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SAMENVATIING:

In dit verslag wordt een theorie uiteen gezet over het specificeren, implementeren en
verifieren van protocollen. Eerst wordt het begrip protocol ingeleid als zijnde een
facet van een OSI systeem.

Vervolgens wordt er een algemene theorie gepresenteerd over het ontwerpen van
systemen, waarbij het accent ligt op expressies van formele talen. Er bestaan twee
formele relaties tussen expressies: een equivalentie relatie (het semantisch identiek
zijn van expressies) en een pre-order relatie (een expressie kan gedetailleerder zijn
dan een tweede expressie) tussen expressies. Verder wordt het verband gelegd tussen
herschrijfregels en abstractie transformatieregels voor expressies, en deze twee
relaties tussen expressies. Begrippen, zoals implementatie onafhankelijkheid,
expressiviteit en ontwerpexpressiviteit, worden formeel vastgelegd. Deze theorie dient
als een basis theorie voor bijvoorbeeld het ontwerpen van protocollen.

Met behulp van een eenvoudige taal RANT kunnen protocol ontwerpprincipes
gedemonstreerd worden. Het blijkt dat ieder protocol geverifieerd lean worden door
te abstraheren van de directe interactie tussen peer entity processen en service
provider processen. Er wordt dan geverifieerd of een protocol een van te voren
gespecificeerde service kan leveren. Als er indireete interactie tussen peer entity
processen gespecificeerd kan worden, is het het mogelijk om protocollen te verifieren
door te abstraheren van indirecte interactie tussen peer entity processen. Indirecte
interactie is een abstractie van een service provider proces. Indirecte interactie is
daarom een specificatie van een service provider proces.

Het formalisme ees van Milner is geschikt voor het specificeren en verifieren van
protocollen. Het blijkt dat ces processen, in relatie tot een omgevingsproces, soms
gereduceerd kunnen worden wat observeerbare acties betreft. Een nieuwe
equivalentie relatie tussen ecs expressies wordt ge'introduceerd: beperkte omgevings
equivalentie. Deze equivalentie relatie geeft aan hoe processen geminimaliseerd
kunnen worden. Verder kunnen er behaviours LOCK en DIS worden gedefinieerd ter
analyse van CCS processen wat betreft deadlock en disabling van processen. M.b.v.
restricted environment equivalence kunnen de verschijnselen deadlock en disabling
opnieuw bestudeerd worden.

Het formalisme ecs behoeft uitbreidingen qua syntax en semantiek om de
ontwerpexpressiviteit te verhogen. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om op natuurlijke
wijze een timer (voor het genereren van timeouts) te specificeren in de vorm van een
CCS expressie. CCS lean worden uitgebreid met relatieve timing. In verband met drie
kemproblemen (: het Diet associatief zijn van de parallel operator, het herschrijven
van "tijdsonzekere processen" naar ~~n proces, en cyc1us explosies) wordt er een
beperking opgelegd aan ecs met relative timing. Het resulterende formalisme wordt
rTeeS genoemd. Problematisch is nog het reduceren van 't-acties bij rTees
processen. Hiertoe moeten ook kansen gespecificeerd kunnen worden, als er sprake is
van keuze tussen het uitvoeren van verschillende acties.

In dit verslag wordt voor het eerst met succes timed CCS uitgebreid met timing en
kansspecificaties (CCRS). Deze uitbreiding betekent een oplossing voor het niet
associatief zijn van de parallel operator en betekent een doorbraak wat betreft het
formeel uitvoeren van performance analysis van protocollen. Behalve observatie
equivalentie tussen random processen is er een tweede equivalentie relatie nodig om
't-acties te kunnen reduceren: mean time observatie equivalentie. Deze relatie is nog
niet formeel vastgelegd. De restricties t.a.v. timing (rCCRS) blijken nu onontbeerlijk



om mean time observatie equivalentie te kunnen definieren. De mogelijkheden voor
het specificeren, implementeren en verifieren van protocollen zijn £link uitgebreid.

Protocollen kunnen geverifieerd worden m.b.v. specificaties over indireete
interaetie. Indireete interactie kan in de vorm van globale causale relaties worden
vastgelegd. Deze relaties lijken sterk op de causale relaties, die worden gespeci.ficeerd
in verband met het combinatie algoritme. Deze wijze van verifieren maakt de
speci.ficatie van een service provider proces overbodig. Dit betekent dat protocol
specificaties nu minder afhankelijk zijn van service provider speci.ficaties. Indireete
interactie tussen CCRS processen kan worden vastgelegd in de vorm van virtuele
processen. Een virtueel proces wordt aangeroepen d.m.v. een aanroep actie
(uitgevoerd door een procec P) en pleegt direete interaetie met een proces Q.
Virtuele processen werken parallel t.o.v. elkaar en de niet-virtuele processen. Het is
nu eenvoudig om bijvoorbeeld meerdere boodschappen in een kanaal voor te stellen
als meerdere virtuele parallelle processen. Indireete interaetie, in de vorm van
virtuele processen, is een uitbreiding van de proces calculi theorie.

Service provider processen kunnen gesynthetiseerd worden d.m.v. het combinatie
algoritme. Als dit gebeurt m.b.v. de mirror images van peer entity processes, dan valt
op dat de service provider meer causale relaties implementeert dan de
oorspronkelijke globale causale relaties. M.b.v. zogenaamde non-causale mirror
images worden slechts globale causale relaties geimplementeerd.
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1 Inleiding.

Het ontwerpen van communicatie protocollen maakt deel uit van bet ontwerpen van
Qpen Systems Interconnected system (OSI-system). In dit boofdstuk wordt eerst bet
verband gelegd tussen communicatie protocollen en andere aspecten van OSI; daarna
wordt de problematiek bescbreven t.a.v. bet ontwerpen van communicatie protocollen.

1.10SI.

In de modeme samenleving wordt bet snel transporteren en verwerken van informatie
steeds belangrijker. Er wordt daarom steeds meer gebruik gemaakt van
telecommunicatie technieken en digitale technieken. De combinatie van deze
technieken leidt tot communicerende digitale systemen, waarmee ook
data-communicatie en tele-processing mogelijk wordt.

In [TAN 89] worden begrippen geintroduceerd als computer networks en distributed
systems. Computer networks zijn systemen bestaande uit een groot aantal onderling
verbonden autonome computers. Gebruikers van een computer kunnen inloggen op
andere computers.
Een gedistribueerd systeem kan opgevat worden a1s een systeem met een system-wide
operating system, waarbij services een naam hebben. Een taak wordt niet perse door
een subsysteem afgebandeld. Gebruikers van een gedistribueerd systeem merken niet
dat bet systeem uit meerdere systemen bestaat. Computer funkties kunnen verdeeld
zijn over verschillende "fysical computing elements".

Computer networks en gedistribueerde systemen worden samen in het algemeen
aangeduid met computer network (zonder "s").
Een computer network wordt ook weI een Open Systems Interconnected systeem
genoemd (OSI systeem). "Open" benadrukt bet feit dat systemen "open staan" voor
elkaar, mits ze kunnen communiceren volgens dezelfde (intemationaIe) regels. In dit
verslag za1 het begrip "open systeem" ruimer worden opgevat, namelijk: een digitaal
systeem dat informatie kan verwerken, en kan communiceren met (open is voor)
andere digitale systemen.

OSI systemen kunnen ook gecategoriseerd worden op basis van de afstand tussen de
processoren van digitale systemen:

-dataflow machines (multiprocessoren op een circuit board);
-multiprocessoren (in betzelfde systeem, met een gemeenschappelijk gebeugen);
-locaal netwerk (processoren binnen een gebouw, of bepaald gebied);
-grote afstanden netwerk (binnen een land);
-intemationaal netwerk.

Bij aIle categorien van OSI systemen spelen communicatie protocollen een rol.
Daarom wordt van af nu gesproken over het ontwerpen van een OSI systeem, Lp.v.
bet ontwerpen van bijvoorbeeld een computer network.
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1.2 Het ontwerpen van een OSI systeem.

Tijdens het ontwerpen van een (algemeen) systeem spelen de volgende aspecten vaak
een rol:

- de funktie(s) van het systeem (wat doet het systeem);
- de kwaliteit van het systeem (hoe good werkt het systeem);
- de kosten van het systeem (ontwerp kosten, realisatie kosten,

onderhoudskosten en duurzaamheid).

Ook bij het ontwerpen van OSI systemen gaat deze indeling op.
Ben open systeem kent twee type funkties:

- informatie verwerkende funkties (data verwerking);
- communicatie funkties (data communicatie).

In dit verslag wordt niet verder ingegaan op informatie verwerkende funkties.
Voorbeelden van communicatie funkties zijn:

- het transporteren van informatie;
- adresseren;
- bet routeren van informatie;
- bet beveiligen van informatie (cryptologie);
- bet vertalen van informatie (veranderen van de syntax).

De kwaliteit van een OSI systeem t.a.v. de uitvoering van communicatie funkties
(communication performance) is een belangrijk ontwerp aspect. Kwaliteit staat gelijk
aan de snelheid en betrouwbaarheid waarmee communicatie funkties worden
uitgevoerd. Deze kwaliteit kan verhoogd worden door extra (secundaire) systeem
funkties te ontwerpen, ter ondersteuning van de (primaire) communicatie funkties.
Voorbeelden van zulke funkties zijn:

- fouten detectiejcorrectie tijdens data transmissie,
- het opzettenjverbreken van verbindingen (i.t.t. datagram),
- congestion control,
- splitting (multiple network connections),
- crash recovery.

Vaak moeten betrouwbaarbeid en snelheid van het systeem tegen elkaar worden
afgewogen. Dit hangt af van "kwaliteit" die de systeem gebruikers verlangen van bet
systeem (kwaliteit is een subjectief begrip). Verder kan er gestreeft worden naar
minimale kosten bij gegeven systeem funktie en kwaliteit, of naar optimale kwaliteit
bij gegeven systeem funktie en kosten. Bijvoorbeeld: het multiplexen van
verschillende communicatie verbindingen op een verbinding werkt kosten verlagend,
maar de communicatie gaat wellicht trager. Multiplexing is dus ook een typische
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(secundaire) communicatie funktie ter beinvloeding van de communicatie kosten en
decommunicatie kwaliteit.

Het ontwerpen en realiseren van een OSI systeem is een complex en moeilijk
probleem. Om inzicht te krijgen in dit probleem is het noodzakelijk om eerst
verschillende deelproblemen te onderscheiden en te formuleren, die onafhankelijk
van elkaar kunnen worden opgelost.

1.3 Communicatie structuur en communicatie architectuur van OSI.

Een OSI systeem kent een communicatie struetuur en een communicatie architeetuur.
De geografische posities van de open systemen en de mogelijke verbindingen tussen
open systemen vormen de communicatie struetuur van OSI.

COmrnunicatie structuur van OSI:
topologie (posities van de open systemen);
interconnectie schema (wel/geen verbinding tussen twee willekeurige
open systemen);
capaciteit van verbindingen (aantal bits, of tekens per seconde);
soort verbinding:

draadloos (radiografisch of sateliet);
draad (simplex, half duplex, full duplex).

De communicatie architeetuur van OSI is een opdeling van het OSI-systeem in
verschillende lagen. Iedere laag staat voor een specifieke communicatie funktie. Ben
voorbeeld van een communicatie architeetuur is het OSI REFERENCE MODEL, zie
figuur 1-1. Een open systeem wordt opgedeeld in submtemen. AIle subsystemen met
dezelfde communicatie funktie (afkomstig van verschillende, geografisch verdeelde,
open systemen) vormen een laag.
Hier voIgt een kort overzicht van de communicatie funkties die de verschillende lagen
van het OSI model kunnen uitvoeren:
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1

system A

PhySical m
Ietv.leyer protoco

Data. layer protocol

~bT•. layer protoco

system B

Figuur 1-1. Het OSI REFERENCE MODEL

De il11plicatie laa~. Funkties kunnen zijn:
- het bewerkstelligen van compatibiliteit tussen terminals, of screen-editors;
- file transfer;
- door gebruikers gedefinieerde funkties.

De presentatie laa~. Funkties:
- encoding van data naar een standaard data type;
- data compressie voor efficiente communicatie;
- encryption/decryption ter vergroting van privacy en authenticiteit.

De sessie laa~. Funkties:
- het bewerkstelligen van een sessie tussen verschillende machines;
- inloggen in een netwerk.
- synchronisatie (het inlassen van check-points tijdens file transfer: na het

herstel van een network-crash kan de communicatie hervat worden na het
laatste check-point, i.p.v. helemaal opnieuw alles overzenden).
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De tramport laa&. Funkties:
- het opsplitsen van sessie SDUs in kleinere transport PDUs voor:

- multiple parallelle netwerk verbindingen voor een transport
verbinding (hogere through-put);

- multiplexing van verschillende sessie verbindingen op een transport
verbinding.

- flow control (in het geval van een snelle "information source" en een
langzame "information destination").

De netwerk laa&. Funkties:
- het routeren van data door het netwerk (het bepalen van een route op

statische of dynamische wijze, zodat een end-to-end verbinding ontstaat);
- congestion control.

De data link laa&. Funkties:
- het bewerkstelligen van een fout vrij transmissie kanaal voor data-frames

(point-to-point verbinding);
- flow control (in het geval van een langzame ontvanger en een snelle

zender).

De fysische laa&. Funktie:
- transmissie van bits (analoog of digitaal),
- multiplexing (frequency division en time division),
- switching (circuit, packet, hybrid).

Behalve het OSI REFERENCE MODEL zijn er ook andere communicatie
architeeturen mogelijk. Verschillende architecturen kunnen ter verduidelijking met
het OSI REFERENCE MODEL worden vergeleken. De decompositie van een OSI
systeem in verschillende lagen gaat volgens een aantal principes. Deze zijn:

Maak verschillende lagen voor duidelijk verschillende communicatie
funkties, of funkties met een duidelijk verschillende implementatie
technologie.
Hou rekening met intemationaal gestandaardiseerde protocollen; zet een
gestandaardiseerde funktie in een laag.
Zet aanverwante funkties in een laag.
Maak een laag zodat de funkties van de laag implementatie onafbankelijk
zijn van de funkties van andere lagen.
De lagen moeten zo gekozen zijn, dat de informatie stroom door de
interfaces tussen de lagen minimaal is.
Creeer een laag waar er behoefte is aan een ander abstractie niveau in de
omgang met data. (morfologie, syntax, of semantiek)

De verschillende sub-systemen kunnen via de interfaces naar boven of naar beneden
informatie uitwisselen. De gebruiker van systeem A kan als voIgt informatie naar de
gebruiker van systeem B sturen:

a) Gebruiker A geeft informatie aan het appl.systeem van systeem A (via
de interface tussen de gebruiker en het appl.systeem).
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b) Het appl.systeem geeft deze informatie door via de interface aan het
press.systeem en deze weer aan de onderliggende subsysteem, enz.

c) Het phys.systeem van systeem A kan via een fysische verbinding de
informatie door geven aan het phys.systeem van systeem B.

d) In systeem B wordt de informatie via de verschillende subsystemen en
interfaces aan de gebruiker van systeem B gegeven.

Iedere laag voegt een header toe aan een boodschap, die van een hoger gelegen laag
is ontvangen. Deze header bevat protocol control informatie. De boodschap + header
wordt door gegeven aan de onderliggende laag, zie figuur 1-2.

(N)-laag boodschap

header (N-i)-PCr

boodschap+header
L....----I.. ....J

(N-1)-laag

Figuur 1-2. Het toevoegen van headers.

(n-1)-PDU

Ben boodschap, die van de boven gelegen laag is ontvangen of aan de hoven gelegen
laag wordt gegeven heet een Service Data Unit (SDU).

Ben Protocol Data Unit (PDU) is een boodschap die altijd aan de lager gelegen laag
gegeven of van de lager gelegen laag ontvangen wordt.

Aangezien de lagen uit de communicatie architeetuur een nummer hebben kan er
gesproken worden van een (N)-laag, of bijv. een (N)-PDU of (N)-SDU. Twee
aangrenzende lagen kuooen aangeduid worden met (N)-laag (de hovenste) en (N-l)
laag (de onderste). Tussen PDUs en SDUs gelden twee relaties:

a) Ben (N)-SDU + (N)-Protocol Control Information (PCI) is een (N)-PDU.
b) Ben (N)-PDU is een (N-l)-SDU.

Een (N)-laag onderzoekt een pas ontvangen (N)-PDU aan de hand van de (N)-PCI.
Als gevolg bier van kan er een (N)-PDU worden terug gestuurd naar de zender, of
een (N)-PDU worden door gestuurd naar een ander systeem, of de (N)-PCI wordt
verwijderd, waarna de (N)-SDU aan de boven gelegen laag wordt aangeboden, etc.
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Dit hangt af van het (N)-protocol dat tussen de (N)-laag van verschillende open
systemen bestaat. Het begrip protocol komt in dit verslag nog uitgebreid aan de orde.

Een aan "protocol" verwant begrip is "service". Ben (N)-laag maakt gebruik van de
service die een (N-l)-laag aanbiedt. Bijvoorbeeld: de transport-laag maakt gebruik
van de routing funktie van de netwerk-laag. De transport-laag kan de netwerk-laag
beschouwen als een end-to-end verbinding. Ben (N)-laag geeft op zijn beurt service
aan een (N +1)-laag. Vandaar dat een boodschap van de (N)-laag, doorgegeven aan
de (N+ 1)-laag, door de (N)-laag beschouwd wordt als een Service Data Unit. Ook
het begrip service komt uitgebreider aan de orde.

De communicatiestruetuur van OSI kan vrijwel onafhankelijk van de
communicatiearchiteetuur van OSI worden ontworpen (topology design problem). Als
de communicatiestruetuur bekend is kan deze als uitgangspunt worden genomen voor
de communicatiearchiteetuur. Met name de onderste drie OSI lagen worden door de
communicatiestruetuur beinvloedt. De service, die een laag geeft aan de hoger
gelegen laag geeft, wordt geacht onafhankelijk te zijn van de implementatie van de
(service gevende) laag.
M.a.w. verschillende mogelijke implementaties van een laag moeten hetzelfde service
gedrag vertonen naar de boven liggende laag toe. De lagen van een
communicatiearchiteetuur kunnen dus onafhankelijk van elkaar geimplementeerd
worden, mits een laag-implementatie voldoet aan bepaalde service-specificaties.

1.4 Architectuur van een (aag.

Een subsysteem van een open systeem bestaat op zijn beurt uit actieve elementen die
entities worden genoemd. De interface tussen (N+ I)-entities en (N)-entities wordt
gevormd door (N)-Service Access Points «N)-SAPs). In [WIN 87] wordt een globale
architeetuur beschreven van een Universal Protocol Subsystem (UPS), zie figuur 1-3.

1.4.1 Entities, SAPs en CEPs.

Ben SAP is een punt waar een (N)-service geleverd wordt aan een (N+1)-entity. Ben
(N)-entity kan data uitwisselen met:

- (N+1)-entities, via een of meerdere (N)-SAPs;
- (N)-entities, binnen hetzelfde systeem;
- (N)-entities, van een ander systeem volgens een (N)-protocol;
- (N-l)-entities, via een of meerdere (N-l)-SAPs.

Als een entity communiceert via een SAP, dan is de entity verbonden met de
betreffende SAP. Op ieder tijdstip kan een (N)-SAP slechts verbonden zijn met maar
een (N+I)-entity en met slechts een (N)-entity. Een (N)-SAP is dus een "poort"
tussen een (N)-entity (N+ I)-entity paar. Ben (N)-entity of een (N+1)-entity kan
verbonden zijn met meerdere (N)-SAPs, zie figuur 1-4.

Twee (N)-entities die d.m.v. een (N)-protocol communiceren, worden peer (=gelijke)
entities genoemd. Ben (N)-conneetion is een associatie, bewerkstelligd door de (N)
laag, tussen twee of meerdere peer (N+1)-entities voor data overdracht. Een
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Figuur 1-3. Architectuur van een UPS.
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Figuur 1-4. Entities, SAPs en protocollen.

algemene service, die elke (N)-laag kan geven, is bet kunnen maken van meerdere
(N)-connections tussen peer (N+ I)-entities; zie figuur 1-5. Ben (N+ I)-entity moet in
staat zijn om via een SAP meerdere (N)-connections te maken. Ben (N)-connection
beeft daarom binnen een (N)-SAP een eindpunt, die (N)-Connection End Point «N)
CEP) wordt genoemd. Binnen een SAP bestaan dus meerdere CEPs om de
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Figuur 1-5. ConnectIons en connection end pomts (CEPs).

verschillende (N)-connections te kunnen onderscheiden.

Het is wat onnatuurlijk te veronderstellen dat in een (N)-SAP meerdere (N)
connections kunnen eindigen, terwijl er slechts een (N)-entity met de (N)-SAP
verbonden kan zijn. Dit zou betekenen dat meerdere (N)-connections, die in een (N)
SAP eindigen, door een (N)-entity bediend moeten worden. In [Winter] wordt
waarschijnlijk om deze rede aangenomen dat een (N)-SAP met meerdere (N)-entities
tegelijk verbonden kan worden, zodat verschillende (N)-connections via meerdere
(N)-entities en een (N)-SAP kunnen lopen; zie figuur 1-6.
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Figuur 1-6. MogelIJke verbindingen van entities met SAPs.
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(N)-connections kunnen op dynamische wijze opgezet of verbroken worden, boven op
(N;.1)-conneetions.

1.4.2 Identiticatie van, en relaties tussen entities, SAPs en CEPs.

Het is noodzakelijk dat entities, SAPs en CEPs door elkaar herkend kunnen worden
binnen een subsysteem of zelfs binnen het complete OSI systeem. Hiervoor worden
titels, adressen en identifiers gebruikt, zie tabel 1-1.

begrip: identificatie domein: id. naam:

entity OSI systeem global title

entity (N)-laag (N)-title

(N)-SAP grens tussen (N)-laag en (N)-adress
(N+ I)-laag

(N)-CEP (N)-SAP (N)-CEP
identifier

Tabel I-I. Identificatie van entities, SAPs en CEPs.

Aangezien een (N + I)-entity met slechts een (N)-SAP verbonden kan zijn, kan er
data naar een (N + 1)-entity gestuurd worden, waarbij de data gestuurd wordt naar het
(N)-adress van de betreffende (N)-SAP. M.b.v. een eN + I)-direetmy wordt
bijgehouden welke (N)-SAP verbonden is met welke (N + I)-entity, zie tabel 1-2.
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(N)-title (N-1)-address

A 352

B 237

B 015

C 101

Tabell-2. Voorbeeld van een (N)-directory.

Naast een (N)-directory bestaat er een (N)-mappin~ funktie. Ben (N)-mapping funktie
is een relatie tussen (N)-adressen en (N-1)-adressen. A1s een (N+I)-entity een (N)
connection wi! opzetten via een bepaalde (N)-SAP, dan kan de (N)-entity die de
service gaat leveren, m.b.v. de (N)-mapping funktion het (N-1)-adress bepalen van de
(N-1)-SAP, via welke een (N-1)-connection moet worden opgezet. (N)-directories en
sommige (N)-mapping funkties kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Een
(N)-entity kan op flexibele wijze verbonden worden met (N)-CEPs. Dit wordt
geregeld door attachment control (zie figuur 1-3). Er zijn dus drie verschillende
relaties:

- een (N)-directory «N-1)-SAPs, (N)-entities);
- een (N)-mappping funktie ( (N-1)-adressen , (N)-adressen);
- attachment control ( (N)-entities , (N)-CEPs).

1.4.3 Statische en dynamische aanwezigheid van verbindingen, SAPs, CEPs en
entities.

Het is logisch dat sommige (N)-connections tussen (N+ I)-entities niet permanent
aanwezig hoeven te zijn. Ben (N)-connection bestaat vaak maar tijdelijk en kan op
dynamische wijze worden opgezet en worden verbroken. Verder zijn er entities die
niet permanent actief zijn, bijvoorbeeld communication entities (zie figuur 1-3). Zulke
entities kunnen op dynamische wijze gecreeerd of "vernietigd" worden, afhankelijk van
de service behoefte van de hoger gelegen laag. Dit laatste geldt ook voor SAPs en
CEPs. Nadat een (N)-entity gecreeerd is, kan deze worden verbonden worden met
een "pas gecreeerde" (N)-CEP van een "pas gecreeerde" (N)-SAP om service te
leveren.
Het kan ook zijn dat een (N)-connection permanent aanwezig moet zijn, bijvoorbeeld
voor de overdracht van controle informatie (statisch aanwezig). Er zijn ook entities
die permanent actief moeten zijn om bijvoorbeeld management funkties uit te voeren
(statisch aanwezig). Het kunnen creeeren of vernietigen van verbindingen en entities
leidt tot een economisch gebruik van de hardware en software van een systeem.

1.5 Services en service primitives.

Twee (N+1)-entities kunnen met elkaar communiceren via een (N)-connection door
gebruik te maken van de service die de entities van de (N)-laag kunnen leveren. De
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(N)-entities maken op hun beurt gebruik van de service van de (N-l)-entitiest enz.
Een (N)-service-proyider bestaat dan in feite uit aIle onderliggende lagen van entities
die de (N)-conneetion bewerkstelligen; zie figuur 1-7.

(N) service eN) service
user user

C 0 0:::::> ~(N)-SAPs~ C ~~ ~~ :::::>

(N)-service-provider

Figuur 1-7. Layer Service Model.

Binnen het systeem van een (N+ I)-entity maken ook de entities uit de lagen boven
de (N+1)-laag indirect gebruik van de (N)-service provider; deze entitiest samen met
de (N+1)-entityt worden gerepresenteerd door een (N)-service-user. Ben
(N)-service-provider en een (N)-service-user zijn abstraete representaties van
systemen die via (N)-SAPs interaetie kunnen plegen. Ben abstraetet implementatie
onafhankelijket "interactie" tussen service-user en service-provider heet een service
primitive (SP). Samenvattend:

Een (N)-service-user is een abstraete weergave van aIle entities binnen een
systee~ die gebruik maken van een (N)-servicet via een enkele (N)-SAP.

Ben (N)-service-provider is een abstraete weergave van aIle entities binnen het
OSI systee~ die een (N)-service kunnen leveren aan een (N)-service-user.

Een service primitive is een abstraete interaetie tussen een service-user en een
service-provider.

Door een abstraete interactie tussen service user en service provider een Service
Primitive te noeme~ lijkt het alsof een Service Primitive slechts een abstractie is van
een SDU. Het is denk ik beter om te zeggen: een "Primitive" is een abstractie van
een "Data Unit". Boodschappen zijn boodschappe~ ongeacht er nadruk wordt gelegd
op protocollen of services. Men kan met evenveel recht spreken van "Protocol
Primitives" als van Services Primitives. Toevallig werd er een abstraetere interaetie
het eerst aangegeven tussen een service-user en een service-provider in [X.ZOO].
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Protocol Primitives (PP) kunnen beschouwd worden als abstracte interacties tussen
peer entities.

Het verschil tussen een SDU en een SP is dat een SDU een diUil unit is, dus een
patroon van bits. Deze data moet enkel worden doorgegeven via een connection. Een
SP is een interactie (boodschap) die een service-provider procedure aanroept
(commando's, of reacties), en kan ook data bevatten (parameters). Het uitwisselen
van PDUs heeft ook procedures tot gevolg (het uitvoeren van het protocol), maar
deze procedures blijven beperkt tot een laag. Ben service procedure kan uitgevoerd
worden door meerdere lagen.

Iedere (N)-service-provider kan in het algemeen twee type van services leveren aan
de (N+1)-service-user: een connection-oriented service en een connectionless service.

1.5.1 Connection-oriented service.

Ben connection-oriented service bestaat in feite uit vijf aparte services: connection
establishment. data transfer, connection reset. connection facility en connection
release. Bij een connection-oriented service wordt er eerst een vaste (N)-connection
opgezet tussen twee peer (N+ I)-entities (connection establishment phase). Hiema
wordt er over de (N)-connection data uitgewisseld tussen de (N +I)-entities
(data transfer phase). Tenslotte wordt de (N)-connection weer opgeheven (connection
release phase).

Als een (N+ I)-entity een verzoek om een (N)-connection indient bij een (N)-SAP,
moet de (N+ I)-entity een (N)-adress geven van een tweede (N)-SAP. De tweede
(N)-SAP is verbonden met de peer (N+1)-entity, waarmee de oorspronkelijke
(N+1)-entity wi! communiceren. Tijdens het opzetten van de (N)-connection wordt er
bepaald welke (N)-entity de service gaat leveren (deze wordt wellicht eerst
gecreeerd), en van welke (N)-CEP (binnen de (N)-SAP) gebruik gemaakt zal worden.
Bij de UPS van Winter (figuur 1-3) is dit een taak voor Layer Management. De
betreffende (N)-entity (Communication Entity) wordt door attachment control met de
betreffende (N)-CEP verbonden. De (N)-CEP identifier van de (N)-CEP wordt
daama bekend gemaakt aan de (N+I)-entity. Vervolgens dient de (N)-entity een
verzoek in bij een (N-1)-SAP op een (N-1)-connection, enz.

In de "data transfer phase" blijft de verbinding via de betrokken entities, SAPs en
CEPs ongewijzigd, behalve in het geval van "dynamic routing", waarbij soms een
(N)-connection wordt opgeheven en een andere (N)-connection wordt opgezet. Voor
twee peer (N)-SAPs, tussen welke een (N)-connection is opgezet, geldt dat de
(N)-SDUs in dezelfde yolKorde worden ontvangen bij de ene SAP als dat ze worden
verzonden bij de andere SAP. Verder hoeven de (N)-SDUs (in de data transfer
phase) Keen adres meer te beyauen van de peer (N)-SAP (de bestemming).

Tijdens het verbreken van de verbinding wordt de gecreeerde associatie tussen
entities, SAPs en CEPs weer opgeheven.
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De service "reset" houdt in dat tijdens de data transfer phase een (N)-connection
gereset kan worden naar de toestand van direct na de connection establishment.
(pending data units worden verwijderd uit de (N)-connection). De service "facility"
houdt in dat de service-users op de hoogte worden gehouden door de service-provider
over de kwaliteit van de (N)-connection.

1.5.2 Connectionless service.

Twee (N+ 1)-entities kunnen ook PDUs uitwisselen m.b.v. een connectionless service.
Er geldt dan dat voor iedere (N)-SDU, afkomstig van de betreffende (N+1)-entities,
steeds een aparte route kan worden gezocht voor het overzenden van de (N)-SDUs.
Iedere (N)-SDU moet een (N)-adress bevatten van de peer (N)-SAP (bestemming).
Dit lijkt op het verzenden van telegrammen; daarom wordt ook weI gesproken van
dataiUam service. Nu geldt dat (N)-SDUs in een andere volgorde kunnen worden
ontvangen als dat ze verzonden zijn, omdat de ene route trager of sneller kan zijn als
de andere route. De UPS van Winter (figuur 1-3) bevat een datagram entity, die dit
type service kan leveren.

1.5.3 Service primitive "types" en service primitive "names".

Een manier om een SP te typeren is:

1) SPs die door een service user aan een service provider worden gegeven,
waarbij weer onderscheid wordt gemaakt tussen requests en resPonses
(afgekort met: req, resp).

2) SPs die door een service provider aan een service user worden gegeven,
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen indications en confirmations
(afgekort met: ind, conf).

Een "request" is nodig om een service aan te vragen.

Ben "indication" wordt gegeven door een service provider:
a) om een procedure aan te roepen bij de service user;
b) ter indicatie van een service request, geven door een peer service user.

Ben "response" is de reactie van een service user op een eerder ontvangen
"indication" van de service provider (alles via dezelfde SAP).

Ben "confirmation" is een reactie van een service provider op een eerder ontvangen
"request" van de service user (alles via dezelfde SAP).

Een tweede manier om SPs in te delen is aan de hand van het type service dat een
SP bewerkstelligt. De service typen worden beknopt aangeduid als:
- CON (connection establishment),
- DATA (connection-oriented data transfer),
- FACIL (info. verschaffing over kwaliteit van connection),
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- RESET (connection reset),
- DISC (connection release),
- DATAGR (connectionless data transfer).

Een derde manier om SPs in te delen is aan de hand van de OSI naam van de (N)
laag, als de SP wordt uitgewisseld via een (N)-SAP. De volgende initialen worden
gebruikt om OSI lagen aan te duiden:
- P (presentation layer),
- S (session layer),
- T (transport layer),
- N (network layer),
- Dl (data-link layer),
- Ph (physical layer).

Ben SP naam bestaat nu uit drie velden:
<OSI layer initial >-< SERVICE TYPE NAME> <primitive type>. Voorbeelden van
SP namen: P-CONreq, T-DATAresp, S-DISCconf. Vaak wordt het eerste veld van de
naam weggelaten, zie figuur 1-3.

1.5.4 Service "types".

De service, die een service provider lean aanbieden, hangt af van het aantal lagen
waar de provider uit bestaat, maar is ook nog van het type connection-oriented of
connectionless. Bijvoorbeeld: een specifieke service van laag 3 (van bet OSI reference
model) is: bet bepalen van een route (bij gegeven communicatiestructuur) tussen twee
(4)-entities. Als deze service van het type connection-oriented is, dan wordt de route
alleen tijdens de connection establishment bepaald. Als deze service van bet type
connectionless is, dan wordt voor iedere (3)-SDU de route bepaald. Nog een
voorbeeld: laag 2 (van bet OSI reference model) moet in bet geval van connection
oriented service er voor zorgen dat de volgorde van de ontvangen SDUs betzelfde is
als de volgorde van de verzonden SDUs. Dit is bij een (2)-connection van bet service
type "connectionless" niet van belang.

"Om bet nog wat ingewikkelder te maken" kunnen services oak nog ingedeeld worden
aan de band van het gebruik van de service primitives:

Unconfirmed services: SPs van bet type "cont' worden niet gebruikt bij dit type
service.
Confirmed services: SPs van bet type "conf" worden weI gebruikt bij dit type
service.

Een voorbeeld van een confirmed service is:
User 1 geeft een request SP aan de service provider.
User 2 ontvangt later een indication SP, en geeft hiema een response SP terug
aan de service provider.
User 1 ontvangt later een confirm SP.

In dit voorbeeld is de bevestiging afkomstig van de peer user. Een bevestiging kan
ook direct door de service provider worden gegeven, ten teken dat de service provider
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accoord gaat met het leveren van de aangevraagde service. Dit type confirmed service
wordt ook weI een provider-QPtional-service genoemd. Uiteraard heeft de service
provider hier ook de mogelijkheid om niet accoord te gaan met de te leveren service.
In dat geval moet de service user een ander type service aanvragen. Dit
onderhandelings proces, dat zich afspeelt tussen user en provider, wordt QPtion
neiotiation genoemd.
Een service, die altijd op aanvraag geleverd moet worden, wordt mandatoty-service
genoemd. Mandatory-service is een voorbeeld van een unconfirmed-service.
Verder bestaat er nog een user-QPtional-service: een specifieke service (gekozen uit
verschillende mogelijke services) die geleverd wordt op aanvraag van een service-user,
en een provider-initiated-service: een service die niet op speciale aanvraag van een
user wordt geleverd, bijv. FACIL
Nogmaals (samenvattend), een service wordt getypeerd door:

1) de bovenste laag van de service-provider (bijv. network-service, of
presentation-service);

2) gericht op de verbinding (bijv. CON, DATAGR of FACIL);
3) gebruik van service-primitives:

a) confirmed-services:
al) peer service-user confirmed services;
a2) provider-optional services;

b) unconfirmed-services:
b1) mandatory-services;
b2) user-optional-services;
b3) provider-initiated services.

