
Voorwoord

In dit deel van de serie Quaestiones Infinitae wordt gerapporteerd over de resul-
taten die bereikt zijn in bet project `Formalisering van EURIS'. EURIS is een
grafische taal die door ing. Peter Middelraad van de Nederlandse Spoorwegen
ontwikkeld is voor het beschrijven van zogenaamde `interlockings'. Dit zijn be-
sturingssystemen van spoorwegemplacementen. Bewaking van de veiligheid van
treinbewegingen is een belangrijke taak van dergelijke systemen.

In het project hebben Holland Railconsult en de Faculteit Wijsbegeerte van
de Universiteit Utrecht samengewerkt. Het doel van het project was om een
taalkundig sterkere onderbouwing to geven van de syntax en semantiek van
EURIS. En vervolgens, om tevens to kijken naar expressiviteit, de relatie tot
de VPI (een bepaald type interlocking), verificatie, en veiligheid. De resulta-
ten van bet project zijn tijdens het project neergelegd in een aantal voorlopige
stukken: een vijftal rapporten en in een overzicht dat een samenvatting en een
eindconclusie bevat. Wij willen Albert Visser bedanken voor de suggestie de
genoemde stukken to bundelen in een Quaestiones Infinitae uitgave; dit komt
de toegankelijkheid, consistentie en presentatie ten goede. De rapporten zijn
opgenomen in de Hoofdstukken 2 tot en met 6, het overzicht en de conclusie
in Hoofdstuk 1. Wat betreft de rapporten is de volgorde chronologisch, dat wil
zeggen gelijk aan de volgorde van schrijven tijdens bet project. Daarbij is hun
zelfstandige karakter qua inhoud behouden, daarom zijn ook de appendices niet
samengevoegd aan het eind van de bundel maar per hoofdstuk gegeven. Omdat
de Hoofdstukken 2 tot en met 6 wegens hun technische en wijdlopige karakter
in zekere zin zelf als appendices kunnen worden opgevat met betrekking tot het
overzicht en de algemene conclusie is er voor gekozen dezen als eerste hoofdstuk
op to voeren.

Wij willen Holland Railconsult bedanken voor het geven van de onderzoeks-
opdracht en het beschikbaar stellen van capaciteit. Dit stelde ons instaat EU-
RIS grondig to bestuderen. In het bijzonder gaat onze dank uit naar Gea Kolk,
Fokko van Dijk en Paul van de Ven voor de prettige samenwerking, voor het
verstrekken van informatie over EURIS, het beantwoorden van vragen en het
proeflezen van onze stukken.

De auteurs zijn bereikbaar via Universiteit Utrecht, Faculteit der Wijsbe-
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Hoofdstuk 1

Samenvatting en Conclusie

S.F.M. van Vlijmen

In dit hoofdstuk volgen korte schetsen van respectievelijke inhouden van de vijf
technische hoofdstukken die overeenkomen met de vijf rapporten zoals genoemd
in het voorwoord. Daarna volgt een overzicht van de conclusies.

Een Inleidende Beschrijving van EURIS
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van EURIS in grote lijnen. Eerst komen
de achterliggende methodische ideeen en de opvattingen over de architectuur
van interlockings aan de orde. De belangrijkste methodische opvatting is dat
men generieke bouwblokken moet hebben. De belangrijkste architectuur op-
vatting is dat deze bouwblokken geYdentificeerd moeten worden met elementen
als sein, wissel en spoorsectie; en dat de elementen data uitwisselen, de zo-
genaamde telegrammen, over een communicatienetwerk dat de layout van het
to beveiligen emplacement of baanvak volgt. Vervolgens wordt een voorbeeld
EURIS programma (een LSC), zij het een gefingeerd voorbeeld, behandeld om
enige syntax to kunnen bespreken, waarna een informele uitleg volgt over de
semantiek. De uitleg over de semantiek beperkt zich tot de hoofdlijnen die re-
delijk zeker lijken, immers, EURIS heeft geen harde, door iedereen aanvaarde
semantiek. Om syntax en semantische ideeen to illustreren wordt een specifica-
tie van een koffieautomaat in EURIS besproken. Het hoofdstuk eindigt met een
invulling van de methodische ideeen en elementen zoals to vinden 'in de UniSpec
(Middelraad en Meij 1996).

Syntax en Interpretatie van EURIS
Een doel van het project was het vastleggen van de syntax van EURIS. De eerste
stap hiervoor is het inventariseren wat alle syntax is. In de tweede stap kan een
keuze gemaakt, hierin is de semantiek een belangrijke weegfactor. Als derde en
laatste stap kan de syntax nauwkeurig worden vastgelegd.
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2 HOOFDST UK 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Het hoofdstuk bevat, ten eerste, een inventarisatie van de syntax, dus stap
1. Constructies die eenvoudig to preciseren waren, zonder het betoog met teveel
detail to belasten, zijn met behulp van algebratsche specificaties beschreven
(in ASF+SDF om precies to zijn). Soms wordt commentaar geleverd op de
syntax, als aanzet tot de stappen 2 en 3. Het hoofdstuk voert namen in voor
syntactische structuren en gerelateerde noties ten einde de discussie van deze to
vergemakkelijken en to richten. Typische voorbeelden zijn: de `executieconditie'
als naam voor constructies als A01 a -; en de `referentierij' voor een lijst
met declaraties die onder en/of boven flows figureren.

Het hoofdstuk bevat, ten tweede, een opvatting over de interpretatie van
EURIS. Er wordt namelijk een operationele semantiek voorgesteld. De belang-
rijkste kenmerken hiervan zijn synchrone communicatie tussen de elementen, en
een discreet globaal tijdsdomein (alle klokken van alle elementen lopen exact ge-
lijk en in discrete stappen, van b.v. een seconde). Het tijdsinterval tussen twee
stappen wordt een `slice' genoemd. Telegrammen die een element ontvangt wor-
den gebufferd. Selectie van telegrammen uit een buffer is non-deterministisch,
en de verwerking ervan mag zich over meerdere slices uitstrekken.

Verder worden belangrijke `statische' datatypen als naturals, lijsten, de data-
structuren in telegrammen besproken, en van een informele betekenis voorzien,
waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele noties uit programmeertalen.
Ten laatste wordt het gedrag van telegram-genererende variabelen (&, $, @, ?#,
»#) en tijdtellers (#) tijdens de verwerking van flows in een slice, en tijdens een
tijdstap, vastgelegd in tabellen.

EURISDTO, een Discrete Tijd Semantiek

In dit hoofdstuk wordt de semantiek die is voorgesteld in Hoofdstuk 3 nader
uitgewerkt in ACP met discrete tijd. ACP is een procesalgebra, dit is een
theorie waarin vele noties betreffende bet gedrag van systemen in ruime zin
worden bestudeerd. Om enkele belangrijke to noemen: sequentie, keuze, non-
determinisme, parallellisme, communicatie, en de relatie tussen `passieve' infor-
matie (data) en dynamische aspecten (acties en processen). Dit maakt ACP zeer
geschikt voor, onder andere, bet beschrijven van de betekenis van specificatie-
en programmeertalen. Wij beschrijven in ACP tot in detail hoe een element
telegrammen ontvangt, opslaat, sn selecteert voor verwerking. Verder is be-
schreven hoe de verwerking in de tijd verloopt. Met name is veel aandacht
besteed aan het uitwerken van het gedrag van alle typen variabelen die EURIS
kent, van booleans tot en met ingewikkelde telegram-genererende variabelen als
de cyclische timeout (@). Deze uitwerking maakt het mogelijk om zeer concreet
to worden over de exacte werking en betekenis van EURIS. Dit is gebleken uit
discussies over de semantiek met medewerkers van Holland Railconsult. De rela-
tie tussen de grafische uitdrukkingen in EURIS en de semantiek is per voorbeeld
behandeld. Om spraakverwarring to voorkomen, wordt onze interpretatie van
de semantiek van EURIS aangeduid met de naam EURISDTO, waarbij DTO
staat voor Discrete Time Operation.
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VPI Simulatie van EURIS
In de vorige drie hoofdstukken lag de nadruk op syntax en semantiek. Dit hoofd-
stuk onderzoekt verificatie van EURIS. Omdat reeds ervaring met de verificatie
van de VPI bestond, en omdat de relatie van EURIS en VPI een van de vra-
gen was bij aanvang van het project, is gekozen voor de volgende route. Zoek
en d"efinieer een vertaling van EURIS specificaties naar VPI programma's; be-
kijk of dezelfde stijl van uitdrukken van veiligheidseisen op VPI systemen voor
EURIS-naar-VPI vertalingen gehandhaafd kan worden.

Er zijn vele manieren denkbaar waarop een VPI programma een EURIS spe-
cificatie kan simuleren. Wij hebben gekozen voor een vertaling die recht doet
aan het operationele karakter van de VPI. Dit karakter is: lees input; verwerk
input; stuur output. En dat in een verwerkingsslag, van een seconde. De verta-
ling lijkt dan to worden: ieder element verwerkt in een slice alle telegrammen die
ontvangen werden in de voorafgaande slice. Om de gegenereerde VPI program-
matuur zo simpel mogelijk to houden is er vaste volgorde van verwerking van
telegrammen. Verder zijn er sterke voorwaarden op EURIS specificaties gelegd,
zodat de datastructuren gegarandeerd eindig zijn, en de verwerking van flows
altijd terminerend is. De corresponderende versie van EURIS is EURISDTOµ
genoemd. Deze taal blijft binnen de semantische ruimte van EURISDTO.

Na het vastleggen van de vertaling wordt bekeken hoe eisen uit (Fokkink
1995, Fokkink 1996) overgezet kunnen worden naar EURIS en hoe deze vervol-
gens zouden kunnen aangrijpen op gegenereerde VPI programma's. Daarna kan
volgens de methode uit (Groote et al. 1995) automatisch geverifieerd worden.
Het blijkt dat de eisen heel wel over to zetten zijn. Echter, het is waarschijn-
lijk dat bepaalde sterke invarianten over het systeem moeten worden bewezen
alvorens de veiligheidseisen ter hand to kunnen nemen. Dit zou een practisch
obstakel kunnen zijn. Vergelijkbare fenomenen werden eerder geconstateerd
door Mertens (Mertens 1996) in het geval van de VPI. Maar voor EURIS wordt
de situatie gecompliceerder; de VPI leest iedere rekenslag de complete empla-
cementstatus in, terwijl de status van een emplacement in een EURIS systeem
is gebaseerd op de laatst ontvangen telegrammen hierover. Dat maakt het to
beschouwen gedrag rond een punt in de tijd veel omvangrijker. Dat de me-
thode in principe werkt is aangetoond door to rekenen aan de koffieautomaat
uit Hoofdstuk 2.

Sommige aannames en beperkingen die leidden tot EURISDTOµ kunnen mo-
gelijk verzwakt worden of vervallen. Desalniettemin lijken de operationele mo-
dellen die ten grondslag liggen aan EURIS en VPI to ver uit elkaar to liggen om
van een vertaling een natuurlijke en transparante aangelegenheid to maken.

In de vertaling speelt een symbolische versie van EURIS een rol, genaamd
(EURISTm). Met deze taal is een klein experiment uitgevoerd om to zien hoe
een symbolische variant gericht op menselijke manipulatie (in tegenstelling tot
IDEAL, de voertaal intern in de EURIS toolkit) zou functioneren. Dan blijkt
dat een symbolische variant heel wel mogelijk en goed leesbaar kan zijn. Ech-
ter, de grafische presentatie heeft ook zijn voordelen, met name wat betreft de
compactheid.



4 HOOFDSTUK 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Het Definieren van Veiligheidseisen
Veiligheid moet, in de eerste plaats, worden gegarandeerd door interlockings.
Veiligheidseisen zijn typisch de eisen op het externe gedrag van interlockings
die noodzakelijk en idealiter voldoende zijn om een veilige treinenloop to ga-
randeren. Een typisch voorbeeld van een eis is: als een sein groen toont, dan
is de sectie erachter onbezet, en toont het tegensein rood. Een probleem is:
hoe stelt men vast wat een noodzakelijke en voldoende verzameling eisen is?
Dat dit verre van triviaal is, blijkt uit eigen werk hieraan, en uit bestudering
van de literatuur. In Hoofdstuk 6 wordt beargumenteerd dat het verkrijgen en
onderhouden van een verzameling veiligheidseisen een doorlopend requirements
engineering proces is. Aannemende dat men streeft naar een nauwkeurig en
up-to-date beeld van deze eisen, en naar een duidelijke relatie (equivalentie)
tussen hoog niveau eisen als `geen botsingen' en eisen op lagere niveaux. In
andere woorden, het is niet zo dat met bet opstellen van een verzameling eisen
de zaak definitief is afgedaan. Vervolgens wordt geschetst hoe dit requirements
engineering proces verloopt in grote stappen. Het herhaald doorlopen van deze
stappen leidt tot een steeds scherper beeld op veiligheid. Er wordt een eerste
aanzet gegeven, door een model van het spoorwegsysteem to geven waarin de
belangrijkste onderdelen met betrekking tot veiligheid getdentificeerd worden.

Conclusie en Aanvullende Opmerkingen
Het project heeft geleid tot een redelijk complete inventarisatie van de syntax
van EURIS. Verder is een gedetailleerd voorstel gedaan voor een semantiek voor
een belangrijk deel van EURIS. Hiermee is aan het eerste doel van het project
beantwoord. Verdere formalisatie, van bijvoorbeeld de syntax en de afbeelding
van syntactische objecten op semantische objecten, is heel goed mogelijk; het
heeft echter pas zin dit to doen als er concensus is over de semantiek. Het
verscherpte beeld van de syntax en de semantiek van EURIS vormden de basis
voor het analyseren van verdere vragen, die we hieronder bekijken.

Wat betreft expressiviteit van EURIS merken we op dat het volledig Turing
expressief, dus men kan er iedere berekenbare functie mee specificeren; wel is
het zo dat hierbij soms de nodige trucs uit de kast gehaald moeten worden.

Een sterk punt van EURIS is zondermeer de generieke gedistribueerde aan-
pak, waardoor het relatief eenvoudig is om interlockings in EURIS op to bouwen
uit de afzonderlijke elementen. Wij kunnen ons goed voorstellen dat, mits er
goede toolondersteuning is, automatisch beveiligingen gegenereerd kunnen wor-
den vanuit de emplacement layout. Echter, het construeren van de specificaties
voor de afzonderlijke elementen is een moeizame affaire, zoals ook blijkt uit
ervaringen met de UniSpec.

Het is niet zeker of EURIS de meest practische taal is voor het schrijven
van specificaties van interlockings. In ieder geval raden wij EURIS niet aan als
algemene software specificatietaal, het formaat en de architectonische opbouw
zijn daarvoor to dwingend. We plaatsen vraagtekens bij bruikbaarheid van het
huidige EURIS voor nieuwe meer-eisende generaties van interlockings. Maar
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ook voor hedendaagse interlockings leidt het gebrek aan expressieve elegantie
soms tot coderingen die de bedoeling van een flow of functie verhullen in plaats
van expliciteren. Opmerkingen hierover zijn ook to vinden in Hoofdstuk 3 en 5,
en in de tussentijdse evaluatie van EURIS (Groote en Vlijmen 1997). Wel is de
grafische notatie soms compact. Dit is een argument voor een hybride taal, een
taal met een grafische en symbolische elementen, op een semantische basis. Ten
laatste, de taal EURIS is groter dan nodig is voor een betrekkelijk beperkt aantal
operaties: er zijn een aanzienlijk aantal uitzonderingen en speciale notaties. In
Hoofdstuk 3 zijn hier opmerkingen over to vinden, zie ook de notitie van D.A.
van der Meij (Meij 1997).

In het project is de relatie tussen EURIS en VPI onderzocht, onder andere
ten behoeve van de verificatie van EURIS specificaties. Het blijkt dat een verta-
ling van EURIS naar VPI onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. Of deze ook
wenselijk is valt echter to betwijfelen, de vertaling is namelijk nogal geforceerd.
Ten minste, als we uitgaan van specificaties als de UniSpec. De UniSpec ligt to
ver op de weg van een compleet andere wijze van implementatie. Men zou in
EURIS ook best een VPI-achtige interlocking kunnen specificeren, en dan zou
de vertaling allicht eenvoudig zijn. Wat betreft verificatie schiet de vertaling
echter to kort, omdat de voorwaarden bet nut van deze verificaties voor ruimere
(minder implementatie-afhankelijke) semantieken danig verkleinen: alleen het
niet voldoen aan een eis heeft betekenis. Het lijkt beter het verificatievraagstuk
van EURIS specificaties opnieuw to beschouwen.

In bet project is verder veiligheid van treinbewegingen als algemene notie
bestudeerd. Voor het vaststellen en onderhouden van een noodzakelijke en vol-
doende verzameling veiligheidseisen aan interlockings zal een doorlopend requi-
rements engineering proces moeten worden geYnstalleerd.

In het licht van veiligheid is het interessant to bezien wat de positie van
EURIS specificaties zoals de UniSpec is. Deze is omstreden, hebben we ge-
constateerd. Onze visie is dat de UniSpec een zeer gedetailleerde oplossing
specificeert, bijna op het niveau van een implementatie. De veiligheidseisen,
zoals boven bedoelt in Hoofdstuk 6, bevinden zich op een beduidend hoger ni-
veau van abstractie. Desalniettemin is de UniSpec wel een compleet uitgewerkte
generieke oplossing. Eigenlijk is dat belangrijker dan de taal waarin deze oplos-
sing beschreven is. Ons advies is dan ook om minder belang to hechten aan bet
overeind houden van een complexe en nog niet volledig gedefinieerde taal, en
meer aandacht to geven aan het herpresenteren van de oplossing met behulp van
de meest adequate middelen. Daarvoor is het wel handig om een relatie met
EURIS to behouden, zodat een graduele overgang gemaakt kan worden. Bij
het reengineeren van EURIS en het succesvol toepassen, onderhouden en verder
ontwikkelen van de talen en tools is bet noodzakelijk het organisatorisch proces
to versterken. We hebben mogen constateren dat deze technische en organisato-
rische aspecten in het project MEP! (Maak Euris Productief!) aandacht krijgen.
Dit heeft onder andere reeds geresulteerd in een zeer nauwkeurig gedefinieerde
symbolische superset van EURIS (Groote et al. 1997). Voorwaarde voor het
reengineeren van EURIS en de UniSpec, is kennis over EURIS. Wij hopen met
deze studie daar een nuttige bijdrage aan to hebben geleverd.
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Hoofdstuk 2

Een Inleidende Beschrijving
van EURIS

J.A. Bergstra
W.J. Fokkink

S.F.M. van Vlijmen

De EURIS-methode is gericht op het ontwerpen van veiligheidssystemen bij
spoorwegemplacementen en vrije banen. Het zij echter opgemerkt dat EURIS
een algemene specificatiemethodiek is, die in principe toegepast kan worden voor
de specificatie voor algemene systemen, van afstandsbedieningen tot lopende
banden. EURJS is tevens de naam van de specificatietaal.

EURIS is een grafisch georienteerde imperatieve specificatietaal. Een LSC
specificatie beschrijft een of meer processen. Elk van deze processen bestaat
uit de grafische weergave van procedures, die het karakter van een imperatief
programme hebben. Deze programma's kunnen waardes van variabelen ver-
anderen en testen, en datastructuren, zogenaamde telegrammen, naar buiten
sturen. Zulke telegrammen kunnen worden ontvangen door naburige processen,
of door een bovenliggende besturingslaag of een onderliggende infrastructuut.
Omgekeerd kan een proces ook telegrammen van buiten ontvangen. De com-
municatiekanalen tussen de verschillende processen, en de initiele waardes van
variabelen, worden in de EURIS methode buiten de EURJS specificatie vast-
gelegd; hiervoor bestaat in EURIS geen concrete syntax. Het centrale thema
van dit project is om een mathematische basis to leggen voor de taal EURIS,
die het mogelijk maakt automatisch uitspraken to doen over eigenschappen van
LSC specificaties.

Dit hoofdstuk is een aanzet waarin onze intuYtie over de betekenis van con-
structen in EURIS, en de relatie van deze constructen onderling en met de
hogere besturingslaag en de infrastructuur is vastgelegd. De bedoeling van deze
beschrijving is een brug to slaan tussen onze kijk op EURJS en die van Holland
Railconsult en haar spoorwegpartners. Naar ons idee dient er consensus to be-
staan op een informeel niveau om een goede uitgangspositie to he'bben voor een

7
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formele aanpak.
Men zou kunnen stellen dat in de besturing van een emplacement drie taken

to onderscheiden zijn. Ten eerste moeten besturingsacties worden bedacht. Dat
gebeurt in, wat wij noemen, een logistieke laag. Deze laag kan geheel geau-
tomatiseerd zijn, maar veelal is het een geautomatiseerd systeem dat bediend
wordt door een treindienstleider. Ten tweede moeten de besturingsacties wor-
den uitgevoerd, dat wil zeggen, de bijbehorende commando's dienen to worden
gegenereerd en aangeboden aan de infrastructuur. Deze taak is vrijwel altijd
volledig geautomatiseerd. Ten derde moet het behoud van veiligheid bij het
uitvoeren van besturingsacties worden gegarandeerd, dat wil zeggen, er dient
vermeden to worden dat er botsingen of ontsporingen optreden. Dit gebeurt
met behulp van een zogenaamde `interlocking', zijnde een medium tussen ener-
zijds de infrastructuur bestaande uit bijvoorbeeld wissels, seinen en spoorsecties,
en anderzijds de logistieke besturing en interfaces voor de bediening. Interlock-
ings spelen een centrale rol in het besturingssysteem van spoorwegen en in het
bijzonder emplacementen. Dit betekent niet dat de logistieke laag geen controle
op veiligheid doet, de garantie op veiligheid wordt echter gegeven door de inter-
locking. De uitvoerende laag kan men zien als een overgangsgebied tussen de
logistieke laag en de infrastructuur; soms ligt de uitvoerende taak geheel binnen
de interlocking, maar dat is niet een imperatief.

EURIS is een specificatiemethodiek die bestemd is voor het beschrijven van
interlockings. In de door ons bestudeerde systemen, Vital Processor Interlocking
(Groote et al. 1995) en de EURIS toepassing UniSpec (Berger et al. 1992, Mid-
delraad en Meij 1996), doet de interlocking de uitvoering geheel. Om een voor-
beeld to geven, de logistieke laag bedenkt dat trein T naar perron P moet en
bedenkt dat daartoe rijweg R moet worden ingesteld. De interlocking laag zal
op verzoek van de logistieke laag proberen om R in to stellen, daarbij wordt over
het algemeen zo'n opdracht opgedeeld in kleinere taken, en tijdens de uitvoering
van deze taken wordt voortdurend gewaakt over de veiligheid.

In dit hoofdstuk worden de methode-achtige aspecten van EURIS bespro-
ken. De basisnoties en data-typen in EURIS worden gefllustreerd met behulp
van een voorbeeld dat met opzet niet gerelateerd is aan spoorwegen. Verder
gaan we uitgebreid in op een specifieke toepassing van de EURIS methode, ge-
naamd UniSpec (Berger et al. 1992), die is ontwikkeld door Rail Infrabeheer. De
verschillende aanvullende grafische notaties die binnen UniSpec gebruik worden,
en hun interrelaties, zullen aan bod komen. Deze toepassing van de EURIS me-
thode is overigens nog in ontwikkeling. In dit artikel wordt slechts een deel van
UniSpec behandeld, omdat het goed laat zien hoe EURIS gebruikt kan worden
voor de specificatie van interlockings.

Omdat er over de betekenis van de hierboven gefntroduceerde noties vaak
verwarring bestaat geven we hiervan een resume. EURIS is, ten eerste, een
methode voor het beschrijven van veiligheidssystemen voor spoorwegen. Het
methodische karakter is erin gelegen dat EURIS een gedistribueerde opbouw
suggereert uit generieke onderdelen. De opbouw correspondeert met de layout
van een to beveiligen deel van de infrastructuur. EURIS is, ten tweede, de
naam van de taal waarin de beschrijvingen worden genoteerd. Een LSC is een
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taalkundige constructie uit de taal EURIS, die correspondeert met de gene-
rieke onderdelen van de methode. UniSpec is een specificatie volgens de EURIS
methode van de hand van Peter Middelraad C.S. De UniSpec beschrijft een com-
plete verzameling generieke elementen waarmee in principe voor de nederlandse
situatie alle denkbare interlockings kunnen worden samengesteld. Dat betekent
niet dat UniSpec de veiligheidsfilosofie van de NS exact volgt, Middelraad C.S.
heeft in de UniSpec bepaalde gemotiveerde keuzes gemaakt voor verbetering en
vereenvoudiging.

2.1 Opbouw van EURIS
Zoals eerder besproken is de opbouw van het besturingssysteem van een deel
van het spoorwegnet vaak gesplitst in twee lagen: de logistieke laag en de con-
trolerende laag met uitvoerende taken (de interlocking). De laatste is een beli-
chaming van een aantal basisregels volgens welke treinen zich voortbewegen op
het spoor en veiligheidsprincipes. Een interlocking dwingt op deze wijze een be-
perkte ruimte van toegestane toestanden of die een emplacement kan aannemen.
De logistieke laag bepaalt de volgorde waarin deze. toestanden zich voordoen vol-
gens bepaalde ordeningsprincipes, bijvoorbeeld de overstaptijd kort houden, zo
min mogelijk wissels berijden, et cetera.

Uit de constatering dat de regels die de toestandsruimte van de interlocking
beschrijven redelijk stabiel zijn, en de toepassing per situatie (emplacement)
vrij homoloog, is bij Peter Middelraad C.S. de gedachte ontstaan aan een do-
meinspecifieke taal voor het beschrijven van interlockings. In deze taal wordt
een generiek systeem beschreven dat per concreet geval geYnstantieerd wordt
om interlockings op to leveren. Deze constatering is ook gedaan door ingenieurs
van Holland Railconsult. Zij kunnen automatisch grote delen genereren van de
beveiligingslogica voor de Vital Processor Interlocking.

Gegeven deze constatering zijn er een aantal mogelijke wijzen en keuzen van
architectuur generieke bouwblokken voor ieder onderdeel (zoals secties, seinen
en wissels) van de infrastructuur, en voor duidelijk onderscheidbare eenheden
daarbuiten. Een gedistribueerde architectuur noemen we dit. Deze generieke
bouwblokken, of elementen, worden beschreven met Logic and Sequence Charts,
kortweg LSC's genaamd. LSC's worden met elkaar verbonden en geven infor-
matie door met behulp van telegrammen. Tevens kunnen deze bouwblokken
gegevens uitwisselen met de logistieke laag en de infrastructuur. Aldus ontstaat
het model dat is weergegeven in Figuur 2.1. Een gedetailleerde beschrijving
van syntactische aspecten van EURIS wordt gegeven in Hoofdstuk 3. Een visie
op een mogelijke operationele betekenis van EURIS, met name de verwerking
van telegrammen, wordt eveneens gegeven in dit hoofdstuk. Een gedetailleerde
formele beschrijving van deze interpretatie van EURIS wordt gegeven in Hoofd-
stuk 4.

We geven nu eerst een korte introductie tot EURIS en het algemene idee
dat aan de operationele semantiek van EURIS ten grondslag ligt. Hiermee
krijgt de lezer hopelijk enige intuYtie, en daarmee enig houvast bij het lezen
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LOGISTIEKE LAAG

INFRASTRUCTUUR

Figuur 2.1: Basisarchitectuur van EURIS.

van de gedetailleerde beschrijving van de syntax van EURIS in Hoofdstuk 4.
Daarna geven we een voorbeeld van het gebruik van EURIS, aan de hand van
een voorbeeld dat niet gerelateerd is aan spoorwegen. In het laatste hoofdstuk
geven we een beschrijving van een toepassing van EURIS door Peter Middelraad
C.S. van Rail Infrabeheer, de UniSpec.

2.1.1 Het Koppelen van Elementen
De architectuur van EURIS handelt in de basis over elementen die communi-
ceren via kanalen. De koppelingsregels zijn geheel vrij, zodat men eenvoudig
algemene netwerken kan specificeren, die in principe niets met spoorwegen van
doen hoeven to hebben. Bijvoorbeeld:

I ------ )VI 1

r
I

F-I

f
Bij de realisatie van overwegen wordt van deze vrijheidsgraden gebruik gemaakt.
Binnen de EURIS methode bestaat er overigens geen concrete syntax om zulke

f
-

I '

1 .1
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koppelingen to beschrijven.

2.1.2 Logic Sequence Charts: een Introductie
In deze en de volgende paragraaf geven we een intuitie voor EURIS, en de
basisideeen van de operationele semantiek. Een uitgebreide discussie over de
syntax en interpretatie van EURIS is to vinden in Hoofdstuk 3. De discussie
gaat in belangrijke mate over LSC's, de belangrijkste EURIS constructie.

Kernachtig gezegd is EURIS een grafisch georienteerde, parallelle, event-
driven, zwak getypeerde, imperatieve specificatietaal. Men beschrijft in EURIS
een of meer processen. Elk proces bestaat uit een of meer procedures, die het
karakter van een imperatief programma hebben; deze procedures noemen we
in het vervolg flows. De processen kunnen communiceren, en daarbij data-
structuren uitwisselen; deze worden telegrammen genoemd. Ontvangst van een
telegram wordt bij deze een event genoemd; een event is een aanleiding om
een corresponderende flow uit to voeren. Ook een waardeverandering van een
variabele kan aanleiding zijn voor eventgeneratie en derhalve tot executie van
een flow. Waardes van variabelen kunnen veranderen ten gevolge van een as-
signment. De typische architectuur van een EURIS interlocking is to vinden in
Figuur 2.1 op bladzijde 10, waar elk element een proces is, bestaande uit een
aantal flows, dat leest en schrijft van en naar buurelementen, de logistieke laag
en de infrastructuur.

Het grafische formaat van een LSC heeft als basis een of twee super geposi-
tioneerde identieke lijsten van variabelen. Als het geen onduidelijkheid schept,
kan men zich tot een lijst beperken. Variabelen kunnen enige zogenaamde qua-
lifiers dragen, die attributen van variabelen specificeren. Bijvoorbeeld: laat
xi, X2, X3 variabelen zijn, waarbij Xl een inputvariabele is, dit wordt aan-
gegeven met `!'; een waardeverandering van 0 naar 1 voor X2 kan leiden tot
executie (eenmalig) van een flow, dit wordt aangegeven met `&'. Dit wordt als
volgt genoteerd:

X1 X2 X3

Trek nu onder elke variabelenaam een denkbeeldige verticale lijn. In Figuur
2.2 is dit aangegeven met een stippellijn. Op deze stippellijnen kunnen acties,
dat wil zeggen tests en assignments, worden geplaatst. Deze acties worden
,net elkaar verbonden via lijnstukken, a1dus ontstaan flows. Een voorbeeld van
hiervan wordt gegeven in Figuur 2.2, waar meerdere flows to onderscheiden
zijn. Merk op dat enkele van deze flows met elkaar samenvloeien. Als twee
flows samenvloeien zijn deze flows onafhankelijk van elkaar to beschouwen, maar
hebben ze vanaf een bepaald punt dezelfde functionaliteit; uit grafisch oogpunt
vallen deze flows vanaf zo'n punt samen. We zullen nu de betekenis van de flows
in Figuur 2.2 stuk voor stuk onder de loep nemen; samenvloeiende flows worden
hierbij uit elkaar getrokken.
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X2
T4

v

a
TI

(Xl=1)

T6 4 d

1. De flow bij het telegram met naam T1 dat is ontvangen over de poort a
heeft de volgende functionaliteit.

Figuur 2.2: Een LSC voorbeeld.

>1

a > T2
L(XBe)-Cloo. T3

A
T5

1

T1 a 0 >1

Als de inputvariabele Xl de waarde 0 heeft, dap zet deze flow bij executie
de waarde van de variabele X2 op 1. Dit heeft tot gevolg dat er een
verplichting ontstaat de flow, die we onder punt 4 hieronder bespreken,
uit to voeren. Als de inputvariabele Xl de waarde 1 heeft, dan verzendt
bovenstaande flow bij executie het telegram met naam T2 over poort a.
Telegrammen kunnen datavelden hebben, dit komt aan de orde in punt 3
hieronder.

2. De flow bij het telegram met naam T1 dat is ontvangen over de poort
b vertoont hetzelfde gedrag als de flow die hoort bij het telegram met
naam T1 dat is ontvangen over de poort a. Hierbij noteren (XI = 0) en
(Xl = 1) respectievelijk de tests of Xl de waarde 0 of 1 heeft, om een stuk
andere syntax to laten zien, het is equivalent met het kortweg noteren van
0 respectievelijk 1 op de as recht onder Xl.

i

I : Be)
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J

>1

_(X1=1)

3. De flow bij het telegram met naam T4 dat is ontvangen van de logistieke
laag heeft de volgende functionaliteit.

T4

v

Het geeft bij executie variabele X3 de waarde van Be, genoteerd als (X3 :
Be). Hierbij refereert Be naar een veld in het telegram T4; de waarde
van Be is in dit telegram vastgelegd. Denk bij een telegram dus aan een
telegramnaam plus een tabel met naam-waarde paren. Deze naam-waarde
paren worden niet expliciet gedeclareerd. Vervolgens wordt het telegram
met naam T3 verzonden over poort c.

4. De flow die wordt uitgevoerd als de variabele X2 geset wordt heeft de

5.

volgende functionaliteit.

&> (X3:Be)-coo. T3

Het reset eerst de variabele X2 (dit is impliciet en per definitie, omdat X2
een variabele van type & is, een one-shot variabele). Vervolgens krijgt de
variabele X3 de waarde van veld Be. Ten laatste wordt het telegram met
naam T3 verzonden over poort c. De connectie tussen X2 en deze flow
wordt gemaakt door het symbool &>- op de as van de X2.

De flow die bij het telegram met naam T5 dat is ontvangen van de infra-
structuur heeft de volgende functionaliteit.

T6 t d
A
T5

Het verzendt bij executie telegram T6 over poort d.
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2.1.3 Operationele Semantiek in Grote Lijnen
In de vorige paragraaf is in grote lijnen besproken hoe een proces beschreven
wordt met een LSC. Verder werd aangegeven dat er twee wijzen zijn waarop
events kunnen ontstaan: door telegrammen die ontvangen worden, en door va-
riabelen die ten gevolge van de executie van een flow van waarde veranderen.
Een belangrijke vraag is hoe het eerste event ontstaat bij het starten van een
implementatie, en nog belangrijker, in welke volgorde de telegrammen worden
verwerkt.

Om met de eerste vraag to beginnen, het is een basisregel om EURIS pro-
cessen zo to initialiseren dat er niet onmiddellijk interne events gegenereerd
worden, zie (Makkinga en Dijk 1995). Het eerste event zal dus ten gevolge van
een telegram uit de buitenwereld zijn.

Over de volgorde van telegramverwerking wordt in (Berger et al. 1992) ge-
zegd (in onze woorden) dat de executie van een flow neerkomt op het uitvoeren
van een sequentie acties bestaande uit tests, keuzes en assignments, eventueel
afgesloten door het sturen van een telegram op een poort.l Hierbij wordt het
volgende geeist in (Berger et al. 1992):

De executie van een flow kan niet getnterrumpeerd worden.

Een proces met onverwerkte events kiest hieruit een willekeurig volgend
event voor verwerking.

Er is geen door de taal opgelegde discriminatie op prioriteit van events.
(In implementaties wordt vaak wel een prioriteit gehanteerd, bijvoorbeeld
herroepen in EBS.)

Het is opvallend dat er in (Berger et al. 1992) niet wordt gesproken over de
parallelle verwerking van processen. Hoogstens blijkt uit de tekst dat de ele-
mentprocessen simultaan met de flowexecutie in staat moeten zijn om events
op to slaan. In de volgende twee Hoofdstukken (3 en 4) wordt een operationele
semantiek besproken die hier wel expliciete uitspraken over doet.

2.1.4 Voorbeeld: een Koffieautomaat
Om een beter idee to geven hoe de EURIS methode toegepast kan worden bij
het specificeren van systemen, geven we een klein voorbeeld van het gebruik van
EURIS. Dit voorbeeld is met opzet gekozen buiten de wereld van spoorwegen,
om to benadrukken dat EURIS in principe los staat van interlockings, en in een
veel breder kader kan worden toegepast. We beschrijven met behulp van EURIS
het gedrag van een koffieautomaat, in navolging van een specificatie van zo'n
automaat met behulp van zogenaamde `Prozess Ablauf Plane', een sterk aan
EURIS gerelateerde specificatiemethodiek, in (Beljaars 1992). Prozess Ablauf
Plane kunnen als voorlopers van EURIS gezien worden. De koffieautomaat

lEr wordt gedacht over het toevoegen van een `broadcast' aan EURIS; deze uitbreiding
wordt in dit project niet beschouwd.
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Figuur 2.3: Schema voor een Koffieautomaat.
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die we beschrijven is overigens verre van een geavanceerde machine, hij geeft
bijvoorbeeld geen geld terug, en levert melk noch suiker. Het voornaamste doel
van de specificatie in deze paragraaf is immers niet om een fraaie koffiezetter
to componeren, maar om via een eenvoudige en begrijpelijke -specificatie het
gebruik van EURIS to illustreren.

