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Keuzekwantificatiee in procesalgebra 
Samenvattingg (Dutch summary) 

Inn dit proefschrift bestuderen we een fragment van de processpecificatietaal /iCRL 
Dezee taal is ontworpen voor de formele specificatie en verificatie van het gedrag 
vann complexe systemen, met name van systemen die bestaan uit een aantal parallel 
executerendee componenten. Een belangrijk aspect aan t̂CRL is dat het de moge-
lijkheidd biedt om bij de specificatie van gedrag gebruik te maken van abstracte 
datatypen,datatypen, apart gedefinieerd middels een meer-soortige algebraïsche specificatie. 
Inn het eerste deel van hoofdstuk 1 bespreken we het conceptuele voordeel van deze 
mogelijkheid,, en introduceren we informeel de constructie uit /iCRL die de hoofdrol 
speeltt in de rest van dit werk: keuzekwantificatie. 

Inn het tweede deel van hoofdstuk 1 komen een aantal aspecten van de proces-
theoriee aan de orde. In het bijzonder brengen we de voordelen van de algebraïsche 
benaderingg onder de aandacht. De meeste constructies van /iCRL zijn ontleend 
aann de algebraïsche procestheorie ACP. Het ligt dus voor de hand om deze theorie 
tee gebruiken om ^CRL-specificaties van een semantiek te voorzien. We beargu-
menterenn dat dit een generalisatie vereist van de notie van keuze zoals die in ACP 
iss bevat. Een voorkomen van de keuzekwantor uit fiCRL kan namelijk aanleiding 
gevenn tot een keuze tussen oneindig veel alternatieven, terwijl met de operaties van 
ACPP alleen keuzes tussen eindig veel alternatieven uitdrukbaar zijn. In het derde 
deell  van hoofdstuk 1 belichten we kort de onderwerpen van de latere hoofdstukken. 

InIn hoofdstuk 2 beschouwen we theorie BPA ,̂ het fragment van ACP dat gaat 
overr een binaire operatie + voor keuze, een binaire operatie  voor sequentiële 
compositie,compositie, en een constante 6 die deadlock representeert. We definiëren de theorie 
GBPA.5,, een uitbreiding van BPA<s met gegeneraliseerde sommatie. Gegeven een 
universumm P van processen is dit een operatie 

££ : V -* P, met V C {P' | P' C P} 

diee aan elke (mogelijkerwijs oneindige) verzameling van processen in V weer een 
process toekent, zo dat een drietal axioma schema's geldt. Twee van deze schema's 
drukkenn tezamen uit dat de gegeneraliseerde som van een verzameling processen 
dee kleinste bovengrens is met betrekking tot de partiële ordening die de binaire 
operatiee 4- induceert op het universum van processen. Het derde schema zegt 
datt de binaire operatie - van rechts distribueert over gegeneraliseerde sommatie. 
Omm onze nieuwe axioma schema's te motiveren, beschouwen we algebra's van 
transitiebomenn waarvan bekend is dat ze worden geaxiomatiseerd door BPAÓ-. We 
latenn zien dat de natuurlijke uitbreidingen van deze algebra's met gegeneraliseerde 
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sommatiee geaxiomatiseerd worden door GBPA^. 
Inn de eerste helft van hoofdstuk 3 geven we een precieze definitie van pCRL, het 

fragmentt van ^CRL  waar het ons in de rest van dit proefschrift om gaat. Het is 
geparametriseerdd met een data-algebra, een verzameling met functies en relaties. 
Voorr de specificatie van gedrag bevat het de constructies van BPA^, en daarnaast: 
actiess geparametriseerd met dataexpressies, een conditional, en keuzekwantificatie. 
Dezee laatste constructie kwantificeert over het universum van de data-algebra. We 
voorzienn de taal pCRL van een semantiek door een precies verband te leggen met 
dee operaties van GBPA .̂ Keuzekwantificatie wordt daarbij opgevat als een vorm 
vann gegeneraliseerde sommatie. Twee pCRL-expressies heten equivalent als ze in 
elkk geschikt model van de theorie GBPÂ  hetzelfde proces aanduiden. Equivalente 
pCRL-expressiess duiden dus dezelfde transitieboom aan, maar ook het omgekeerde 
blijk tt het geval: als twee pCRL-expressies dezelfde transitieboom aanduiden, dan 
zijnzijn ze equivalent. 

Inn de tweede helft van hoofdstuk 3 presenteren we een tweetal hulpresultaten die 
betrekkingg hebben op de syntactische structuur van pCRL-expressies. Ten eerste 
definiërenn we boomvorrnen. pCRL-expressies die aan bepaalde syntactische eisen 
voldoen.. We bewijzen dat er voor elke pCRL-expressie een equivalente boomvorm 
bestaat.. Ten tweede geven we een vertaling van het eindige, sequentiële fragment 
vann 'value-passing CCS' naar pCRL. De pCRL-expressies in het bereik van deze 
vertalingg noemen we 'input/output'-expressies. 'Value-passing CCS' heeft niet een 
apartee constructie voor keuzekwantificatie. maar is gebaseerd op het zogenaamde 
'input'input prefix'-mechanisme, een combinatie van keuzekwantificatie en een beperkte 
vormm van sequentiële compositie. Voor elke ïnput/output'-expressie bestaat er 
natuurlijkk weer een equivalente boomvorm, en het blijk t dat die boomvorm nog 
aann een extra syntactische eis voldoet die we expliciete instantiatie noemen. 

