorg en persoonlijke veiligheid maakten er nu deel van uit.  Hier werd dus al 

een eerste stap gezet richting een specifiek beleid op het gebied van wat tegenwoordig 

‘homeland security’ genoemd wordt. Tevens dringt gedurende de jaren negentig het besef 

(opnieuw) door dat fundamenteel onderzoek zeer verstrekkende gevolgen kan hebben, ook 

op het gebied van economische activiteiten. Hét voorbeeld op dit gebied is uiteraard het 

militaire ARPA-net dat zich op de lange termijn ontwikkelde tot het publieke internet 

waarmee zakendoen ingrijpend veranderde door de mogelijkheden van e-commerce. Dit 

besef leidt echter niet tot meer geld voor fundamenteel onderzoek. 

Toch kwam een homogeen federaal ICT-beleid maar moeizaam van de grond en werd het 

in 1995 door het ‘General Accounting Office’ (GAO, vergelijkbaar met de Algemene 

Rekenkamer)  bestempeld als een ‘loosely coordinated, scientifically oriented research effort’.84 In 1996 

publiceerde NCO/HPCC zijn jaarlijkse rapport onder de titel “Foundation for America’s 

Information Future”.85 In zijn begeleidend schrijven aan het Congres onderstreept John H. 

Gibbons (toentertijd directeur van het NSTC) het belang van het HPCC initiatief voor de 

toekomst van de VS: 

‘The High Performance Computing and Communications Initiative is the main vehicle for public 

research in information technology. Sustained, long term commitment to the fundamental science 

and advanced technologies for our information future is essential, and this Program represents an 

opportunity to accelerate opportunities for innovation.’86 

En later in het rapport zelf: 

‘if information is power, HPCC will be the key to power for us as citizens and for the Nation as 

a whole.’85 

De R&D budgetten voor ICT namen wel toe sinds de HPCC Act en ook zelfs sterker dan 

de  totale R&D gelden, maar toch vond ook president Clinton dit beleid nog te 

onsamenhangend en bovendien waren in het HPCC programma niet alle belangrijke R&D 

activiteiten op gebied van ICT opgenomen. Daarom werd in 1997 het ‘President’s 

Information Technology Advisory Committee’ (PITAC) aangesteld om concrete 

aanbevelingen te doen voor het federale R&D beleid op het gebied van 

informatietechnologie. In de commissie zaten zowel vertegenwoordigers van universiteiten 
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als Stanford, Berkeley, Carnegie Mellon en University of Illinois als vertegenwoordigers uit 

het bedrijfsleven van onder andere Sun Microsystems (vertegenwoordigd door oprichter 

Bill Joy), Microsoft, Intel, IBM en AT&T.87 

 

Figuur 31 ICT-onderzoeksbudgetten sinds de HPCC-Act 
in 199188 

In het PITAC rapport dat in 1999 verscheen, werd benadrukt hoe ‘spectacular’ de 

investeringen in R&D op ICT-gebied zich op de lange termijn terugbetalen. Omdat 

innovaties op het gebied van computers en netwerken nieuwe wetenschappelijke 

ontdekkingen en wereldwijde samenwerkingsverbanden mogelijk maken en zelfs 

wetenschappelijke disciplines doen ontstaan, zoals bijvoorbeeld bio-informatica. Het 

nadeel hiervan is dat dit moeilijk meetbaar is, juist omdat de resultaten zo verspreid liggen. 

Dit was overigens ook al in 1995 vastgesteld door het ‘National Research Council’ (NRC): 

‘[a significant reason for this dramatic advance in computing technology and the subsequent 

increase in innovation and productivity is the] extraordinarily productive interplay of federally 

funded university research, federally and privately funded industrial research, and entrepreneurial 

companies founded and staffed by people who moved back and forth between universities and 

industry.’89 
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Toch was het PITAC rapport met name kritisch ten opzichte van het federale ICT R&D 

beleid: de investeringen door de federale overheid waren inadequaat en te veel gefocust op 

de korte termijn. De steun voor fundamenteel ICT onderzoek voor de lange termijn stond 

volgens het PITAC rapport in geen verhouding tot het belang van ICT voor de aspiraties 

van de VS op onder andere het gebied van economie, gezondheid en wetenschap. 

Essentiële problemen op computergebied werden niet opgelost en  tempo waarin nieuwe 

ideeën werden geïntroduceerd was gevaarlijk laag. Door het PITAC werd dan ook een 

aantal concrete aanbevelingen gedaan:87 

!"NSF aanmoedigen om een leidende rol te vervullen op het gebied van 

fundamenteel onderzoek en hier ook de noodzakelijke middelen voor geven; 

!"HPCC programmal uitbreiden met alle belangrijke federale R&D activiteiten; 

!"Breder scala aan onderzoeksondersteuningen bieden om projecten met een grotere 

draagwijdte en van langere duur te kunnen ondersteunen; 

!"Programma voor ‘Enabling Technology Centers’ opzetten dat als drijfveer voor 

onderzoek werkt door onderzoek naar kritieke toepassingen; 

!"Jaarlijkse evaluatie van onderzoeksdoelen en subsidiemethodes instellen. 

Doordat de PITAC mede was aangesteld door het congres (de federale 

volksvertegenwoordiging, vergelijkbaar met de Tweede Kamer) genereerde het PITAC 

rapport veel aandacht van congresleden voor de R&D in de ICT. De aandacht van het 

congres is van groot belang omdat alle begrotingsvoorstellen van de president, dus ook die 

R&D subsidies betreffen, vaak één voor één al dan niet worden aangenomen door het 

congres. 

Naar aanleiding van het PITAC rapport werd het ‘Networking and Information 

Technology Research and Development’ (NITRD) programma gestart als gezamenlijk 

platform van meerdere instanties. Dit programma wordt gecoördineerd door de 

‘Interagency Working Group on Information Technology Research and Development’ 

(IWG/ITRD) van het NSTC. Het NITRD programma is hiermee de opvolger van het 

HPCC programma dat stamde uit 1991. In Figuur 32 is een schematisch overzicht te zien 

van de huidige organisatie op federaal niveau voor ICT R&D programma’s.90  
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Figuur 32 Coördinatie van federale ICT R&D 
programma’s90 

Centraal in het schema staat de werkgroep, rechts daarvan zijn de verschillende 

deelnemende instanties opgesomd. De samenstelling van deze groep instanties is in 

hoofdlijnen sinds de start van het HPCC programma nauwelijks gewijzigd. Er zijn een paar 

instanties bijgekomen, maar dit zijn allemaal afdelingen binnen departementen als DoD en 

‘Department of Energy’ (DoE) die reeds deelnamen.91 De zeven blokjes in de onderste rij 

zijn de ‘Program Component Areas’ (PCAs), de zeven kerngebieden waarin het NITRD 

programma is onderverdeeld. Naar aanleiding van het PITAC rapport is voor het eerst het 

federale ICT beleid zo ver uitgesplitst op beleidsniveau. Het grote voordeel hiervan is dat 

voor het eerst goed zichtbaar te maken is wat bijvoorbeeld het federale beleid ten aanzien 

van grid computing is. Grid computing is enerzijds het beste te plaatsen onder het 

kerngebied ‘Large Scale Networking’ (LSN) omdat een grid een netwerkvorm is. Binnen 

LSN zijn er drie subgroepen te onderscheiden: 

!"‘Joint Engineering Team’ (JET): voorziet in de coördinatie van hoogwaardige 

onderzoeksnetwerken om transparantie, interoperabiliteit en het delen van 

hulpbronnen zoals rekenkracht van computers en glasvezelkabels. 
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!"‘Network Research Team’ (NRT) voor de coördinatie op het gebied van 

samenwerking en kennisdeling.  

