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Samenvatting g 

(Summaryy in Dutch) 

Wee geven een samenvatting van dit proefschrift in het Nederlands. We gaan 
uitgebreidd in op het eerste, inleidende hoofdstuk, om ook de met de materie 
onbekende—enn het Nederlands prefererende—lezer een idee te geven van de 
achtergrondd van de latere hoofdstukken. Dit deel is daardoor niet zozeer een sa-
menvatting,, als wel een gedeeltelijke vertaling van het eerste hoofdstuk. Vanaf 
paginaa 150 bespreken we de inhoud van de hoofdstukken II-VI . 

Hoofdstukk I 

Wee introduceren procesalgebra, beginnend met enige algemene procestheorie. 
Wee behandelen parallellisme en geven een voorbeeld van een eenvoudig gedis-
tribueerdd systeem. 

Procestheorie.. Onder een proces verstaan we het gedrag van een systeem, zo-
alss bijvoorbeeld dat van een computer die een bepaald programma uitvoert. 
Dee uitvoering van acties door het systeem kan worden waargenomen door de 
omgevingg van het systeem: zo'n observatie is een waarneming van een uitvoer 
vann het systeem (zoals een lampje dat gaat branden), maar het kan ook een 
interactiee tussen het systeem en de omgeving zijn die direct door de omgeving 
wordtt geïnduceerd. We zullen het gedrag van systemen definiëren in termen 
vann deze externe observaties; we abstraheren van de interne operaties die tot 
dee observaties leiden. 

InIn de procestheorie worden systemen meestal gemodelleerd in termen van 
transitiestransities tussen toestanden, zodanig dat de uitvoering van een actie corre-
spondeertt met de transitie van een toestand naar een volgende. Een belangrijk 
begripp is dat van een (gelabeld) transitiesysteem: een transitiesysteem bestaat 
uitt een verzameling toestanden die verbonden kunnen zijn door middel van 
transities.. Elke transitie is voorzien van een actiesymbool: een transitie 
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146 6 Samenvatting g 

betekentt dat (een systeem in) toestand s kan overgaan in toestand t door het 
uitvoerenn van actie a. Verder kan het zo zijn dat sommige toestanden worden 
aangewezenn als begintoestanden, en dat sommige toestanden worden aangewe-
zenn als eindtoestanden. 

Transitiesystemenn kunnen goed grafisch worden afgebeeld. Beschouw bij-
voorbeeldd het transitiesysteem in Figuur 1. In deze figuur zijn de zwarte stippen 
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FIGUURR 1. Een transitiesysteem. 

dee toestanden, en zijn a en b de transitielabels. De inkomende pijl op de boven-
stee toestand geeft aan dat dit een begintoestand is, en het symbool V markeert 
eindtoestanden.. Vanuit de begintoestand wordt eerst de actie a uitgevoerd. Dan 
wordtt ofwel actie a opnieuw uitgevoerd, waarna niets meer mogelijk is, of de 
actiee b wordt uitgevoerd. Na de actie b wordt een tweede actie b uitgevoerd, 
waarnaa het systeem klaar is. 

Wee vinden de sporen van een toestand als we de transitielabels die we te-
genkomenn bij zo'n wandeling door het systeem in een rij plaatsen. Zo zijn in 
hethet voorbeeld de rijtjes aa en ab sporen van de begintoestand. Een accepterend 
spoorr is een spoor behorend bij een wandeling die eindigt in een eindtoestand; 
inn het voorbeeld is het rijtje abb het enige accepterende spoor van de begin-
toestand.. De verzameling van accepterende sporen van een toestand speelt 
eenn centrale rol in de theorie van formele talen: deze verzameling kan gezien 
wordenn als de taal die door de toestand geaccepteerd wordt (in de theorie van 
formelee talen wordt een transitiesysteem dan ook vaak een taai-accepterende 
machinee genoemd). 