1.5.5 Adressen, parameters en boolean oags.

Service primitives kunnen adressen, parameters en boolean flags bevatten. De
adressen zijn de SAP-adresses, via welke de service-users SPs uitwisselen met de
service-provider.
Voorbeelden van parameters zijn: "~", "reason" of ''user data". De parameter qos
betekent: Quality of service (de snelheid, of betrouwbaarheid van de service). Deze
parameter is in feite een soort "rangnummer" voor de kwaliteit van een service. Ben
voorbeeld van option-negotiation is Qos-parameter-ne&otiation. De parameter "reason"
is een identiteitsnummer voor de rede van een bepaalde service activiteit (zoals
DISC, of RESET). De parameter user data heeft geen betekenis t.a.v. service.

Voorbeelden van boolean flags zijn: "acks wanted" en "exp wanted". De flag
acks_wanted geeft aan dat overgedragen data units bevestigd moeten worden door de
ontvangende user. De flag exp wanted geeft aan dat data units "met spoed"
overgedragen moeten worden.-

M.b.v. adressen, parameters en flags kan informatie, die met SPs worden
"meegegeven", op abstracte wijze worden gespecificeerd. Aan de andere kant wordt
een SP hierdoor steeds Minder abstract en gaat meer lijken op een SDU of PDU.
Het wordt dan ook moeilijker om bet abstractie niveau van expressies zoals
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"N-CONreq(ca1lee adr, ca1l-adr, acks wanted, exp wanted, qos, user data)" in te- - - -
schatten.

1.6 Communicatie protocollen.

Voor het gemak wordt van af nu gesproken van "protocol", i.p.v. "communicatie
protocol"; met "protocol" wordt weI steeds "communicatie protocol bedoeld.
Protocollen spelen een belangrijke rol bij OSI systemen. Peer (N)-entities, die
informatie uitwisselen, zijn niet in staat om te funktioneren als service provider voor
hoger gelegen lagen, als de informatie niet dezelfde betekenis heeft voor aile peer
(N)-entities. De interpretatie van uitgewisselde informatie moet worden vastgelegd in
de vorm van een verzameling afspraken tussen peer entities, m.a.w.: er moet een
protocol bestaan tussen peer entities.

Als peer entities mn service hoeven te leveren aan hoger gelegen lagen, dan hoeft
er mn protocol te bestaan tussen deze peer entities. Het bestaan van protocollen is
het gevolg van het opsplitsen van een OSI systeem in verschillende lagen, oftewel het
creeren van niveau's van service users en service providers.

1.6.1 Een informele beschrijving van het begrip protocol.

In de literatuur komen verschillende informele beschrijvingen voor van het begrip
protocol:

[X.200] (Recommendations X.200, definition 5.2.1.10):
A (N)-protocol is a set of rules and formats (semantics and syntactics) which deter
mines the communication behaviour of the performance of (N)-functions.

[TAN 89]:
A protocol is a set of rules, governing the formats and meaning of frames, packets
or messages that are exchanged by peer entities within a layer.

[WIN 87]:
A protocol is a set of conventions, accepted by peer entities. These conventions are
about a particular syntax (data format, coding), semantics (control information,
error handling) and timing (speed en sequencing).

[SVO 89]:
A protocol consists of procedural rules for dialogue and precisely defined formats
for each type of PDU that can be used within the protocol.

Deze beschrijvingen van het begrip protocol hebben overeenkomsten, maar
verschillen ook van elkaar. Het is wenselijk om ~~n goede beschrijving te geven van
het begrip protocol.

Er wordt steeds gesproken over een verzameling regels, of punten van overeenkomst.
Deze regels kuooen protocol regels genoemd worden. In het algemeen zijn regels
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geldend voor een aantal betrokken partijen. In dit geval zijn de betrokken partijen
peer entities van verschillende subsystemen. Alleen in [WIN 87] wordt dit vermeld.

Regels leggen iets vast voor de betrokken partijen. Uit [TAN 89], [WIN 87] en
[SVO 89] blijkt dat protocol regels iets vastleggen over de informatie (frames,
packets, messages, data, PDUs) die peer entities uitwisselen. Verder blijkt uit
[WIN 87] en [SVO 89] dat protocol regels iets vastleggen over het ~drai: (control,
error-handling, procedures) van peer entities. Kort samen gevat wordt het volgende
vastgelegd:

de syntax van de informatie, uitgewisseld door peer entities;
de semantiek van de informatie, uitgewisseld door peer entities;
de timing (van interactie).

Onder de syntax van informatie wordt het formaat van PDUs en de codering van PCI
verstaan. (De syntax van informatie is van minder belang bij representatie van
informatie (boodschappen) op een hoger abstractie niveau, zoals service primitives.)

De semantiek van informatie wi! zeggen: de betekenis of interpretatie van
informatie. De betekenis van informatie blijkt uit de wijze waarop peer entities
elkaars activiteiten beinvloeden, als gevolg van de uitwisseling van informatie. Deze
beinvloeding is zodanig dat peer entities samenwerken om gezamelijk een service te
leveren aan in hogere lagen gelegen entities. Daarom kunnen regels over semantiek
van informatie ook weI opgevat worden als "entity behaviour roles".

De timing van de interactie tussen peer entities is ook gebonden aan regels. Ben
entity kan bijvoorbeeld sneller informatie verzenden dan de ontvangende peer entity
kan verwerken, en dus is de snelheid van het zenden van informatie aan regels
gebonden. Regels over timing zijn in feite ook regels over het gedrag van entities.
Hiermee is de vraag: "Wat is een protocol?" beantwoord. Nu resteert nog de vraag:
"Wat is de funktie van de protocol regels?" Alleen [X200] geeft een funktionele
omschrijving van het begrip protocol: "a set of roles which determines the
communication behaviour of the performance of (N)-functions". Onder het
communicatie gedrag wordt kennelijk de service verstaan die peer entities leveren aan
hoger gelegen lagen. (N)-funkties worden door (N)-entities uitgevoerd ("the activity of
(N)-entities is performing (N)-functions") om service te leveren. De regels bepalen
blijkbaar de service die entities kunnen leveren, omdat de protocol regels de
activiteiten van peer entities coordineren.

Ben duidelijkere omschrijving van het begrip protocol is:

A protocol is set of protocol rules, which are valid for peer entities.
The protocol rules lay down:

the syntax of information, exchanged by peer entities;
the semantics of information, exchanged by peer entities (entity behaviour
roles);
the timing of the interaction between peer entities (entity behaviour rules).

The protocol rules determine the service (or communication behaviour) that peer
entities provide to higher layers.
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Opmerking: bet begrip "rules" uit de omschrijving van [X.200] betekent daar
"procedural rules" (semantics) en geen "protocol rules".

1.6.2 Het ontwerpen van protocollen.

Het service concept is een belangrijk concept voor het ontwerpen van protocollen.
Een (N)-protocol , geldend voor (N)-entities, kan onafhankelijk van de implementatie
van de andere protocollen binnen het OSI systeem ontworpen worden, mits de service
die de (N)-provider kan leveren (na implementatie van het (N)-protocol) gelijk is aan
de service die de (N+ I)-laag verwacht. De implementatie van bet (N+ I)-protocol is
namelijk weI afhankelijk van de (N)-service. De implementatie van een (N)-protocol
is op zijn beurt weer afhankelijk van de (N-I)-service. Ben (N)-protoeol wordt dus als
het Ware vastieleKd door de (N)-service en de (N-l)-service. De begrippen "service,
service-provider, service-user, SAP, CONNECTION en CEP" zijn onder meer bedacht
om protocollen onafhankelijk van elkaar te kunnen ontwerpen.

De verschillende OSI-systeem aspecten, die "redelijk" onafhankelijk van elkaar
geimplementeerd kunnen worden, zijn:

- de communicatie struetuur van een OSI-systeem;
- de interfaces tussen OSI-systeem lagen (SAPs en CEPs), en laag management

funkties;
- een (N)-protocol (implementatie onafhankelijk van andere protocollen

binnen het OSI systeem).

In dit verslag wordt niet ingegaan op het implementeren van de communicatie
struetuur en de interfaces tussen lagen van een OSI-systeem.

Het omschrijven van services (service specificatie) is een vereiste om protocollen te
kunnen ontwerpen. Het formeel omschrijven van services kan worden opgevat als een
ontwerptaak, of ontwerpprobleem. Ook kunnen protocollen formeel omschreven
worden. Een formeel model kan dienen als specificatie. Zo'n model kan worden
verfijnd tot een meer gedetailleerd model: een implementatie. In boofdstuk 2 wordt
onder meer de begrippen "formeel" of "Formal Description Technique (FDT)",
specificaties en implementaties nader toegelicht.

In het algemeen geldt dat verificatie van implementaties van systemen onderdeel
uitmaakt van een efficiente ontwerpstrategie (zie hoofdstuk 2). Het yerifieren van een
protocol implementatie houdt in dat Kecontroleerd wordt of peer entities. samen met
de service-provider waar ze Kebruik van maken. in staat zijn de vereiste service te
leveren. Het ontwerpen van protocollen staat gelijk aan het ontwerpen van protocol
regels voor peer entities. Vooral het ontwerpen van gedragsregels voor peer entities is
een moeilijk probleem. Het controleren van een protocol implementatie, wat de
gedragsregels betreft, kan zeer complex zijn.

In dit verslag wordt ingegaan op het ontwerpen van protocollen. Dit houdt in:

21



onderzoek doen naar FDTs;
I-formeel specificeren van services en protocollen;
afleiden van detailing steps voor protocollen;
verificatie van protocol implementaties.

Het accent zal komen te liggen op het ontwerpen van laag 2 (data-link-layer)
protocollen. Het gaat er in dit verslag niet om dat protocollen tot op een laag
abstractie niveau te implementeren (tot op software/hardware niveau). Het
ontwerpen van bijvoorbeeld een informatie syntax komt niet aan de orde. In
hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op de ontwerp strategie (systeem-ontwerp theorie).
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2 Systeem-ontwerp theorie.

Een theorie over het ontwerpen van systemen is een algemene theorie over het
realiseren een systeem., nadat een ontwerper een bepaald idee heeft gekregen, of een
specificatie heeft geformuleerd van een mogelijk systeem. Bepaalde principes en
kennis die algemeen toepasbaar zijn tijdens het ontwerpen van systemen kuooen
verwoord worden in een theorie. Zo'n theorie over systeem-ontwerp is van belang
om systemen efficienter (lagere ontwerp-kosten) en correct te ontwerpen. Ben
voorbeeld hiervan is automatisch systeem-ontwerp, m.b.v. computers. Deze theorie
wordt ook weI Systeem Technologie genoemd. In [SYS 2] komt deze theorie aan de
orde.

2.1 Systeem modellen.

Tijdens het ontwerpen van systemen werkt men in feite met een model (of modellen)
van een gewenst systeem., dat fysisch gerealiseerd moet worden. Ben model is een
beschrijving van relevante systeem eigenschappen op een bepaald niveau van
gedetailleerdheid. Ben model wordt beschreven in termen van een of andere taal (of
talen). Er zijn twee type talen: informele talen en formele talen.

Voorbeelden van informele talen zijn: nederlands, engels, of een ruwe schets of
plaatje van een systeem. Een systeem beschrijving in termen van een informele taal
kan bijvoorbeeld zijn: "user requirements", een systeem beschrijving in de begin fase
van het ontwerp.

Voorbeelden van formele talen zijn: programmeer talen, hardware beschrijvings talen,
specificatie talen, lay-out beschrijvings talen voor le.'s, etc.

Een taal heet formeel als een vaste verzameling symbolen (het alfabet) wordt
gebruikt om expressies van de taal te construeren. Verder moeten de syntax en
semantiek van de taal formeel zijn gedefinieerd. De syntax van een taal kan formeel
gedefinieerd worden als een verzameling constructie regels voor de constructie van
expressies van de taal. Expressies van een taal bevatten twee soorten informatie:

- informatie "die er toe doet" (de semantiek);
- informatie"die er niet toe doet".

De semantiek van een taal is de relevante informatie (betekenis) van de expressies
van de taal. Twee expressies van een taal kunnen syntactisch verschillen, maar
dezelfde betekenis hebben. Bijvoorbeeld: de expressies "3 +4" en "4+3" verschillen
syntactisch maar hebben dezelfde semantiek. De semantiek van een taal kan formeel
worden gedefinieerd als een equivalentie relatie tussen expressies van de taal. Twee
equivalente expressies, die syntactisch verschillen, bevatten dezelfde relevante
informatie.
Een equivalentie relatie tussen expressies geeft aan hoe er van informatie "die er niet
toe doet" geabstraheert kan worden.

Ben systeem model M bestaat uit een formeel model en een informeel model: M =
(m.,c). "m" is het formele model (een expressie van een formeIe taal) en "c" zijn
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aanvullende constraints (informele bescbrijving van systeem eigenscbappen). De
semantiek van bet systeem model bestaat uit de semantiek van "m" samen met
semantiek van "c" en staat gelijk aan de relevante informatie van bet systeem model.

M.b.v. bet symbool voor entropie H kan bet een en ander geformaliseerd worden
[KOO 85]

- H(e) is de totale boeveelbeid informatie van expressie e (relevante en
niet-relevante).

- Hs(e) is de boeveelheid relevante informatie van expressie e. Er geldt:
Hs(e) < H(e).

- Hs(M) = Hs(m,c) is de semantiek van systeem model M.

2.2 Ret detaiUerings stap paradigma (detailllng step paradigm).

Het detaillerings stap paradigma kan geformuleerd worden, m.b.v. systeem modellen
( M = (m,c».

Ben detaillering stap DS is een 4-tuple (d,S,D,V).

- d is de beslissing (decision) om DS uit te voeren en beschrijft de strategie van
de ontwerper om bet systeem te realiseren. De beslissing boudt in dat
bepaalde systeem constraints uitgekozen worden, die de buidige detaillerings
stap bemvloeden. Er is kennis ~ nodig om deze beslissing te kunnen nemen.

- S is een systeem model, de specificatie, die bet systeem bescbrijft, voor dat DS
is uitgevoerd.

- D (detaillering) is een associatie tussen een systeem model I, de
implementatie, en S. I komt tot stand door gebruik te maken van ontwerp
kennis K. Er geldt Hs(I1S.K) = Q. Dit wi! zeggen dat de semantiek van
implementatie I volledig wordt bepaald door de semantiek van S en de
ontwerpkennis K.
Stel S = (Ills, cs) en I = (~, cj ). Figuur 2-1 geeft d en D weer van een
detaillerings stap.

- De beslissing d wordt genomen op basis van globale kennis ~ over bet
ontwerp proces. De informatie in~ wordt niet in I opgenomen,
daarom maakt ~ niet deel uit van K.

- De constraints Cs' kuooen opnieuw geformuleerd worden op basis van
kennis I<e. Het model cj is een detaillering van bet model C

S
/

•

- M.b.v. de kennis Km worden de gebruikte constraints Cs II in termen van
een formele taal bescbreven en wordt een detaillering ~ afgeleid uit
Ills·

Nogmaals: op basis van ~ wordt de beslissing d genomen;
op basis van I<e en Km wordt de detaillering D uitgevoerd.
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Figuur 2-1. Beslissing en detaillering van een
detaillerings stap.

De kennis Km kan gefonnaliseerd worden in een fonnele theone, of fonnele
methode, om Ills te detailleren tot ~. Km bevat onder meer kennis over het
fonnalisme waarin ~ is uitgedrukt. Het fonnalisme, waar ~ een expressie van
is, hoeft niet hetzelfde fonnalisme te zijn waar Ills een expressie van is.

- V is de verificatie van een DS. Het fonnele model ~ is gedetailleerder dan
het fonnele model Ills; ~ bevat meer infonnatie dan Ills. De extra infonnatie
in ~ is afkomstig van cs" en Km. Ook Cj bevat extra informatie, afkomstig van
~. Verificatie staat gelijk aan controleren of S en I semantisch identiek zijn.
nadat bij I van de ontwerp kennis K is ieabstraheerd. In figuur 2-2 wordt de
verificatie van een detaillerings stap weergegeven.
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Figuur 2-2. Verificatie van een detaillerings stap.

Commentaar op figuur 2-2:
stap 1) Abstraheer van de extra informatie in 11\; dit levert het model Ina

op (bijvoorbeeld in CCS: abstraheer van interne interaetie tijdens
de expansie van parallelle systemen).
Formuleer de uit 11\ onttrokken informatie in de vorm van
constraints ( ca ) en ontwerp-kennis I<m. Abstraheer van de
kennis Kc in Cj'

stap 2) Voeg de constraints ca toe aan cj • Het resultaat is CS' •

stap 3) Controleer of Ills en Ina dezelfde semantiek hebben (de syntax
hoeft Diet identiek te zijn).

stap 4) Controleer of Cs en CS' dezelfde semantiek hebben (de syntax
hoeft Diet identiek te zijn).

Als Ina formeel kan worden bepaald (d.w.z. de abstractie operatie is
geformaliseerd), wordt er gesproken van formele verificatie. De vierde stap is
altijd formeel uit te voeren, omdat de semantiek van een formele taa1
gedefinieerd moet zijn. De tweede en vierde stap zijn Diet formeel uitvoerbaar,
omdat het hier informele beschrijvingen betreft. De verificatie V is voor geen
enkele detaillerings stap DS volledig te formaliseren.

De activiteiten die formeel uitvoerbaar zijn (bijv. door een computer) is soms de
detaillering van Ills tot 11\, het abstraheren van informatie uit 11\ tot Ina en het
controleren of l11a semantisch identiek is aan Ills. De rest is alleen informeel uit te
voeren. Een ontwerper moet om D te kunnen uitvoeren minstens twee zaken
produceren: de taal L, waar 11\ een expressie van is, en het model I. In het algemeen
kan een ontwerper van systemen t.a.v. detailing steps onderzoek doen naar:
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- geschikte formalismen om een detailing step uit te kunnen voeren; (dit hangt
samen met de ontwerp strategie en de kennis KcJ: welke constraints spelen een
rol bij de DS? )

- methoden om IDs te detailleren tot Il\ ;
- methoden om uit model Il\ van K en Cj" te abstraheren tot model m..

Omschrijvingen van detaillerings methoden of abstractie methoden kunnen op hun
beurt expressies van een formele taa1 met een operationele semantiek (bijvoorbeeld
een programmeertaal). Voor deze expressies geldt ook dat ze een mate van
gedetailleerdheid (of abstractie) kennen, en dus kunnen deze expressies via een of
meerdere detailing steps verfijnd worden tot instructies, die uitvoerbaar zijn door een
computer.

2.3 Het ontwerpen van een systeem.

Ben implementatie kan weer fungeren als een specificatie in een volgende
detaillerings stap. Het is dus mogelijk om een reeks van systeem modellen af te
leiden van uit een begin-specificatie:
Mo, M1, ..., ~, Mj +l' .••, MD. Model Mo bestaat alleen nit eo: de ideeen van een
ontwerper over een systeem (informeel geformuleerd). Model Mu is zo gedetailleerd
dat op basis van model Mu het systeem gerealiseerd zou kunnen worden (de laatste
stap in een ontwerp proces is natuurlijk de realisatie van het systeem). Het ontwerp
proces kan als een reeks van detailing steps beschreven worden: DP (design process)
= DSo DS1 ... DSD_1·
Detailing step DSj = (dj , ~, (~, Mj +1)' Vj ).

Het opsplitsen van het ontwerp proces in verschillende detailing steps heeft de
volgende voordelen:
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- Ontwerp kennis lean in kleinere boeveelheden toegevoegd worden aan bet
systeem model. De ontwerp kennis kan daarom gemakkelijker omscbreven, of
gedeeltelijk geformaliseerd worden. Ook de verificatie van een DS betreft de
abstractie van minder ontwerp kennist en is daarom beter te omschrijven, of
gedeeltelijk te formaliseren. Het automatiseren van bet ontwerp proces is
beter uitvoerbaar. Dit voordeel zou omschreven kunnen worden als bet
"ontwerp formulerings effect" (design formulation effect).

- Formalismen ter beschrijving van tussenliggende modellen, die door de ene
ontwerper bedacbt zijn, kunnen door andere ontwerpers ook gebruikt worden
voor systeem ontwerp. Ontwerp kennis lean in de formele vorm van
formalismen tussen ontwerpers ondubbelzinnig uitgewisseld worden. Hierdoor
wordt de boeveelheid relevante informatie gereduceerd die de 'gemiddelde'
ontwerper moet produceren om een systeem te ontwerpen. Dit gaat ook op
voor geformaliseerde detailleer methoden of abstraheer metboden. Dit
voordeel zou omschreven kunnen worden als bet ' ontwerp leer effect' (design
teaching effect).

- De kans op ontwerp fouten neemt aft naarmate de boeveelheid ontwerp
kennis (de mate van complexiteit) per detailing step kleiner is. Dit beeft te
maken met de 'bevattings capaciteit' van een ontwerper. De boeveelheid
relevante informatie (ontwerpkennis)t die gecreeerd moet worden, lean
eenvoudig te groot zijn voor een detailing step. Door bet ontwerp proces op
te splitsen in verschillende DS kunnen tocb ingewikkelde systemen foutloos
worden ontworpen. De ontwerper blijft controle bouden op het DP. Dit
voordeel kan omschreven worden als bet ' ontwerp complexiteitscontrole
effect" (design complexity control effect).

Kort gezegd wordt bet ontwerpen van systemen efficienter en correcter door van
meerdere DS uit te gaan.

Het is ook mogelijk om bet DP te splitsen in te veel DS. Er wordt dan een
, overdreven" aantal systeem modellen of verscbillende formalismen gebruikt voor
bet ontwerp proces. De boeveelheid informatie die per DS aan bet systeem model
wordt toegevoegd is dan te klein. Dit leidt tot een overmatig gebruik van bijvoorbeeld
papier of computer geheugen, ter notatie van de modellen ('design model notation
effect"). Deze DS beboeven dan geen nieuw formalisme. Het aantal verschillende DS
van een DP kan dus geoptimaliseerd worden.

Het aantal verschillende formalismen kan eventueel beperkt blijven door t.O.v.
sommige detailing steps betzelfde formalisme te gebruiken voor de implementatie en
de specificatie. Verder kunnen nieuwe formalismen efficient gecreeerd worden (voor
implementaties) door de syntax en semantiek van een bestaand formalisme (voor
specificaties) uit te breiden.

Een detaillering D kan ook gedacht worden tussen model Mo en ~: D = Do Dt •••

Dn_t • Model Mo wordt als het ware in een klap verfijnd tot model Mn• De sequentie
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Ko Kl ••• ~.l heet de "line of reasoning" van D (de kennis of redeneringen om D te
kunnen uitvoeren). De sequentie do dl ... du.l heet de "meta-line of reasoning"; het
betreft bier alle kennis (~.o ~.l ••• ~,n.l) om het ontwerp praces DP in verschillende
detaillerings stappen DS te kunnen opdelen en in welke volgorde deze DS gedaan
moeten worden. De meta-kennis over het DP is oak een onderzoeksonderwerp voor
een ontwerper van systemen.

2.4 Expressies van formele talen, semantiek en detaillering.

Het is interessant om de sequentie van formalismen te beschouwen, die gebruikt
worden in een DP:
~ ~ ... ~. Er geldt dat ~ (i=1,2,...n) is uitgedrukt in termen van 1;. Expressies van
een formele taal (modellen) kennen een bepaalde mate van gedetailleerdheid. ~ is
gedetailleerder naarmate i groter is. Het tegenovergestelde van de mate van
gedetailleerdheid is de mate van abstractie. M.b.v. de begrippen gedetailleerdheid en
abstractie kunnen relaties worden gelegd tussen expressies van verschillende talen
("volgens Einstein is alles relatief"). £en formaIisme kan een abstractie niveau
worden toegekent op basis van de mate van abstractie van expressies van het
formalisme t.o.v. expressies van andere formalismen. M.b.v. het begrip abstractie
niveau van een formalisme wordt er een relatie gelegd tussen verschillende
formalismen. In [HUI 90] wordt deze theorie formeel omschreven, waarbij een
uitgangspunt is dat een formalisme een vast abstractie niveau heeft. Bier voIgt een
andere benadering.

Definitie 2.0 (Expressies en formalismen).
E is de verzameling van aile formele expressies:

E = {e I e is een formele expressie}.
F is de verzameling formaIismen: F = {Ll, U,..., Ln} , die gebruikt kunnen
worden voor een DP.
Stel U E F. Er is een deelverzameling Ei c E ; Ei is de verzameling van alle
expressies van het formalisme U.

Aanname: een expressie is een expressie van slechts van ~~n formalisme.

Axioma 2.1
VEi VEj : Ej .. Ei : (Ei n Ej = 0 ).

Expressies hebben relevante informatie (semantiek) en niet relevante informatie.
Twee expressie kunnen dezelfde semantiek hebben en verschillen wat de syntax
betreft. Dit kan aangeven worden met een relatie "semantisch identiek". Voar ieder
formalisme is de semantiek gedefinieerd.

Definitie 2.1
Slj = {(e, e' ) I e is semantisch identiek aan e' f\ e E Ei f\ e'E Ei }.
S~ ~ Ei x Ei .
SI = Sll u Slz u...Sln • SI ~ E x E .
Stel e E Ei: [e]Li = {e' I e' Slj e} .
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Aangenomen wordt dat de relatie SI een equivalentie relatie is. De expressies van Ei
worden gepartitioneerd in disjuncte deelverzamelingen van expressies. AIle expressies
van dezelfde deelve~eling bebben dezelfde semantiek. Er geldt ogenscbijnlijk:
( e SIj e') = ( [e]Li = [e']Li). Het volgende axioma legt deze aanname vast.

Axioma 2.2.
a e SI e
b e SI e' - e' SI e
c e SI e' 1\ e' SI e"

( SI is reflexief ).
(SI is symmetriscb ).

- e SI e" (SI is transitief ).

Lema 2.1
Stel e E Ei en e' E Ei .
( e S~ e') = ( [e]Li = [e,]Li ).

Dit kan eenvoudig bewezen worden uit axioma 2.2.c en definitie 2.1.

Twee expressies e en e' kunnen semantiscb identiek zijn: [e~ = [e'~. Het is ook
mogelijk dat e en e' expressies zijn van een verscbillend formalisme en semantiscb
identiek zijn. M.b.v. een afbeelding, die vertaling genoemd kan worden, kan er een
relatie gelegd worden tussen twee semantiscb identieke expressies van verscbillende
formalismen. Stel e E Ei en e' E Ej en e en e' zijn semantiscb identiek. Als de
semantiek van e en e' wordt aangeduid met [e~ en [e']4 (Ei..Ej) dan ontstaat
er een probleem: [e]Li .. [e,]Lj , op grond van axiama 1.
Als blijkt dat:

- alle expressies uit [e]Li semantiscb identiek zijn;
- alle expressies uit [e,]Lj semantiscb identiek zijn;
- e en e' semantiscb identiek zijn;

er g~ldt dat alle expressies uit [e]Li semantiscb identiek zijn aan alle expressies uit
[e,]Lj , omdat de relatie SI transitief is. De verzameling expressies die semantiscb
identiek zijn, mogen dus afkomstig zijn van verscbillende formalismen. Het probleem
wordt opgelost door de semantiek van e en e' aan te duiden als: [e] = [e'] =
[e]Li u [e,]Lj . Dit wordt bescbreven in definitie 2.2.

Definitie 2.2
[e) = {e' I e' SI e }.

Lemma 2.2.
Stel e E Ei en e' E Ej (i..j V i=j ). Er geldt:

a ( e SI e' ) = ( [e) = [e'])
b [e]Li ~ [e) .
c [e'] = [e) - [e,]Lj ~ [e) .
d [e'].. [e] - [e,]Lj n [e] = 0

Deze eigenscbappen kunnen bewezen worden uit axioma 2.2.c en de definities 2.1 en
2.2.
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Tussen twee expressies uit E kan een relatie "gedetailleerder" worden gelegd. Het
maakt niet uit of de expressies van verschillende formalismen zijn, of van hetzelfde
formalisme.
Als geldt dat e gedetailleerder is dan e' dan is e' is abstracter dan e. Expressie e
bevat meer relevante informatie dan expressie e' : Hs(e) > Hs(e' ).

Definitie 2.3 (detaillering a1s een relatie tussen expressies).
DET s; E x E. DET = { (e, e') I e is een detaillering van e' }.

Aangenomen wordt dat DET transitief en irreflexief is. Verder wordt aangenomen
dat geldt: als e DET e' dan is een willekeurige expressie uit [el een detaillering
van iedere willekeurige expressie uit [e'].
Axioma 2.3 legt deze aannames over eigenschappen van DET vast.

Axioma 2.3.
a
b
c
d

e DET e' I\. e' DET e" - e DET e" .
'< e DET e).
[e'] = [e] I\. e DET e" - e' DET e" .
[e'] = [e] I\. e" DET e - e" DET e' .

Nu kunnen vrij eenvoudig twee theorema's worden geformuleerd waarmee
belangrijke eigenschappen van de relatie DET worden vastgelegd.

Theorema 2.1
DET c E x E is een pre-order van E.

Bewijs:
Te bewijzen is dat DET asymmetrisch is.

( e DET e' I\. e' DET e )
- {axioma 2.3.a}
(e DET e)

= {axioma 2.3.b}
False

True
= {axioma 2.3.b}

""' e DET e)
- {axioma 2.3.a}

""' e DET e' I\. e' DET e )
Q.E.D.

Theorema 2.2
-,( [e'] = [e] I\. (e' DET e ) ).

Bewijs:
( [e'] = [e] I\. (e' DET e ) ).

- {axioma 2.3.c}
(e DET e)

= {axioma 2.3.b}
False
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True
= {axioma 2.3.b}

-\ e DET e)
- {axioma 2.3.c}

-\ [e'] = [e) 1\ (e' DET e ) ).
Q.E.D.

In [HUI 90] wordt een tweetal axiorna's beschreven die eigenschappen uitdrukken
over een verzameling van alle rnogelijke detailleringen van een expressie, en over een
verzameling van alle rnogelijke abstracties van een expressie. Op grond van de
axiorna's uit deze paragraag kunnen deze eigenschappen bewezen worden. Verder
kunnen er nog twee eigenschappen bewezen worden. Allereerst voIgt een definities
van twee typen verzamelingen die lijken op de definities uit [HUI 90]
( spec(0 )Ll,LO en imp(0 )L1,LO ).

Definitie 2.4.
a ALLABS(e) = {e' I e DET e' }.
b ALLDET(e) = {e' I e' DET e }.

ALLABS(e) is de verzameling van alle expressies die abstracter zijn dan e.
ALL.DET(e) is de verzameling van alle expressies die gedetailleerder zijn dan e. De
implernentatie onafhankelijk van een expressie e is gelijk aan het aantal expressies in
ALL.DET(e).

Theorema 2.3.
a [e) = [e') - AlLABS(e) = ALL.ABS(e' ).
b e' DET e - AlLABS(e) c ALL.ABS(e' ).

Bewijs:
a)

( e" € ALLABS(e) 1\ [e] = [e') )
= {definitie 2.4.a}

( e DET e" 1\ [e) = [e') )
- {axiorna 2.3.c}

( e' DET e" )
= {definitie 2.4.a}

(e" € ALL.ABS(e' )-
ALLABS(e) ~ ALLABS(e' )

- {nit symmetrie overwegingen}
ALL.ABS(e' ) = ALLABS(e).

Theorema 2.3.a geldt niet orngekeerd. Er zijn voorbeelden met
ALL.ABS(e) = ALL.ABS(e' ) = {e"} , en [e] rf. [e'). Het toevoegen van details
aan expressie e" kan dan op verschillende rnanieren, afhankelijk van constraints
en/of ontwerpkennis.

bI)
( e" € ALL.ABS(e) 1\ e' DET e )

= {definitie 2.4.a}

32



( e DET e" A e' DET e )
- {axioma 2.3.a}

(e' DET e" )
= {definitie 2.4.a}

( elF E ALLABS(e' ) )-ALL.ABS(e) ~ ALLABS(e' )

b2)
(e' DET e)

= {axioma 2.3.b}
( ..,( e DET e) A e' DET e )

= {definitie 2.4.a}
( e f ALL.ABS(e» A e E ALLABS(e' ) )

= {bI) }
( ALL.ABS(e) c ALLABS(e' ) ).

Q.E.D.

Theorema 2.4.
a [e] =[e'] - ALLDET(e) = ALL.DET(e' ).
b e' DET e - ALL.DET(e' ) c ALLDET(e).

Bewijs:
a)

( e" E ALLDET(e) A [e] = [e'] )
= {definitie 2.4.b }
(e" DET e A [e] =[e'])

- {axioma 2.3.d}
(eN DET e' )

= {definitie 2.4.b}
( e" E ALL.DET(e' ) )-
(ALL.DET(e) ~ ALLDET(e' »

- {uit symmetrie overwegingen}
( ALLDET(e' ) =ALLDET(e) ).

Het staat niet vast dat theorema 2.4.a niet omgekeert geldt. Het toevoegen van
details aan semantisch onderscheidbare expressies kan dezelfde, meer gedetailleerde,
expressie e" opleveren, maar dit toont slechts aan dat
ALL.DET(e) n ALL.DET(e' ) ~ 0, en niet dat ALLDET(e) = ALLDET(e' ),
terwijl [e] ~ [e']. Ik ken geen voorbeelden met ALL.DET(e) = ALLDET(e' ) =
{eN} , en [e] ~ [e'). Gevoelsmatig zou ik zeggen dat theorema 2.4.a niet
omgekeert geldt.

bI)
( e" E ALLDET(e') A e' DET e )

= {definitie 2.4.a}
( e" DET e' A e' DET e ] )
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- {axioma 2.3.a}
( e" DET e)

- {definitie 2.4.a}
( e" € ALL.DET(e) )-( ALL.DET(e' ) ~ ALL.DET(e) )

b2)
(e' DET e)

= {axioma 2.3.b}
( .( e' DET e') " e' DET e )

= {definitie 2.4.a}
( e' E ALL.DET(e' » " e' € ALL.DET(e) )

- { bl) }
( ALL.DET(e' ) c ALL.DET(e) ).

Q.E.D.

Zoals al eerder gezegd kan een er een relatie worden gelegd tussen formalismen op
grond van de relatie DET tussen expressies van verschillende formalismen. Het
abstractie niveau van formalisme U is lager dan het abstractie niveau van formalisme
Lj als er expressies van U bestaan die gedetailleerder zijn dan expressies van Lj, en
niet omgekeerd. De volgende definities leggen dit vast.

Dermitie 2.5
DETiJ = (Ei x Ej) n DET , ( i=j of i..j ).

Definitie 2.6 (abstractie niveau van een formalisme als een relatie tussen
formalismen).

Li c V - (DET ° .. 0 " DET ° = 0 ). c ~ F x F .:.I 1.1 J,I

In het volgende theorema wordt bewezen dat c irreflexief en transitief is. Het is niet
te bewijzen dat relatie c transitief is. De relatie c is bier dus geen pre-order van F. In
[HUI 90] wordt het transitief zijn van de relatie c aangenomen en met een axioma
vastgelegd. Het transitief zijn van de relatie c is naar mijn idee geen noodzaak om
ontwerp trajecten te kunnen uitstippelen.

Theorema 2.5.
a .( U c U ).
b .( U c Lj " Lj c U ).

Bewijs:
a)

.( DET,"10

.. 0 " DET ° = 0 ), 1,1

= {definitie 2.6}
.( U c U ) . ( De relatie c is irreflexief ).
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b)
.( DET.· "''' /\ DET.· = " /\ DET.· .,." /\ DET.· = " )1.1 J,l J,l 1.1

= {definitie 2.6}
0( U c Lj /\ Lj c U ) . (De relatie c is asymmetrisch ).

Q.E.D.

In het begin van deze paragraaf werd aangenomen dat de fonnalismen LO, Ll,...Ln na
elkaar gebruikt worden in een ontwerp traject. Er kan gedacht worden dat geldt:

- 1;+1 c 1;;
- c is transitief;
- voor iedere detaillering e DET e' de expressies e en e' van een verschillend

fonnalisme moeten zijn.