!"‘Middleware and Grid Infrastructure Coordination’ (MAGIC) houdt zicht bezig 

met de ontwikkeling van middleware, interoperabiliteit en blijvende infrastructuur. 

Anderzijds is een grid ook vergelijkbaar met een supercomputer en daarom is het 

kerngebied ‘High End Computing’  (HEC) ook relevant. Voorbeelden van met 

overheidssteun uitgevoerd onderzoek op het gebied van HEC zijn:90 

!"Simulatie van een Supernova explosie - DoD 

!"Simulatie van watertransport door eiwitten in cellen – NSF en ‘National Institutes 

of Health’ (NIH) 

!"Omgevingsmodellering, bijvoorbeeld de kustlijn bij Chesapeake Bay – onder 

andere ‘Environmental Protection Agency’ (EPA) 

Voor dit onderzoek zijn daarom beide kerngebieden als relevant voor grid computing 

aangemerkt. Binnen het werkgebied van zowel HEC als LSN vallen diverse meerjarige 

programma’s, zoals het in 2001 gestarte ‘NSF Middleware Initiative’ (NMI). NSF is het 

NMI gestart om te voorkomen dat er teveel differentiatie en incompatibiliteit zou ontstaan 

op het gebied van middleware. Of zoals de programmadirecteur van het NMI Kevin 

Thompson het zegt: 

‘Before NMI, middleware was in danger of becoming ‘balkanized,’ with many differing research 

communities developing independent – and often incompatible – solutions to similar problems of 

interoperability and resource sharing. Now, by creating production-quality middleware using open-

source and open-standards approaches, NMI-sponsored projects avoid duplication of effort and 

provide a common foundation on which varied communities may build their own customized 

applications.’92 

Thompson doet het hier voorkomen of er zonder hulp van het NSF nooit iets terecht zou 

komen van de standaardisatie van de middleware, maar dat is enigszins overdreven. Het 

GGF bestond al eerder dan het NMI en is een zeer open en geschikt platform voor 

standaardisatie van middleware. De rol van het NMI is om te zorgen dat ook van 
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overheidswege een eenduidig en efficiënt beleid gevoerd wordt. Dankzij het NMI sluit het 

overheidsbeleid heel goed aan bij de onderzoekspraktijk.  

Door de vernieuwde opzet is het NITRD budget op twee manieren in te delen: zowel naar 

instantie als naar onderzoeksgebied. Bovendien is eventueel nog een indeling naar 

onderzoeksgebied per instantie mogelijk. In Figuur 33 is het NITRD budget voor FY 2001 

tot en met FY 2005 ingedeeld naar de instanties die het budget verdelen. Het NSF heeft 

duidelijk het meest te verdelen. Bijna al het NITRD budget van het NSF valt onder het 

NSF directoraat ‘Computing and Information Systems and Engineering’ (CISE) waaronder 

ook het NMI valt.89 Voor 2004 bestond de NITRD aanvraag van het NSF voor ruim 80% 

(584 miljoen dollar) uit aanvragen vanuit CISE. 

 

Figuur 33 Verdeling NITRD budget per instantie, FY 
2001-200593 

Uit het linker diagram van Figuur 3494 blijkt dat het kerngebied HEC de meeste subsidie 

ontvangt (43%) het is zelfs uitgesplitst in infrastructuur en applicaties en R&D. In het 

rechter diagram is de verdeling van het budget van het NSF te zien. Deze wijkt niet veel af 

van het totaal, ook hier is HEC de grootgebruiker met een aandeel van 41%. 
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Figuur 34 Verdeling NITRD budget FY 2003 naar 
onderzoeksveld: links totaal, rechts NSF 

4.5 9/11: een trendbreuk? 
In het kader van de hoofdvraag van dit onderzoek is het relevant om even kort stil te staan 

bij de vraag of de terroristische aanslagen van 11 september 2001 (‘9/11’) hebben gezorgd 

voor een trendbreuk in het Amerikaanse federale R&D beleid, in het bijzonder op het 

gebied van ICT. Voor de algemene R&D is dit zeker het geval. Uit de gepresenteerde 

figuren blijkt echter ook gelijk dat de toename vooral op het gebied van defensie R&D ligt. 

Dit is niet verwonderlijk gezien de algehele perceptie van een dreiging voor de 

Amerikaanse nationale veiligheid.81 De toename van de federale R&D investeringen op het 

gebied van met name defensie, gezondheidszorg en bestrijding van terrorisme 

(‘counterterrorism’) deed wel het aandeel van het bedrijfsleven in de R&D financiering 

slinken. Voor het eerst sinds eind jaren zeventig stijgt het aandeel van de federale overheid 

weer ten opzichte van dat van het bedrijfsleven. Dit is duidelijk zichtbaar helemaal rechts in 

Figuur 27; Totale R&D uitgaven naar financieringsbron (relatief). In 2002 nam het aandeel 

van de overheid met 3,2 procent toe tot 28,3 procent.77 
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Figuur 35 Daadwerkelijke NITRD subsidies vergeleken 
met PITAC aanbevelingen 

Het NITRD budget daarentegen is juist enigszins afgevlakt en blijft daarmee nog verder 

achter bij de door de PITAC geadviseerde hoeveelheden (Figuur 35). Ook binnen de 

afzonderlijke aandachtsgebieden binnen het NITRD budget zijn geen significante 

veranderingen merkbaar. Sinds de HPCC Act in 1991 was al een trend ingezet die meer 

gericht was op de nationale veiligheid. Hierdoor past het huidige NITRD beleid zonder al 

te veel aanpassingen goed binnen het nieuwe beleid dat gericht is op terrorismebestrijding. 

Slechts de R&D subsidies op het gebied van ‘Large Scale Networking’ zou gevaar kunnen 

lopen. Het open en grensoverschrijdende karakter van deze onderzoekstak valt moeilijk te 

rijmen met de neiging om de VS dicht te ‘timmeren’ voor alle terroristische invloeden van 

buiten vanuit de wens om de Amerikaanse veiligheid te beschermen. Hier is echter nu nog 

zeer weinig van te merken, vermoedelijk omdat de onderzoeksprogramma’s gemiddeld 

enkele jaren duren. Als er al gevolgen zijn, is dit pas op het moment dat 

onderzoeksprogramma’s niet verlengd zullen worden. 
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4.6 Karakterisering overheidsbeleid 
Als besluit van dit hoofdstuk wordt nu antwoord gegeven op de deelvraag die aan het 

begin van dit hoofdstuk gesteld werd:  

Op welke wijze kan het Amerikaanse overheidsbeleid met betrekking tot grid computing 

gekarakteriseerd worden? 