Ditt brengt ons op een belangrijk punt, namelijk op de equivalentie van toe-
standen.. In de theorie van formele talen zijn twee toestanden equivalent als ze 
dezelfdee taal accepteren, maar dit is slechts een van de vele noties van equi-
valentiee die in de procestheorie gebruikt worden. Deze bepaalde equivalentie 
blijktt een van de grofste of zwakste equivalenties te zijn in het spectrum van 
proces-equivalentiess [42]. Wanneer we naar transitiesystemen kijken vanuit 
eenn procestheoretisch, of gedrags-georiënteerd, gezichtspunt, willen we meer 
onderscheidendd kunnen zijn dan mogelijk is met taai-equivalentie. 

Eenn belangrijk begrip is de vertakkingsstructuur van een transitiesysteem. 
Ditt wordt geïllustreerd door het voorbeeld in Figuur 2. De bovenste toestand 
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FIGUURR 2. Non-determinisme. 

linkss accepteert dezelfde taal als de bovenste toestand rechts, namelijk de ver-
zamelingg {ab, ac}. Toch kan het wenselijk zijn deze toestanden te onderschei-
den:: de bovenste toestand links heeft aanvankelijk geen andere opties dan het 
uitvoerenn van actie a, waardoor een toestand bereikt wordt waar een keuze be-
staatt tussen b en c. De bovenste toestand rechts daarentegen heeft aanvankelijk 
tweetwee opties, en terwijl deze opties lokaal niet te onderscheiden zijn, zijn ze 
tochh heel verschillend: de één leidt tot een toestand waar alleen b kan worden 
gekozen,, en de ander leidt tot een toestand waar alleen c kan worden gekozen. 
Wee zeggen dat het moment van keuze tussen bene verschillend is, en ook wel 
datt het transitiesysteem rechts non-determinisme vertoont. (Dit verschil kan 
menn zich als volgt voorstellen: beschouw een computer die bij het opstarten 
eenn keuzemenu presenteert waarbij een besturingssysteem gekozen moet wor-
den.. Stel dat actie a staat voor het aanzetten van de computer, actie b is de 
keuzee voor Linux, en actie c is de keuze voor Windows. Nu modelleert het 
linkerr transitiesysteem deze keuze veel beter dan het rechter, want in dat figuur 
wordtt al bij het aanzetten van de computer de keuze voor het besturingssysteem 
gemaakt,, en de gebruiker kan niet voorspellen hoe de keuze uitpakt!) 

Err zijn veel proces-equivalenties die rekening houden met de vertakkings-
structuurr van transitiesystemen—zie [42] voor een uitstekend overzicht—en 
hett is een belangrijk onderwerp van Hoofdstuk III (waar we trouwens ook zo-
genaamdee stille acties hebben). 

Eenn proces wordt nu meestal gedefinieerd als een toestand modulo een of 
anderee equivalentie, dat wil zeggen dat twee toestanden precies dan hetzelfde 
process representeren, als ze equivalent zijn. (Bedenk hierbij dat we weinig 
preciess zijn geweest in de definitie van een transitiesyteem.) 

Procesalgebra.. Met 'procesalgebra' bedoelen we het axiomasysteem ACP, 
dee Algebra van Communicerende Processen, geïntroduceerd door Bergstra en 
Klopp in [15]. Dit axiomasysteem voorziet ons van een taal waarin we op ef-
fectievee wijze processen kunnen beschrijven, en een verzameling axioma's, die 
gebruiktt worden om formeel te redeneren over processen. Het schrijft geen be-
paaldd model voor (zoals bijvoorbeeld een transitiesysteem-model). Door deze 
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TABELL 1. Enige axioma's. 

x+y=yx+y=y + x 
(x(x + y) + z = x + (y + z) 

XX + JC = JC 

(x(x + y)z = xz + yz 
(xy)z=x(yz) (xy)z=x(yz) 

nadrukk op de axioma's kunnen we uitspraken doen over processen, onafhan-
kelijkk van het gekozen model. Ieder model van het axiomasysteem is een pro-
cesalgebra,, of, losser uitgedrukt, alles wat aan de axioma's voldoet mag met 
rechtt een proces genoemd worden. 

