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I I 

Hett is vaak handig om bij het formeel specificeren van een proces enkele rele-
vantee datatypen apart te definiëren. 

Zie:: Hoofdstuk 1 van dit proefschrift. 

I I I 

Mett keuzekwantificatie kunnen zowel de universele als de existentiële kwantor 
uitt de eerste-orde logica worden gesimuleerd, terwijl met het ' input prefix'-
mechanismee van value-passing CCS alleen de universele kwantor kan worden 
gesimuleerd. . 

Zie:: Hoofdstuk 4 van dit proefschrift. 

I I I I 

Hett deductiesysteem voor pCRL dat in dit proefschrift wordt bestudeerd, is 
relatiefrelatief volledig: het is volledig als (1) elke eerste-orde bewering over de da ta 
kann worden uitgedrukt middels ecu Boolese expressie, en (2) het geïmporteerde 
deductiesysteemm voor de data volledig is. 

Zie:: Hoofdstuk 5 van dit proefschrift. 

IV V 

Hett deductiesysteem voor pCRL dat in dit proefschrift wordt bestudeerd, is 
weliswaarr equationeel, maar niet algebraisch. 

Zie:: Hoofdstuk 6 van dit proefschrift. 

V V 

Inn de definitie van de klasse van lokaal eindige Lj-dimensionale cylinderalgebra's 
{zi ee Henkin en Tarski (1961)) is het axioma 

XX V C,-X — Ci'X 

overbodig. . 

Vergelijk:: Corollariuni 6.32 van dit proefschrift. 

L.. Henkin en A. Tarski. Cylindric algebras. In: Proc. Sympos. Pure Math., Vol. II. 

blz.. 83 113. 1961. 



VI I 

Dee transformatie van That te, toegepast op een zwak persistent termherschrijf-
systeem,, behoudt geen confluentie, maar wel uniciteit van normaalvormen met 
betrekkingg tot reductie. 

Zie:: S.P. Luttik, P.H. Rodenburg en R.M. Verraa. Correctness criteria for transfor-
mationss of rewrite systems (with an application to Thatte's transformation). 

VII I 

Inn de theorie PA$e(A) heeft elk genormeerd proces (d.w.z., elk proces dat suc-
cesvoll  kan terrnineren) een decompositie in parallelle priemen. Echter, deze 
decompositiee is niet altijd uniek: de processen a, (a  S + E) en (a -f a  ö) met 
aa 6 A, zijn parallel priem en paarsgewijs niet bisimulair, terwijl 

aa || (a  ö + e)  (a + aö) || (a  6 + e). 

Zie:Zie: S.P. Luttik. A note on unique factorisation of communicating processes. 

V I I I I 

Zijj  A een eindige verzameling van actiesymbolen. De theorie PA (A) is niet 
u;-volledig;; een eindige w-volledige axiomatizering wordt verkregen door het 
zogenaamdee 'axioma voor standard concurreny' toe te voegen en daarnaast nog 
voorr iedere eindige alternatieve compositie a = a\ + ... + an van verschillende 
actiesymbolenn a i , . . ., an e A het axioma 

xx  a [j_ a ~ (x [J_ a)  a. 

Zie:: W.J. Fokkink en S.P. Luttik. An ^-complete equational specification of inter-
leaving.. In: Proc. ICALP 2000, biz. 729-743. 

IX X 

Beterr geen laatste stelling, dan een teleurstelling. 