R&D op het gebied van (de oervormen van) grid computing heeft weinig te maken gehad 

met een formeel overheidsbeleid. Doordat alle ICT niet als een volwaardige technologie 

werd gezien, maar meer als een technologie die andere technologieën mogelijk maakt is er 

wel relatief veel ruimte geweest voor fundamenteel onderzoek dat heeft kunnen leiden tot 

de eerste grid concepten.  Juist het gebrek aan een nadrukkelijke sturing vanuit de federale 

overheid schiep een situatie waarin de idee van grid computing bedacht kon worden. Dit is 

in het verleden ook gebeurt met het Internet, dat kwam ook indirect maar onbedoeld 

dankzij overheidssteun tot stand. 

Sinds de HPCC Act in 1991 zijn de uitgaven op NITRD gebied afzonderlijk te raadplegen. 

Het NITRD budget nam in de eerste jaren flink toe, ook al ontbrak er nog een concreet 

beleid. Het succes van het Internet dat in diezelfde periode op gang kwam, heeft de grid 

onderzoekers geen windeieren gelegd. Als eerste keken zij verder dan het Internet en met 

name het NSF beloonde dit met subsidies waardoor bijvoorbeeld de Globus Toolkit kon 

worden ontwikkeld in 1995. Pas na het PITAC rapport uit 1999 werd een overheidsbeleid 

geformuleerd met betrekking tot grid computing. Het NSF Middleware Initiative (NMI) 

dat in 2001 van start ging is hiervan een concreet voorbeeld. 

Het overheidsbeleid ten aanzien van grid computing kenmerkt zich dus door een 

voortdurende ontwikkeling die pas in de laatste jaren heeft geleid tot een daadwerkelijk grid 

beleid. 
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5  INNOVATIESYSTEEM 

Om inzicht te verschaffen in de Amerikaanse situatie rond grid computing, zal in dit 

hoofdstuk kort worden ingegaan op de verschillende actoren en hun onderlinge 

verhoudingen. De vraag die centraal staat is dan ook: 

Welke actoren spelen een rol in het innovatiesysteem rondom grid computing en op welke wijze  

zijn deze met elkaar gerelateerd? 

Als leidraad wordt voor dit hoofdstuk gebruik gemaakt van het Triple Helix model voor 

innovatie. In hoofdstuk twee, Onderzoeksmethode en theoretisch kader, is de achtergrond 

en de basis voor dit model reeds beschreven. In dit hoofdstuk worden eerst de drie helices 

afzonderlijk beschreven (A, B en C), gevolgd door een beschrijving van de 

interactievlakken in het Triple Helix model (1, 2, 3 en 4), zie ook Figuur 36 hieronder. De 

nadruk ligt op het mesoniveau binnen de Triple Helix. 

 

Figuur 36 Weergave Triple Helix; de letters zijn de 
helices, de cijfers de interacties 

5.1 Beschrijving helices afzonderlijk 
5.1.1 Universiteiten 

Vanuit de wetenschap spelen de onderzoekscentra op het gebied van informatica de 

grootste rol. De belangrijkste universiteiten die betrokken zijn bij de ontwikkeling van grid 

computing zijn de University of Southern California (Information Sciences Institute) en de 
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University of Chicago. Onderzoekers van deze universiteiten zijn sinds het begin betrokken 

bij grid projecten. De universiteiten die betrokken zijn bij een van de grid toepassingen, het 

OptIPuter project, hebben ook allemaal naast het OptIPuter project onderzoeksactiviteiten 

op grid gebied. Deze universiteiten zijn:95 

- University of California in San Diego 

- University of Illinois in Chicago 

- San Diego State University  

- University of California, Irvine 

- University of Southern California, Information Sciences Institute 

- Northwestern University (in Chicago) 

- Texas A&M University 

De universiteiten in Californië en Illinois (dat wil zeggen: Chicago) zijn de universiteiten die 

de grootste rol spelen op het gebied van grid computing.  

5.1.2 Overheid 
Met de overheid worden zowel de federale overheid, de staatsoverheid en de lokale 

overheid bedoeld. In het kader van innovatiesystemen speelt de federale overheid de 

grootste rol. In de 36 ‘Federally Funded Research and Development Centers’ (FFRDC) 

voert de overheid haar eigen onderzoek uit. Een FFRDC zijn laboratoria van de overheid 

waar op contractbasis onderzoek en ontwikkeling plaats vindt. FFRDC’s zijn in principe 

nauw verbonden aan een universiteit, onderzoeksconsortium of bedrijf. De meeste 

FFRDC’s, respectievelijk 16 en 10, vallen onder het Department of Energy (DOE) en het 

Department of Defense (DoD).96 

Eén van de belangrijkste FFRDC’s op het gebied van grid computing is het aan de 

Universiteit van Chicago verbonden Argonne National Laboratory (ANL). Grid-goeroe 

Ian Foster is verbonden aan dit lab. ANL stond aan de wieg van grid computing en is een 

van de hoofdsponsoren van het Global Grid Forum (GGF). 
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5.1.3 Industrie 
Met de term Industrie worden zowel de bedrijven bedoeld die betrokken zijn bij de 

ontwikkeling van grid computing en bijvoorbeeld middleware maken en verkopen of 

infrastructuur leveren. Maar ook de bedrijven die grid computing willen inzetten in hun 

bedrijf en dus dergelijke middleware zouden willen kopen vallen in deze helix. In veel 

economische modellen zijn vraag en aanbod gescheiden, zo niet in het Triple Helix model 

voor innovatie.  

Analist ‘the 451 group’ heeft de belangrijkste bedrijven die zich op grid computing hebben 

gestort op een rij gezet97: 

Grote bedrijven: IBM, HP, Microsoft en Sun; 

Middelgrote bedrijven: AMD, Ascential, Computer Associates, Fujitsu, Intel, Oracle, 

OSA, Platform Computing, SAS, SGI en Veritas 

De prominente rol van Microsoft is op zijn minst opvallend te noemen. Grid computing 

heeft namelijk openheid als uitgangspunt en bestaat enkel uit Open Source Software (OSS) 

met Linux als het besturingsplatform. Microsoft daarentegen houdt krampachtig de 

broncode van alle Windows software geheim. Microsoft verklaart de interesse voor grid als 

volgt: het grid wordt gezien als een ‘ecosysteem’ waar de technologie van Microsoft kan 

bloeien.98 Met andere woorden: Microsoft wil dicht bij het grid-vuur zitten om zo adequaat 

in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen. 