Deze koffieautomaat is onder to verdelen in twee componenten: een kas waar
de munten worden verzameld die door een gebruiker in de automaat worden ge-
stopt, en een koffiezetter die een bekertje koffie bereidt zodra een gebruiker
voldoende geld in de automaat heeft gestopt. Deze twee componenten vormen
afzonderlijke elementen in de to bouwen LSC's. De `infrastructuur' bestaat in
dit voorbeeld uit het gedeelte van de automaat waar de munten daadwerkelijk
worden verzameld, en waar de koffie daadwerkelijk wordt gezet, zijnde de on-
derdelen van de automaat waar de achtereenvolgende gebruikers direct mee to
maken hebben. De logistieke laag voert het onderhoud uit aan de koffieauto-
maat: het leegt regelmatig de kas, en vult regelmatig de koffie aan. We kunnen
de volgende communicatiekanalen onderscheiden.

van logistieke laag naar de kas en vice versa, om munten uit de automaat
to halen;

van logistieke laag naar de koffiezetter, om koffie in de automaat to stop-
pen;

van infrastructuur naar kas, om munten van gebruikers in to zamelen;

van kas naar infrastructuur, om eventueel munten to retourneren, in het
geval dat de koffie in de automaat op is;

van kas naar koffiezetter, om door to geven dat er voldoende geld is be-
taald, en er dus een bekertje koffie gemaakt dient to worden;

#---I a I I

b
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Figuur 2.4: LSO's voor een Koffieautomaat.

van koffiezetter naar kas, om door to geven dat de koffie op is, en het geld
van de laatste gebruiker geretourneerd moet worden;

van koffiezetter naar infrastructuur, namelijk het leveren van een beker
koffie.

Deze communicatiekanalen zijn schematisch weergegeven in Figuur 2.3. De
poort van KAS naar KOFFIEZETTER noemen we a, en de poort van KOF-
FIEZETTER naar KAS noemen we b. We stellen dat de poorten a en b aan
elkaar zijn gekoppeld, dit kan men niet in EURIS aangeven.

De twee LSC's behorende bij de koffieautomaat zijn weergegeven in Figuur
2.4. De betekenis van de variabelen in de LSC KAS is als volgt: KAS is het totale
bedrag in kas, INS is het bedrag dat in de automaat is gestopt sinds de laatste
keer dat een bekertje koffie is geproduceerd, en RET is een one-shot variabele die
wordt geset als een gebruiker zijn geld geretourneerd dient to krijgen. KAS en

(1
KOF

'( KOF : 1000),

A03

v

I

INS:INS-55)

INS) -
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INS hebben waardes in de integers, terwijl RET waardes in de booleans heeft. We
stellen, opnieuw buiten EURIS, de initiele waardes van de variabelen allemaal
op 0. De intuftie achter de flows in de LSC KAS is als volgt:

Telegram A01 vanuit de logistieke laag leegt de kas. De bijbehorende flow
geeft het interne veld Pr van dit telegram de waarde van het bedrag in
kas, zijnde KAS, en zet KAS zelf op nul. Vervolgens wordt een telegram A02
teruggestuurd naar de logistieke laag, om de waarde van Pr door to geven.

Telegram C01 vanuit de infrastructuur geeft aan dat een gebruiker geld
in de automaat heeft gestopt; het veld Am van dit telegram representeert
de grootte van het bedrag. De flow behorende bij dit telegram telt het
bedrag Am op bij INS. Als INS vervolgens kleiner is dan 55 cent gebeurt
er verder niets; als INS tenminste 55 cent is wordt er een telegram B01
naar KOFFIEZETTER gestuurd, als verzoek om een bekertje koffie to
produceren.

Als KOFFIEZETTER voorgaand verzoek, om een bekertje koffie to produ-
ceren, kan uitvoeren, dan zal het een telegram B02 terugsturen naar KAS.
De flow behorende bij dit telegram voegt het bedrag in INS toe aan het
bedrag in kas, zijnde KAS, zet INS op nul, en stuurt een telegram B04 terug
naar KOFFIEZETTER met de opdracht het bekertje koffie daadwerkelijk
to produceren.

Als KOFFIEZETTER het verzoek om een bekertje koffie to produceren
niet kan uitvoeren, dan zal het een telegram B03 terugsturen naar KAS. De
flow behorende bij dit telegram set de one-shot variabele RET. Hierdoor
wordt een intern telegram gegenereerd; de flow daarvan zorgt dat het
interne veld Re van dit telegram de waarde van INS aanneemt, en dat
INS op nul wordt gezet, en uiteindelijk wordt een telegram C02 aan de
gebruiker gestuurd 'om het bedrag in Re to retourneren.

De integer variabele KOF in de LSC KOFFIEZETTER representeert de hoeveel-
heid bekertjes koffie die de automaat kan produceren. De intuYtie achter de flows
in de LSC KOFFIEZETTER is als volgt:

Telegram A03 vanuit de logistieke laag vult de hoeveelheid koffie aan, zodat
er weer duizend bekertjes koffie gemaakt kunnen worden. Dat wil zeggen,
de flow behorend bij dit telegram geeft KOF de waarde duizend, waarna
het termineert.

Zoals al eerder gezegd, is het telegram B01 dat van KAS naar KOFFIE-
ZETTER wordt gestuurd een verzoek om een bekertje koffie to produceren.
Als dit mogelijk is, dat wil zeggen als KOF groter is dan nul, dan wordt een
telegram B02 teruggestuurd, zijnde de opdracht om het bedrag van 55 cent
to inkasseren 2. Als het niet mogelijk is een bekertje koffie to produceren,

2Merk op dat als de gebruiker meer dan 55 cent in de automaat stopt het bedrag boven
de 55 niet wordt geretourneerd bij het leveren van de koffie.
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omdat KOF nul is, dan wordt dit gemeld door een telegram B03 naar KAS
to sturen.

Telegram B04 van KAS naar KOFFIEZETTER representeert de opdracht
om een bekertje koffie to produceren. Dus de waarde van KOF wordt met 1
verminderd, en er wordt een telegram C03 naar de infrastructuur gestuurd,
wat de productie van het bekertje koffie voorstelt.

In het grafische formaat wordt opgelegd dat in declaraties van de vorm (ZZZ:
expressie) of (ZZZ=expressie) met ZZZ een interne variabele van het element,
en van de vorm (Am: expressie) of (Am=expressie) met Am een telegramveld,
de expressie aan de rechterkant van zo'n declaratie niet meer dan een voorkomen
van een interne variabele mag bevatten. In het eerste geval moet zo'n voorko-
men gelijk zijn aan de interne variabele aan de linkerkant van de declaratie, in
dit geval dus ZZZ. Dit is een lastige beperking, bijvoorbeeld, eenvoudige assign-
ments van de ene variabele aan de andere variabele zijn alleen to maken door
tussenkomst van een telegram. Verder dient een declaratie met daarin een voor-
komen van een interne variabele in de grafische beschrijving van een LSC altijd
geplaatst to worden recht onder de representatie van deze interne variabele aan
de boven- of onderzijde van de LSC.

2.2 Conclusies en Vervolgonderzoek
We hebben een informele beschrijving gegeven van de EURIS methode, en met
name van de specificatietaal EURIS, waarin afzonderlijke elementprocessen ge-
specificeerd kunnen worden. Binnen de EURIS methode worden communica-
tiekanalen tussen de verschillende elementen en naar de buitenwereld aange-
geven, zodat datastructuren kunnen worden uitgewisseld; voor het beschrijven
van zulke communicatiekanalen heeft de EURIS methode geen concrete syntax.
Bij onze modellering van EURIS hebben we gekozen voor het gebruik van dis-
crete tijdstappen, aangezien dit zich goed leent voor de beoogde formalisering
en implementatie.

In dit artikel hebben we verder een beschrijving gegeven, in de appendix, van
de talen TL en ECL en LECL, die een rol spelen binnen de EURIS toepassing
UniSpec, die is ontwikkeld door Rail Infrabeheer.



Appendices

2.3 Beschrijving van UniSpec
In UniSpec (Berger et al. 1992) vindt het ontleden van een emplacement in
elementen en het vergaren van situatie-specifieke gegevens over de elementen
Plaats in een drietal stappen. Bij elke stap hoort een aparte taal. Naast de
eerder genoemde taal EURIS komen in UniSpec dus nog drie andere talen voor,
to weten TL, ECL en LEM Evenals EURIS hebben deze talen een grafische
notatie. Aangezien het, voor een succesvolle studie en beschrijving van EURIS,
niet noodzakelijk is om deze drie talen volledig en precies to definieren, zullen
TL, ECL en LECL slechts schetsmatig worden besproken.

De eerste stap bij het ontleden van een emplacement is het onderkennen van
de topologie van het geheel en de typering van de componenten, zoals seinen,
secties en overwegen. Hiervoor wordt TL (Track Layout) gebruikt, waarin ie-
der element wordt voorzien van een unieke naam. In de tweede stap worden
elementen gefntroduceerd die de afzonderlijke componenten in de track layout
beschrijven, en worden de communicatiekanalen tussen deze elementen expliciet
gerepresenteerd en benoemd. In de derde stap wordt de informatie over de com-
municatiekanalen gecompleteerd, worden de communicatiekanalen van elemen-
ten met de buitenwereld beschreven, en worden alle parameters gespecificeerd
die door de elementbeschrijving in EURIS als emplacement- en situatiespecifiek
worden opgevoerd.

2.3.1 TL: Track Layout
Een track layout van een emplacement wordt opgebouwd uit de elementen: sein,
sectie, wissel met sectie (kortweg wissel), kruis, overweg en melder ten behoeve
van overweg. Opgemerkt dient to worden dat het hier slechts een voor de hand
liggende keuze van elementen betreft; EURIS verbiedt absoluut niet om deze
verzameling elementen to wijzigen of uit to breiden. Elk element dat in een
track layout voorkomt heeft een unieke naam, waarbij door Rail Infrabeheer
standaard conventies worden gebruikt.

In Figuur 2.5 wordt een voorbeeld gegeven van een track layout waarin alle
elementen verwerkt zijn. Het voorbeeld is een bewerking van (Berger et al. 1992,
Figuur 3). De elementen worden nu alle besproken.

19
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Figuur 2.5: Voorbeeld van een Track Layout.

1. Een sectie met naam N wordt aangegeven met

N

Het is een stylistisch uitgangspunt van TL om secties altijd horizontaal to
plaatsen.

2. Een sein met naam N wordt aangegeven met

N I--O
voor de rijrichting van links naar rechts, en met

0---H N

voor de rijrichting van rechts naar links. Een sein dient altijd voor een
rijrichting. Verder kan een sein alleen geplaatst worden op de koppeling
tussen secties, wissels en kruisen 3.

3. Wissels en kruisen worden gerepresenteerd door, respectievelijki--I
f- N' I N2-I

N

I

N

3Een kruising is een begrip dat slaat op `overlap' tussen wegverkeerstromen en spoorweg-
stromen

- - - -
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en de varianten die gevormd kunnen worden uit bovenstaande figuren door
spiegelen in de horizontale en verticale as. Bij een wissel is N een naam
voor het geheel en N' voor de sectie van de wissel. Een kruis heeft aparte
namen voor de samenstellende secties.

4. Een overweg met naam N is een toevoeging aan een sectie. Zo'n toevoe-
ging, en de combinatie van deze toevoeging met een sectie N', zien er als
volgt uit.

N N

De melder die men in een track layout kan aantreffen heet een AS, wat
staat voor Approach Starting point. Elk `pad' over het emplacement naar
een overweg bevat een dergelijke melder. Ze worden afhankelijk van de
onderhavige rijrichting aangegeven met

of t
N N

Een AS wordt, net als een sein, slechts geplaatst op de koppeling van
secties, wissels en kruisen.

2.3.2 ECL: Element Connection Layout

Zij gegeven een track layout. Voor ieder element dat in de track layout aanwe-
zig is worden wederom grafische elementen gegenereerd, voorzien van de reeds
toegekende unieke code van het element in de track layout. De poorten van
ieder grafisch element worden genummerd, met respectievelijk a, b, c en d. We
bespreken de grafische symbolen en de .principes achter de naamgeving van de
Poorten.
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1. Een sein N wordt weergegeven in onderstaande grafische box, met twee
uitgangen:

1

a--i f o
N

f- b

Bij een sein-element beet de uitgang aan de voet van het sein a, en aan de
andere zijde b. De `1' boven in het plaatje is de naam van de elementspe-
cificatie in EURIS.

Aangezien een sein in twee verschillende richtingen kan worden gebruikt,
kan een sein ook worden weergegeven met het in de verticale as gespiegelde
plaatje. In dit geval wordt ook de bijbehorende LSC gespiegeld.

2. Secties, wissels en kruisen worden weergegeven in onderstaande drie types.

3 2 -4-
N'

C

N
c

a r - -b a b a F----i b

N N

De Nen N' staan voor specifieke namen van de elementen in een emplace-
ment. Ook hier kunnen de elementen worden weergegeven met gespiegelde
plaatjes, in zowel de verticale als de horizontale as.

Bij een sectie-element heten de twee uitgangen a en b. Aangezien de
uitgangen zo'n element niet van elkaar zijn to onderscheiden, wordt niet
opgelegd welke uitgang a moet heten en welke b. Daardoor zijn er voor
ieder sectie-element twee mogelijke representaties.

Bij een wissel-element heet de enkele uitgang aan ene kant a, terwijl van
de twee uitgangen aan de andere kant, vanuit a gezien, de rechter b en de
linker c heet.

Bij een kruis-element heten de uitgangen aan de ene kant a en d, en aan
de andere kant b en c. Hierbij dient ervoor to worden gezorgd dat de

7

-i -i

r- --1

I
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uitgangen a en b in elkaars verlengde liggen. Als gevolg daarvan liggen de
uitgangen c en d ook in elkaars verlengde.

3. Voor overwegen is er geen expliciet grafisch element. Wat is een overweg?
Men zou kunnen stellen dat het een sectie met spoorbomen is, maar ook
dat het spoorbomen zijn die toevallig naast een sectie liggen. Die laatste
opvatting is terug to vinden in UniSpec. Een overwegsysteem verwerkt
over het algemeen treinverkeer uit twee richtingen. Elk mogelijk pad over
het spoor van en naar de overweg dient voorzien to zijn van een uit- dan wel
een aanmeldingsdetector, die bij het passeren van een trein aan het over-
wegsysteem melden dat de spoorbomen open mogen of dicht moeten gaan.
Verder moet het overwegsysteem geYnformeerd worden over de aanwezige
treinen en hun bewegingen, om de detectie-informatie op de juiste wijze
to kunnen verwerken. Derhalve worden in UniSpec context overwegsys-
temen als elementen opgenomen in de `elementcommunicatieketens'. Een
overwegsysteem is hierbij een element met een variabel aantal poorten,
afhankelijk van het aantal secties dat door de overweg beveiligd wordt.

Overwegen worden impliciet weergegeven door de bijbehorende melders.
Er zijn twee types automatische melders: de AS (Approach Starting) die
meldt dat een trein in aankomst is, en dus de spoorbomen bij de overweg
gesloten dienen to worden, en de SCD (Signal Clearance Delay) die meldt
dat de trein de overweg gepasseerd is, en dus de overweg weer vrijgege-
ven kan worden. Zowel AS als SCD geven hun meldingen door naar een
meldpunt AM (Approach Monitoring). De expliciete grafische weergave
van een overweg zoals in TL komt to vervallen.

De functionele elementen AM en AS en SCD kunnen slechts informatie
over treinverkeer in een richting verwerken. Aangezien in het algemeen
treinverkeer in beide richtingen mogelijk is, vraagt een overweg om twee
AM elementen en tenminste twee AS en SCD elementen (aan weerszijden
van de overweg). De informatie van de twee AM elementen wordt door-
gespeeld naar een centraal element AMC. In feite vormen de AM's en de
bijbehorende AMC een element, dat met het oog op grafische vormgeving
door aantal aparte symbolen wordt afgebeeld. De verbindingen tussen
deze symbolen worden nader gepreciseerd in LECL.

De elementen AM en AS en SCD worden grafisch weergegeven met de
richting van het treinverkeer waar ze informatie over kunnen verwerken,
en met twee uitgangen. Pijlen (t-, t->, -*) worden gebruikt om expliciet
aan to geven voor welke rijrichting een element dient. In de huidige EURIS
praktijk bi Rail Infrabeheer worden pijlen slechts gebruikt in de elementen
AM, SCD4 en AS.
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r-11-i
AM

a --a

N

9

SCD

a-
N

AM

b b r-- a

N

7

SCD

b b i- a

N

12-i r- 12-- i
AS

a --r

N

AS

b b r- a

N

De naamgeving van de poorten is precies zoals in de symbolen is aange-
geven, en kent dus geen vrijheidsgraden.

1 11
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4. Het element AMC' heeft als symbool

AMC

N

Merk op dat een AMC geen poorten heeft. Zie Paragraaf 2.3.3 voor een
nadere bespreking van dit fenomeen.

5. In Principe staat ECL toe om bidirectionele elementen als volgt to repre-
senteren (zie (Berger et al. 1992)):

9

a-i

N

b b

9

r- a

N

In de huidige UniSpec wordt dit symbool (nog) niet toegepast. Het sectie-
element is een voorbeeld van een bidirectioneel element, dat echter wordt
gekarakteriseerd door het (eveneens symmetrische) sectiesymbool.

Iedere uitgang van een grafisch element dient gekoppeld to worden aan precies
een uitgang van een ander grafisch element. Deze koppelingen worden vastge-
steld op basis van de track layout. In Figuur 2.6 is het eerdere voorbeeld uit
Figuur 2.5 uitgewerkt in ECL.

2.3.3 LECL: Logical Element Connection Layout
We hebben uitgelegd hoe een emplacement in TL wordt omgezet in ECL, waarin
de aanwezige elementen grafisch zijn weergegeven, en aan elkaar zijn gekoppeld
via wederzijdse uitgangen. Deze verbindingen noemen we in het vervolg kanalen.

Bij de stap van ECL naar LECL worden de gekoppelde uitgangen van de
grafische elementen voorzien van een richting. Namelijk, er wordt voor ieder

4 Het is niet duidelijk wat het nummer van deze elementen SCD en AMC is in de huidige
versie van UniSpec (Middelraad en Meij 1996).

F--- ?-
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Figuur 2.6: Voorbeeld van het gebruik van ECL.
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kanaal aangegeven welke kant de entry `N' is, en welke kant de exit X. Als
tenminste een van de elementen unidirectioneel is, zoals het geval is bij AM,
AS en SCD, dan krijgt het kanaal de bijbehorende richting. (Merk op dat twee
gekoppelde unidirectionele elementen altijd dezelfde richting dienen to hebben.)
Kanalen tussen bidirectionele grafische elementen, zoals bijvoorbeeld de grafi-
sche elementen die horen bij seinen, secties, wissels en kruisen, worden gesplitst;
voor beide richtingen wordt een kanaal gecreeerd.

Een AMC element wordt met ieder van zijn bijbehorende AM elementen
verbonden via een dubbele lijn, om aan to geven dat het hier geen regulier
communicatiekanaal betreft.

Verder wordt bij ieder element aangegeven of, en in welke richting, er contact
is met de logistieke laag en met de infrastructuur. Hierbij worden de volgende
symbolen gebruikt.

I:

,:

informatiestroom van de logistieke laag naar het element;

informatiestroom van het element naar de logistieke laag;

informatiestroom van het element naar de infrastructuur;

I: informatiestroom van de infrastructuur naar het element.

Bij seinen en wissels worden alle vier de informatiestromen aangegeven. Name-
lijk, de logistieke laag moet aan een sein door kunnen geven dat het van kleur
dient to veranderen, of aan een wissel dat het dient to worden omgezet. Deze
informatie wordt eerst doorgespeeld van de logistieke laag naar het element be-
horende bij het betreffende sein of de betreffende wissel. Indien deze opdracht
geen gevaar voor de veiligheid betekent, geeft het element de opdracht door aan
het sein of de wissel. Na eventuele uitvoering van de opdracht geeft sein/wissel
dit door aan het element, dat de informatie weer doorspeelt aan de logistieke
laag.

Bij secties en kruisen worden drie van de vier informatiestromen aangegeven.
De stromen van infrastructuur naar element en van van element naar logistieke
laag zijn eenvoudig to verklaren. Een sectie moet bijvoorbeeld een bezetmelding
via zijn bijbehorende grafische element door kunnen geven aan de logistieke laag.
De informatiestroom van element naar infrastructuur dient voor het doorgeven
van telegrammen betreffende ATB (Automatische Treinbefnvloeding).

De grafische elementen AS en SCD en AM kennen geen informatiestromen
van en naar logistieke laag en infrastructuur. Het element AMC heeft dezelfde
drie informatiestromen als secties en kruisen. De stromen van infrastructuur
naar element en van van element naar logistieke laag zijn aanwezig zodat een
overweg via zijn bijbehorende grafische element door kan geven aan de logis-
tieke laag dat het open of dicht is gegaan. Ook de stroom van element naar
infrastructuur is hier goed to verklaren; bij melding van een AS element dat een
trein in aantocht is, dient het element AMC aan de overweg door to geven dat
de spoorbomen dicht moeten.
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In de LECL beschrijving van een emplacement worden alle elementen aange-
geven die benodigd zijn om een interlocking voor dat emplacement to realiseren.
Tevens wordt precies gemaakt hoe de poorten van de elementen verbonden zijn,
en door welke elementen interactie met de buitenwereld wordt onderhouden.
Afhankelijk van de wijze waarop de LSC's zijn geconstrueerd kan de LECL nog
extra informatie bevatten. De LSC's kunnen namelijk parameters specificeren;
dit zijn interne `read-only' variabelen die tijdens de opstartfase geinitialiseerd
worden, en daarna niet meer van waarde veranderen. Een LECL dient voor
elementen waarvan de bijbehorende LSC's parameters bevatten, de uitverkoren
waardes to specificeren.

Uiteindelijk wordt een LECL tekening van een emplacement gebruikt om de
bijbehorende LSC's to specificeren. Opgemerkt dient to worden dat deze LSC's
niet alle informatie bevatten, namelijk, de informatie over koppelingen van ele-
menten en over initialisatiewaardes van variabelen worden niet in de LSC's
meegenomen. Voor deze informatie dient dus alsnog de LECL representatie
beschouwd to worden.

In Figuur 2.7 is het al eerder gebruikte voorbeeld uitgewerkt in LECL, zij
het dat de initialisatie van de parameters achterwege is gelaten.

2.3.4 De Simulatie-omgeving
In de simulatie-omgeving (Makkinga en Dijk 1995) wordt een grafische weergave
van een emplacement gebruikt om de toestanden to representeren en to anime-
ren. In deze representatie zijn TL, ECL en LECL geintegreerd. LSC is wel
expliciet en conform de beschrijving in deze bundel aanwezig in de simulatie-
omgeving.
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Hoofdstuk 3

Syntax en Interpretatk van
EURIS

J.A. Bergstra
W.J. Fokkink

S.F.M. van Vlijmen

In dit hoofdstuk wordt de syntax van EURIS besproken en wordt een informele
interpretatie gegeven. Bij beide noties is enige voorzichtigheid op z'n plaats,
omdat EURIS een taal in ontwikkeling is. Wat betreft de syntax, beschrijven
we het merendeel van de constructies zoals aangetroffen in (Berger et al. 1992),
(Makkinga 1994), (Makkinga en Dijk 1995) en (Middelraad en Meij 1996) en
die als essentieel zijn aangeduid door onze partners van Holland Railconsult.

Wat betreft de semantiek, er zijn meerdere interpretaties van EURIS in
omloop. Bijvoorbeeld de interpretatie van (Berger et al. 1992); de simulator
(Makkinga 1994) en (Makkinga en Dijk 1995); de EBS implementatie. Wij
formuleren een operationele kijk op EURIS die zo ruim is dat interpretaties als
de simulator en EBS omvat lijken to worden en die aan de andere kant dusdanig
beperkt is dat verificatie niet bijvoorbaat buiten de mogelijkheden van de huidige
techniek valt en de procesgang in de tijd betrekkelijk goed voorstelbaar 'is. In
het volgende hoofdstuk wordt deze operationele kijk geformaliseerd met behulp
van discrete'tijd proces algebra.

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In Paragraaf 3.1 wordt een inlei-
ding gegevven tot de specificatietaal ASF+SDF die gebruikt wordt om stukjes
EURIS grammatica in vast to leggen. De taal EURIS wordt in detail bespro-
ken in Paragraaf 3.2, in het bijzonder die elementen in de taal die naar ons
idee de kern van de taal vormen. Na deze verhandeling over de syntax komt in
Paragraaf 3.3 een opvatting over de operationele betekenis van EURIS aan de
orde. Hier worden uitspraken geformuleerd over het gedrag, met name in relatie
tot tijd, en wordt een aantal aannames geponeerd. De werking van EURIS die
hier beschreven wordt zal als uitgangspunt dienen bij de formele beschrijving
van EURIS. We sluiten of met enige opmerkingen over EURIS en enkele vragen
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voor vervolgonderzoek.

In dit hoofdstuk wordt de IDEAL notatie (Makkinga 1994) buiten beschou-
wing gelaten. IDEAL zou later een rol kunnen spelen in eventuele aanvullende
tooling voor EURIS (Bol et al. 1994).

3.1 ASF+SDF
We zullen de specificaties van de datatypes van LSC presenteren in de specifi-
catietaal ASF+SDF (Klint 1993). Dit is een modulaire algebrafsche specifica-
tietaal, ontstaan als een combinatie van ASF (Algebraic Specification, Forma-
lism) (Bergstra et al. 1989) en SDF (Syntax Definition Formalism), zie voor deze
formalismen (Heering et al. 1989, Deursen et al. 1996). De abstracte syntax van
termen wordt in aparte modules gedefinieerd. Modules kunnen hierbij andere
modules importeren. Naast de syntax geeft ASF+SDF ook de mogelijkheid om
de semantiek van modules to beschrijven, met behulp van (conditionele) ver-
gelijkingen. Van deze mogelijkheid zullen wij beperkt gebruik maken; meestal
zullen we eigenschappen informeel beschrijven. ASF+SDF kent een uitgebreide,
goed onderhouden tool-ondersteuning, zoals een syntax-directed editor, een par-
ser, een pretty printer, een debugger en een compiler. ASF+SDF is eerder
gebruikt om de syntax en statische semantiek van IDEAL vast to leggen zie
(Bol et al. 1994). De opbouw van een module in ASF+SDF is als volgt:

imports (namen van to importeren modules)

exports

sorts (namen van to definieren soorten)

lexical syntax (lexicale syntaxdefinitie)

context-free syntax (context-vrije syntaxdefinitie)

Bovenaan in iedere module zullen we in bet vervolg ook nog de naam van de mo-
dule meegeven. Achter imports wordt aangegeven welke (reeds gedefinieerde)
modules in deze module dienen to worden gefncorporeerd, en achter sorts volgt
welke nieuwe soorten in deze module worden gedefinieerd. We spreken ook vaak
van type i.p.v. soort.. Soort en type hebben dezelfde betekenis. In de lexicale
en context-vrije syntax wordt beschreven welke syntactische constructen wor-
den toegestaan, en van welke soort zo'n construct is. Dit gebeurt typisch door
middel van uitdrukkingen van de vorm

"func" "(" Soorti "," Soort2 ")" -> Soort3

Dit geeft aan dat een uitdrukking van de vorm f(terml,term2) een term is
van de soort Soort3, waarbij terms en term2 termen dienen to zijn van soort
respectievelijk Soortl en Soort2. Hierbij is Soort3 altijd een nieuwe soort, die
is gedeclareerd onder sorts. De aanhalingstekens geven aan dat de expressies
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func en ( en , en ) als letterlijke syntactische expressies geinterpreteerd dienen
to worden.l

Twee regels van de vorm

Exprl -> Soort
Expr2 -> Soort

kunnen samengenomen worden tot de enkele regel

Expr1 I Expr2 -> Soort

Naast I zullen we nog de volgende afkortingen en standaardconstructen uit con-
text vrije grammatica notaties tegenkomen in de specificaties:

[Expr] zegt dat Expr optioneel is;

[Expr] * noteert een lijst van nul of meer expressies van de vorm Expr;

[Expr] + noteert een lijst van een of meer expressies van de vorm Expr;

[Expr "Terminal"] * noteert een lijst van nul of meer expressies van de
vorm Expr, gescheiden door het symbool Terminal;

[Expr "Terminal"]+ noteert een lijst van een of meer expressies van de
vorm Expr, gescheiden door het symbool Terminal;

0-9 noteert de cijfers van 0 tot en met 9;

a-z noteert de letters in het alphabet, en A-Z noteert de bijbehorende
hoofdletters.

ASF+SDF is niet grafisch georienteerd, echter, met enkele aanvullende concep-
ten verwachten wij dat de gehele syntax van LSC met ASF+SDF in detail kan
worden vastgelegd. In dit hoofdstuk wordt die mate van detail niet nagestreefd,
omdat er in eerste instantie voor ons behoefte bestaat aan een meer informele en
intuYtieve beschrijving. Het gebruik van ASF+SDF beperkt zich daarom tot het
vastleggen van types en de expressies van zo'n type, zoals bijvoorbeeld voor de
verzameling van variabelenamen, zie de module BasicName in Paragraaf 3.2.1.
Aanvullend worden vaak op informele wijze twee classificaties gegeven waarvan
de uitwerking in ASF+SDF de lijn van het verhaal door een overdaad aan tech-
nisch detail zou verstoren. De eerste classificatie heet welgevormdheid. Hiermee
wordt voor ieder type de deelverzameling van termen van dit type gedefinieerd
waaraan een semantische betekenis verleend kan worden. Indien voor een type
geen welgevormdheidscriteria worden geformuleerd, betekent dit dat alle termen
van dit type (die meestal zijn gedefinieerd met behulp van ASF+SDF) welge-
vormd zijn. De tweede classificatie heeft betrekking op semantische equivalentie
tussen termen van een zelfde type. Twee welgevormde maar syntactisch on-
gelijke termen t1 en t2i genoteerd door tl 0 t2, kunnen in de semantiek toch

IOverigens mag men deze `standaard' functievorm ook schrijven als func(Soortl,Soort2)
Soort3. Maar in het algemene geval moeten de eindsymbolen van een taal omgeven worden

net " en 11 .
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dezelfde betekenis hebben, genoteerd door tl = t2. Een typisch voorbeeld hier-
van zijn de welgevormde termen abc en a/b/c van type Direct ionGrouping
(zie Paragraaf 3.2.1); er geldt abc 0 a/b/c, maar abc = a/b/c.

3.2 Syntax van EURIS
De syntax van EURIS valt uiteen in grofweg twee delen, de declaratie van ob-
jecten en de definitie van zogenaamde flows. Deze paragraaf is ook zo opgezet.
In Paragraaf 3.2.1 worden declaraties van variabelen over klassieke datatypes,
declaraties van tellers en telegram genererende processen, functies en de poort-
wijzer % behandeld. Merk op dat hier `poortwijzer' door ons als naam voor
het symbool % wordt ingevoerd. Daarna, in Paragraaf 3.2.2, komt de notie van
een referentietralie aan de orde, het grafisch kader waarbinnen flows getekend
worden. De flows zelve komen aan de beurt in Paragraaf 3.2.3.

3.2.1 Declaraties

NameSymbol

exports

sorts Digit UpperCase LowerCase Letter NameSymbol

lexical syntax

[0-9] -> Digit

[A-Z] -> Uppercase

[a-z] -> LowerCase

LowerCase I UpperCase -> Letter

Digit I Letter -> NameSymbol

BasicName

imports NameSymbol

exports

sorts BasicName

lexical syntax

Letter NameSymbol NameSymbol [NameSymbol]* -> BasicName

Definitie 3.2.1 Een basic name is een rijtje van drie of meer symbolen dat
begint met een letter. Een basic name is case-insensitive, en alleen de eerste
drie symbolen zijn significant.
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Voorbeelden van basic names zijn XLI, T05a. De volgende rijtjes zijn geen basic
names: t, X, AB, 5BC. Wegens de case-insensitivity en het feit dat slechts de
eerste drie symbolen significant zijn hebben we bijvoorbeeld dat ABC = abc =
abc07 = AbC87D, et cetera.

De volgende specificatie beschrijft poortnamen. Deze worden in LSO's ge-
bruikt, ten eerste, om to detecteren over welke poort een telegram ontvangen is
of verstuurd wordt, en ten tweede om varianten van namen van variabelen to
kunnen genereren.

Direction

exports

sorts Direction DirectionGrouping

lexical syntax

a I b I C I d I Direction

[ [a I b I c I d]+ 11/11 ]* -> DirectionGrouping

Hierbij noteert [ [a I b I c I d] + ]* de collectie rijtjes van nut of meer
elementen, waarbij de elementen bestaan uit niet lege strings opgebouwd uit a
en b en c en d; de elementen in ieder rijtje worden van elkaar gescheiden door
middel van bet / symbool. Deze collectie is to ruim, zie Definitie 3.2.2 even
verder in de tekst.

Sommige termen uit Direct ionGrouping die syntactisch verschillend zijn
hebben toch dezelfde betekenis; een term waarin alle daarin voorkomende poort-
namen gescheiden worden door / symbolen heeft dezelfde betekenis als een term
met die poortnamen in dezelfde volgorde maar zonder / symbolen. Dus bijvoor-
beeld a/b=ab en d/b/a=dba, maar ab/c # a/b/c en a/b/c # b/a/c.

Dat volgorde van belang is blijkt ook uit de volgende voorbeelden. In de
eerste wordt versie b van MNO geassigneerd:

a/b

MNO

->*1-
In de eerste wordt versie a van MNO geassigneerd:

b/a

MNO

->* 1-
Aangezien volgorde van belang is, vatten we Direct ionGrouping niet op als
de verzameling partities van de machtsverzameling van {a, b, c, d}. Direction-
Grouping bevat in de gegeven definitie echter ook ongewenste termen. Daarom
definieren we de volgende eis voor welgevormdheid.

"" ->

/
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Definitie 3.2.2 Een term t uit Direct ionGrouping beet welgevormd als allo
poortnamen hoogstens een keen in t voorkomen.

Dus bijvoorbeeld a/bd is wel welgevormd, maar ab/b is niet welgevormd.

Definitie 3.2.3 Een qualification is een string die is opgebouwd volgens de vol-
gende grammatica.

Qualification

imports Direction

exports

sorts Qualification Initiator PageReference Dimension

lexical syntax

#" 1 1)?#" 1 "»#" 1 11011 1 1$11 1 I'V -> Initiator
[1-9][0-9]* -> PageReference

[1-9][0-9]* -> Dimension

"!" I "diamond" I "" -> AdditionalQualifier

context-free syntax

AdditionalQualifier -> Qualification

"»" DirectionGrouping -> Qualification

"[»]" DirectionGrouping -> Qualification

"[" Dimension "»]" Direction -> Qualification
""»" Direction -> Qualification
""" Dimension "»" -> Qualification
[AdditionalQualifier] Direction -> Qualification

[AdditionalQualifier] "[]" Direction -> Qualification

[AdditionalQualifier] IT T' Direction -> Qualification

[AdditionalQualifier] "[11" Dimension

Direction -> Qualification

[AdditionalQualifier] Qualification

[AdditionalQualifier] Dimension -> Qualification

[AdditionalQualifier] Qualification

[AdditionalQualifier] "[_]" -> Qualification

[AdditionalQualifier] "*" PageReference -> Qualification

[AdditionalQualifier] "[*" PageReference "]"

-> Qualification
[AdditionalQualifier] Initiator

DirectionGrouping -> Qualification

[AdditionalQualifier] Initiator [Initiator]+

Direction -> Qualification
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Definitie 3.2.4 Een declaratie is een paar van een basic name N en een qua-
lification Q. De notatie voor dit paar is de superpositie

Q
N.

Basic names mogen niet voorzien zijn van twee dezelfde initiators, aangezien in
zo'n geval de twee verschillende verschijningsvormen van de variabele niet van
elkaar to onderscheiden zouden zijn. Dus een qualifier zoals @@ is niet toege-
staan. Dit wordt uitgedrukt met behulp van de volgende welgevormdheidseis
voor qualifiers.

Definitie 3.2.5 Een term t uit Qualification is welgevormd als iedere initi-
ator hoogstens een keer in t voorkomt.

Ook behoud van volgorde van initiators is van belang voor eenduidige interpre-
tatie, om dezelfde reden als reeds vermeld werd voor Direct ionGrouping, zie
het voorbeeld aldaar. Dus we stellen bijvoorbeeld @& i4 &@.

Alvorens verder to gaan met de behandeling van de syntax, wordt de in-
terpretatie van de zojuist behandelde noties kort besproken om de intuYtie to
versterken. Men kan stellen dat een qualification is opgebouwd uit vier groepen
sYmbolen.

1. Symbolen die het type van een object aangeven. Er zijn drie types objec-
ten: klassieke datastructuren, tellers en telegram genererende processen,
en functies. De klassieke datastructuren zijn:

leeg . boolean
[] integer

tabel met als index een integer, en Boolse waarden
["] . tabel met als index een integer, en integer waarden

x . tabel met als index een rijtje van x integers, en boolean
waarden

["x] . tabel met als index een rijtje van. x integers,
en integer waarden
tabel met als index een natuurlijk getal, en Boolse waarden

[_] . tabel met als index een natuurlijk getal, en integer waarden

Tellers worden aangegeven met #, en de telegram genererende processen
worden aangegeven met ?#, »#, @, $ en &, en de functies met *y en [*y].
De definitie van een functie wordt altijd elders gespecificeerd; het blad
waarop de definitie staat wordt aangegeven met het getal y.

2. Het symbool » geeft aan dat een object een constante is, dat wil zeggen
een variabele die tijdens de initialisatiefase van een element een waarde
krijgt en daarna niet meer van waarde kan veranderen. (In de simulator
wordt dit construct genoteerd met >.)

3. Additionele symbolen zonder operationele betekenis die aangeven dat een
object gerelateerd is aan de toestand van de logistieke laag, , of van de

"

=
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infrastructuur, !. (In de simulator wordt dit construct genoteerd met
Ze dienen als geheugensteuntje om de intentie en intuYtie bij een object
versterken.

4. Direct ionGrouping, zijnde groeperingen van deelverzamelingen van I
externe poorten van een element. Per element van de groep wordt e4
object gecreeerd. De slashes / vormen de scheidingstekens van de groepe
Hierbij geldt, zoals reeds eerder werd opgemerkt, dat indien er geen slash
tussen de poortnamen staan, dit gelezen dient to worden alsof er slash
staan tussen alle poortnamen van de direction.