Tweee elementaire operaties zijn alternatieve compositie en sequentiële com-
positie.positie. De alternatieve compositie x+y van processen x en y beschrijft keuze: 
hethet is het proces dat zich ofwel als x gedraagt, of als y. De sequentiële com-
positiee JC - y begint als JC, en gaat na beëindiging van x door als y. Zoals in de 
rekenkundee laten we het symbool  (het vermenigvuldigingsteken) vaak weg 
uitt termen, en bindt  sterker dan +. We schrijven bijvoorbeeld x + yz voor 

xx + (y z). 
Verderr gebruiken we de letters a,b,... als actiesymbolen; deze symbolen 

zijnn constanten die atomaire processen beschrijven, wat ruwweg wil zeggen 
datt ze niet gelijk zijn aan een (niet-triviale) compositie van processen. Een 
actiesymbooll  a beschrijft het proces dat actie a uitvoert waarna het termineert. 

Wee zouden nu bijvoorbeeld de processen in Figuur 2 beschrijven met de 
termentermen a(b + c) en ab + ac. 

Enkelee axioma's die alternatieve en sequentiële compositie karakteriseren 
zijnn opgenomen in Tabel 1. Dit zijn wetten die gelden voor alle processen JC, 
yy en z. We zien bijvoorbeeld dat keuze geen volgorde heeft, en dat kiezen 
tussenn JC en JC hetzelfde is als kiezen voor JC (axioma JC + JC = x). Verder 
kunnenn we bijvoorbeeld afleiden dat (a + b)c gelijk is aan ac + bc, maar niet 
datt a{b + c) gelijk is aan ab + ac (vgl. het voorbeeld over non-determinisme 
inn de vorige sectie). Dit suggereert dat afleidbare gelijkheid in dit geval een 
sterkeree equivalentie is dan taai-equivalentie, en inderdaad, de equivalentie die 
doorr deze axioma's wordt gekarakteriseerd is sterke-bisimulatie-equivaientie, 
eenn equivalentie die de vertakkingsstruktuur van processen in extreme mate 
respecteert. . 

Parallellisme.. De eerste motivatie voor procesalgebra is de beschrijving van 
dee parallelle uitvoering van processen. De compositie x\\y beschrijft de paral-
lellee uitvoering van JC en y, dat wil zeggen, de processen worden onafhankelijk 
vann elkaar gestart, maar kunnen wel met elkaar communiceren. 

Wee nemen aan dat de uitvoering van een actie geen tijd in beslag neemt, 
enn dat de gelijktijdige uitvoering van acties alleen mogeüjk is, als de acties 
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zijnn betrokken in een communicatie-actie. Wanneer we dus de uitvoering van 
eenn actie van het process x | [ v waarnemen, dan betreft het ofwel een actie van 
x,x, ofwel een actie van v, of een communicatie tussen x en v. Deze aanname 
wordtt wel de vervlechtings-hypothese (Engels: 'interleaving') genoemd. Een 
gevolgg van deze hypothese is dat de parallelle compositie van (gesloten) termen 
iss uit te drukken in termen van alternatieve en sequentiële compositie. Stel 
bijvoorbeeldd dat de communicatie tussen de acties a enb wordt waargenomen 
alss de actie c. Dan geldt: 

aa || b = ab + ba + c. 

Specificatiee en Verificatie. Procesalgebra wordt gebruikt voor de specificatie 
enn verificatie van communicatie-protocollen. Een protocol is een voorschrift 
voorr het gedrag van de parallelle componenten van een systeem, gericht op het 
tott stand brengen van een bepaald gedrag van het systeem als geheel. 