Hier uit voIgt dan dat Ln c LO, d.w.z.: er zijn expressies van Ln die verfijningen zijn
van expressies van LO en niet omgekeert. In feite is het niet van primair belang om
abstractie niveau's van fonnalismen exact t.O.V. elkaar vast te leggen om een ontwerp
traject te kunnen uitstippelen, omdat:

- er expressies e en e' bestaan van hetzelfde fonnalisme, waar voor geldt: e
DET e' ( ( DETj,j = (Ei x Ei) n DET boeft niet leeg te zijn );

- er expressies e en e' bestaan van verschillende fonnalismen met dezelfde
semantiek: le] =[e'] ; (expressie e kan eventueel vertaald worden naar e'
tijdens bet ontwerp proces);

- er fonnalismen bestaan met DETiJ .,." /\ DETp .,." die eventueel allebei in
bet ontwerp proces gebruikt worden (U en Lj ziJn niet verschillend van
abstractie niveau);

- uit U c Lj c LIe niet voIgt dat U c LIe; expressies uit LIe kunnen niet altijd
via Lj verfijnd worden tot expressies uit U.

Het volstaat om te streven naar DETD,o .,. " . Het is dus weI van primair belang om
de relatie DET tussen expressies te kennen om een ontwerp traject te kunnen
uitzetten.

Fonneel geldt dat e een detaillering is van e' als er fonneel aangetoond kan worden
dat [e'l een abstractie is van leI. De uitspraak e DET e' is waar als er een
abstractie eM van e bestaat waar voor geldt: [e'] =[eM ]. In paragraaf 2.5 wordt de
fonnele verificatie van een detaillering beschreven.

2.5 Fonnele veriticatie van een detaillering.

Ter verificatie van e DET e' moet expressie terug getransfonneerd kunnen worden
naar expressie e' . Hiervoor zijn twee type van transfonnaties nodig: semantisch
behoudende transfonnaties en semantiek reducerende transfonnaties. Het eerste type
transfonnatie kan een translatie worden genoemd, omdat alleen de syntax verandert.
Het laatste type transfonnatie kan een abstractie transfonnatie worden genoemd,
omdat er geabstraheerd wordt van relevante infonnatie [MEL 87]. Een translatie kan
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ook bestaan tussen expressies van verschillende formalismen. Het feit dat een
translatie semantisch behoudend is wordt ook weI soundness genoemd.

Voor ieder formalisme kunnen elementaire translaties, of herschrijfregels, worden
vastgelegd, aangezien de semantiek van een formalisme formeel gedefinieerd is. Deze
herschrijfregels kunnen SOIDS van toepassing zijn op een bepaalde expressie en SOIDS

niet. Bijvoorbeeld, beschouw de volgende CCS-expressie:

x = a: 't: NIL + c: 't: NIL

De herschrijfregel tau-2 is van toepassing terwijl tau-3 niet van toepassing is.
Toepassing van tau-2 levert twee resultaten op:

1) X = a: NIL + c: 't: NIL.
2) X = a: 't: NIL + c: NIL .

In feite kan bij iedere expressie e een verzameling van semantisch identieke
expressies [elhr worden gedacht met:
[e]hr = {e' I er is een herschrijfregel van toepassing op e ,met e' als resultaat }.

Erkan in theorie gesteld worden dat de inverse van een herschrijfregel ook een
herschrijfregel is. Als geldt: e' € [err dan geldt ook:
e € [e']hr . In de practijk, bijvoorbeeld voor formele verificatie, worden sommige
herschrijfregels in slechts een richting gebruikt; bijvoorbeeld de CCS TAU-lAWS
worden gebruikt om tau's te elimineren en niet om tau's toe te voegen.

Expressies van verschillende formalismen kunnen dezelfde semantiek hebben op basis
van een isomorfie tussen de betreffende expressies. Deze isomorfie kan formeel
gedefinieerd worden, waarna translatie mogelijk is van de ene naar de andere
expressit:. (Dit is SOIDS ook mogelijk tussen twee expressies van hetzelfde formalisme).
Stel, [ef = {e' I er is een isomorfie tussen e en e' }.

De verzameling van elementaire translaties is: [eft = [err u [ef'.
De verzameling van expressies waarin een expressie e getransleerd kan worden, wordt
als voIgt gedefinieerd:

[ejl = {e' I( e' € [eft) V ( 3 eW: ( eW€ [eft /\ e' € [eW]t »}.

De verzameling [e)t is de verzameling van expressies waarin e getransleerd kan
worden via toepassing van herschrijfregels en isomorfieen.

Een stelsel van herschrijfregels en isomorfieen heet compleet als geldt: [ejl = leI,
voor iedere e € E. Oit is een belangrijke conditie voor het uitvoeren van formele
verificatie. Er moet namelijk aangetoond kunnen worden dat twee expressies dezelfde
semantiek hebben, zie figuur 2-2. Aangezien [elt en [e] expressies kunnen
bevatten van verschillende formalismen is completeness hier algemener dan in de
meeste literatuur.
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-_._-
Om aan te tonen dat twee expressies semantisch identiek zijn kan een zwakkere

conditie dan completeness worden gehanteerd. Deze conditie is: voor iedere e en e'
met e SI e' geldt: ([elt n [e'lt ) rio " •

De expressies e en e' zijn allebij te transleren naar een expressie e' ,en op grond
van axioma 2.2.c voIgt: e SI e' . Deze conditie zou weak com,pleteness genoemd
kunnen worden. Deze zwakkere conditie is waardevol, omdat in de praktijk
herschrijfregels niet altijd in twee richtingen te gebruiken zijn om aan te tonen dat
twee expressies semantisch identiek zijn.

Analoog aan elementaire translaties kunnen er elementaire abstractie transfonnaties ,
of abstraetie regels, gefonnuleerd worden. Deze regels kunnen ook meerdere
expressies als resultaat hebben:
{e)ar = {e' I er is een abstractie regel van toepassing op e , met e' als resultaat}.
Stel, {e)ct = (e)ar u [elhr u [et.

( et betekent hier: elementaire transfonnaties).

Nu kan er een verzameling worden gedefinieerd van alle expressies (zowel abstractere
als semantisch identieke) waarin een expressie e getransfonneerd kan worden:

Een interessant voorbeeld van een dergelijke transfonnatie is het CCS expansion
theorem [SYS 1] waarbij zowel een elementaire abstractie regel als elementaire
herschrijfregels gecombineerd worden toegepast (de herschrijving is de overgang van
meerdere parallelle processen naar een proces).
Er kan aangetoond worden dat [elt c (e)t op basis van de definities.
De verzameling van alle abstraetere expressies, waarin een expressie e
getransfonneerd kan worden, is gelijk aan: (e)a = (e)t \ [ejl . In de volgende
defmitie wordt het een en ander samengevat.

Detinitie 2.7.
a [elhr = {e' I er is een herschrijfregel van toepassing op e, met e' als

resultaat }.
b [elis = {e' I er is een semantisch behoudende isomorfie tussen e en e' }.
c (e)ar = {e' I er is een abstractie regel van toepassing op e , met e' als

resultaat}.
d [eft = [elhr u [e]is.
e (e)ct = (e)ar u [eft.
f [ejl = {e' j ( e' € [eft) V ( 3 e' : ( e' € [eft /\ e' € [e']t »}.
g (e)t = {e' I( e' € (e)ct ) V ( 3 e' : ( e' € (e)ct /\ e' € (e')t »}.
h (e)a = (e)t \ [e]t .

Belangrijke eigenschappen van translaties en abstractie transfonnaties, die moeten
gelden Lv.m. fonnele verificatie, worden gevat in axioma 2.4.

37



Axioma 2.4.
a let (; [e). (soundness)
b (e 51 e' ) = ( ([e)t n [e')t) rio 0). (weak completeness).
c e' € (e)a - [e') .. [e) . (reductie van semantiek)
d e'" € (e')t 1\ e' € (e)a - e'" € (e)a .

Axioma 2.4.a drukt uit dat een willekeurige expressie e altijd naar semantiscb
identieke expressie getransleerd wordt. Axioma 2.4.b drukt uit dat bet formeel is aan
te tonen dat twee expressies semantiscb identiek zijn. Dit zijn twee condities wat
betreft berschrijfregels en isomorfie tussen expressies. Axioma 2.4.c drukt uit dat
abstractie transformatie de semantiek verandert: e' is abstracter dan e en dus bevat
e' minder relevante informatie. Axioma 2.4.d is een aanname op basis van definitie
2.7.g en stelt dat een abstractie transformatie, met daar aan vooraf een
transformatie, ook een abstractie transformatie is.

Voor de formele verificatie van een detailing steps moeten translaties en abstractie
transformaties worden gebruikt om aan te tonen dat e DET e' . De transformatie
van e naar e' boudt dan in dat van bepaalde ontwerpkennis en constraints in e wordt
geabstraheert (zie figuur 2-2, stap 1). De kunst is nu om de verificatie van een
detaillering uit te drukken in termen van (ed )a . Hierbij mag axioma 2.3 niet worden
tegengesproken. Axioma 2.3 kan worden opgevat a1s een voorwaarde waar formele
verificatie aan moet voldoen.

Definitie 2.8.
a. Rl {; (E x E) .

( e R1 e' ) = ( 3 ed' ea : ed € [e) 1\ ea € [e') : (ea € (ed )a ) ).
b. VER {; (E x E) .

(e VER e' ) = ( 3 e.: e. € [e') : (ea € (e)· ) ).
c. R2 {; (E x E) .

(e R2 e' ) = ( Ved : ed € [e) : 3 ea : e. € [e') : (e. € (ed ). ) ).

Aanname: als geldt e R1 e' dan is e DET e' waar. Formeel:

Axioma 2.S
R1 (; DET .

R1 is een deelverzameling van DET, omdat er meer gedetailleerdere expressies van
een expressie e kunnen bestaan dan aangetoond kan worden. Aangezien DET
irreflexief is moet gelden dat R1 ook irreflexief is, anders is axioma 2.5 in
tegenspraak met axioma 2.3.b.

Theorema 2.6.a
"'(e R1 e) .

Bewijs:
..,( e R1 e )

= {definitie 2.B.a}
..,( 3 ed' ea : ed € [e) 1\ ea € [e) : (ea € (ed )a ) )

=
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..,( 3 ed' e. : ( [ed] = [e] A [e.] = [e] A e. E (ed)a »
- {axioma 2.4.c}

..,( 3 ed' ea : ( led] = lea] A [ed] .. [ea]) )
=

True
Q.E.D.

Het is niet te bewijzen dat Rl transitief is. Als geldt: e DET e' DET e" dan hoeft
niet te gelden: e Rl e" , want Rll: DET . Er kan weI worden bewezen dat de
axioma's 2.3.c en 2.3.d (eigenschappen van DET) ook eigenschappen zijn van Rl:

Theorema 2.6.
b [e'] = [e] A e Rl e" - e' Rl e" .
c [e'] = [e] A e" Rl e - e" Rl e' .

Bewijs:
b)

[e'] = [e] A e Rl e"
= {definitie 2.8.a}

( [e'] = [e] A 3 ed' e.: ed E [e] A e. E [e" ] : (e. E (ed ). ) )-( 3 ed' e.: ed E [e'] A e. E [e" ] : (e. E (ed ). ) )
= {definitie 2.8.a}

e' Rl e" .

c)
[e'] = [e] A e" Rl e

= {definitie 2.8.a}
( [e'] = [e] A 3 ed' e.: ed E [e"] A e. E [e] : (e. E (ed )a ) )-
3 ed' e.: ed E [e"] A e. E [e'] : (e. E (ed ). ) )

= {definitie 2.8.a}
e" Rl e' .

Q.E.D.

VER is de verzameling van aIle verifieerbare detailleringen. Als geldt eVER e' dan
is er een transformatie mogelijk van expressie e naar een expressie e. die
semantisch identiek is aan expressie e' . Op grond van axioma 2.4.b is te verifieren
dat inderdaad geldt [e'] = [ea]. Het volgende theorema betekent: aIs e VER e'
dan geldt e DET e' .

Theorema 2.7.
a VER l: Rl l: DET .

Bewijs:
eVER e'

= {defmitie 2.8.b}
( 3 e.: e. E [e'] : (e. E (e)· ) )

- {existentie ( ed voor e ) }
( 3 ed' e.: ed E [e] A ea E [e'] : (ea E (ed ). ) )
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= {definitie 2.8.a}
e Rl e'

= {axioma 2.5}
e DETe'

=
VER t: Rl t: DET .

Het is denkbaar dat geldt: e Rl e' A o(e VER e' ) ; er is geen translatie
mogelijk van expressie e naar een expressie ed (weak completeness), die
vervolgens getransformeerd kan worden naar een expressie e. € [e'], etc.

Q.E.D.

Theorema 2.7.
b o(e VER e ) .
c [e'] = [e] A e" VER e - elf VER e' .

Bewijs:
Het bewijs van 2.7.c gaat analoog aan theorema 2.6.c. Alleen theorema 2.7.b wordt
bewezen:

eVERe
- {theorema 2.7.a}

e Rl e
= {theorema 2.6.a}

False

True
= {theorema 2.6.a}

-{e Rl e )
- {theorema 2.7.a}

-'(e VER e)
Q.E.D.

Het kan niet bewezen worden dat VER transitief is, of dat geldt: [e'] = [e] A e
VER e" - e' VER e" . Dit zijn echter zeer practische eigenschappen voor een
ontwerp proces, behalve het verifieerbaar zijn van een detaillering. Vandaar dat er
nog een relatie R2 is gedefinieerd met de volgende eigenschappen:

- R2 t: VER ;
- R2 is een pre-order op E ;
- als geldt: e R2 e' is waar, dan is R2 waar voor alle expressies die semantisch

identiek zijn aan e en e'.

Theorema 2.8.
a R2 t: VER.

Bewijs:
e R2 e'

= {definitie 2.8.c}
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( Ved : ed E Ie] : 3 ea : ea E Ie'] : (ea E (ed )a ) )
.. {specificatie (e voor ed ) }

( 3 ea : ea E [e') : (ea E (e)a )
= {definitie 2.8.b}
eVER e'

=
R2 {; VER.

Het is mogelijk dat geldt: eVER e' 1\ '< e R2 e' ) ; e is een verifieerbare
detaillering van e' , maar dat hoeft niet te gelden voor aIle expressies die
semantisch identiek zijn aan e en e' .

Q.E.D.

Theorema 2.8.
b ,<e R2 e).
c (e R2 e' R2 e") .. (e R2 elF ).
d [e'] = Ie] 1\ e R2 elF .. e' R2 e" .
e Ie'] = Ie] 1\ e" R2 e .. elF R2 e' .

Bewijs:
Het bewijs van theorema 2.8.b gaat analoog aan het bewijs van theorema 2.7.b. Het
bewijs van de theorema's 2.8.d en 2.8.e gaat analoog aan het bewijs van de
theorema's 2.6.b en 2.6.c. Alleen theorema 2.8.c wordt bier bewezen:

( e R2 e' A e' R2 e" )
= {definitie 2.8.c}

( Vedl : edl E Ie] : 3 eal : eal E Ie'] : (eal E (edl )a) 1\
Ved2 : ed2 E Ie'] : 3 ea2: ea2 E [e" ] : (ea2 E (ed2 )a ) )

.. {specificatie (eal voor e(2) }

( Vedl : edl E Ie] : 3 eal : eal E Ie'] : (eal E (edl)a 1\
3 ea2 : ea2 E [e" ] : (ea2 E (eal )a ) ) )

.. {definitie 2.7.h}
( Vedl : edl E Ie] : 3 eal : eal E Ie'] : (eat E (edl)a A

3 eal : ea2 E [e" ] : (ea2 E (eal )t ) ) )

.. {axioma 2.4.c}
( Vedl : edl E Ie] : 3 eal : eal E Ie'] : (eal E (edl )8 1\

3 ea2 : ea2 E [e" ] : (ea2 E (eal)a 1\ ea2 E (edl)a »)
.. {scheiding (laat eal weg) }

( Vedl : edl E [e]: (3 ea2: ea2 E [e" ] : ( ea2 E (edl)a »)
= {definitie 2.8.c}

( e R2 e" )
Q.E.D.

Vit theorema 2.8.b en 2.8.c voIgt direct dat R2 asymmetrisch is (zie bijv. theorema
2.1) en dus is R2 een pre-order op E. De relatie R2 geeft aan hoe een ontwerp
proces verifieerbaar uit te voeren is.
De verificatie van detaillering is voor een zo groot mogelijk aantal paren e DET e'
uit te voeren als geldt: Rl = R2 . De theorema's 2.9 en 2.10 geven bier inzicht over.
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Theorema 2.9.
a (R2 = VER) = (VER = Rl ).
b (R2 c VER) = (VER c Rl ).

Bewijs:
(a) 1)

( e R1 e' " VER = Rl )
... { generalisatie met ed E [e] (theorema 2.6.b) }

( 'Ved : ed E [e] : ( ed Rl e' ) " VER = Rl )
- {VER = Rl}

( Ved: ed E [e] : ed VER e' )
= {definitie 2.8.b}

( Ved : ed E [e] : 3 e.: e. E [e'] : (e. E (ed ). ) )
- {definitie 2.8.c}

(e R2 e' )
= {theorema 2.7.a en theorema 2.8.a}
(R2 = VER).

2)
( e Rl e' " R2 = VER )

= {definitie 2.8.a}
( 3 ed' e.: ed E [e] " e. E [e'] : (e. E (ed ). ) " R2 = VER )

( 3 ed: ed E [e] : ( 3 e.: e. E [e'] : (e. E (ed ). ) ) " R2 = VER )
= {definitie 2.8.b}

( 3 ed: ed E [e] : ( ed VER e' ) "R2 = VER)
- {R2=VER}

( 3 ed : ed E [e] : ( ed R2 e' ) )
= {definitie 2.8.c}

( 3 ed: ed E [e] : ( 'Ved': ed' E led ]: 3 e.: e. E [e'] : (e. E [ed']s ) )
- {specificatie (e voor ed' ) }

( 3 ed: ed E [e] : ( 3 e.: e. E [e'] : (e. E (e)a ) ) )
- {weglaten van ed}

( 3 ea : e. E [e'] : (ea E (e)a ) )
= {definitie 2.8.b}
(e VER e' )

= {theorema 2.7.a}
(VER = R1)

(Het bewijs van theorema 2.9.b wordt aan de lezer overgelaten)
Q.E.D.

De conditie Rl = VER = R2 zou verification completeness genoemd kunnen
worden.

Theorema 2.10
( VER = Rl) - (e' E (e)a - e R2 e' ) .

Bewijs:
( e' E (e)a " VER = R1 )

- {existentie}
( 3 ea : ea E [e'] : (ea E (e)a) " VER = Rl )

42



= {definitie 2.8.b}
( e VER e' A VER = R1 )

= {VER = R1}
(e R2 e' )

Q.E.D.

Theorema 2.10 kan als richtlijn dienen voor het definieren van translaties en
abstractie transformaties tussen expressies. Als er een transformatie mogelijk is van
een expressie e naar een expressie e' , dan moet voor iedere expressie ed die
semantisch identiek is aan e gelden: er is een e. waarvoor geldt: e. E [e'] en e. E

(ed )•• Verder geldt: uit completeness voIgt verification completeness.

Theorems 2.11
([e]l = [e]) - (R1 = VER = R2 )

Bewijs:
( e Rl e' A [ejl = [e])

= {definitie 2.8.a}
( 3 ed' e.: ed E [e] A e. E [e'] : (e. E (ed )B) A [ell = [e])

- {vervang [e] voor [ell }
( 3 ed' e.: ed E [ejl A e. E [e'] : (eB E (ed )B ) )

_ { [ell c (e)l.}
( 3 ed' e.: ed E (e)l A e. E [e'] : (e. E (ed ). ) )

- {axioma 2.4.c}
( 3 ed' ea : ed E (e)l A e. E [e'] : (ea E (ed )B) A e. E (e)· )

- {scheiding (laat ed weg) }
( 3 e.: e. E [e'] : (e. E (e)a ) )

= {definitie 2.8.b}
eVER e'

= {theorema 2.7.a}
R1 = VER

= {theorema 2.9.a}
R1 = VER = R2

Q.E.D.

Uiteraard geldt ook dat weak completeness voIgt uit completeness. Weak
completeness, samen met verification completeness, is een zwakkere conditie voor
een stelsel van elementaire transformaties dan completeness.

In paragraaf 2.4 is de definitie van de relatie 51 tussen expressies gegeneraliseerd.
Verder zijn er de relaties tussen expressies DET, translatie , abstractie transformatie,
VER, Rl en R2 gedefinieerd. Van deze relaties worden eigenschappen formeel
beschreven. Tussen de relaties 51, DET, translatie, abstractie transformatie, VER, Rl
en R2 zijn formeel verbanden gelegd. Elementaire transformaties tussen expressies
kunnen formeel worden vastgelegd in de vorm van defmities en theorema's.
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Deze theorie verschilt in essentie van de theorie uit [HUI 90] op vijf condities:
1- Expressies van verschillende formalismen kunnen semantisch identiek zijn

(isomorfie).
2- Het is practisch om te veronderstellen: DETi,i is niet leeg. (detaillerings relatie

tussen expressies van een formalisme is mogelijk).
3- De relatie t: is gebaseerd op de relatie DET en verschilt met de definitie uit

[HUI 90].
4- De abstractie niveau's van een verzameling formalismes voor een DP liggen

onderling niet vast.
5- De relatie t: is niet transitief.

2.6 Het optimaliseren van een verzameling van formalismen.

Nu is het waarschijnlijk mogelijk dat een verzameling van formalismen voor een DP
geoptimaliseerd kan worden, wat betreft syntax , semantiek en detaillering.

Detinitie 2.9
Stel E is een verzameling van expressies en SI is een semantische
identiteitsrelatie op E. De expressiviteit expr(E,SI), van de verzameling E en
de relatie SI, is gelijk aan het aantal verschillende deelverzamelingen van
semantisch identieke expressies.

end def.

Detinitie 2.10
Stel E is een verzameling van expressies en SI, DET zijn respectievelijk een
semantische identiteitsrelatie op E en een detailleringsrelatie op E. Er bestaat
een detailleringsrelatie tussen verzamelingen van semantisch identieke
expressies: DETvee ("vee" betekent: verzameling van equivalente expressies).
De ontwerp-expressiviteit design.expr(E,SI,DET), van de verzameling E en de
relaties SI en DET is gelijk aan het aantal elementen uit DETvee

end def.

Het aantal expressies uit de verzameling E, van alle formele expressies, kan
bijvoorbeeld geminimaliseerd worden door isomorfe formalismen te verenigen tot
een formalisme, waarna het aantal semantisch identieke expressies is gereduceerd,
maar zodanig dat expr(E,SI) en design.expr(E,SI,DET) niet kleiner zijn geworden. Na
optimalisatie geldt dat er een minimum aantal formalismen, expressies ( IE I is
minimaal ) en elementaire transformaties is, waarmee dezelfde systemen ontworpen
kunnen worden als voor de optimalisatie. Na optimaJisatie gelden de volgende
condities:

1- Expressies van verschillende formalismen zijn altijd semantisch verschillend
(geen isomorfie meer).

2- De abstractie niveau's van een verzameling formalismes voor een DP liggen
onderling vast.

3- De relatie t: is transitief, dus c: is een pre-order op F.
4- expr(E,SI) en design.expr(E,SI,DET) zijn niet kleiner geworden.
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De paragrafen 2.4 en 2.5 geven een formele beschrijving van het ontwerpen van
systemen in het algemeen en zijn een theoretische grondslag voor de
volgendehoofdstukken. Hier voIgt een overzicht van definities, axioma's en
theorema's uit dit hoofdstuk.

Definitie 2.0
E = {e I e is een formele expressie}.
F is de verzameling formalismen: F = {LI, 12,..., Ln} , die gebruikt kunnen
worden voor een DP.
Stel Li € F. Er is een deelverzameling Ei c E ; Ei is de verzameling van alle
expressies van het formalisme Li.

Dermitie 2.1
Slj = { (e, e') I e is semantisch identiek aan e' A e € Ei A e € Ei }.
Slj ~ Ei x Ei .
SI = SIt v SI2 v...Sln • SI ~ E x E .
Stel e € Ei: [e]Li = {e' I e' Slj e} .

Definitie 2.2
[e] = {e' I e' SI e }.

Definitie 2.3 (detaillering als een relatie tussen expressies).
DET ~ E x E. DET = { (e, e') I e is een detaillering van e' }.

Definitie 2.4.
a ALLABS(e) = {e' I e DET e' }.
b ALLDET(e) = {e' I e' DET e }.

Definitie 2.5
DETjJ = (Ei x Ej) n DET , ( i=j of i"j ).

Definitie 2.6 (abstractie niveau van een formalisme als een relatie tussen
formalismen).

Li c:: Lj - (DETiJ" 0 A, DETj,i = 0 ) • c:: ~ F x F .

Definitie 2.7.
a [e]hr = {e' I er is een herschrijfregel van toepassing op e, met e' als

resultaat }.
b [e]is = {e' I er is een semantisch behoudende isomorfie tussen e en e' }.
c (e)ar = {e' I er is een abstractie regel van toepassing op e , met e' als

resultaat}.
d [eft = [e]hr v [e]is.
e (e)et = (e)8r v [eft.
r [e]t = {e' I( e' € [eft) V ( 3 eN : ( eN € [eft A e' € [eN]t »}.
g (e)t = {e' I( e' € (e)et ) V ( 3 eN : ( eN € (e)et A e' € (eN)t »}.
h (e)8 = (e)t \ [e]t .
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Definitie 2.8.
a. R1 ~ (E x E) .

( e R1 e' ) = ( 3 ed' ea : ed € [e] 1\ ea € [e'] : (ea € <ed )a ) ).
b. VER ~ (E x E) .

(e VER e' ) = ( 3 ea : ea € [e'] : (ea € <e)a ) ).
c. R2 ~ (E x E) .

(e R2 e' ) = ( \:I ed: ed € [e] : 3 ea : ea € [e'] : (ea € <ed )a ) ).

Detinitie 2.9
Stel E is een verzameling van expressies en SI is een semantische
identiteitsrelatie op E. De expressiviteit expr(E,SI), van de verzameling E en
de relatie SI, is gelijk aan het aantal verschillende deelverzamelingen van
semantisch identieke expressies.

end def.

Definitie 2.10
Stel E is een verzameling van expressies en SI, DET zijn respectievelijk een
semantische identiteitsrelatie op E en een detailleringsrelatie op E. Er bestaat
een detailleringsrelatie tussen verzamelingen van semantisch identieke
expressies: Rvee (''ved" betekent: verzameling van equivalente expressies).
De ontwerp-expressiviteit design.expr(E,SI,DET), van de verzameling E en de
relaties SI en DET is gelijk aan het aantal elementen van DETvee

end def.

Axioma 2.1
\:lEi \:IEj : Ej .,. Ei : (Ei n Ej = 0 ).

Axioma 2.2.
a e SI e
b e SI e' - e' SI e
c e SI e' 1\ e' SI e"

( SI is retlexief ).
(SI is symmetrisch ).

- e SI e" (SI is transitief ).

Axioma 2.3.
a
b
c
d

e DET e' 1\ e' DET e" - e DET e" .
0( e DET e).
[e'] = [e] 1\ e DET e" - e' DET e" .
[e'] = [e] 1\ e" DET e - e" DET e' .

( DET is transitief ).
(SI is symmetrisch ).

Axioma 2.4.
a [e]t ~ [e]. (soundness)
b (e SI e' ) = ( ([er n [e'r) .,. 0). (weak completeness).
c e' € <e)a - [e'].,. [e] . (reductie van semantiek)
d e" € (e,)a 1\ e' € <e)a - e" € <e)a .(transitief zijn van

abstractie tr.)
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Axioma 2.5
Rl ~ DET.

Lema 2.1
Stel e € Ei en e' € Ei .
( e S~ e') = ( [e)U = [e')U).

Lemma 2.2.
Stel e € Ei en e' € Ej (i"j V i=j ). Er geldt:

a ( e SI e' ) = ( [e) = [e') )
b [e)Ii ~ [e) .
c [e') = [e) - [e')Lj ~ [e) .
d [e').. [e) - [e,)Lj n [e) = 0

Theorema 2.1
DET c E x E is een pre-order van E.

Theorema 2.2
0( [e') = [e) A (e' DET e ) ).

Theorema 2.3.
a [e) =[e') - ALL.ABS(e) = ALL.ABS(e' ).
b e DET e' - ALL.ABS(e) ;:) ALL.ABS(e' ).

Theorema 2.4.
a [e) = [e') - ALL.DET(e) = ALL.DET(e' ).
b e DET e' - ALL.DET(e) c ALL.DET(e' ).

Theorema 2.5.
a 0( Li c: U ).
b -t( U c: Lj A Lj c: U ).

Theorema 2.6.
b [e'] = [e] A e Rl e" - e' Rl e" .
c [e') = [e) A e" Rl e - e" Rl e' .

Theorema 2.7.
a VER ~ Rl ~ DET .
b o(e VER e).
c [e') = [e) A e" VER e - e" VER e' .

Theorema 2.8.
b o(e R2 e).
c (e R2 e' R2 eN) - (e R2 e" ).
d [e') = [e] A e R2 elF - e' R2 e" .
e [e') = [e] A e" R2 e - eN R2 e' .
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Theorema 2.9.
a (R2 = VER) = (VER = Rl ).
b (R2 c VER) = (VER c Rl ).

Theorema 2.10
( VER = Rl) - (e' E (e)8 - e R2 e' ) .

Theorema 2.11
([ejl = [e]) - (Rl = VER = R2 )
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3 OSI systemen ontwerp principes

In dit hoofdstuk wordt eerst een formalisme RANT (Hoog Abstractie Niveau Taal)
geintroduceerd waarmee op hoog abstractie niveau systemen kunnen worden
beschreven en bepaalde ontwerp principes t.a.v. het ontwerpen van OSI systemen
worden duidelijk gemaakt. RANT wordt eerst informeel beschreven, waarna de
ontwerp principes aan de hand van RANT worden toegelicht.

3.1 Een bescbrijving van HANT.

RANT is een eenvoudige taal om processen en de interactie mogelijkheden tussen
processen te kunnen weergeven op hoog abstractie niveau. OSI systemen, entities,
service providers, service users, lagen, etc. hebben met elkaar gemeen dat ze een
proces(sen) kunnen uitvoeren. Door een systeem een proces te noemen wordt het
dynamische aspect van systemen of subsystemen benadrukt en wordt in feite
geabstraheert van statische aspecten. Processen (systemen) kunnen in wisselwerking
met elkaar staan, d.w.z. ze beinvloeden elkaar. Deze (dynamische) wisselwerking
wordt ook weI interactie genoemd. Processen kunnen interactie plegen (Engels: to
interact). De wisselwerking tussen processen is dus altijd dynamisch, terwijl de
wisselwerking tussen systemen in het algemeen ook statisch kan zijn.

De interactie tussen processen kan direct of indirect zijn. Een voorbeeld van een
directe interactie is de uitwisseling van SP tussen een (N)-subsysteem en een (N-
t )-subsysteem. Een voorbeeld van indirecte interactie is de uitwisseling van
boodschappen tussen twee peer entities, via een service provider. Indirecte interactie
tussen twee processen betekent dat er wisselwerking is via een derde (of meerdere)
tussenproces(en). Indirecte interactie kan worden opgevat als een abstracte
specificatie van een (of meerdere) proces(en).

RANT expressies bevatten geen informatie omtrent de aard van de processen of
interactie. De expressies geven alleen informatie over de relatie tussen verschillende
processen: directe of indirecte interactie, of helemaal geen interactie tussen
processen.
Het alfabet van RANT bestaat uit een viertal symbolen, zie figuur 3.1.

o PROCES

< ) DIRECTE INTERACTIE

( )

-+-

INDIRECTE INTERACTIE

GEEN INTERACTIE
110GELIJK

Figuur 3-1. Alfabet van RANT. 49



Een expressie van RANT bestaat een verzameling processen. Tussen ieder tweetal
processen kan slechts een van de mogelijkheden bestaan:

- directe interactie (pijl);
- indirecte interactie (stippel pijl);
- geen interactie mogelijk (streep-dwarsstreep);
- er wordt geen relatie aangegeven (geen pijl of streep

tussen twee processen).

Voorbeelden:

----0---------0-----
expressie 1. expressie 2.

Figuur 3-2. Voorbeeld RANT expressies.

Beschouw expressie 1. Aangenomen wordt dat proces X kan interacteren met proces
Y, via de processen a, b en c. Aangezien deze interactie indirect is, mag er een
"stippelpijl" tussen X en Y getekent worden. De expressies 1 en 2 zijn dus semantisch
identiek (in feit is deze stippelpijl niet-relevante informatie). Dit geldt ook voor de
expressies 3 en 4:
X en Y kuooen niet interacteren, omdat b en c geen mogelijkheid hebben tot
interactie. Daarom mag tussen X en Y een streep-dwarsstreep worden getekent (zie
expressie 4). De expressies 3 en 4 zijn dus ook semantisch identiek. Er wordt
aangemomen dat in het algemeen geldt: als twee processen met elkaar verbonden
worden door een of meerdere tussen-processen, dan kuooen deze twee processen
indirect met elkaar interactie plegen.

De semantiek komt tot uiting in de volgende twee herschrijfregels:
RANT herschrijfregel 1: tussen twee processen pen p' , waar tussen een pad

bestaat van processen die interactie met elkaar kunnen
plegen (direct of indirect), mag een stippelpijl worden
getekent, of worden weggelaten.

RANT herschrijfregel 2: tussen twee processen p en p' , waar tussen geen pad
bestaat van processen die interactie met elkaar kunnen
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expressie 3.

Figuur 3-3. Tweede voorbeeld HANT expressies.

expressie 4.

Er bestaat voor iedere HANT expressie e een zogenaamde "maximale semantisch
identieke" expressie em; kort gezegd: een maximale expressie. Een maximale expressie
kan m.b.v. de herschrijfregels worden afgeleid: teken tussen ieder tweetal processen
nit een expressie een stippelpijl, of een streep-dwarsstreep, afhankelijk van het
bestaan van een pad tussen de twee processen. Hierna geldt dat er tussen ieder
tweetal processen er 6f een pijl, 6f een stippelpijl, 6f een streep-dwarsstreep is
getekend. De expressies 1 tim 4 hebben de volgende maximale expressies:

" .... ." /
, I'

" ..... >'" /
" ;-;1'........ /'
.... ~.... ....>< ....

............ 0"ILl' ............ ~

----- b ----~

--------
maximale expressie
van e1 en e2.

Figuur 3-4. Maximale expressies van el tim e4.

maximale expressie
van e3 en e4.
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Deze twee expressies zijn minder doorzichtig als de niet-maximale expressies, dus
minder good te gebruiken als illustratie voor ontwerpprincipes. Stel Tm(e) is de
maximale expressie van e. Er geldt: [e] = [e'] .. Tm(e) = Tm(e' ). De translatie
Tm is te gebruiken voor het aantonen van [e] = [e' ].

3.2 Het detaiUeren van HAm expressies.

Er zijn twee type detailleringen te definieren die voor het gemak met HDETI en
HDETl worden aangeduid ("H" slaat op HANT). Stel e HDETI e' . Expressie e',
die abstracter is dan e, bestaat uit twee of meer processen Pl,...Pn die indirect
interactie kunnen plegen (aangegeven met stippelpijlen). De detaillering e van
expressie e' bevat een extra proces Pt waarmee de processen Pl,...Pn direct mee in
wisselwerking staan. Pt vormt nu het pad tussen Pl...Pn. Ben voorbeeld van HDETI
is te zien in figuur 3-5.

Figuur 3-5. Voorbeeld detaillering van type 1.

~-------~
I
I
I
I

I,
I

TDET1

Voor de verificatie van deze detaillering is een abstractie transformatie nodig: het
weglaten van Pt en de relaties tussen Pt en andere processen. Het weglaten van Pt
kan eenvoudig worden aangegeven met e\ {Pt} ; zie ook figuur 3-6.