De grote reuzen ontwikkelen ieder hun eigen grid computing strategie nu de eerste 

commerciële toepassingen mogelijk zijn. Volgens Ian Foster is het voorlopige 

verkoopverhaal dat met behulp van grid computing efficiënter gebruik gemaakt kan 

worden van computing resources. 99 Door bovendien grid technologieën in de producten te 

verwerken, wordt de drempel voor veel gebruikers lager. Oracle heeft in 2003 besloten om 

grid mogelijkheden in haar vlaggenschip (Oracle 10g database)  op te nemen en hierdoor 

de drempel voor veel gebruikers van deze software te verlagen om ook grid te gebruiken.62 

Apple heeft zijn eigen Advanced Computation Group (ACG) die een eigen computational 

clustering technologie onder de naam Xgrid ontwikkelde die in januari 2004 werd 

gepresenteerd.100  
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De bedrijven die bij grid computing betrokken zijn doordat ze de benodigde infrastructuur 

leveren zijn: AT&T, Packard Bell, Sprint, Ameritech, MCI, Atlantic Bell.47 

Tot slot zijn er nog de bedrijven die de eerste commerciële toepassingen gebruiken. Dat 

zijn er nog niet zo veel omdat commerciële grid computing nog sterk in ontwikkeling is. 

Eén van de eerste grid adoptanten is oliemaatschappij Shell. Naast de robuuste ICT 

oplossing die een grid biedt zodat Shell onderzoekers zich niet met ICT problemen hoeven 

bezig te houden is, heeft Shell er baat bij om de samenwerking binnen de verschillende 

bedrijfsonderdelen te vergroten. IBM levert het totaalpakket voor grid computing. 

5.2 Interacties tussen de drie helices 
Volgens het Triple Helix model zorgt juist de interactie tussen de drie helices voor 

innovativiteit. Dit gaat zeker op voor grid computing. Bijna alle geboekte R&D resultaten 

kwamen tot stand nadat partijen uit de verschillende helices hadden samengewerkt. In dit 

deel van dit hoofdstuk worden de activiteiten op de vier overlappingsgebieden beschreven. 

Eerst komen de drie gebieden aan bod met interactie tussen twee helices (1, 2 en 3) en tot 

slot komt het gebied aan bod waar alledrie de helices elkaar overlappen (4). 

5.2.1 Universiteiten & Industrie 
Verschillende groepen uit de wetenschap als de industrie werken aan de ontwikkeling van 

standaarden. Logisch, volgens Foster, want ze hebben dezelfde belangen en zorgen: ‘every 

site is concerned about security, about protecting their data. Everyone is concerned about network 

management costs and interoperability’101 De institutionalisering van deze samenwerking is het 

Global Grid Forum (GGF).  Industrie sponsort de werkzaamheden van het GGF, maar 

neemt daar tegelijkertijd ook aan deel. Overigens worden de activiteiten van het GGF 

inmiddels ook indirect door de overheid gesponsord, bijvoorbeeld via onderzoeksinstituten 

die afhankelijk zijn van overheidssubsidies. Het GGF is in de Triple Helix eigenlijk al 

verschoven van het raakvlak van twee helices naar het raakvlak van de drie helices. 

De ontwikkeling van grid producten wordt gekenmerkt door de samenwerking tussen 

bedrijven en universiteiten. Bedrijven halen namelijk onderzoekers uit de 

universiteitswereld binnen in hun eigen R&D centra of ze sponsoren gericht onderzoek op 

universiteiten op voorwaarde dat ze het alleenrecht krijgen om de resultaten te gebruiken in 

hun productie.  
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Tenslotte hoort hier nog een opmerking over Apple. Een van de plaatsen waar met Apples 

en grid gewerkt wordt is Virginia Tech, de technische universiteit in Virginia. Daar 

bouwden ze een supercomputer met 1100 power mac G5s in een clusteropstelling die het 

tot de top drie in de supercomputer ranglijst schopte. Dit was echter een cluster van 

identieke gelijksoortige computers, en mag dus eigenlijk geen grid genoemd worden. Apple 

heeft met de Xgrid technologie wel laten zien dat er aanzienlijke resultaten behaald kunnen 

worden. Wellicht is dit een eerste stap van Apple op weg naar grid computing.102 

5.2.2 Overheid & Universiteiten 
De nauwe banden tussen FFRDC’s en universiteiten leiden logischerwijs tot innige 

samenwerkingsactiviteiten. In het geval van grid computing was er sprake van 

samenwerking tussen het FFRDC Argonne National Laboratory, de University of Chicago 

en de University of Southern California. De financiering kwam voornamelijk van de 

overheid en wel van DoE, NSF, NASA en DARPA.46 Deze samenwerking (het Globus 

Project) leverde de Globus Toolkit op. 

Minstens zo belangrijk als de rol van onderzoeker is de rol van financierende partij voor de 

overheid. De federale overheid is de belangrijkste sponsor van (fundamenteel) onderzoek, 

ook in het geval van grid computing. Gevolg hiervan is de afhankelijkheidsrelatie: de 

federale overheid bepaalt in sterke mate op welke gebieden onderzoek kan worden 

uitgevoerd. 

De Bayh-Dole Act uit 1980 speelt een belangrijke rol in de verhoudingen tussen de 

overheid en de universiteiten. Dankzij de Bayh-Dole Act kunnen universiteiten hun 

uitvindingen die gedaan zijn met overheidsgeld toch octrooieren en ten gelde maken.103 De 

Globus Toolkit is hier een zeer goed voorbeeld van. Het onderzoek werd grotendeels door 

overheidsinstanties gesubsidieerd, maar kon door de ontwikkelaars zelf op de markt gezet 

worden.  

Grid computing past niet precies binnen een van de kerngebieden van de ‘Interagency 

Working Group on Information Technology R&D’ zoals in hoofdstuk vier duidelijk werd. 

De onderzoeksinitiatieven werden geschaard onder Large Scale Networking of High-End 

Computing. Een aanpassing van deze kerngebieden is natuurlijk altijd mogelijk, zeker als 

een nieuw onderzoeksgebied steeds meer vorm krijgt. In 2003 verscheen een NSF rapport 

met de title ‘Revolutionizing Science and Engineering Through Cyberinfrastructure’ waarin 
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geadviseerd werd om 1 miljard dollar beschikbaar te stellen om ‘grid-style computing’ een 

gangbaar onderzoeksmiddel te maken.46 

5.2.3 Overheid & Industrie 
De Bayh-Dole Act heeft ook gevolgen voor de verhoudingen tussen overheid en industrie. 

Want ook uitvindingen die volgen op door de overheid gesubsidieerd onderzoek bij 

bedrijven, mogen per definitie door de uitvoerders van het onderzoek vermarkt worden. 

Enerzijds is dus de overheid een partij die ontwikkelingen in de industrie financiert. 

Anderzijds is de overheid vooral een klant van de ICT industrie. Momenteel geeft de 

Amerikaanse overheid meer uit aan ICT dan tijden de ICT hype eind jaren negentig. 

Hierdoor speelt de politiek in Washington een steeds belangrijkere rol in de ICT industrie.37 

Alhoewel grid computing zeer geschikt zou zijn voor de onderlinge communicatie binnen 

de oveheid (bijvoorbeeld in het DHS), heeft nog geen enkel ministerie deze stap gezet. 