Met de constructie uit punt 4 hierboven kan met een declaratie meer dan eE
object gecreeerd worden. Bijvoorbeeld, er worden vier timers gefntroduceei
zowel met

#abcd
ABC

als met
#a/b/c/d

ABC

Daarentegen worden twee integer constanten gecreeerd met

[»] ad/b
XYZ

een voor de richtingen a en d, en een voor de richting b. Directions zijn feitelij
naamextensies, ze hebben geen operationele betekenis.

Het is toegestaan om meerdere initiators to kiezen in een qualification; initi
ators zijn de symbolen voor de tellers en telegram genererende processen. Oo
dit dient om meerdere objecten in een keer to kunnen declareren. Bijvoorbeelc
met

MRN

&
worden in een keer de one-shot MRN en het cyclische alarm MRN gedeclareerd.

Definitie 3.2.6 Een declaratie die een object creeert beet enkelvoudig; een de
claratie die meer dan een object creeert heet meervoudig.

Definitie 3.2.7 Gegeven een meervoudige declaratie, elk individueel object da
door deze declaratie ontstaat heet een version van de declaratie. Zoals we hier
boven hebben laten zien kan men meervoudige declaraties verkrijgen door mee
dan een initiator to kiezen of door een element uit Direct ionGrouping toe b
voegen.

Definitie 3.2.8 De deelrijtjes van een declaratie die tevens dienen om meer
voudigheid to bereiken, worden version symbols genoemd. Direct ionGroupinj
dient zuiver om meervoudigheid to bereiken; daarentegen zijn initiators in d,
eerste plants procestypes. Met VersionSymbol duiden we de verzameling vai
alle version symbols aan.

,

H
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Bijvoorbeeld,

»#@&
ABC

heeft drie version symbols, to weten »# en @ en &, en

&ac/bd
XXX

heeft twee version symbols, to weten ac en bd.
We breiden Definitie 3.2.8 uit om ook over het version symbol van een en-

kelvoudige declaratie to kunnen spreken.,

Definitie 3.2.9 Bij een enkelvoudige declaratie is het version symbol de basic
name van de declaratie.

3.2.2 Referent iet ralie
Flows zijn programma's die worden opgebouwd uit basisconstructies, waarvan
een deel zijn betekenis ontleent aan de positie in het vlak. Om in Paragraaf
3.2.3 eenvoudiger over flows to kunnen spreken, en om de syntax van LSC's in
kaart to brengen, voeren we hier wederom een aantal begrippen in.

Definitie 3.2.10 Een poortwijzer is een constructie om vanuit een flow to kun-
nen testen op de naam van de poort waarop een telegram is ontvangen. Een
poortwijzer wordt genoteerd met het symbool %.

Definitie 3.2.11 Een referentierij is een geinterspatieerde rij van nul of meer
declaraties en poortwijzers.

"et volgende rijtje is een deal van de referentierij uit LSC 2.3 van Track Section
van UniSpec, versie 18 juni 1996.

! » [»] ?#

RDI % TO PTS TSL TRD

Mark op dat een deel van de referentierij ook weer een referentierij is. In een
referentierij mogen poortwijzers en declaraties herhaald voorkomen. Dus de

volgende rij, met dubbele voorkomens van RDI en TSU, is ook een welgevormde
referentierij.

RDI % RDI

! » [»] ?# !

TO PTS TSL TRD TO

Definitie 3.2.12 Een referentierij is welgevormd als voor elk paar declaraties
In de rij die dezelfde basic names hebben, geldt dat hun qualifications gelijk zijn.

!
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Volgens bovenstaande definitie is dan ook de volgende referentierij welgevormd:

abc a/b/c @& @&

NIJ NIJ ABC ABC

Maar

en

zijn niet welgevormd.

abc a/b/c &ab ab @&

NIJ NIJ FIT FIT ABC

abc a/b/c &ab @& &@

NIJ NIJ FIT ABC ABC

Definitie 3.2.13 Een referentie-as is een denkbeeldige verticale lijn vanaf een
poortwijzer naar beneden lopend, of vanaf het hart van een basic variable name
van een declaratie naar beneden lopend.

Een referentie-as geeft het verband tussen een operatie en (een variant van) een
variabele; een referentie-as gaat door het hart de basic name van precies een
variabele, en alle (anonieme) operaties op zo'n referentie-as slaan op deze varia-
bele. In het vervolg zullen we voor de duidelijkheid denkbeeldige referentie-assen
soms expliciet maken door middel van stippellijnen. In het normale gebruik van
LSC worden deze lijnen echter niet getekend.

Definitie 3.2.14 Zij gegeven een referentierij. De denkbeeldige figuur die ont-
staat door alle referentie-assen toe to voegen heet een variabelen referentietralie.

Definitie 3.2.15 Een externe poortas is een denkbeeldige verticale lijn ter lin-
ker of rechter zijde van een variabelen referentietralie, en wel zo ver buiten
het tralie dat er voldoende ruimte is om flowoperaties op de referentie-assen to
plaatsen.

Definitie 3.2.16 Een variabelen referentietralie tezamen met de poortassen ter
linker en rechter zijde noemen we een referentietralie,.

Het referentietralie geeft het grafische formaat waarbinnen flows gedefinieerd
kunnen worden. Als er een referentierij is, dan worden de flows behorende bij
een referentierij alle onder deze rij geplaatst. Overigens kan een referentierij
leeg zijn, dus het onderstaande is ook een LSC:

103 a b 103

en ook
X00 a-/

Een illustratie van de, hierboven besproken begrippen kwam in een informele
context ter sprake in Hoofdstuk 2. In Figuur 3.1 en Figuur 3.2 worden twee
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?#

FIND

&@

MRN

Figuur 3.1: Deel van Signal 1.3.

&bc abc
FIT FIT PTSO

**0

»abc
NIJ

*1*

*0*

*0

41

Figuur 3.2: Deel van Point with 'Lack Section 3.7. Merk op dat de referentierij
niet welgevormd is volgens Definitie 3.2.12.

&---
1 *

* 1*
* 1

*< * *1 0
*I&
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------------
RI Rn

FLOWS

Figuur 3.3: De basisvorm van een referentietralie.

fragmenten uit UniSpec weergegeven. Figuur 3.1 beschrijft een deel van de LSC
van Signal 1.3 (versie 4 juli 1996), en Figuur 3.2 bevat een deel van in Point with
Track Section 3.7 (versie 18 juni 1996). Merk op dat de referentierij hiervan niet
welgevormd is volgens Definitie 3.2.12.

In Figuur 3.3 is weergegeven hoe een referentietralie er in zijn algemeenheid
uit ziet. De Ri zijn poortwijzers of declaraties, en het donkere gebied in deze
figuur bevat de flows. Dit gebied heeft geen vaste omvang anders dan die op-
gelegd door de lengte van de referentierij, de plaatsing van de poortassen, en
de omvang van het uitvoermedium. Dus als men in bet gebied in Figuur 3.3
onderaan een flow extra tekent, dan wordt bet gebied simpelweg groter.

Definitie 3.2.17 Een gebied als aangegeven in de voorgaande figuur noemen we
een matrix. Flows hebben een overwegend lineair horizontaal karakter. Alleen de
verbindingslijnstukken kunnen verticaal lopen. Om deze reden is het natuurlijk
om over regels to spreken in het gebied. Men is volkomen vrij in het kiezen van
de regelposities, de lengte en de afstand tussen de regels. Men dient er alleen
op to letten dat flowsymbolen elkaar niet overlappen. Aangezien deze symbolen
enige omvang hebben is er wel een bovenste en een onderste regel voor een
bepaalde rij flowsymbolen, gegeven een vaste matrixomvang.

3.2.3 Flows

Een flow is een grafische structuur die volgens bepaalde regels opgebouwd wordt
en geplaatst wordt in een referentietralie. Het belangrijkste punt in deze is dat
flows operaties kunnen bevatten die niet tekstueel verwijzen naar het object
waar zij betrekking op hebben. Deze noemen wij anonieme operaties. Dergelijke
operaties dienen op een referentie-as geplaatst to worden. Om de discussie over
flows to vereenvoudigen werden daarom in de vorige paragraaf begrippen zoals
referentietralie en referentie-as ingevoerd.

Een flow is opgebouwd uit zeven basisconstructen:

executieconditie

test
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case

assignment

schrijfactie

terminatie

samenloop

We beginnen met het begrip samenloop nader to omschrijven. Twee of meer
flows Fl,..., F", lopen samen als er een flow F7e+x is die de flows Fl,..., F voort-
zet. Bijvoorbeeld:

ABC DEF

>0

.0

De flow -> 1 - en de flow ->O - lopen hier samen. Als men hier een
`label' plus `goto' constructie invoert krijgt men:

ABC DEF

1 continue at l label l > 0 - -

0 continue at l

Met deze constructie voor samenloop is een flow, afgezien van vele grafische
positie-eisen en statische semantische checks, een uitdrukking in de taal van de
volgende grammatica.

Flow

imports ExecutionCondition Test Assignment

Termination SendTelegram Assignment

exports

sorts Label Case FlowTree Flow Flows

context-free syntax

Case -> FlowTree

Termination -> FlowTree

TerminatingAnonymousAssignment -> FlowTree

SendTelegram -> FlowTree

"continue at" Label -> FlowTree
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Test FlowTree -> FlowTree

NonTerminatingAssignment FlowTree -> Case

"begin case" Test FlowTree "case"

[Test FlowTree "case"]+ "end case" -> Case

ExecutionCondition FlowTree -> Flow

"label" Label FlowTree -> Flow

[Flow "and"]+ -> Flow

[Flow "parallel"]* -> Flows

Met deze grammatica raakt de grafische notatie enigszins uit beeld, maar wij
menen dat de relatie met de grafische notie voor de lezer eenvoudig to leggen
is. De grammatica is beinvloed door de opzet van IDEAL (Makkinga 1994). De
geimporteerde modules komen verderop aan de orde.

Definitie 3.2.18 Een flow uit Flow is connected ads er voor elke continue at
t een label 2 is, en omgekeerd. Een rij flows uit Flows is connected als elke
flow uit de rij connected is.

Overige syntactische eisen aan flows zullen aan de orde komen in Paragraaf
3.2.13 en Paragraaf 3.3.2. Semantische gelijkheid van flows valt buiten het
bestek van dit verslag. De discussie hierover wordt gevoerd in Hoofdstuk 4,
alwaar een formele operationele semantiek voor EURIS wordt gedefinieerd.

3.2.4 Executieconditie
In executiecondities zullen telegram- en poortnamen gebruikt worden, daarom
definieren we deze hieronder.

TelegramName

imports NameSymbol

exports

sorts TelegramName

lexical syntax

UpperCase Digit Digit -> TelegramName

Port

exports

sorts RoutePort FriendPort

lexical syntax
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alblcld
iljlkll
RoutePort

ab I ac I ad I be I bd I

abc I
abd I bcd

abcd

a-c l a-d l b-d

-> RoutePort

-> FriendPort

-> RoutePortSubset

cd -> RoutePortSubset

-> RoutePortSubset

-> RoutePortSubset

-> RoutePortSubset
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Sommige termen uit RoutePortSubset die syntactisch verschillend zijn hebben
toch dezelfde betekenis: er geldt abc=a-c en abcd=a-d en bcd=b-d.

Een executieconditie is -een begrip dat niet in de EURIS literatuur voor-
komt, maar het lijkt nuttig dit begrip in to voeren. Een executieconditie is een
startpunt van een flow, die specificeert welke klasse van telegrammen door de
aangekoppelde flow verwerkt worden. Zij N in TelegramName en p in RoutePort
U FriendPort. De volgende vormen worden gebruikt.

1. De klasse van route executiecondities, notatie:

N p- en - p 4 N

2. De klasse van logistieke executiecondities, notatie:

N

1

3. De klasse van infrastructuur executiecondities, notatie:

A

N

4. De klasse van rechtse centrale executiecondities, notatie:

N > -

De klasse van linkse centrale executiecondities, notatie:

- a N

In de ons ter beschikking staande EURIS documentatie worden telegram-
men die corresponderen met de twee bovenstaande centrale executiecon-
dities centraal telegrammen genoemd. Het expliciete onderscheid tussen
rechts en links voegen wij hier toe. De reden is dat de betekenis van linkse
en rechtse centrale executiecondities verschilt,. Dit is in tegenstelling met
de route executiecondities N p - en - p t N, die dezelfde betekenis
hebben.
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5. De klasse van friend executiecondities, notatie:

N *- en -* .4 N

Merk op dat de poort waarover een friendtelegram ontvangen kan wor-
den niet gespecificeerd wordt, dit in tegenstelling tot route executiecon-
dities. Echter, bij schrijfacties van friendtelegrammen wordt wel expliciet
de poort vermeld, zie Paragraaf 3.3.1. Zie tevens Paragraaf 3.2.13 voor
syntactische restricties op het gebruik van friend executiecondities.

6. De klasse van interne executiecondities, notatie:

&>-en-<&
$>-en-<$
@>-en-<@
#>-en-<#

De positionering van executiecondities is aan regels gebonden (zie ook de
discussie over poortassen in Paragraaf 3.2.2). De route executiecondities en de
friend executiecondities worden met het symbool of -4 op de poortas van
een referentietralie geplaatst. De logistieke en infrastructuur executieconditie
worden respectievelijk op de bovenste en onderste regel van de matrix (zie De-
finitie 3.2.17) geplaatst. De linkse en rechtse centrale executiecondities zijn vrij
to plaatsen binnen de matrix en op de poortassen met het symbool u of a.
De interne executiecondities worden met het typesymbool (&,$, @, #) op een
referentie-as geplaatst.

Er wordt geeist dat executiecondities van externe telegrammen allemaal ver-
schillend zijn. Wel is het toegestaan dat telegrammen voor meerdere interne
poorten gegenereerd worden. Dus het volgende is bijvoorbeeld mogelijk:

ABC

Operationeel betekent dit dat het setten van ABC twee interne telegrammen ge-
nereert, een voor elke ingang. De indicering van de ingangen is in de specificatie
niet expliciet, maar in de semantiek moet iedere ingang een unieke naam hebben.

Het is verleidelijk om executiecondities als leesacties op to vatten. Dit zou
echter de indruk wekken dat na die leesactie ook de executie van de gekoppelde
flow plaatsvindt, en dat hoeft niet zo to zijn, zoals later zal blijken. Vandaar
dat executieconditie een neutralere en betere naam is.

Voorbeeld:

&
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ABC

0

Het is een notatieregel om executiecondities to groeperen voor telegrammen
met gelijke naam die op verschillende poorten ontvangen kunnen worden; de
telegramnaam wordt dan slechts 'een keer vermeld. Bijvoorbeeld:

3.2.5 De Expressies in Tests, Cases en Assignments
In tests, cases en assignments worden uitdrukkingen, of liever expressies, ge-
bruikt die hier apart behandeld worden. Semantisch gesproken is een test een
expressie die evalueert naar de Boolse waarde true of false. In een case zijn de
expressies ook van de soort boolean. Alleen in een,assignment kan een expressie
ook van het type integer zijn. Hier beperken we ons echter tot de syntax; de
semantiek en de statische semantische controles zoals `evalueert in X : E de ex-
pressie E wel naar hetzelfde type als de variabele X' laten we voorlopig buiten
beschouwing.

Voordat de expressies worden gedefinieerd is het practisch om een paar an-
dere verzamelingen van termen in to voeren. Dit zijn de representanten van de
integers en de namen van telegramvelden.

IntegerRepresentative

exports

sorts IntegerRepresentative

lexical syntax

0 -> IntegerRepresentative

[-][1-9][0-9]* -> IntegerRepresentative

TelegramFieldName

imports NameSymbol

exports

N a



48 HOOFDSTUK 3. SYNTAX EN INTERPRETATIE VAN EURIS

sorts TelegramFieldName

lexicalsyntax

UpperCase [NameSymbol) -> TelegramFieldName

Merk op dat de namen van de telegramvelden een betrekkelijk kleine verza-
meling vormen. Telegrammen bevatten meestal slechts enkele velden, dus er
zijn voldoende namen. Tevens kan op grond van de lengte van de naam in
een expressie onderscheid gemaakt worden tussen een TelegramFieldName (een
of twee symbolen) en een BasicName (drie of meer symbolen). Expressies zijn
beschreven in de volgende grammatica.

Expression

imports BasicName TelegramFieldName IntegerRepresentative

exports

sorts Index Expression Compare

lexical syntax
11_11 111<>11

I

non
I u>11 I

I">_11

11+" 111*11 1 11/11 1 1111 1 1111

-> Compare

-> IntegerOperator

context-free syntax

"[" [ IntegerRepresentative ]+ 11I 11 -> Index

IntegerRepresentative -> Expression

TelegramFieldName -> Expression

BasicName -> Expression

"C' Expression -> Expression

"[" [Expression "," ]+ "]" -> Expression

BasicName Index

Expression Compare Expression

Compare Expression

Compare Expression Expression

BasicName "{#}" Compare Expression -> Expression

BasicName "{*}" Compare Expression

Expression IntegerOperation Expression -> Expression

"I" Expression "I" -> Expression

De % operator staat hier voor de modulo operatie. Dit symbool is dus overloaded
omdat het ook voor de poortwijzer wordt gebruikt. Later zal blijken dat EURIS
zwak getypeerd is. Bijvoorbeeld, in X * Y kan X als integer geinterpreteerd
worden en Y als boolean; het is afhankelijk van de context wat het resultaat
wordt van zo'n vermenigvuldiging, zie ook Paragraaf 3.3.1.

Er wordt voor de toolkit gewerkt aan het uitbreiden van de syntax met de
logische operator and, or en not (Kolk et al. n.d.a). Wij hebben deze, overigens

","

->

->

->

->

->
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nuttige, uitbreiding niet overgenomen omdat, in onze optiek, eerst de status van
dat moment van de syntax diende to worden geconsolideerd.

3.2.6_ Tests en Cases

Een test is een expressie die evalueert naar een Boolean, dus true of false. Voor
het testen op de poort waarover een extern telegram werd ontvangen heeft EU-
RIS extra syntax. Extra betekent dat men een ontvangstpoort als telegramveld
zou kunnen opvatten, en de syntax zou kunnen gebruiken voor het adresse-
ren hiervan. Gebruik makend van de eerder gedefinieerde modules Port en
Expression, is een test een uitdrukking als volgt.

Test

imports Expression Port

exports

sorts Test AnonymousTest

lexical syntax
n_n [n*n]* 11011 [11*111* to-to

11-11
C11*111*

1111! [11*11]* Of-11

-> AnonymousTest

-> AnonymousTest

context-free syntax

"-" RoutePortSubset "-" -> Test

Expression Test

AnonymousTest -> Test

De AnonymousTest dient op de as van een Boolse variabele geplaatst to worden.
Een Test tussen ronde haken mag niet meer dan een voorkomen van -een interne
variabele bevatten, en dient dan op de referentie-as van deze interne variabele
geplaatst to worden. Bijvoorbeeld, - (WXY=Uh) - en - (Uh=WXY+1) - zijn valide
tests, waarbij WXY een interne variabele is en Uh een telegramveld; deze tests
dienen op de referentie-as van WXY geplaatst to worden. Ook - (Uh=1) - is een
valide test, die vrij gepositioneerd mag worden. Een voorbeeld van een incor-
recte test-expressie is - (WXY=JKL) -, aangezien die twee voorkomens van interne
variabelen/parameters bevat.

Een Case is een grafische compositie van twee of meer tests. In het volgende
voorbeeld komen enkele vormen van tests en de case voor.
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(v>=3)

[=1
XYZ ABC

1- a

b

(XYZ{*}>5)

(XYZ{*}=5)

(XYZ{*)<5)

De test - (v>=3) - is een test op het veld v van het to verwerken telegram.
Vermoedelijk is v van het type integer, anders zou deze test altijd false opleveren.
In dezelfde regel treffen we de test 1 aan op de evident, volgens de declaratie,
Boolse variabele ABC. Merk op dat deze test anoniem is, en derhalve op de
referentie-as van ABC is geplaatst. Vervolgens treffen we een case aan met tests
op de poort. De semantiek vereist dat bij evaluatie van een case altijd een
en precies een van de tests slaagt. In het voorbeeld zou derhalve een probleem
kunnen ontstaan als het telegram dat de flow verwerkt ook op poort c ontvangen
zou kunnen worden. Het onderste fragment van het voorbeeld toont een deel
van een flow met een ingewikkelder soort tests; men leze XYZ{*}<5 als `voor alle
indices in de tabel XYZ is de opgeslagen waarde kleiner dan 5. We merken op
dat uit tests en cases strikt genomen niet de executierichting van een flow valt
of to lezen. Sterker nog, om to kunnen zeggen dat een bepaalde constructie een
case is dient men de richting to weten.

3.2.7 Assignment
Bij assignments treffen we, evenals bij tests, anonieme vormen aan die op een
referentie-as geplaatst dienen to worden, en vrij to plaatsen assignments. De
volgende grammatica beschrijft de assignments.

Assignment

imports Expression

exports

sorts Assignment AnonymousAssignment

TerminatingAnonymousAssignment

NonTerminatingAssignment

lexical syntax

"->" ["*"]* 110" ["*"]* 1111 -> AnonymousAssignment
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[11*11] * "p" ["*"] * "<-" -> AnonymousAssignment
[11*11]* 111" ["*"]* "-" -> AnonymousAssignment

- [lf*ll]* "1" ["*"]* AnonymousAssignment
["*"]* 110" ["*"]* -> TerminatingAnonymousAssignment

[+1*11]* 110" ["*"]* "<-" -> TerminatingAnonymousAssignment

"->" ["*"l* "1" ["*"]* TerminatingAnonymousAssignment

[11*11]* 111" ["*"]* "<-" -> TerminatingAnonymousAssignment

context-free syntax

BasicName ":" Expression
-> NonTerminatingAssignment

TelegramFieldName ":" Expression ")-"

-> NonTerminatingAssignment

AnonymousAssignment -> NonTerminatingAssignment

TerminatingAnonymousAssignment -> Assignment

NonTerminatingAssignment -> Assignment

[1 & ?# _

GHI DEF RND JKL

(V<GHI)

(V=GHI)

(V>GHI) (RND:120 )
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Stel dat de richting in het bovenstaande voorbeeld van links naar rechts is.
Dan treffen we eerst een case aan, en de drie achterliggende flows bestaan uit
assignments. In de bovenste is een anoniem assignment ->1 geplaatst op de
referentie-as van DEF, waardoor het telegram genererende proces DEF wordt ge-
zet. Afhankelijk van de toestand van DEF leidt dit, volgens de in dit hoofdstuk
gehanteerde semantiek, tot telegramgeneratie, zie Tabel 3.3 in Paragraaf 3.3.5.
Na de assignment termineert de flow. In het volgende geval wordt de waarde
van het telegramveld f toegekend aan het veld van de multivar JKL waarvan
de index gelijk is aan de naam van het element die het telegram dat verwerkt
wordt verstuurde. In de onderste regel wordt het dynamic alarm RND op 120
gezet.

3.2.8 Schrijfactie
De volgende schrijfacties worden onderscheiden.

1. De route schrijfactie, notatie:

of N.4 p-

71-11

->

"-Cl
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Deze operaties zijn equivalent en betreffen het schrijven/versturen van een
telegram met naam N op poort p uit {a, b, c, d}.

2. De logistieke schrijfactie, notatie:

N

A

Een telegram met naam N wordt gestuurd naar de logistieke laag.

3. De infrastructuur schrijfactie, notatie:

N

Een telegram met naam N wordt gestuurd naar de infrastructuur.

4. De rechtse centrale schrijfactie, notatie:

- C> N

De linkse centrale schrijfactie, notatie:

N a -

5. De friend schrijfactie, notatie:

-
p uit {i, j, k,1}.

Ook hier worden schrijfacties gegroepeerd als de poorten verschillen maar de
namen gelijk zijn. Een dergelijke situatie wordt hieronder getoond.

Na een schrijfactie termineert een flow, dus op een schrijfactie kan men geen
andere acties laten volgen, althans, geen acties die tot dezelfde flow gere-
kend worden. Een andere wijze om een flow to laten termineren is met de
TerminatingAnonymousAssignment uit de vorige paragraaf. Maar er is ook een
expliciete terminatie; deze is het onderwerp van de volgende paragraaf.
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3.2.9 Terminatie
Expliciete terminatie wordt aangegeven met

of /-
afhankelijk van de executierichting. Als men een flow wil laten termineren na
een test, een test uit een case, een assignment anders dan ->1 of ->O, of een
executieconditie, dan dient men de expliciete terminatie toe to passen. Bijvoor-
beeld:

11,

ABC DEF

0 (DEF:10) - /

a1 N

3.2.10 Verbindingslijnstukken
In deze sectie worden alleen de lijnconstructies besproken die de overige con-
structen verbinden; laten we deze constructies acties noemen. Er gelden de
volgende regels.

1. Lijnstukken sluiten altijd horizontaal aan op acties. Dus

(v:3) -

is bijvoorbeeld niet toegestaan. Daarentegen is

L (v:3)

wel toegestaan.

2. Lijnstukken lopen of horizontaal of verticaal, en dus nooit schuin.

3. Lijnstukken kruisen geen acties, maar mogen elkaar wel kruisen, een van
de lijnstukken is dan onderbroken.

In Figuur 3.4 worden alle mogelijkheden weergegeven om, gegeven bovenstaande
regels, lijnstukken aan to laten sluiten. Men kan de samenvloeiingen en split-
singen in Figuur 3.4 met lijnstukken en acties combineren tot complexere struc-
tures; deze structuren mogen cycles bevatten. Om to kunnen beslissen of zo'n

-/

1
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Figuur 3.4: Mogelijkheden om lijnstukken to koppelen in flows.

I 1 [ 1

ABC DEF GHI MNO MNO

1

1

1

-- 0

(MNO>5) ---
-- MNO=1)

MNO=3) ---
-- >0

MNO; 4)
- MNO=2

MNO=S) ---
(MNO<1)

Figuur 3.5: Welke richting hebben deze flows?

---(
--
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`diagram' een flow is, is semantische kennis noodzakelijk. Beschouw bijvoor-
beeld de twee delen van flows in Figuur 3.5. Het bovenste geval is, gelezen
van links naar rechts, een correcte samenvloeiing. Van rechts naar links echter
staat er een case waarvan niet zondermeer duidelijk is of er altijd een en precies
een tak naar true evalueert; daarvoor zou bet bekend moeten zijn onder welke
condities dit fragment geexecuteerd wordt. Omdat dat heel moeilijk is, zou dit
fragment, van rechts naar links getnterpreteerd, als incorrect betiteld dienen to
worden. Dit is conform de EURIS tooling: bij de richting van rechts naar links
zal de tooling, op grond van het feit dat tests betrekking hebben op verschillende
variabelen, de constructie niet als case accepteren.

In het onderste geval zijn er veel meet, 7naar wel heel geconstrueerde, moge-
lijkheden die we niet zullen uitspellen. We geven alleen een aanzet. De richting
over ->O- is bekend, naar rechts. Wat'is de richting op het verticale lijnstuk,
vormt dit de ruggegraad van een case? Niet noodzakelijk. Het zou bijvoorbeeld
kunnen dat de richting over (MNO=1) ook rechts is en de richting over (MNO>5)
en (MNO=3) links., Nu zouden de overige vier tests op MNO nog een case kunnen
vormen.

3.2.11 Uitbreidingen op het Basis Grafische Formaat
Er zijn enkele uitbreidingen op het basis grafische formaat die dienen om de
leesbaarheid to vergroten en ruimteproblemen op to lossen. Ten eerste kan
een elementbeschrijving worden samengesteld uit meerdere referentietralies. De
declaraties uit de referentierij van een matrix vormen een deelverzameling van
alle variabelen van het element. Men kan lijsten van referentietralies maken
door middel van het concatenatiesymbool 1. Dit symbool dient van de
juiste lengte to zijn, dat wil zeggen, net zo lang als de referentierij van het to
concateneren referentietralie. In Figuur 3.6 is weergegeven hoe dit er in zijn
algemeenheid uit ziet. De Ri zijn poortwijzers of declaraties, en de donkere
gebieden in deze figuur bevatten de flows.

Een tweede uitbreiding op het basis grafische formaat is dat bepaalde EURIS-
patronen kunnen worden afgekort.

Verder kan een deel van een LSC als een aparte deel-LSC, een zogenaamde
blok, worden weergegeven. Ook kan men functies over de variabelen specificeren
op een LSC-wijze met als resultaattype de booleans of de integers. Procedures
en functies worden uitvoerig belicht in de volgende paragraaf.

3.2.12 LSC's, Blokken en Functies
Eerder in dit hoofdstuk zijn twee belangrijke soorten gedefinieerd, namelijk de
referentierij en de flow. In deze paragraaf bespreken we uitbreidingen op de
eerder gedefinieerde flows en de combinatie van een referentierij en een flow, de
LSC.

De uitbreidingen op de eerder gedefinieerde flows zijn de blokken 2 en func-
ties. Beide voegen naar ons idee geen expressiekracht toe in formele zin. Om die

2Middelraad c.s. noemt in (Berger et at. 1992) een blok een procedure.
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------------
1

Rn

'---------------- R'
RI m

RI ------ Rk

mows

Figuur 3.6: Concatenatie van enkele referentietralies.

FLOWS

T4

I
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ABC DEF

) N)N01 a 1 020 b

- 1N04 1 d 1 c N03

-N05 1 d 0

Figuur 3.7: LSC voor het toevoegen van een blok.

reden voeren we beide noties in door middel van voorbeelden. De expressieve
kracht in de zin van gebruikersgemak neemt overigens wel aanzienlijk toe door
gebruik van beide structuren.

Definitie 3.2.19 Een simpele LSC is een paar van een referentierij die geen
functies declareert, tezamen met nul of meer flows zoals gedefinieerd in Paragraaf
3.2.3.

Een blok is een tekenhulpmiddel om een aantal fragmenten van een of meer
flows to groeperen en apart to vermelden. We illustreren dit aan de hand van
een voorbeeld. Beschouw de simpele LSC in Figuur 3.7, bestaande uit twee
flows. Van beide kiezen we een fragment en nemen die op in een blok. Hiervoor
is enige extra syntax nodig, to weten labels a t/m z, om aan to geven waar een
fragment is losgesneden. Tevens worden de fragmenten tezamen omgeven met
een kader, en is enige syntax nodig om in de oorspronkelijke LSC aan to geven
dat er een blok gebruikt wordt. Dit alles wordt geYllustreerd in Figuur 3.8. Merk
op dat een blok een eigen referentierij heeft.

Definitie 3.2.20 De rechthoek met de tekst van de vorm §n (zie Figuur 3.8),
n een natuurlijk getal, heet een blok-aanroep. Deze tekst is commentaar, het
geeft aan dat de blokdefinitie to vinden is op pagina n van de specificatie.

De labels zoals v, w, x, y, z in Figuur 3.8 noemen we blok aansluitpuntnamen,
of kortweg aansluitpunten als er geen verwarring kan ontstaan.'

Definitie 3.2.21 Een LSC is een paar van een referentierij en nul of meer
flows die eventueel blok-aanroepen bevatten.

Bet gebruik van blokken is aan de volgende regels onderworpen.

1. Een blok-aanroep mag alleen die blok aansluitpuntnamen noemen die de
blokdefinitie geeft. Maar een aanroep hoeft niet van alle namen gebruik
to maken. In Figuur 3.9 is een correcte variant op bet eerdere voorbeeld
gegeven.

2. Een blok bevat geen

blok-aanroepen

functies
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ABC

N01 a >1 v-1

N04 1 d x
N05 1 d z

c1N03
n

DEF

v >0 w

z-0
I

Figuur 3.8: LSC na het toevoegen van een blok.

ABC DEF

N01 a >1 .>0

N04 1 d

1
x

N05d" z -

DEF

v >0 w

y

I

b N02

Figuur 3.9: Variatie op Figuur 3.8.

4

I I

i
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' [] [] [1 []
ABC LEN TOO TOt L PAR
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(TO1:T01+1

Figuur 3.10: Pariteitstestfunctie PAR op lijst ABC van bits ter lengte LEN.

route executiecondities

route schrijfacties

De overige executiecondities en schrijfacties zijn wel toegestaan.

3. Zij gegeven een LSC L met een blok-aanroep van fragmenten gegeven in
blok P. Als men de referentierij van P in de referentierij van L inserteert,
en de aangeroepen fragmenten van P in de flows van L inserteert, dan is
het resultant een welgevormde LSC.

De discussie over blokken wordt nu beeindigd om ons verder to richten op func-
ties. Over functies zijn reeds, zonder veel nadruk, enkele opmerkingen gemaakt;

*n [*n]in referentierijen kunnen declaraties opgenomen van de vorm VAR of VAR. Hier-
bij is VAR de naam van een functie die to vinden is op pagina n van de specificatie
Waar de declaratie in voorkomt. Ook de aanroepen van functies zijn, zij het nog
minder nadrukkelijk, aan de orde geweest: in een test kan men refereren aan
een functie. Een functiedefinitie bestaat uit een paar van een referentierij en een
flow. Hierbij wordt nog enige extra syntax ingevoerd en gelden enige speciale ei-
sen. We bekijken allereerst het voorbeeld in Figuur 3.10. Deze functie berekent
de pariteit van een bitrij, dat wil zeggen of bet aantal `nullen' en `enen' gelijk
in aantal is voor zover er waarden staan in de velden ABC [1] t/m ABC [LEN].
Merk op dat er een apart symbool `>-'gebruikt wordt om het startpunt van de
flow aan to geven. Het is duidelijk dat men functie-aanroepen kan expanderen
door eerst de functie to evalueren en de waarde to assigneren, hier aan PAR, en
daarna aan de waarde to refereren (zie ook Hypothese 3.3.1).

Een functiedefinitie voor een functie met basic name F dient to voldoen aan
de volgende voorwaarden:

(V : LEN) (TOO: 0)-(T01 : 0) (L : V )-l
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Een functie roept geen blokken of functies aan.

De flows in een functie heeft een startpunt, aangegeven met

De flow termineert met een assignering aan de variabele F.

De flow bevat geen assignering aan een andere variabele dan F.

De flow bevat geen executiecondities noch schrijfacties.

Iedere LSC is een basis LSC of een blokdefinitie of een functiedefinitie. Het
komt daarbij tevens voor dat de flow van een functie in de matrix van een basis
LSC wordt opgenomen.

3.2.13 Overige Syntactische Eisen
1. De executiecondities van de flows van een element zijn disjunct. Anders

gezegd, voor een willekeurig telegram is er hoogstens een flow, met wiens
executieconditie het telegram correspondeert.

2. Een anonymous assignment kan alleen op de referentie-as van een variabele
worden geplaatst.

3. Voor elke variabele met een initiator @, $, &, »# of ?# is er minstens
een flow met corresponderende interne executieconditie. De interne exe-
cutiecondities (zie Paragraaf 3.2.4) dienen met het typesymbool &, $, @
of # op de referentie-as geplaatst to worden van een declaratie, waarbij
het typesymbool dient to corresponderen met de initiator in de declara-
tie. Tabel 3.1 legt deze correspondentie vast. Een flow met een dergelijke

typesymbool in executieconditie

&

@

?#

niet van toepassing

Tabel 3.1: Initiators en bijbehorende executiecondities.

executieconditie verwerkt (interne) telegrammen die ontstaan zijn door
manipulatie van (de version van) de variabele waarvoor typesymbool en
initiator overeenstemmen.

4. Er wordt niet geassigneerd aan variabelen met de parameter status, dit is
aangegeven met het symbool ».

5. Een test of assignment die een basic name bevat is altijd geplaatst op
de referentie-as van de variabele met die basic name. Dit impliceert dat
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er niet meer dan een basic name is die voorkomt (een of meer keer, dat
maakt niet uit) in een test of assignment. Er is geen beperking op de
verschillende voorkomens van telegramveldnamen.

6.

7.

8.

9.

10.

Er zijn geen assignments aan functies in basis LSO's, maar slechts in func-
tiedefinities. Na de assignment termineert de flow.

Een flow die friendtelegrammen verwerkt bevat geen poorttest.

Als een flow een centrale executieconditie en een schrijfactie heeft, dan is
die schrijfactie een centrale schrijfactie. (Er hoeft geen richtingsovereen-
stemming to zijn.)

Een LSC die een flow bevat die een centraal telegram initieert, bevat
odk een flow met een centrale executieconditie voor een centraal telegram
met dezelfde naam. Een element kan op de lijst met elementnamen van
meerdere andere elementen voorkomen, maar hij mag niet op z'n eigen
lijst staan. -

De richting van de executie van een flow is eenduidig.

3.3 Interpretatie van LSC
In dit hoofdstuk wordt de betekenis van LSC in operationele zin besproken: wat
voor processen specificeert LSC? Om een betekenis to geven aan LSC hebben
we vele aannames en keuzes gemaakt, met name waar het gedrag in de tijd
besproken wordt.

Het betoog vangt aan met het bespreken van een aantal datastructuren.
Vervolgens bespreken we de executie van een flow, en we sluiten of met tele-
gramgeneratie en gedrag in de tijd.

3.3.1 Datatypes
Er worden in deze paragraaf een aantal datatypes besproken. Het is nuttig
om op to merken dat er enerzijds types zijn die een vrij solide status hebben,
omdat ze betrekkelijk nadrukkelijk in de syntax van LSC voorkomen, en dat er
anderzijds types gesuggereerd zullen worden die een rol spelen in onze opvatting
over de werking van LSC.