Hett is belangrijk hierbij onderscheid te maken tussen interne en externe 
acties.. We nemen meestal aan dat onderlinge communicaties tussen compo-
nentenn onzichtbaar zijn voor een externe waarnemer, of, vanuit een ander ge-
zichtspunt,, dat die niet relevant zijn voor de interactie van het systeem met de 
omgeving. . 

Laatt ƒ de verzameling van acties zijn die we als intern beschouwen. Dan 
kunnenn we de hernoemingsoperatie T/ gebruiken om interne activiteit te ver-
bergen:: als p een proces is, dan is T/ (p) het proces p waarbij alle voorkomens 
vann interne acties zijn hernoemd naar de speciale actie r. De uitvoering van T 
iss niet waarneembaar. 

Voorr de verificatie van een protocol nemen we twee beschrijvingen van het 
systeem:: de één geeft een abstracte kijk op het systeem in termen van de ex-
ternee acties—noem deze beschrijving de specificatie—en de ander geeft de 
gedragingenn van de parallelle componenten, noem deze beschrijving de imple-
mentatie.mentatie. De specificatie geeft meestal het gewenste gedrag van het systeem, 
enn het doel van de verificatie is om aan te tonen dat de implementatie aan de 
specificatiee voldoet. Of, met andere woorden, dat de implementatie correct is. 
Ditt doen we als volgt: laat Spec de procesterm zijn voor de specificatie, en laat 
ImplImpl de (ingekapselde, zie het voorbeeld beneden) parallelle compositie zijn 
vann de termen voor de componenten. Dan is een procesalgebraïsche verificatie 
eenn bewijs van de vergelijking 

TiTi (Impl) = Spec, 

waarbijj  I de verzameling van interne acties is. 

Voorbeeld.. We geven als voorbeeld een eenvoudig systeem bestaande uit n +1 
parallellee componenten. De componenten kunnen elkaar gegevens sturen via 
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mett natuurlijke getallen genummerde poorten. We definiëren voor natuurlijke 
getallenn i: 

PiPi = 53n (m) -Si+i(fi(m)). 
m m 

Eenn proces P, ontvangt een of ander bericht m via poort i middels de ont-
vangstactiee nim). Vervolgens verstuurt het de waarde ƒ,{m) via poort i + 1 
middelsmiddels de actie si+ \(fi(m)). De enige gedefinieerde communicaties zijn die 
tussenn zend- en ontvangstacties van hetzelfde bericht aan dezelfde poort: de 
communicatiee tussen acties 5/(m) en r,(m) is de actie Ci(m). We beschouwen 
dee zend- en ontvangstacties aan de poorten 1,...,« als intern; de acties r0 and 
ssn+n+\\ zijn de enige externe (waarneembare) acties. 

Dee implementatie is de ingekapselde parallelle compositie van de proces-
senn Pi voor i = 0 , . . ., n. De inkapseling blokkeert de aparte uitvoering van 
internee acties die geacht worden betrokken te zijn in communicaties. We blok-
kerenn dus de uitvoering van de acties in de verzameling 

HH = {si,ri | i = 1, . . . ,«}, 

doorr de inkapselingsoperatie dn toe te passen op de parallelle compositie van 
dee componenten: 

ImplImpl = dH(Po\\---\\Pn)-

Doorr de inkapseling zijn de enige initiële acties van het systeem de ontvangst-
actiess door Po: het systeem begint met de ontvangst van een bericht via poort 
0.. Vervolgens wordt het bericht van component naar component doorgegeven, 
waarbijj  iedere component het bericht aanpast volgens zijn eigen functie ƒ. 
Tenslottee verstuurt proces Pn het bewerkte bericht aan de omgeving via poort 
nn + 1. Wanneer we abstraheren van de interne communicaties, kunnen we het 
externee gedrag dus uitdrukken als 

Spec=Spec= ^ r o ( m)  sn+\  (fo(m)) )), 
m m 

enn een verificatie zou een bewijs zijn van de vergelijking 

T{cT{cuu...,c...,cnn)(Impl))(Impl) =Spec. 