Mogelijk wacht men eerst de ervaringen in de industrie af.  

5.2.4 Universiteiten, Industrie en Overheid 
De activiteiten van de drie helices gezamenlijk zijn onder een noemer te vangen: CRADA. 

CRADA staat voor ‘Cooperative Research and Development Agreement’ en is een 

instrument om de samenwerking tussen federale laboratoria (de FFRDC’s) met partijen uit 

de industrie en wetenschap te laten werken aan gezamenlijke R&D projecten. In de 

CRADA overeenkomst staat per project beschreven wie welke bijdrage levert, afspraken 

over intellectueel eigendomsrecht en op welke wijze de onderzoeksresultaten beschermd 

zijn. Onderzoek naar grid computing leent zich uitstekend voor de CRADA opzet. 

Immers, grid computing ís samenwerking. De ontwikkeling van de Globus Toolkit is een 

van de meest succesvolle CRADA projecten.104 Veel onderzoek op grid gebied wordt in 

multidiscplinaire teams verricht, bijvoorbeeld aan de UCSD.47  

Het succesvolle  I-WAY 95 experiment was een inspiratiebron voor veel dat volgde:4  

- US Defense Advanced Research Projects Agency gaf geld aan het Globus project 

voor vervolgonderzoek en dit leidde tot de eerste versie van de Globus Toolkit in 

1997 die in datzelfde jaar op 80 plaatsen gedemonstreerd werd. 

- Ondertussen financierde de NSF de vorming van het National Technology Grid 

om universiteitswetenschappers met high-end computers met elkaar te verbinden 
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- en NASA bouwde aan haar Information Power Grid (met vergelijkbare doelen als 

NSF) 

- en het DOE startte pionierswerk om grids toe te passen in wetenschappelijk 

onderzoek. 

5.3 Conclusie innovatiesysteem 
Aan het eind van dit hoofdstuk keren we terug tot de deelvraag die centraal stond: 

Welke actoren spelen een rol in het innovatiesysteem rondom grid computing en op welke wijze  zijn 

deze met elkaar gerelateerd? 

Actoren uit alle drie de helices spelen een rol in het innovatiesysteem. Er zijn enkelel 

universiteiten in Chicago en Californië zeer actief met grid computing bezig. Dit doen zij in 

nauwe samenwerking met overheidslaboratoria, de FFRDC’s. De overheid speelt echter 

ook de rol van subsidieverlener, zowel naar universiteiten als naar de industrie toe. De 

industrie speelt vooral een rol in samenwerkingsverbanden met universiteiten en/of 

overheidslaboratoria. In de Globus Alliantie die de Globus Toolkit ontwikkelt wordt de 

invloed van de industrie steeds duidelijker merkbaar. Dit geldt ook voor de kern van het 

innovatiesysteem, het Global Grid Forum. Het GGF is hét vlak waarop alledrie de helices 

samenwerken.   
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6  HOMELAND SECURITY 

Sinds de terroristische aanvallen op 11 september 2001 maakt met name de Amerikaanse 

overheid zich grote zorgen om de veiligheid van de VS, de zogenaamde ‘Homeland 

Security’. Dit is een aangelegenheid op nationaal nieveau, vandaar dat de federale overheid 

de regie voert. Een praktisch gevolg hiervan is de oprichting van een speciaal ministerie, 

het Department of Homeland Security (DHS). Deze aandacht kan grote gevolgen hebben 

voor de ontwikkelingen op Grid gebied. De aandacht voor Homeland Security lijkt zich er 

met name op te richten om grensoverschrijdend verkeer van mensen, goederen, kennis 

enzovoort zo beperkt mogelijk te houden. Met name omdat Grid-technologie openheid en 

(internationale) samenwerking als uitgangspunten heeft en dit de kwetsbaarheid van 

netwerken kan vergroten. Hierdoor zouden de VS zich in een isolement kunnen plaatsen 

en het welslagen van Grid kunnen verhinderen. De kans bestaat zelfs dat de VS de huidige 

(gedeelde) toppositie op het gebied van Grids en grootschalige netwerken gaat verliezen. 

Een ander gevolg kan juist zijn dat door de verhevigde aandacht voor cybersecurity de 

Grid-technologie verbetert en heel veilig en betrouwbaar wordt en veel nieuwe 

mogelijkheden tot onderzoek en toepassingen biedt. 

Er zijn dus diverse mogelijke scenario’s waar DHS in meer of mindere mate een rol speelt 

in de ontwikkeling van grid computing. Om een zo realistisch mogelijke kijk op deze rol te 

krijgen, wordt in dit hoofdstuk inzichtelijk gemaakt waar de aandacht voor Homeland 

Security eigenlijk vandaan komt, welke maatregelen er op het gebied van Homeland 

Security zijn genomen en welke invloeden er reeds merkbaar zijn op het gebied van R&D. 

De vraag die centraal staat in dit hoofdstuk is: 

Welke gevolgen hebben de aanslagen van 11 september 2001 op het Amerikaanse overheidsbeleid 

en R&D op het gebied van ICT? 

6.1 Context 
De wens van Amerikanen om hun land te beschermen tegen gevaren van binnen en van 

buitenaf vindt zijn oorsprong in de ‘declaration of independence’ in 1776, het jaar waarin 

de Verenigde Staten ontstonden.  
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Op 7 December 1941 vond de aanval op Pearl Harbor plaats, een Amerikaanse legerbasis 

op Hawaï. Ook al was dit officieel nog geen Amerikaans grondgebied (Hawaï trad in 1959 

toe tot de Verenigde Staten) de schok was in de hele VS voelbaar. Nooit eerder waren 

Amerikanen op hun eigen grondgebied, of wat zij als zodanig beschouwden, aangevallen. 

De aanval leidde tot de grootste verliezen voor de VS sinds de burgeroorlog in de 19e 

eeuw. Meer dan 2.000 Amerikaanse militairen werden gedood op één dag.105 De directe 

reactie was om het aantal manschappen uit te breiden. Aan het einde van de Tweede 

Wereldoorlog was het Amerikaanse leger het machtigste leger ter wereld.106 In 1947 werd 

het ministerie van defensie (Department of Defense, DoD) opgericht en sinds 1949 vallen 

de drie grote defensie afdelingen (landmacht, luchtmacht en marine) evenals kleinere 

eenheden als de Nationale Garde onder directe leiding van DoD. Sindsdien heeft het 

Amerikaanse leger aan diverse militaire operaties deelgenomen (Korea, Vietnam) waarbij in 

totaal weliswaar grote verliezen werden geleden, maar nooit in grote aantallen ineens en 

nooit op Amerikaans grondgebied. De Amerikaanse militairen en burgers waanden zich tot 

11 september volstrekt veilig op eigen grondgebied, met name vanwege de militaire 

suprematie. 