Boolean en Integers

We voeren de standaard datatypes van booleans en integers in, met als namen
Boolean en Integer. Er wordt verondersteld dat de lezer vertrouwd is met deze
types, LSC onderscheidt zich hierin niet van andere (programmeer)talen. We
maken slechts enkele opmerkingen over het gebruik van deze datastructuren in
LSC.
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Wat betreft Boolean, de waardes worden aangegeven met `0' en `1'. Deze
symbolen zijn overbelast, want ze komen ook als integers voor. De syntax van
LSC kent geen directe tekstuele vorm voor de bekende logische connectieven
`and' en `or' en `not' op de booleans. Dergelijke operaties codeert men normaal
als flows (eventueel met behulp van functies) of met codering in integer ope-
raties. LSC kent namelijk impliciete typecast tussen booleans en integers. In
een expressie uit Expression worden alle Boolse variabelen gecast naar het in-
teger domein, alwaar de expressie geinterpreteerd wordt. Als het resultaat aan
een Boolse variabele geassigneerd wordt moet het gelijk zijn aan 0 of 1, anders
wordt een fout gegenereerd. Dit casting mechanisme kan gebruikt worden om de
logische connectieven als volgt to coderen: a and b wordt a*b, en not a wordt
(a+l)Y.2. Wegens de functionele volledigheid van and en not zijn hiermee ook
alle andere logische connectieven codeerbaar.

Booleans komt men tegen als type van variabelen en telegramvelden, als
velden van lijsten en multivars, en bij communicatie met telegram genererende
processen. Daarbij spelen de booleans in de interpretatie een belangrijke rol, ze
zijn het resultaattype van tests.

Wat betreft integers, deze komen voor als type van variabelen en telegram-
velden, als velden van lijsten en multivars, als resultaat van expressies (afgezien
van type casting naar de booleans), en als index van lijsten.

Elementnamen

De namen van elementen worden in LSC niet expliciet gerepresenteerd. Maar
ze spelen een belangrijke rol bij de initialisatie van elementspecificaties in de
simulator, en ook in de semantiek. In beide gevallen zijn de namen van belang
om telegrammen to adresseren en om kanalen to leggen tussen elementen. Voor
de elementnamen kunnen we een willekeurige verzameling kiezen, mits die maar
groot genoeg is om alle elementen in een groot emplacement een eigen naam
to kunnen geven. Voor het gemak gebruiken we de natuurlijke getallen als
elementnamen.

Definitie 3.3.1 Elementnaam bestaat uit de collectie natuurlijke getallen.

Lijsten

De lijsttypes zijn, evenals bijvoorbeeld de booleans, bekende datastructuren.
Het zijn tabellen, dat wit zeggen, rijen van index/waarde paren van variabele
lengte (begrensd door het aantal indexwaardes), en ongeordend (er wordt geen
opvolgerrelatie op indices ondersteld). De (klassieke) datastructuren voor lijsten
zijn:

tabel met als index een integer, en Boolse waarden
tabel met als index een integer, en integer waarden
tabel met als index een rijtje van x integers, en boolean waarden
tabel met als index een rijtje van x integers, en integer waarden
tabel met als index een natuurlijk getal, en Boolse waarden
tabel met als index een natuurlijk getal, en integer waarden
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Zij gegeven een variabele V van een zeker lijsttype, en een index i uit de index-
verzameling van dit type. Met V[i] wordt de waarde met index i aangeduid.
Indien deze index niet is gedefinieerd, heeft een test op de waarde bij index i als
uitkomst 0 (te interpreteren als Boolean of integer, afhankelijk van het type van
de lijst), en anders de opgeslagen waarde. In het geval van een assignment van
waarde w op index i wordt het paar (i, w) toegevoegd aan V; als er reeds een
waarde bestond voor index i, wordt deze waarde bij assignering van de nieuwe
waarde w aan index i overschreven.

We beschrijven hier de interpretatie van lijsten zoals die is gevolgd in de
simulator. Echter, in de semantiek van Hoofdstuk 4 wordt een andere route
gevolgd: het niet bestaan van een paar bij een test genereert een fout. Uit het
oogpunt van betrouwbaarheid van de methode lijkt deze striktere opvatting de
voorkeur to verdienen.

Definitie 3.3.2 Een variabele van het type = of [_] wordt een multivar ge-
noemd.

De omvang van een multivar, dat wil zeggen het aantal index/waarde paren,
dient precies overeen to stemmen met de cardinaliteit van de verzameling ele-
menten waarmee het declarerende element centraal telegrammen kan uitwisse-
len. Deze verzameling kan verschillen van toepassing tot toepassing. Er is dus
een afbeelding nodig tussen de indices van een multivar en de elementnamen van
elementen waarmee het declarerende element centraal telegrammen kan uitwis-
selen.

Definitie 3.3.3 Een multivar mapping is een bijectieve functie van de indices
van een multivar (natuurlijke getallen) naar de verzameling Elementnaam.

Poortnamen

In de EURIS syntax komen een aantal poorten voor die expliciet een naam heb-
ben, en een aantal poorten die dat niet hebben. De eerste groep bestaat uit de
routepoorten a, b, c en d, en de friendpoorten i, j, k en 1. De tweede groep
bestaat uit de poorten die verbinding leggen tussen elementen en logistieke laag
of infrastructuur, en de verbindingen waarover centraal telegrammen worden
verzonden en ontvangen. Tevens zou men voor de uniformiteit kunnen veron-
derstellen dat er een interne poort is waarover intern gegenereerde telegrammen
ontvangen' worden.

Voor de interpretatie van LSC is het handig als alle poorten een naam heb-
ben en uniform behandeld worden. Daarvoor zijn er een aantal mogelijkheden.
Bijvoorbeeld, introduceer de namen log (logistieke laag of logistical layer), inf
(infrastructuur of physical layer), loc (local of internal port), left (left central
port), right (right central port) en friend als namen voor de in de syntax ano-
nieme poorten. Een andere visie is de volgende. Het gaat erom dat een element
kan communiceren met andere elementen en de buitenwereld. Poortnamen voe-
gen slechts informatie toe over de betekenis van berichten, die informatie kan
ook in het bericht zelf gecodeerd worden. Op die manier ontstaat een uniforme
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adresruimte. Op dit moment volgen wij de eerste aanpak, omdat dit hoofdstuk
gericht is op de huidige situatie.

Definitie 3.3.4
PoortNaam = {a, b, c, d, i, j, k,1, loc, log, inf, left, right, friend},
RoutePoort = {a, b, c, d}, FriendPoort = {friend, i, j, k,1}.

Telegrammen

Telegrammen zijn datastructuren die zijn opgebouwd uit een aantal componen-
ten. Er zijn zes types telegrammen, to weten friendtelegrammen, routetelegram-
men, intern telegrammen, infrastructuurtelegrammen, logistieke telegrammen,
en centraal telegrammen; de verschillen tussen deze types liggen in de opbouw.
Alvorens de opbouw per type to beschouwen, introduceren we enkele onderdelen
van telegrammen.

Definitie 3.3.5
TelegramTabel bestaat uit tabellen met indices uit TelegramVeldNaam en waar-
des uit Boolean en/of integer. In een telegramtabel kan men dus zowel boolean
als integer waardes opnemen.

Definitie 3.3.6 CentraalLi j st bestaat uit niet-lege lijsten van elementnamen
uit Elementnaam. Een element mag meer dan eens op een centraallijst voorko-
men.

Definitie 3.3.7 CentraalRichting = {left, right} C PoortNaam.

Definitie 3.3.8 Een hulpfunctie rotate roteert de elementen van een centraal-
lijst in de centraalrichting van de lijst. Dat wil zeggen, als de centraalrichting
left is, dan verplaatst rotate het eerste element van de centraallijst naar de
achterkant van de centraallijst, en ads de centraalrichting right is, dan ver-
plaatst rotate het laatste element van de centraallijst naar de voorkant van de
lijst:

rotate(left, [e, L]) = [L, e]
rotate (right, [L, e]) = [e, L]

Met behulp van bovenstaande definities en eerder gedefinieerde types kunnen
we nu de opbouw van telegrammen bespreken.

Definitie 3.3.9 Een friendtelegram is een drietal, bestaande uit een poortnaam
uit FriendPoort, een telegramnaam, en een telegramtabel.

Een routetelegram is een drietal, bestaande uit een poortnaam uit de verza-
meling RoutePoort, een telegramnaam en een telegramtabel.

Een intern telegram is een drietal, bestaande uit de poortnaam loc, een basis
naam met een version symbool uit 10, $, &, »#, ?# } (zie Definitie 3.2.8) en
een telegramtabel.

Een infrastructuurtelegram is een drietal, bestaande uit de poortnaam inf,
een telegramnaam en een telegramtabel.



3.3. INTERPRETATIE VAN LSC 65

Een logistiek telegram is een drietal, bestaande uit de poortnaam log, een
telegramnaam en een telegramtabel.

Een centraal telegram is een viertal, bestaande uit een poortnaam uit
Centraalrichting een telegramnaam, een telegramtabel en een centraallijst.

Voor deze vier typen telegrammen voeren we respectievelijk de volgende
namen in: RouteTelegram, FriendTelegram, InternTelegram, Infrastruc-
tuurTelegram, LogistiekTelegram, en CentraalTelegram in. Met Telegram
geven we de vereniging van deze verzamelingen aan.

Timers en Telegram genererende Processen

De structuur en interpretatie van timers en telegram genererende processen past
slechts gedeeltelijk bij de discussie van datastructuren, aangezien het gedrag van
deze types tot op zekere hoogte dynamisch en autonoom in de tijd is, terwijl
de eerder besproken types passief zijn. Het externe dynamische gedrag van
de timers en telegram genererende processen komt aan de orde in Paragraaf
3.3.5.3 Op het grensgebied liggen de `variabelen' waarmee timers en telegram
genererende processen `communiceren' met flows.

Definitie 3.3.10 Zij gegeven een, enkelvoudige declaratie met basic name N en
qualifier Q. In het licht van de bovenstaande discussie lijkt het natuurlijk om
to spreken van de declaratie van het proces N en de declaratie van de interface
variabele van proces N, kortweg de interface variabele N.

Het is duidelijk dat deze definitie eenvoudig kan worden uitgebreid naar meer-
voudige declaraties, door het version symbol erin to betrekken.

Het lijkt misschien wat zwaar om over de interface variabele van een Boolse
variabele to spreken, maar in de semantiek Hoofdstuk 4 zal dit zijn vruchten
afwerpen in een uniforme beschrijving van de objecten die met declaraties geas-
Socieerd worden. Voor bijvoorbeeld een @ of & variabele is het direct practisch
om de notie van een interface variabele in to voeren. Namelijk, aldus ontstaat
een scheiding tussen het externe gedrag en de interne, meer op implementatie
gerichte realisatie. Tabel 3.2 geeft voor ieder type van timers en telegram gene-
rerende processen aan wat het type is van de bijbehorende interface variabele.
Voor de overige variabelen is het type van de interface variabele N gelijk aan
het type van de intern door het proces N beheerde data.

3.3.2 Statische Semantiek
1. Een anonymous assignment refereert slechts aan variabelen (of interface

variabelen) van type boolean.

2. Multivars kunnen alleen getest worden met de operatoren {*} en {#}.

3F'en mogelijke realisatie is nader uitgewerkt in de semantiek in Hoofdstuk 4.
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type interface variabele
boolean
boolean
boolean

N
N
N

Tabel 3.2: Initiators en bijbehorende interface variabelen.

3. Aan de velden van telegramtabellen mogen slechts de waarden van Boolse
en integer variabelen (of interface variabelen) worden geassigneerd. Dus
lijsten als veldwaardes zijn niet toegestaan.

3.3.3 Interpretatie van Flows
Telegrammen worden door elementen gevoerd aan flows, maar niet noodzakelijk
onmiddellijk na ontvangst. Er vindt dus opslag van telegrammen plaats.

Definitie 3.3.11 Een telegrambuffer is een rij telegrammen uit Telegram. De
volgorde correspondeert met de volgorde van binnenkomst: eerder in de rij be-
tekent eerder ontvangen. In de rij mag een telegram herhaald voorkomen. De
verzameling van telegrambuffers duiden we aan met TelegramBuf f er.

De telegrambuffer is de belangrijkste datastructuur van een scheduler, zijnde
een proces dat telegrammen selecteert, verwijdert uit de buffer, en aanbiedt
aan flows. Welke selectiestrategie een scheduler precies volgt zou men als een
implementatiebeslissing kunnen opvatten. Misschien dat de enige eis hierop zou
kunnen zijn dat de scheduler `fair' is, dat wil zeggen, iedere telegram in de buffer
wordt ooit geselecteerd.

De informatie die besloten ligt in de executiecondities van flows en in de
telegrammen maakt het mogelijk voor elk telegram een unieke flow voor de ver-
werking aan to wijzen. Alleen voor interne telegrammen kunnen onduidelijkhe-
den optreden. l3ezie het volgende, al eerder gebruikte voorbeeld (uit Paragraaf
3.2.4):

&

ABC

Het setten van ABC genereert twee telegrammen, die apart opgenomen worden
in de telegrambuffer, en die apart verwerkt worden. We stellen voor de execu-
tiecondities op voorkomen van boven naar beneden een volgnummer to geven.
Dit is het volgnummer zoals bedoeld in de definitie van interne telegrammen.
(Maar een ander identificatieschema zou ook goed zijn.)
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Het verschil tussen friend- en routetelegrammen zou in onze ogen betiteld
kunnen worden als een anomalie: een routetelegram bevat de naam van de
ontvangstpoort, een friendtelegram niet. Dit onderscheid lijkt ongemotiveerd.

Een flow kan worden gestart na selectie van een telegram door de scheduler.
Het geselecteerde telegram is dan input voor de flow. Een flow kan waardes
van variabelen testen en assigneren. Tevens kan een flow een telegramtabel
opbouwen of wijzigen, en een telegram schrijven op een poort. In geval een
flow een centraal telegram verwerkt, heeft dit centraal telegram in enge zin iets
to maken met het to schrijven telegram: ten eerste is dit to schrijven telegram
dan ook een centraal telegram, ten tweede zijn naam en centraallijst van het to
schrijven telegram identiek (modulo rotatie) aan die van het verwerkte centraal
telegram. Dus de verwerkende flow kan in dit geval, zou men zeggen, alleen iets
toevoegen aan de tabel, of de richting veranderen.

De richting, de centraallijst en de naam van het onderhavige element dat de
flow doet uitvoeren, bepalen aan welk element het centraal telegram geadres-
seerd wordt. Om dit to illustreren bekijken we een voorbeeldje. Laat

[left,T01,[(vl,15),(b1,0)],(32,11,7,55,6)]

een centraal telegram voorstellen met naam T01, richting left, telegramtabel
[(v1,15), (bl,0)], en centraallijst (32,11,7,55,6). Stel dat er een flow f is,
van element 32, die dit specifieke telegram verwerkt. Het zou kunnen dat f de
richting omdraait, dan is de geadresseerde element 6. Stel dat element 6 het
telegram laat verwerken door flow f', en dat ook die het telegram verder stuurt.
Bij ongewijzigde richting wordt na rotatie (zie Definitie 3.3.8) element 55 de
daarop volgende geadresseerde. De centraallijst moet men dus gesloten denken.

Het bovenstaande voorbeeld suggereert misschien dat een centraal telegram
maar blijft rondlopen. Dat is niet uitgesloten, maar over het algemeen zal het
element dat het centraal telegram initieerde zelf op de lijst staan, en het telegram
bij ontvangst termineren.

Definitie 3.3.12 Een enkelvoudige simpele LSC is een simpele LSC (zie Defi-
nitie 3.2.19) waarvan de referentierij slechts enkelvoudige declaraties (zie Defi-
nitie 3.2.6) bevat.

HYpothese 3.3.1 Voor elke willekeurige verzameling V van LSCs die tot een
element behoren, bestaande uit basis LSCs en eventuele blokken en functies
waar deze LSCs naar verwijzen, bestaat er een enkelvoudige simpele LSC S
zodanig dat V en S hetzelfde proces definieren.

Bovenstaande hypothese stelt ons in staat de werking van LSC's to beperken
tot enkelvoudige simpele LSC's. Het feit dat meervoudige declaraties, functies
en blokken niet besproken hoeven to worden vereenvoudigt het verhaal. Er
dient opgemerkt to worden dat bij verdere formalisatie de hypothese tot stelling
verheven en met een ondersteunende argumentatie of bewijs gecompleteerd zou
kunnen worden.
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Met alle inleidende woorden en definities uit voorgaande paragrafen kunnen
we betrekkelijk kort zijn over de interpretatie van flows. Een enkelvoudige sim-
pele LSC zou men kunnen opvatten als een sequentieel imperatief programma
dat is opgebouwd uit de bekende imperatieve taalconstructies:

- begin-end paren

- assignment

- if-then-else

- goto

Men kan zich terecht afvragen of, gegeven de ASF+SDF specificatie van flows
in Paragraaf 3.2.3, niet een aantal constructies over het hoofd zijn gezien: de
`losse' test, de case en de schrijfactie. Wat betreft de eerste, uitdrukkingen als

ABC..-1-..
kan men lezen als

if ABC=1 then

else

succesvolle terminatie

Cases zijn, onder enig voorbehoud, als een nesting van if-then-else statements
(binaire cases) op to vatten. Het voorbehoud betreft de LSC operationele eis
dat er van een en slechts een case de test slaagt. Dit is echter geen fundamenteel
verschil.

Wat betreft de schrijfacties is het nuttig eerst de data to beschouwen waar-
aan een flow kan refereren en assigneren. Deze data bestaat uit de gedeclareerde
klassieke variabelen, van types zoals booleans, integers en lijsten, en de inter-
face variabelen van timers en telegram genererende processen, verder het to
verwerken telegram, en een op to bouwen lege telegramtabel. Het schrijven van
een telegram kan heel wel gezien worden als het assigneren van een `verstuur'
bit, andere universele elementprocesonderdelen zorgen voor het daadwerkelijke
datatransport. De telegramtabel is als locaal geheugen van een flow op to vat-
ten, de overige data als globaal geheugen voor alle flows van bet onderhavige
element.

3.3.4 Interpretatie van Elementen
Onderstel dat de tijd discreet is, dat wil zeggen, de tijd is opgedeeld in stukken
van gelijke lengte, waarbij ieder stuk een aparte naam heeft; voor het gemak
kiezen we als namen de elementen uit N, de natuurlijke getallen. De gebruikelijke
benaming voor een stuk tijd is `slice'; als variabele over de namen van slices
kiezen we s (mogelijk voorzien van indices en accenten).
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Acties die gerelateerd zijn aan tijd, zoals de cyclische time-out @, de teller #
en de wekker »#, kiezen als eenheid de slice. Een slice kan in de echte wereld
afgebeeld worden op de duur van een seconde, maar 0.1 seconde of 10 seconden
is evengoed denkbaar.

Men kan zich afvragen of met het kiezen van een discreet tijdsdomein de wer-
kelijkheid niet teveel geweld wordt aangedaan. De volgende observaties maken
het aannemelijk dat discrete tijd een bevredigende nabootsing van de werkelijk-
heid oplevert:

1. Er zijn interlockings die typisch discreet werken, en naar tevredenheid in
de praktijk worden toegepast, bijvoorbeeld VPI en EBS (zie Appendix
3.5).

2. De simulator van EURIS, die de maatstaf vormt bij het ontwerp van spe-
cificaties, werkt met discrete tijd.

Daarbij lijkt het technisch uitvoerbaar om parallel opererende processen van een
EURIS implementatie to synchroniseren op slices. We beschrijven nu hoe tele-
gramverwerking en flowexecutie in de tijd zouden kunnen gaan. Laten El,..., En
elementen zijn die zich respectievelijk in toestanden Tl , ..., T,,, bevinden. Elk ele-
ment Ei stellen we voor als een aantal processen met een aantal interne en
externe aansluitingen als aangegeven in Figuur 3.11. Hierin zijn Scheduler en
Flows twee processen die in een loop achter elkaar worden uitgevoerd, to begin-
ners met Scheduler, de twee processen roepen elkaar cyclisch aan. Het proces
Variables loopt parallel hieraan, het kan de waardes van interne variabelen en
variabelen met initiators vertellen, onder invloed van een schrijfactie van buiten
het proces de waarde van zo'n variabele veranderen, en voor variabelen met ini-
tiators indien nodig telegrammen genereren. Interne telegramgeneratie gebeurt
echter pas tijdens de overgang van de ene op de volgende slice.

Stel dat slice s > 0 net is aangebroken. De acties van de processen Scheduler,
Flows en Variables in de tijd zijn als volgt.

Scheduler vangt aan in de toestand L E TelegramBuf f er, en kan dan een
sequentie van de volgende acties uitvoeren.

1. De tijd wordt opgehoogd, i.e., een overgang naar een volgende slice.

2. Er wordt een telegram r van buiten ontvangen over een van de poor-
ten a, b, c, d, log, inf, right, left of friend (voor zover het
element Ei over deze poorten beschikt). Dit telegram wordt toege-
voegd aan L; het proces Scheduler gaat dan dus over in de toestand
L U {T}.

3. Er wordt een telegram T uit L geselecteerd, en de bijbehorende flow
wordt geexecuteerd door het proces Flows. Parallel hieraan wordt
een proces Scheduler' opgestart, dat slechts de tijd kan ophogen en
telegrammen van buiten kan ontvangen, maar geen flows kan opstar-
ten; dit proces vangt aan in de toestand L - {T}.
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Variables

Flows

Scheduler

v

q>

D

*4

p

Figuur 3.11: Opbouw van een Element, p E {a, b, c, d} en q E
{a, b, c, d, i, j, k,1}.

4
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Flows ontvangt telegrammen van de Scheduler ter verwerking. Flows exe-
cuteert die flow wiens executieconditie correspondeert met de poortnaam
en telegramnaam van het aangeboden telegram. Tijdens flowexecutie wor-
den binnenkomende telegrammen opgevangen door bet parallelle proces
Scheduler'.

Gedurende de flowexecutie kan het telegram worden gewijzigd of verzon-
den; in het laatste geval termineert de executie. Na terminatie van de
flowexecutie gaat Scheduler' weer over in Scheduler. De flowexecutie kan
ook termineren zonder een telegram to verzenden. Tijdens de flowexecutie
kan het proces overgaan in de volgende time slice.

Variables beheert de variabelen. Het geeft waardes van variabelen als
Flows daarom vraagt, en het wijzigt waardes van variabelen in opdracht
van Flows. Bij het overgaan naar een nieuwe timeslice genereert Variables
telegrammen als waarde veranderingen van variabelen met initiators daar-
toe aanleiding moeten geven. De volgende paragraaf gaat hier nader op
in.

3.3.5 Het Gedrag van Variabelen in de Tijd
Door middel van een aantal tabellen wordt beschreven hoe telegrammen gegene-
reerd kunnen worden ten gevolge van manipulatie van variabelen. De tabellen
behandelen de volgende twee situaties: tijdstap en manipulatie binnen een slice.

Variabelen met de qualifiers ! en < zijn niet in de tabellen opgenomen, deze
sYmbolen dienen immers slechts om de lezer van een EURIS specificatie intuitie
to verschaffen bij het gebruik van variabelen in een specificatie. De symbolen
hebben dus geen operationele betekenis.

3.4 Conclusie
In dit hoofdstuk is een groot deel van de syntax en interpretatie van de taal EU-
RIS op informele wijze behandeld. Dat we niet alles beschreven hebben heeft
verschillende redenen. Ten eerste, de taal EURIS is nog volop in ontwikkeling.
Ten tweede, de taal is complex door vele voor ons niet of nauwelijks bekende
uitdrukkingen, notaties en uitzonderingen; we hebben daardoor zeker bepaalde
constructies over het hoofd gezien, en andere constructies aan to veel of juist
to weinig welgevormdheidseisen onderworpen. Ten derde, sommige delen van
de taal bestaan alleen bij de gratie van de simulator, bijvoorbeeld het para-
meterbindingsmechanisme. Er is hiervoor geen syntax voor handen anders dan
de LECL van UniSpec, zie Hoofdstuk 2, maar LECL wordt niet tot de EURIS
methode gerekend.

Om tot een redelijk concrete beschrijving van de syntax to komen, en om een
basis to leggen voor verdere formalisatie, zijn een aantal begrippen ingevoerd
zoals referentierij, referentietralie en matrix. Tevens is zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van de specificatietaal ASF+SDF.
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met cyclusduur n
huidige waarde nieuwe waarde telegram

reset reset nee

set in slice s'< s en s + 1 - s'= n reset ja
set in slices' < s en s + l - s' < n set nee

»# en ?# met timeout lengte d E N
huidige waarde nieuwe waarde telegram

reset reset nee

set in slice s' _< s en s'+ d = s + 1 reset ja
set in slice s < s en s' + d < s + l set nee

huidige waarde nieuwe waarde telegram
reset reset nee

set in slice s set ja
set in slice s' < s set nee

huidige waarde nieuwe waarde telegram
set bij s -,1 naar s, nu reset reset ja
set bij s - 1 naar s, nu set set nee

reset bij s - 1 naar s, nu reset reset nee
reset bij s - 1 naar s, nu set set ja

huidige waarde nieuwe waarde telegram
reset reset n.v.t.

set set n.v.t.

Tabel 3.3: Tijdstapovergang van slice s naar s + 1 voor @, »#, ?#, &, $ en #
variabelen, m.b.t. de waarde van de interface variabele.
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0en$
huidige waarde LSC operatie resultaat

reset ->O- nieuwe waarde reset
reset ->1- nieuwe waarde set
set ->O- nieuwe waarde reset
set ->1- nieuwe waarde set

b E {set,reset} test b

»# met timeout lengte d E N
huidige waarde LSC operatie resultaat

reset ->"0- nieuwe waarde reset
reset ->1- nieuwe waarde set
set ->O- nieuwe waarde reset
set ->1- nieuwe waarde set

reset test 0

set vanaf slice s' <s test s-s'+1
?#

huidige waarde LSC operatie resultaat
set of reset assignment van 0 nieuwe waarde reset
set of reset assignment van, d E N>1 nieuwe waarde set

reset test 0

set vanaf slice s' < s test s - s' + 1

huidige waarde LSC operatie resultaat
reset ->O- nieuwe waarde reset
reset ->1- nieuwe waarde set
set ->O- nieuwe waarde set
set ->1- nieuwe waarde set

b E {set, reset} test b

huidige waarde LSC operatie resultaat
reset ->O- nieuwe waarde reset
reset ->1- nieuwe waarde set
set ->O- nieuwe waarde reset
set ->1- nieuwe waarde set
reset test 0

set vanaf slice s' < s test s - s'
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Tabel 3.4: Manipulatie in slice s van 0, »#, ?#, &, $ en # variabelen, m.b.t. de
'4'aarde van de interface variabele.
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De interpretatie van EURIS is behandeld door de datatypes die hierin een
rol spelen to beschrijven. Er zijn een aantal datatypes impliciet aanwezig in EU-
RIS; deze zijn expliciet gemaakt, waarbij er tevens door ons een aantal keuzes
gemaakt is, zowel over de semantiek als over de structuur. Het procesgedrag
is behandeld door eerst to identificeren welke onderdelen acties zouden kunnen
ondernemen. Ook hier zijn door ons keuzes gemaakt, met name door variabelen
met initiators als autonome processen op to vatten. Het gedrag van deze pro-
cessen is beschreven met behulp van tabellen die een relatie leggen tussen tijd,
toestand en telegramgeneratie.

Het formalisatiewerk in dit hoofdstuk vormt de basis voor de semantiek van
EURIS in discrete tijd procesalgebra, waarover wordt gerapporteerd in Hoofd-
stuk 4. Ondanks het feit dat daarmee een formele semantiek voor EURIS is
ontstaan, is de studie van EURIS verre van afgerond. In tegendeel, gegeven het
feit dat de taal nog in ontwikkeling is, werkt de semantiek als een katalysator
op allerlei sluimerende vragen en problemen: is dit de taal? en, is dit wat wordt
bedoeld? We verwachten dan ook niet dat de semantiek zomaar geaccepteerd
zal worden, of dat we zelf tevreden blijven, maar we hopen wel een stag in de
goede richting to hebben gezet. We bespreken nu in meer detail welke vragen
open liggen, en welke activiteiten naar ons idee zinvol zijn om to ondernemen.

1. Nadere completering van de beschrijving van de syntax en welgevormd-
heidseisen. Dit betekent tevens dat er consensus bereikt dient to wor-
den tussen de bij de ontwikkeling van EURIS betrokken partijen over de
impliciete datastructuren en niet expliciet gemaakte mechanismes zoals
parameterbinding.

2. Verdere formalisering van de taalbeschrijving, zodat een meer formele aan-
sluiting met de semantiek gegeven kan worden. De vertaling van EURIS
naar ACP is nu nog informeel. Zijn Box-talen geschikt om EURIS to be-
schrijven? (zie onder andere (Brand en Visser 1994)). Welke andere 2D
formaten zijn geschikt?

3. De relatie tussen EURIS en IDEAL beschrijven, zie (Bol et al. 1994).

4. Kritische studie van de in EURIS specificaties beschreven functionaliteit,
mede in bet licht van de vele beperkingen die EURIS de gebruikers oplegt.
Bijvoorbeeld:

- eenmalige referentie naar variabelen in expressies;

- beperking gebruik van variabelenreferentie tot referentie-assen;

zwakke typering;

beperkingen op lengte telegramnamen, hierdoor wordt naamgeving
die de intuftie helpt bemoeilijkt;

bij friendtelegrammen is de poort onbekend;

er mag maar een flow met een friend executieconditie zijn in een LSC.

-

-

-

-
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Zijn er aanpassingen aan de syntax of semantiek nodig om de gewenste
functionaliteit makkelijker to kunnen noteren? Welke problemen hebben
gebruikers van EURIS in het verleden (zoals in Rotterdam) en het heden
met de notatie? Hoe expressief is EURIS, en aan welke expressiekracht is
de grootste behoefte?

3.4.
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Appendices

3.5 Beschrijving van EBS
EBS is een interlocking systeem van Siemens, waarmee verschillende installaties
geinstalleerd zijn, waarvoor met voorlopers van EURIS, de zogenaamde PAPsen
(ProzeB Ablauf Plane) (Beljaars 1992), specificaties gemaakt zijn. We laten hier
kort enkele karakteristieken van EBS implementaties de revue passeren.

EBS kent niet alleen elementen, maar ook zogenaamde elementgebieden,
die bestaan uit aan elkaar gekoppelde elementen. Zo'n elementgebied gedraagt
zich, voor de buitenwereld, als een element; het ontvangt telegrammen van de

buitenwereld die worden verwerkt, en aanleiding kunnen geven tot het versturen
van telegrammen naar de buitenwereld. Een elementgebied heeft een input-
buffer van telegrammen die zijn binnengekomen of intern zijn gegenereerd, en
een output-buffer van telegrammen die naar buiten worden verstuurd.

De verwerking van telegrammen in EBS is als volgt. Er wordt een telegram
uit de input-buffer geselecteerd om verwerkt to worden. Dit telegram wordt ver-
werkt door het element waar het is binnengekomen, identiek aan EURIS; dat wil
zeggen, de flow behorende bij het element, de telegramnaam, en de poort waar-
over het telegram ontvangen is, wordt geexecuteerd. Zo'n executie van een flow
kan aanleiding geven tot het genereren van interne telegrammen (bijvoorbeeld
door het setten van een cyclische time-out), en uiteindelijk tot het verzenden
van een telegram naar een ander element. De interne telegrammen worden in
de input-buffer toegevoegd. De buffer is een FIFO-rij. Voor het telegram dat
naar een ander element wordt doorgestuurd zijn twee mogelijkheden:

1. Dat andere element ligt binnen het elementgebied.

In dit geval wordt het telegram onmiddellijk verwerkt.

2. Dat andere element ligt buiten het elementgebied.

In dit geval wordt het telegram in de output-buffer geplaatst, en wordt
een nieuw telegram van de input-buffer gekozen om verwerkt to worden.

OPgemerkt zij dat de executie van een flow onderbroken kan worden voor de
afhandeling van administratieve handelingen, zoals het ontvangen van telegram-
men, of het ophogen van de tijd. Op dit laatste fenomeen gaan we iets uitvoe-
riger in. Evenals de simulator van EURIS, werkt ook EBS met discrete tijd.
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Het is in EBS niet gewaarborgd dat de executie van een flow altijd binnen een
discrete tijdstap ligt. Vandaar dat zo'n executie onderbroken kan worden door
het beeindigen van de huidige tijdstap. Na het opstarten van een nieuwe tijd-
stap wordt de executie van de flow dan voortgezet. De slice lengte in EBS is
450 milliseconde.

3.5.1 EBS en de voorgestelde EURIS interpretatie
Een probleem zou kunnen zijn dat in EBS elementgebieden een eigen klok heb-
ben die weliswaar discreet telt, maar de slices van elementgebieden lopen daar-
door niet noodzakelijk gelijk in de globale reele tijd. Dit gedrag is slechts to
benaderen in discrete tijd. Het is niet uitgewerkt in EURISDTO. Een exacte
beschrijving vraagt een real time semantiek.

Wel is het duidelijk dat een executiepad van een elementgebied ook altijd
een pad is in EURISDTO. Het omgekeerde is niet waar.



Hoofdstuk 4

EURISDTO,
een Discrete Tijd Semantiek

J.A. Bergstra
W. J. Fokkink

S.F.M. van Vlijmen

In vroeger tijden werden huizen gebouwd op grond van ervaring en intuitie. Pas
toen deze constructies to ingewikkeld werden om empirisch to werk to gaan,
werden to bouwen huizen vooraf schematisch op papier weergegeven, en wer-
den vanuit de wiskunde methodieken ontwikkeld om via sterkteberekeningen
to kunnen onderzoeken of zo'n huffs niet zou instorten. De constructie van
software doorloopt een vergelijkbaar traject. Aanvankelijk werden computer-
programma's geschreven beginnend bij BEGIN en eindigend bij END, zonder
Vooraf een schematisch overzicht van het to schrijven programma to hebben.
Heden ten dage zijn veel to schrijven programma's echter to groot en to inge-
wikkeld geworden voor zo'n ad hoc aanpak. Voor zulke programma's wordt
tegenwoordig eerst een protocol opgesteld, dat to vergelijken is met een archi-
tecttekening voor een woning. Procesalgebra (Baeten en Weijland 1990) is de
afgelopen vijftien jaar ontwikkeld als een wiskundig hulpmiddel om gedrag van
systemen precies to kunnen beschrijven. Met behulp van procesalgebra kun-
nen protocollen exact worden vastgelegd, en kunnen berekeningen aan zulke
protocollen worden uitgevoerd. Aldus kan onderzocht worden of een opgesteld
protocol wel het gewenste gedrag vertoont.

In dit artikel wordt procesalgebra gebruikt om EURIS precies vast to leggen,
aan de hand van de beschrijving in Hoofdstuk 3. Aangezien het model in dit
hoofdstuk gebaseerd is op discrete tijd, wordt onze exacte beschrijving van EU-
RIS geformuleerd in een uitbreiding van procesalgebra met discrete tijd (Baeten
en Bergstra 1996). De aldus geformuleerde interpretatie van EURIS noemen we
EURISDTO, waarin DTO staat voor Discrete Time Operation.

De EURIS methode gaat uit van continu voortschrijdende tijd, zoals we die
ook in het echte leven ervaren. Voor implementatiedoeleinden is een continue
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tijdas vaak echter niet handig, en is het makkelijker om de tijd in afzonder-
lijke stappen (van bijvoorbeeld 1 seconde) to zien. De simulator (Makkinga en
Dijk 1995) behorende bij de EURIS methode gaat bijvoorbeeld uit van discrete
tijd. Ook wij prefereren discrete tijd bij de modellering van EURIS (zoals reeds
aangegeven in het voorgaande hoofdstuk).

Een exacte motivatie voor de keuze van discrete tijd is niet to geven. Wij
vermoeden dat discrete tijd in het geval van EURIS een inzichtelijker model
levert dan continue tijd. Een reden om toch in continue tijd to modelleren zou
kunnen zijn dat we bepaalde fysische verschijnselen exact moeten beschrijven of
dat het tijdsgedrag van logische componenten zeer nauw samenhangt met gedrag
van bepaalde andere componenten in continue tijd. Dit lijkt bij het huidige type
spoorwegbeveiliging niet het geval to zijn. Een nadeel van een discreet model zou
kunnen zijn dat het niet goed realiseerbaar is in een implementatie. Echter, het
lijkt heel goed mogelijk van EURIS een discrete tijd implementatie to realiseren.
EBS (Beljaars 1992) is hier een voorbeeld van. Een ander bezwaar kan zijn dat
een discreet model en to dominante kijk is en derhalve andere implementaties
uitsluit. Derhalve willen we duidelijk stellen dat EURISDTO een voorstel is.
Misschien dat in discussies over deze semantiek of op basis van experimenten
blijkt dat bijstelling nodig is. Die mogelijkheid houden we nadrukkelijk open.
Formele specificaties evolueren ook.

4.1 Verschillen tussen EURIS en EURISDTO

EURISDTO wijkt op twee manieren of van EURIS: syntactisch en semantisch.
Wat betreft het laatste, EURISDTO onderstelt discrete tijd, dat wil zeggen, tijd
schrijdt voort in stapjes, en een stapje (of time slice) begint en eindigt voor alle
elementen op hetzelfde moment. Voor een aanvullende discussie over discrete
tijd wordt de lezer verwezen naar de openingswoorden van Hoofdstuk 4. Verder
gaat EURISDTO uit van synchrone communicatie: communicatie is instantaan,
en het verzenden en ontvangen, waaruit de communicatie is opgebouwd, vinden
tegelijkertijd plaats. Daarentegen werkt EURIS op basis van reele tijd, heeft
ieder proces zijn eigen klok, en is communicatie asynchroon, dat wil zeggen,
ieder element ontvangt een verzonden telegram op een `willekeurig' moment na
het tijdstip van verzenden. EURIS en EURISDTO laten zich beide niet uit over
het zoekraken of verminkt raken van berichten.

Wat betreft de syntax, in EURIS komen een aantal constructies voor die
niets toevoegen aan de expressiviteit van de taal, dat wil zeggen, aan de formele
expressiviteit. Ze verhogen wel het het gemak om bepaalde zaken uit to drukken.
Zulke constructies zijn weggelaten uit EURISDTO, om de beschrijving van de
semantiek met discrete tijd ter zake to houden. Om precies to zijn, de volgende
constructies komen niet voor in EURISDTO.

m&
Meervoudige declaraties zoals ABC. EURISDTO kent alleen enkelvoudige
declaraties.
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Case statements met drie of meer vertakkingen. EURISDTO kept alleen
de binaire case (if-then-else).