/{Pt}

'---->

Figuur 3-6. Het weglaten van proces Pt.
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Het is duidelijk dat geldt: [e') .,. [e\ {Pt}) . Conclusie: bet simpel weglaten van
Pt uit expressie e is geen zinvolle abstraetie transformatie om te verifieren dat e DET
e' waar is.
Het is noodzakelijk om expressie e eerst te transleren naar Tm(e). Nu geldt (zie
figuur 3-7) :

~-------~
I I I
I I I

I Tll(e)/{Pt) I I\ >\'\ . \ I
\ \ t
\ \ I

\" '\'0'/
Figuur 3-7. Het weglaten van proces Pt uit expressie Tm(e).

Tm(e') = Tm(e)\{P
t}

Vit een willekeurige expressie e kunnen ook meerdere processen worden weggelaten.
Stel e bevat de processen PI en P2. Er geldt: ( e\{PI} )\{P2} = ( e\{P2} )\{PI} ;
de operator "\" is associatief. Daarom mag de expressie zonder PI en P2 ook worden
aangegeven met e\{PI,P2}. In bet algemeen geldt: e\{PI,...Pn} ; de processen PI tIm
Pn worden weggelaten uit e .

Bij HDET2 wordt een expressie e' gedetailleerd tot een expressie e door een proces
P uit e' te vervangen door subprocessen Psubt , ••• Psubn ; zie figuur 3-8.

TDET2 "

-----7'7>

Figuur 3-8. Voorbeeld detaillering van type 2.
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Voor de verificatie van een detaillering moet er een andere type abstractie worden
gedefinieerd. De processen Psubl , ... Psubn kunnen niet worden weggelaten, maar
moeten weer worden "samengetrokken" tot een proces; zie figuur 3-9.

samen. ~

---7...,1)
trekken

Figuur 3-9. Het samentrekken van P' en P" tot P.

Hierbij wordt er geabstraheerd van de interactie mogelijkheden tussen de
subprocessen Psubl , ... Psubn• Vit figuur 3-9 (rechts) blijkt dat er nu meerdere
relaties tussen een tweetal processen worden aangegeven. Dit is het gevolg van het
samentrekken van de subprocessen. Aangezien dit geen HANT expressie is, zijn er
nog abstractie regels nodig te komen tot een correcte verificatie. Deze regels zijn:

abstrac.regel 1)

abstrac.regeI2)

abstrac.regel 3)

Als een van de relaties tussen een tweetal processen directe
interactie is, dan moet er een relatie "directe interactie" worden
aangegeven.
Als er tussen een tweetal processen ~en relatie directe
interactie is, en een van de relaties tussen het tweetal processen
is indirecte interactie, dan moet er een relatie "indirecte
interactie" worden aangegeven.
Als er tussen een tweetal processen Keen relatie directe of
indirecte interactie is, en een van de relaties tussen het tweetal
processen is Keen interactie moKelijk, dan moet er een relatie
"geen interactie mogelijk" worden aangegeven.

De totale abstractie transformatie (samentrekken + toepassen van regels) kan
worden aangeduid met e[{ P' ,P" } .. Pl. Stel e DET e' en een proces P uit e' wordt
gedetailleerd tot de subprocessen Psub.l , •••Psub.n • De verificatie van een detaillering
van het type 2 wordt nu:r----------------.....,

Tm( e[{ Psub.l , •••Psub.n } .. P] ) = Tm(
e' )

Vit hoofdstuk 2 blijkt dat de relaties Rl en R2 gelijk zijn als geldt: VER = R2. Dit is
het geval t.a.v. HANT en de twee typen van detaillering. Met behulp van HANT en
de twee typen van detaillering is het mogelijk om het ontwerp van een communicatie
systeem, weliswaar zeer abstract, te illustreren.
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3.3 OSI systeem ontwerpprincipes, beschreven in MANT.

Het ontwerpen van een OSI systeem, wat betreft data-communicatiet begint met het
specificeren van RANT processe~ die indirect interactie met elkaar kunnen plegen;
zie figuur 3-10 links.

,

9

detaillering

>
Figuur 3-10. Specificeren van een communicatie systeem.

Deze processen zijn informatie yerwerkende Ilrocessen (lVP's) die met elkaar moeten
kunnen communiceren. Dit kunnen zowel mensen a1s machines zij~ of een
combinatie van mensen en machines. De eerste detaillering (HDET1) leidt tot een
expressie waarbij de indirecte interactie via een proces PI-7 tot stand komt. PI-7 is het
communicatie procest waar aile lVP's direct interactie mee kunnen plegen; zie figuur
3-10 rechts. PI-7 kan beschouwd worden aIs de service provider, bestaande nit entities
en SAPs nit alle 7 lagen van de OSI architectuur. Proces P1-7 is de specificatie van
een volgende detaillerings stap; zie figuur 3-11.

Figuur 3-11.

detaillering

;>

Hierbij worden de subprocessen (subsystemen) P7 en het proces PI-6 onderscheiden.
Alle subprocessen P7 vormen laag 7 van de OSI communicatie architectuur. Proces
P1-6 is de service provider van de processen P7. Ook P1-6 is een specificatie van een
volgende detaillerings stapt etc... (zie figuren 3-12 tim 3-14).
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Figuur 3-U.

Figuur 3-13.

Figuur 3-14.

detaillerinq

;>

detaillerinq

~>

detaillerinq

~>

56



Het detailleren van proces P1-3 (de service provider van subprocessen P4 ) leidt tot
een bepaalde communicatie structuur van het OSI systeem; zie figuur 3-15.

Figuur 3-15.

detaillerinq

;>

Er zijn nu meerdere processen PI-2 (service providers van de subprocessen P3 ). Ieder
proces P1-2 kan met slechts twee P3 subprocessen tegelijk direete interactie plegen.
Sommige P3 subprocessen staan niet in wisselwerking met P4 subprocessen, en hebben
slechts een schakelfunktie. De subprocessen P3 kunnen met meerdere P1-2 processen
directe interactie plegen (voor iedere fysische verbinding ~~n). Een proces PI-2 is
weer een specificatie t.a.v. een volgende detaillering; zie figuur 3-16.

detai llering

~>

Figuur 3-16.

Bij de laatste detaillering (figuur 3-17) wordt proces PI gedetailleerd tot twee
processen PI en een proces P fys : een fysische verbinding tussen twee subsystemen Pl'

Voor de verificatie van iedere detaillerings stap moet er ieabstrabeerd worden van de
direete interactie tussen service provider proces(sen} P l-(i-l) en de subprocessen Pi

( i < =7 ). Er moet gelden:

Tm( e[{ Pi , •••P i, P l-(i-l)""Pl-(i-l) } -0 P] ) = Tm( P l-i )
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detaillering

>
Figuur 3-17.

Als alle processen en interacties op een lager abstractie niveau gedetailleerd worden
omschreven, dan komt deze verificatie neer op het verifieren van een (i)-protocol. Er
zijn drie soorten protocollen te onderscheiden:

- multi-peers single-service-provider (i= 4, 5, 6, 7 );
- multi-peers multi-service-provider (i= 3 );
- two-peers single-service-provider (i= 1, 2 ).

Voor iedere detaillerings stap dient een service provider Pl-i steeds als specificatie.
De implementatie bestaat weer uit een service provider(s) Pl -i-l en "peer"
subprocessen Pi die indirect met elkaar in wisselwerking staan via de service provider
Pl-i-l (dit is te checken aan de hand van de semantiek van HANT). Ben protocol
wordt gespecificeerd door de subprocessen Pi en de indirecte interactie tussen deze
processen. Na de abstractie transformatie zijn de subprocessen Pi en de indirecte
interactie niet meer afzonderlijk te onderscheiden. Er is dan ook geabstraheerd van
het (i)-protocol. Ieder (i)-protocol is in principe verifieerbaar door uit te gaan van
service provider specificaties.

De detailleringen opgesplitst worden in twee stappen, bijvoorbeeld de detaillering uit
figuur 3-11; zie figuur 3-18 en figuur 3-19.

detaillerinq

~>

0------~---·, ",,..

~.
~

Figuur 3-18. Eerste stap van de detaillering.
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~.....~....,. ,. ......
\.

etr.,

~

detaillering

;>

Figuur 3-19. Tweede stap van de detaillering.

Bij de eerste stap is de implementatie een protocol (subprocessen P7 + indirecte
interactie). Met de tweede stap wordt er een service provider geimplementeerd. Deze
twee stappen worden met een verificatie stap geverifieerd door te abstraheren van
directe interactie tussen P7 en P1-6 •

In het algemeen geldt:
een service provider ( Plei ) dient als specificatie voor een protocol ( Pi +
indirecte interactie);
een protocol (Pi + indirecte interactie) dient a1s specificatie voor een service
provider ( Pl-(i-l) );

De enige uitzondering is de eerste detaillering stap (figuur 3-10). Hier is er geen
service provider proces dat dient als specificatie, maar een aantal IVP's. Merk op dat
de tweede stap van hetzelfde type detaillering is als de detaillering uit figuur 3-10.
Denkbeeldig gaat er aan de detaillering van figuur 3-10 een detaillering vooraf: het
opsplitsen van een IV Proces in meerdere, gedislocaliseerde IV Processen die
indirect interactie plegen.

Samenvattend:
- Een detaillerings stap bestaat uit het afleiden van subprocessen Pi en

proces(en) Pl-(i-l) (de implementatie) als gegeven is het proces Pl-i (de
specificatie).
Deze detaillering is op te splitsen in twee stappen:

- het implementeren van de processen Pi + indirecte interactie;
- het implementeren van een proces Pl-(i-l) ;

Ben protocol wordt gespecificeerd door de processen Pi en de indirecte
interactie tussen de processen Pi .
De verificatie van de complete detaillering (stap 1 en 2) is tevens de verificatie
van een protocol.

3.4 Het ontwerpen van protocollen, bij een gegeven service provider.
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Stel, er moet een protocol ontw0rPen worden, waarbij gebruik moet worden gemaakt
van een gegeven service provider. De peer protocol processen moeten, bovenop de
gegeven service, een toegevoegde service leveren (zie hoofdstukken 1 en 3). Verder
wordt ook de totale service (reeds gebruikte + toegevoegde) gespecificeerd. De twee
service provider processen vormen nu een specificatie van de peer processen. Het
implementeren van de peer processen kan in de volgende detailing steps worden
opgedeeld.

1) Destilleer uit het gebruikte service provider proces de indirecte interactie die
zijn geimplementeerd in het service provider proces. Indirecte interactie kan
opgevat worden als een verzameling van globale causale relaties tussen
primitives.

2) Implementeer peer processen op basis van de globale causale relaties, en op
basis van de te leveren service. Het protocol kan geverifieerd worden.
Veronderstel dat na een aantal design cycles het protocol correct is.

3) Implementeer interface processen tussen de peer processen en de gebruikte
service provider (bijvoorbeeld m.b.v. het combinatie algoritme [SYS 1].)

4) Abstraheer van de interactie tussen de peer processen en de interface
processen. Deze communicatie kan opgevat worden als overspecificatie. Het
totale systeem wordt zo geminimaliseerd, wat interfacing betreft. Nu het
protocol nog in de ontwerpfase is, kunnen interfaces overbodig worden
gemaakt.

Als echter de mogelijkheid moet blijven bestaan, dat het protocol in een later
stadium wordt aangepast, is het beter de interface processen apart te implementeren.
Stel, de gebruikte service provider wordt verbeterd, waama er betere (snellere, of
betrouwbaardere) globale causale relaties geimplementeerd worden. De interactie
tussen de service provider provider en de peer processen, blijft ongewijzigd. Op basis
van de nieuwe globale causale relaties kan er een opnieuw protocol worden
ontworpen. Aangezien de interface processen apart zijn geimplementeerd, hoeven
alleen de stappen 1) en 2) opnieuw gedaan te worden. Hiermee wordt ondermeer het
belang van de OSI concepten SAP en CEP ondersteept.

3.6 Bet ontwerpen van service providers, by een gegeven protocol.

Een gegeven protocol, bestaande uit peer processen en daar tussen indirecte
interactie, is tevens een specificatie voor een service provider proces. In dit proces
moeten zowel de indirecte interactie worden geimplementeerd (globale causale
relaties tussen primitives), als het vermogen om direct interactie te kunnen plegen
met de peer processen. Volgens een ontwerpprincipe dat mirroring heet, is het
mogelijk om het service provider proces te impementeren. In het volgende hoofdstuk
wordt hier verder op ingegaan.
In dit hoofdstuk is duidelijk gemaakt dat service provider specificaties een belangrijke
rol spelen t.o.v. het verifieren van protocol implementaties en andersom. Dit is
precies het ontwerp-principe dat in het begin van dit hoofdstuk werd genoemd. In de
volgende hoofdstukken komen formalismen aan de orde waar van de expressies
processen, directe interactie en indirecte interactie betekenen op een lager abstractie
niveau. Er wordt verder alleen ingegaan op laag twee protocollen.
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4 CCS: een Calculus van Communicerende Systemen.

Het formalisme CCS, ontwikkeld door Robin Milner [MIL 80], kan gebruikt worden
om communicerende processen te specificeren, en detailleringen te verifieren. Ben
CCS proces wordt hoofdzakelijk gekarakteriseerd door de acties die het proces kan
uitvoeren en door de toestanden waarin het proces zich kan bevinden. Verschillende
CCS processen kunnen parallel actief zijn en zowel direct als indirect in wisselwerking
treden. Directe en indirecte interactie kunnen voor CCS processen worden
gespecificeerd als asynchrone communicatie. Interactie tussen HANT processen heeft
slechts de betekenis van een relatie tussen HANT processen.

M.b.v. CCS kunnen formele modellen worden gemaakt van bijvoorbeeld protocollen
en service providers. Service Primitives, of Protocol Primitives kunnen binnen CCS
voorgesteid worden door CCS input acties en output acties. Lagen, subsystemen,
entities en SAPs (etc..) kunnen in CCS worden voorgesteld als CCS expressies.

4.1 De syntax en semantiek van CCS.

In dit hoofdstuk worden met "processen" ,"expressies" of "interactie" bedoeId:
CCS processen, CCS expressies, of CCS interactie, tenzij anders vermeid.

Hier voIgt een beknopte definitie van de syntax en semantiek van CCS. Voor meer
informatie, zie [SYS 1].

Definitie 4.1
Act = {a,b,c...} is het universum van action names.
VAR = {X,Y,..} is het universum van behaviour names.

end def.

Definitie 4.2 (definitie van een verzameling Sb )
Sb is de verzameling behaviours.
Stel B E Sb . B heeft de volgende syntax (Backus-Naur notatie):
B ::= NIL II a:B II B + B II X. (aEAct, XEVar)

end def.

De symbolen ":" en "+" worden operatoren genoemd.

Definitie 4.3 ( action performance relatie tussen behaviours)
De relatie .. ~ ( ~ x Act x ~ ) is de kleinste relatie die voldoet aan:
( (B, a, B') mag ook genoteerd worden als: B !. B')
(i) a: B !. B

and (ii) if B1 !. B' or B2 !. B' then (B1 + B2) !. B'
end def.

Behaviours zijn acyclisch. Dit betekent een beperking. Daarom worden er CCS
processen gedefmieerd die ook cyclisch kunnen zijn.
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Detinitie 4.4 (behaviour vergelijkingen)
Seq is de verzameling van alle vergelijkingen van de vorm: X = B, met X E
Var en B E~ . Ben element uit Seq heet een behaviour vergelijking.

end def.

Detinitie 4.5 (processen)
~ is het universum van aIle processen.
ben proces P is een paar (B, S), met B E Sb en S l: Seq.
B wordt start behaviour van P genoemd.

end def.

Detinitie 4.6 ( aP en xP )
Stel P = OO,S).

SlP zijn de action names, die voorkomen in B en S.
xP zijn de behaviour names, die voorkomen in B en S.

end def.

Een proces P kan bijvoorbeeld zijn:
P = (Xl' { Xl = X2 + X3 ,

X2 = a: b: X2 ,

X3 = c: Xl })

Dermitie 4.7 (action performance relatie tussen processen)
Voor aIle a E Act de relatie !. l: (Sp X Sp ) is de kleinste relatie die
voldoet aan:
(i) if (B !. B') then «B, S) !. (B', S) ).
(ii) if (X = B) E Sand (B !. B') then «X, S) !. (B', S) ) .

end def.

Nu kan er een semantiek worden gedefinieerd voor processen, gebaseerd op
~P. x Act x Sp.
Hiervoor moet eerst het begrip "trace performance" worden gedefinieerd als een
relatie tussen twee processen.

Detinitie 4.8 (traces)
Stel A l: Act. Dan is A· de verzameling traces van A Ben element s van A·
voldoet aan:
i) s = E: (E: is de lege trace. Deze bestaat uit nul symbolen)
ii) als s' EA· en a E A dan is ook s'a EA· .

end def.
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Definitie 4.9 (trace performance relatie tussen processen)
De relatie L ~ (Sp x Act· x Sp) is de kleinste relatie die voldoet aan:
i) P §. P
ii) P 9 P' iff pIt exist such that P L pIt and P"!. P'.

end def.

Nu wordt er een equivalentie relatie gedefinieerd tussen processen die opgevat kan
worden als een relatie SI tussen CCS processen.

Detinitie 4.10 ( sterke bisimulatie )
Een rel~tie ~ ~ (Sp x Sp) wordt een sterke bisimulatie genoemd, als voor iedere
s E Act geldt:

(PlJ P2) E ~
=

( 'V PI' : PI L PI': (3 P2': P2 L P2': (PI" P2') E ~ » /\
( 'V P2, : P2 L P2': (3 PI': PI L PI': (PI" P2') E ~ ) ) •

end def.

Opmerking: tussen behaviours kan uiteraard ook een trace performance relation en
strong bisimulation equivalence gedefinieerd worden: vervang in de definitie Sp voor
~ en P voor B.
Er kunnen nu drie behaviour equation herschrijf regels worden gedefinierd op basis
van strong bisimulation equivalence.

1) Als Seen deelverzameling behaviour equations S' bevat waarbij iedere behaviour
equation uit S' dezelfde behaviour name heeft:
S' = { X = BI, X = B2, ..., X = Bn }, dan mag S' worden vervangen door een

behaviour equation: X = BI + B2 +...Bn•

2) Stel P = (B, S) en stel (X = B') E S. Als geldt: er bestaat geen trace s E Act.
met B L B' dan mag X = B' worden weggelaten uit S. Dus S := S\{X = B'}.
Dit verandert de semantiek niet.

3) Stel P = (B, S). Als er een X E XP bestaat en verder geen behaviour B' , met
(X = B') E S , dan mag X overal waar X voorkomt in P worden vervangen voor
NIL. Dit mag op basis van definitie 4.7.

De acties uit Act hebben de eigenschap dat ze observeerbaar zijn. Er bestaat ook een
niet observeerbare actie: 't. De syntax en semantiek kan op grond van deze actie 't
gewijzigd worden. Vervang eenvoudig bij iedere definitie de verzameling Act voor de
verzameling Act u {'t} . De verzameling Act wijkt nu af van de verzameling Act.
zoals gedefinieerd in het college dictaat systeem technolQgie I. Nu kan er een
zwakkere equivalentie relatie gedefinieerd worden tussen processen (en behaviours).
Hier voor moet er eerst een relatie ~ tussen traces worden gedefinieerd.
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Detinitie 4.11
Voor iedere As; Aet de relatie ~ s; (Act" x Act") is de kleinste relatie die
voldoet aan:
i) «( ~ ( )
ii) if ( a E A and s ~ s') then (sa ~ s' and s ~ s'a)
iii) if ( a f A and s ~ s') then (sa ~ s'a)

end def.

Als s = s', nadat aile aeties, die element zijn van A, zijn geschrapt uit de traces s en
s', dan geldt: s ~ s'.
Nu kan er zwakkere equivalentie relatie worden gedefinieerd tussen proeessen, die als
de semantiek van CCS kan worden opgevat. Merk op: ( s = s') - (s ~ s').

Definitie 4.12 ( zwakke bisimulatie en observatie equivalentie)
Ben rel~tie R,w s; (Sp x Sp) wordt een zwakke bisimulatie genoemd, als voor iedere
s E Act geldt:

( (PI' P2) E R,w )
=

(V PI' : PI !. PI' : (3 s' : s' ~~} s : (3 P2': P2
s' P , ... 2 •

( (PI" P2') E R,w ) ) ) ) /\
~~}(V P2' : P2 !. P2' : (3 s' : s' s : (3 P/ : PI s' P , .... 1 •

( (PI" P2') E R,w ) ) ) ).

Ben paar van processen (P,Q) heet observatie equivalent aIs er een zwakke
bisimulatie R,w bestaat zodat (P,Q) E R,w. Als P observatie equivalent is met Q dan
wordt dit genoteerd als p .. Q.
end def.

In dit verslag wordt observatie equivalentie beschouwd als de semantiek van CCS.
Directe interactie tussen twee processen is mogelijk d.m.v. eomplementaire acties a.
Als een proces Peen actie a kan uitvoeren en proces Q een actie a, dan zijn P en Q
in staat een eommunicatie actie 't te doen die niet observeerbaar is voor andere
proeessen. Tussen proeessen kan ook indirecte interactie geformuleerd worden.
Twee parallelle processen P en Q kunnen opgevat worden als een proces: P IQ. "I"
is een operator op processen. De volgende definitie legt vast welke acties een proces
P IQ kan uitvoeren. Deze definitie kan opgevat worden als een uitbreiding van
definitie 4.7.

Uitbreiding van detinitie 4.7
(action performance relatie tussen parallelle processen)

Voor iedere a E Act de relatie !. s; ( Sp x Sp ) is de kleinste relatie die
voldoet aan:
(i) if (B !. B') then «B, S) !. (B', S) ) ,

and (ii) if (X = B) E S and (B !. B') then «X, S) !. (H', S) ) ,
and (3i) if P !. P' then P IQ !. P' IQ ,
and (4i) if Q !. Q' then PIQ !. PIQ',
and (5i) if P !. p' and Q Ie Q' then P IQ 1. P' IQ'.

end def.
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De verzameling aP kan ook voor parallelle processen gedefinieerd worden:

Uitbreiding van detinitie 4.6 ( iP )
Stel P = PI IP2

aP = aPl U i P2

end def.

Hiermee is een syntax en een semantiek aangegeven voor CCS expressies. Er geldt
dat de parallel operator niet bestaat tussen behaviours. Verder bestaat er ook geen
serieel operator tussen processen. Deze definities zijn dus niet optimaal qua expressie
mogelijkheden, maar sluiten goed aan bij [SYS 1] en het in hoofdstuk 3
geintroduceerde formalisme RANT. Verder kan een proces (P IQ) getransleerd
worden naar een proces, i.p.v. meerdere parallelle processen. Bijvoorbeeld:

P = (PI I P2) en
PI = (X, { X = a!: NIL}) en
P2 = ( Y, {Y = a?: NIL}) .

P = (ZI' { ZI = a!: Zz + a?: ~ + or: NIL ,
Zz = a?: NIL,
Z3 = a!: NIL }) .

Er geldt: Pp .. P op basis van definitie 4.7.

Het is merkwaardig dat een proces Pp' bestaand uit meerdere parallelle processen
observatie equivalent kan zijn met een proces P, en dus dezelfde semantiek heeft als
P. Dit is het gevolg van de definitie van de parallel compositie ( (3i), (4i) en (5i) van
definitie 4.7 ) en van de definitie van observatie equivalentie. Pis slechts een andere
schrijfwijze van Pp , ook al druist dit tegen de intultie in. Het noteren van een proces,
als zijnde een verzameling van parallelle processen, is slechts een handige schrijfwijze.
Zo is het bijvoorbeeld de notatie 4*1if> handzamer dan 40000000000000000000.

4.2 Een abstractie transfonnaties tussen processen.

Het is noodzakelijk om te kunnen abstraheren van communicatie tussen processen,
die niet interessant is voor een exteme waamemer van het proces. Om dit te kunnen
doen moet er een abstractie transformatie tussen CCS-processen worden
gedefinieerd: restrictie. Restrictie betekent dat alleen acties, die niet voorkomen in
een aangegeven verzameling door een proces uitgevoerd mogen worden. Restrictie
kan genoteerd worden als P\A ; proces P\A kan i"D acties a E A meer uitvoeren,
terwijl P dat eventueel weI kan. Dit wordt vastgelegd door definitie 4.7 weer uit te
breiden met (6i).

Uitbreiding detinitie 4.7 (action performance relatie tussen processen)
and (6i) if not(a E A or a E A) and P !. P' then P\A !. P/\A

end def.
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Definitie 4.13
Stel Pp = (PI I P2 I••• I Pn) .
De verzameling H(Pp ) = {a I 3Pj, Pj : ( a E aPj /\ 8 E aPj )} is de
verzameling van acdes, via welke binnen P gecommuniceerd kan worden.
Het proces C(Pp) = (PI I P2 1 ... 1 Pn)\HcPp ) is het proces Pp na abstractie
van de interne communicatie.

end def.

Een proces Pp is een detaillering van een proces 0 als geldt: C(Pp) ... 0 en H(PI? ) is
niet leeg. Als H(Pp ) leeg is, dan geldt: C(P) ... P en dan is C(P) geen detaillenng
van P.

Nogmaals: meerdere parallelle processen kunnen observatie equivalent zijn met een
proces P. Het is vreemd dat een proces P dan in staat ·is om een actie a! en de
complementaire actie a? uit te voeren. Dit is op te lossen door definitie 4.7 te
wijzigen in:

WJjziging van definitie 4.7
(action performance relatie tussen parallelle processen)

Voor iedere a E Act de relatie !. ~ ( Sp x Sp ) is de kleinste relatie die
voldoet aan:
(i) if (B !. B') then «B, S) !. (B', S) ) ,

and (ii) if (X = B) E S and (B !. B') then «X, S) !. (B', S) ) ,
and (3i) if P !. P' and not (8 E aO) then P I0 !. P' I0 ,
and (4i) if 0 !. 0' and not (8 E aP) then PI 0 !. PI 0' ,
and (5i) if P !. P' and 0 L 0' then P I0 ~ P' I0'.

end def.

Nu kan P geen actie a uitvoeren, als 8 E aO en not (0 L 0'). Tegelijkertijd
maakt deze definitie de restrictie operator overbodig. Er bestaat voor parallelle
processen, die met elkaar communiceren, geen enkelvoudig proces meer dat
observatie equivalent is. Het transformeren van parallelle en communicerende
processen naar een proces is nu een abstractie transformatie geworden.
Vanwege de aansluiting met het dictaat Systeem Technologie 1 wordt in dit verslag
de oorspronkelijke versie van definitie 4.7 gehanteerd.

Er is nog een vorm van abstractie moge]jjk: het vervangen van acties voor or acties (or
replacement). Operationeel gesproken: een proces PorA wordt verkregen door alle
acdes uit A te vervangen voor or. Er moeten twee regels worden toegevoegd aan
definitie 4.7:

Uitbreiding definitie 4.7 (or replacement)
and (6i) if not( a E A) and
and (7i) if a E A and

end def.

P !. P'
P !. P'

then PorA !. P' orA
then P.A I. P'.A

In hoofdstuk 6 wordt deze vorm van abstractie toegepast om te abstraheren van
indirecte interaetie tussen processen.
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4.3 CCS wetten en de inference rule for fairness.

De CCS wetten kunnen opgevat worden als herschrijfregels voor CCS expressies.
M.b.v. van deze regels kunnen expressies getransleerd worden naar observatie
equivalente expressies. Deze herschrijfregels zijn de volgende:

- The SUM laws;
- The COMPOSmON laws;
- The RESTRICTION laws;
- The RELABEUlNG laws;
- The TAU-laws.

Zie voor de SUM, COMPOSmON, RESTRICTION en RELABEUlNG laws het
dictaat Systeem Technologie 1. T.a.v. deze paragraaf zijn alleen de TAU-laws van
belang. De TAU-laws zijn de volgende herschrijfregels:

1. g: 't: B .c g:B tau-1.
2. B + 't: B .c 't:B tau-2.
3. g:(B + 't: C) + g:C .c g:(B + 't:C) tau-3.
4. B + 't:(B + C) .C 't:(B + C) tau-4.

B • 't:B is niet observatie congruent en dus geen herschrijfregel.

Deze wetten zijn afgeleid voor behaviours, die niet cyclisch zijn. Voor processen
gelden de wetten echter ook. Verder geldt er specifiek voor processen een extra
TAU-wet: de inference rule for fairness. Er komen soms bij processen behaviour
equations voor van de volgende vorm:

x = B + 't: X.

Volgens de inference rule for fairness kan de behaviour rechts van het "= II teken
worden vervangen door 't: B.

INFERENCE RULE FOR FAIRNESS:
X = B + 't: X - X = 't: B .

Het is duidelijk dat deze regel geen betrekking heeft op a-cyclische behaviours.

Stel X = y + 't: X en X' = 't: Y. De behaviours X en X' zijn observatie
equivalent.

Nu kan de volgende vraag gesteld worden: zijn er situaties waarbij de 't-actie met een
kans van 1 wordt gekozen? In dat geval moet X = B + 't: X worden vervangen door
X = 't: X. Alleen uit informele constraints valt af te leiden of de kans dat de 't actie
met een kans van 1 wordt gekozen, of met een kans kleiner dan 1. Dezelfde vraag
kan in het algeneen gesteld worden over een expressie B1 + B2. Als bijvoorbeeld
B1 met een kans van 1 wordt gekozen, is het overbodig om B2 te specificeren.
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Aangezien er wordt aangenomen dat zowel B1 als B2 gekozen kunnen worden, is het
niet zinvol om aan te nemen dat Bl met een kans van 1 wordt gekozen. Het feit dat
zowel de behaviours links als rechts gekozen kunnen worden met een kans ongelijk
aan 0, kan gezien worden als een eigenschap van de + operator. De discussie, of de
inference rule for fairness soms weI en soms niet terecht wordt gebruikt, is om
dezelfde reden niet zinvol. Op grond van observatie congruentie blijkt de inference
rule for fairness een gewone TAU-law te zijn, die altijd gebruikt kan worden voor
reductie van processen. Fairness is dus geen extentie van CCS.

4.4 Beperkte omgevingsequivalentie.

Er wordt in deze paragraaf een equivalentie relatie gedefinieerd, die zwakker is dan
observatie equivalentie. Soms blijken observeerbare acties (+ resterend gedrag)
overbodig gespecificeerd te zijn. Deze acties kunnen bij nader inzien weggelaten
worden (reductie). In paragraaf 5.1.4 kan volgens dezelfde equivalentie relatie
"tijdsonzekerheid" gereduceerd worden.

Er kunnen slechte implementaties van een specificatie bestaan, die na verificatie
correct blijken te zijn. Bijvoorbeeld: Pspec = (S, {S = BI + B3} ) ;

Pim~ = PI Q ;
P = (X, {X = a? : c? : Bl + b? : B2J ) ;
Q = (Y, {Y = a! : ( c! : B3 + b! : B4) } ) ;
C(P IQ) = (XY, {XY = 't : 't : (Bl + B3) } )

Er geldt: C(P IQ) • Pspec'

AIleen de behaviours BI en B3, samen met communicatie via a en c, bepalen de
implementatie PimJl• Actie b en de behaviours B2 en B4 zijn overbodige details. Een
tweede voorbeeld is het alternating bit protocol uit [SYS 1]: er wordt er nooit
gecommuniceerd via AI? in "toestand" S2' Deze actie is ook een overbodig detail.

Tijdens de verificatie moet ook gecontroleerd worden of er via alle communicatie
acties gecommuniceerd wordt. Dit kan eenvoudig gebeuren door v66r het uitvoeren
van de verificatie een check-lijst op te stellen van alle verschillende communicatie
acties, waarvan geabstraheerd moet worden (restrictie) tijdens de verificatie. AIs w'n
actie vaker voorkomt in een proces, dan moet er aan deze meervoudige actie een
identifier worden toegevoegd. Hierna zijn alle acties uniek voorkomend in het proces.
Tijdens de verificatie kan een actie worden weggestreept uit de check-lijst, als blijkt
dat via deze actie gecommuniceerd wordt. AIs na verificatie de implementatie correct
blijkt te zijn, maar er zijn nog acties over in de check-lijst, dan kan de implementatie
worden gereduceerd.

De informatie die wordt weggelaten is niet-relevant. Wellicht valt er een nieuw soort
semantiek te definieren, zo iets als beperkte omgevingsequivalentie, die zwakker is
dan observatie equivalentie.
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Bijvoorbeeld:
P' = (X', {X' = a? : c? : Bl} ) is beperkte omgeving equivalent met P uit het
eerste voorbeeld en
Q' = (Y', {Y' = a! : c! : B3} ) is beperkte omgeving equivalent met Q uit het
eerste voorbeeld.

Definitie 4.14 (beperke omgevingsequivalentie)
Stel, een proces R vormt een beperkte omgeving voor een proces P, d.w.z. : R
en P kunnen direct interactie plegen, en R heeft beperkingen qua gedrag.
Ben relatie ..R tussen processen heet een beperkte omgevingsequivalentie
t.o.v. R als geldt: ( P ..R Q) = (C( P IR ) .. C( Q IR) )

(End def.)

Het volgende theorema drukt het volgende uit: twee processen P en Q, met
H(P) = H(Q) = 0, zijn observatie equivalent als P en Q beperkt omgevings
equivalent zijn t.o.v. iedere omgeving Pp. ( H(P) betekent: alle communicatie aedes
die buiten P niet te observeren zijn)

Theorema 4.1
( P .. Q) = (V' R : R E Sp : ( C( P IR ) .. C( Q IR ) ) )

Bewijs:
(p .. Q)

= {observatie equivalentie is een congruentie voor de parallel operator}
( V'R: RE Sp: (P IR .. Q IR ) )

- {observatie equivalentie is een congruentie voor restrictie}
( 'V R: R E Sp : ( C( P IR) .. C( Q IR ) ) )

Merk op dat vanwege restrictie deze implicatie niet altijd omgekeerd geldt. De
omgekeerde implicatie wordt als voIgt bewezen:

( 'V R : R E Sp : ( C( P IR ) .. C( Q IR ) ) )
- {specificatie: stel R .. (X, {X= NIL})}

( C( P I (X, {X= NIL}) ) .. C( Q I (X, {X= NIL}) ) )
= {Com - 3}

( C(P) .. C(Q) )
= {C(P) .. Pen C(Q) .. Q, want H(P) = H(Q) = 0}
p .. Q

Q.E.D.

Nu kan vrij eenvoudig bewezen worden dat beperkte omgevingsequivalentie een
zwakkere relatie is dan observatie equivalentie, mits H(P) = H(Q) = 0.

Theorema 4.2
( P .. Q ) _ ( P ..R Q )
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Bewijs:
(p .. Q)

= {theorema 4.1}
( \f R : R ESp: ( C( P IR ) .. C( Q IR ) ) )-
(C(PIR) "C(QIR»

= {definitie ..R }

(P ..R Q)
Q.E.D.

Expressies kunnen vereenvoudigd worden door niet-relevante details te elimineren.
Het elimineren van niet-relevante informatie heet reductie. Reductie kan betekenen:

- 't-reductie: niet observeerbare acties mogen soms worden weggelaten.
- A-reductie: acties die observeerbaar zijn voor een fictieve omgeving, maar niet

door de werkelijke (beperkte) omgeving, mogen worden weggelaten.

Om het begrip A-reduceerbaarheid formeel te kunnen vastleggen, moet er eerst een
ander begrip worden omschreven: het uniek voorkomen van acties in een proces. Als
een actie vaker voorkomt in een proces, dan kan zo'n actie uniek worden gemaakt
door de actie een unieke identifier te geven. De eigenschap van een proces P, dat alle
acties uit aP slechts een keer voorkomen, kan worden genoteerd als UNO(P) (UNO
betekent: unique action occurence).

Ben proces waarvoor geldt '(UNO(P» is problematisch, wat betreft het definieren
van reduceerbaarheid. Als UNO(P) geldt, kan eenvoudig m.b.v. restrictie worden
omschreven wanneer een proces A-gereduceerd kan worden.