De terroristische aanslagen van 11 september 2001 (vanaf hier ‘9/11’ genoemd) op het 

World Trade Center in New York en het militaire hoofdkwartier, het Pentagon, bij 

Washington, DC veroorzaakten een enorme deuk in het Amerikaanse gevoel van 

onaantastbaarheid.  

9/11 feiten107 

Vier gekaapte vliegtuigen crashen binnen anderhalf uur: twee in New York, NY, een in 

Washington, DC en een in Somerset County, PA 

Lokatie Aantal doden 
World Trade Center New York 2.823 
Pentagon, Washington 189 
Lege vlakte, Pennsylvania 44 

De slachtoffers waren afkomstig uit ruim 90 landen, voor het grootste deel uit de VS. 

Niet alleen werden de VS aangevallen op eigen grondgebied, de slachtoffers waren 

bovendien burgers. Plotsklaps was niets en niemand meer veilig. De psychische impact op 

de Amerikaanse bevolking moet niet onderschat worden, zo blijkt uit onderzoek na een 

jaar onder ruim 1000 studenten.108 



Afstudeerscriptie Jacomien Drent augustus 2004 

 81 

6.2 Maatregelen  
De aanslagen hadden veel gevolgen. Niet alleen op persoonlijk vlak voor de Amerikanen, 

zoals de traumatisering, maar ook op de dagelijkse gang van zaken. Beveiliging werd nog 

belangrijker dan het al was. Bij openbare gebouwen vind standaard veiligheidscontroles 

plaats, voor gratis musea ontstaan wachtrijen voor de beveiligingspoortjes, in hartje New 

York zijn bij het busstation geen bagagekluisjes meer aanwezig en in de luchtvaart wordt er 

alles aan gedaan om in de toekomst kapingen te voorkomen. Met al deze maatregelen 

wordt heel er goed ingespeeld op de behoefte van het volk. In hoeverre dergelijke ad hoc 

oplossingen daadwerkelijk effectief zijn, kan misschien nooit achterhaald worden. Bij het 

Empire State Building in New York moeten toeristen drie maal door een poortje, maar het 

eerste poortje staat pas op de eerste verdieping. Mijns inziens kan iemand die kwaad wil 

nog steeds ongestoord het gebouw inlopen en zijn gang gaan. Er kunnen ook vraagtekens 

geplaatst worden bij het enorm gegroeide aantal beveiligingsbeambten. Een groot aantal 

moet wel in zeer korte tijd zijn opgeleid wat de kwaliteit niet ten goede zal zijn gekomen.  

De koers van het overheidsbeleid is ook bijgesteld sinds de aanslagen. De VS hebben 

duidelijk een keuze gemaakt om het terrorisme te vuur en te zwaard te bestrijden door 

onder andere de veiligheid te verhogen ten koste van vrijheid.109 Eén van de belangrijkste 

daden op dit gebied is ‘Public Law 107-56’. Reeds op 26 oktober 2001 werd deze wet 

geldig nadat de President zijn handtekening onder de PATRIOT Act had gezet. Tijdens de 

drie voorafgaande dagen was de PATRIOT Act gepresenteerd en aangenomen door het 

huis en senaat. Dit is extreem snel voor een dergelijke procedure. De officiële naam van het 

wetsvoorstel luidde: ‘Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to 

Intercept and Obstruct Terrorism’, vaak afgekort met het acroniem PATRIOT. Met de 

PATRIOT Act wordt in veel gevallen een carte blanche gegeven aan de federale overheid 

voor de bestrijding van terrorisme.110 Hierin schuilt het gevaar van  machtsmisbruik door 

de uitvoerende instanties.111 

Omdat de aanslagen hadden aangetoond dat het Internet als informatiebron zich had 

ontwikkeld tot een  kwetsbare plek, haalden overheid en bedrijven veel mogelijk gevoelige 

informatie uit de openbare ruimte. ‘The concern for homeland security has led to thousands of web 

pages and documents at public reading rooms being withdrawn.’112 De reactie van de overheid om 

zoveel mogelijk informatie als vertrouwelijk en geheim te bestempelen gebeurt ad hoc en 

zet de democratische beginselen op de helling. Burgers in een democratie hebben het recht 

om te weten wat de overheid uitvoert en van plan is. Het is een hele klus om een balans te 
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vinden tussen dit recht en de bestrijding van terrorisme. Wel is duidelijk dat informatie veel 

waarde kan hebben en dat daar zorgvuldig mee omgesprongen moet worden. 113 De FBI 

heeft in dit kader een ‘Internet content advisory’ uitgebracht om de informatievoorziening 

van de overheid op een enigszins uniforme wijze te regelen. Maar eigenlijk zou het beter 

zijn als er een overheidsbreed beleid ten aanzien van de inhoud van websites zou zijn.114 

Cyberterrorisme gaat over het met behulp van computers proberen terroristische daden te 

plegen. De overheid heeft ook cybersecurity als speerpunt gekozen. De bestrijding van het 

cyberterrorisme vindt plaats door zowel veiligheidsmaatregelen te nemen als ook grotere 

controle uit te oefenen op informatie (van de overheid). In Figuur 37 wordt duidelijk dat de 

aanpak van cyberterrorisme slechts zinvol is als het nauw verbonden is de rest van de 

terrorismebestrijding. President Bush tekende op 27 november 2002 de ‘Cyber Security 

Research and Development Act’. Deze wet stelt geld beschikbaar aan NSF en NIST om 

hun onderzoeksprogramma’s op het gebied van ‘computer and network security’ (CNS) uit 

te breiden, en onderzoekers binnen dit veld op te leiden en te trainen. De bedoelingen 

waren goed, maar de budgetten voor FY2003 en FY 2004 bleven echter significant lager 

dan de budgetten uit de wettekst.   

 

Figuur 37 Cybersecurity omvat zowel 
veiligheidsverhoging als informatiecontrole 

ICT kan ook zeer goed ingezet worden als middel om terrorisme te bestrijden. Met behulp 

van ICT kan naadloos samengewerkt worden om een gezamenlijk front te bouwen.115 Het 

delen van informatie door verschillende overheidsinstanties kan nog veel intensiever. Tot 

9/11 werd dit geremd door de (ongeschreven) Originator Control (ORGON) regel. Deze 

regel bepaalt dat wanneer overheidsinstanties informatie met elkaar delen dat de bron van 

de informatie controle houdt over wat er met die informatie gebeurt en in hoeverre die 
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informatie mag worden vrijgegeven. Deze regel is in strijd met het principe van het recht 

op informatie en ondermijnt mogelijk het gezag van de overheid. 116 Voor het ICT zijn er 

zowel korte termijn doelen als lange termijn doelen gesteld. De nadruk ligt op beveiliging 

(encryptie van data) en identificatie (authenticiteit). Fundamenteel onderzoek is van 

levensbelang om een robuuste en weinig kwetsbare infrastructuur te realiseren. De politiek 

moet oppassen dat het geen projecten stopt die niet direct resultaat opleveren of soms zelfs 

even doodlopen. Dit kunnen juist cruciale ontwikkelingen voor de toekomst zijn. Wat 

betreft de korte termijn is het al een stap in de goede richting als alleen al de reeds 

bestaande mogelijkheden op het gebied van cybersecurity benut zouden worden.117 De 

aanslagen hebben het belang benadrukt van:118 

!"begrijpelijke continuïteits- en  hervattingsplannen (een plan B, mocht er iets 

gebeuren) 