Functies en blokken (procedures).

Meervoudige executiecondities bij een initiator. De volgende situatie is
bijvoorbeeld niet toegestaan in EURISDTO:

ABC

De beperkingen op EURISDTO, ten opzichte van EURIS, zijn in geen enkel
opzicht essentieel. Wat hierboven is uitgesloten kan vrijwel zeker zonder pro-
blemen worden toegevoegd aan EURISDTO, en ook verdere functionaliteit, zo-
als asynchrone communicatie en het zoekraken van berichten, kunnen worden
gemodelleerd. Zulke uitbreidingen zouden echter deze eerste gedetailleerde be-
schrijving van een opvatting over de werking van EURIS onnodig gecompliceerd
maken.

4.2 Procesalgebra met Discrete Tijd
4.2.1 Basisconstructen
Procesalgebra is een wiskundig formalisme dat is ontwikkeld om gedrag van
systemen exact to kunnen beschrijven. Het is opgebouwd uit de volgende sa-
menstellende operatoren:

1. Atomen uit een van tevoren vastgelegd alphabet; deze constructen be-
schrijven de elementaire acties waaruit gedragingen zijn opgebouwd. De
expressie a voert actie a uit, en termineert dan succesvol.

2. Een speciaal atoom 6, genaamd de deadlock. Dit construct vetoont geen
enkel gedrag, en blokkeert verder gedrag.

3. De alternatieve compositie +, die het gedrag van twee systemen samen-
voegt. De expressie p + q kan ofwel het gedrag van p ofwel het gedrag
van q uitvoeren. Deze keuze is non-deterministisch, dat wil zeggen, voor
een buitenstaander is niet to voorspellen welke van de twee mogelijkheden
gekozen zal worden.

Voor de alternatieve compositie van een verzameling processen wordt vaak
een afgeleide notatie gebruikt. Bijvoorbeeld de compositie Pl + P2 + P3
wordt genoteerd als iiE{1,2,3} Pi*
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4. De sequentiele compositie , die het gedrag van twee systemen in sequenti
zet. De expressie p q voert eerst het gedrag van p uit, en als het daarme
klaar is wordt het gedrag van q uitgevoerd.

5. De parallelle compositie 11, die het gedrag van twee systemen in paralle
zet. De expressie pllq voert gelijktijdig het gedrag van p en het gedrag vai
q uit, waarbij p en q met elkaar kunnen communiceren; een actie a van 1
en een actie b van q kunnen tezamen aanleiding geven tot een actie c vat
het gehele systeem pllq.

Voor de parallelle compositie van een verzameling processes wordt vaal
een afgeleide notatie gebruikt. Bijvoorbeeld een compositie als Pill P211
wordt genoteerd met

6. De encapsulatie-operator 8H, die bepaalde acties in een systeem verbiedt,
door ze om to noemen naar de deadlock 6. De expressie 8H(p) vertoont
hetzelfde gedrag als p, behalve dat acties die voorkomen in H in aH (p)
niet mogen worden uitgevoerd.

7. De abstractie-operator T[, die bepaalde acties onzichtbaar maakt. De
expressie TI (P) vertoont hetzelfde gedrag als p, behalve dat in Tj (p) wordt
geabstraheerd van acties die voorkomen in I.

De syntax van procesalgebra bestaat uit alle termen die met behulp van boven-
staande operatoren kunnen worden opgebouwd. De gedragingen van zulke ter-
men, die we op een intuitieve manier beschreven hebben, kunnen exact worden
vastgelegd met behulp van een zogenaamde `structurele operationele semantiek'.
Twee termen worden in procesalgebra equivalent beschouwd als hun gedragingen
hetzelfde zijn in de zogeheten `bisimulatie-semantiek. Bijvoorbeeld, de termen
a en a + a zijn equivalent; beide termen kunnen alleen actie a uitvoeren, om
vervolgens succesvol to termineren. Zulke equivalenties kunnen precies worden
beschreven met behulp van vergelijkingen tussen termen met variabelen, axi-
oma's genaamd. Deze vergelijkingen zijn gezond: als de axioma's twee termen
gelijk kunnen bewijzen, dan zijn deze termen equivalent. Omgekeerd zijn de
axioma's ook volledig: als twee termen equivalent zijn, dan zijn ze met behulp
van de axioma's gelijk to bewijzen. Aldus hebben we een theorie in handen
om wiskundig to redeneren over gedrag. Een diepgaande beschrijving van deze
theorie is to vinden in (Baeten en Weijland 1990).

4.2.2 Data
Een typische atomaire actie is het schrijven van een waarde op een variabele
X; voor iedere mogelijke waarde is er een verschillende schrijfactie. Om het
verband tussen deze acties to behouden kan aan zo'n actie een karakteristieke
naam verbonden worden, bijvoorbeeld writer, die wordt geparametriseerd door
de mogelijke waarden d die op X geschreven kunnen worden; zo'n geparame-
triseerde actie krijgt dan de vorm writex(d). In het algemeen is parametrisatie
een veel voorkomende constructie in specificaties.

P,,
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De specificatie van de EURIS methode in procesalgebra, die in dit artikel
wordt gegeven, kent meerdere parametrisaties van atomaire acties. We zullen
de volgende simpele datastructuren tegenkomen:

de Booleans

natuurlijke getallen

de integers

een collectie elementnamen

voor ieder element een collectie poortnamen

een collectie telegramnamen

tabellen

Carthesisch product

be exactere specificaties van deze datastructuren zijn to vinden in Hoofdstuk 3.
De Booleans kunnen ook worden gebruikt om zogenaamde conditionele pro-

cesses to beschrijven: b :-* p gedraagt zich als het proces p als de Boolean b
gelijk is aan true, en het gedraagt zich als de deadlock 8 als b gelijk is aan false.

42.3 Recursie
On, oneindige processen to specificeren kan gebruik gemaakt worden van zoge-
naamde recursievariabelen, die andere recursieve variabelen, of zichzelf, kunnen
aanroepen in recursieve vergelijkingen. Bijvoorbeeld, het proces X gespecifi-
ceerd door de vergelijking

X =
voert, volgens de definitie van sequentiele compositie, eerst het proces a uit, en
vervolgens weer het proces X. In andere woorden, het proces X voert oneindig
vaak actie a uit. Een tweede voorbeeld is het proces Y dat is gespecificeerd door
de vergelijkingen

Y =
Z =

I' kan, volgens de definitie van sequentiele en alternatieve compositie, ofwel
actie a uitvoeren en overgaan in proces Z, ofwel actie b uitvoeren en vervolgens
succesvol termineren. Evenzo kan proces Z ofwel actie a uitvoeren en overgaan
ill proces Y, ofwel actie c uitvoeren en succesvol termineren. Hieruit kunnen we
concluderen dat proces Y herhaaldelijk actie a uitvoert, totdat het na een even
aantal as een b uitvoert, of na een oneven aantal as een c uitvoert, waarna het
proces. succesvol is getermineerd.

Overigens is niet iedere collectie recursieve vergelijkingen zinvol. Bijvoor-
beeld, de specificatie

X = X
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geeft geen nadere informatie over het proces X. Zinvolle recursieve specificaties
voldoen aan een bepaald syntactisch criterium, `guardedness' genaamd. In de
eerste twee voorbeelden waren de recursieve specificaties typisch guarded, in het
derde voorbeeld niet.

Evenals atomaire acties kunnen ook recursieve specificaties worden gepara-
metriseerd met behulp van data. Bijvoorbeeld, aan de hand van de volgende
recursieve specificatie

X (n) = a(n) X (n + 1)

beschrijft X(O) het proces a(O) a(1) a(2) .

4.2.4 Voorbeeld

Procesalgebra is uitstekend geschikt om systemen to beschrijven die parallel aan
elkaar opereren, en met elkaar communiceren. In EURIS zijn de verschillende
elementen op een spoorwegemplacement, zoals seinen en wissels, gerepresen-
teerd als doosjes waarin interne berekeningen worden uitgevoerd, naar aanlei-
ding waarvan er berichten naar naburige doosjes worden verstuurd. Zulke doos-
jes, en hun interacties, laten zich prima beschrijven in procesalgebra. We geven
een eenvoudig voorbeeld. Stel dat de doosjes Di voor i = 1, 2, 3 alle drie iden-
tiek gedrag vertonen, namelijk, ze ontvangen een bericht van het vorige doosje
via een reads actie, voeren dan een interne rekenstap internals uit, en schrij-
ven vervolgens iets naar het volgende doosje via een sends actie. Het gedrag
van een doosje Di voor i = 1, 2, 3 wordt gegeven door de volgende recursieve
vergelijking:

Di = reads internals sends Di

Twee bij elkaar behorende schrijf- en leesacties communiceren met elkaar tot
een communicatie-actie comm:

send1lread2

send2lread3

comm1
comm2

De drie doosjes opereren parallel aan elkaar, wat wordt beschreven door de
expressie

D1 IID2IID3

Dit systeem kan als volgt grafisch worden weergegeven.

read 1 internal] send]/read2 internal2 send3send2/read3 internal3

Communicerende lees- en schrijfacties worden tot communicatie gedwongen door
losse verschijningen van deze acties in het systeem to verbieden, met behulp van
de encapsulatie-operator (zie Paragraaf 4.2.1):

Of send j,send2,read2iread3}(D1 IID2IID3)

91. --
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Uiteindelijk worden van de communicatie-acties onzichtbaar gemaakt door mid-
del van de abstractie-operator (zie Paragraaf 4.2.1):

n
T{comm.l;comm,2} 0 al send s,send2,read2,read3}(P1IID2IID3)

Deze uiteindelijke beschrijving van het systeem vertoont het gewenste gedrag
van de drie doosjes in parallel; D1 leest iets, waarna de drie doosjes achter-
eenvolgens een interne rekenstap uitvoeren, en uiteindelijk D3 iets naar buiten
stuurt. Dit gedrag wordt beschreven door, de volgende recursieve vergelijking:

X = read, internal, internal2 internal3 send3 X

4.2.5 Discrete TO
Procesalgebra neemt tijd niet expliciet in ogenschouw. Het onderstelt wel dat
in een term als a b eerst actie a wordt uitgevoerd, en dan pas actie b, maar
het zegt niets over de tijdstippen waarop deze acties plaats vinden. Echter, in
de EURIS methode zijn zulke tijdstippen soms van essentieel belang, met name
v'aar het gaat om de zogenaamde variabelen met initiators.

We gaan uit van een uitbreiding van procesalgebra met discrete tijd zoals die
is voorgesteld in (Baeten en Bergstra 1996). In deze setting zijn er de volgende
extra constructen:

1. De operator Qre1 stelt het gedrag van een systeem een tijdstap nit. De
expressie Qrel(p) wacht tot de volgende tijdstap is aangebroken, en voert
dan het gedrag van p uit.

2. Een atomaire actie a kan geschreven worden in de vorm cts(a), om aan to
geven dat a alleen in de huidige tijdstap uitgevoerd kan worden. (Hierbij
staat cts voor `current time slice'.)

Bijvoorbeeld, het proces cts(a) Qrel(Qrei(b)) voert in de huidige time slice actie
a Uit, en twee time slices later actie b.

4.3 Elementaire Datatypen
In deze paragraaf specificeren we enkele elementaire datatypen.

be soort Boolean, die bestaat uit de elementen true en false. Deze soort
kent vele toepassingen in EURIS; afhankelijk van deze toepassingen zullen we
de elementen van de Booleans ook aanduiden met set en reset, of met 1 en
0, of met yes en no. Op de Booleans zijn twee standaard binaire operatoren
gedefinieerd, to weten de conjunctie A en de disjunctie V: b A b' is waar als towel
b en b' waar zijn, en b V b' is waar als b of b' waar is.

De soort Integer bestaat uit de gehele getallen ..., -2, -1, 0, 1, 2, ... Op de
gehele getallen zijn drie standaard binaire operatoren gedefinieerd, to weten de
optelling +, het verschil -, en de vermenigvuldiging *. Hierbij is m + n de som
van m en n, en m - n het verschil tussen m en n, en m * n het product van m en
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n. In EURIS kunnen Booleans en integers naar elkaar gecast worden, waarbij
true wordt geinterpreteerd als 1 en false als 0. In dit geval worden conjunctie
en disjunctie vereenzelvigd met respectievelijk vermenigvuldiging en optelling.

De soort Natural bestaat uit de positieve gehele getallen 0,1,2,... We zullen
deze soort gebruiken om het discrete tijdsdomein mee to representeren. Op
de natuurlijke getallen zijn twee standaard binaire operatoren gedefinieerd, to
weten de optelling + en de monus functie =. Hierbij geeft m = n is het verschil
tussen m en n aan als m groter is dan n, of 0 anders.

Met Integer° zal het Carthesisch product van de integers worden aangeduid,
waarbij D een positief geheel getal is. De elementen van Integer° zijn D-tuples
van integers, dat wil zeggen, ze zijn van de vorm (kl,..., kD) waarbij ki, ..., kD
integers zijn. Bijvoorbeeld, (2, -5, 0) is een element van Integer3.

Voor het conditionele construct gebruiken we de notatie

Procesl a Conditie > Proces2

van Hoare et al. (Hoare et al. 1987); dit construct voert als Conditie waar is
Procesl uit, en anders Proces2.

De term entry(item, index) - table noteert de tabel met element item op
plaats index, en verder alle paren uit tabel table; als in table een element
aanwezig is op plaats index, dan wordt dit in entry(item, index) - table
genegeerd. Deze notatie stamt van Mauw en Mulder (Mauw en Mulder 1995).
We geven hieronder een precieze ASF+SDF specificatie voor tabellen met ele-
menten van de soort Item en indices van de soort Index. Er wordt hierbij een
equationele specificatie gegeven van de functie lookup, die in een gegeven tabel
de waarde voor een gegeven index kan opzoeken. De soort Item is een parame-
ter van de specificatie, zodat het ons later vrij zal staan om to kiezen van welke
soort de elementen van de tabel zijn; we zullen ons beperken tot tabellen met
Boolean waarden en met integer waarden.

Table

imports Item Index

exports

sorts Entry Table Result

lexical syntax

"empty-table" -> Table

"not-found" -> Result

context-free syntax

"entry" "(" Item "," Index Entry

Entry "'I Table -> Table

"found" "(" Item ")" -> Result

"lookup" "(" Table "," Index ")" -> Result
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equations

[LU1] lookup(empty-table,Index) = not-found

[LU2] lookup((Item,Index)"Table,Index) = found(Item)

[LU3] eq(Index,Index') = false =_=>

lookup((Item,Index)"Table,Index') _

lookup(Table,Index').

Bijvoorbeeld we kunnen de entries 2 en 4 opzoeken in de tabel bestaande uit
de elementen os, koe en kip, die respectievelijk indices 1, 2 en 3 hebben. Dan
krijgen we:

lookup(entry(os, 1) - (entry(koe, 2) - (entry(kip, 3) - empty-table)), 2)
found(koe)

en

lookup(entry(os,1) - (entry(koe, 2) - (entry(kip, 3) - empty-table)), 4)

not-found

Telegram

Variables

A

I

Flows

11
W

Scheduler

A

Figuur 4.1: Werking van een Element; p E {a, b, c, d} en q E {a, b, c, d, i, j, k, l}
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4.4 Specificatie van EURIS
In Figuur 4.1 wordt de werking van een element in de EURIS methode grafisch
weergegeven, zoals uitvoerig beschreven in Hoofdstuk 3. Het plaatje is een
uitbreiding van een figuur die ook voorkomt in dat hoofdstuk; hier is namelijk
het hulpproces Telegram toegevoegd. De rest van dit artikel is gewijd aan het
tot in detail specificeren van dit gedrag in discrete tijd procesalgebra.

4.4.1 Gedrag van een Element

Ee = Schedulere(O)

Telegrams (empty-table)
II

(IIXE CyclicAlarm, @e (X) )

II

(IIXEOneShote&e(X))

(IIXEStop Watch, #e (X))

II

(IIXEStaticAlarm, »#e (X))

II

(I I X E DynamicAlarm, ?#e (X) )

II

( II X E To99le, $e (X) )

II

(IIXE Boolean, BOOle (X) )

(IIXEInteger, e(X))

(IID=1 IIX EBooleanTable(D), "De (X ))

(IID=1 II X EIntegerTable(D), PD] e (X))

(IIXEBooleanMultiVar, =e (X ))

(IIXElntegerMultiVar, [=1 e(X))

(IIXE BooleanParameter, »e (X))
II

(II X EIntegerParameter, [»] e (X))

(IID=1 II X E ParameterBoolean Table(D). D> >. (X))

II

(IID=1 IIXEParameterIntegerTable(D)e PD»] e(X ))

II

II

II

OI X

,

II

II

II

II

II

II
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Het gedrag van een element e is gespecificeerd door middel van de variabele Ee.
Ret bestaat uit:

1. Het proces Scheduler, waardoor externe telegrammen worden ontvangen,
en telegrammen worden geselecteerd en geexecuteerd.

2. Het proces Telegram, dat bij het begin van de executie van een flow de
telegramtabel van het bijbehorende telegram inleest. Tijdens executie
van de flow kunnen waardes in de telegramtabel worden opgevraagd of
veranderd. Als de executie van de flow termineert met het verzenden van
een telegram, dan kan de aangepaste telegramtabel worden opgevraagd
aan het Telegram proces.

3. Beheersprocessen P(X) voor variabelen X van type P. waardoor de waarde
van de bijbehorende variabele X wordt bijgehouden, zo nodig telegrammen
worden gegenereerd, en de waarde van X wordt medegedeeld aan andere
processen. Het gedrag van dit proces verschilt per type variabele, daarom
is er een proces P voor ieder mogelijk variabeletype.

De processen Scheduler en Telegram en de processen gerelateerd met variabelen
opereren parallel aan elkaar. Hierbij worden de volgende types acties uitgevoerd:

Assignering van een waarde aan een variabele. Opdracht voor de assig-
nering van waarde d aan variabele X in element e wordt gerepresenteerd
door de actie send-assignments x(d). Deze communiceert met de actie
read-assignments,x (d) die door het beheersproces behorende bij variabele
X wordt uitgevoerd. De communicatie van deze twee acties levert de actie
comm-assignments x (d).

Opvragen van een waarde van een variabele. De vraag of variabele
X in element e waarde d heeft wordt gerepresenteerd door de actie
send-requests x (d). Deze communiceert met de actie read-requests x (d),
die door het beheersproces behorende bij variabele X kan worden uitge-
voerd indien X de waarde d heeft. De communicatie van deze twee acties
levert de actie comm-requests x (d).

Vragen of alle waarden in een multivar gelijk zijn aan een bepaalde waarde,
dan wel of een bepaalde waarde voorkomt in een multivar.

De vraag of alle waarden in een multivar X wel of niet gelijk zijn aan
een waarde d wordt gerepresenteerd door de actie *read-requests x,d(b)
met b respectievelijk yes of no. Deze actie communiceert met
*send-requests, x, d (b) .

De vraag of de waarde d wel of niet voorkomt in een multivar X wordt
gerepresenteerd door de actie #read-requeste,x,d(b) met b respectievelijk
yes of no. Deze actie communiceert met #send-requeste,x,d(b).

Verzenden van een telegram. Opdracht voor verzending van te-
legram O over poort 7r in element e wordt gerepresenteerd door
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de actie send-telegram,(O). Deze actie communiceert met de actie
read-telegram,, (O), waarbij poort 7r van element e is gekoppeld aan een
poort 7r' van element e'. De communicatie van deze twee acties wordt
weergegeven met comm-telegram,,,, (d).

Verzenden van een telegramtabel. Het verzenden van een telegramtabel t
naar bet Telegram proces, bij het begin van de executie van een flow, wordt
gerepresenteerd door de actie send-tablee (t). Deze actie communiceert met
de actie read-tablee(t).

Stoppen met executie van een flow. Melden dat een flow behorende bij
element e stopt met executie gebeurt door middel van de actie send-stope.
Deze actie communiceert met een read-stope actie van het Scheduler pro-
ces, zodat dit proces weet dat eventueel een nieuwe flow gestart kan
worden. De communicatie van deze twee acties wordt weergegeven met
comet-stop,.

De zojuist genoemde communicatierelaties tussen acties worden opgesomd in
Tabel 4.1. Deze acties zijn gewoonlijk voorzien van argumenten en subscripten,
waarbij geldt dat corresponderende zend-, lees- en communicatie-acties dezelfde
argumenten en subscripten hebben, bijvoorbeeld: acties send-request,,x(b) en
read-request,,x(b) kunnen communiceren tot actie comm-request,x(b). De ar-
gumenten in subscripten zijn in de tabel weggelaten, om bet algemene idee beter
nit to laten komen.

zendactie leesactie communicatie-actie
send-assignment read-assignment comm-assignment

send-request read-request comm-request
#send-request #read-request #comm-request
*send-request *read-request *comm-request
send-telegram read-telegram comm-telegram

send-table read-table comm-table
send-stop read-stop comm-stop

Tabel 4.1: Communicaties van acties.

In de specificatie hierboven en in de specificaties die volgen wordt geen ge-
bruik gemaakt van encapsulatie (6) en abstractie (r). Zie Paragraaf 4.2.4 voor
een behandeling van deze procesalgebra noties. De reden hiervoor is: het be-
treft generieke processen, de exacte communicaties die we of willen dwingen
zijn niet bekend. Pas in de context van een geinstantieerde samenstelling van
elementen ESectie68A II ESectiesgC II ... II EKruisl o en een uitgewerkte communica-
tiefunctie heeft het nut dit to doen.
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4.4.2 Het Scheduler Proces

Schedulere(L) =

E read-telegrame(9(ir, v, t)) Schedulers (L U {9(7r,v,t)})

7rERoutePoort
vE TelegramNaam

tE TelegramTabel

+
read-telegrame (9(7r, v, t)) Schedulere (L U {9(7r, v, t) } )

nE { friend,inf ,tog}

vE TelegramNaam

tE Telegram Tabel

+
read-telegrame(9(loc, v, empty-table))

vEBasicName
gE{u,$,&,»#,?#}

Schedulere(L U {9(loc, v, empty-table)})

1: read-telegrame(9(7r, v, t, c)) Schedulere (L U {9(ir, v, t, c)})

vE TelegramNaam

7rE{left,right}
tE TelegramTabel

cE CentraalLijst

91

+

Flow (select (L)) 11 Scheduler'e (L - {select(L)I)

Het proces Scheduler(L) onderstelt een lijst L van ontvangen maar nog niet
verwerkte telegrammen. Het proces Scheduler kan:

1. Een telegram E) (7r, v, t) of e(7r, v, t, c) ontvangen over een van de kanalen
van het element, en dit aan de lijst L toevoegen. De parameters bij het
telegram e hebben de volgende betekenis: 7r is het kanaal waarover het
wordt verzonden of ontvangen, v de naam van het telegram, en t de bij-
behorende tabel waarden voor telegramvariabelen. Het centraal telegram
kent ook nog de centraal lijst cl.

Strikt genomen is het mogelijk nog preciezer to modelleren wat wel en niet ontvangen kan
worden, door nog meer to parametriseren. De collectie Ids, (7r) representeert dan bijvoorbeeld
de collectie van namen van de telegrammen die via poort 7r ontvangen kunnen worden, en decollectie

Tablese(7r, v) representeert dan de collectie van tabellen van telegrammen met naam
v die via poort -ir ontvangen kunnen worden. Maar zo'n meer gedetailleerde parametrisatie
zpn bier teveel detail toevoegen.

E



92 HOOFDSTUK 4. EURISDTO, EEN DISCRETE TIJD SEMANTIEK

2. Een telegram selecteren uit L en parallel aanvangen met executie van de
flow behorende bij dit telegram.

In het tweede geval worden twee parallelle processen opgestart: een proces Flow
dat de executie van de flow representeert, en een proces Scheduler' dat paraat
blijft om telegrammen to ontvangen en aan de lijst L toe to voegen.

Selectie van een telegram uit L vindt plaats met behulp van de select func-
tie. Het gedrag van deze functie kan volledig verschillen bij twee afzonderlijke
toepassingen van de EURIS methode. Immers, deze methode laat de volgorde
van verwerking van telegrammen vrij, en vereist slechts dat ieder gegenereerd
telegram ooit verwerkt zal worden. Als op zeker moment geen telegram uit L
geselecteerd kan worden, bijvoorbeeld omdat L leeg is, dan levert select(L) het
speciale data-element 1 (`bottom') op.

Scheduler'e(L) =

read- telegram, (0(-7r, v, t)) Scheduler'e(L U {9(ir, v, t)})
7r E RoutePoort

v E TelegramNaam
t E TelegramTabel

+

E read-telegrame(9(ir, v, t)) Schedulere(L U {9(ir, v, t)})
7r E {friend, inf, log}
V E TelegramNaam
t E TelegramTabel

+
E read-telegrame (9(loc, v, empty-table))

V E BasicName
q E {@,$,&,»X,?*}

Scheduler'e(L U {B(loc, v, empty-table)})

E read-telegrame (9(7r, v, t, c)) Scheduler,,(L U {O(7r, v, t, c)})
v E TelegramNaam

ir E {left, right}
t E TelegramTabel
c E CentraalLijst

read-stope Schedulere(L)

Het proces Scheduler' onderstelt een lijst L van ontvangen maar nog niet ver-
werkte telegrammen Scheduler' kan telegrammen ontvangen en opslaan in L.
Opgemerkt dient to worden dat bet Scheduler' proces kan overgaan naar de
volgende time slice voordat de executie van een flow parallel aan dit proces is
getermineerd.
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'4.4.3 Het Telegram Proces

Telegram, (t) = read-tablee(t) Telegrame(t')
VE Telegram Tabel

+
send-table, (t) Telegrame (t)

Tell, (f, t, lookup (t, f ))
f E TelegramFieldName
+

1: read-assignments, f (k) Telegram, (entry (f, i(k)) . t)
f E TelegramFieldName

k E Integer
+

E read-assignment,, f (b) Telegrame (entry(f, i(b)) - t)
f E TelegramFieldName

b E Boolean
Tell(f, t,not-found) = b
Tell(f,t, found(i(k))) = read-requeste,f(k) Telegram, (t)
Tell (f,t, found (i(b))) = read-requeste,f(b) Telegrame(t)

In de bovenstaande specificatie is i een functie die integers en booleans injecteert
in een verzameling die de vereniging is van deze twee verzamelingen. Het proces
Telegram kan een telegramtabel ontvangen, die bij aanvang van de executie van
een flow is verstuurd, en een telegramtabel terugsturen, die bij beeindiging van
de executie van de flow wordt opgevraagd. Verder kan het, door middel van
het hulpproces Tell, waarden in de telegramtabel mededelen, of nieuwe entries
toevoegen aan de telegramtabel.

4.5 Flow Processen
Een flow is een proces dat begint met het overdragen van de telegramtabel aan
het proces Telegram,. Afhankelijk van het type telegram ziet dat er als volgt
uit,

Flow (9(7r, v, t, c)) = send-tablee (t) Execute, (7r, v, c) send-stope

In geval van centraal telegrammen, en anders

Flow (0(7r, v, t)) = send-table,(t) Execute, (7r, v) send-stope

En in geval Flow wordt aangeroepen zonder telegram:

Flow(1) = send-stop,

De afbeelding van de grafische EURIS diagrammen op EURISDTO expressies
wordt per voorbeeld g6introduceerd. Wat we daarvoor moeten laten zien is

1:
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X2

v

a 0

T1

b1(X=O)
(Xj=1)

->1

&>
T6 Ad

T5

Figuur 4.2: Een LSC voorbeeld.

a T2

c T3

hoe de syntactische basisconstructen waaruit een flow is opgebouwd zich laten
vertalen. In Hoofdstuk 3 werden de volgende basisconstructen geidentificeerd:
executieconditie, test, case, assignering, schrijfactie, terminatie en samenloop.
Van de case hebben we in EURISDTO alleen de eenvoudige binair case, oftewel
if-then-else, zie Paragraaf 4.1.

Beschouw eerst de voorbeeld LSC in Figuur 4.2. Deze LSC werd eerder ten
tonele gevoerd in Hoofdstuk 2, waar de vijf flows werden besproken waaruit deze
LSC is opgebouwd. Hier geven we een vertaling van vier van de vijf flows naar
EURISDTO. Beschouw de volgende flow uit Figuur 4.2.

1

T1 a 0 .>l

a > T2

Deze wordt in EURISDTO beschreven door de volgende expressie:

Executee(a,T1) _

send-requ.este,X, (set) read-tablee(t) send-telegram, (O(a, T2, t))
tETelegramTabel

send-requeste,X, (reset) send-assignments X2 (set)

t
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Merk op hoe de if-then-else in deze expressie is gecodeerd met behulp van de con-
structie send-requeste,X1 (set) ... + send-requeste,X1(reset)..... Een alternatieve
vorrn van if-then-else zien we in het volgende voorbeeld. Verder zij opgemerkt
dat het Execute proces de impliciete optie heeft om over to gaan in de volgende
time slice, omdat de acties send-requeste,X1 (set) en send-requests,X1(reset) niet
door een cts aan de huidige time slice zijn gebonden. Overigens wijzigt de flow
is (lit voorbeeld niets aan het telegram, zodat het in dit geval eigenlijk overbo-
dig is om dit telegram eerst aan het proces Telegrams to sturen en vervolgens
veer terug to lezen. Het formaat waarin we werken dwingt echter of om het in
dit voorbeeld toch to doen.

De volgende flow uit Figuur 4.2 die we beschouwen is

r--> 1

(XI=1)

Deze wordt in EURISDTO beschreven door de volgende expressie:

Executee(b,T1) =

E send-requests,X1(b)
bEBoolean

a T2

(b = set :-+ send-assignments XZ (set)
+
b = reset :-3 read-tables (t) send-telegrams (O(a, T2, t)))

tE TelegramTabel

Dit proces lijkt op twee druppels water op het vorige. Echter, de if-then-else
is hier iets anders gecodeerd, met behulp van een conditioneel construct, om
to laten zien hoe ook eerst waarden opgehaald kunnen worden en vervolgens
getest. Dit is de wijze van werken bij tests, en ook assigneringen, die meerdere
variabelenamen of telegramveldnamen bevatten. De derde flow uit Figuur 4.2
die we beschouwen is daar ook een voorbeeld van:
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T4

v

'(Be: X3 )-- c No. T3

In EURISDTO geeft dit

Execute, (log, T4) _

send request, B, (b) send assignment, X3 (b)
bEBoolean

E read-table, (t) send-telegram, (E) (c, T3, t))
tETelegramTabel

Voor de duidelijkheid beschouwen we een grotere assignering in isolement. Laten
de velden Be, B f en Bg gedefinieerd zijn; de assignering - (X3 : Be * B f + Bg) -
wordt dan

jj
send-requeste,B,(b) send-request, Bf(b')

bE Boolean b' EBoolean

E send-requeste,Bg (b") send-.assignmente,X3 ((Be A B f) V Bg)
b " E Boolean

De volgende flow uit Figuur 4.2 die we beschouwen is

& )----(Be: X3 Ir -- c 10- T3
Deze flow wordt geexecuteerd als de variabele X2 geset is. Volgens de semantiek
van Middelraad is het verwerkende proces ook degene die X2, als enige, mag
resetten. Aldus:

Execute, (loc, X2) _

send-assignment, X2 (reset)

E send-request, B,(b) send-assignment, X3 (b)
bE Boolean

E read-table, (t) send-telegram, (E) (c, T3, t))
tE TelegramTabel

-

E
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T8

X

Figuur 4.3: Nog een LSC voorbeeld.

De laatste twee.flows zijn, afgezien van hun executiecondities, hetzelfde. Dit
brengt ons op de constructie die, in Hoofdstuk 3 samenloop is genoemd. In
Procesalgebra kan zo'n samenloop van twee flows als volgt genoteerd worden:

Execute, (log, T4) = Executee(log,T4)

Execute, (loc, X2) = send- assignmente,X2(reset) Execute', (loc,X2)

Execute', (7r, v) =

E send-requeste,Be (b) - send- assignment., X,, (b)
bE Boolean

j read-table, (t) send-telegrams (O (c, T3, t) )
tE TelegramTabel

In dit geval zijn de parameters van Execute", overigens niet strikt noodzakelijk,
omdat hieraan in de bijbehorende flow niet wordt gerefereerd.

In de rest van deze paragraaf behandelen we nog terminatie en het verwer-
ken en initieren van centraal telegrammen. Daartoe beschouwen we de LSC in
Figuur 4.3. Beschouw eerst de flow in Figuur 4.3 die behoort bij telegram T7.
Die termineert direct succesvol, wat ,als volgt kan worden beschreven:

Executee(a,T7) = send-stop,.

De flow die reageert op telegram T8 initieert een centraal telegram. De centraal
lijst van het onderhavige element e duiden we hier aan met CentraalLijste. De
flow wordt dan:

Executee (log, T8) = send-telegram, (right, T9, empty-table, CentraalLijste)

Ten laatste, het verwerken en doorsturen van een centraal telegram. Zij c een

v

1

0
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centraal lijst.

Execute, (left, T10, c) =

send-requeste,X (reset) send-stope

send-requeste,x (set) read-tablee (t)
tE Telegram Tabel

send- telegrame(right, T10, t, rotate(right, c))

De rotate functie, die ook is besproken in Hoofdstuk 3, roteert een centraal lijst,
afhankelijk van de richting van de centraal lijst. Dat wil zeggen, als de centraal
richting left is, dan verplaatst rotate het eerste element van de centraal lijst
naar de achterkant van de centraal lijst, en als de centraal richting right is, dan
verplaatst rotate het laatste element van de centraal lijst naar de voorkant van
de lijst:

rotate(left, [e, L]) = [L, e]
rotate (right, [L, e]) = [e, L]

4.6 Processen Gerelateerd aan Variabelen
In deze paragraaf specificeren we het gedrag van alle processen die gerelateerd
zijn aan variabelen.

4.6.1 Cyclische Timeout @ met Periode n

Qe(X) _ Qe(X, cyclelengthe(X), reset, 0)

@e (X, n, b, m) _

cts(read-assignmente,X(1) )) (4e(X, n, b', 0)
b ' E Boolean

+ (cts(read-requeste,X(set)) a b = set i cts(read-requeste X(reset)))
@e (X, n, b, m)

+ cts(send-telegrame(O(loc, X, empty-table)))
tYrel(@e(X,n,b,n=1)) a (b=set Am=0) C> O'rel(Qe(X,n,b,m=1))

Het proces @e (X, n, b, m) representeert de cyclische time-out variabele X met
periode n en als teller van de tijd m. Dit proces @e (X, n, b, m) duiden we voor
het gemak vaak kortweg aan met X. De variabele b geeft aan of de variabele
reset dan wel set is, dus b E {reset, set}. Dit proces kan door middel van een

E
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read-assignmente,x(b') de opdracht krijgen om de toestand van X to verande-
ren naar b', waarbij de teller de waarde 0 krijgt; dat wil zeggen, de nieuwe
toestand van het proces is dan @e (X, n, b`, 0). Tevens kan het door middel van
een read-requeste,x (set) of read-requeste,x (reset) actie mededelen aan andere
processen dat X set dan wel reset is.

Verder, in het geval X set is, en waarde nul heeft, zal het proces bij overgang
naar een volgende time slice eerst een telegram genereren door middel van een
send-telegrams actie; vervolgens zal het aan X de waarde n - 1 toekennen.
Indien het proces X set is en waarde groter dan nul heeft, zal het proces bij
overgang naar een volgende time slice de waarde met een verminderen. Als het
proces X reset is, dan laat het de waarde van de variabele X bij overgang naar
een volgende time slice op 0.

4.6.2 One-Shot &

&e (X) = &e (X, reset)

&e (X, reset) =

read-assignments x (set) &s (X, set)

+ read-requeste,x (reset) &e (X, reset)

&e (X, set) =

cts (read- assignment,,x (set)) &s (X, set)

(X, set)+ cts(read-requests x(set)) &e

+ cts(send-telegrams(O(loc, X, empty-table)) 6rel(&e(X, set))

&e(X,set) _

read-assignmente,x (set) &'(X, set)

+ read-assignmente,x(reset) &e (X, reset)

+ read-requests x(set) &e' (X, set)

Het proces &e (X, b) representeert de one-shot variabele X met Boolse waarde b.
Dit proces kan door middel van een read- assignments,x(b') de opdracht krijgen
om de waarde van X to veranderen naar V. Tevens kan het door middel van
een read-requests,x (set) of read-requests,x (reset) actie mededelen aan andere
processen dat X set dan wel reset is.
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Indien b = reset gaat bet proces over naar een volgende time slice zonder te-
legramgeneratie. In het geval dat b = set is, zal het proces bij overgang naar een
volgende time slice een telegram genereren door middel van een send-telegrams
actie. Daarna zal het proces overgaan in &e(X, set), waarin wordt gewacht tot
er een reset actie wordt ontvangen, via send-assignments,X(reset).

Voor een one-shot mag slechts op een plek een send-assignmente,X(reset)
verstuurd mag worden, en wel als eerste actie in de flow behorende bij het
telegram dat door &e (X, set) wordt verstuurd. Oftewel, variabele X mag alleen
reset worden aan het begin van de flow die de executie representeert van het
telegram behorende bij de variabele X.

4.6.3 Toggle $

$e (X) = $e (X, reset, reset)

$e (X, b, b') =

E cts(read-assignments X(b")) $e(X, b, b")
b"E Boolean

+ (cts(read-requests X(set)) i b' = set > cts(read-requeste,X(reset)))
$e (X, b, b`)

+ arel($e(X,b',b'))
b=b'r>

cts(send-telegrame(O(loc, X, empty-table))) Qrei($e(X, b`, b))

Het proces $e (X, b, b') representeert de toggle variabele X, die bij de laatste over-
gang naar een nieuwe time slice de Boolse waarde b had, en die nu de Boolse
waarde b' heeft. Dit proces kan door middel van een read- assignment,,X(b") de
opdracht krijgen om de waarde van X to veranderen naar V. Tevens kan bet
door middel van een read-requeste,X (set) of read-requeste,X (reset) actie mede-
delen aan andere processen dat X set dan wel reset is.