Definitie 4.16 (reduceerbaar, en maximaal gereduceerd proces)
Stel UNO(P) en A caP. Stel R is een beperkt omgevings proces van P.

Proces P heet A-reduceerbaar alS het predicaat ARED(P, R) waar is en
ARED(P, R) = ( 3A: A c ilP A A .. 0 : ( C( P\A IR) .. C( PI R » ).

Een proces P' is een maximaal gereduceerde van P als
P' = MAX-ARED(P, R) en
MAX-ARED(P, R) = (P' I(C( P' IR ) .. C( PI R »A ~ARED(P', R) )

end def.

Als UNO(P) = False, dan hoeft een maximaal gereduceerd proces volgens de
definitie niet werkelijk maximaal gereduceerd te zijn.
In de volgende paragraaf wordt aangetoond dat het verschijnsel deadlock soms op te
heffen is, als er A-gereduceerd kan worden.

4.5 Deadlock en proces disabling.

Met de nieuwe begrippen beperkt: omgevingsequivalent, A-reduceerbaar en maximaal
gereduceerd. kan de theorie over deadlock en disabling van processen worden
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uitgebreid. Deadlock en eventueel proces disabling zijn ongewenste eigenschappen
van processen. In hoofdstuk 5 (CCS + timing) leidt deadlock tot een specifiek
probleem: het niet associatief zijn van de parallel operator t.a.v. processen met
relative timing, in deadlock situaties. Een mogelijke benadering van dit probleem is
het definieren van een behaviour: DIS.

4.5.1 Deadlock en reduceerbaarheid.

Gegeven een proces Pp' bestaande uit meerdere parallelle processen. Als het proces
C(Pp) stopt, terwijl proces Pp door zou kuooen gaan met het uitvoeren van acties, is
er sprake van deadlock.
Bijvoorbeeld Pp = (P IQ).

P = (Xl, { Xl = c?: a! : X2 , X2 = b? : Xl } >
Q = (Yl, { Yl = b! : Y2 , Y2 = a? : Yl } >
C(Pp) = (XlYl, { XlYl = c?: NIL } >

Het proces C(~~kan na een actie c? geen acties meer uitvoeren. Dit gedrag staat
gelijk aan c? : NiL. Nu kunnen P en Q A-gereduceerd worden, want er wordt nooit
gecommuniceerd via a of b.

P' = (X, { X = c?: NIL } >
Q' = (Y, { Y = NIL } >

P' .0 P.
Q' .p Q.

In dit geval is de deadlock HOp te heffen" door te A-reduceren. P kan niet stoppen en
P' = MAX-ARED(P ,Pp) kan weI stoppen.

nermitie 4.16 (reduceerbare deadlock)
Ben proces heeft een reduceerbare deadlock t.a.v. een beperkte omgeving R
als het predicaat REDLOCK(P, R) waar is en
REDLOCK(P, R) = (locked(P, R» " "'locked( MAX-ARED(P, R), R )

end def.

Voor de definitie van locked: zie [SYS 1].
Als in dit geval P wordt vervangen door P' = MAXRED(P) , dan stopt P' gewoon
op het moment dat C(P' IPp) stopt en is er geen sprake meer van een deadlock. Dit
wi! natuurlijk niet zeggen dat P' IPpeen correcte implementatie is t.o.v. een of ander
specificatie. Een niet-reduceerbare deadlock treedt op als geldt:
locked( MAXRED(P, Pp), Pp ).

Stel, er moet geverifieerd worden dat geldt: C(P1IP2 IPp) • Pspec. Pp kan bestaan uit
meerdere parallelle processen. Stel C(P11 P2) bevat een deadlock.
Als Pp processen bevat die niet kuooen stoppen en die niet kunnen communiceren
met PI IP2 , is het niet zeker dat het totale proces C( PI IP2 IPp ) stopt. De conclusie
dat C(P1IP2) deadlock heeft, mag niet leiden tot de conclusie dat de implementatie
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incorrect is. Het kan zijn dat PI of P2 te reduceren zijn t.a.v. Pp, waarna er geen
deadlock situatie meer optreed.

4.5.2 Het uitbreiden van CCS met bet gedrag LOCK en DIS.

Als een proces C(Pp) geen acties kan uitvoerenvanwege een deadlock, dan lean het
gedrag dat C(Pp) vertoont een andere naam gegeven worden dan NIL: LOCK. LOCK
is een speciaal soort NIL. M.b.v. de aanduiding LOCK is het mogelijk om parallelle
processen nader te analyseren.

Definitie 4.17 ( behaviour LOCK)
Stel Pp bestaat uit een aantal parallelleprocessen.
if C(Pp) = NIL and not ( Pp = NIL ) then C(Pp) = LOCK.

end def.

Als een proces P = LOCK, dan kan P geen acties uitvoeren. Toch is er verschil met
behaviour NIL. LOCK wordt natuurlijk nooit gespecificeerd door een ontwerper,
maar LOCK kan een behaviour zijn van een proces .

Er geldt:
1) LOCKIQ = Q en QILOCK = Q.
2) LOCK INIL = LOCK, NIL ILOCK = LOCK, LOCK ILOCK = LOCK.

Dit is rechtstreeks af te leiden uit definitie 4.17.
De parallel operator blijft commutatief en associatief.
Nu kan deadlock als voIgt gedefinieerd worden:

Definitie 4.18 ( LOCK(P) )
Een proces P, dat bestaat uit parallelle processen, heeft gevaar voor deadlock
als LOCK(P) waar is en
LOCK(P) = ( 3 s : s € Act·: P !. LOCK).

end def.

Nu kunnen de volgende eigenschappen kunnen geformuleerd worden:

Theorema 4.3.
a (·(LOCK(P) /\ o(LOCK(Q» = .(LOCK(P IQ) ).
b LOCK(P) - LOCK( (P)orA )

end theorema.

Theorema 4.3.a wi! zeggen: twee parallelle processen zonder deadlock vormen een
proces zonder deadlock, als er niet wordt geabstraheerd van interne actie.
Theorema 4.3.b wi! zeggen: als er in een proces P met LOCK(P) acties vervangen
worden voor de actie or, dan heeft dit abstractere proces ook gevaar voor deadlock.
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Ben sequentie s van acties, die leiden tot een behaviour LOCK, worden alleen maar
aedes vervangen door 'to LOCK is dan nog steeds bereikbaar. Er geldt echter niet:

LOCK(P) - LOCK( ( P )\A )

Als een proces P deadlock heeft , en er wordt beperkt tot het uitvoeren van alleen
acties uit A dan kan het zijn dat er geen sequentie van acties meer bestaat die leiden
tot LOCK.

Bijvoorbeeld: P = (P ,{ P = a: LOCK + b: P} ); (P)\{b} heeft geen deadlock.
Het is dus mogelijk dat geldt: LOCK(P) en dus dat geldt: LOCK( P IQ ) , maar niet
geldt LOCK( C(P IQ) ). Dit is een merkwaardige situatie waar sub-systemen deadlock
hebben, die opgeheven wordt door interactie met elkaar. Verder hangt het van de
volgorde af van het gebruik van CO of er een deadlock wordt geconstateerd, of niet.

Bijvoorbeeld:
X = (X, {X = a? : d? : NIL + e?: X + b? : c? : X} )
Y = (Y, {Y = b! : ( a! : NIL + c!: Y )} )
Z = (Z, {Z = e! : NIL + d!: NIL} )

a)
C(X IY) = (XY, {XY = 't: 't : XY + e? : XY} )
C( C(X IY) IZ ) = (XYz, {XYZ = 't: XYZ + 't: XYZ} ) dus
C( C(X IY) IZ) = (XYZ, {XYZ = 't: XYZ} )

b)
C(X IZ) = (XZ1,

{XZl = 't : XZ2 + a? : XZ3 + b? : c? : XZl,
XZ2 = a? : XZ4 + b?: c?: XZ2,
XZ3 = 't : XZl,
XZ4 = WCK})

C( C(X IZ) IY ) = (XYZ, {XYZ = or: XYZ} )

Bij a) wordt geen gevaar voor deadlock geconstateerd en bij b) weI. BBjkbaar mag er
bij b) niet direct geconcludeerd worden dat het hele systeem gevaar voor deadlock
heeft wanneer sonunige subsystemen, na abstraheren van interne communicatie,
deadlock vertonen. Actie a! of a? zijn eigenlijk overbodig: uit C( X IY ) blijkt dat er
niet via a? a! gecommuniceerd wordt.

X en Y kunnen gereduceerd worden tot X' en Y ' :
X' = (X, {X = e? : X + b? : c? : X} )
Y' = (Y, {Y = b! : c! : Y )} )

Er geldt: X' .r X en Y' .r Y en -'WCK( C(X' IY'! Z) ).

Stel, LOCK(P) is waar en P is maximaal gereduceerd t.a.v. een omgeving Pp' Proces
C(P IPp) kan altijd overgaan in een behaviour C(LOCK IPp'). Er bestaat dan een
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proces P' uit P dat permanent gestopt is, en pI is niet NIL. Nu is het maar de vraag
of het proces C( LOCK IPp' ) kan stoppen, want C(LOCK IPp') = Pp'. Als Pp' op
een gegeven moment stopt ( Pp' = NIL of Pp' = LOCK) dan geldt:
LOCK( C(P IPp

/
) ). Als Pp' niet kan stoppen, dan geldt evengoed dat een van de

processen permanent gestopt is. Deze eigenschap van een totaal proces kan worden
weergegeven door DIS (disabled).

Definitie 4.19 ( behaviour DIS)
Stel P en Q zijn processen, die eventueel met elkaar communiceren.
if P = LOCK or Q = LOCK then P IQ = DIS.

end def.

Door alle processen P IQ met P = LOCK of Q = LOCK DIS te noemen, worden
aile processen, die een permanent gestopt subproces hebben (terwijl dat subproces
niet NIL is), hetzelfde proces genoemd. Dus er geldt: DIS IP = DIS.

Definitie 4.20 ( DIS(P) )
Ben proces P heeft gevaar voor disabling als DIS(P) waar is en
DIS(P) = (3s : s E Ac(: P l. DIS).

end def.

Vit LOCK(P) voIgt DIS(P), want LOCK = C(LOCK INIL) = DIS.
Zonder bewijs kan gesteld worden dat als DIS(P) is waar, en als na compositie met
een beperkt omgevingsproces Pp blijkt: .,( DIS( C( PI Pp ) ), dan geldt :
.,MAX-ARED(P, Pp).

Proces P kan in zo'n situatie altijd vervangen worden door een proces P' met
pI -r P en pI = MAX-ARED(P, Pp).

Theorema 4.4
Stel proces P heeft een omgeving Pp.

a DIS(P) " .,DIS( C(P IPp» - .,MAX-ARED(P,Pp).

De contrapositie levert op :
b MAX-ARED(P,Pp) - .,DIS(P) V DIS( C(P IPp) ).

Hier uit voIgt:
c DIS(P) " MAX-ARED(P,Pp~~ DIS( C(P IP..e) ).
d .,DIS( C(P IPp» 1\ MAX-AKED(P,Pp) - "UIS(P).

end theorema.

Vit theorema 4.4.c blijkt dat als een subproces gevaar voor disabling heeft, en P
maximaal gereduceerd is t.a.v. zijn omgevingsproces, dan heeft het totale proces ook
gevaar voor disabling. Als er tijdens verificatie een deadlock wordt geconstateerd in
P = C(P11 Pz) , dan moet vervolgens onderzocht worden of P minimaal is t.a.v. zijn
omgeving. Zo ja, dan heeft het totale proces gevaar voor disabling. Zo nee, reduceer
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P en bekijk of hierna nog geldt: WCK(P). Is bet antwoord bier op ja, dan beeft bet
totale proces gevaar voor disabling.

Voor de komende paragrafen wordt aangenomen dat voor alle processen P in een
beperkte omgeving Pp geldt: MAXRED(PtPp)t vanwege de in deze paragraaf
aangegeven mogelijk om een proces maximaal te kunnen A-reduceren tot een proces,
dat restricted environment equivalent is met P.
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5 Uitbreidingen van CCS.

CCS blijkt in deze basisvorm niet volkomen toereikend om te komen tot goede
protocol-specificaties, implementaties en verificaties. In de volgende paragrafen
worden verschillende uitbreidingen (zie ook [SYS 1] ) van CCS omschreven. Deze
uitbreidingen kunnen een uitbreiding van de semantiek en/of syntax van CCS zijn.
Deze uitbreidingen betekenen extra expressiviteit om protocollen of services te
specificeren, implementeren of te verifieren.

5.1 Het uitbreiden van CCS met timing.

Eerst wordt er gemotiveerd waarom er behoefte is om te kunnen specificeren ~
lmli een actie duurt, of na hoeveel tijd een actie mag plaats vinden van af~
moment dat een bepaalde behaviour geldig wordt.

5.1.1 Waarom timing?

In het dictaat Systeem Technologie 1 wordt het alternating bit protocol gespecificeerd
en geverifieerd. Dit protocol wordt hier als voorbeeld genomen om toe te lichten
Waarom tijd specificaties nodig zijn. Zie appendix 1 voor een introductie van het
alternating bit protocol. Beschouw proces C, de service provider van R en S.

C = (Cb { C1 = dO? :c; + dl? :~ + aO? : C4 + al? : Cs
c; = DO! : C1 + timeout! : C1

~ = D1! : C1 + timeout! : C1
C4 = AO! : C1 + timeout! : C1
Cs = AI! : C1 + timeout! : C1 }}

C is in staat om een time-out te leveren aan S. Dit kan gezien worden als een extra
service, behalve het realiseren van causale relaties die moeten bestaan tussen de
protocol primitives dO? en DO! , enz. Ben time-out mechanisme bestaat uit een klok
die geactiveerd wordt op het moment dat Seen actie dO! of dl! uitvoert. Als er
bepaalde tijd verstreken is, en er is nog geen bevestiging AO? of AI? uitgevoerd door
S, dan moet er een timeout! worden gedaan door de klok.

Nu kan er geprobeerd worden deze klok expliciet te modelleren en te laten
communiceren met S. S kan deze klok starten, waarna de klok na een vaste periode
een timout! levert aan S, of gestopt wordt door S, in het geval er op tijd een
bevestiging binnen komt. De service provider van S en R hoeft dan alleen nog maar
causale relaties te realiseren. Het proces C wordt nu een proces F (fysisch kanaal) ,
zie figuur 5.1:
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~ SENDER

/

start stop

d \J D ,
I-/-....;;;;....-~/Llr. CHANNEL V / RECEIVER
I' AI'~--a---1

timeout

y "
/

x boodschap. geaccepteerd door de receiver;
y boodschap. gegeven door de ontvanger;

d boodschap van de sender naar het fyslche kanaal;
D boodschap van het fysiche kanaal naar de receiver;
A bevestiging van het fysiche kanaal naar de sender;
a bevestiging van de receiver naar het fysiche kanaal;

start
stop
tim.eout

het starten van de klok door de sender;
het stoppen van de klok door de sender;
de kiok geeft een timeout.

Figuur 5.1. Het alternating bIt protocol, met exteme klok.

F = (PI' { FI = dO? : F2 + dl? : F3 + aO? : F4 + al? : Fs
F2 = DO! : FI + 1: : FI
F3 = Dl! : FI + 1: : FI
F4 = AO! : FI + 1: : FI
Fs = Al! : FI + 1: : FI })

Het proces K (klok) is als voIgt:

K = (KI, { K I = start? : K2
K2 = timeout! : KI

,
+ stop?: KI })

Het proces S wordt aangepast met als resultaat:

S = (SI' { SI =
S2 =
S3 =
S4 =
Ss =
56 =
S7 =
Sg =
S9 =
SIO =

xO? : Ss
AO? : S9
Al? : SIO
xl? : S6
dO! : S7
dl! : Sg

start! : S2
start! : S3
stop! : S4
stop! : SI

: Ss + timeout? : Ss
: S6 + timeout? : S6

})
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Het proces R blijft ongewijzigd:
R = (Rt,{ Rt = DO? : Rs + Dl? : R4

R2 = aO! : R3
R3 = Dl? : ~ + DO? : R2
R4 = al! : R1
Rs = yO! : R2
R6 = yt! : R4 )>

Ter verificatie van het alternating bit protocol kan eerst C(S IK) bepaald worden. Na
relabeling (SK := S) , en tau-reductie voIgt:

S = (St, { St = xO? : Ss
~ = AO? : S4 : Ss + or : Ss
S3 = AI? : St : S6 + or : S6
S4 = xl? : S6
Ss = dO! : S2
S6 = dl! : S3 })

De actie or is afkomstig van de timeout van de klok. Als nu C(S IC IR) wordt
berekend, bli)kt dat er al hertransmissie kan plaats vinden (S2 L Ss gp! S2 of
S3 L S6 ~. S3) nog voordat proces R een aD! of al! heeft kuooen doen. Dit is het
gevolg van de opvatting over parallellisme in CCS. Van parallelle processen moeten
namelijk alle mo&elijke relatieve vol&orden van acties worden genoteerd ("maximum
parallelism hypothesis"). In werkelijkheid worden niet alle mogelijke relatieve
volgorden van acties uitgevoerd.

Dit heeft te maken met het feit dat er geen tijdsduur kan worden aangegeven in CCS.
In werkelijkheid moet de klok wachten voordat er een timeout! uitgevoerd mag
worden met als gevolg dat andere actie~ eerder worden uitgevoerd. In
werkelijkheid is er geen sprake van maximaal parallellisme. Het is gewenst om het
volgende te kuooen specificeren:

van af het moment dat behaviour K2 wordt bereikt, mag er na t tijdseenheden een
actie timeout! uitgevoerd worden. In het algemeen:
van af het moment dat een behaviour X wordt bereikt, mag er na t tijdseenheden
een actie a uitgevoerd worden.

Als dergelijke detailles gespecificeerd kuooen worden, is er geen sprake meer van
maximaal parallellisme. Sommige volgorden van acties worden dan uitgesloten. Deze
volgorden van acties kuooen opgevat worden als een vonn van over-specificatie.

Verder geeft het kuooen specificeren van tijd mogelijkheden om een performance
analyse te maken van een protocol. De specificatie van het protocol (dit is een service
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provider) bevat infonnatie over hoe snel of hoe traag een service geleverd moet
worden. De implementatie van een protocol (peer-processen + globale causale
relaties) moet voldoen aan deze vereiste snelheid van service-levering.

5.1.2 Een timed calculus voor communicerende systemen: TCCS (de syntax en
semantiek).

In [QUE 87] en [QUE 89] wordt een methode beschreven om het fonnalisme
LOTOS uit te breiden met relatieve timing. Ben tweede mogelijkheid is absolute
timing. Beschouw de volgende expressie:

p = (X, { X = 81: (b4: X' + c5: X) ,...} )

Als er gerekend wordt met relatieve timing, dan betekenen de getallen 2, 4, en 5 het
volgende: van af het moment dat behaviour X wordt bereikt, kan er na 2
tijdseenheden een actie a uitgevoerd worden. Nadat actie a is uitgevoerd, kan er na 4
tijdseenheden een actie b worden uitgevoerd en na 5 tijdseendheden een actie c.
Aangezien de getallen een aantal tijdseenheden relatief t.o,v. de laatst bereikte
behaviour voorstellen, wordt er gesproken van relatieve timing.

Als er gerekend wordt met absolute timing, dan betekenen de getallen: 2
tijdseenheden nadat proces P begonnen is, wordt er een aelie a uitgevoerd, 4
tijdseenheden nadat P begonnen is, (dus twee tijdseenheden na het uitvoeren van
actie a) kan er een actie b worden uitgevoerd. 5 tijdseenheden nadat P begonnen is,
(dus 3 tijdseenheden na het uitvoeren van actie a) kan er een actie c worden
uitgevoerd. Aangezien de getallen nu een aantal tijdseenheden voorstellen, van af het
moment dat proces P be~nt, wordt er bier gesproken van absolute timing.

Na het uitvoeren van actie c wordt behaviour X weer bereikt. T.a.v. de rekenwijze
van relatieve timing kan er nu weer een actie a worden uitgevoerd, na 2
tijdseenheden. M.b.v. de rekenwijze van absolute timing kan er na 7 tijdseenheden
opnieuw een actie a worden uitgevoerd. Het getal 7 is niet direct af te lezen aan de
expressie, hetgeen een nadeel is. Relatieve timing is in verband met terugkoppeling
van processen een beter concept dan absolute timing, In dit verslag wordt daarom
toegespitst op relatieve timing,

Aangezien LOTOS isomorf is met ees kan het concept van relatieve timing ook voor
ees gebruikt worden (isomorf betekent hier: er bestaat een "mapping" tussen
expressies van verschillende fonnalismen, met behoud van de semantiek). Het
fonnalisme dat zo ontstaat kan TeeS genoemd worden. Omdat de uitbreiding vrij
groot is, is een nieuwe naam weI op z'n plaats. Berst moet de syntax worden
uitgebreid van ees te beginnen met het begrip behaviour.
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Definitie 4.2t (definitie van een verzameling Stb )
Stb is de verzameling timed behaviours. Stel B E Stb .
B heeft de volgende syntax (Backus-Naur notatie):
B .. - NIL I I a[t1..t2]:B I I B + B I I X I I (B,t).
(a E Act; X E Var; t, tl, t2 E [0,~ > ; t ~ 0; °s tl s t2 )

end def.

Met (B,t) wordt bedoeld: een timed behaviour B dat t tijdseenheden oud is. (B,O)
mag genoteerd worden als B. Verder geldt: (NIL,t) = NIL en (LOCK,t) = LOCK
Als uit de context blijkt dat een behaviour een timed behaviour is dan hoeft "timed"
niet genoemd te worden.

Dermitie 4.3t ( action performance relatie tussen timed behaviours)
De relatie .. ~ ( ~ x Act x [0,,,) x ~ ) is de kleinste relatie die voldoet aan:
( (B, a, t, B') mag ook genoteerd worden als: B Il B')

(i) a[t1..t2]:B Il B iff tl s t s t2 ,
and (ii) if BI Il B' or B2 Il B' then (BI + B2) !S B' ,
and (3i) if B Il B' then (B,t') a(t-t.:) B' iff t' s t.

end def.

Als tl = t2, dan voIgt uit (i): (a[t1..t2]:B III B'); a[t1..t2] mag dan genoteerd
worden als atl.

Vit (i) en (ii) voIgt dat een expressie a[t1..t2]:B in feite dezelfde betekenis heeft als:
l\W ( atl:B + a(tl + ~t):B + a(tl + 2M):B + ... + at2:B ).

Daarom wordt er ook weI gesproken van time choice. De notatie a[tl s ta s t2] :B
kan dus ook als

t2
een integraal worden genoteerd: tJ ata ~ta :B.

Het symbool "~t" (delta t) wordt gebruikt als er sprake is van een sommatie van
acties, waarbij het symbool "+" action choice betekent. De notatie "dt" zal worden
gebruikt, als er sprake is van een sommatie van getalswaarden, waarbij het symbool
"+" de gewone optelling betekent.
Deze notatie wordt van af nu gebruikt en heeft als voordeel dat deze een variabele ta
bevat. Dit komt later nog van pas.
Vit (3i) blijkt het concept van relatieve timing: relatief t.o.v. van af het moment
dat een behaviour geldig wordt, kan er na t tijdseenheden een actie a worden
uitgevoerd.
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end def.

De definitie van TCCS processen is op dezelfde Manier gebaseerd op het begrip
behaviour als bij CCS: P = (H, S) , maar nu met TCCS behaviours.

Dermitie 4.4t (timed behaviour equations)
Steq is de verzameling van alle vergelijkingen van de vorm: X = B, met X € Var
en B € Stb . Ben element uit Steq heet een timed behaviour equation.

end def.

Definitie 4.St (timed processes)
Stp is het universum van alle timed processes.
Ben proces P is een paar (Ht S)t met B € Stb en S ~ Steq.
B wordt start behaviour van P genoemd.

end def.

Definitie 4.6t ( iP en XP )
Stel P = (B, S).

iP zijn de action names, die voorkomen in B en S.
xP zijn de behaviour names, die voorkomen in B en S.

Stel Pp = P IQ. aPp = (iP u aQ) .
end def..

Definitie 4.7t (action performance relation between processes)
For a € Act and t € [0,00) the relation!! ~ ( Stp x Stp ) is the smallest relation
satysfying:

(i) if (B !! B') then «B, S)!! (H't S) ).
and (ii) if (X = B) € S and (B !! B') then «x, S)!! (H', S) ) .
and (3i) if P !! P' then (Ptt') 8(t-t) P' if t' ~ t.

end def.

Voordat de parallel operator voor timed processen kan worden gedefinieerd, moet
eerst aangegeven kunnen worden wat het maximale aantal tijdseenheden is waarna
een proces nog een actie kan uitvoeren.

Definitie 4.8t ( MAXt(P) )
MAXt(NIL) .. 00.
MAXt(WCK) .. 00.
Stel P is een timed proces en niet NIL of WCK
MAXt(P) = t I( (3 P', a : P € Stp 1\ a € aP : (P !! P'» 1\

.( 3P', a, t': P € Stp 1\ a € aP 1\ (t' ) t) : (P !t' P'».

81



and
and
and
and
and
and
and
and
and

end def.

Nu voIgt er een uitbreiding wat betreft het kunnen uitvoeren van acties door
processen in alle mogelijke notaties.

Uitbreiding van definitie 4.7t (action performance relatie tussen processen)
Voor iedere a E Act and t E [0,"> de relatie !l ~ ( Stp x Stp) is de kleinste
relatie die voldoet aan:

(i) if (B !l B') then «B, S)!l (H', S) ) ,
(ii) if (X = B) E S and (B !l B') then «X, S)!l (H', S) ),
(3i) if P !l P' and (t' s t ) then (P,t') a(t-t').. P' ,
(4i) if P !l P' and (t s MAXt(O) ) then PI 0 !l P' I(O,t)
(5i) if 0 !l 0' and (t s MAXt(P) ) then PI 0 !l (P,t) I0'
(6i) if p!l P' and 0 If 0' then P IOn P' I0' ,
(7i) if P !l P' and not(a E A or a E A) then P\A!l P'\A,
(8i) if P !l P' and not( a E A ) then P'fA!l P' 'fA
(9i) if P !l P' and a E A then P'fA n P' 'fA
(lOi) if P !l P' and a E A then P'fA n P' 'fA

Vervolgens wordt er strong and weak bisimulation gedefinieerd tussen timed
processes. Eerst moet er een relatie n worden gedefinieerd tussen timed procesess.
P n P' wi! zeggen: proces P gaat over in proces P', na het uitvoeren van de acties
uit s en na t tijdseenheden.

Definitie 4.9t (trace performance relatie tussen timed processen)
Voor iedere s E Act- en t E [0,00) de relatie n ~ (Stp x Stp) is de kleinste
relatie die voldoet aan:
i) P ~o P
ii) P sa(t + ta) P' iff P" E Stp exist such that P n P" and P" ata.. P' .

end def.

Ben proces P' is een sterke tijd-bisimulatie van een proces P als P' een sterke
bisimulatie is van P en daarbij alle traces s in dezelfde tijd kan uitvoeren als P.

Definitie 4.10t ( sterke tijd bisimulatie tussen timed processen)
Een relatie ~tb ~ (Stp x Stp) wordt een sterke tijd-bisimulatie genoemd als geldt:

(PI' Pz) E ~tb
=

( 'v'PI' : PI U PI': (3Pz': Pz U Pz': (PI" Pz') E ~tb ) )

1\( 'v'Pz' : Pz U Pz': (3PI': PI U PI': (PI" Pz') E ~tb ) ) •

end def.
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Een proces P' is een zwakke tijd-bisimulatie van een proces P als P' een zwakke
bisimulatie is van P en daarbij alle observeerbare traces in dezelfde of minder tijd
kan uitvoeren als P, en vice versa.

Definitie 4.12t ( zwakke tijd-bisimulatie en observatie equivalentie)
Een relatie Rw ~ (Sp x Sp) wordt een zwakke tijd-bisimulatie genoemd als geldt:

(Pt , P:J E Rw
=

( V Pt' : Pt !t Pt' : (3 t', s', P2': t' ~ t 1\ s' =\{'~} s 1\ P2
~t' P , .

2 •

( ( Pt', (P2', t-t') ) ER.m ) ) ) 1\
s' =\{~} ~t'( V P2' : P2 §1 P2' : (3 t', s', Pt': t' ~ t 1\ s 1\ Pl

P , .t .
( ( (Pt', t-t'), P2' ) ER.m ) ) ) .

Een paar processen (P,Q) heet tijdsobservatie equivalent als er een zwakke
tijd-bisimulatie ~b bestaat zodat (P,Q) E Rwtb. Als P tijdsobservatie equivalent is
met Q, dan wordt dit genoteerd als P ...t Q.
end def.

Let op. Als t' < t dan moet Pt' of P2' eerst t-t' tijdseenheden ouder worden
voordat bekeken kan worden of Pt' en P2' equivalent zijn. Het gaat er om dat
processen op hetzelfde tijdstip equivalent zijn. Deze definities zijn afkomstig van
[QUE 89].

5.1.3 Drie fundamentele problemen van TCCS.

Er bestaan drie fundamentele problemen t.a.v. bet toepassen van TCCS:
1) het niet associatief zijn van de compositie operator CO;
2) tijdsonzekerbeid;
3) cyclus explosies.

1)
Bescbouw bet volgende voorbeeld:

x = (Xl, { Xl = alO
Y = (Yl, { Yl = b!2

Y2 = a?O
Z = (Zl, { Zl = c?3

:NIL})
: Y2,
:NIL})
:NIL})

C(X IY IZ) kan nu op drie verschillende manieren worden berekend:

a)
C(X IY) = LOCK

X kan niet communiceren, want Y kan pas later een actie a? doen.
Y kan geen aetie uitvoeren, want 2 > MAXt(X) ,zie (5i).

C(C(X IY) IZ) = (Zl, {Zl = c?3: NIL } )
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b)
C(Y IZ) = (YlZl, {YlZl = b!2: aO?: cl?: NIL } )
C(X IC(Y IZ» = LOCK.

X kan niet communiceren, want C(Y IZ) zit in de verkeerde toestand.
C(Y IZ) kan geen aetie uitvoeren, want 2 > MAXt(X) ,zie (5i).

c)
C(X IZ) = (XlZl, {XlZl = a!O: c3?: NIL } )
C(Y IC(X IZ» = LOCK.

C(X IZ) kan niet communiceren, want Y zit in de verkeerde toestand.
Y kan geen aetie uitvoeren, want 2 > MAXt(X) ,zie (5i).

Vit dit voorbeeld blijkt dat CO niet associatief is. Dit geldt alleen in situaties met
deadlock, veroorzaakt door het niet op hetzelfde ogenblik kunnen communiceren van
complementaire aeties. Als echter aIle disable situaties hetzelfde worden genoemd,
dan kan LOCK worden vervangen voor DIS. Nu geldt voor a) b) en c):
C(X IY IZ) = DIS. Dan is de operator CO weI associatief.

2)
Beschouw het volgende voorbeeld met time choice. Stel:

5 10
X = (Xl, { Xl = 3Iata &ta : NIL + 4 fb4, &4, : NIL} )

X IY levert het volgende op:

XY = (XlYl,{ XlYl =

4 8
llete &te : (X, te) + 6Idtd &td : (X, td) ,

4 8
(Y, ta) = I fc(te - ta) &te : NIL + 6fd(td - ta) &td : NIL ,

4 8
(Y,4,) = 1 fC(te - 1t,) &te : NIL + 6Jd(~ -1t,) &td : NIL ,

5 10
(X, te) = 3Ja(ta - te) &ta : NIL + 4 fb(tb - te) &1t, : NIL ,

5 10
(X, td) = 3Ja(ta - td) &ta : NIL + 4 fb(4, - td) &4, : NIL })

84



Als er wordt gesproken van time uncertainty i.p.v. time choice, dan is deze situatie
wat beter te begrijpen. Bijvoorbeeld: (Y, t.) kan een actie d doen, op tijdstippen die
varieren van 8-3 = 5 tot 6-5 = 1. De time uncertainty (de onzekerheid wanneer
acties worden uitgevoerd) kan toenemen naar mate het proces verder verloopt.
Verder kan er geconcludeerd worden dat parallelle processen moeilijk tot een proces
zijn te herleiden als alle acties time uncertain zijn gespecificeerd, op een uitzondering
na. Deze uitzondering is:

•
acties van een parallel proces Pp zijn van het type: Jat. ~t. :B
(maximale tijdsonzekerheid). 0

ees kan als een speciaal geval van TeeS beschouwd worden: alle ees acties hebben
een maximale tijdsonzekerheid en zijn van het type

•
oJata ~t•.

Het gevolg hiervan is namelijk weer maximaal parallellisme. Dit kan als voIgt worden
ingezien. Stel proces P kan een actie a uitvoeren op tijdstip t. € [0,00). Voor ieder
ander proces Q geldt: MAXt(Q) .. 00 , dus kan P IQ ook altijd een actie a uitvoeren.
Als P en Q kunnen communiceren, dan is er een maximale onzekerheid wat het
tijdstip van de communicatie betreft. De interne niet-observeerbare acties zijn ook
weer van het type

Verder geldt dat (Q ,t) = Q, als aangenomen wordt dat t eindig is:

• -t
ofa(ta - t) ata = oJat. ata • (t blijft eindig)

•
oJata ata . (na -t tijdseenheden een actie uitvoeren kan niet, dus -t wordt 0.)

De TeeS action performance regels (definitie 4.7t) zijn dus te herleiden tot ees
action performance regels, mits iedere actie van het type

• •
oJata ~t. is. Een actie oJata ~t. zou daarom ook simpel als a genoteerd

kunnen worden, als in het achterhoofd wordt gehouden dat gewone ees acties qua
timing een maximale tijdsonzekerheid hebben.
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3)
Nu voIgt er een voorbeeld waarmee een merkwaardig verscbijnsel uit de doeken
wordt gedaan: een cyclus explosie.

x = (Xl, { Xl = a4: b4: Xl } )
Y = (Yl, { Yl = c6: d3: Yl } )

Ga na dat geldt:

(X IY) • (Zl,{ Zl = a4: c2: b2: dl: a3: c3: bl: d2: a2: (b4: cO: Z2 + c4: bO: Z2),
Z2 = d3: al: b4: cl: (a3: dO: Z3 + d3: aO: Z3),
Z3 = b4: c2: a2: dl: b3: c3: at: d2: b2: (c4: aO: Z4 + a4: cO: Z4),
Z4 = d3: bt: a4: cl: (d3: bO: Zt + b3: dO: Z4) } )

Oit voorbeeld is zelfs nog gunstig te noemen. Als de tijdswaarden iets anders worden
gekozen (bijvoorbeeld reele getalswaarden), dan wordt bet aantaI toestanden
oneindig. Oeze toestand explosie beeft er mee te maken dat een proces P wordt
onderscbeiden van een proces (P,t) en verder dat er terugkoppeling is. Om dit tegen
te gaan zou er in feite ook gewerkt moeten worden met acties van bet type

•
ofata ata •

Als er van uit sommige toestanden Q aIleen actie uitgevoerd kunnen worden van dit
type, dan is de kans groter dat bet aantaI toestanden na expansie binnen de perken
blijft ( (Q,t) = Q ) Verder kan er vrij gemakkelijk deadlock ontstaan als twee
complementaire acties op een vast tijdstip moeten plaats vinden. Oit is ook een reden
om niet aIleen met tijdszekere acties te werken. Conclusie: TCCS processen zijn soms
niet verifieerbaar aIs zijnde detailleringen van een specificatie.

5.1.4 Een beperkte timed calculus voor communicerende systemen: rTCCS.

In de practijk komt bet vaak voor dat bet ene proces wacbt met bet uitvoeren van
een communicatie actie tot een ander proces bet initiatief neemt. Ben ontvanger
wacbt tot een zender iets stuurt, of een proces moet wacbten met bet geven van
output tot een ander proces "ready" is voor input. Als twee processen allebij op elkaar
wacbten wordt er niet gecommuniceerd, en omgekeerd, aIs twee processen niet op
elkaar wacbten wordt er ook niet gecommuniceerd.