!"decentralisatie van handelingen 

!"inbouwen systeem redundantie om zwakke plekken uit te bannen 

Op alle drie de vlakken zijn al oplossingen voor handen. Op de laatste twee vlakken is 

mogelijk een grote rol weggelegd voor grid computing. Grid computing heeft een 

decentrale organisatie en door de gridopstelling maximale redundantie. Met name ook de 

overheid zou met behulp van grid computing een fikse stap kunnen zetten in de strijd 

tegen het terrorisme. Echter, dan zou het fundamenteel onderzoek op grid gebied in het 

gedrang kunnen komen. De grid onderzoeksgemeenschap is in hoge mate afhankelijk van 

overheidssubsidies en de overheid zou dan kunnen bewerkstelligen dat er meer 

toepassingsgericht onderzoek komt. Hiermee wordt de innovatieve kracht van grid 

computing dan onderuit gehaald. 

Grid computing kan overigens ook een rol spelen in de ontmaskering van terroristen 

volgens de nationale onderzoeksraad: 

‘Advances in information fusion, which is the aggregation of data from multiple sources for the 

purpose of discovering some insight, may be able to help in uncovering terrorists or their plans in 

time to prevent attacks. (…) the essential problem is how to identify potential threats amidst 

enormous amounts of possibly relevant information; sophisticated techniques for filtering and 

processing this information are needed.’117 
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6.3 Homeland Security 
Bovenstaande maatregelen en aanbevelingen zijn nogal op een ad hoc wijze georganiseerd. 

De oprichting van het ‘Office for Homeland Security’ (OHS) dat groeide tot het 

‘Department of Homeland Security’ (DHS) leek prima in het rijtje te passen. Inmiddels lijkt 

het er op dat deze ontwikkeling structureel van aard is en zeer adequaat wordt 

doorgevoerd. Bush kondigde de vorming van het OHS ‘by executive order’ al aan op 20 

september 2001. Hiermee werden congres en senaat gepasseerd. De plannen voor en 

dergelijke instelling kwamen echter niet uit het niets. 

Al een aantal jaren drongen verschillende denktanks vanuit defensie en de geheime dienst, 

zoals het 'Center for Strategic and International Studies’ (CSIS) en ‘Analytic Services Inc.’ 

(ANSER), aan op de bouw van een Homeland Security infrastructuur. Uit deze hoek komt 

ook de term ‘Homeland Security.119 Al onder president Clinton kwamen de eerste ideeën 

voor een DHS-achtige instantie naar voren. In 2000 presenteerde het ‘Advisory Panel to 

Assess Domestic Response Capabilities for Terrorism Involving Weapons of Mass Destruction’ haar 

tweede jaarlijkse rapport. In dat rapport met als title ‘Toward a National Strategy for 

Combating Terrorism’ werd voorgesteld om een ‘National Office for Combating 

Terrorism’ in te stellen. Al vlot na de inauguratie van president Bush in 2001 kwam het 

rapport uit van de ‘US Commission on National Security in the 21st Century’ met de 

aanbeveling om een nieuwe instantie te creëren op federaal niveau ten behoeve van de 

Homeland Security. In het rapport stond:119 

‘The President should propose, and Congress should agree to create, a National Homeland 

Security Agency (NHSA) with responsibility for planning, coordinating, and integrating various 

US Government activities involved in homeland security.’ 

Uiteindelijk passeerde Bush dus het Congress, wellicht om zichzelf beter als 

oorlogspresident te kunnen profileren. In 2002 werd besloten om het OHS een 

belangrijkere rol te geven en het de status van ministerie te geven. Sinds 1 maart 2003 

bestaat dan ook het ‘Department of Homeland Security’ (DHS). Hiermee worden 26 

agentschappen, departementen en instellingen die voorheen versnipperd waren over 

diverse ministeries samengevoegd. Hier is een parallel zichtbaar met de 

ontstaansgeschiedenis van DoD. De complexiteit is echter veel groter in het geval van 

DHS omdat het een samengaan een veelvoud van afdelingen betreft. Tom Ridge, de 

minister van DHS, benadrukte tijdens een speech dat de interne organisatie en integratie 
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een enorm karwei vormen, alleen al omdat niemand weet hoeveel werknemers het nieuwe 

ministerie heeft. Het totaal aantal werknemers wordt geschat tussen de 180.000 en 

210.000.120 

Momenteel worden bestaande activiteiten gewoon doorgezet en ligt de focus vanuit het 

ministerie vooral op de interne organisatie. De nadruk ligt niet zozeer op inhoudelijke 

nieuwe activiteiten maar meer op de onderlinge afstemming van reeds bestaande 

activiteiten. Een groot deel van de ICT-budgetten gaat vooralsnog op aan de aanleg van de 

infrastructuur binnen het departement. Zowel in belastingjaar 2003 als in 2004 (FY2003 en 

FY2004) maakte DHS de grootste groei door op het gebied van beschikbare IT 

onderzoeksgelden. Een deel hiervan is bedoeld voor de bestrijding van 

cybercrime/cyberterrorisme.  Het door DHS gefinancierde ICT onderzoek is nog zeer 

recent, maar de verwachting is dat het voor toepassingsgericht is. Dus als DHS al 

onderzoek op grid gebied steunt, zal het vooral zijn op het vlak van de ontwikkeling van 

veilige (!) toepassingen. Overigens heeft een ministerie als DoD veel meer te spenderen aan 

R&D op ICT gebied (Figuur 38)121.  

 

Figuur 38 De R&D begroting van DHS groeit 
harder dan die van DoD 

Het is niet duidelijk hoeveel geld er naar welke posten gaat en welk onderzoek er precies 

mee gedaan wordt. Bovendien is niet duidelijk wat al dit geld en onderzoek nu 

daadwerkelijk oplevert en bijvoorbeeld bijdraagt aan het vergroten van de Homeland 

Security. Door de recente startdatum van het DHS gesubsidieerde onderzoek zijn de 

effecten zijn nog nauwelijks zichtbaar. 

6.4 Conclusie Homeland Security  
Dit hoofdstuk over Homeland Security was bedoeld om antwoord te geven op de laatste 

deelvraag: 
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Welke gevolgen hebben de aanslagen van 11 september 2001 op het Amerikaanse overheidsbeleid 

en R&D op het gebied van ICT? 