Dezee vergelijking is geldig voor alle abstracte equivalenties, behalve voor or-
thogonale-bisimulatie-equivalentie,, waarbij interne acties wel gecomprimeerd, 
maarr niet volledig onzichtbaar gemaakt kunnen worden (zie Hoofdstuk III) . 

Hoofdstukk II 

Wee parametriseren de procesalgebraïsche operaties voor alternatieve en paral-
lellee compositie met condities. Deze condities zijn propositionele logische ter-

men. . 
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Eenn belangrijke constructie is de conditionele compositie x +# y van pro-
cessenn x en v onder conditie <j>.  Deze compositie staat voor de instructie om 
xx uit te voeren als conditie <p geldt, en anders y. We zien deze constructie als 
imperatievee variant op de operatie voor alternatieve compositie (+), welke in 
dee eerste plaats een descriptief mechanisme is: deze operatie wordt gebruikt 
omm mogelijke gedragingen op te sommen, maar geeft geen informatie over de 
aardd van de keuze tussen die alternatieven. 

Wee introduceren een vierwaardige propositielogica met waarheidswaarden 
CC voor 'overgedefinieerd' en D voor 'ongedefinieerd'. We definiëren JC + y als 
dee instantie x +c y van conditionele compositie. Verder staat x +D y voor 8, 
dee procesconstante die 'inactie' modelleert. Op deze manier is conditionele 
compositiee een generalisatie van alternatieve compositie (en van inactie). 

Wee laten zien dat deze logica op natuurlijke wijze volgt uit Kleene's drie-
waardigewaardige logica wanneer we twee verschillende lezingen van diens derde waar-
heidswaardee onderscheiden. Bovendien geven we een alternatieve functionele 
basiss voor de logica, namelijk met één, drieplaatsige operatie, die een sterke 
correspondentiee vertoont met de procesalgebraïsche conditionele compositie. 
Ditt staat een beschouwing van de primitieven van de procesalgebra toe vanuit 
eenn logisch perspectief. We geven een axiomatizering van de logica met deze 
nieuwee operatie als primitief, en bewijzen compleetheid. 

Wee geven verder een generalisatie van de operatie voor parallelle compo-
sitiee door parametrisatie met condities. We geven een voorbeeld waarin we 
dee 'scheduling' van parallelle processen programmeren met behulp van deze 
condities. . 

Hoofdstukk II I 

Wee kijken naar procesequivalenties die rekening houden met zogenaamde stille 
acties,, dat wil zeggen, acties waarvan de uitvoering niet waarneembaar is. We 
gebruikenn de letter T als constante voor zo'n onzichtbare actie. 

Wee hebben in het inleidende hoofdstuk al gezien hoe we van de interne 
actiess van een systeem abstraheren door acties te hernoemen naar r. Deze 
hernoemingsoperatiee resulteert in termen die vaak aanzienlijk vereenvoudigd 
kunnenn worden. Zo is het bijvoorbeeld redelijk om, vanuit de intuïtie dat de 
uitvoeringg van r niet waarneembaar is, een term xxxy gelijk te beschouwen 
aann de vereenvoudigde term xzy, of zelfs xy. 

Eenn belangrijke vraag is nu in hoeverre we een term mogen vereenvoudi-
genn zonder dat we de vertakkingsstructuur van het proces veranderen. Neem 
bijvoorbeeldd het proces a + zS, dat een mogelijk gedrag heeft dat tot de inac-
tievee toestand S leidt. Als we nu dit proces zouden vereenvoudigen tot a + S 
dann krijgen we een proces dat geen S kan bereiken (de constante 5 is een een-
heidselementt voor alternatieve compositie). Een variant op dit voorbeeld is het 
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process a + xb, van waaruit een toestand bereikbaar is waar alleen b mogelijk 
is,, terwijl dat vanuit a + b niet mogelijk is. 