Inn hoofdstuk 4 leggen we een verband tussen de equivalentie van pCRL-expressies 
enerzijdss en de geldigheid van eerste-orde beweringen over de data-algebra ander-
zijds.. Zo is het altijd mogelijk om. gegeven een tweetal pCRL-expressies p en q, een 
eerste-ordee formule met betrekking tot de data-algebra te vinden die waar is dan 
enn slechts dan als p en q equivalent zijn. Er geldt bovendien dat het altijd mogelijk 
iss om, gegeven een eerste-orde formule (p met betrekking tot de data algebra, een 
tweetall  pCRL-expressies te vinden die equivalent zijn dan en slechts dan als if waar 
is.. Het blijk t dat keuze kwantificatie bij deze correspondentie verantwoordelijk is 
voorr de simulatie in pCRL van zowel de universele als de existentiële kwantifi-
catiee uit de eerste-orde logica. Het 'input prefix'-mechanisme van Value-passing 
CCS'' is minder expressief dan keuzekwantificatie. We concluderen dit uit het feit 
datt vergelijkingen tussen 'input/output'-expressies corresponderen met universele 
eerste-ordee beweringen over de data. Bijgevolg kan existentiële kwantificatie in 
principee niet worden gesimuleerd met de constructies van 'value-passing CCS'. 

Omm het rekenen met pCRL expressies te vergemakkelijken, presenteren we in de 
eerstee helft van hoofdstuk 5 een deductiesysteem voor pCRL. De axioma's van dit 
systeemm drukken fundamentele eigenschappen van de constructies van pCRL uit; ze 
zeggenn bijvoorbeeld dat keuzekwantificatie distribueert over alternatieve compo-
sitie.. De afieidingsregels van dit systeem zijn gebaseerd op de equationele logica. 
Aangezienn de axioma's en de afleidingsregels geldig zijn met betrekking tot onze 
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semantiekk van pCRL-expressies, kan een afleiding van ons deductiesysteem worden 
gezienn als een volledig syntactisch bewijs dat twee pCRL-expressies equivalent zijn. 

Vervolgenss zou men de vraag kunnen stellen of ons deductiesysteem ook volledig 
is,, dat wil zeggen, of ons deductiesysteem krachtig genoeg is om elke equivalentie 
vann een dergelijk syntactisch bewijs te voorzien. De expressiviteitsresultaten uit 
hoofdstukk 4 laten onmiddellijk zien dat dit niet het geval kan zijn. Al s er namelijk 
eenn volledig deductiesysteem voor pCRL-equivalenties zou bestaan, dan zou er ook 
voorr elke data-algebra een algoritme zijn dat de geldigheid van een eerste-orde be-
weringg met betrekking tot deze data-algebra kan vaststellen. In het bijzonder zou 
err dan volgen dat de eerste-orde theorie van de natuurli jke getallen met optelling, 
vermenigvuldigingg en een kleiner-dan relatie beslisbaar is, en dit is in strijd met 
dee onvolledigheidsstelling van Gödel. 

Dee volgende vraag die zich opwerpt, is voor welke deelklasse van data-algebra's 
onss systeem dan wel volledig is. Deze vraag komt aan de orde in de tweede helft 
vann hoofdstuk 5. We formuleren een drietal algemene eisen op data-algebra's, 
namelijk k 

1.. dat ze ÜJ-volledig algebraïsch moeten zijn gespecificeerd, 

2.. dat ze een gelijkheidspredicaat moeten bevatten, en 

3.. dat ze eliminatie van kwantoren moeten toelaten. 

Onss deductiesysteem blijk t volledig te zijn, mits de data-algebra voldoet aan deze 
driee eisen, en na toevoeging van nog twee extra axiomaschema's. Verder conclu-
derenn we dat met een subtiele verzwaring van de derde eis de toevoeging van één 
vann deze twee extra axiomaschema's overbodig is. 

Watt opvalt aan de in hoofdstukken 2, 3 en 5 ontwikkelde theorie, is dat er 
eenn duidelijk onderscheid is tussen een syntactisch gedeelte (de taal pCRL, het 
bijbehorendee deductiesysteem) en een semantisch gedeelte (de algebraïsche theo-
riee GBPA5). Het verband tussen beide delen, en met name de interpretatie van 
keuzee kwantificatie als een speciaal soort gegeneraliseerde sommatie, is complex. 
Hieroverr kan het volgende worden opgemerkt. Enerzijds is gegeneraliseerde som-
matiee een operatie is met mogelijkerwijs oneindig veel argumenten, en daardoor 
niett geschikt als constructie van een formele taal. Anderzijds is keuzekwantificatie 
weliswaarr een geschikte constructie voor een formele taal, maar ook afhankelijk 
vann de syntactische structuur van zijn argument, en daardoor niet geschikt als 
operatiee van een algebraïsche theorie. 

Doorr deze scheiding van syntax en semantiek, mist de theorie de wiskundige 
elegantiee van haar voorganger, de algebraïsche theorie BPAj . In hoofdstuk 6 de-
finiërenn we de theorie van de basis procesmodules met als doel de syntax, het 
deductiesysteemm en de semantiek van pCRL in één algebraïsche theorie te vere-
nigen.. We geven een vertaling van pCRL-expressies naar termen in de signatuur 
vann de basis procesmodules. We bewijzen vervolgens dat twee pCRL-expressies 
equivalentt zijn dan en slechts dan als hun vertalingen equivalent zijn volgens de 
axioma'ss van basis procesmodules. 

Di tt proefschrift eindigt, in hoofdstuk 7, met enige conclusies. 
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