Het komt er dus op neer dat een van de twee complementaire acties tijdszeker is (
de actieve gebeurtenis ) en de andere tijdsonzeker ( de passieve gebeurtenis). Acties
van bet type

-oIat.6t. (= a) zouden re-acties genoemd kunnen worden. Oe

tijdsonzekerbeid is gelijk aan de onzekerbeid van een proces over bet moment van
communicatie, dat van een ander proces afhan~.
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Er bestaan twee mogelijkheden:
1) output acties (a!t) and input re-acties (a?).
2) input acties (a?t) and output re-acties (a!).

Vervolgens kan er bekeken worden welke situaties er kunnen optreden voor parallelle
processen t.a.v. het abstraheren van interne communicatie ter verificatie van
implementaties. Ben actie a kan voorkomen in H(P IQ) (a is een interne actie) of
niet, en a kan re-actief zijn of niet. Er zijn dus vier situaties denkbaar. Stel Pp =
P IQ en A = H(P IQ).

1) P=(X,{ X = at : X' + ..., ...}) ena€A
2) P=(x,{ X = at : X' + ..., ...}) en a € Act\A
3) P=(X,{ X= a : X' + ..., ...}) ena €A
4) P=(X,{ X= a : X' + ..., ...}) en a € Act\A

Voor de situaties 1, 2 en 3 is het zeker wanneer actie a plaats moet vinden. AIleen
voor situatie 4) is het niet zeker wanneer re-actie a uitgevoerd wordt. Hier geldt:

MAXt(Q)
C(P IQ) = (XY, XY = oJat. ~t. : C(PI I (Q,t.». Het is alleen zeker dat

re-actie a v66r acties van Q kan worden uitgevoerd ( t. ~ MAXt(Q) ). Dit is weer
een lastige situatie waar een oplossing voor moet komen.

Stel het complement van actie a uit situatie 4) komt voor in een derde proces R.
Re-actie a valt onder situatie 3) als niet C(P IQ), maar C(P IQ IR) wordt berekend.
Nu kunnen er in Rook weer re-acties aanwezig zijn die geen element zijn van
H(P IQ IR). Dan moet er eventueel een vierde proces S betrokken worden bij de
verificatie. Dit sneeuwbal effect is een nadeel van deze aanpak. AIle processen die
direct, of indirect met elkaar communiceren moeten bij de verificatie worden
betrokken. Ook het principe van verificatie inductie wordt hierdoor ondermijnd.

Er is ook een andere aanpak mogelijk. Deze is:
specificeer als nog een aantal tijdseenheden waama re-actie a kan plaats vinden. Het
aantal tijdseenheden hangt af van de omgeving van P die bepaald wanneer er
gecommuniceerd wordt via actie a. Bijvoorbeeld:

P = (X, X = a?: b!S: X }) .
Q = (Y, Y = b?: Y }) .
R = (Z, Z = altO: b!S: Z }) .

Nu is bekend dat er na 10 tijdseenheden via a wordt gecommuniceerd. Proces P kan
worden aangepast tot:
P' = (X', X' = a?10: b!S: X' }) . De re-actie a is nu tijdszeker. Toch blijft a een
re-actie, omdat de tijdswaarde 10 in feite wordt bepaald door R. pi en P kunnen
restricted environment time equivalent genoemd worden. Er geldt immers:

C(PI IQ IR) .t C(P IQ IR) en niet pi .t P.
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Nu is niet het reduceren van acties in het geding, maar het reduceren van
tijdsonzekerheid (tijds-onzekerheid-reduetie of to-reductie).
Als er geen ander proces is gespecificeerd waar aetie a in voorkomt, dan moet er als
nog een tijdswaarde worden gespecificeerd waarna re-aetie a optreedt. Hierna vah re
actie a onder situatie 2). De gegeven voorbeelde zijn niet-cyc1isch en eenvoudig. Het
is niet eenvoudig in te zien hoe cyclische processen tu-gereduceerd kunnen worden.

Niet observeerbare communicatie aeties zijn nu altijd tijdszeker, omdat mistens een
van de twee complementaire acties tijdszeker is. Het is in een later stadium mogelijk
om een performance analysis te maken van bijvoorbeeld protocollen. Deadlock
situaties kunnen nog optreden, maar niet meer als het gevolg van het domweg op
verschillende tijdstippen willen communiceren van twee processen.

Beschouw weer het alternating bit protocol, met klok en fysisch kanaal.

F = (F1, { F1 = dO? : F2 + d1? : F3 + aO? : F4 + a1? : Fs
F2 = DOnO : F1 + -r10 : F1
F3 = D1!1O : F1 + -r10 : F1
F4 = AO!10 : F1 + -r10 : F1
Fs = A1!l0 : Ft +-r1O : F1 })

K = (Kt, { K t = start? : K2
K2 = timeout!25 : Kt

,
+ stop? : Kt })

S = (Sl' { Sl = xO?1 : Ss
S2 = AO? : S9 : Ss + timeout? : Ss
S3 = A1? : SIO : S6 + timeout? : S6
S4 = x1?1 : S6
Ss = dOll : S7
S6 = d111 : S8
S7 = start!1 : S2
S8 = start! 1 : S3
~ = stop!1 : S4
SIO = stop!1 : St })

R = (Rt, { R1 = DO? : Rs + D1? : R4
R2 = aO!l : R3
R3 = D1? : R6 + DO? : R2
R4 = a111 : R1
Rs = yO!2 : R2
R6 = yl!2 : R4 })
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De actie xO?1 wi! zeggen dat de zender kan bepalen wanneer er een boodschap xO
ingevoerd mag worden. De omgeving staat te wachten met het geven van xO tot dat
de zender er klaar voor is. In meer gedetailleerdere modellen zou de zender de
omgeving kunnen activeren of disabelen d.m.v. output acties. Er zouden zelfs speciale
processen gespecificeerd kunnen worden (SAPs) die een interface zijn tussen de
omgeving en de zender (of ontvanger). Het is duidelijk dat dergelijke processen meer
tot hun recht komen als bet mogelijk is om timing te kunnen specificeren. Acties als
xO?1 kunnen dienen een specificatie van dergelijke processen.
Aangezien deze processen cycliscb zijn kan er niet eenvoudig to-gereduceerd worden.
Daarom wordt C(F IK ISIR) berekend.

FtKtStRt = xO?1 : FtKtSsRt
( er geldt (Ft,1) = Ft, (Kt,1) = Kt, (Rt,l) = Rt )

FtKtSSRt = -rl : F2KtS7Rt
(communicatie via dO)

F2KtS7Rt = -rl : (F2,l)K2~Rt
(communicatie via start; F mag niets doen, want 10 > MAXt(S) )

(F2,1)K2S2Rt = -r9 : Ft(K2'9)S2RS + -r9 : Ft(K2,9)S2Rt
(communicatie via DO, of verlies van boodschap ; K mag niets doen, want
25 > MAXt(F) maar de klok tikt door)

Ft(K2,9)S2RS = yO!2 : Ft(K2,ll)S2R2

Ft(K2,9)S2Rt = -rl6 : FtKtSSRt
(timeout)

Ft(K2,ll)S2R2 = -r1 : F4(K2,12)~R3
(communicatie via aO)

FiK2,l2)S2R3 = -rlO : Ft(K2'22)~3 + -rlO: Ft(K2'22)~R3
(communicatie via AO of verlies van ack)

Ft(K2,22)S~3 = -r1 : FtKtS4R3
(communicatie via stop. 3 > MAxt(S) dus K mag niets doen. De communicatie is
gelukt. Idem voor xl?1 enz.)

F1(K2,22)S2R3 = -r3 : FtK1SsR3
(timeout)

F2KtS7R3 = -rl : (F2,1)K2~R3
(start)
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(F2,1)K2S2R3 = 't9 : Ft(~,9)S2R2 + 't9: Ft(K2,9)S2R3
(DO of verloren boodsehap)

Ft(K2,9)S2R2 = 't1 : F4(K2,10)S2R3
(aO)

Ft(K2,9)S2R3 = 't16 : FtKtSsR3
(timeout)

FiK2,10)S2R3 = 't10 : Ft(K2t20)~3 + 't10 : Ft(K2,20)S2R3
(AO komt aan of gaat verloren)

Ft(K2,20)S~3 = FtKtS4R3
(stop, idem voor x1?1)

Ft(K2,20)S~3 = 't5 : FtKlSsR3
(timeout)

Voor bit=1 geldt hetzelfde gedrag vanwege symmetrie.
Voor het leesgemak wordt er relabeld (FKSR .. SP)

SPl = xO?1 : SP2
SP2 = 't1 : SP3 (dO)
SP3 = 't1 : SP4 (start)
SP4 = 't9 : SPs + 't9 : SP6 (DO of transJout)
SPs = yO!2 : SP,
SP6 = 't16 : SP2 (timeout)
SP, = 't1 : SPs (dO)
SPs = 't1O : SP9 + 't10 : SPlO (AO of transJout)
SP9 = 't1 : SPl9 (stop klok en altemeer bit)
SPlO = 't3 : SPn (timeout)
SPn = 't1 : SPl2 (dO)
SPu = 't1 : SPl3 (start)
SPl3 = 't9 : SPl4 + 't9 : SPts (DO of transJout)
SPl4 = 'tl : SPl6 (aO)
SPts = 't16 : SPn (timeout)
SPl6 = 'tl0 : SPl, + 'tl0 : SPtS (AO of transJout)
SPt, = 't1 : SPl9 (stop klok en altemeer bit)
SPlS = 't5 : SPll (timeout)

Het is te eontroleren dat een timeout cyclus steeds precies 25 tijdseenheden is. Het is
dus mogelijk met deze beperktere vorm van TCCS protoeollen te verifieren en timers
expliciet te modelleren. Er onstaan geen volgorde van aeties, waarbij er eerder een
timeout plaats vindt dan dat er een boodschap of een acknowledgement aankomt, of
verloren gaat.
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De volgende TAU-laws kunnen afgeleid worden door uit te gaan van zwakke
tijdsobservatie equivalentie:

1. gt: -rt': B .t gt: (B, -t') ttau-I
2. (B,-t) + -rt: B .t -rt: B ttau-2
3. gt: (B + -rt'C) + gt: (C,-t') .t gt: (B + -rt': C) ttau-3
4. (B,-t) + -rt:(B+C) ..t -rt: (B+C) ttau-4

Nu moet er nog herschrijfregels worden geformuleerd in verband met (B,t):
1) stel X = altl : Xl + + ~tn : ~ + bl : Y l + + bm : Ym•

(X,t) = altl' : Xl + + ~ln' :~ + bl : Yl + + bm : Ym•

met t/ = t j - t en ~t/: ~ = NIL als t > ~.

2) «B,t),t') = (B,t+ t')

Verder is een handige regel:
gt: -rt': -rt": B .t gt: -rt': (B, -t") .t gt: «B,-t'),t") .t

gt: (B,-t'-t") .t gt: -r(t' + t"): B.
Dus gt: 'ttl: -rt2:... : -rln:B .t gt: -r(tl + t2 + ... + In) : B .

Deze herschrijfregels zijn gebaseerd Op zwakke tijdsobservatie equivalentie.

Substitueer 3 ... 2 ... 1.
SPI = xO?1 : -rl : -rl : SP42

= xO?1 : -r2 : SP4
Na toepassen van ttau-I voIgt:
SPI = xO?1 : (SP4,-2)

Substitueer SP3 ... SP2 ... SP6 ... SP4
SP4 = ~9: SPs + ~9 : T16 : ,,1 : Tl : SP4
SP4 = -r9: SPs + -r27 : SP4
(SP4,-2) = -rll: SPs + -r27 : (SP4,-2)

Substitueer 7 ... 5.
SPs = yO!2 : -rI: SPg
Na toepassen van ttau-I voIgt:
SPs = yO!2 : (SPg,-I)

Substitueer SP12 ... SP11 ... SP10 .. SPg SP9 .. SPg
SPg = -rIO: -r1: SP13 + -rIO: -r3 : -rl : -rl : SP13
SPg = -rll: SP19 + -rI5: SP13
(SPg,-I) = -r12: SP19 + -r16: SP13

Substitueer SP12 .. SP11 .. SP15 .. SP13 SP14 .. SP13
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SPl3 = -r9: -ri : SPl6 + -r9: -r16 : -ri : -ri : SP13
SPl3 = -r1O: SPl6 + -r27: SPl3

Substitueer SP12 ... SPl1 ... SPlg ... SPl6 SP17 ... SPl6
SP16 = ~10: ,"1 : SP19 + ~10 : ,,5 : .1 : .1 : SP13
SPl6 = -rll: SPl9 + -r17 : SP13

SPI = xO?1 : (SP4,-2)
(SP4,-2) = -rll : SPs + -r27 : (SP4,-2)
SPs = yO!2 : (SPg,-I)
(SPg,-I) = -r12 : SPl9 + -r16: SPl3
SPl3 = -rIO: SPl6 + -r27: SP13
SPl6 = -rtl : SPl9 + -r17 : SPl3

Na relabeling:

SPI = xO?1 : SP2
SP2 = -rtl: SP3 + -r27 : SP2
SP3 = yO!2 : SP4
SP4 = -r12: SP7 + -r16 : SPs
SPs = -rIO: SP6 + -r27 : SPs
SP6 = -rll: SP7 + -r17 : SPs

Nu kan er niet meer gereduceerd worden, omdat het niet bekend is hoe vaak een -r
Ius wordt uitgevoerd. Dit hangt af van de kans dat F een transmissie fout maakt.
Blijkbaar moeten er ook kansen gespecificeerd kunnen worden waarmee een proces
een actie uitvoert, als er sprake is van keuze.

Ook het volgende is niet op te lossen zonder kans specificaties:
stel X = (-rtl : X' + -rt2 : X' +...+ -rtn : X').

Na gemiddeld hoeveel tijdseenheden wordt behaviour X' bereikt ?

5.2 Bet uitbreiden van CCS met tijd en waarschijnlijkheid.

Aangezien verificatie zonder kans specificaties niet mogelijk is voor timed processen
is het noodzakelijk dat er bij ieder keuze tussen acties, of tijd, een kans wordt
gespecificeerd. Een proces maakt eigenlijk geen tijds "keuzen"; verschillende
mogelijkheden wat betreft het uitvoeren van een acties op een bepaald tijdstip duidt
op onzekerheid van de ontwerper over het gedrag van een systeem in werkeJijkheid.

Het begrip waarschijnlijkheid is gekoppeld aan het begrip uitkomst [PEE 80]. Ben
uitkomst is een element van een uitkomsten ruimte S (engels: sample space). Op
iedere uitkomst uit de uitkomsten ruimte is een bepaalde kans. Er geldt: p(S) = 1.
Een gebeurtenis is een deelverzameling A van S. Er geldt p(A) ~ O. Als de doorsnede
van twee gebeurtenissen Al en A2leeg is, dan geldt p(AI u A2) = p(AI) + p(A2).
De wijze waarop waarschijnlijkheden aan uitkomsten worden verbonden moet dus
voldoen aan drie axioma's:
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axioma 1:
axioma 2:
axioma 3:

p(A) ~ O.
p(S) = 1.
p(A1 u A2) = p(Al) + p(A2) if Al n A2 = 0.

5.2.1 Tijd en kans specificaties, toegevoegd aan CCS expressies.

Berst moet worden vastgelegd wat het begrip uitkomst inhoud t.a.v. een TeeS
gedrag. Ben uitkomst staat gelijk aan een actie a die na t tijdseenheden wordt
uitgevoerd. De kans hier op is p(at). Bijvoorbeeld:

x = a3Y4 :Xl + a6.1f.l:X2 + b4.~:X3 + bl0.o/a :X4 .

Een uitkomst wordt bepaald door de actie en het aantal tijdseenheden waarna de
actie wordt uitgevoerd. In dit geval is S = {a3, a6, b4, bl0}. p(S) = 1. De kans op
de ''uitkomst" a3 is p(a3) = 1;4. De kans op de gebeurtenis "actie a wordt uitgevoerd"
is p(a) = 1/2. De kans op de gebeurtenis "het uitvoeren van een actie v66r 5
tijdseenheden" is gelijk aan p(a3) + p(b4) = o/a •
Bij de volgende behaviour is de totale kans op het uitvoeren van een willekeurige
actie kleiner dan 1 :

x = a3.1f.l :Xl + c5.~:X2 + b4.~:X3 + dl0.o/a :X4 .

Er is een kans van ~ dat behaviour X geen enkele actie uitvoert. In "gewoon" ees
betekent dit dat behaviour X ook kan leiden tot behaviour NIL :

X = a:X1 + c:X2 + b:X3 + d:X4 + NIL.

Een behaviour NIL kan dus impliciet worden gespecificeerd d.m.v. kans specificaties.
De uitkomsten ruimte S is bier gelijk aan: {a3, c5, b4, dl0, NIL}. Bij ees met tijd en
waarscbijnlijkheid specificaties hoeft behaviour NIL niet gespecificeerd te worden, als
NIL in een "+" relatie staat met een tweede gedrag. AIleen als NIL in een ":" relatie
staat, bijvoorbeeld t'3.1/5:NIL, moet NIL worden gespecificeerd.

Stel X = Y + Z en Y = a3.1/4 :X1 + a6.1f.l:X2.
Z = b4.~:X3 + bl0.o/a :X4 .

De uitkomsten ruimte van behaviour Y is Sy = {a3, a6, Z}. De uitkomsten ruimte
van behaviour Z is Sz = {b4, bl0, Y}. Er geldt: p(Y) = Jh en p(Z) = 1/2-
Een gedrag kan worden opgevat als een gebeurtenis, als dit gedrag in relatie staat
met een tweede gedrag via de + operator. In het algemeen moet dus gelden: !k
totale kans dat een behaviour een actie uityoert. is kleiner of ~elijk aan 1.

Na deze voorbeelden kunnen tijd en kans specificaties, toegevoegd aan ees
expressies, algemener worden omschreven.
In het algemeen kan een behaviour de acties at tim ~ uitvoeren, na een aantal
tijdseenheden dat kan varieren van 0 tot oneindig.
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Een behaviour equation heeft de volgende algemene vorm:

n -
X = ~ of~t.p(~t) ~t : y. ).

1= 1 "'1j

Een dergelijke behaviour wordt ook weI een discrete random process genoemd
[PEE 80], omdat de "actie ruimte" (alle mogelijke acties) discreet is, en niet continuo

De kans dat gedrag X een actie ~ uitvoert precies na t tijdseenheden is p(~t). Er
geldt: p(~tIt<0) = 0, voor i =1,...,n. Ben actie uitvoeren na een negatief aantal
tijdseenheden is niet mogelijk. Natuurlijk is het ook mogelijk om te specificeren dat
p(~t) = 0, voor een bepaalde t ~ O. De totale kans op het uitvoeren van een actie
door behaviour X, moet kleiner of gelijk zijn aan 1. Als de totale kans kleiner is dan
1, dan is er een alternatief gedrag mogelijk (bijvoorbeeld NIL).

n -
~1 of p(~t)dt :so 1.

De kans dat gedrag X een actie ~ uitvoerd is gelijk aan p(~):

- n
p(aj) = of p(~t)dt. Er geldt ~lP(aj) :so 1 .

Het gemiddeld aantal tijdseenheden, waarna gedrag X de actie ~ kan uitvoeren is T~

-Taj = of tp(~t)/p(~) )dt .

Er moet gedeeld worden door de voorwaardelijke kans, p(~), dat actie ~ wordt
uitgevoerd. Stel fj(t) = p(~t)/p(~). De funktie ~(t) is op te vatten als een
kansdichtheidsfunktie voor het aantal tijdseenheden, waarna actie ~ plaats vindt. Het
is ook mogelijk om de variantie, of de standaard deviatie in het aantal tijdseenheden
te berekenen. Kennis over statistiek is nu toepasbaar.

De kans, dat gedrag X een willekeurige actie uitvoert na precies t tijdseenheden, is
Px(t):

n •

Px(t) = ~lP(ajt). Er geldt: of Px(T)dT :so 1.
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Het is belangrijk om uit te drukken hoe groot de kans is dat een behaviour geen
acties uitvoert v66r een bepaald aantal tijdseenheden. Dit is ook de kans dat het
proces t tijdseenheden veroudert zonder een aetie uit te voeren. Deze kans wordt
genoteerd als p(X,t). ( met te verwarren met Px(t) )

t

p(X,t) = [ 1 - oj Px(-r)d-r ].

Het gedrag (X,t1), dat na tl tijdseenheden nog geen actie heeft uitgevoerd, kent de
volgende normaal vorm (volgens de herschrijfregels uit paragraaf 5.1.4):

D -
(X,tl) = ~1 J aj(t-tl).p(~t)/p(X, t1) ~t : ~ ).

Gedrag (X,tl) is gedrag X, waarvan bekend is dat het tl tijdseenheden geen aetie
heeft uitgevoerd. Vandaar dat er gedeeld wordt door p(X,tl), de voorwaardelijke kans
dat er v66r tl tijdseenheden geen aetie wordt uitgevoerd. De totale kans, dat (X,tl)
een willekeurige aetie na een willekeurig aantal tijdseenheden uitvoert, is weer
kleiner of gelijk aan 1.

Controle:

D - _

~1 tJ p(ajt)/p(X, tl) dt = J Px(-r)d't /p(X, tl) s p(X,tl) / p(X,tl) = 1.

Substitueer t .. t' + tl. dt = d(t' + tl) = dt'. Het resultaat is:

D -
(X, tl) = ~1 oJajt' .p(aj(t' + tl»/p(X, tl) ~t' : ~ ).

Deze behaviour equation staat weer in de normaal vorm.
Er is nu een rekenwijze aangeven voor het berekenen van de normaal vorm van (X,t).
Vervolgens kunnen de volgende kettingregels opgesteld worden:

Lemma 5.1. (kettingregels)
a p(X, tl) * p«X, tl), t2) = p(X, tl + t2)
b «X ,tl) ,t2) = (X, tl + t2)

Bewijs:
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a)
p(X, tl) p«X, tl), t2) =

t2
[1 - of Poe. tl)(t)dt] p(X, tl) (1)

n •

(X, tl) = ~1 oJait' .p(~(t' + t1»/p(X, tl) ~t' : ~ ).

n

Poe. tl)(t) = ~1 p(~(t + t1»/p(X, tl) = Px(t + tl)/p(X, tl) .

vul dit in (1) in.

t2
[1 - of Px(t + tl)/p(X, tl) dt] p(X ,tl) =

t2
[P(X, tl) - oj Px(t + tl) dt] =

tl+t2
[P(X, tl) - tJ Px(t) dt] = p(X, tl +t2).

Het bewijs van lemma S.l.b wordt aan de lezer overgelaten.
Q.E.D.

5.2.2 Tijd en kans specificaties t.a.v. paralleUe CCS processen.

Vervolgens wordt er bekeken wat de rekenwijze wordt voor parallelle processen.
Stel, de behaviours X en Y zijn concurrent en leveren samen de behaviour X IY Ope

Voorbeeld: X =a3.lh :X1 + bS.tI4 :X2 + clO.1/4 :X3 .
Y = d4.8/4 :Y1 + e8.¥.. :Y2 .

Met welke kans voert X IY actie b uit na S tijdseenheden? Deze kans is gelijk aan
de kans dat X actie b uitvoert, vermenigvuldigd met de kans dat Y v66r S
tijdseenheden geen actie uitvoert. Als Y bijvoorbeeld eerst actie d uitvoert, dan kan
XY daama niet meer een actie b uitvoeren. De kans dat XY actie b uitvoert is dus
Y4*(1-8/4) = 1/16. Zo ook: de kans dat X IY actie c uitvoert is 1/4*(1.8/4-1/4) = O. Op
tijdsstip 10 heeft Y met de kans van 1 a1 een actie uitgevoerd.

XY = a3.lh :X1Y + bS.(1/16) :X2Y + d4.8/a :XY1 + e8.(1/16) :XY2

Er geldt: lh + 1/16 + 8fa + 1/16 = 1 .
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Het is mogelijk dat twee parallelle behaviours tegelijkertijd aeties uitvoeren,
bijvoorbeeld: X = a2.V2 :Xl + b5.V2 :X2 .

Y = e5.o/4 :Yl + d8.¥.4 :Y2 .

De aeties b en e worden allebei na 5 tijdseenheden uitgevoerd. X IY kan in feite de
aedes b en e vlak na elkaar uitvoeren, met 0 tijdseenheden ertussen, maar X IY kan
de aeties b en e ook tegelijkertijd uitvoeren, met een kans van Jh*% = %. Behaviour
X IY wordt nu: X IY = a2.Jh :Xli Y + b5.1fa :X21 Y + bc5.% :X21 Yl .

Deze rekenwijze kan in het algemeen voor twee parallelle behavours X IY uitgewerkt
worden. De kans dat behaviour X IY precies na t tijdseenheden een actie uitvoert, is
gelijk aan: PXly(t) = Px(t) p(Y,t) + py(t) p(X,t) + Px(t) py(t) .

De derde term slaat op acties die X en Y tegelijkertijd kunnen uitvoeren.

Lemma 5.2
p(X IY,t) = p(X,t)p(Y,t) .

bewijs:

~ ~ ~ ~

oJ PXly(t)dt = oJ Px(t)p(Y,t)dt + oJ py(t)p(X,t)dt + oJ Px(t)py(t)dt =

t' t t' t t'

oJ Px(t)[ 1 - oJ py('t)d't ]dt + oJ py(t)[l - oj Px('t)d't ]dt + oJ Px(t)py(t)dt =

t'

JPx(t)dt +
o

t' t' t t' t
J py(t)dt - J Px(t)[ J py('t)d't ]dt - J py(t)[ J Px('t)d't]dt +

o 0 0 0 0

t'

oJ Px(t)py(t)dt =

t'

JPx(t)dt +
o

t' t' t' t' t

J py(t)dt - Jpy(t)[ J Px('t)d't ]dt - J py(t)[ J Px('t)d't]dt +
o 0 tOO

t'

oJ Px(t)py(t)dt =

t'

J Px(t)dt +
o

t' t' t'

f py(t)dt - f py(t)dt f Px(t)dt =
000

97



~ ~

1 - ( 1 - of Px(t)dt ) ( 1 - of py(t)dt) = 1 - p(~t') p(Y,t') .

Hier uit voIgt: p(X IY,t') = p(~t') p(Y,t') .
Q.E.D.

-Vit lemma 5.2 voIgt: oj PXly(t)dt = 1 - p(~ao)p(Y,ao) ~ 1 .

Het parallelle gedrag X IY is af te leiden van het gedrag van X en Y afzonderlijk, op
een consistente manier. Ook voor X IY geldt dat de kans op het uitvoeren van een
willekeurige actie, na een willekeurig aantal tijdseenheden kleiner of gelijk is aan 1.

Stel, X kan een actie 3.j doen na t tijdseenheden. Als blijkt dat p(Y,t) = 0 (de kans
dat Y geen acties heeft gedaan, na t tijdseenheden is nul) dan kan XY geen actie ~
doen na t tijdseenheden. Dit zou namelijk betekenen dat X 3.j uitvoert na t
tijdseenheden, terwijl Y geen acties uitvoert v66r t tijdseenheden. Er geldt echter:

p(Y,t) = 0 en dus Pi(t) p(Y,t) = O.

Het is nu niet meer mogelijk dat een proces Peen proces Q disabled, door het
uitvoeren van een actie die later moet plaats vinden dan alle acties van Q. De eis
t ~ MAXt(Q) hoeft niet meer gesteld te worden, aangezien de kans dat P acties
uitvoert met t ~ MAXt(Q) automatisch nul is.

De kans, dat een proces een re-aetie a uit zich zelf uitvoert, is na ieder aantal
tijdseenheden gelijk aan nul: peat) = 0 voor ieder t ~ O. Re-acties kunnen dus
gemakshalve nog steeds in de gewone CCS notatie aangeduid worden. Bijvoorbeeld
X = a? : X', en a? is een re-actie.

Met de volgende definities wordt CCS, uitgebreid met tijd en waarschijnlijkheid,
formeel vastgelegd.

Definitie 4.2tp (definitie van een verzameling Srb )
Srb is de verzameling van random behaviours. Stel B E Srb'
B heeft de volgende syntax (Backus-Naur notatie):

B :: = NIL I I at.p(at):B I I B + B I I X I I (B,t).

(a E Act; X E Var; t~O; peat) E [0,1] ) .
p(B,t) is de kans dat B geen aetie uitvoert, v66r t tijdseenheden.
Stel tl < t2. Er moet gelden:
1 = p(B,O) ~ p(B,tl) ~ p(B,t2) ~ p(B,ao) ~ O.
p(NIL, t) = 1 voor alle t ~ 0 .

end.
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Definitie 4.3tp ( action performance relatie tussen random behaviours)
De relatie ~ ~ ( Srb XAct x [0,00> x [0,1.] XSrb ) is de kleinste relatie die voldoet
aan: «B, a, t, p(t), B') mag ook genoteerd worden als: B.!!:B!I) B' )

(i) at.p(at): B .!!:B!I) B ,

and (2i) if B1 .!Y!!.fJ) B' or B2 .!Y!!.fJ) B' then (B1 + B2) .!Y!C!I) B',

and (3i) if B .!!:B!I) B' then (B,t') a(t-t').p(at)lp(BJ) B' iff t' ~ t.
end def.

Opmerking: als de kans op een 'tt aerie gelijk is aan nul, dan hoeft de 'tt actie +
restgedrag met genoteerd te worden. Ben observeerbare actie at, met een kans gelijk
aan nul, hoeft met genoteerd te worden als er een t' bestaat met: p(at') > °.
De syntax definitie van de verzameling van random processen Srp, gebaseerd op
random behaviours is als van ouds. De volgende definitie van een action performance
relatie tussen random processen bevat nog geen omschrijving van communicatie
tussen parallelle processen.

Ook wordt er geen restrictie gedefinieerd.
Ret "verbieden" dat sommige acties uitgevoerd worden is in strijd met het specificeren
dat deze acties met een bepaalde waarschijnlijkheid uitgevoerd zullen worden. Ret
vervangen van observeerbare acties voor 't is weI goed mogelijk; het is nog steeds
mogelijk om te abstraheren van interne interactie.

Definitie 4.7tp (action performance relatie tussen random processen, zonder
interactie tussen parallelle processes)

Voor iedere a E Act en t E [O,~) en p(t) E [0,1] de relatie
.!!:B!I) ~ ( Srp x Srp ) is de kleinste relatie die voldoet aan:

(i) if B .!Y!C!I) B' then (B, S) .!Y!C!I) (H', S) ,

and (ii) if (X = B) E S and B .!!:B!I) B' then (X, S) .!!:B!I) (B', S) ,

and (3i) ifP ~) pi and ( t' ~ t ) then (P,t' ) a(t-t').P(at)/p(PJ) pi ,

and (4i) ifP .!!:B!I) pi then PIQ at.p(at)P(~) pi I(Q,t) ,

and (5i) if Q .!Y!!.fJ) Q' then PIQ at.p(at)p(P..1) (P,t) IQ' ,

and (6i) ifP .!!:I!W) P' and Q ~t) Q' then PI Q abt.p(at~t) P' IQ',

and (7i) if P .!!:I!W) pi and not( a E A ) then P'tA ~t) P''tA,

and (8i) if P .!!:I!W) pi and a EA then PorA .!!=I!Ut) P''tA.
end def.
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Ook hier geldt: als de kans op een or-aetie gelijk is aan nul, dan hoeft de or-aetie +
restgedrag niet genoteerd te worden.

5.2.3 Parallelle random processen met interactie tussen processen.

Stel, een proees P kan na t tijdseenheden met een waarsehijnlijkheid van p(t) een
aetie a uitvoeren. Het is de bedoeling dat een proees 0 op het zelfde moment een
eomplementaire aetie kan uitvoeren, wat betekent dat er geeommunieeerd wordt
tussen P en O. Als proees 0 niet in staat is om te communieeren na t tijdseenheden,
dan voert proees P toeh deze aetie uit met een waarsehijnlijkheid p(t). Het
'verbieden" dat sommige aeties uitgevoerd worden is in strijd met het specifieeren, dat
deze aeties met een bepaalde waarsehijnlijkheid uitgevoerd worden. Restrietie is
ongeldig voor random proeessen.

Om aeties niet-observeerbaar te maken, moeten ze vervangen worden door or die met
dezelfde kans p(t) wordt uitgevoerd, na eenzelfde hoeveelheid tijdseenheden (zie ook
definitie 4.7tp.).

Als proees 0 weI in staat is om te eommunieeren, dan kunnen P en 0 gelijktijdig een
aetie uitvoeren. Het proces PI 0 doet dan een or aetie. Welke waarsehijnlijkheid heeft
deze or aetie ? De totale kans, dat P I0 een aetie uitvoert, moet gelijk zijn aan 1. De
situatie is als voIgt:

P .!!:EW) P' and O~) 0' .

PIO at.p(at)p(QJ) P' 10 and PI 0 It.p(lt)p(PJ) PI 0'

and P I0 alt.p(at)P(@l) P' I0' geen interaetie.

P I0 o;t.( p(at)P(Q,t) + p(at)P(lt) + p(lIt)p(P,t) 1. P' I0' weI interactie.

Door de afzonderlijke kansen p(at)p(O,t), p(at)p(at) en p(at)p(P,t) bij elkaar op te
tellen, blijft de totale kans, dat P I0 een actie uitvoert, kleiner of gelijk aan 1. Echter,
wat betekent interactie via a, als allebei de processen P en 0 ook onafhankelijk van
elkaar communicatie aeties a, of a kunnen uitvoeren die voor elkaar zijn bedoeld?
Hoogst waarschijnlijk niets. Als geldt: p(at) = 0, dan verandert de zaak. Nu kan
proees 0 geen aetie a uitvoeren, als niet tegelijk Peen actie a uitvoert. Dit komt
volkomen overeen met de intuItie dat een re-aetie alleen plaats kan vinden na een
aetie ( in dit geval: "tijdens" een aetie).

Conclusie: als geldt: p(at) > 0, dan geldt: p(at) =0 •
als geldt: p(at) =0, dan geldt: P(at) > 0 •
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Dit zou het interactieprincipe voor parallelle random processen genoemd kunnen
worden. Na deze bevindingen kan de "action performance relatie" tussen processen
worden aangepast t.a.v. interactie tussen parallelle processen:

Aanpassing van deftnitie 4.7tp (action performance relatie tussen random processen
met interactie tussen parallelle random processen).

Voor iedere a E Act en t E [0,.. > en p(t) E [0,1.], de relatie
~) s: ( Srp x Srp ) is de kleinste relatie die voldoet aan:

(i) if B ~) B' then (B, S> ~) (B', S) ,

and (ii) if (X = B) E S and B~) B' then <x, S) ~) (B', S) ,

and (3i) ifP ~) pi and ( t' ~ t ) then (P,t /) a(t-t').p(at)/p(P,!) pi ,

and (4i) if P ~) pi and not (Q .!Y!W) Q' ) then

PIQ at.p(t)P(QJ) pi I(Q,t) ,

and (5i) ifQ .!Y!OO Q' and not (P .!Y!W) P' ) then

PIQ at.p(t)p(P,U (P,t) IQ' ,

and (6i) if P ~) P' and Q~) Q'

and not (Q .!!:PW) Q' and P et.p@}) pi ) then

then PIQ aet.p(at)P(lOl) pi IQ/,

and (7i) if P ~) pi and Q .!!:PW) Q' then

PIQ 'ft.( p(at)P(Q,t) + p(at)P(lt) + p(lt)p(P,t) 1. pi IQ/,

and (8i) ifP .!Y!OO pi and not( a E A ) then P.A .!Y!OO P/.A,

and (9i) if p.!Y!OO pi and a E A
end def.

then P.A ~ piorA .