Welnu,, de—voor zover ons bekend—strengste procesequivalentie voor pro-
cessenn met stille acties is vertakkings-bisimulatie-equivalentie (Engels: 'bran-
ching').. Deze equivalentie laat toe dat voorkomens van r weglaten, wanneer 
daarmeee geen mogelijke waarneembare gedragingen verloren gaan. (De uit-
voeringg van T mag geen keuzes beslissen.) Dit wordt geaxiomatiseerd door 

x(r(yx(r(y -f z) + z) = x(y + z), 

enn verder geldt JCT — x. Zo zijn bijvoorbeeld de processes a + xbcna+b, die 
wee hierboven al besproken, niet equivalent. 

Wee stellen een verfijning van vertakkings-bisimulatie voor, die we orthogo-
nalenale bisimulatie noemen. Kenmerkend is dat we toelaten dat interne activiteit 
(dee uitvoering van x acties) wordt gecomprimeerd, maar niet dat het volledig 
uitt termen verdwijnt. Een proces met stille acties kan dus nooit gelijk zijn 
aann een proces zonder stille acties. De wet xx = T is niet geldig voor deze 
equivalentie,, maar de wet xxx = xx wel. 

Eenn eigenschap van deze equivalentie is dat equivalente toestanden altijd 
preciess dezelfde verzameling van initiële acties hebben, waardoor je zou kun-
nenn zeggen dat orthogonale bisimulaties nog sterker dan vertakkings-bisimu-
latiess de vertakkingsstructuur van processen respecteren. Een gevolg van deze 
eigenschapp is bovendien dat de equivalentie een congruentie is voor ACP met 
stillee acties en de prioriteitsoperatie, een combinatie die voor andere equi-
valentiess moeilijk is gebleken omdat de prioriteitsoperatie werkt op de lo-
kalekale vertakkingsstructuur van een toestand. Beschouw bijvoorbeeld het proces 
a(x(ba(x(b + c) + c). Dit proces in vertakkings-bisimilair met het proces a{b + c). 
Maarr als we de actie b prioriteit geven over c, dan gedraagt het eerste zich 
alss a(xb + c) en het tweede als ab, welke gedragingen we in ieder geval als 
verschillendd beschouwen. 

Wee geven een volledige axiomatizering van orthogonale-bisimulatie-equi-
valentie,, en beschrijven enkele expressiviteits-eigenschappen. Verder geven 
wee een modale logica die de equivalentie karakteriseert, wat wil zeggen dat 
tweee toestanden precies dan equivalent zijn, wanneer ze dezelfde formules 
waarmaken.. Tenslotte geven we als voorbeeld een verificatie van een commu-
nicatie-protocoll  dat met behulp van de prioriteitsoperatie wordt gespecificeerd. 

Hoofdstukk IV 

Wee bekijken het boom-identificatie-protocol van de IEEE 1394 standaard. De 
bedoelingg van dit protocol is dat een leider wordt gekozen onder een groep 
knopenn die op niet-circulaire wijze met elkaar zijn verbonden. (De aanwij-
zingg van een leider definieert de configuratie van knopen als boomstructuur.) 
Dee verkiezing van de leider gebeurt door onderlinge onderhandelingen tussen 



Hoofdstukk V 153 3 

knopen;; iedere knoop kan alleen met zijn directe buren communiceren. Een 
knoopknoop kan een buurknoop verzoeken om als diens "kind" erkend te worden, en 
eenn knoop gaat pas over tot het verzenden van zo'n verzoek op het moment dat 
hijj  van alle overige buren een verzoek ontvangen heeft. (Een gevolg is bijvoor-
beeldd dat langzame knopen een grotere kans hebben om leider te worden.) Een 
kritiekee situatie onstaat wanneer twee knopen elkaar een verzoek sturen. 