Verder, in het geval dat b b' is, zal het proces bij overgang naar een
volgende time slice een telegram genereren door middel van een send-telegrams
actie, en dan overgaan in $s (X, Y, Y). Indien b =b' gaat bet proces over naar
een volgende time slice zonder telegramgeneratie.

:0
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4.6.4 Timer #

#,(X) = #e (X, reset, 0)

#e(X,b,n) _

cts(read-assignments X (reset)) #s(X, reset, 0)

+ cts(read-assignments X.(set)) #e(X, set, n)

+ (cts(read-request,,X (set))
ab=setr>
cts(read-requests X (reset))) #e(X, b, n)

+ cts(read-requeste,X (n)) #e (X, b, n)

+ orel(#e(X,b,n+ 1)) a b = set > Urel(#e(X,b,n))

Het proces #e(X, b, n) representeert de timer variabele X met als waarden Bool-
ean b en natuurlijk getal n. De Boolse waarde geeft aan of de timer actief is;
zo ja, dan representeert het natuurlijke getal de tijd dat de timer loopt; zo nee,
dan staat de natuurlijke waarde op nul.

Dit proces kan door middel van een read-assignmente,X(b) de opdracht krij-
gen om de Boolse waarde van X to veranderen naar V. Als b' = reset, dan zal
hierbij de natuurlijke waarde voor X op nul gezet worden. Als b' = set, dan blijft
de natuurlijke waarde van X onveranderd. Verder kan het door middel van een
read-requeste,X (set) of read-requeste,X (reset) actie mededelen aan andere pro-
cessen dat X set dan wel reset is, en door middel van een read-requests X (n) actie
mededelen aan andere processen wat de waarde is van de timer. Onderscheid
tussen deze acties werd niet gemaakt in het voorgaande Hoofdstuk 3.

Het proces kan ook overgaan in de volgende time slice. Als de timer actief
is zal de natuurlijke waarde hierbij een worden opgehoogd, anders blijft de
natuurlijke waarde onveranderd.

4.6.5 Dynamische Time-Out ?#

?#e(x) _ ?#e(X,0)

?#e(X,n) _

cts(read-assignmente,X (m)) ?#e (X, m)
m E Natural

E
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+ (cts(read-requeste,X(reset))
a n = 0 > cts(read-requeste,X(set))) ?#, (X, n)

?#
+ cts(send-telegrame ((J(loc, X, empty-table))) a ret (?#e (X, 0))

an=1P
argil(?#e(X,n = 1))

Het proces ?#e(X,n) representeert de dynamische time-out variabele X in de
situatie dat de bijbehorende stopwatch de waarde n heeft. Het proces kan de
opdracht krijgen om X een nieuwe integer waarde toe to kennen, of aan andere
processen vertellen of X de waarde nul dan wel groter dan nul heeft.

Bij overgang naar een volgende time slice wordt de waarde van X met een
verlaagd (als n nul is, is de nieuwe waarde ook weer nul). Slechts in het geval
dat n = 1 zal bij deze overgang een telegram worden gegenereerd.

4.6.6 Parametrische Time-Out »# met Tijd n

>>#,(X) = »#e (X, time-out-lengthe (X ), 0)

»# e (X, n, m) =

cts(read-assignmente,X (reset)) »#e (X, n, 0)

+ cts(read-assignmente,X (set)) »#e (X, n, n)

+ (cts(read-requeste,X(reset)) a m = 0 > cts(read-requeste X(set)))
»#e (X, n, m)

»#
+ cts(send-telegrame(©(loc, X , empty-table))) oCel(»#e(X, n, 0))

am=1>
aret(»#e(X,n,m - 1))

Het proces »#e (X, n, m) representeert de parametrische time-out variabele X
met periode n en als waarde natuurlijk getal m. Het proces kan de opdracht
krijgen om X uit to zetten, door middel van een read-assignmente,x (reset) actie;
in dit geval krijgt X de waarde 0. Het proces kan ook de opdracht krijgen om
X aan to zetten, door middel van een read-assignmente,X (set) actie; in dit geval
krijgt X de waarde n. Verder kan het aan andere processen vertellen of X de
waarde nul dan wel groter dan nul heeft.

Bij overgang naar een volgende time slice wordt de waarde van X met een
verlaagd (als m nul is, is de nieuwe waarde ook weer nul). Slechts in het geval
dat m = 1 zal bij deze overgang een telegram worden gegenereerd.
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4.6.7 Boolse Variabele

Boole (X) = Boole (X, reset)

Boole(X,b) _

read-assignmente,X (b') Boole (X, b')
bl E Boolean

+ read-requeste,X(4) Boole(X,b)

Het proces Boole (X, b) representeert de Boolse variabele X met Boolse waarde
b. fit proces kan de opdracht krijgen om de waarde van X to veranderen, of
aan andere processen vertellen wat de waarde van X is.

4.6.8 Integer Variabele

[]e(X) _ []e(X,0)

11 e(X,t) _

E read-assignments X (k) [1, (X, k)
kElnteger

+ read-requeste,X (t) [7 e (X, f)

Bet proces [] e (X, .£) representeert de integer variabele X met integer waarde e.
Dit proces kan de opdracht krijgen om de waarde van X to veranderen, of aan
andere processen vertellen wat de waarde van X is.

4.6.9 Tabel met Boolse Waarden

"De (X) _ "De (X,empty-table)

"De (X, t)

1: E read-assignmente,X (i, b) "D, (X, entry(i, b) - t)
iElntegerD bEBoolean

+ E Tells,"D(X, t, lookup (t, i))
iElntegerD

Tell,," D (X, t, not-found) = 6

E
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Telle,"D(X,t, found(b)) = read-requeste,X(b) "De(X,t)

"e (X, t) = ri ie (X, t)

Het proces "D, (X, t) representeert de tabel variabele X met Boolse elementen;
tabel t stelt de waarde van X voor. Dit proces kan bericht krijgen om een
waarde in t to veranderen, of aan andere processen een waarde in t vertellen.
In het geval dat het proces een opgevraagde waarde niet kan vinden raakt het
proces in een deadlock.

In EURIS wordt als uitzondering een eendimensionale tabel met Boolse
waarden niet aangeduid met "1 maar met ". Daarom wordt in de laatste regel
van de specificatie van de tabel met Boolse waarden een extra proces "e (X, t)
ingevoerd dat gelijk is aan het proces "1e (X, t). Een zelfde uitbreiding zal ook
worden ingevoerd voor de tabel met integer waarden en voor parametrische
tabellen.

4.6.10 Tabel met Integer Waarden

["D] e (X) = ["DI, (X, empty-table)

["D] e (X, t) =

E read-assignmente,X (i, k) . [D]6(X, entry (i, k) - t)
iElntegerD kElnteger

+ Telle,["Dj (X, t, lookup (t, i))
iEIntegerD

Telle,[ DJ (X, t, not-found) = 8

Tell e,[ #D) (X, t, found (k)) = read-request e,X (k) ["D] e(X, t)

[11 ] e (X , t) = [fil]e (X, t)

Het proces ["D] e (X, t) representeert de tabel variabele X met integer elementen;
tabel t stelt de waarde van X voor. Dit proces kan bericht krijgen om een waarde
in t to veranderen, of aan andere processen een waarde in t vertellen. In het
geval dat het proces een opgevraagde waarde niet kan vinden raakt het proces
in een deadlock.

=

E

1:
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4.6.11 Multivar met Boolse Waarden

'e (X) _ =e (X, empty-table)
_(X, t)

E read- assignmente,x (e, b) =e (X, entry (e', b) - t)
e' E ElementName \ {e}

b E Boolean

+
bEBoolean

(*read-requeste,x,b(yes) a forall(t,b) = true

*read-requeste x b(no)) =e(X, t)

(#read-requeste x b(yes) a exists (t, b) = true
bEBoolean

# read-requeste,x,b (no)) =e(X,t)

Het proces =e (X, t) representeert de multivar X met Boolse elementen; tabel
t stelt de waarde van X voor. Dit proces kan bericht krijgen om een waarde
in t to veranderen. Het kan ook aan andere processen vertellen of alle waar-
den in t wel of niet gelijk zijn aan -een Boolse waarde b, respectievelijk door
een actie *read-requeste,x,b(yes) of *read-requeste,x,b(no); en het proces kan
vertellen of een Boolse waarde b wel of niet in t voorkomt, door een actie
#read-requeste x b(yes) respectievelijk #read-requeste,x,b(no).

4.6.12 Multivar met Integer Waarden

[_] e (X, empty-table) -

[=] e (X, t) _

E read assignmente,x (e, k) [_] e (X, entry (e, k) - t)
e' E ElementName \ {e}

k E Integer

+ (*read-requeste,x,k(yes) a forall(t, k) = true
kElnteger

*read-requeste,xk(no)) [=]e(X,t)

+ 2 (#read-requeste x k(yes) a exists (t, k) = true c>
kElnteger

#read-requeste x k(no)) [=]e(X,t)
$et proces [_] e (X, t) representeert de multivar X met integer elementen; tabel
It stelt de waarde van X voor. Dit proces kan bericht krijgen om een waarde

+ E

[°] e (X) _

1:
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in t to veranderen. Het kan ook aan andere processen vertellen of alle waar-
den in t wel of niet gelijk zijn aan een integer waarde k, respectievelijk door
een actie *read-requeste,X,A, (yes) of *read-requeste,X,k(no); en het proces kan
vertellen of een integer waarde k wel of niet in t voorkomt, door een actie
# read-requeste X k(yes) respectievelijk #read-requeste,X,k(no).

4.6.13 Parameter met Boolse Waarde

»e(X) _ »e(X, initiale(X))

»e (X, b) = read-requeste X (b) »e (X, b)

Het proces »e (X, b) representeert de Boolse parameter X met Boolse waarde
b. Dit proces kan aan andere processen vertellen wat de waarde van X is. De
functie initiale is een parameter van element e die de initialisatiewaarde oplevert.

4.6.14 Parameter met Integer Waarde

[>>],(X) _ [>>],(X, initial, (X))

[»] e (X, P) = read-requeste,X (.O [»] e M e)

Het proces [»] e (X, t) representeert de integer parameter X met integer waarde
.£. Dit proces kan aan andere processen vertellen wat de waarde van X is.

4.6.15 Parametrische Tabel met Boolse Waarden

"D»e(X) _ "D»e(X, initiale(X))

"D»e (X, t) _ j Telle,,,D» (X, t, lookup (t, i))
iElntegerD

Telle D»(X, t, not-found)

Tell e D»(X, t, found (b))

= 6

= read-requeste,X (b) "D»e (X, t)

/,»e(X,t) = "1»e(X,t)

Het proces "D»e (X, t) representeert de tabel parameter X met Boolse elemen-
ten; tabel t stelt de waarde van X voor. Dit proces kan aan andere processen
een waarde in t vertellen. In het geval dat het proces een opgevraagde waarde
niet kan vinden raakt het proces in een deadlock.

=
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4.6.16 Parametrische Tabel met Integer Waarden

["D»] e (X) _ ["D>>], (X, initial, (X))

["D»] e (X, t) _ Tell,, [,,»](X, t, lookup (t, i))
iElntegerD

Telle (X, t, not-found) = b

Tell,, (X, t, found(k)) = read-request(k) ["D»]e(X, t)

107

[ii»]e(X,t) = ["1»]e(X,t)

Het proces ["D»] e (X, t) representeert de tabel parameter X met integer ele-

menten; tabel t stelt de waarde van X voor. Dit proces kan aan andere processen
eel, waarde in t vertellen. In het geval dat het proces een opgevraagde waarde
niet kan vinden raakt het proces in een deadlock.

4.7 Conclusie
In dit hoofdstuk is een semantiek gegeven voor het belangrijkste deel van EURIS.
Slechts sommige constructies die geen uitdrukkingskracht toevoegen zijn niet
beschouwd. De deeltaal en haar semantiek zijn aangeduid met EURISDTO.
Discrete tijd procesalgebra is gebruikt om de semantiek vast to leggen zoals die
informeel is gesuggereerd in Hoofdstuk 3. EURISDTO is qua opvatting beperkter
dan EURIS zoals beschreven in (Berger et al. 1992), vooral wegens de synchrone
communicatie en de discrete tijd. EURISDTO is een voorstel voor een semantiek.
De semantiek is zo opgezet dat de interpretatie voor EBS (Beljaars 1992) en
de simulator (Makkinga en Dijk 1995) worden omvatten. Het is echter niet
nauwkeurig onderzocht of dit daadwerkelijk het geval is.

1:
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Appendices

4.8 Woordenlijst
abstractie (T):

Een unaire operator in ACP die bepaalde acties in een proces onzichtbaar
maakt.

Algebra of Communicating Processes (ACP):

Een procesalgebra, waarin gedrag, en in het bijzonder parallellisme, for-
meel kan worden beschreven en bestudeerd.

alternatieve compositie (+):

Een binaire operator in ACP die het gedrag van twee processen combi-
neert.

current time slice (cts):

Een unaire operator die het gedrag van een actie beperkt tot de huidige

time slice.

deadlock (8):

Een speciale actie in ACP die geen enkel gedrag vertoont, en een blokkade
van gedrag representeert.

encapsulatie (0):

Een unaire operator in ACP die bepaalde acties in een proces verbiedt.

parallelle compositie (11):

Een binaire operator in ACP die het gedrag van twee processen parallel
zet.

sequentiele compositie

Een binaire operator in ACP die het gedrag van twee processen in sequen-
tie zet.
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tijdstap

Een unaire operator die het gedrag van een proces uitstelt tot de volgende
time slice.

time slice:

De simulator gaat uit van een discreet tijdsdomein; de tijd schrijdt voort in
afzonderlijke stappen met een vaste tijdspanne: Een afzonderlijke tijdstap
heet een time slice.



Hoofdstuk 5

VPI Simulatie van EURIS

W.M.T. Mennen
S.F.M. van Vlijinen

Veiligheidseisen zijn, in principe, een aantal beweringen die gegeven de speci-
fieke werking van een emplacementbesturing equivalent zijn met de eisen dat het
sYsteem geen treinen laat botsen of ontsporen. Om een specificatie in EURIS to
kunnen verifieren op de veiligheidseisen, moet er nagegaan worden of met alle
mogelijke waarden van variabelen en alle mogelijke invoer voldaan wordt aan
deze eisen. Met een andere interlocking constructie opvatting is reeds ervaring
°Pgedaan met de verificatie. Dit betreft het werk aan de Vital Processor Inter-
locking (Groote et al. 1994, Groote et al. 1995). Omdat tevens vaak de vraag
gesteld is wat de relatie tussen VPI en EURIS is - in het bijzonder, kan de
Unispec dienen als specificatie voor een VPI realisatie - is de gekozen route de
vOlgende. Kijk hoe EURIS to vertalen valt naar een VPI operationeel model en
kijk of de eisen aan een VPI systeem over'te zetten zijn op een EURIS simulatie
OP een VPI.

De gekozen route is grafisch weergegeven in de onderstaande figuur. In deze
figuur wordt de relatie gelegd tussen de verschillende talen en specificatie5 die
gebruikt worden. De vierkante haken duiden semantiek aan als er geen aparte
naam is. Verder geeft ti de equivalentie aan, D de inclusie , H geeft het verband
aan tussen syntax en semantiek en tenslotte geeft de verificatie-stap voor vei-
ligheidseis 0 aan.

Syntax: EURIS D EURIST - EURISVLC

z % x I
Seniantiek: EURISDTO D EURISDTO - [EURISTJ - [EURISVLCI

Propositie-logica

In de bovenstaande figuur is to zien, dat EURISDTO (zie het vorige hoofdstuk)
een eerste stap uit de route vormt. De syntactische en een semantische beperking
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op EURIS en EURISDTO wordt bewerkstelligd door een aantal keuzes to maken.
In dit verslag zal aan de orde komen waarom bepaalde keuzes gemaakt worden en
wat de gevolgen van deze keuzes zijn. De semantiek die deze beperking beschrijft
zal aangegeven worden met de naam EURISDTO , waarbij it, volgens een goede
traditie, aangeeft dat het om een beperking van de EURISDTO-semantiek gaat.
Deze beschrijving zal ook gegeven worden in procesalgebra.

Vanuit de EURISDTO,, beschrijving zal een vertaling gemaakt worden naar
een variant op Pascal, waarbij Pascal is aangevuld met operaties uit onder an-
dere de verzamelingenleer. Dit formaat wordt verder pseudo-pascal genoemd.
Dit Ievert een semantische en een syntactische vertaling op. De syntax van
de taal die zo ontstaat wordt aangegeven met EURIST en de semantiek met
[EURISTM]. De T in EURIST staat voor tekst, om de tegenstelling tot het
grafische formaat van de taal EURIS aan to geven. EURISTM dient drie doe-
len. Het is gemakkelijk een imperatieve `tussentaal' to hebben om van EU-
RIS naar propositie-logica to gaan. Verder, leest het mogelijk makkelijker dan
EURISDTO,, voor niet procesalgebraici en kan het zo dienen ter verheldering.
Ten laatste, dient het om to kijken of een gegeven grafische EURIS-omschrijving
ook symbolisch prettig to noteren is. Vanuit EURIST zal in twee vertaalsla-
gen overgegaan kunnen worden naar EURISVLC, welke de in Vital Logic Code
geschreven versie van EURIS vormt. Hierna zal in een stap overgegaan worden
naar propositie-logica, zodat een eerste vorm van (automatische) controle op de
veiligheidseisen kan worden gegeven.

Opgemerkt dient to worden dat niet alle relaties tussen de grammatica's
en semantieken in detail zijn uitgewerkt. Met name de relaties van [EURIST,,]
en [EURIS V LC] worden summier behandelt, omdat wij menen dat de intufties
hier sterk genoeg zijn, zodat een formele uitwerking het betoog alleen maar zou
compliceren. Daarbij komt [EURISvLC] uitgebreid in (Groote et al. 1995) aan
de orde.

In dit verslag wordt eerst ingegaan op een aantal vereenvoudigingen op de
taal EURIS. Om tot deze vereenvoudigingen to komen moeten een aantal keuzes
gemaakt worden en zullen een aantal begrippen geintroduceerd worden. In de
Paragrafen 5.2, 5.3 en 5.4 zal nader ingegaan worden op EURIST,,
en EURISVLC. Daarna zal er een paragraaf gewijd worden aan de verificatie,
gevolgd door de paragraaf: Conclusies en vervolgonderzoek. Tenslotte zijn een
aantal bijlagen toegevoegd.

In bijlage 5.7 staan een aantal lemma's en stellingen en het bewijs hiervan.
Deze lemma's en stellingen zijn nodig om aan to tonen dat bepaalde stappen
in de vertaalslagen gedaan kunnen worden. Deze bijlage wordt gevolgd door
twee bijlagen (5.8 en 5.9) waarin een aantal tabellen en processen respectieve-
lijk procedures staan, die een compleet overzicht geven van een aantal definities
besproken in de Paragrafen 5.2 en 5.3. Bijlage 5.10 geeft een beschrijving van
een gedeelte van een sein gespecificeerd in EURIS en een vertaling naar pseudo-
pascal van dat gedeelte sein. Dit laatste om een beeld to geven hoe van het
grafische formaat van EURIS afgestapt kan worden. Ook zijn in deze bijlage
bladzijden uit de UniSpec (Middelraad en Meij 1996) opgenomen, waarop de
besproken flow van het sein staat. In de laatste bijlage wordt een koffieauto-
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maat in EURIS gespecificeerd. Aan de hand van deze koffieautomaat worden
alle stappen in dit verslag toegelicht, bet hele verificatie-traject wordt hiermee
doorlopen.

5.1 Begrippen en Beperkingen
In deze paragraaf worden in het eerste deel een aantal begrippen, die in het
vervolg van het verslag gebruikt worden, nader toegelicht. Hier wordt getracht
zoveel mogelijk gebruik to maken van de begrippen, die in de vorige hoofdstuk-
ken geintroduceerd zijn. Er worden een aantal begrippen geintroduceerd die in
betekenis lijken op begrippen uit de genoemde verslagen. Toch is er hier voor ge-
kozen om deze een andere naam to geven, omdat de naam uit de eerder genoemde
verslagen niet aansluit met de andere begrippen die hier geintroduceerd wor-
den. In deze gevallen zal wel aangegeven worden, welke naam uit de genoemde
verslagen met het nieuwe begrip overeenkomt.

In bet tweede deel worden de beperkingen op een rijtje gezet, die leiden tot
EURISDTO,. en Deze beperkingen worden ingevoerd om in eerste
instantie verificatie mogelijk to maken, zonder teveel to hoeven letten op inge-
wikkelde constructies. De beperkingen die gesteld worden, hebben voornamelijk
betrekking op de telegrammen en de flow-afhandeling en hebben gevolgen voor
de expressie-mogelijkheden van de taal. Een aantal beperkingen lijken geen in-
vloed to hebben voor de EURIS toepassing UniSpec (Middelraad en Meij 1996),
maar wel op wat algemeen mogelijk is met EURIS.

5.1.1 Begrippen
In deze paragraaf worden een aantal begrippen geintroduceerd, die door de
voorwaarden in paragraaf 5.1.3 gebruikt worden. Sommige van deze begrippen
werden in de eerdere hoofdstukken anders genoemd. Nieuwe begrippen zijn
nuttig om de bestaande begrippen niet to belasten met aanvullende interpre-
taties die nog heel experimenteel en schetsmatig zijn. Deze definities worden
dus naast de nieuwe definities gebruikt. Verder wordt in bijlage 5.7 intensief
gebruik gemaakt van deze begrippen en worden in bijlage 5.11 aan de hand van
de koffieautomaat de begrippen nogmaals toegelicht.

Begin- en startpunt
Een ontvangst van een telegram is de aanleiding om een corresponderende flow
uit to voeren. De correspondentie is vastgelegd in de executieconditie, zie Hoofd-
stuk 3. De executieconditie specificeert een poort en een telegramnaam, al dan
niet op impliciete wijze. Omdat in dit hoofdstuk gekeken wordt naar executie-
Paden, is het handig aanvullende namen voor executiecondities in to voeren. Zo
zal het `begin' van een flow ook aangeduid worden met beginpunt. Een telegram
ontvangst heeft zoals gezegd tot gevolg dat er een flow wordt uitgevoerd. Zo'n
flow kan in een element eindigen, kan een telegram sturen naar de logistieke laag
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Iden [ )

LFT RIJ PAS

A01 a (WM >= LFT) b 101

(WM<LFT)

Figuur 5.1: Samenloop in een LSC

1

0

of naar de infrastructuur en kan een telegram sturen naar een ander element.
Als het laatste het geval is, gaat het volgende element in zekere zin door met
de flow. Dit gaat zo door totdat de flow ergens eindigt, met andere woorden of
stopt of een telegram stuurt naar de logistieke laag of naar de infrastructuur.
Deze punten worden eindpunten genoemd. Beginpunten die corresponderen met
de infrastructuur, de logistieke laag of de interne poort worden startpunten ge-
noemd. Men zou zich kunnen voorstellen dat men een element overstijgende
flow zou kunnen construeren door vanaf een startpunt een flow in al z'n vertak-
kingen to volgen waarbij communicatiekanal'en tussen elementen gewoon als een
deel van de flow worden gezien. Zo een flow, welke dus eventueel over meerdere
elementen loopt, zal een totale flow genoemd worden, als deze begint bij een
startpunt en eindigt bij in eindpunten.

Bomen

In een LSC, zoals in figuur 5.1, kan, een flow vanaf het beginpunt verschillende
routes doorlopen, afhankelijk van de inhoud van het telegram en de waarden
van de variabelen. In het figuur is ook to zien dat verschillende delen van een
flow op meerdere manieren to bereiken zijn. Om duidelijker aan to geven welke
routes er vanaf het beginpunt doorlopen kunnen worden, wordt vanaf ieder
beginpunt een boom getekend van de mogelijke routes. Dit wordt gedaan door
alle punten waar flows samenlopen uit elkaar to halen en het vervolg van de
flows to copieren, hierdoor kunnen verschillende uitgangen een telegram met
een zelfde naam over een zelfde poort versturen. Nu de samenloop uit de LSC's
verwijderd is, is duidelijker to zien vanaf ieder beginpunt waar de routes naar
toelopen. Bijvoorbeeld, of zo'n route in het element eindigt of nog naar een
ander element een telegram stuurt. In Figuur 5.2 staat een corresponderende
LSC die uit een boom bestaat.

De LSC's uit de figuren 5.1 en 5.2 vertonen hetzelfde gedrag. Dit is in to
zien door alle paden van de flows van beide figuren to volgen en to controleren
of deze paden ook in de andere figuur voorkomen. Bijvoorbeeld vanaf telegram-
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Iden []
LFT RIJ PAS

1A01 a (WM>=LFT) 01b

1 101b

0 102b

(WM < LFT) 1 101b

0 I02b

Figuur 5.2: LSC nadat samenloop verwijderd is

ontvangst A01 over poort a, moet er in allebei de figuren een keuze gemaakt
Worden of WM>LFT of WM<LFT. Stel WM<LFT dan wordt getest of PAS
True dan wel False is. Als PAS True is, wordt er een telegram 101 over poort b
gestuurd. Dit pad kan gevolgd worden in beide figuren en zo zijn alle paden uit
de figuren gelijk aan elkaar en vertonen de figuren dus hetzelfde gedrag met de
gegeven semantiek.

Als verschillende elementen aan elkaar gekoppeld worden, ontstaan er totale
flows. Vanaf bet startpunt van zo'n flow kan er in het element een boom ge-
tekend worden. Aan elk punt waarop het element telegrammen verstuurt naar
andere elementen, komt de boom to hangen van bet beginpunt, welke hoort
bij de ontvangst van die telegrammen. Als dit zo voortgezet wordt ontstaat er
een boom vanaf een startpunt met als bladeren alleen maar eindpunten. Zo'n
Speciale boom over een of meerdere elementen vanaf een startpunt met in de
bladeren alleen maar eindpunten, wordt in het vervolg totale boom genoemd.
Een voorbeeld van zo'n totale boom is to zien in Figuur 5.3. In deze figuur
staan in de blokjes de namen van de elementen en geven de lijnen tussen de
blokjes aan, hoe de uitgaande en de binnenkomende telegrammen gekoppeld
zijn. Het Start-element heeft in dit voorbeeld, maar een startpunt. Een spe-
cificatie in EURIS kan dus opgedeeld worden in een aantal totale bomen, deze
bomen geven een andere representatie van de specificatie.

5.1.2 Transformaties
In de figuren die een specificatie weergeven in EURIS zijn er verschillende trans-
formaties mogelijk die geen invloed hebben op de betekenis, gegeven de seman-
tiek. Het ontvouwen naar bomen in de vorige paragraaf is hier een voorbeeld
van. Ook kunnen lijnen verplaatst worden, flows omgewisseld worden, specifi-
caties gespiegeld worden enz. Er zijn dus vele verschillende LSC's mogelijk, die

1

0

-
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101 aH

A01 a-1 Iden
E b 101

B01 a

Figuur 5.3: Totale boom

Ticket

Zero

Ticket

Zero

gegeven de semantiek, dezelfde betekenis hebben. Het inventariseren van derge-
lijke behoudende transformaties is nuttig, bijvoorbeeld voor het vaststellen van
vrijheidsgraden van EURIS editors, het valt echter buiten het bestek van deze
studie.

5.1.3 Beperkingen
EURISDTO,, en EURIST,, kennen een aantal beperkingen ten opzichte van EU-
RIS en EURISDTO. De beperkingen worden in deze paragraaf nader toegelicht.
Deze beperkingen ontstaan door een aantal voorwaarden in to voeren. Er zal
eerst een opsomming gegeven worden van de voorwaarden die at golden in EU-
RIS en EURISDTO, waarna de `nieuwe' voorwaarden worden gefntroduceerd.

De `oude' voorwaarden die at golden in EURIS en/of EURISDTO (zie de
vorige drie hoofdstukken):

A. De executie van een flow kan niet geYnterrumpeerd worden;

B. De meervoudige declaraties worden weggelaten;

C. De reset van de one-shot wordt niet gecontroleerd;

D. Geen functies en blokken (procedures) meer;

E. Alleen if-then-else, geen algemene case meer;

Friend
Hb 103 J

103 a-I

102 1
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F. Meerdere executiecondities bij een initiator komen niet meer voor. Dus
gevallen als het volgende worden uitgesloten:

G Een flow kan maar een telegram naar een ander element sturen, dus broad-
casting komt niet voor.

Deze `oude' voorwaarden worden hier niet nader toegelicht, voor een nadere
toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk 4. De beperkingen zijn een gevolg
van de gestelde voorwaarden en hebben onder andere betrekking op de expressie-
mogelijkheden van de taal. De `nieuwe' voorwaarden zijn:

1.

2.

3.

4.

,5.

6.

7.

8.

9.

Per timeslice wordt van de infrasfructuur per startpunt ten hoogste een
telegram ontvangen;

Per timeslice wordt van de logistieke laag per startpunt ten hoogste een
telegram ontvangen;

Het uitvoeren van een flow in een element gebeurt altijd binnen een times-
lice;

Iedere timeslice worden alle input-buffers geheel verwerkt/geleegd;

Telegrammen die ontstaan door de waarde verandering van een variabeie
worden op het einde van een timeslice gegenereerd, d.w.z. na de verwer-
king van alle telegrammen van alle elementen;

In een flow binnen een element komen geen cycles voor;

In een totale flow komen geen cycles voor;

Er is geen samenloop meer;

De poortwijzers komen to vervallen;

10. Centraal telegrammen komen niet meer voor;

11. Geen parallellisme tussen de elementen.

In de volgende paragrafen wordt gebruik gemaakt van de term executiepad,
hiermee wordt de volgorde en de tijdstappen, waarin de telegrammen verwerkt
worden, bedoeld. In EURIS wordt er vanuit gegaan dat alle mogelijke paden
de veiligheid garanderen. Omdat de gestelde voorwaarden een aantal beper-
kingen opleggen aan het aantal mogelijke executiepaden, worden door gebruik
to maken van de voorwaarden, alleen uitspraken gedaan over de executiepaden
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die nu mogelijk zijn. Correctheid van een EURIST of EURISDTO,, specificatie
garanderen geen correctheid van deze specificatie in EURIS of EURISDTO.

Een executiepad zal hier aangegeven worden als een rijtje van quadruples.
De volgorde van dat rijtje geeft de volgorde van bewerking aan. In de qua-
druples staan de naam van het element, de telegramnaam, een natuurlijk ge-
tal dat aangeeft hoe vaak dat telegram al in uitvoering is en de timeslice
waarin dat telegram verwerkt wordt. Een voorbeeld van een fragment van een
executiepad is (Seinl,A01,1,0)-(Seinl,A01,1,1)-(Seinl,B01,4,1)-(Sein2,C01,1,1)-
(Seinl,B01,5,2). Dus Seinl verwerkt A01, er is een instantie van A01, en het
gebeurt in slice 0. Kennelijk werkt Seinl verder aan A01 in slice 1. Er vervolgens
aan instantie 4 van B01, et cetera. Telegrammen uit verschillende elementen
kunnen in een timeslice in EURIS parallel verwerkt worden, dit valt niet to zien
in de executiepaden.

Voorwaarde 1 en 2

Per timeslice wordt van de infrastructuur en van de logistieke laag per startpunt
ten hoogste een telegram ontvangen. Deze eisen worden gesteld om de buffer-
ruimte tussen de logistieke laag en de interlocking en tussen de infrastructuur
en de interlocking een vaste grootte to geven. Er zou natuurlijk ook een grotere
vaste buffer gekozen kunnen worden, maar om de bufferruimte tussen de ele-
menten klein en de to voeren berekeningen eenvoudig to houden, wordt dit niet
gedaan.
Deze voorwaarden leveren een beperking op van de mogelijke executiepaden,
doordat het niet meer mogelijk is om in een timeslice, vaker een telegram van
dezelfde naam in een element to ontvangen, als deze van de infrastructuur of
van de logistieke laag afkomstig is. Daardoor zijn executiepaden van de vorm
(S1,WO1,1,0)-(S1,P01,1,0)-(S1,W01,2,0) niet meer mogelijk, er vanuit gaande
dat WO1 een telegram van de logistieke laag of van de infrastructuur is.

Voorwaarde 3

Het uitvoeren van een flow in een element gebeurt altijd binnen een timeslice. In
EURIS en EURISDTO was het mogelijk om de uitvoer van een flow over meer-
dere timeslices to laten lopen, mits deze executie niet gefnterrumpeerd werd.
Nu moet de executie altijd plaatsvinden in een timeslice. Dus is het niet meer
mogelijk om het volgende executiepad to hebben: (S1,W01,1,0)-(S1,W01,1,1).

Voorwaarde 4 en 5

Op het moment dat alle telegrammen, die in de input-buffers zaten, verwerkt
zijn, moeten er eventueel nog interne telegrammen gegenereerd worden. Deze
`events' zijn een gevolg van waarde-veranderingen van interne variabelen en
van het overgaan naar een volgende timeslice (interne executiecondities). In
EURIS zelf wordt mogelijk bij iedere waarde-verandering van een variabele een
telegram gegenereerd. Hier wordt ervoor gekozen om dit niet to doen, omdat dan
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uitspraken over buffergroottes en over veiligheid gecompliceerder worden. Deze
voorwaarde kan ervoor zorgen, dat executiepaden die in EURIS wel mogelijk
waren, nu niet meer mogelijk zijn. Deze executiepaden zouden wel de veiligheid
kunnen verstoren.

Bijvoorbeeld: Een toggle ($) kan na iedere verandering van de boolean-
waarde van deze toggle een telegram genereren. Stel dat een toggle in een
timeslice eerst wordt geset en daarna weer wordt gereset, dan wordt er hier
geen telegram gegenereerd, terwijl in EURIS er mogelijk twee telegrammen ge-
genereerd zouden worden. We weten niet of dit een aanvaardbare afwijking is,
en of het wel echt een afwijking is.

Voorwaarde 6 en 7

In de voorwaarden 6 en 7 komt het woord cycle voor. In het grafische for-
maat van EURIS betekent (lit, dat in een flow twee of meer keren hetzelfde
lijnstuk gepasseerd wordt. In theorie is het mogelijk om in EURIS cycles to
definieren, vandaar dat deze voorwaarde genoemd wordt. De controle op het
niet voorkomen van cycles binnen een element is eenvoudig (Voorwaarde 6). Het
volstaat to controleren of in een flow een dusdanige constructie voorkomt dat
'ell lijnstuk meerdere malen gepasseerd kan worden. Het weglaten van cycles
is een beperking van de taal. Uit inspectie blijkt dat in de UniSpec geen cycles
Voorkomen.

Voorwaarde 8 en 9

Door voorwaarde 8, dat alle flows geen samenloop meer hebben, worden de
Poortwijzers overbodig. Poortwijzers worden gebruikt om na een gezamenlijk
stuk code ten gevolge van telegrammen T en T' afkomstig van verschillende
Poorten, de flows weer van elkaar to kunnen scheiden. Als de samenloop wegge-
laten wordt, komen deze gezamenlijke stukken flow niet meer voor, en worden
de Poortwijzers overbodig. Verder volgt uit voorwaarde 6, 7 en 8, dat alle flows
bestaan uit eindige bomen. De voorwaarden 8 en 9 vormen een beperking op
de representatie-mogelijkheden van een flow, maar vormen geen beperking op
de expressiviteit.

Voorwaarde 10

Een centraal telegram is een telegram dat als een van zijn parameters een lijst
heeft met daarin elementnamen. Het telegram wordt na elkaar, in een bepaalde
volgorde, naar de elementen uit deze lijst gestuurd. De centraal telegrammen
worden weggelaten, omdat wij vermoeden dat zij to coderen zijn in `normale'
telegrammen. De discussie over centraal telegrammen en hoe deze to coderen
zijn, bezwaart de kern van het betoog. Deze voorwaarde vormt mogelijk geen
beperking op de expressiviteit.
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Voorwaarde 11

In EURIS en EURISDTO vormen de elementen aparte `programma's', die pa-
rallel aan elkaar hun flows kunnen verwerken. Hier wordt een vaste volgorde
gekozen waarin de elementen na elkaar hun input-buffers verwerken. Deze keuze
heeft geen invloed op het extern gedrag. Het maakt namelijk niets uit of een
flow uit het ene en daarna uit het andere element verwerkt wordt of vice versa.
Deze flows van de verschillende elementen zijn onafhankelijk van elkaar. De volg-
orde wordt hier aangebracht om het omzetten van EURISDTO naar EURIST
en dus naar propositie-logica to vereenvoudigen. De volgorde van verwerking
binnen een element is wel relevant.

5.2 EURISDTOA

EURISDTO., is een operationele semantiek voor EURIS, uitgaande van
EURISDTO en de extra voorwaarden. EURISDTO is tevens de semantiek voor
de symbolische variant van EURIS, genaamd

In EURISDTO worden de verbindingen tussen de elementen, de verbindingen
van de elementen met de buitenwereld (de omgeving) en de wijze waarop de te-
legrammen die nog niet verwerkt zijn worden opgeslagen, in het midden gelaten.
Deze processen zijn in EURIS niet gespecificeerd en werden in EURISDTO niet
besproken, maar worden in EURISDTO wel vastgelegd. Ieder element heeft hier
zijn eigen inputbuffer, waarin de telegrammen staan die in de huidige timeslice
verwerkt moeten worden (Voorwaarde 4, Paragraaf 5.1.3). Tevens heeft ieder
element een next-inputbuffer, waarin de telegrammen geplaatst kunnen worden
die ontvangen worden, deze worden in de volgende timeslice verwerkt.