Op het gebied van ICT onderzoek ligt de focus van de federale overheid sinds 9/11 

nadrukkelijk op beveiliging en informatiebeheersing. Dit heeft geleid tot veel ad hoc 

maatregelen waardoor de Amerikaanse burgers weer het gevoel moeten krijgen om veilig te 

zijn. Veel van de maatregelen hebben betrokking op de wijze waarop met (gevoelige) 

informatie wordt omgegaan. De ICT infrastructuur blijkt zowel een zwakke plek in de 

strijd tegen het terrorisme, maar kan heel goed gebruikt worden in de strijd tegen 

terrorisme vanwege de efficiënte vormen van samenwerking die het biedt. De ICT 

infrastructuur dient desalniettemin robuuster te worden en vooral ook beter beveiligd. Op 

dit gebied ligt in deze tijd de mogelijkheid om onderzoekssubsidies te krijgen. Tegelijkertijd 

gaat dit ten koste van het overige onderzoek in de ICT. Meerjarige programma’s die in de 

strijd tegen het terrorisme weinig tot niets bijdragen worden niet langer verlengd. Op het 

gebied van grid computing liggen er mogelijkheden, mits onderzoekers de nadruk leggen 

op de samenwerkings mogelijkheden. Het open en internationale karakter van grid 

computing schrikt de overheid juist af. De invloed van het DHS op het ICT onderzoek is 

niet erg groot vanwege de beperkte budgetten en bovendien nog niet goed meetbaar omdat 

er nog nauwelijks resultaten van bekend zijn. 

Hoe gerealiseerd kan worden dat er zowel genoeg openheid in de wetenschap kan blijven 

voor het goed functioneren ervan en er tegelijkertijd genoeg afscherming is zodat de 

terroristen niet alles netjes uitgespeld krijgen, dat weet de overheid nog niet. Wie het weet 

mag het zeggen.117 
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7  CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Na alle deelvragen in de afgelopen hoofdstukken behandeld te hebben, kan teruggekeerd 

worden naar de hoofdvraag van het onderzoek: 

Op welke wijze wordt het grid computing innovatiesysteem beïnvloed door de verhevigde aandacht 

voor ‘homeland security’ in de Verenigde Staten en welke beleidsaanbevelingen kunnen naar 

aanleiding hiervan gedaan worden aan de Nederlandse overheid? 

Het antwoord blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Dit komt doordat de gevolgen van specifieke 

veranderingen in het Amerikaanse R&D beleid naar aanleiding van 9/11 nog niet duidelijk 

zichtbaar zijn in.  

Aandacht voor Homeland Security is één van de speerpunten van de overheid geworden 

en dit heeft ook gevolgen voor het innovatiesysteem. De aanpak van de overheid is 

tweeledig: 

!"beveiligingsoperaties op allerlei fronten, niet alleen de fysieke beveiliging van de 

burgers en de infrastructuur maar ook beveiliging op ICT-gebied door bijvoorbeeld 

alle mogelijk gevoelige informatie af te schermen 

!"samenwerking en coöperatie binnen de overheid met de vorming van het 

Department of Homeland Security als voorlopig hoogtepunt 

Deze tweeledige aanpak heeft voor het innovatiesysteem van grid computing mogelijk 

verstrekkende gevolgen.  

Enerzijds is de invloed van Homeland Security negatief omdat grid computing  

internationaal en naar buiten gefocust is. Deze openheid, die exemplarisch is voor de 

wetenschap, strookt niet met de gesloten houding sinds 9/11.  Die is veel meer nationaal 

en intern gericht. Het succes van grid computing is niet alleen afhankelijk van de 

ontwikkelingen op het gebied van middleware binnen de grid gemeenschap. Minstens zo 

belangrijk zijn de ontwikkelingen op het gebied van breedband ontsluiting en grootschalige 

netwerken. Een hoogwaardige infrastructuur is een van de voorwaarden voor het gebruik 

van grid computing.   
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Anderzijds is grid computing een perfecte technologie voor samenwerking en het delen 

van ‘resources’. Indien de overheid dit onderkent komt dit de ontwikkeling van grid 

technologie ten goede. Want juist in de fase waarin grid computing zich nu bevindt zijn 

toepassingsgerichte onderzoeksactiviteiten van groter belang. Grid computing moet een 

zogenaamde ‘killer application’ vinden, een toepassing die zorgt dat grid computing buiten 

de grenzen van de wetenschap in de lift komt. Mogelijk worden Web Services de ‘killer 

application’ vanwege de huidige integratie van web services en grid.  

Al met al hangt het van de inspanningen van de ontwikkelaars van grid technologie zelf af 

wat de gevolgen van de verhevigde aandacht voor homeland security.  

Doordat de grid gemeenschap is uitgestrekt over de hele wereld hebben de verandering van 

de Amerikaanse koers en de gevolgen hiervan op het Amerikaanse innovatiesysteem van 

grid computing ook gevolgen voor de rest van de wereld. Maar andersom hebben keuzes in 

bijvoorbeeld Europees verband ook invloed op de Amerikaanse situatie. Nederland heeft 

tot op heden nog geen expliciet grid beleid gehad. Door de hoge breedbandpenetratie 

vormt Nederland een zeer geschikte omgeving om als testbed voor commerciële grid 

toepassingen te functioneren. Juist nu de situatie in de Verenigde Staten onzekerder is 

geworden door de beleidsveranderingen, kan Nederland door middel van grid beleid een 

gunstig klimaat creëren waarin grid onderzoekers hun gang kunnen gaan.  

Mijn advies aan de Nederlandse overheid is om beleid te maken rondom grid computing. 

Hiermee kunnen buitenlandse investeerders aangetrokken worden waardoor de 

Nederlandse kenniseconomie gesterkt wordt. 

7.1 Aanbevelingen: 
Dit onderzoek is op iteratieve wijze tot stand gekomen. Dat betekent dat voortdurend 

keuze zijn gemaakt die goed maar soms ook minder goed uitvielen. Met andere woorden: 

het had altijd beter gekund. Achteraf wil ik graag een aantal aanbevelingen doen. 

Met de gekozen theoriebeschrijving van het innovatiesysteem (Triple Helix model) wordt  

weliswaar een nieuw licht op innovatiesystemen geworpen, maar wordt niet zeer 

fundamenteel ingegaan op de rol en invloed van de overheid alhoewel die wel een zeer 

belangrijke rol speelt en centraal staat in dit onderzoek. In een onderzoek waar de rol van 
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de overheid centraal staat is het beter om de theoretische benadering aan te passen aan de 

situatie. Het diamant model van Porter is zo gek nog niet. 

Om meer informatie van experts te krijgen over het waarom achter de keuzes die door 

actoren gemaakt worden is de delphitechniek zeer geschikt. In dit onderzoek zou het een 

zeer geschikte methode geweest zijn om dieper in te gaan op de motieven van de overheid. 

De delphitechniek houdt in dat een aantal deskundigen om hun visie op een onderwerp 

gevraagd wordt (vaak schriftelijk) met als doel om kennis te genereren. De overeenkomsten 

en tegenstellingen in de visies worden dan voorgelegd aan dedeskundigen met de vraag in 

hoeverre zij hun eerste visie willen aanvullen of bijstellen. Als onderzoeker krijgt men 

hierdoor een overzicht van de verschillende standpunten aangaande een bepaald fenomeen. 
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