Wee beschrijven het protocol op verschillende niveaus van abstractie en we 
bewijzenn de correctheid van de gegeven beschrijvingen. De beschrijvingen 
wordenn gegeven in de specificatietaai fiCKL, een uitbreiding van ACP met 
equationeell  gedefinieerde datatypen. 

Wee volgen de zogenaamde "cones and foei" bewijstechniek. Belangrijke 
stappenn zijn: de linearisatie van de implementatie en de specificatie; het vin-
denn van invarianten voor de implementatie; het vinden van een afbeelding van 
dee toestanden van de implementatie naar de toestanden van de specificatie; en 
hett bewijzen dat deze afbeelding aan bepaalde, door de bewijstechniek voorge-
schrevenn eisen voldoet. 

Hoofdstukk V 

Tott nu toe konden we alleen de volgorde waarin acties worden uitgevoerd uit-
drukken;; we hebben niet gesproken over de specificatie van het tijdstip waarop 
actiess plaatsvinden, of over het tijdsverloop tussen acties. Toch is het zo dat 
veell  systemen afhangen van een expliciete notie van tijd. Zo kan het bijvoor-
beeldd vereist zijn dat een bepaalde uitvoer precies 's middags om 12:15 uur 
geleverdd wordt, of tussen 230 en 485 milliseconden na een eerdere gebeurte-
nis. . 

Hoewell  veel werk is verricht aan de uitbreiding van processalgebra's met 
operatiess voor de uitdrukking van tijdsafhankelijke processen, bestaat er wei-
nigg ervaring in het gebruik van deze algebras bij de verificatie van systemen. 
Mett name naar de combinatie van tijd en abstractie is in de ACP-gemeenschap 
weinigg onderzoek verricht. Als een stap in die richting presenteren we een 
verificatie-techniekk voor systemen met expliciete tijd. We definiëren transitie-
systemenn met (absolute) tijd. Transities zijn bijvoorbeeld van de vorm 

watt betekent dat toestand s' bereikbaar is vanuit toestand s door het uitvoe-
renn van actie a op tijdstip t. We definiëren vertakkings-bisimulaties voor deze 
transitiesystemenn met tijd. Verder introduceren we zogenaamde processtructu-
ren,ren, wiskundige objecten die processen met expliciete tijd beschrijven, en die 
inn structuur overeenkomen met de lineaire procesdefinities van /iCRL. Ver-
volgenss geven we de aanpassing van de "cones and foei" bewijstechniek, die 
wee in het vorige hoofdstuk gebruikt hebben voor processen zonder tijd, aan 
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dee uitbreiding met tijd. Met deze techniek kunnen we toestanden van proces-
structurenn vertakkings-bisimilair bewijzen. We bewijzen de correctheid van de 
techniek,, en geven als voorbeeld een verificatie van een eenvoudig proces. 

Hoofdstukk VI 

Waarr we in het vorige hoofdstuk alleen semantisch keken naar de eigenschap-
penn van tijdsafhankelijke processen, kijken we hier naar de uitdrukking van 
dergelijkee processen in een formele taal. Om preciezer te zijn, we bekijken een 
subsysteemm van de specificatietaai fiCRL, en voorzien daarin actietermen van 
eenn dataterm die het moment van uitvoering van de actie voorschrijft. 

Inn /iCKL kan tijd gemakkelijk worden gespecificeerd worden als datatype; 
dee enige beperkingen zijn dat het tijdsdomein totaal geordend moet zijn en 
eenn kleinste element moet bevatten. (De keuze tussen continue tijd en discrete 
tijdd laten we dus open.) Het blijkt dat de primitieven van /xCRL vervolgens 
eenn elegante en efficiënte specificatie van tijdsafhankelijke processen mogelijk 
maken. . 

Wee geven axiomatizeringen voor zowel een absolute als een relatieve inter-
pretatiee van de executietijden. We bewijzen compleetheid van beide axiomati-
zeringen.. Deze bewijzen hebben dienst gedaan als verkennende studie voor het 
compleetheidsbewijss van Timed /^CRL [77]. 