EURISDTO kent een proces voor ieder element e, Ee genaamd, waarin het
gedrag van de variabelen van een element beschreven wordt. Er worden twee
verschillende schedulers gebruikt. De processen die bij deze schedulers horen,
worden Topscheduler en Scheduler genoemd. De Topscheduler zal er voor zorgen
dat alle next-inputbuffers geleegd worden en dat de telegrammen in de inputbuf-
fers geplaatst worden (MoveBuffers). Daarna worden alle elementen een voor
een geselecteerd en worden de telegrammen die in de inputbuffers van deze ele-
menten staan verwerkt. Deze stap wordt verzorgt door het Scheduler-proces.
Als alle elementen afgehandeld zijn, zijn alle inputbuffers leeg. Hierna wordt
de tijdstap expliciet verzorgt door alle variabelen op to hogen die opgehoogd
moeten worden ten gevolge van een tijdstap en alle telegrammen to genereren
die door de tijdstap gegenereerd moeten worden. Voorwaarde 5 uit Paragraaf
5.1.3 geeft aan, dat telegramgeneratie ten gevolge van een waarde-verandering
van een variabele op het einde van een timeslice gebeurt, daarom wordt dit ook
meegenomen in bet proces Tijdstap.
Doordat de tijdstap nu verzorgd wordt in een proces, zullen er een aantal wijzi-
gingen ten opzichte van EURISDTO ingevoerd worden. Deze wijzigingen worden
op de plaatsen dat ze voorkomen besproken. De grootste wijziging is het ver-
wijderen van de cts-stap en vrei-stap, wat inhoudt dat er geen gebruik meer
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gemaakt wordt van discrete tijd procesalgebra. Tijd wordt nu verzorgt in Tijd-
stap en nergens anders. Doordat nu gebruik wordt gemaakt van procesalgebra
zonder discrete tijd, zullen een aantal processen eenvoudiger worden. Ook zul-
len er hierdoor een aantal extra acties toegevoegd moeten worden. Het coderen
van de flows wordt eenvoudiger, omdat er geen rekening meer gehouden hoeft
to worden met de overgang naar een volgende timeslice. De processen die al
bestonden in EURISDTO zullen wijzigingen ondergaan, maar voeren meestal
dezelfde taken uit.

In Figuur 5.4 worden de processen en hun verbanden nader toegelicht. El en
E2 zijn twee elementen. Met I[EI] en I[E2) worden de inputbuffers aangegeven en
met N[E1] en N[E2] de next-inputbuffers. Met de pijlen die een label f dragen,
wordt het versturen van de telegrammen aangegeven, terwijl ze door middel
van functie f in de juiste vorm gezet worden. De telegrammen die ontvangen
worden van de logistieke laag en de infrastructuur, moeten door de omgeving
gecreeerd worden. Hier wordt niet verder op ingegaan. De omgeving, dus de
logistieke laag en de infrastructuur, heeft ook een input- en een next-inputbuffer,
zodat het verzenden van telegrammen naar deze omgeving op een zelfde manier
kan verlopen, als het versturen van telegrammen naar- andere elementen. Wat
er gebeurt met de telegrammen die in de inputbuffer van de omgeving staan,
wordt in bet midden gelaten. Ook wordt niet besproken hoe de telegrammen
vanuit de omgeving in de next-inputbuffers van de elementen geplaatst worden.
De logistieke laag en de infrastructuur samen vormen dus de omgeving, die
aangegeven wordt met de naam Omg.

5.2.1 Het proces Topscheduler
De taken van de Topscheduler zijn:

het verplaatsen van de next-inputbuffers naar de inputbuffers (MoveBuf-
fers);

bet selecteren van elementen die verwerkt moeten worden (Scheduler);

het verzorgen van de tijdstap (Tijdstap).

Om aan to geven hoe in EURISDTO,, met buffers gewerkt wordt, wordt dit
oPgenomen in procesalgebra. In EURISDTO werd het versturen van een te-
legram bewerkstelligd door een send-telegram, en het ontvangen van een tele-
gram met read-telegram. Deze twee acties communiceerde door middel van een
comm-telegram. Deze acties voldoen nu niet meer en worden vervangen door:
send-next en read-next en send-input en read-input. De communicatie van deze
acties wordt gevormd door comm-next en comm-input. De processen Nextln-
Put en Input worden ingevoerd, deze representeren de next-inputbuffer en de
inputbuffer. Deze twee processen lopen parallel aan Topscheduler' en zullen
`oneindig' door blijven lopen, net zoals de Topscheduler zelf. De verschillende
variabelen in de elementen kunnen ook gedurende bet hele proces veranderd
worden, bet proces E zal ook parallel aan de Topscheduler' lopen. Verder zal
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een Telegram-proces parallel aan de Topscheduler' lopen, om toekenningen en
Vragen naar velden in een telegram to kunnen doen. Er wordt hier een volgorde
gekozen voor bet verwerken van de elementen, waardoor de processen behorende
bij die elementen na elkaar verwerkt worden (Voorwaarde 11, Paragraaf 5.1.3).

In de Topscheduler worden net zoals bij EURISDTO de operatoren a en T
-gebruikt. De encapsulatie-operator aH verbiedt bepaalde acties in een systeem.
De expressie OH (p) vertoont hetzelfde gedrag als p, behalve dat acties die voor-
komen in H, in OH (p) niet mogen worden uitgevoerd. Hier mogen geen `read-'
en `sendracties voorkomen, deze staan dus in de verzameling H. Alleen com-
municaties van deze acties worden getolereerd.

De abstractie-operator rj maakt bepaalde acties onzichtbaar. De expressie
Ti (p) vertoont hetzelfde gedrag als p, behalve dat in TI (p) wordt geabstraheerd
van acties die voorkomen in I. De abstractie-operator kan ook wel weggelaten
worden om duidelijkheid to krijgen over de acties die het systeem heeft uitge-
Voerd. In de verzamelingen die aan deze operatoren hangen worden een aantal
acties genoemd, waar nu nog niet verder op ingegaan wordt. Deze zullen ter
sprake komen op bet moment waarop ze voor het eerst gebruikt worden.

De expressie HsES a(s) zorgt ervoor dat voor alle elementen s in de verza-
meling S de actie a(s) na elkaar uitvoert, waarbij de volgorde niet belangrijk is.
Dus, bijvoorbeeld:

11 a(s) = a(x) a(y) + a(y) a(x).
sE{x,y}

Bij bet overzetten van de buffers worden ook de buffers van de omgeving
(logistieke laag en infrastructuur) overgezet.

De Topscheduler wordt hieronder in procesalgebra gegeven. De presentatie
is vereenvoudigd; subscripten bij de atomaire acties in de encapsulatie (8) en
de abstractie (T) zijn weggelaten.

Topscheduler =

T
{comm-assignment, comm-iempty, comet-input, comet-nempty,
comm-next, comm-request, comm-stop, comm-table }

a
{send-assignment, read-assignment, send-iempty, read-tiempty, send-input, read-input,
send-nempty, read-nempty, send-next, read-next, send-request, read-request,
send-stop, read-stop, send-table, read-table}

Topscheduler' II (11eEElementenU{Omg} (Nextlnpute11IflPUte)) 11

(lleEElementen Ee)11 (11eEElementen Telegrame)))
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Topscheduler'

11 MoveBuferse 11 Schedulers 11 Tijdstape)
eEElementenU{Omg} eEElementen eEElementen

Topscheduler'

Hierbij bestaat de verzameling Elementen uit alle elementen die in een toepas-
sing voor een zeker emplacement aan elkaar gekoppeld worden. Zo zal ook voor
een specifieke toepassing de communicatiefunctie f de koppeling tussen de poor-
ten van de elementen vastleggen. Nu moeten de afzonderlijke processen nog
gedefinieerd worden. Eerst worden het Nextlnput en het Input proces bespro-
ken, waarna dieper wordt ingegaan op proces MoveBuffers. Daarna worden de
andere processen besproken.

5.2.2 Het proces Nextlnput

Het proces NextInpute beschrijft het gedrag van de next-inputbuffer van e (ele-
ment of omgeving). In de next-inputbuffer staan de telegrammen die in de
volgende timeslice verwerkt moeten worden. De next-inputbuffer kan telegram-
men ontvangen van de elementen. Verder kan de bag van telegrammen, die in de
next-inputbuffer is opgeslagen, verstuurd worden naar het proces MoveBuffers.
Het versturen van deze bag, betekent eigenlijk het legen van de next-inputbuffer.
Als deze buffer in zijn geheel verstuurt is, wordt de actie send-nempty verstuurt.
Deze actie zorgt ervoor dat het proces MoveBuffers, van dat element, eindigt
als alle telegrammen in het element behandeld zijn. De actie communiceert met
een read-nempty die staat in MoveBuffers. De communicatie van deze acties
wordt comm-nempty en al deze acties krijgen als subscript de naam van het
element mee. In het proces Nextlnput wordt het ontvangen van telegrammen
en het sturen van een bag telegrammen gerealiseerd. De processen die vanuit
de infrastructuur en vanuit de logistieke laag een telegram sturen naar de buf-
fer, zijn niet in het vervolg opgenomen. Voorwaarde 1 en 2 uit Paragraaf 5.1.3
geven aan dat er per startpunt hooguit een telegram van de omgeving wordt
ontvangen.

(
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Nextlnpute = Nextlnpute(O)

NextInpute (B) =

Y, read-nexte(6(ir, v, t)) Nextlnpute(B U {e(-7r, v, t)})
ir E Poort

v E TelegramNaam
t E TelegramTabel

+
E read-nexte(O(ir, v, t)) NextInpute(B U {0(?r, v, t)})

ir E {friend, inf, log}
v E TelegramNaam
t E TelegramTabel

+

E read-nexte(O(loc, v, empty))
v E VariabeleNaam

i E {®,$,t,»#,?#}

NextInpute (B U {O (loc, v, empty)})

send-nexte(tel)) send-nemptye Nextlnpute(o)
telEB
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Een telegram bestaat uit een poort 7r, waarover het telegram gestuurd wordt, de
naam van het telegram v en een tabel t. In de derde sommatie wordt de naam
van het telegram bepaald door een naam van een variabele en super geposi-
tioneerd zijn soort, deze telegrammen ontstaan door de telegramgenererende
processen.

5.2.3 Het proces Input

Het proces Input kan telegrammen ontvangen van de next-inputbuffer via het
proces MoveBuffers en kan de telegrammen versturen naar de elementen. Het
proces Input lijkt veel op het proces Nextlnput. Dit is logisch, want het zijn beide
buffers die telegrammen op slaan. Het verschil is dat in het Nextlnput-proces
de telegrammen vergaard worden voor de volgende timeslice en in het Input-
proces de telegrammen voor verwerking in de huidige timeslice. In het proces
Input wordt de actie send-iempty gebruikt, welke samen met read-iempty, de
communicatie-actie comm-iempty vormt. Deze actie wordt toegevoegd om aan
to geven wanneer de inputbuffer leeg is. De inputbuffers starten leeg, het proces
Input ziet er nu als volgt uit, waarbij e, E Elementen U {Omg}:
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Input, = Inpute(0)

Input, (B)

E read-inpute(O(7r, v, t)) Inpute(B U {O(ir, v, t)})
7r E Poort

v E TelegramNaam
t E TelegramTabel

1: read-inpute(O(7r, v, t)) Inpute(B U {O(ir, v, t)})
it E {friend, inf, log}
v E TelegramNaam
t E TelegramTabel

read-inpute(O(loc, v, empty))
v E VariabeleNaam

i E

Inpute(B U {O(loc, v, empty)})
+

send-input, (tel)) send-iemptye Inpute(0)
telEB

5.2.4 Het proces MoveBuffers

Het proces MoveBuferse zorgt ervoor, dat de next-inputbuffer van element e
geleegd wordt en dat de telegrammen uit die next-inputbuffer in de inputbuf=
fer van e komen to staan. Het proces MoveBuffers voert achtereenvolgens de
actie read-next gevolgd door send-input uit, totdat de next-inputbuffer van het
element aangeeft dat deze leeg is. De verzameling Telegram bestaat uit alle
mogelijke telegrammen.

MoveBuferse =

E read-nexte(tel) send-inpute(tel) MoveBuferse +
tetE Telegram
read-nemptye

5.2.5 Het proces E
Het proces van een element e (e E Elementen) zal gerepresenteerd worden
door Ee. Dit proces zal erg lijken op het bij EURISDTO beschreven proces uit
Hoofdstuk 4, alleen zullen hier de verschillende processen die in Ee voorkomen
anders gespecificeerd worden. Ook zijn de processen Telegram en Scheduler naar
een andere plaats in de specificatie verhuisd. Verder zijn de operatoren r en 0
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verplaatst naar de Topscheduler. Het proces Ee verzorgt nu alleen het Variables-
proces van e, dus het gedrag van de variabelen. Ee zorgt ervoor dat de waarden
van de variabelen gewijzigd en opgevraagd kunnen worden.

Ee =

(IIXECyclicAlarme@e(X)) II (IIXEOneShote&e(X)) II (IIXEStopWatch, #e(X))

I (IIXEStaticAlarme»#e(X)) II (IIXEDynamicAlarme?#e(X)) II (IIXETogglee$e(X))

II (IIXEBoolean, BOOle(X)) II (IIXElntegere Il e(X))

II
(1ID=I IIXEBooleanTable(D)e"De(X)) II (IID=I IIXElntegerTable(D)e [IIDI e(X))

I (II XE BooleanMultiVare =e (X )) II (II X E IntegerMultiVare [-] e(x))

11 (IIXEBooleanParametere»e(X)) II (IIXEIntegerParametere [»]e(X))

I (II D=1II XEParameterBooleanTable(D)e"D»e(X)) II
(IID=IIIXEParameterlntegerTable(D)e ["D»)e(X))

5.2.6 - Het proces Scheduler
Als alle next-inputbuffers leeg zijn en de inputbuffers gevuld met de telegram-
men uit de next-inputbuffers, kunnen de elementen beginnen met de verwerking
van de telegrammen. Dit zal gedaan worden door het proces Scheduler op to
roepen. Be Scheduler verzorgt de toewijzing van telegrammen aar} de flows.
In EURISDTO werd ook de tijdstap verzorgd in de Scheduler, maar daar be-
staat in EURISDTO een apart proces voor. Dit heeft tot gevolg dat de in
EURISDTO gespecificeerde Scheduler hier niet gebruikt kan worden, en er dus
een nieuw Scheduler-proces gespecificeerd moet worden. Door middel van een
read-input-actie wordt een telegram geselecteerd welke verwerkt gaat worden.
Bit telegram wordt doorgestuurd naar het proces Flow, die de bijbehorende flow
uitvoert. Het proces Scheduler van element e gaat door totdat alle telegrammen
uit de inputbuffer verwerkt zijn.

Schedulers =

E read-input, (0(1r, v, t)) Flow, (0(ir, v, t)) Schedulere +
O(7r,v,t) E Telegram
read-iemptye

5.2.7 Het proces Flow
Het, proces Flowe (0(ir, v, t)) begint met het overdragen van de telegramtabel
aan het proces Telegrame, waarna de flow ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
Dit proces ziet er nu als volgt uit:

(

)
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Flow (0 (7r, v, t)) _= send-table, (t) - Execute, (7r, v)

In tegenstelling tot EURISDTO wordt hier de send-stop weggelaten, omdat er
geen communicatie plaatsvindt met het Scheduler-proces. Ter vereenvoudiging
zou deze formule in het Scheduler-proces van de vorige paragraaf opgenomen
kunnen worden, dit wordt hier niet gedaan om de relatie van EURISDTO en
EURISTM to verduidelijken.

5.2.8 Het proces Execute
Het proces Execute, (ir, v) kent een proces aan het telegram toe, welke het tele-
gram daadwerkelijk verwerkt. De tabel van het telegram wordt beheerd door het
Telegram-proces. Een flow in EURIS kan bestaan uit een aantal constructies.
Deze constructies worden hier vertaald naar EURISDTO,, . In EURIS bestaat een
constructie voor een case, deze is in EURISDTO verwijderd en zal hier dus ook
niet worden gebruikt. De cases worden in EURISDTO gezien als een nesting
van zogenaamde 'if-then-else'-statements. In de hieronderstaande lijst wordt
aangegeven hoe alle andere constructies van EURIS naar EURISDTO vertaald
kunnen worden. Net als in EURISDTO wordt voor het conditionele construct de
notatie Procesl a Conditie o Proces2 gebruikt; dit construct voert als Conditie
waar is Procesl uit, en anders Proces2.

Executieconditie:

In EURIS: N p -
In EURISDTOM : Execute(p, N)

De executieconditie koppelt een poort en een telegramnaam aan een flow.
In bijlage 5.8.1 staat een tabel met alle executiecondities en hun vertaling
naar EURISDTO ;

Test:

- Test op een telegramveld:

In EURIS: -(TN = n)- - - -
In EURISDTO,, : send-requeste, TN (n) . - - - +

E send- request,, TN(d)
dE TNWaarde\{n}

TN is een telegramveld, n is een waarde die TN aan kan nemen.
send-request communiceert met read-request uit het Telegram-proces.

- Test op een variabele:
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In EURIS: -(VAR = n)- - - - of -n- - - -
In EURISDTO : send-requeste, VAR (n) . - - - +

E send-request., VAR(d)
dE VARWaarde\{n}

VAR is een naam van een interne variabele en n is een waarde die
VAR kan aannemen. De tweede specificatie in EURIS geeft een ano-
niem request naar VAR. send-request communiceert met read-request
uit een van de processen in E.

Er zijn dus twee verschillende testen in EURIS, een naar een telegramveld
en een naar een interne variabele. Verder kunnen deze testen op twee
verschillende manieren worden getest in met een conditionele
expressie of met een sommatie. In het geval van de conditionele expressie
wordt er eerst een verzoek gedaan naar de waarde van de variabele of het
telegramveld, waarna een conditionele expressie het vervolg bepaald. In
het geval van de sommatie wordt er een splitsing tussen een request naar n
en een request naar de andere mogelijke waarden ingevoerd, waardoor het
vervolg wordt bepaald. Bij een enkelvoudige test geeft `mislukken' van de
test een terminatie. Hieronder wordt aangegeven hoe dit bij een splitsing
gebeurt.

Splitsing:

In EURIS:
In EURISD TO,.: (`Flow a' aTest-ac. `Flow W)

of
Test-a `Flow a' + Test-b `Flow W

In deze splitsing zijn a en b flows die gestart worden na de test. Nu
betekent het mislukken van een test niet direct een send-stop-actie, maar
wordt eerst de andere getest. In EURIS wordt getist dat altijd een en
precies een van deze testen slaagt.

Assignment:

- Assignment naar een telegramveld:

In EURIS: -(TN : n)-
In EURISDTOM : send- assignment,, TN (n)

TN is een telegramveld, n is een waarde die TN aan kan nemen.
send-assignment communiceert met read-assignment uit het
Telegram-proces.

- Assignment naar een variabele:
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In EURIS: -(VAR : n)- of - > n- of -n < -
In EURISDTO,, : send-assignments, VAR (n)

V AR is een naam van een intern variabele en n is een waarde die
V AR kan aannemen. De actie send-assignment communiceert met de
actie read-assignment uit een van de processen uit E. Bij de EURIS
specificatie staan er twee anonieme assignments naar VAR.

Assignment-acties kunnen voorafgegaan worden door een request-actie als
in een assignment de waarde van een variabele of een telegramveld wordt
toegekend aan een telegramveld of een variabele. Er zal dan eerst bepaald
moeten worden welke waarde dat is. Ook kunnen er in een assignment
rekenkundige operatoren worden opgenomen;

Schrijfactie:

In EURIS: N -4 p -
In EURISDTO,,: E read-tablee(t)

t E Telegram Tabel

send-next, (f(e,p))(O(r2(.f(e,p)),N,t))

Eerst wordt de tabel gelezen (read-table). Hierna wordt het telegram naar
de goede next-inputbuffer in de juiste vorm gestuurd, wat wordt bewerk-
stelligd door de functie f: (Element x Poort) -a (Element x Poort), die
een element en een poort koppelt aan het element en poort waar naar
toegeschreven wordt. De 7r1 en 7r2 functies geven de eerst respectievelijk
de tweede projectie van een paar. In bijlage 5.8.2 staat een tabel met alle
schrijfacties en hun vertaling naar EURISDTO,,;

Terminate assignment:

In EURIS: ->n of n<-
In EURISDTO,,: send-assignment., VAR (n)

In EURIS kan een flow eindigen door middel van een terminatie aan een
variabele. Dit is ook direct het einde van het Execute-proces.

Terminatie:

In EURIS: -/ of /- of - > n of n < -
In EURISDTO :

In EURIS kan een terminatie expliciet worden vastgelegd door een lijn
of to breken met een schuine lijn. Dit is ook direct het einde van het
Execute-proces. Dit wordt in EURISDTO niet expliciet aangegeven.
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Sequentiele compositie:

In EURIS:
In EURISDTOM:

Acties in EURIS worden yerbonden door middel van een horizontals lijn
en in EURISDTO,, door middel van een

Om deze stappen to verduidelijken wordt hier een voorbeeld gegeven, waarin de
flow in de figuur omgezet wordt naar EURISDTO :

f]
LFT

A01 a (LFT=24, )

BOL

(Gr=10) -( BOL:O )

(Gr<>10) ->1

In EURISDTO wordt deze in Execute als volgt weergegeven:

Executee(a,A01) _

send-requeste,LFT (24)

((send-requeste,Gr(10) send- assignmente,BOL (0)

((send-requeste,RJJ (0)

E read-tablee(t) send-next r, (f(e,b)) (e(7r2 (f (e, b)), BO1, t))))
tE TelegramTabel

(send-requeste,RIJ (1)))

send-requeste,Gr(d) send- assignment,,BOL (1)))
dENatural\{10}

+
send-requeste,L FT (d)

dElnteger\{24}

In bijlage 5.11 staan nog een aantal voorbeelden van flows omgezet in
EURISDTO,,

.

5.2.9 Het proces Telegram
Het Telegram-proces zorgt ervoor dat aan een telegramtabel t variabelen kunnen
worden toegevoegd, dat vragen over de inhoud van de tabel gesteld kunnen
worden en dat de waarden van variabelen in de tabel kunnen worden gewijzigd.

RIJ

'

(

+

(

E
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Het zenden en ontvangen van de telegramtabel wordt aangeduid met send-table
en read-table, de communicatie van deze twee wordt aangegeven met comm-table.

Voor tabellen wordt de notatie entry(item, index) - table gebruikt, net
zoals in Hoofdstuk 4. entry(item, index) - table noteert de tabel met element
item op plaats index, en verder alle paren uit tabel table; als in table een
element aanwezig is op plaats index, dan wordt dit in entry(item, index) -
table genegeerd. De lookup-functie zoekt de waarde van een telegramveld op.
Deze functies zijn identiek aan de functies in Hoofdstuk 4.

Telegrams E read-table(t) Telegrams (t)
tETelegramTabel

Telegrams (t) =

E read-tables (t') Telegrams (t')
t ' E Telegram Tabel

+
send-table, (t) Telegram, (t)

Tell, (f, t, lookup (t, f))
fETeIVar
+

E read- assignmente, f (b) Telegrams (entry(f, i(b)) - t)
f E TelVar
b E Boolean

+

E read-assignments, f(k) Telegrame(entry(f, i(k)) - t)
f E TelVar
k E Integer

Tell(f, t,not-found) = d
Tell(f, t,found(i(k))) = read-requests,f(k) Telegrame(t)
Tell(f, t, found(i(b))) = read-requests, f(b) Telegrame(t)

5.2.10 Het proces Tijdstap
Het proces Tijdstap verzorgt de generatie van telegrammen en de waardeveran-
dering van variabelen ten gevolge van een tijdstap en de generatie van telegram-
men als gevolg van een waarde-verandering. De tijdstap gaat alle variabelen,
die wijzigingen kunnen ondergaan, achtereenvolgens na en verandert waarden
en genereert telegrammen waar dat nodig is. Het proces Tijdstap zendt naar
iedere variabele X, die betnvloed wordt door een tijdstap, een actie send-tijde,x.
In de processen gerelateerd aan de variabelen die door een tijdstap veranderen,
worden de veranderingen die optreden door een tijdstap bewerkstelligd. In deze
processen wordt hierna een actie send-stope,x gestuurd, die aangeeft dat de ac-

E
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ties ten gevolge van de tijdstap voor variabele X van element e -zijn uitgevoerd.
In EURISDTO werd tijd geimplementeerd door gebruik to maken van discrete
tijd ACP en was er geen apart proces voor de tijdstap.

Tijdstape =

( 11 send-tijde x read-stope,x) .
X E CyclicAlarm,1I

send-tijde x read-stope,x )(

XEOneShot.
( send-tijde,x read-stope,x)
X E Toggle,

( 11 send-tijde x read-stope,x)
X E Stop Watch,

11 send-tijde,x read-stope,x) '
X E DynamicAlarme

11 send-tijde,x read-stope,x)
XEStaticAlarm,

De tijdstap heeft alleen invloed op de variabelen in de verzamelingen: CyclicA-
larm, OneShot, Toggle, StopWatch, DynamicAlarm en StaticAlarm. De varia-
belen in deze verzamelingen worden allemaal achtereenvolgens nagegaan.

5.2.11 Processen gerelateerd aan variabelen
Zoals in de vorige paragraaf to zien is, worden er voor de tijdstap de acties
send-tijd, read-tijd en comm-tijd ingevoerd. De beschrijving van de processen
gerelateerd aan de variabelen lijkt op die van EURISDTO. Alleen de processen
waar de tijdstap een invloed op heeft zijn enigszins verschillend. De andere
processen zijn ongeveer hetzelfde als cts en de 0rel verwijderd zijn. Ter illustratie
wordt hier alleen maar ingegaan op het proces behorende bij de cyclische time-
out. In bijlage 5.8.3 zullen alle processen aan de orde komen.

Het proces @e (X, n, b, m) representeert de cyclische time-out variabele X met
periode n en als teller van de tijd m. De variabele b geeft aan of de variabele
reset dan wel set is. Dit proces kan door middel van een read-assignmente,x(b'),
de opdracht krijgen om de toestand 'van X to veranderen naar b', waarbij de
teller de waarde 0 krijgt; dat wil zeggen, de nieuwe toestand van het proces is
dan @e (X, n, b', 0). Tevens kan het door middel van een read-requeste,x (set) of
read-request, x(reset) actie mededelen aan andere processen dat X set dan wel
reset is. Verder kan een tijdstap een aantal acties veroorzaken, namelijk:

Als b set is en m de waarde 0 heeft, wordt er een telegram gegenereerd.
Waarna m de waarde cyclelengthe(X) - 1 krijgt;

Als b set is en m groter dan 0 is, wordt de waarde van m met een vermin-
dert;

11

(
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Als b reset is, krijgt m de waarde m = 1.

Het proces komt er nu als volgt uit to zien:

@e (X) = @e (X, cyclelengthe (X ), reset, 0)
@e (X, n, b, m) _

E read-assignments X (b') @e (X, n, b', 0)
WE Boolean

+ (read-requeste,X (set) < b = set r> read-requests X (reset)) @e (X, n, b, m)

+ read-tijde,X (send-nexte (O(loc, X, empty)) send-stope,X @e (X, n, b, n = 1)
< (b = set A m = 0) > send-stope,X @e (X, n, b, m - 1))

5.3 EURISTµ

EURISTµ dient, zoals in de inleiding al gezegd is, drie doelen. Het is makkelijk
om een imperatieve tussentaal to hebben om van EURIS naar propositie-logica
to gaan. Verder, leest het mogelijk gemakkelijker dan EURISDTOM voor niet
procesalgebrafci. En het derde doel is, om to kijken of een LSC ook symbolisch
prettig to noteren is. Vanuit EURISTµ zullen de verdere vertaalslagen gedaan
worden naar EURISVLC. Voor EURISTM wordt pseudo-pascal gebruikt.

De processen uit EURISDTOM zullen zoveel mogelijk letterlijk vertaald wor-
den naar pseudo-pascal. Een aantal processen zullen niet omgezet worden in
procedures, maar gerepresenteerd worden door datatypen en assignments. Het
verband met de processen in EURISDTOM zal zoveel mogelijk verklaard wor-
den. Omdat in EURISDTOM gewerkt wordt met Bags en voor de vertaling naar
EURISVLC het prettiger is om in arrays to werken, zal vanuit de `letterlijke'
vertaling van EURISDTOM in EURISTµ nog een slag worden toegevoegd die
EURISTµ met arrays geeft.

5.3.1 De procedure Topscheduler
De Topscheduler verplaatst de next-inputbuffers naar de inputbuffers, verzorgt
de selectie van de elementen die verwerkt moeten worden en zorgt voor de
tijdstap, daarna roept hij zichzelf weer aan.

Om de taken van de Topscheduler in pseudo-pascal om to kunnen schrijven
worden een aantal `datatypen' gedefinieerd. De processen die in EURISDTOM
parallel lopen aan Topscheduler', met andere woorden het Nextlnput, Input, Een
het Telegram proces, worden in EURISTµ geheel of gedeeltelijk gerepresenteerd
door middel van datatypen.

Voor de next-inputbuffers en de inputbuffers is gekozen om net zoals in
EURISDTOM to werken met Bags. Het subscript van de buffers, welke aangeeft
voor welk element ze zijn, wordt bewerkstelligd door middel van een array. Dus
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de buffers worden gerepresenteerd door een array, met als index een element-
naam en als inhoud een bag met telegrammen.

Het proces E beschrijft het gedrag van de variabelen van een LSC. Dit gedrag
is gedeeltelijk het wijzigen en het doorgeven van de inhoud van de variabelen.
Dit gedrag wordt gerepresenteerd in het datatype Karakter. Karakter is een
array met als index de naam van de variabele en als inhoud een record dat de
soort en de waarden van de variabelen aangeeft. Het soort geeft aan van welk
type de variabele is, dus bijvoorbeeld een integer of een cyclische time-out. De
waarde geeft aan welke waarden zo'n variabele heeft, bijvoorbeeld een integer
heeft als inhoud een waarde namelijk een integer-waarde. Een ander voorbeeld
van zo'n waarde is de waarde van een cyclische time-out, die heeft een natuurlijk
getal, welke aangeeft wat de lengte is van de tijd-cycle, een Boolean die aangeeft
of de time-out aan dan wel uit staat en een natuurlijk getal dat de teller van de
tijd representeert. Het aantal waarden dat een variabele meekrijgt, hangt dus of
van het soort variabele. Deze waarden worden aangegeven door een `product',
bijvoorbeeld de Integer heeft een `product' Integer en de cyclische time-out heeft
als waarde een `triple' Natural x Boolean x Natural. In de rest van dit betoog
wordt er vanuit gegaan dat een variabele van een bepaalde soort, het goede
product meekrijgt.
Het datatype Karakters geeft aan ieder element zijn karakter mee. Dit datatype
geeft voor een groot gedeelte de beschrijving van de processen E. In proces
E in EURISDTO,, wordt ook het tijdgedrag verwerkt. De tijd heeft bij een
aantal variabelen een verandering van waarde tot gevolg en het sturen van een
telegram. Om dit to kunnen bewerkstelligen worden voor het tijdgedrag een
aantal procedures ingevoerd, die besproken zullen worden in Paragraaf 5.3.6.
Verder wordt er voor een aantal processen gerelateerd aan de variabelen functies
en/of procedures ingevoerd, deze zijn nodig, omdat voor een aantal variabelen
het datatype Karakter niet voldoende is. Deze functies en procedures worden
ook verder besproken in 5.3.6.

Het Telegram-proces wordt gedefinieerd door middel van een datatype. Een
telegram zelf wordt gerepresenteerd door een record met als inhoud een poort,
die aangeeft over welke poort het telegram ontvangen wordt, een telegramnaam,
die de naam van het telegram geeft en een tabel. De tabel zal bestaan uit een
array die telegramvariabelen afbeeldt op een waarde. Deze waarde kan van het
type Integer of van het type Boolean zijn.

In Paragraaf 5.2 is er een functie f gedefinieerd die het paar (Element,Poort)
afbeeldt op een paar (Element,Poort). Deze functie bepaald gegeven een poort
en een element aan welke poort en element deze gekoppeld zijn. Deze functie be-
schrijft hoe de elementen met elkaar verbonden zijn, dus beschrijft het netwerk
van de elementen. In EURIST zal deze functie weergegeven worden door een
array, met als index een paar van een Element en een Poort en als inhoud weer
een paar van een Element en een Poort. Ook bier zal gebruik worden gemaakt
van de projectiefuncties 7r1 en 7r2 die respectievelijk het eerste en het tweede
deel van een paar oplevert. Hieronder worden alle datatypen die voorkomen op
een rijtje gezet:
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Element String;
Naam van een element;

Elementen Set of Element;
De verzameling elementen is gedurende het hele programma
hetzelfde;

VarNaam String;
De naam van een variabele van een element;

VarNamen Array Element of Set of VarNaam;
Geeft de verzameling van variabelen van een element. De
verzameling van de variabelen is gedurende het hele pro-
gramma hetzelfde;

Soort Een naam uit de verzameling: { Cyclic, One-Shot, Toggle,
Stop, Dynamic, Static, Bool, Integer, BooleanTable, Inte-
gerTable, BooleanMultiVar, IntegerMultiVar, BooleanPa-
rameter, IntegerParameter, ParameterBooleanTable, Para-
meterIntegerTable};

Inhoud Record'
soort: Soort;
waarden: Boolean U Integer U Natural

U Natural x Boolean x Natural U

Boolean x Boolean U Boolean x Natural U

Natural x Natural U Array IntegerD of Bool-
ean U Array IntegerD of Integer U Array
Element of Boolean U Array Element of
Integer;

end;
Inhoud geeft een waarde en een soort bij een bepaalde va-
riabele, de waarde die gekozen wordt uit de mogelijke ver-
zameling moet wel bij het soort passen. In tabel 5.1 in
Paragraaf 5.3.6 wordt aangegeven welke van deze waarden
bij welk soort passen;

Karakter Array VarNaam of Inhoud;
Geeft aan elke variabelenaam een inhoud mee;

Karakters Array Element of Karakter;
Geeft aan een element zijn karakter mee;

Poort String;
Naam van een poort, bijvoorbeeld a, b, inf, log, loc, friend;

Netwerk Array (Element,Poort) of (Element,Poort);
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Met behulp van deze array wordt de functie f van
EURISDTO gerepresenteerd;

TelegramNaam String;
Naam van een Telegram;

TelVar String;
Naam van een telegramvariabele;

TelegramTabel Array TelVar of Boolean U Integer;
Voegt aan de naam van een telegramvariabele een Boolean
of een integer waarde toe;

Telegram Record
poort: Poort;
naam: TelegramNaam;
tabel: TelegramTabel;

end;
Met dit record wordt een telegram gerepresenteerd, waar-
bij de TelegramTabel in feite het Telegram-proces van
EURISDTO beschrijft;

Inputbuffer Bag of Telegram;
Een inputbuffer bestaat uit een Bag van telegrammen;

Inputbuffers Array ElementU{Omg} of Inputbuffer;
Ieder element heeft zijn eigen inputbuffer, een element kan
hier ook de omgeving (Omg) zijn;

Nextlnputbuffer Bag of Telegram;
Een next-inputbuffer bestaat uit een Bag van telegrammen;

Nextlnputbuffers Array ElementU{Omg} of Nextlnputbuffer;
Ieder element heeft zijn eigen next-inputbuffer, een element
kan hier ook de omgeving (Omg) zijn;

De processen Nextlnput, Input en Telegram zijn nu omgezet naar EURIST,,, een
toekenning aan een buffer of telegram is nu een assignment, een verzoek om de
waarde of inhoud van een telegram of een buffer is het opvragen van die waarde.
Hier zal verder op in gegaan worden in Paragraaf 5.3.4. Ook is het proces E
voor een gedeelte al beschreven in EURIST,,, de rest zal beschreven worden in
Paragraaf 5.3.6.

De procedure Topscheduler krijgt als variabele-parameters de variabelen van
de typen die de processen Nextlnput, Input en E representeren mee. Ook zal
deze als waarde-parameter de array Netwerk mee krijgen, zodat de functie f
gedefinieerd is in EURIST . De verzameling elementen en de verzameling van
de variabelenamen worden ook meegegeven als waarde-parameters.
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Het proces Topscheduler omgeschreven naar EURIST ziet er nu als volgt
uit. Hierin zijn de processen uit Topscheduler' vervangen door procedures, de
rj-operatoren door For all-statements, de vervangen door ;'s en
de processen die parallel lopen aan Topscheduler' worden meegegeven aan de
procedure als parameters. Ook worden er nog een aantal verzamelingen meege-
geven, zoals de verzameling van elementen.