Ook hier geldt: als de kans op een or-actie gelijk is aan nul, dan hoeft de or-actie +
restgedrag niet genoteerd te worden.

5.2.4 Een observatie equivalentie relatie voor processen uit Sip'

De random processen P1 en P2 zijn een sterke bisimulatie, als P1 en P2 dezelfde acties
na dezelfde tijd en waarschijnlijkheid kunnen uitvoeren, waarna de resulterende
processen Pl ' en P2' weer een bisimulatie zijn.
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De random processen PI en Pz zijn een sterke bisimulatie, als PI en Pz dezelfde acties
na dezelfde tijd en waarschijnlijkheid kunnen uitvoeren, waarna de resulterende
processen PI' en Pz' weer een bisimulatie zijn.

Detinitie 4.10t ( sterke bisimulatie tussen random processen)
Een relatie ~rb ~ (Srp X Srp) wordt een sterke bisimulatie tussen random processen
genoemd, als voor iedere a € Act geldt:

=
( \?'Pl' : PI ~) PI': (3Pz': Pz ~) Pz' : (PI" Pz') €~ ) ) /\

( VPz' : Pz .!!:B!J) Pz' : (3PI': PI .!!:I!!!t) PI' : (PI" P/) € ~rb ) ) •

end def.

In CCS geldt niet dat B + C • B + 't:C.

Ook in TCCS geldt niet dat B + (C,-t) .t B + d: C.
Bijvoorbeeld:

X = B + 't5 : ( a3 : Nil.. + b6 : Nil.. + c1 : Nil..) en
Y = B + ( as : NIL + bll : NIL + c6 : NIL).

X en Y zijn niet equivalent. Bij X moet er na 5 tijdseenheden een keuze worden
gemaakt tussen B of 't. Bij Y bestaat deze keuze niet, na 5 tijdseenheden.

In CCRS kan de 't actie gereduceerd worden. Voor ieder tijdstip is immers bekend
met welke kans de 't actie wordt uitgevoerd, en met welke kans acties uit B en C
worden uitgevoerd. Stel:

X = B + 't5.Jh: (a3.1/2: NIL + b6.~: NIL + cl.~ : NIL)
Y = B + ( a8.~: Nil.. + bll.Va: NIL + c6.Va: NIL).

De kans op 't, is ook de kans dat na 5 tijdseenheden of B of C wordt gekozen.
De 't actie is te reduceren, omdat de informatie over de keuze kan worden
overgedragen aan gedrag C. X en Y zijn observatie equivalent. Op basis van deze
bevindingen kan er een observatie equivalentie worden gedefinieerd tussen processen
uit Srp'

Een observatie equivaIentie tussen random processen zou kunnen zijn: P en Q zijn
equivalent aIs P en Q aile observeerbare acties na dezelfde tijd en met dezelfde kans
uitvoeren, waama de resulterende P' en Q' ook weer equivalent zijn. Ben
waarnemer die communiceert met een proces, kan alleen observeerbare acties en de
tijdsintervaIlen tussen observeerbare acties waarnemen. Niet observeerbare 't acties
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Dermitie 4.9tp (observeerbare action performance relatie tussen random processen)
Voor iedere oa E {'t}"Act/{'t} en t E [0,00) en p(at) E [0, 1] de relatie

oat.P(oaj) ~ (Stpp x Stpp) is de kleinste relatie die voldoet aan:

i) P oat.p(oaj) P' iff P at.p(atl P'

11") P oa(t' + t).P(~t')P(oaj) P" iff P' S • h thE tpp eXIst suc at

P ~t'.p(~t:,) P' and P' oat.p(oa.!) P".
end def.

Merk op dat tijdseenheden worden opgeteld en kansen worden vermenigvuldigd van
de betreffende acties uit a+•

Definitie 4.12tp ( zwakke bisimulatie en observatie equivalentie tussen random
processen)
Een rela~e Rwro ~ (Srp x Srp) wordt een zwakke bisimulatie genoemd als voor iedere
oa E {'t} Act/{'t} geldt:

(PI' Pz) E Rwro
=

( WI' : PI oat.p(oaj) PI' : (3 oa', Pz': (oa' =\{~} oa) /\ (Pz oa't.p(oa~ Pz')
( (PI" Pz') E Rwro ) ) ) /\

( W z, : Pz oat.p(oa.!) Pz' : (3 oa', PI': (oa' =\{~} oa) /\ (PI oa't.p(oa~ PI') :
( (PI" Pz') E Rwro ) ».

Een paar random processen (P,O) heet observatie equivalent als er een bisimulatie
Rwro bestaat zodat (P,O) E Rwro. Als P observatie equivalent is met 0, dan wordt dit
genoteerd als p.r O.
end def.

Deze relatie is zwakker dan sterke bisimulatie. Bij sterke bisimulatie wordt namelijk
vereist dat ook na een niet observeerbare 't actie de resulterende processen
equivalent moeten zijn. Belangrijk is om te bepalen of observatie equivalentie een
conlmlentie is voor alle operatoren. Vooral de parallel operator behoeft, wat
congruentie betreft, een bewijs (informeel):

Gegeven PI .r Pz en 0 is een parallel proces. Stel:

~tl.p(~tJ.) P' at2.P(aq) P"
I I .
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Gegeven P1 .r p2 en °is een parallel proces. Stel:

Pl
~tl.p(rt1> P' at2.p(aq) pIt

1 1 .

P2
a(tl + t2).p(~tl)P(at1) pIt

2 .
p' • r P' .1 2

In het geval °en P1 geen interactie kunnen plegen, geldt:

'fn.p(~tl)P(Q, t1,) P
1

' 1 (0, tl) at2.p(at2)p«Q, tl), ~ P" 1 «0 tl) t2)
1 "

P
2

1° a(tl + t2).p(~tl)P(at2)P(Q, tl + W P
2

" 1(0, tl + t2)

Te bewijzen is:
p(Tt1)p(0, tl)p(at2)p«O, tl), t2) = p('ttl)p(at2)p(O, tl + t2) ,
Pt" 1«0, tl), t2» .tp P2" 1 (0, tl + t2) .

Te bewijzen zijn dus de kettingregels:
p(O, tl) p«O, tl), t2) = p(Q, tl + t2) en
«0, tl), t2» = (Q, tl + t2).

Volgens lemma 5.1 is dit waar.

Als nu geldt:
P2"1(0,tl + t2) .r P1"I(Q,tl + t2)

dan geldt ook P11° .r P21 Q (inductie).

Voor een 't actie blijkt .r een congruentie te zijn t.a.v. de parallel operator.
Stel nu dat ook geldt· P ~t3.p(~g) P' a(n + t2).p(~tl)P(ag) P" en P , is

• 3 3 3 3
equivalent met P2'. Er geldt:

P31 ° .tp P21°,en dus ook
P31 Q .tp P1 I° dus voor meerdere 't'S achter elkaar gaat het verhaal ook op.

Hetzelfde kan aangetoond worden, in het geval er interactie plaats vindt met Q.
Observatie equivalentie is dus een congruentie vOOr de parallel operator (dit is natte
Yinger werk, vanwege tijdgebrek).

Een derde interessante equivalentie relatie zou kunnen zijn: mean time observatie
equivalentie. Twee mean time observatie equivalente processen kunnen dezelfde
observeerbare acties uitvoeren, na hetzelfde gemiddeld aantal tijdseenheden, waarna
ze weer in equivalente processen terecht komen. Op basis van deze equivalentie
mogen kans verdelingen vervangen worden door een kans met een gemiddelde
tijdswaarde. Mean time observatie equivalentie is zwakker dan observatie equivalentie
tussen random processen.

104



De kans dat gedrag X een actie ~ uitvoerd is gelijk aan p(~):

• n
p(aj) = J p(~tj)dt ). Er geldt . 't' p(aj) ~ 1 (i= 1,2...n)o I~

Het gemiddeld aantal tijdseenheden, waama gedrag X een actie ~ doet is Ta, :

•
Taj = oj tp(ajt)/p(aj) dt.

Er hoeft dan per actie maar een tijdswaarde en kanswaarde gespecificeerd te worden.
Dit is in feite een uitbreiding van rTCCS met kans specificaties. Bij rTCCS is er geen
time choice voor acties (behalve re-acties). Bij rTCCS met kansen zou mean time
observation equivalence dus de aangewezen semantiek zijn.
Op basis van mean time observation equivalence kunnen er een aantal
herschrijfregels worden opgesteld om 't aeties te reduceren.

De gemiddelde tijd waama actie b is uitgevoerd is:

..

. - . .J J ta p(ata)/p(a) p(blt,)/p(b) dta dlt, + J J tb p(ata)/p(a) p(blt,)/p(b) dta dtb =
o 0 0 0

•
J It, p(blt,)/p(b) dlt, = Ta + Th .

o

De gemiddelde tijd van een trace is gelijk aan de som van de gemiddelde tijden van
iedere afzonderlijke actie uit de trace. Deze regel kan gebruikt worden om de
gemiddelde tijd van een reeks van 't acties te bepalen.

Bijvoorbeeld: stel P ~t) P.
Dit is een Ius. Eerst kan de gemiddelde tijd worden berekend dat P weer overgaat in
P: T't. De totale kans dat 't uitgevoerd wordt is p('t).
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De kans dat de -r-Ius k maal wordt uitgevoerd, voordat tot een ander gedrag wordt
overgegaan is: pk(-r) ( 1-p(1:) ). Ret k maal doorlopen van de -r-Ius duurt gemiddeld
k Tuijdseenheden. Nu kan er een gemiddelde tijd worden berekend dat de Ius wordt
doorlopen:

•
~ k T-r pk(1:) ( 1-p(or) ) =

k=l

Dit is de inference rule for fairness voor CCRS met mean time observation
equivalence.
De Ius wordt dus vervangen voor een 1: aetie: -r( p(1:) T-r /( 1-p(-r) ) ).1 : B'.
Aangezien B' de tau Ius niet uitvoert, moet B' genormaliseerd door alle kansen te
delen door (l-p(1:».

5.2.5 rTCCS en waarschijnlijkheden: reCKS (een "restricted" calculus voor
communicerende random processen).

Als het formalisme rTCCS wordt uitgebreid met waarschijnlijkheden, kennen
behaviour equations de volgende normaal vorm:

Alle aeties a j kunnen aileen op tijdstip ~ worden uitgevoerd. De aeties ~ zijn tijd
zekere acties. De aeties bj zijn re-aeties. Er geldt: p(bjt) = 0, voor j = 1,2,...,m en
t ~ 0 . Ret resulterende formalisme, rCCRS, is een speciaal geval van CCRS.

Tenslotte wordt als voorbeeld het alternating bit protocol geverifieerd.

F = {FI, { FI = dO? : F2 + d1? : F3 + aO? : F4 + a1? : Fs ,
F2 = DO!10.3/4 : FI + -r1O.¥.J : FI
F3 = D1!10.3/4 : FI + -r10.¥.J : PI

F4 = AO!10.3/4 : FI + -r10.¥.J : FI
Fs = A1!10.3/4 : FI + -r10.¥.J : FI })

K = {KI , { K I =
K2 =

start?
timeout!25.1

: K2

: KI + stop?: KI })
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S = (Sl' { Sl = xO?1 : Ss
S2 = AO? :~ : Ss + timeout? : Ss
S3 = A1? : SlG : S6 + timeout? : S6
S4 = xl?1.1 : S6
Ss = dOll.1 : S7
S6 = dlll.1 :Sg
S7 = start!1.1 : S2
Ss = start!1.1 : S3
S9 = stopll.1 : S4 ,
SlO = stopll.1 : Sl })

R = (Rl' { R1 = DO? : Rs + DI? : R4
R2 = aO!1.1 : R3
R3 = DI? :~ + DO? : R2
R4 = a1ll.I : R1
Rs = yO!2.1 : R2
~ = yl!2.1 : R4 })

(F IK IS IR)'t'H(F IK ISIR) wordt berekend volgens definitie 4.7pt (met interactie).

F1K1S1R1 = xO?1.I: F1K1SsRl (p(F1,1)=1, p(K1,1) = 1, p(R1,1) = 1 ) enz.
( verder geldt: (F1,1) = Fl' (K1,1) = K1, (R1,1) = R1 )

F1K1SsRl = 't'1.I: F2K1S7R1
(communicatie via dO)

F2K1S7R1 = 't'1.1: (F2,1)K2S2R1
(communicatie via start; F mag niets doen, want p(S7,9) =0.

(F2,l)K2S2R1 = 't'9.3/4: F1(K2,9)S2RS + 't'9.¥4: F1(K2,9)S2Rl
(communicatie via DO, of verlies van boodschap ; K mag niets doen, want p(F,25) =0
maar de klok tikt door)

F1(K2,9)S2Rl = 't'16.1 : F1K1SsRl
(timeout)

F1(K2,1l)S2R2 = 't'1.1: F4(K2,12)S2R3
(communicatie via aO)
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F4(K2,12)~R3 = ,;10.3/4 : Fl(K2,22)S~3 + ,;10.J/.l: Fl(K2,22)~R3
(communicatie via AO of verlies van ack)

Fl(K2,22)~3 = ,;1.1: F1K1S4R3
(communicatie via stop. p(S,3)=0 dus K mag niets doen. De communicatie is gelukt.
Idem voor x1?1 enz.)

Fl(K2,22)S2R3 = ,;3.1: FlKlSsR3
(timeout)

(F2,1)K2S2R3 = ,;9.3/4: F1(K2,9)S2R2 + ,;9.J/.l: Fl(K2t9)S2R3
(DO of verloren boodschap)

F1(K2,9)S2R3 = 1:16.1: FlK1SsR3
(timeout)

F4(K2,10)S2R3 = ,;10.3/4: Fl(K2t20)S~3 + ,;10.J/.l : Fl(K2,20)S2R3
(AO komt aan of gaat verloren)

Fl(K2t20)S~3 = ,;1.1: F1KlS4R3
(stop, idem voor xl?1)

Fl(K2,20)S2R3 = ,;5.1: FlK1SsR3
(timeout)

Voor bit= 1 geldt hetzelfde gedrag vanwege symmetrie.
Voor het leesgemak wordt er relabeld (FKSR ... SP)

SPl = xO?1.1 : SP2
SP2 = ,;1.1 : SP3 (dO)
SP3 = ,;1.1 : SP4 (start)
SP4 = ,;9.3/4 : SPs + ,;9.J/.l: SP6 (DO of transJout)
SPs = yO!2.1 : SP?
SP6 = ,;16.1 : SP2 (timeout)
SP? = ,;1.1 : SPg (dO)
SPg = ,;10.3/4 : SP9 + ,;10.J/.l : SP10 (AO of transJout)
SP9 = 1:1.1 : SP19 (stop klok en altemeer bit)
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SPlO = 'f3.l : SPll (timeout)
SPll = 'fl.l : SPl2 (dO)
SP12 = 'fl.l : SPl3 (start)
SPl3 = 'f93/4 : SPl4 + 'f9.lf4 : SPlS (DO of transJout)
SPl4 = 'fl.l : SPl6 (aO)
SPlS = 'f16.l : SPll (timeout)
SPl6 = 'fIO.3/4 : SP17 + 'flO.lf4 : SPl8 (AO of transJout)
SPl, = 'fl.l : SPl9 (stop klok en alterneer bit)
SPl8 = 'f5.l : SPll (timeout)

Na substituties, voIgt op grond van time probable observation equivalence:
(dit komt neer op het vermenigvuldigen van kansen en optellen van tijdseenheden, bij
'f sequenties)

SPl = xO?l.l : SP2
SP2 = 'f113/4 : SP3 + -r27.lf4 : SP2
SP3 = yO!2.l : SP4
SP4 = -r12.3/4 : SP, + -r16.lf4 : SPs
SPs = 'flO.3/4 : SP6 + 'f27.Y4 : SPs
SP6 = -r11.3/4 : SP, + -r17.lf4 : SPs

Nu kan er aIleen op basis van mean time observation equivalence verder gereduceerd
worden. Gebruik de inference rule for fairness.
De lussen worden vervangen voor een -r aetie volgens: -r( pt/(l-p) ).1 : B'
Eerst worden SP2 en SP5 gereduceerd:

SP2 = -r9.l: -r11.l : SP3
SPs = -r9.1: -rIO.1 : SP6

= -r20.1 : SP3
= -r19.1 : SP6

Substitueer SPs .. SP4 en SPs " SP6 , SP3 .. SP2 en SP2 .. SPl ,

SPl = xO?l.l : -r9.l : -r11.l : yO!2.1 : SP4
SP4 = -r12.3/4 : SP, + -r16.lf4 : -r19.I : SP6
SP6 = 1'11.3/4 : SP, + -r17.lf4 : -r19.1 : SP6

Reduceer volgens time probable observation equivalence:

SPl = xO?l.1 : yO!22.I : SP4
SP4 = 1'12.3/4 : SP, + -r35.lf4 : SP6
SP6 = -r11.3/4 : SP, + -r36.lf4 : SP6

Fairness bij SP6:

SP6 = -r12.l: -r1l.l : SP, = -r23.1: SP,

Substitueer SP6 .. SP4:
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SP4 = 't12.3/4: SP7 + 't3S'¥4: 't23.1 : SP7
SP4 = 't12.3/4: SP7 + 'tS8.1A : SP7

Oe waarde 58 is het gevolg van het verlies van een acknowledgement in het kanaal.

Vervolgens kan er op basis van mean time observatie equivalentie een gemiddelde
tijd worden berekend voor de 't acties uit SP4:
SP4 = 't231h.I: SP7

Substitueer SP4 ~ SPl:
SPl = xO?1.I: yO!22.l : 't23V2.l : SP7

Na het ontvangen van een xO? duurt het gemiddeld 23 tijdseenheden voordat de
ontvanger yO! verstuurd en vervolgens weer 24,5 tijdseenheden voor xl? wordt
ontvangen, enz. Ret is mogelijk het protocol te verifieren op basis van mean time
observatie equivalentie.
Ret is niet zeker dat mean time observatie equivalentie een congruentie is voor alle
rCCRS operatoren.

Bijvoorbeeld:
X = alO.1h : NIL + a20.¥2: NIL
X' = alS.l : NIL
X en X' zijn mean time observatie equivalent.

Y = b17.l : NIL

X IY = alO.1h: (Y,lO) + bl7.¥2: (X,l7)
X IY = alO.1h : b7.1 : NIL + bl7.1h: a3.1 : NIL

X' IY = alS.l : b2.1 : NIL

Is het nu zo dat X IY niet mean time observatie equivalent is met X' IY ?
Gedrag X IY kan eerst een actie b uitvoeren en daarna een actie a. Oit kan X' IY
niet. Echter, X IY voert ook gemiddeld na 15 tijdseenheden een actie a uit, ook al
wordt er SOInS eerder een actie b uitgevoerd. Op grond hiervan kan toch gesteld
worden dat X IY mean time observatie equivalent is met X'I Y. Oit voorbeeld geef
aan dat het definieren van mean time observatie equivalentie geen eenvoudige zaak
zal zijn. Oit vergt nog een wiskundige inspanning. Vanwege gebrek aan tijd wordt dit
niet gedaan.

Beschouw het volgende voorbeeld:
X = aIlO.V2 : NIL + a!20.1h: NIL
X' = allS.1 : NIL
X en X' zijn mean time observatie equivalent.
Y = a?20.l : NIL

AIleen X kan interactie plegen met Y . Dit is een duidelijke aanwijzing dat mean
time observatie equivalentie alleen zin heeft als een van de twee complementaire
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aeties (de re-aetie) een maximale tijdsonzekerbeid beeft. Mean time observatie
equivalentie beeft alleen zin t.a.v. rCCRS. rCCRS is dus niet alleen bandig wat bet
specifieeren of bersebrijven van proeessen betreft, maar is een noodzakelijk be.perkin&
t.a.v. CCRS in verband met de verifieatie van implementaties. Het specifieeren van
aeties en eomplementaire reacties beeft nu een tbeoretisebe ondergrond gekregen.
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6 Indirecte interactie tussen processen en het verifieren van protocollen.

In hoofdstuk 3 komt het verifieren van protocollen naar voren. Er zijn twee manieren
om protocollen te verifieren:

1. abstraheren van de directe interactie tussen peer processen en service provider
processen;

2. abstraheren van de indirecte interactie tussen peer processen.

De tweede manier heeft als voordeel dat er geen service provider processen
gespecificeerd hoeven te worden. Voor CCS processen (of voor uitbreidingen van
CCS) zijn er mogelijkheden om indirecte interactie te specificeren. In [SYS 1] komt
het begrip causale relatie naar voren. Deze causale relaties zijn relaties tussen input
acties van een bepaald CCS proces P en output acties van P. Aangezien deze causale
relaties gelden binnen het proces P, kan er gesproken worden van locale causale
relaties. Causale relatie tussen acties van verschillende processen, kuooen globale
causale relaties genoemd worden. Bijvoorbeeld, een proces P kan pas een actie a?
uivoeren, nadat een tweede proces Q een actie b! heeft uitgevoerd. Globale causale
relaties zijn specificaties van indirecte interactie tussen CCS processen (of TCCS
processen, of TPCCS processen). In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe
CCS, TCCS en TPCCS kunnen worden aangevuld met globale causale relaties, en
worden er voorbeelden gegeven van protocol verificatie.

6.1 CCS en indirecte interactie.

Globale causale relaties kunnen, net als locale causale relaties, genoteerd worden als:

( a - b ).

( ~=b ) wi! zeggen: een proces Q is in staat om een actie b te doen, nadat een
proces Peen actie a heeft gedaan.De interactie tussen twee processen, via ilobale
,ausale relaties (GCR), is indirect. Een verzameling van processen die indirect
communiceren, kuooen opgevat worden als een proces: (Pp, GCR). Het herschrijven
van (~p' GCR) tot een proces gaat op een andere wijze dan bij processen die direct
met elkaar communiceren.

Om een proces (Pp, GCR) te kuooen herschrijven naar een proces moet de definitie
van het begrip proces worden uitgebreid.
Associeer met Ppeen verzameling van acties I: Pp(I). Tussen de acties uit I bestaat

een ordeningsrelatie, dus kan I opgevat worden als een lijst van acties, die in een
bepaalde volgorde staan. Stel I = at, ~, ~,..., 3.n • Er kuooen twee funkties h en t
gedefinieerd worden ("head en tail"):

h(1) = at
h() = 0

t(1) = ~, a3,···, 3.n
t( ) = 0 (0 is de lege lijst).

Dus I = h(1), t(1) . De lijst I is de lijst van pendini pre-acties . Deze pre-acties kuooen
nog een re-actie tot gevolg hebben, die kan worden uitgevoerd door een proces uit
Ppg•
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Er moet een GCR bestaan met: ( pre-aetie - re-aetie ). Ben re-aetie mag ook 't zijn.
Een pre-aetie mag nooit 't zijn: ('t - re-aetie) is False.

Verder moet er nog een causaliteitspredicaat worden gedefinieerd om herschrijf
regels te kunnen formuleren:

Deftnitie 6.1 (Pcaus (a) )
Gegeven, een verzameling van globale causale relaties.
Pcaus( a ) is waar, als er een globale causale relatie bestaat waar aetie a in
voorkomt (als pre-aetie, of als re-actie).

end def.

Als geldt: not Pcaus( a ) dan heet a een onafhankelijke aetie.
Nu kunnen er vijf herschrijfregels geformuleerd worden.

Stel proces Pp wordt niet beinvlood door GCR (maximal interleaving). Proces Pp(l)
bestaat uit proces Pp met daaraan toogevoogd een lijst van pending pre-aeties; voor
Pp(l) gelden weI GCR (geen maximal interleaving). De volgende regels leggen vast
welke aeties proces Pp(l) kan uitvoeren t.o.v. een verzameling van GCR (weer een
uitbreiding van definitie 4.7)

and ( a - b ) E GCR then Pp(l) !. Pp'(l,a).
and ( h(l) - b ) E GCR then Pp(l) ~ Pp'(t(l».
and not Pcaus( a ) then Pp(l) !!. Pp'(l).

then Pp(l) !. Pp'(l).

Alleen pre-acties, die helemaal vooraan in de lijst staan, kunnen een re-aetie
veroorzaken. Pre-aeties worden in en uit de lijst geplaatst volgens het first in first out
principe (FIFO behaviour).

6.2 Het verifieren van protocollen, gespecificeerd in CCS.

Om te kunnen abstraheren van deze globale causale relaties mooten de
peer-processen + GCR worden getransleerd naar een proces dat observatie
equivalent is met het oorspronkelijke protocol. Deze translatie kan TIc genoomd
worden. De regels Pre, Re, Ind en R't zijn precies de herschrijfregels die TIc bepalen.

Als voorbeeld wordt weer het alternating-bit-protocol genomen.
Het protocol bestaat uit twee processen S, R en globale causale relaties:

S = <Sit { SI = x? : Ss ,
S2 = A? : S4 + to? : Ss ,
S3 = A? : SI + to? : 56 ,
S4 = xl? : S6
5s = dO! : 52
S6 = dl! : S3

(lito" is timeout)

})
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R = (Ril { R1 = DO? : Rs + D1? : R4 ,
R2 = a! : R3
R3 = D1? :~ + DO? : R2 ,
R4 = a! : R1
Rs = yO! : R2
~ = yl! : R4 })

GCR = { dO! - DO?
dO! - to?,
dl! - Dl?
dl! - to?,
a! -A?
a! - to? }

Nu kan T1c(S IR, GCR) worden bepaald.

1) SIRI = xO? : SsRI
2) SsRI = dO! : ~RI(dO!)
3) S2RI(dO!) = DO? : S2RS + to? : SsRI
4) S2RS = yO! : S2R2
5) S2R2 = a! : S2R3(a!)
6) S2R3(a!) = A? : S4R3 + to? : SsR3
7) SsR3 = dO! : S2R3(dO!)
8) S2R3(dO!) = DO? : S2R2 + to?: SsR3
9) S4R3 = xl? : S6R3

10) S6R3 = dl! : S3R3(d1!)
11) S3R3(dl!) = D1? : S3RS + to? : S6R3
12) S3RS = yl! : S3R4
13) S3R4 = a! : S3RI(a!)
14) S3RI(a!) = A? : SIRI + to? : S6RI
15) S6RI = dl! : S3RI(dl!)
16) S3RI(dl!) = D1? : S3R4 + to? : S6RI

Ter verificatie van dit protocol moet er geabstraheerd worden van de indirecte
interactie. Dit kan niet door (T1c(Pp' GCR) )\{a I Pcaus(a)} te berekenen.
De acties die voorkomen in T1c(Pp, GCR) en die voorkomen in de globale causale
relaties moeten worden vervangen voor tau-acties.

Voor het gemak kan T1c(Pp, GCR)'t{a I Pcaus( a)} ook aangegeven worden met
Cjj(Pp,GCR) ("Cjj" is compositie met abstractie van indirecte interactie)

Toegepast op het voorbeeld:
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1) SIRI = xO? : SsRI
2) SsRI = 't : S2RI(dO!)
3) S2RI(dO!) = 't : S2RS + 't : SsRI
4) S2RS = yO! : S2R2
5) S2R2 = 't : ~R3(a!)
6) S2R3(a!) = 't : S4R3 + 't : SsR3
7) SsR3 = 't : S2R3(dO!)
8) S2R3(dO!) = 't : SzRz + 't : SsR3
9) S4R3 = xl? : S6R3

10) S6R3 = 't : S3R3(d1!)
11) S3R3(d1!) = 't : S3RS + 't : S6R3
12) S3RS = y1! : S3R4
13) S3R4 = 't : S3RI(a!)
14) S3RI(a!) = 't : SIRI + 't : S6RI
15) S6RI = 't : S3R I(dl!)
16) S3RI(dl!) = 't : S3R4 + 't : S6RI

Na het toepassen van tau herschrijfregels voIgt:
Cii(S IR,GCR) III SP = (SP, { SP = xO? : yO! : xl? : yl! : SP }).

Nu blijkt dat het alternating-bit-protocol ook te verifieren is m.b.v. globale causale
relaties die een indirecte interactie voorstelt tussen processen. Het is niet
noodzakelijk om ook een specificatie te hebben van een service provider om dit
protocol te kunnen verifieren.
De GCR bevatten minder informatie dan het service provider proces C uit de vorige
voorbeelden.

Het grote voordeel van deze verificatie methode is dat er geen service provider
proces hoeft te worden gespecificeerd, dat correct kan communiceren met de overige
processen. Omgekeerd hoeven peer-processen niet zodanig gespecificeerd te worden
dat ze correct kunnen communiceren met een service provider proces.

6.3 rTCCS en indirecte interactie.

Er bestaat een mogelijkheid om indirecte timed interactie te specificeren tussen
processen. Die mogelijkheid bestaat uit causale relaties [SYS 1] van de vorm:

( a - bt).

( a - bt )wi1 zeggen: een proces Q is in staat om na t tijdseenheden een actie b te
doen, nadat een proces Peen actie a heeft gedaan. Deze causale relaties kunnen
opgevat worden als timed &lobale ~usale relaties (TGCR). De interactie tussen twee
processen, via globale causale relaties, is indirect. Ben verzameling van processen die
indirect communiceren, kunnen opgevat worden als een proces: (Pp, TGCR).
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Om een proces P + TGCR te kunnen herschrijven naar een proces moet de
definitie van het begrip timed proces worden uitgebreid. Associeer weer met Ppeen
verzameling van acties d: Pp(d)

d kan opgevat worden als een verzameling van vertraagde berichten (delaid
messages), Stel d= { altl, ~t2' a3t3"'" autu }. Er kunnen twee funkties gedefinieerd
worden: mt(d) en (d,t). mt(d) is de verzameling van die aedes uit d die de kleinste
vertraging ( t ) hebben. (d, t) is de verzameling van dezelfde aedes uit d, maar die
allemaal t tijdseenheden minder vertraging hebben. Een aede met een negatieve
vertraging mag niet voorkomen. Als t ~ lj dan moet actie 3j worden verwijderd uit d.
Formeel:

Het causaliteitspredicaat hoeft niet veranderd te worden om herschrijf regels te
kunnen formuleren:

Pcaus( a) is waar, als er een TGCR bestaat waar actie a voorkomt (als
pre-actie, of als re-actie).

Nu kunnen er vier herschrijfregels geformuleerd worden.

Stel proces Pp wordt niet belnvloed door TGCR (maximal interleaving). Proces Pp(d)
bestaat uit proces P met daaraan toegevoegd een lijst van pending pre-acties; voor
Pp(d) gelden weI TGCR. Oe volgende regels leggen vast welke acties proces Pp(d)
kan uitvoeren t.o.v. een verzameling van TGCR.

TPre: ( Pp @l Pp') and ( a - bt') E TGCR

( Pp ~

then Pp(d) @l Pp'(d,t) u {at'}.
TRe: Pp') and (a - bt') E TGCR and (at E mat(d) )

then Pp(d) ~ Pp'(d,t)\{aO}.
TOna: ( Pp @l Pp') and not Pcaus( a ) and t s mt(d)

then Pp(d) @l Pp'(d,t).
TR't: ( Pp !$ Pp') and t s mt(d) then Pp(d) !$ Pp'(d,t) .

Een actie a met not Pcaus(a) mag niet worden uitgevoerd, als er voordat deze actie
kan worden uitgevoerd, aedes uit d een re-actie tot gevolg kunnen hebben. Dus als
t > mt(d) dan mag at niet worden gedaan. Anders zouden er aedes uit d verdwijnen
zonder dat deze effect zouden hebben. Oit is niet de bedoeling.

Analoog aan situatie 4) uit paragraaf 5.1.4 is de situatie dat een bepaalde re-actie
geen element is van Pcaus. Oit geeft weer de nodige timing problemen. Oaarom
wordt gesteld dat alle re-acties element zijn van Pcaus. Eventueel kan er weer
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gebruik worden gemaakt van restricted environment equivalence om de
tijdsonzekerheid van re-acdes te reduceren.

6.4 Bet verifteren van protocollen t gespeciftceerd in rTCCS.

Beschouw weer het alternating bit-protocol. Van de interactie met de klok is
geabstraheerd. Nu wordt Cii(S IR,TGCR) berekend:

S = (SI' { 51 = xO?2 : 55
~ = AO? : 54 : 55 + 't26 : S5
S3 = A1? : SI : S6 + 't26 : 56
54 = d?2 : S6
S5 = dO!1 :~

S6 = d1!1 : 53 })

R = (Rl , { R l = DO? : R5 + D1? : R4
R2 = aO!1 : R3
R3 = D 1? :~ + DO? : R2
R4 = a1!1 : R l
R5 = yO!2 : R2

~ = y1!2 : R4 })

TIGCR = { dO! - DO?
dO! - 't10
dt! - D1?10
d1! - 't10
aO! - AO?10
aO! - 't10
at! - A1?10
al! - 't10 }
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SIRI = xO?2 : SSR1
SsRI = dOll : ~RI-{dOllO}
S2RC{dO!l0} =00110 : (S2,10)Rs + dO: (S2,10)R1
(S2,10)Rs = yO!2 : (S2,12)R2

(let op: MAXt(Rs) = 2 < 16; S mag niets doen)
(S2,10)R1 = 't16 : SsRI
(S2,12)R2 = aO!l : (S2,13)R3-{aO!l0}
(S2,13)R3-{aO!l0} =A0110: S4R3 + 'tlO : (S2,23)R3
(S2,23)R3 = 't3 : SsR3
SsR3 = dO!l : ~R3-{dO!lO}
S2R3-{dO!l0} =00110 : (S2,10)R2 + 'tlO : (S2,10)R3
(S2,10)R3 = 't16 : SsR3
(S2,lO)R2 = aO!l : (S2,11)R3-{aO!lO}
(S2,11)R3-{aO!lO} =A0110: S4R3 + 't1O : (~,2l)R3
(S2,21)R3 = 't5 : SsR3
S4R3 = etc. (altemeren van bit )

Nu moeten weer alle acties uit Pcaus worden vervangen door 'to Er wordt ook
relabeld:

C1 = xO?2 :Cz
Cz = 'tl :~

~ = 'tlO : C4 + 'tlO : Cs
C4 = yO!2 : C6
Cs = 't16 :Cz
C6 = 'tl :c;
c; = 'tlO : CIS + 'tlO : Cs
Cs = 't3 :~

~ = 'tl : ClO

C10 = 'tlO : C12 + 'tlO : Cll
Cll = 't16 :~
Cl2 = 'tl : C13
C13 ='t1O : CIS + 'tlO : Cl4
Cl4 = 't5 :~

CIS = etc. (altemeren van bit )

Na reductie van 't'S blijkt ook bier dat er waarscbijnlijkheden gespecificeerd moeten
worden om verder te kunnen reduceren. Ook bij rTCCS is het mogelijk om
protocollen te te verifieren (tot op zekere hoogte) zonder dat er een service provider
wordt gespecificeerd. Oit gaat heel wat vlotter dan in het geval met service provider.

M.b.v. de verzameling d (delaid messages) kan de situatie, waarbij er meerdere
boodschappen in een fysisch kanaal gestuurd worden, en na een vertraging aankomen
bij de ontvanger, gesimuleerd worden. Het verifieren van bijvoorbeeld sliding window
protocollen is in rTCCS met indirecte interactie in de vorm van delaid messages,
behoort tot de mogelijkheden. Ook is het mogelijk om te simuleren dat een ontvanger
niet snel genoeg is om boodschappen te verwerken, in het tempo van de aankomst
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van boodsehappen. De mogelijkheden voor specificatie en verificatie van protocollen
in rTCCS, met indirecte interactie, zijn toegenomen.

6.S rCCRS en indirecte interactie in de vorm van virtuele processen.

De interactie tussen parallelle random processen kan ook indirect gespecificeerd
worden in de vorm van causale relaties. Er moet weer een verzameling acties
geassocieerd worden met de parallele processen. Ben proces kan een actie in de
verzameling plaatsen, op het moment dat de actie wordt uitgevoerd. De actie, die
wordt ''bewaard" in de verzameling, kan later een reactie tot gevolg hebben, met een
bepaalde kans. Het is namelijk mogelijk om meerdere reacties te specificeren, als
gevolg van een actie. De som van de kansen van deze reacties moet 1 zijn. De
pending acties kunnen het best worden besehouwd als tijdelijke parallelle processen (
bijvoorbeeld: boodsehappen in een kanaal).

Stel d = { at, a't' , ... }.

Verder zijn er gegeven de globale causale relaties:

al - bl,l tl,l ,Pl,l

al - b l ,2 t l ,2 ,Pl,2

a l - bl,ml tl,ml 'Pl,ml

a2 - b 2,1 t 2,1 ,P2,1

~- b2,2 t2,2 •P2,2

~- b2,m2 t2,m2 •P2,m2

Cln - bn,l tn,l ·Pn,l

Cln - b n,2 In,2 ·Pn,2

Cln - bn,mn In,mn ·Pn,mn

De acties biJ zijn mogelijke reacties op een pre-aetie ~. Stel Ame = {aI' ~,..., Cln}.
De aeties a en a' uit d zijn een element van Aurc' Nu moet na etk~ aantal
tijdseenheden van iedere pre-actie uit d bekend zijn met welke kans een re-actie
voIgt, relatief t.O.v. andere proeessen, en met welke kans er na een aantal
tijdseenheden geen re-aetie uitgevoerd wordt. Ook moet er genormaliseerd worden,
als een bepaalde re-actie niet wordt uitgevoerd.
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Het is handig om dezelfde notaties (P,t) of p(P,t) te kuooen gebruiken voor re-acties.
De causale relaties kunnen als voIgt op altematieve wijze genoteerd worden:

al - Cl,l tl,l ·Pl,l:NIL + cl,2 tl,2 ·Pl,2:NIL + + C1,ml tl,ml .Pl,ml :NIL.
~ - ~l ~l ·P2.l:NIL + ~,2~,2 'P2,2:NIL + +~~m2 .p2,m2 :NIL.

~ - Cn,l tn,l ·Pn,l:NIL + cn,2 tn,2 'Pn,2:NIL +...+ cn,mn tn,mn ·Pn,mn :NIL.

Er geldt: ciJ is het complement van biJ' In plaats van dat een proces Q een reactie biJ
uitvoert, communiceert proces Q nu direct via ciJ en biJ'
AIle re-acties worden nu voorgesteld als behaviours waarmee gecommuniceerd kan
worden en die aangeroepen kunnen worden door eenopre-actie. Nu kan de volgende
algemene notatie geintroduceerd worden:

Een pre-actie ~ roept een compleet proces Pi aan. De verzameling
d = { at, a't' , ... } , van pending pre-acties, kan nu als voIgt genoteerd worden:

v = { (P,t), (P',t'), ...}.

V is de verzameling van yirtuele processen die zijn aangeroepen. lp.v. acties te
onthouden in een verzameling I of d, worden er nu processen onthouden in de
verzameling V. Deze virtuele processen kunnen net als gewone processen acties
uitvoeren, nadat ze zijn aan&eroepen door een pre-actie. Pre-acties kunnen in deze
context beter aanroep acties worden genoemd. Het is interessant dat een virtueel
proces, bijvoorbeeld P2' meerdere keren aangeroepen kan worden op verschillende
tijdstippen. De verzameling V kan bijvoorbeeld zijn: { (P2J tl), (P2J t2), enz}.

Op het moment dat een virtueel proces stopt ( het proces wordt NIL ), hoeft dat
proces (behaviour name) niet meer onthouden te worden in V. M.a.w. de
verzamelingen:

V = { (P,t), (P',t'), ...} en
V = { NIL, (P,t), (P',t'), ... }

zijn semantisch identiek, omdat het om Parallelle processen gaat. Volgens Com - 3
is B INIL gelijk aan B. Het is weI zaak om virtuele processen zo te specificeren, dat
ze daadwerkelijk een keer stoppen. Anders kunnen er oneindig veel virtuele
processen onstaan, omdat er steeds een nieuwe aangeroepen kan worden zonder dat
oude processen "verdwijnen" uit V.
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Globale causale relaties kunnen opgevat worden als een speciaal virtueel proces, dat
aangeroepen wordt door bet ene proces en op een later tijdstip interactie pleegt met
een ander proces. Virtuele processen kunnen dus net als gewone processen interactie
plegen met andere processen. Br kan zelfs interactie bestaan tussen virtuele processen
onderling.
Op deze wijze is bet mogelijk om meerdere boodscbappen in een kanaal voor te
stellen als virtuele processen: V = { M, (M,ls), (M, 2ls), (M, 3ls),...} waarbij
M = <x, {X = D!td.3j4:NIL + 'ttd.Jf.J :NIL}}. td is de "delay" van bet kanaal, en
ts is de tijd die de "Sender" nodig beeft om een boodscbap in bet kanaa] te zetten.
De ~ actie beeft de betekenis van een transmissie fout. Verder bestaat er een causale
relatie: d! - M. De aanroep actie d! wi! zeggen dat er een boodscbap in bet kanaal
wordt gezet. Ben proces M zal nooit v66r een proces (M,ls) een actie kunnen
uitvoeren, omdat p«M,ts)' td) = O. De boodscbappen volgorde van aankomst is dus
betzelfde als de boodscbappen volgorde van verzending (FIFO gedrag).

Het begrip virtueel proces zou ook in CCS geintroduceerd kunnen worden, als
altematief voor een FIFO lijst. Vanwege bet pricipe van maximaal parallellisme
kunnen er dan ook acties als eerste worden uitgevoerd die niet bet eerst zijn
aangeroepen. In rCCRS kan er op natuurJijke wijze d.m.v. virtuele processen FIFO
iedrai gespecificeerd worden. Het specificeren van tijdseenheden en kansen beeft
namelijk tot gevolg beeft dat alleen bepaalde actie sequenties optreden, bijvoorbeeld
FIFO. Br zijn ook totaal andere vormen van indirecte interactie mogelijk dan alleen
FIFO gedrag. De mogelijkheden van rCCRS, waarbij virtuele processen aangeroepen
kunnen worden, zijn veel groter.

In CCS zijn er axioma's nodig om te specificeren dat bepaalde acties uit een lijst
verwijderd kunnen worden (of vervangen door andere acties). In rCCRS (+ virtuele
processen) is bet niet nodig om m.b.v. axioma's zoiets te specificren. De tijd en kans
specificaties zijn voldoende; er is namelijk geen sprake meer van maximaal
parallellisme. De axioma's, die boren bij bepaalde CCS expressies, kunnen
aanwijzingen zijn voor de waarden van tijden en kansen voor soortgelijke expressies
in rCCRS.

Nogmaals: een proces P kan indirect interactie plegen met een tweede proces Q, door
eerst een virtueel proces pi aan te roepen. Ben aantal tijdseenheden nadat pi is
aangeroepen, communiceren pi en Q op directe wijze met elkaar, zoals is
aangegeven in boofdstuk 5. Hiermee is tevens bet begrip virtueel proces
geintroduceerd voor proces calculi.

7 Het aOeiden van een CCS service provider.

Dezelfde globale causale relaties kunnen gebruikt worden om een service provider
proces af te leiden, m.b.v. bet combinatie algoritme [SYS 1]. Ben globale causale
relatie moet worden omgezet in een locale causale relatie, door simpel pre-actie en
re-actie te vervangen voor bun complement: a - d wordt a - a.Deze locale
causale relaties plus bet gedrag van de sub-processen, wat betreft interactie met de
service provider, vormen een specificatie van de service provider.
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7.1 Synthese m.b.v. spiegelbeelden (het combinatie algoritme).

Nu voIgt de afleiding van een service provider van het vorige voorbeeid.
Bij de processen S en R worden de acties xO?, xl?, yO! en yl! vervangen voor 't,
omdat via deze acdes met gecommuniceerd wordt met het service provider proces Ps

: ( S't{xO?, xl?} en R't{yO!, yl!} worden berekend )

Si = (SI' { SI = 't : Ss
S2 = A? : S4 + to? : Ss
S3 = A? : SI + to? : S6
S4 = 't : S6
Ss = dO! : S2
S6 = dl! : S3

("to" is timeout)

})

Ri = (Rl , { Rl = DO? : Rs + Dl? : R4 ,
R2 = a! : R3 ,
R3 = Dl? :~ + DO? : R2 ,
R4 = a! : Rl
Rs = 't : R2
~ = 't : R4 })

GCR = { dO!
dO!
dl!
dl!
a!
a!

- DO?
- to?,
- Dl?
- to? ,
-A?
- to? }

Nu kan SI bij S3 worden ingevuId, aangenomen dat proces Si nu begint met behaviour
Ss. Ook kan S4 bij S2 worden ingevuld. Vul vervolgens Rs in bij R l , en~ in bij R3.
Pas tau-l toe. Dit resuiteert in:

Sr = (Ss, { S2 = A? : S6 + to? : Ss , ("to" is timeout)
S3 = A? :~ + to? : S6 ,
Ss = dO! : S2
S6 = dl! : S3 })

~ = (Rl ,{ Rl = DO? : R2 + Dl? : R4 ,
R2 = a! : R3
R3 = D1? : R4 + DO? : R2 ,
R4 = a! : Rl })
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GCR ={ dO! - DO?
dO! - to?
dl! - D1?
dl! - to?
a! -A?
a! - to? }

Spiegelen (vervang een actie voor zijn complement) van Sf' R.. en OCR leidt tot

S· =(Ss, { S2 = A! : S6 + to! : Ss ("to" is timeout)
S3 = A! : S3 + to! : S6
Ss = dO? : S2
S6 = d1? : S3 })

R· = (R1,{ R1 = DO! : R2 + Dl! : R4
R2 = a? : R3
R3 = Dl! : R4 +DO!:R2
R4 = a? : R 1 })

LCR = { dO? - DO!
dO? - to! ,
dl? - D1!
d1? - to! ,
a? - A! ,
a? - to! }

Nu moet C = T lC( S· I R·, LCR ) worden berekend

1) SsR1
2) S2Rl(dO?)
3) S2R2
4) ~R3(a?)

5) SsR3
6) S2R3(dO?)
7) S6R3
8) S3R3(dl?)
9) S3R4

10) S3Rl(a?)
11) S6Rl
12) S3Rl(d1?)

= dO?
= DO!
= a?
= A!
= dO?
= DO!
= dl?
= Dl!
= a?
= A!
= d1?
= Dl!

: S2Rl(dO?)
: S2R2 + to! : SsR1

: S2R3(a?)
: S6R3 + to! : SsR3
: S2R3(dO?)
: S2R2 + to! : SsR3
: S3R3(dl?)
: S3R4 + to! : S6R3
: S3Rl(a?)
: SsR1 + to! : S6Rl
: S3R l(dl?)
: S3R4 + to! : S6Rl
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Voor het lees gemak wordt er relabeld:

1) CI = dO? :~

2)~ = DO! :<; + to! : CI
3) c; = a? :C4
4) C4 = A! :c, + to! : Cs
5) Cs = dO? :C6
6) C6 = DO! :c; + to! : Cs
7) C, = d1? :Cg
8) Cg = D1! :4 + to! : C,
9)4 = a? :~o

10) CIO = A! :CI + to! : Cll
11) Cll = d1? :~2

12) Cl2 = D1! :4 + to! : Cll

De volgende substituties worden uitgevoerd:
2 .. 1, 4 .. 3, 6 .. 5, 8 .. 7, 10 .. 9 en 12 .. 11.

1) CI = dO? : ( DO! :c; + to! : CI )
3) <; = a? : ( A! :c; + to! : Cs )
5) Cs = dO? : ( DO! :c; + to! : Cs )
7) C, = d1? : ( D1! :4 + to! : C, )
9) 4 = a? : ( A! : CI + to! : ~l )

11) Cll = d1? : ( Dl! :4 + to! : Cll )

Er geldt : CI = Cs en C, = Cll . Dit leidt tot:

1) CI = dO? : ( DO! :<; + to! : CI )
3) c; = a? : ( A! :c; + to! : CI )
7) C, = d1? : ( D1! :4 + to! : C; )
9) 4 = a? : ( A! :~ + to! : C; )

Dit is de uiteindelijke implementatie van de service provider.
In feite worden er nu causale verbanden verondersteld tussen bijv. dO? en a? Deze
waren oorspronkelijk niet gespecificeerd in LCR. Deze specificatie van een service
provider is in staat om correct te communiceren met de processen S en R. Wellicht is
er een andere methode om een service provider af te leiden. Er van uitgaande dat
het niet om een provider initiated, of provider optional service gaat, kan er gedacht
worden aan een service provider, die in staat is om correct te communiceren met
peer-processen, en alleen de causale relaties realiseert uit de verzameling LCR. Zo'n
proces kan eenvoudig geconstrueerd worden.

7.2 Synthese m.b.v. niet-causale spiegelbeelden.

Het synthetiseren van een proces m.b.v. niet-causaal spiegelbeelden resulteert in een
proces, dat slechts de causale relaties verwezenlijkt.
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3) SR(dl?)
4) SR(A!)

Definitie 6.2
Een niet-causaal spiegelbeeld van een proces P t.a.v. causale relaties is:
Pncmi = (X, { X = L (a IPcaus ( a) and a E iP) : X } ) .

pncmi heet non-causal, omdat tussen de acties die pncmi kan uitvoeren geen causaal
verband bestaat ( geen ":" operator). Het hangt van de omgeving van pncmi af in welke
volgorde acties worden uitgevoerd.
end def.

Bepaal van ieder peer-process een zogenaamde non-causal mirror image t.a.v. de
causale relaties. De non-causal mirror images van de processen S en R zijn:

sncmi = (S, { S = dO? : S + dI? : S + to! : S + A! : S } )
Rncmi = (R, { R = DO! : R + Dl! : R + a? : R } )

LCR = { dO? -DO!
dO? - to!
dl? - D1I
dl? - to!
a? - A!
a? - to! }

Nu kan SP = T1c( sncmi I Rncmi , LCR) worden berekend:

1) SR = dO? : SR(dO?) + dl? : SR(dl?) + a?: SR(a?)
2) SR(dO?) = DO! : SR + to! : SR

(het aantal pending pre-actions is maximaal een)
= D1I : SR + to! : SR
= A! : SR + to! : SR

Voor het lees gemak wordt er relabeld:

C1 = dO?
~ = DO!

~ = D1I
C4 = A!

: ~ + dl? : ~ + a?: C4
: C1 + to! : C1

(het aantal pending pre-action is maximaal een)
: C1 + to! : Ct
: Ct + to! : C1

Het maximum aantal pending pre-acties zou ook groter gemaakt kunnen worden. Het
resultaat is dan een andere service provider. De service provider wordt gespecificeerd
door de locale causale relaties + het maximaal aantal pendin& pre-acties. Locale
causale relaties bevatten Minder informatie dan een service provider proces. Bij dit
protocol is er slechts een boodschap tegelijk onderweg. Het proces C realiseert
slechts de causale relaties uit LCR, en communiceert correct met de peer-processen S
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en R. Aangezien er al eerder geverifieerd is dat Cji(R IS) =S (expansie m.b.v.
GCR) moet ook gelden dat C(R I SP 1 S) =S .

Detinitie 6.3
Bij een gegeven proces P is de non causal mirror image van P gedefinieerd als:

Pocmi = <PO~ { PO = L (a Ia € aP ) : PO } ) .
end def.

Het proces PllCIIli hoeft niet mirror equivalent te zijn met P (vaker niet dan weI).
Als P de volgende vorm beeft:

P = <x, {X = tl(~. :~ :~ )+ ~l(bj : X;) ,... })

met ~' is het complement van ~ en b/ is bet complement van bi .

Het is eenvoudig in te zien dat C(P 1 PllCIIli) =<x, {X = ~: X» ,mits van uit P
altijd terug gekeerd kan worden naar de begin toestand (P is cyc1isch). De non causal
mirror image van P kan dus zonder gevaar van deadlock met P communiceren.

Theorema 7.1
Stel~ er moet een service provider SP ontworpen worden voor een protocol, bestaande
uit de processen Pl~ P2~•••~P0 met GCR. C(SP I PI 1 ..• IPo) =SPEC en SPEC kan niet
stoppen. Er moet gelden:

C(SP 1 PI' 1 ... 1 Po') = <x, {X = ~: X» en
P/ = (Pi)~{a I not Pcaus(a)} ~ i = 1~2~...~n.

Bewijs:
C(SP I PI' 1 •.. 1 Po')

= {a,SP = {a IPcaus( a )} }
C( (SP I PII ... I Pn)~{a 1 not Pcaus( a )} )

= { definitie CO en aSP = {a 1 Pcaus( a )} }
( (SP IPII ... I Pn)~{a 1 not Pcaus( a )} )\{a I Pcaus( a )}

= {{a I not Pcaus( a )} n {a I not Pcaus( a) = 0 }

( (SP I PII ... I Pn)\{a 1 Pcaus( a )} )~{al not Pcaus( a )}
= {definitie CO}

C(SP 1 PII ... IPn)~{a I not Pcaus( a )}
=

SPEC~{a 1 not Pcaus( a )}
= {SPEC kan Diet stoppen}

<x, {X = ~: X »
Q.E.D.
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Dit is een voorwaarde voor SP.

Stel SP = (P1,nemi 1 ... 1 Pn,nemi,), dan is aan de voorwaarde voldaan. Nu worden er
geen causale relaties gerealiseerd tussen acties uit {a IPcaus ( a ). SP heeft namelijk
de vorm:

SP = L (a1/ : SP ) + ... + L (~/ : SP ) ( ~J € .aPi ).

Door de GCR om te zetten in LCR ( vervang de acties voor.hun comp~ement),en
deze causale relaties toe te passen bij de translatie T1c(P1'

DCD11 I... \Pn'DCD11') worden
.aIleen de causale relaties uit I.&R geimplementeerd in proces SP. (Er moet weI een
maximum pending pre-acties worden aangegeven).

Aangezien Pi niet van de meest algemene vorm is (Pi kan niet stoppen), is deze
methode van synthese niet de meest algemene methode. Het voordeel van deze
methode van synthese is dat enkel de causale relaties uit LCR terug te vinden zijn in
het gesynthetiseerde proces.

7.3 Het combinatie algoritme t.a.v. rTCCS en reCRS.

Het is waarschijnlijk mogelijk om het combinatie algoritme aan te passen aan de
formalismen rTCCS en rCCRS. Bijvoorbeeld, voor rCCRS zouden de aanroep acties
moeten worden vervangen voor de complementaire acties, zowel in de causale relaties
als in de processen die de aanroep acties kunnen uitvoeren. Acties die geen aanroep
acties zijn, of via welke niet gecommuniceerd kan worden met een virtueel proces,
moeten vervangen worden door 'to Na het herschrijven van de parallelle processen tot
een proces, is er een proces gesynthetiseerd dat op dezelfde wijze indirecte interactie
bewerkstelligt als oorspronkelijk de aanroepbare virtuele processen.
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8 Conclusies.

Het volgende kan geconcludeerd worden:

1- Een protocol bestaat uit een aantal (twee of meer) parallelle peer entity
processen, samen met globale causale relaties tussen de protocol processen.
Een protocol is ook een implementatiet of specificatie van een service provider
proces.
Ben service provider proces is een proces waarin globale causale relaties
geImplementeerd zijn. Een service provider proces is tevens een
implementatiet of specificatie van een protocol.
Het is plausibel gemaakt (hoofdstuk 3) dat ieder type protocol (1t2 of 3)
geverifieerd kan worden, aan de hand van een service provider specificatie.
Verder kan met behulp van het mirroring ontwerpprincipe een service provider
worden geImplementeerd.

2- Er kan een formele meta-theorie worden bedacht [HUI 90] over het
ontwerpen van systemen in het algemeen. In dit verslag is deze theorie verder
uitgebreid. Het blijkt dat abstractie niveauts tussen formalismen gebaseerd zijn
op een meer algemene detailleringsrelatie tussen expressies. Deze relatie (en
ook de relatie semantisch identiek) is op zijn beurt weer gebaseerd op
transformaties tussen expressies. M.b.v. deze theorie kunnen in de toekomst
formalismen, die gebruikt worden voor het ontwerpen van systemen,
geoptimaliseerd worden.

3- Het formalisme ecs is een FDT ter beschrijving van asynchrone processen, de
interactie tussen processen. Er bestaat een detaillerings relatie tussen ees
expressies. In ees kunnen protocollen en service providers formeel worden
omschreven. Als semantiek van ecs wordt observatie equivalentie gekozen. In
relatie tot een beperk omgevingsproces bestaat er nog een interessante relatie
tussen ees expressies: restricted environmental equivalence. Deze relatie geeft
formeel aan, hoe soms observeerbare acties (en het resterende gedrag)
geelimineerd kuooen worden. Deze acties zijn alleen observeerbaar voor het
omgevingsproces. Verder kunnen, behalve NIL, ook het gedrag WCK en DIS
gespecificeerd worden. Dit vereenvoudigt het analyseren van communicerende
processen, wat deadlocks en proces disabling betreft. Soms zijn deadlocks
reduceerbaart in relatie tot een beperkt omgevingsproces.

4- Het is goed mogelijk om ess uit te breiden met timing en kansen. Ben
behaviour equation in de normaal vo~ van een dergelijk ecs procest is een
discreet random proces. Na het uitvoeren van een actie voIgt er met zekerheid
een bepaald restgedrag. Een random ees proces wordt in de literatuur ook
weI een deterministisch dicreet random proces genoemd. eCRS is een
krachtig formalisme met behulp waarvan discrete random processen
geanaliseerd kuooen worden. Vit een analyse over interactie tussen discrete
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random processen, blijkt dat interactie alleen zinvol iSt als 66n van de twee
complementaire acties met een kans van 0 onafhankelijk uitgevoerd kan
worden, op het moment van interactie. Anders beinvloeden parallelle
processen elkaart doordat de kansen op uitvoeren van de complementaire
acties bij elkaar worden opgeteld en groter worden. Het is niet zeker of deze
vorm van interactie ook in de practijk optreedt. De aanname dat een van de
twee complementaire acties een kans gelijk aan 0 heeft op onathankelijke
uitvoeringt is in ieder geval practisch. Ben random proces, dat een
implementatie is van een bepaalde specificatie, kan formeel geverifieerd
worden aan de hand van de in dit verslag aangegeven semantiek. Deze
semantiek is: observatie equivalentie tussen random processen. De parallel
operator van dit formalisme is associatief.

5- Als iedere actie altijd na een m1 aantal tijdseenheden uitgevoerd wordt
(behalve re-acties)t dan kan er gesproken worden van deterministic timing.
Alle CCRS expressies met deze eigenschap kunnen aangeduid worden met
rCCRS: a restricted calculus of communicatin& random systems. Deze vaste
waarden kunnen als gemiddelde waarden beschouwd worden van het aantal
tijdseenheden, waarna een actie wordt uitgevoerd. De kans van de betreffende
actiet is dan de totale kans (geintegreerd over alle tijdseenheden) dat de actie
wordt uitgevoerd. Ben zwakkere equivalentie relatie tussen expressies is dan
ook: mean time observatie equivalentie (deze relatie is nog niet formeel
gedefinieerd). Mean time observatie equivalentie is slechts zinvol in
combinatie met rCCRS; re-acties moeten een maximale tijdsonzekerheid
hebben, anders is mean time observatie equivalentie zeker geen congruentie
voor de parallel operator.

Als er i.p.v. numerieke waarden voor tijdseenheden en kansen symbolen worden
gebruikt, kunnen er wiskundige formules worden afgeleidt die informatie verschaffen
over de snelheid en betrouwbaarheid van protocollen. Het is het bijvoorbeeld
mogelijk om de kans op het falen van een protocol (deadlock, of disabling) te
berekenen. Performance analysis van protocollen is nu volledig binnen handbereik.
Het blijft echter de vraag of implementaties van ingewikkelde protocollen door een
computer binnen een eindige tijd geverifieerd kunnen worden. rCCRS heeft het
voordeel dat er geen sprake is van maximale interleaving van acties van parallelle
processen. Verder kunnen er geen cyc1us explosies ontstaan bij rCCRS processen.

6- Br bestaat een mogelijkheid om indirecte interactie te specificeren tussen CCS
processen, in de vorm van globale causale relaties tussen CCS acties (acties en
re-acties). Dit is verwant met het combinatie algoritme [SYS 1]. Het is
mogelijk o~ naar het idee van ir. Huis in 't Veld, protocollen te verifieren aan
de hand van de in dit verslag opgestelde regels. Hetzelfde is mogelijk voor
protocollen, gespecificeerd in rTCCS en rCCRS. Ben generalisatie van het
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begrip globale causale relatie is het begrip virtueel proces. In dit verslag is
duidelijk aangegeven hoe indirecte kan plaatsvinden via virtuele processen.
Het concept virtueel proces is nog met echt formeel omschreven wegens
gebrek aan tijd.

7- Vervolgens is het mogelijk om m.b.v. het combinatie algoritme een service
provider te synthetiseren. Deze service provider is een implementatie van de
globale causale relaties met of zonder de extra informatie van het gespiegelde
gedrag van de protocol processen. M.b.v. het zogenaamde non-causal mirroring
principe worden enkel en alleen de globale causale relaties geimplementeerd..

Als laatste kan nog opgemerkt worden dat het nodig is om software tools te schrijven,
zodat het vernieuwde inzicht over specificatie, implementatie en verificatie van
protocollen snel in de practijk kan worden toegepast. Er zal bijvoorbeeld software
geschreven moeten worden om (P,t) of p(P,t) te berekenen. De theorie uit dit verslag
biedt in iedere geval houvast om nieuwe software te ontwikkelen voor protocol
ontwerp.

130



Appendix. Bet alternating bit protocol.

Ret alternating bit protocol is een datalink laag protocol. Ben specifieke service van
laag 2 is het bewerkstelligen van een foutloos kanaal, via welke laag 3 entiteiten met
elkaar kunnen communiceren. Verder komen de boodscbappen, die laag 3 entiteiten
uitwisselen, in dezelfde volgorde aan als dat ze gezonden zijn.

Bescbouw een zender en een ontvanger (laag 2 entiteiten), die via een niet-foutloos
kanaal (laag 1 service) communiceren (zie figuur 1).

d 'I D \,
X Y ,,

/] CRANllEL l/ / RECEIVER/ SENDER 1/ /,
A a

/1' timeout

X boodschap, geaccepteerd door de receiver;
Y boodschap, geleverd door de receiver;

d boodschap van sender naar channel;
D boodschap van channel naar receiver:
A bevestig1ng van channel naar sender:
a bevestig1ng van receiver naar channel.

Figuur 1. Ret alternating bit protocol.

Nadat er een boodschap x is aangeboden, voegt de zender een bit b toe aan x en
zend xb over bet kanaal naar de ontvanger. De waarde van b (0 of 1) is bet
complement van de bitwaarde, die aan de vorige boodscbap was toegevoegd. In een
reeks van na elkaar gezonden boodscbappen alterneert de bitwaarde tussen 0 en 1;
vandaar de naam alternating bit protocol. Nadat de zender een boodschap heeft
gestuurd, wacbt de zender op een bevestiging van de ontvanger voor de boodschap.
De bevestiging (acknowledgement) bevat ook een bit b, die dezelfde waarde moet
hebben als de bitwaarde van de boodschap.

Vanwege transmissie fouten (mis e.d.) op bet kanaal kunnen boodscbappen verloren
raken. Om dit te detecteren wordt er een timer gebruikt. De timer genereert een
timeout als er geen bevestiging ontvangen wordt door de zender. Na een timeout
verstuurt de zender opnieuw dezelfde boodscbap met dezelfde bitwaarde.
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In figuur 2 is te zien dat het kanaal in feite bestaat uit twee processen: channel en
timer.

a)

b)

SENDER

SENDER

I I
d I '\. f---'-I_

V I /] CHANNEL V I
IE-t--

['\. A J'\. I

start I I

I /] TIl1ER I:
timeout I I

I I

'-----------,

timeout

Figuur 2.a Channel plus timer; b) Vereenvoudigde situatie.

Op het moment dat de zender een boodschap stuurt, wordt ook een start gegeven
voor de timer. De acties d en start kuooen opgevat worden als een enkele actie. Op
deze wijze kan de situatie vereenvoudigd worden (zie figuur 1) door de processen
channel en timer als een proces te beschouwen. Het kanaal uit figuur 1 levert dus als
extra service (behalve het overbrengen van boodschappen) een time out mechanisme.

Ieder type boodschap heeft twee versies (een "0" en een "1" versie, afhankelijk van de
bitwaarde), die gespecificeerd zuBen worden als twee apart acties voor iedere
boodschap. De service, die SENDER, CHANNEL en RECEIVER geven aan hoger
gelegen lagen, kan nu gespecificeerd worden in termen van xO, xl, yO en yl:

SP = (SP, { SP = xO? : yO! : xl? : yl! : SP }).

Als er een boodschap xO wordt ontvangen door de service provider, resulteert dit
in het afgeven van een boodschap yO. (Hetzelfde voor xl en yl). Als er achter elkaar
een xO en een xl worden gestuurd, wordt er in dezelfde volgorde een yO en yl
ontvangen. Verder kan een boodschap niet meer dan een keer worden doorgeven. Er
kan geen duplicatie van boodschappen ontstaan (bijvoorbeeld: na yO wordt er weer yO
doorgegeven).

De implementatie van het alternating bit protocol is als voIgt:

132



Stel Pp = (S IC IR) en

S = (Sl'{ Sl = xO? : Ss
S2 = AO? : S4 + AI? : Ss + timeout? : Ss
S3 = AI? : Sl + AO? : S6 + timeout? : S6
S4 = xl? : S6
Ss = dO! :~

S6 = d1! : S3 })

R = (Rl'{ R1 = DO? : Rs + 01? : R4
R2 = aO! : R3
R3 = 01? :~ + DO?: R2
R4 = a1! : R1
Rs = yO! : R2
~ = y1! : R4 })

C = (C1,{ C1 = dO? :~ + d1? : <; + aO? : C4 + a1? : Cs
~ = DO! :Ct + timeout! : Ct
<; = 01! : C1 + timeout! : C1
C4 = AO! :Ct + timeout! : C1 ,
Cs = Al! : C1 + timeout! : C1 })

Ter verificatie van PpOET S moet C(Pp) worden berekend:

(1) SlR1C1 = xO? : SsR1C1
(2) SsR1C1 = 't : S2Rl~ (communicatie via dO)
(3) S2Rl~ = 't : S2RSCl + 't : SsR1Ct (DO, of timeout)
(4) S2RSCl = yO! : S2R2Ct
(5) S2R2Cl = 't : S2R3C4 (aO)
(6) S2R3C4 = 't : S4R3Cl + 't : SsR3Ct (AO, of timeout)
(7) S4R3Cl = xl? : S6R3Ct
(8) SsR3C1 = 't :~R3~ (dO)
(9) S6R3Cl = 't : S3R3<; (d1)

(10) S2R3~ = 't : S2R2Cl + 't : SsR3C1 (01, of timeout)
(11) S3R3<; = 't : S3~Cl + 't : S6R3Cl (01, oftimeout)
(12) S3R6Cl = y1! : S3R4Cl
(13) S3R4Cl = 't : S3RICS (a1)
(14) S3RICS = 't : SlR1Ct + 't : S6RICt (AI, of timeout)
(15) S6R ICl = 't : S3Rl<; (d1)
(16) S3Rl~ = 't : S3R4Cl + 't : S6RICl (01, of timeout)
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De volgende substituties worden uitgevoerd:
13,15 -0 16 15 -0 14 13 -0 12
9,12 -0 11 5,8 -0 10 9 -0 7
7,8 -0 6 5 -0 4 2,4 -0 3

2 -0 1

Dit resuiteert in:

+ 't : 't : S2RIC:z
+ 't : 't : S2R3C:z
+ 't : 't : S2R3C:z
+ 't : 't : S3R3~

+ 't : 't : S3Rl~

+ 't : 't : S3Rl~

Voor het lees gemak krijgen de behaviour-names een andere naam:

(1) SP1 = xO? · 't : SP2·
(3) SP2 = 't : yO! : 't : SP3 + 't : 't : SP2
(6) SP3 = 't : xl? : 't : SPs + 't : 't : SP4

(10) SP4 = 't · 't : SP3 + 't : 't : SP4·
(11) SPs = 't : y1! : 't : SP6 + 't : 't : SPs
(14) SP6 = 't : Sl + 't : 't : SP7
(16) SP7 = 't · 't : SP6 + 't : 't : SP7·

Na het toepassen van tau-1
tau-1 (1) 2x tau-1 (10) 2x
tau-1 (3) tau-1 (11) 2x
tau-1 (6) 2x tau-1 (14)

tau-1 (16) 2x

voIgt:

(1) SP1 = xO? : SP2
(3) SP2 = 't : yO! : SP3 + 't : SP2
(6) SP3 = 't : xl? : SPs + 't : SP4

(10) SP4 = 't : SP3 + 't : SP4
(11) SPs = 't : y1! : SP6 + 't : SPs
(14) SP6 = 't : SP1 + 't : SP7
(16) SP7 = 't : SP6 + 't : SP7
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Het toepassen van F1 bij (3), (10), (11) en (16) resulteert in:

(1) SPl = xO? : SPz
(3) SPz = 't : 't : yO! : SP3
(6) SP3 = 't : xl? : SPs + 't : SP4

(10) SP4 = 't : 't : SP3
(11) SPs = 't : 't :yl! : SP6
(14) SP6 = 't : SPl + 't: SP7
(16) SP7 = 't : 't : SP6

Na invullen van (10) in (6) en (16) in (14):

(6) SP3 = 't: xl? : SPs
(14) SP6 = 't: SPl

+ 't : 't : SP3
+ 't : 't : 't : SP6

Het toepassen van F1+ bij (6) en (14) resulteert in:

(6) SP3 = 't: 't : xl? : Ss
(14) SP6 = 't: 't : Sl

De laatste stappen zijn:
14 ~ 11, 11 .. 6, 6 .. 3, 3 ~ 1, hetgeen resulteert in:

SPl = xO? : 't : 't : yO! : 't : 't : xl? : 't : 't : yl! : 't : 't : SPl

Na 8x toepassen van tau-1:

SPl = xO? : yO! : xl? : yl! : SPl

Hier uit voIgt dat C(S IC IR) := SP en dus dat (S IC IR) DET SP .

Uit paragraag 4.4 blijkt dat aeties soms onnodig worden gespecificeerd. Een proces
kan worden vervangen door een bererkte omgevingsequivalent proces. Het proces
SENDER kan gereduceerd worden t.a.v. de omgeving CHANNEL en RECEIVER. In
"toestand" Sz wordt er nooit gecommuniceerd via A1? en in "toestand" S3 wordt er
nooit gecommuniceerd via AO? Deze twee aeties mogen worden weggelaten. Bij het
alternating bit protocol is er altijd slechts een boodschap tegelijk onderweg. Als de
zender een bevestiging ontvangt, is het duidelijk welke boodschap er bevestigd wordt.
Het is niet nodig om de boodschappen a (of A) een bitwaarde mee te geven. De
implementatie van het alternating bit protocol kan nu vereenvoudigd worden tot:
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S = (S1' { S1 = xO? : Ss
S2 = A? : S4 + timeout? : Ss •
S3 = A? : S1 + timeout? : S6 •
S4 = xl? : S6
Ss = dO! : S2
S6 = dl! : S3 })

R = (R1• { R1 = DO? : Rs + DI? : R4 ,
R2 = a! : R3
R3 = DI? :~ + DO? : R2 ,
R4 = a! : R1
Rs = yO! : R2
~ = yl! : R4 })

C = (C1• { Ct = dO? :~ + dl? :c; + a? : C4 •
~ = DO! : C1 + timeout! :Ct
c; = DI! : C1 + timeout! : C1
C4 = A! :Ct + timeout! : C1 })

Nu is er maar een type bevestiging: a of A . Ook hier geldt: C( S!CIR) ::: SP.
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