Procedure Topscheduler(setele: Elementen, vars: VarNamen, f: Netwerk;
var kar: Karakters,
next : Nextlnputbuffers, input: Inputbuffers);

Var el,e2,e3: Element;
begin

{Inputbuffers zijn leeg}
For all el E setele do MoveBuffers (next [el],input [ell);
For all e2 E setele do Scheduler(e2,f,kar[e2],next,input[e2]);
For all e3 E setele do Tijdstap(e3,vars[e3],kar[e3],next[e3]);
Topscheduler (setele,vars,f,kar, next, input) ;

end;

5.3.2 De procedure MoveBuffers
De procedure MoveBuffers zorgt, net zoals het proces MoveBuffers, dat alle
next-inputbuffers geleegd worden en dat de telegrammen in de inputbuffers ko-
men to staan. De procedure krijgt als parameters de next-inputbuffer van een
element en de inputbuffer van dat element mee. De vertaling van het proces Mo-
veBuffers hangt erg samen met delen uit de processen Nextlnput en Input. Het
proces MoveBuffers en de delen van de processen Nextlnput en Input vormen
samen de procedure MoveBuffers. De procedure MoveBuffers komt tot stand
door de communicaties van proces MoveBuffers met Input en Nextlnput:

comm-nexte(tel) comm-inpute(tel)) comm-nemptye
telE NextInput buffer (e)

De fl-operator wordt wederom een For all-statement, de communicatie verte-
genwoordigd door het hergebruiken van tel wordt een assignment en de nempty-
communicatie wordt een assignment naar de Nextlnputbuffer om deze leeg to
maken. De procedure MoveBuffers wordt nu:

Procedure MoveBuffers(var next_ele: Nextlnputbuffer, input_ele: Inputbuffer);
Var tel: Telegram;
begin

{Inputbuffers zijn leeg}
For all tel E next_ele do input_ele:=input_ele U {tel};
next_ele:=0;

end;
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5.3.3 De procedure Scheduler
De Scheduler verzorgt de toewijzing van telegrammen aan flows binnen een
element. De procedure wordt aangeroepen met het element waarin de flow
verwerkt gaat worden, de netwerk-array, het karakter van het element, alle
next-inputbuffers en de to verwerken telegrammen. De Scheduler verwerkt de
inputbuffer-bag, door voor ieder, telegram dat in de bag staat de procedure Flow
aan to roepen. De procedure Scheduler wordt gevormd door de communicatie
tussen het proces Input en het proces Scheduler van EURISDTO,, :

( rr comm-input, (O(7r, v, t)) Flow(O(ir, v, t)) comm-iemptye
e(n,v, t) E Inputbufer(e)

De ]1-operator een For all-statement, de communicatie verte-
genwoordigd door het toekennen van O(rr, v, t) aan een proces, wordt nu een
aanroep van de procedure Flow. Het parallelle proces Telegram wordt aange-
duid door het telegram mee to geven als parameter van de procedure Flow. De
iempty-communicatie wordt een assignment naar de Inputbuffer om deze leeg to
maken. De procedure Flow krijgt een aantal van de parameters van Scheduler
'nee. De procedure Scheduler wordt nu:

Procedure Scheduler(ele: Element, f: Netwerk;
var kar-ele: Karakter, next: Nextlnputbuffers,
input-ele: Inputbuffer);

Var tel: Telegram;
begin

For all tel E input_ele do, Flow (tel,ele,f,kar-ele,next);
input_ele:=0;

end;

5.3.4 De procedure Flow
Het proces Flow in EURISDTO,, bestaat uit een aantal processen; die gegeven
een telegram de juiste flow uitwerken, door middel van Execute. Het Telegram-
proces zorgt ervoor dat er requests en assignments aan telegramvariabelen ge-
daan kunnen worden. Dit Telegram-proces wordt in EURIST geformuleerd
door een datatype TelegramTabel. Aan deze tabel kunnen ook assignments wor-
den gedaan en kan gevraagd worden naar de waarde van bepaalde variabelen
door deze op to roepen. De parameter in het proces Flow wordt in de proce-
dure Flow omgezet naar een if-statement. Een Execute, (7r, v) proces wordt if
E=e n tel.poort=rr n tel.naam=v then DoeFlow(tel.tabel,f,kar-ele,next). Alle
Execute-processen worden na elkaar in de procedure Flow behandeld. Dus:

Procedure Flow(var tel: Telegram; ele: Element, f: Netwerk;
var kar-ele: Karakter
next: NextInputbuffers);



140 HOOFDSTUK 5. VPI SIMULATIE VAN EURIS

begin
if El=ele A tel.poort=TP1 A tel.naam=TN1

then DoeFlowl(tel.tabel,f,kar_ele,next);
if E1=ele A tel.poort=TP2 A tel.naam=TN2

then DoeFlow2(tel.tabel,f,kar_ele,next);

if Em=ele A tel.poort=TPn A tel.naam=TNn
then DoeFlown(tel.tabel,f,kar_ele,next);

end;

In bijlage 5.11.2 staat de flow-procedure voor de koffieautomaat. Het uitwerken
van de Flows, dus eigenlijk de inhoud van de Execute-processen wordt gedaan
met de procedures DoeFlow. Deze DoeFlow-procedures hebben voor iedere flow
een ander naam. Om de flows om to schrijven, moeten de EURIS-constructies of
de EURISDTO,, -constructies vertaald worden naar EURISTM. Hier wordt aan-
gegeven hoe de EURIS-constructies vertaalt dienen to worden naar EURISTM.
Er wordt niet aangegeven hoe de constructies van EURISDTO,, naar EURISTM
vertaalt moeten worden, omdat dit of to leiden is uit de hieronderstaande lijst
en de lijst uit Paragraaf 5.2. Ook is het niet aannemelijk dat het wenselijk is om
EURISDTO,,-constructies naar to vertalen. EURISDTO,,
gaf een semantiek die gelijk is aan [EURISTM ], de syntax van EURISTM is eenvou-
dig vanuit EURIS to verkrijgen. De procedures DoeFlow vormen een imperatief
programme waarin de flow gedefinieerd wordt.

Executieconditie:

In EURIS: N . p -
In EURIST : if E=ele A tel.poort=p A tel.naam=N then

DoeFlow(tel.tabel,f,kar_ele,next)

De wordt aangeroepen door een element E,
poort p van het telegram en de naam N. In bijlage 5.9.1 staat een tabel
met alle executiecondities en hun vertaling naar EURIST,, .

Test:

- Test op een telegramveld:

In EURIS: -(TN = n)- - - -
In EURISTM: if tabel[TN]=n then ---

TN is een telegramveld, n is een waarde die TN aan kan nemen.

- Test op een variabele:

In EURIS: -(VAR = n)- - - - of -n- - - -
In EURIST,,: if kar_ele[VAR].waarden=n then - - -
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VAR is een naam van een intern variabele en n is een waarde die
VAR kan aannemen. De tweede specificatie in EURIS geeft een ano-
nomiem verzoek naar VAR aan. Hierbij dient opgemerkt te. worden
dat n toegekend wordt, aan een van de variabelen uit het product van
VAR. Als `waarden' een paar of triple is, zullen er extra operatoren
toegevoegd moeten worden om de juiste to kiezen. Hier wordt niet
verder op ingegaan.

Splitsing:

In EURIS:
In EURISTM: if Test-a then `Flow a' else `Flow W

In deze splitsing zijn a en b flows die gestart worden door een test. Alleen
de test van flow a wordt uitgevoerd, anders wordt flow b uitgevoerd. Dit
mag zo, omdat er in EURIS wordt geeist dat altijd een en precies een van
deze testen slaagt.

Assignment:

- Assignment naar een telegramveld:

In EURIS: -(TN : n)-
In EURIST,,: tabel[TN]:=n;

TN is een telegramveld, n is een waarde die TN aan kan nemen.

- Assignment naar een variabele:

In EURIS: -( VAR : n)- of - > n- of -n < -
In EURIST,,: kar-ele[VAR].waarden:=n;

VAR is een naam van een interne variabele en n is een waarde die
VAR kan aannemen. Hierbij dient opgemerkt to worden dat n toege-
kend wordt aan een van de variabelen uit het product van VAR. Als
`waarden' een paar of triple is, zullen er extra operatoren toegevoegd
moeten worden om de juiste to kiezen. Hier wordt niet verder op
ingegaan.

Schrijfactie:

In EURIS: N t p -
In EURIST : tel.poort:=7r2 (f[(ele,p)]);tel.naam:=N;tel.tabel:=tabel;

next[7ri (f[(ele,p)])]:= next[7rl (f[(ele,p)])] U {tel};

b



142 HOOFDSTUK 5. VPI SIMULATIE VAN EURIS

Eerst wordt het telegram-opgebouwd, welke verstuurt gaat worden. De
7r1 en 7r2-functies zijn gelijk aan die uit EURISDTOM . Hierna wordt het
telegram naar de goede next-inputbuffer gestuurd. In bijlage 5.9.2 staat
een tabel met alle schrijfacties en hun vertaling naar EURISTµ .

Terminatie:

In EURIS: -/ of /- of - > n of n < -
In EURISTµ :

Een Terminatie wordt in EURISTµ niet expliciet aangegeven, de Flow
houdt gewoon op. Terminatie kan gezien worden als het einde van een
procedure.

Sequentiele compositie:

In EURIS:
In EURISTµ :

Acties in EURIS worden verbonden door middel van een horizontale lijn
en in EURISTµ door middel van een `;'.

Het voorbeeld uit Paragraaf 5.2.7 wordt hier vertaald in EURISTµ :
11

LFT

AO1 a - (LFT=24 )

SOL

(Gr=10) -(BOLO)

(Gr<>10) ---A

RIJ

I
0

DoeFlow(var tabel: TelegramTabel; f: Netwerk;
var kar_ele: Karakter, next: Nextlnputbuffers);

Var tel: Telegram;
begin

if kar_ele[LFT].waarden=24 then
if tabel[Gr]=10 then
begin

kar _ele [B O L] . waarden: =False;
if -kar-ele[RIJ].waarden then
begin

tel.poort:=7r2(f[(e,b)]); tel.naam:=BO1; tel.tabel:=tabel;
next[7r1(f[(e,b)])]:= next[7rl (f[(e,b)])] U {tel};

end;
end
else kar_ele[BOL].waarden:=True;

end;

1

y
/
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5.3.5 De procedure Tijdstap

Tijdstap verzorgt de generatie van de telegrammen en de waarde-verandering
van variabelen ten gevolge van een tijdstap. Deze hebben to maken met het
soort van de variabele in een element. Het cyclische alarm, de stopwatch, het
dynamische alarm en het statische alarm veranderen door een tijdstap. De one-
shot en de toggle veranderen ten gevolge van een waarde-verandering. Dus de
tijdstap bestaat uit het veranderen en controleren van de variabelen met deze
soorten. In EURISDTO wordt de tijdstap gevormd door de communicatie van
de processen Tijdstap en E, de tijdstap voor het cyclische alarm ziet er als volgt
uit:

H comm-tijde,x @e(X) comm-stope,x
XECyclic(e)

De tijdstap voor de andere soorten variabelen ziet er hetzelfde uit en al deze
tijdstappen zijn middels een sequentiele compositie met elkaar verbonden. De
fJ-operator wordt wederom een For all-statement, de communicatie vertegen-
woordigd door de tijdstap wordt nu een aanroep van een procedure, die deze
tijdstap gaat uitvoeren. Als de procedure de acties behorende bij de tijdstap
heeft uitgevoerd, kan verder gegaan worden met de volgende variabelen. De
comm-stop wordt gerepresenteerd door het einde van de procedure die de tijd-
stap uitvoert.

Procedure Tijdstap(ele: Element, vars_ele: Set of VarNaam;
var kar_ele: Karakter,
next_ele: Nextlnputbuffer);

Var varnm: VarNaam;
begin

For all varnm E vars-ele n kar_ele[varnm].soort=Cyclic do
CyclicAlarm (varnm,kar_ele[varnm] .waarden,next-ele);

For all varnm E vars_ele n kar_ele[varnm].soort=OneShot do
OneShot (varnm,kar_ele[varnm] .waarden,next-ele);

For all varnm E vars_ele n kar_ele[varnm].soort=Toggle do
Toggle (varnm, kar _ele [varnm],. waarden, next _ele) ;

For all varnm E vars_ele n kar_ele[varnm].soort=Stop do
StopWatch(varnm,kar_ele [varnm] .waarden);

For all varnm E vars_ele n kar_ele[varnm].soort=Dynamic do
DynamicAlarm (varnm,kar_ele[varnm] .waarden,next_ele);

For all varnm E vars_ele n kar_ele[varnm].soort=Static do
Parametric (varnm,kar_ele [varnm] .waarden,next _ele) ;

end;

In Paragraaf 5.3.6 zal verder ingegaan worden op de procedures die de tijdstap
bewerkstelligen.
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EURISDTO Soort Signatuur
Cyclic Natural x Boolean x Natural

& One-Shot Boolean
$ Toggle Boolean x Boolean
# Stop Boolean x Natural
?# Dynamic Natural
»# Static Natural x Natural
Bool Bool Boolean
[] Integer Integer

"D BooleanTable Array IntegerD of Boolean
["D] IntegerTable Array IntegerD of Integer

= BooleanMultiVar Array Element of Boolean
[_] IntegerMultiVar Array Element of Integer
» BooleanParameter Boolean
[»] IntegerParameter Integer
"D» ParameterBooleanTable Array IntegerD of Boolean
["D»] ParameterlntegerTable Array IntegerD of Integer

Tabel 5.1: Tabel van soort met zijn signatuur

5.3.6 Procedures gerelateerd aan variabelen

In deze paragraaf worden de procedures gespecificeerd, die gerelateerd zijn aan
de variabelen van een element. In EURISDTO was er voor elke variabele een
proces, hier worden de meeste processen van de variabelen opgenomen in het
datatype Karakter en de `normale' pseudo-pascal-acties kunnen dan zorgen voor
het opvragen en wijzigen van deze variabelen. In Karakter wordt een variabele-
naam gekoppeld aan een soort en aan een product van waarden afhankelijk van
zijn soort. In tabel 5.1 wordt aangegeven welke soort bij welke waarden hoort.
In een later stadium kan dit geautomatiseerd worden, want het is een typische
statische semantische controle. In de tabel staat ook de naam van het proces
uit EURISDTO die het gedrag van de variabele aangeeft. In de tabel staat de
D van Integer voor het aantal velden in de index van de tabel.

Voor de meeste variabelen is het Karakter-type genoeg, maar voor de va-
riabelen die eventueel wijzigen door een tijdstap moeten er extra procedures
worden ingevoerd. Verder moeten de dynamische en parametrische time-out en
de MultiVar functies en procedures worden ingevoerd.

Van de procedures die ingevoerd dienen to worden voor de tijdstap wordt
er hier, net zoals bij EURISDTOM , maar een besproken, de andere procedures
staan in bijlage 5.9.3. Ook hier zal de cyclische time-out als voorbeeld gebruikt
worden.
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5.3.7 De procedure CyclicAlarm
Het triple dat van toepassing is op een cyclische time-out met variabele naam
`varnaam' is Natural x Boolean x Natural,. waarbij het eerste natuurlijke getal (n)
de periode aangeeft, de boolean (b) geeft aan of de variabele set of reset is, en
het tweede natuurlijke getal (m) geeft de teller van de tijd. -

Een tijdstap kan een aantal, acties veroorzaken, namelijk:

Als b set is en m de waarde 0 heeft, wordt er een telegram gegenereerd.
Waarna m de waarde n - 1 krijgt, n = cyclelength(X);

Als b set is en m groter dan 0 is, wordt de waarde van m met een vermin-
dert;

Als b reset is, krijgt m de waarde m - 1.

Uit EURISDTq, wordt nu alleen het gedeelte van proces @ overgenomen wat
voorafgegaan wordt door, de actie read-tijd, de rest krijg je kado in pseudo-pascal:

send-nexte (0(loc, X, empty)) send-stope,x @e (X, n, b, n - 1)
a(b=setAm=0)>
send-stope,x @e (X, n, b, m = 1)

Aan de procedure worden parameters van de datatypen VarNaam,
Natural x Boolean x Natural en Nextlnputbuffer meegegeven. De test zoals die
in het proces staat omschreven wordt in pseudo-pascal een if-statement. Het
versturen van een telegram ziet er hetzelfde uit als een schrijfactie, hier wordt
als telegramnaam de variabelenaam meegegeven en als poort loc. En de veran-
dering van waarden wordt gerealiseerd door assignments. De procedure ziet er
als volgt uit:

Procedure CyclicAlarm(varnaam: VarNaam;
var (n,b,m): Natural x Boolean x Natural,
next_ele: NextInputbuffer);

Var tel: Telegram;
begin

if b n m=0 then
begin

tel.poort:=loc; tel.naam:=varnaam; tel.tabel:=empty;
next_ele:=next_ele U {tel};
m:=n = 1;

end
else m:=m 1;

end;

Opmerking: De variabelen van de verschillende elementen mogen niet dezelfde
naam hebben, wat bewerkstelligd kan worden door alle variabelen een index met
de naam van het element mee to geven. Dus alle variabelenamen zijn uniek.

=
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5.3.8 Functies en procedures voor bepaalde variabelen
Voor de dynamische time-out moet er een functie ingevoerd worden, die een
verzoek naar een variabele van het soort dynamische time-out behandeld. Deze
functie is nodig omdat een dynamische time-out als waarde een natuurlijk getal
heeft en bij een verzoek gevraagd wordt naar een boolse-waarde, die aangeeft
of het natuurlijke getal 0, dan wel groter dan 0 is:

Function Dynamic-request(varnaam: VarNaam, kar-ele: Karakter): Boolean;
begin

if kar ele[varnaam].waarden = 0
then Dynamic-request:=False
else Dynamic-request: =True;

end

Voor de parametrische time-out moet er net zoals bij de dynamische time-out
een functie toegevoegd worden, welke aangeeft of een van de twee natuurlijke
getallen 0, dan wel groter dan 0 is. Verder moeten er ook twee procedures worden
ingevoerd, die een set en een reset van de time-out kunnen bewerkstelligen:

Function Static-request(varnaam: VarNaam, kar-ele: Karakter): Boolean;
Var (n,m) : Natural x Natural;
begin

(n,m) := kar-ele[varnaam].waarden;
if m = 0 then Static-request:=False else Static-request:=True;

end

Procedure Static-set(varnaam: VarNaam; var kar-ele: Karakter);
Var (n,m): Natural x Natural;
begin

(n,m) := kar-ele[varnaam].waarden;
kar-ele[varnaam].waarden :_ (n,n);

end

Procedure Static-reset(varnaam: VarNaam; var kar-ele: Karakter);
Var (n,m): Natural x Natural;
begin

(n,m) := kar-ele[varnaam].waarden;
kar-ele[varnaam].waarden :_ (n,0);

end

Er moeten een aantal functies worden toegevoegd die requests naar de MultiVar-
variabelen beschrijven. Zo'n request-actie kan in EURIS voorafgegaan worden
door een * of door een #. Welke twee verschillende functies opleveren. Wat een
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MultiVar is en hoe deze werkt is aangegeven in bijlage 5.8.3. Hier wordt gebruik
gemaakt van een Domain-functie, die het domein van een array bepaald.

Function MultivarBool*(t: Array Element of Boolean, b: Boolean): Boolean;
begin

MultivarBool* := A t[e]=b;
eEDomain(t)

end;

Function MultivarBool#(t: Array Element of Boolean, b: Boolean): Boolean;
begin

MultivarBool# := V t[e]=b;
eEDomain(t)

end;

Function Multivarlnteger*(t: Array Element of Integer, k: Integer): Boolean;
begin

Multivarlnteger* := A t[e]=k;
eEDomain(t)

end;

Function Multivarlnteger#(t: Array Element of Integer, k: Integer): Boolean;
begin

Multivarlnteger# := V t[e]=k;
eE Domain(t)

end;

5.3.9 Van EURIST naar EURISVLC
In deze paragraaf wordt hetgeen beschreven in de vorige paragrafen aangepast,
zodat het eenvoudiger wordt om over to gaan naar propositie-logica. In de
vorige paragraaf werd de volgorde van behandeling van de telegrammen en van
het overzetten van next-inputbuffers naar inputbuffers in het midden gelaten.
Hier wordt die volgorde wel aangebracht. Ook zullen de bags van de inputbuffers
en de next-inputbuffers expliciet gemaakt worden door middel van arrays. De
afname van de intelligentie van de manipulerende routines gaat gepaard, met
een toename van de omvang van registratie, zoals vaak het geval is. Met het
oog op propositie-logica worden zulke arrays ingevoerd.

Next-input- en inputbuffers

Zoals hierboven al vermeld wordt, zullen de next-input- en inputbuffers bestaan
uit arrays met een vaste grootte. Het adres van een telegram zal bestaan uit
het startpunt, de laag (geeft het aantal elementen aan, waarin het betreffende
telegram al geweest is), de poort en naam van het telegram, en de inhoud zal
een record zijn. Dit record zal bestaan uit een Boolean B, die aangeeft of het
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Startpunt Laag Poort (B) (T)
A01 0 log

0 T
0 COl F

C01 2 a T
C01 2 a F

Tabel 5.2: Een array van een inputbuffer

telegram wel of niet in de buffer staat, en een tabel T, die de tabel van bet
telegram geeft. Zo'n array kan samengesteld worden, omdat een inputbuffer en
een next-inputbuffer qua omvang een eindige bovengrens hebben.

Stelling 5.3.1 De buffers van de elementen hebben qua omvang een eindige
bovengrens.

Doze stelling zal nader toegelicht en bewezen worden in bijlage 5.7. Ook
wordt daar aangetoond dat het startpunt van een boom en de laag van de
boom, samen met de telegramnaam en poort, een unieke identificatie vormen
voor de telegrammen.

Hierdoor veranderen een aantal van de procedures en datatypen, dit zal in
de volgende paragraaf behandeld worden. Een voorbeeld van een array van een
buffer wordt gegeven in tabel 5.2.

Procedures met arrays

In Paragraaf 5.3.1 wordt gebruik gemaakt van een aantal datatypen. Sommige
van deze typen wijzigen door de nieuwe manier om de inputbuffer en de next-
inputbuffer to beschrijven. Niet alleen deze buffers veranderen, maar ook de re-
presentatie van de telegrammen. Hieronder staan de gewijzigde en toegevoegde
datatypen:

Start String;

String die ieder startpunt van een boom uniek identificeert;

Laag Integer;
De laag van de boom;

InhBuf Record
B: Boolean;
T: TelegramTabel;

end;
Inhoud van een buffer;

Inputbuffer Array (Start,Laag,Poort,TelegramNaam) of InhBuf;
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Een array op het product (Startpunt, Laag, Poort, Naam)
met als inhoud een record van een Boolean en een -tabel;

Nextlnputbuffer Array (Start,Laag,Poort,TelegramNaam) of InhBuf;
Een array op bet, product (Startpunt, Laag, Poort, Naam)
met als inhoud een record van een Boolean en een tabel.

Door de representatie van de buffers in arrays veranderen een aantal procedures
en acties. Een schrijfactie werd aangegeven door, bijvoorbeeld:
tel.poort:=p,tel.naam:=N; tel.tabel:=tabel;
next [7r1(f[(ele,p)])] := next [irl(f[(ele,p)])] U {tel};
Dit wordt nu, bijvoorbeeld:

next [9r1(f[(ele,p)])] [(start,laag+1,7r2 (f[(ele,p)]),N)]:=
input -ele[(start,laag,p',N 1)];

Hierbij zijn p' en N' de poort en naam waarop bet telegram is binnengeko-
men. En zijn p en N de namen van de poort en telegram waarover deze weer
naar buiten worden gestuurd. De tabel wordt gewijzigd in de inputbuffer en het
veld wat aangeeft of het telegram aanwezig is, is dan True. Als er een schrijf-
actie wordt gedaan, kan de hele inhoud van de inputbuffer gecopieerd worden
naar de juiste next-inputbuffer. Een buffer legen wordt:

input -ele[(start,laag,poort,naam)]. B: =False; , voor alle posities in de array.

Alleen Topscheduler

Orn het hele `programma' uit een procedure to laten bestaan, vervallen alle
aparte procedures en wordt Topscheduler de enige procedure. Dit wordt gerea-
liseerd door alle For all-statements to vervangen door een sequentiele compositie
van alle mogelijkheden. Omdat nu alles rechtstreeks wordt uitgevoerd, onder-
gaat het datatype Karakter een gedaante-wisseling. De inhoud van de array
Karakter kent geen soort meer, en zal dan ook Been record meer zijn. De array
Netwerk zal niet meer worden gebruikt, deze zal rechtstreeks in het programma
ingevuld worden. Daarna worden alle procedures ingevuld. Eerst wordt hier de
Topscheduler gegeven:

Procedure Topscheduler(var kar: Karakters,

begin
next : Nextlnputbuffers, input: Inputbuffers);

MoveBuffers (next [E 1],input [E 1] );

MoveB uffers (next [En],input [En]);
MoveBuffers (next [Omg],input [Omg] );
Scheduler(kar [E1],next,input [Ell);

Scheduler (kar[En],next,input[En] );
Tijdstap (kar [E1],next [E 1] );
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Tij dstap (kar[EnJ,next [En] );
Topscheduler (kar,next,input);

end;

Hieronder worden alle procedures, die ingevuld moeten worden, apart behan-
deld. In de MoveBuffers-procedure wordt de volgorde waarin de telegrammen in
de buffers worden omgezet vastgelegd. Als de MoveBuffers van hierboven ver-
taald zou worden, zou er overal nog een if-statement toegevoegd moeten worden
om to bepalen of het telegram in de buffer zit. Dit wordt niet gedaan, omdat de
inputbuffers leeg dienen to zijn of geheel verwerkt zijn en dus het overzetten van
de hele array een eenvoudiger programma oplevert. Er zou nu ook gekozen kun-
nen worden om MoveBuffers to laten bestaan uit: input_ele := next_ele. Toch
wordt hier alvast de volgorde vastgelegd. MoveBuffers wordt nu, bijvoorbeeld:

Procedure MoveBuffers(var next_ele: Nextlnputbuffer,
input _ele: Inputbuffer) ;

begin
input_ele[(A01,0,a,A01)] := next_ele[(A01,0,a,A01)];

input _ele[(W01,10,b,B01)] := next_ele[(W01,10,b,B01)];
next_ele[(A01,0,a,A01)].B := False;

next_ele[(W01,10,b,B01)].B := False;
end;

In de procedure Scheduler worden alle telegrammen een voor On nagegaan en
als ze aanwezig zijn wordt de bijbehorende flow uitgevoerd. Daarna wordt de
inputbuffer van dat element leeg gemaakt. Deze laatste stap kan in principe
weggelaten worden, omdat in een timeslice later de inhoud van alle plaatsen in
de inputbuffer wordt vervangen door de inhoud van de next-inputbuffer. Om
de code to beperken wordt er hier voor gekozen om de inputbuffers niet leeg
to maken. De procedure Flow komt nu to vervallen, de DoeFlow-procedures
kunnen rechtstreeks bij het goede telegram worden ingedeeld. De procedure
Scheduler verandert en wordt bijvoorbeeld:

Procedure Scheduler(var kar_ele: Karakter, next: Nextlnputbuffers,
input _ele: Inputbuffer) ;

begin
if input_ele[(A01,0,a,A01)].B

then DoeFlowl(input_ele[(A01,0,a,A01)].T,kar-ele,next);

if input _ele[(WO1,l0,b,B01)].B
then DoeFlowN(input_ele[(W01,10,b,B01)].T,kar ele,next);

end;
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De DoeFlow-procedures veranderen niet zo veel. Een toekenning aan een
next-inputbuffer verandert, zoals hierboven al is omschreven. Verder wordt er
voor gekozen om de array Netwerk rechtstreeks to implementeren. Tevens zullen
de procedures en functies besproken in Paragraaf 5.3.8 ingevuld moeten worden.

De tijdstap moet nog aangepast worden, daarvoor wordt weer een vaste
volgorde gekozen en daarna worden de tijdstap-procedures ingevuld. Dus de
procedure Tijdstap wordt, bijvoorbeeld:

Procedure Tijdstap(var kar_ele: Karakter,next_ele: Nextlnputbuffer);
begin

CyclicAlarm (cyc l,kar_ele[cyc l],next_ele);

CyclicAlarm (cycN,kar_ele [cycN] ,next _ele) ;
OneShot (onel,kar_ele [onel],next_ele);

OneShot (oneM,kar_ele [oneM] ,next _ele) ;
Toggle (tog l,kar-ele[togl],next-ele);

Toggle(togL,kar ele[togL],next_ele);
StopWatch(stop l,kar_ele[stopl]);

Stop Watch (stopK,kar_ele [stopK]) ;
DynamicAlarm (dyn 1, kar_ele [dyn l ] ,next _ele) ;

DynamicAlarm (dynJ,kar_ele[dynJ],next_ele) ;
Parametric(par l,karele[par l],next_ele);

Parametric (parl,karele[parl],next-ele);
end;

De procedures moeten nog worden ingevuld. Om aan to geven hoe dit er uit
komt to zien, wordt hier de procedure van het CyclicAlarm gegeven. Hier wordt
voor het startpunt de variabelenaam cyc gebruikt. Deze naam is uniek, dus dit
levert geen problemen op. Verder worden er hulpvariabelen n, b en m ingevoerd
om het triple to kunnen beschrijven. De procedure CyclicAlarm wordt als volgt
ingevuld in de procedure Tijdstap

(n, b, m) : =kar _ele [cyc] ;

if b A m=0 then
begin

next_ele[(varn,0, loc,varn)]. B: =True;
next_ele[(varn,0, loc,varn)].T:=empty;
m:=n = 1;

end
else m:=m - 1;
kar_ele[cyc] :_ (n,b,m);
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Nu moeten al de procedures worden ingevuld in de Topscheduler zodat in
een procedure een gehele timeslice wordt verwerkt. Een voorbeeld hiervan is to
zien in het voorbeeld van de koffieautomaat in bijlage 5.11.2.

5.4 EURISVLC

De volgende stap is om de versie van EURIST , die uit een procedure bestaat, to
vertalen naar Vital Logic Code, dus Boolean-assignments. De EURIS-versie in
VLC zal EURISVLC genoemd worden. Vanaf VLC is het eenvoudig om over to
gaan naar propositie-logica. Deze stap is ook gezet voor het systeem VPI en het
omschrijven naar propositie-logica zal hier niet uitgebreid worden toegelicht, dit
is to vinden in (Groote et al. 1995). Eerst zullen de arrays, records en produc-
ten worden omgezet in variabelen, waarna er met twee termherschrijfsystemen
overgegaan wordt naar VLC.

5.4.1 Ontvouwen van arrays, records en producten

Voor dat de termherschrijfsystemen worden toegepast, zullen eerst alle arrays,
records en producten, die in een keer hun hele array, record of product naar
een andere array, record of product schrijven, ontvouwen moeten worden. Ieder
veld krijgt een niet generieke naam door de structuur informatie op to nemen
in de naam, zo ontstaan er Boolean en Integer variabelen.

De arrays die in de vorige paragraaf zijn ingevoerd zijn de Karakters-array
K, Nextlnputbuffers N en de Inputbuffers I. Er zijn nu een aantal omzettingen
die gedaan moeten worden om van operaties op deze arrays boolean of integer
assignments to maken. Eerst wordt ingegaan op de input- en next-inputbuffers:

Arrays en records die al geheel `ontvouwen' zijn, kunnen rechtstreeks over-
gezet worden. Producten en arrays komen niet voor in telegramvelden:

N[e][(S,1,p,N)].B = Ne-S,1,p,N/B
N[e][(S,1,p,N)].T[TN] = Ne S,1,p,N/TN
I[e][(S,1,p,N)].B = Ie_S,1,p,N/B
I[e][(S,1,p,N)].T[TN] = Ie-S,1,p,N/TN

Toekenning van de inhoud van een array aan een andere array, waarbij de termen
na deze stap nog wel omgezet moeten worden door de stap hierboven:
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N[e][(S,I,p,N)] := I[e][(S,l',p',N')]

N[e] [(S,l,p,N)].B := I[e] [(S,I',p',N')] .B;
N[e][(S,I,p,N)].T[TN] := I[e][(S,1',p',N')].T[TN];
Voor alle TN in de tabel.

I[e][(S,1,p,N)] := N[e][(S,l',p',N')]

I[e][(S,I,p,N)].B :=

N[e] [(S,1',p',N')].T[TN];
Voor alle TN in de tabel.

In een term uit Karakters kan het op drie manieren voorkomen, deze worden
als volgt omcchreven:

K[e][VAR], als VAR een integer of een boolean variabele of parameter is,
dit wordt Ke-VAR;

K[e][VAR][tab-veld], als VAR een tabel is. Dit wordt Ke-VAR/tab-veld,
want er komen alleen maar assignments en requests voor naar velden uit
de tabellen;

K[e] [VAR], als VAR bestaat uit een product van meerdere elementen. Dit
wordt dan Ke-VAR/n, met voor ieder waarde uit het product een andere
naam voor n. Hierdoor komen de hulpvariabelen to vervallen;

5.4.2 Termherschrijfsysteem As
Het termherschrijfsysteem As in Tabel 5.3 zorgt ervoor dat, nu dat alle varia-
belen van het type Integer en Boolean zijn, alle verschillende statements om-
geschreven worden naar assignments. Dit termherschrijfsysteem is toegevoegd
om de stap naar Boolean-assignments to vereenvoudigen. ' Het termherschrijf-
Systeem zet alle mogelijke die over zijn gebleven, om in
assignments. Dit termherschrijfsysteem samen met bet termschrijfsysteem BA
nit de volgende sectie geven aan dat het theoretisch mogelijk is om deze om-
zetting to doen. Het hoeft niet de beste oplossing to zijn en deze systemen zijn
nog niet helemaal compleet, bijvoorbeeld niet alle rekenkundige operaties wor-
den omgeschreven. Het subscript bij een assignments geeft aan of het om een
Boolean, dan wel een Integer-assignment gaat; z E {Int, Bool}.
De assignment (1.) verandert niet, omdat As alle constructies omschrijft naar
assignments. Het if-then-else-statement wordt omgeschreven naar twee if-then-
statements. Hierbij zijn er twee gevallen, een waarin er in Pl geen toekenning is
aan een variabele uit t en een waarbij dit wel het geval is. Deze gevallen worden
toegevoegd om de code to beperken. Er zou ook gekozen kunnen worden om
alleen 2.b. in het systeem op to nemen. Het onderscheid is nodig, want als alleen

gebruikt zou worden, kan het volgende gebeuren: if X then X:=False else
Y; is niet hetzelfde als: if X then X:=False; if -X then Y.
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1. As(X:=r 0) _
X:=T 0

2.a. As(if t then Pl else P2) _
As(if t then P1);As(if -it then P2), als er geen assignments naar
variabelen uit t gedaan worden in P1

2.b. As(if t then P1 else P2) =
H:=Boott; As(if H then P1); As(if -iH then P2);, als er wel een
assignment naar variabelen uit t gedaan wordt in Pl

3. As(if t then X:=T 0) =
X:=T if t then 0 else X

4. As(if t then (if t' then P)) _
As(if t A t' then P)

5. As(if t then (if t' then P1 else P2)) _
As(if t then As(if t' then P1 else P2))

6.a. As(if t then (P1;P2)) =
As(if t then Pi);As(if t then P2), als er geen assignment naar
variabelen uit t gedaan worden in Pl en P2

6.b. As(if t then (P1;P2)) =
H:=,goolt;As(if H then Pl); As(if -H then P2), als er wel een
assignment naar variabelen uit t gedaan wordt in P1 of P2

7. As(P1;P2) =
As(Pi);As(P2)

Tabel 5.3: Termherschrijfsysteem As.

Verder zijn er nog diverse vormen van if-then-statements, waarbij 6 het-
zelfde onderscheid kent als 2. Tenslotte moet ook de sequentiele compositie
omgeschreven worden.

Om dit termherschrijfsysteem to automatiseren zal een manier gevonden
moeten worden, dat detecteert of een assignment een Boolean, dan wel een
integer assignment is. Ook zal de regel: `er wordt wel of geen assignment naar
een variabele gedaan', opgenomen moeten worden. De hulpvariabele H kan vele
vormen aannemen, dit hoeft geen H to zijn. Het is praktisch om voor iedere
instantie van een hulpvariabele een andere letter to kiezen.

5.4.3 Termherschrijfsysteem BA

De assignments die over zijn gebleven na termherschrijfsysteem As moeten
Boolean-assignments worden. Er wordt een vertaalslag gemaakt om de assign-
ments to herschrijven naar Boolean-assignments. Het systeem, dat hiervoor
gebruikt wordt, wordt BA genoemd. In BA worden de logische connectieven
niet meer gerepresenteerd door: A, V en maar worden deze omgezet in de
vorm waarin ze in de checker HeerHugo (Groote n.d.) gerepresenteerd worden.
De booleans worden, indien nodig, eerst omgeschreven:

-,,
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BA(XBoot) = X
BA(XBooi A X'Booi) = X & X'
BA(XBoo, V X'Bool) = X I X'
BA(-,XBoo1) = "X

De integers worden omgeschreven naar binaire representaties van deze integers.
Om dit to kunnen doen zal het eindige domein van deze integers moeten worden
vastgesteld, om zo het aantal propositie-letters van een zo'n integer to kunnen
bepalen. Ook de rekenkundige operaties worden gecodeerd in deze booleans. In
BA wordt een idee gegeven hoe deze integers omgeschreven kunnen worden, dit
is geen complete beschrijving.

BA(Xjttt) = X_0 & X_1 & ... & X11
Waarbij X_'0 t/m X11 de binaire representatie
van X is

BA(XIttt=X'Ittt) = (X_0 + X'_0) & (X_1 +-* X'_1) & ... & (X11
+-1 X'11)
Waarbij X_0 t/m X11 resp. X'_0 t/m X'11 de
binaire representatie van X en X' zijn

BA(Xlttt >X'Ittt) _ (X11 & "X'11)
I

((X11 H X'11) & X11-1 &
X'11-1) I ... I

((X11 H X'11) & ...& (X_1 H X'_1) & X_0 &
X'_0)

Waarbij X_0 t/m X11 resp. X'_0 t/m X'11 de
binaire representatie van X en X' zijn

BA.(Xlttt <X'Ittt) = BA(X'Ittt >Xlttt)
BA(Xlttt <zX'Ittt) _ "BA(X/ttt >X'Ittt)
BA(Xlttt >_X'Ittt) _ "BA(X'Int >Xlttt)

De variabelen Xlttt kunnen ook bestaan uit rekenkundige operaties. Om to la-
ten zien hoe deze gecodeerd worden, wordt hier het optellen van getallen (>O)
behandeld, andere rekenkundige operaties kunnen ook op zo'n manier gecodeerd
worden. 0n geeft hier de n-de Boolean in de representatie van de integer. Deze
zou ingevuld moeten worden voor de X_n van Xint die bestaat uit de rekenkun-
dige operatie. Al deze statements moeten vooraf gegaan worden door de `C' of
to wel de carry-assignments.

BA(X + X) =

C(O) := X_0 & X'_0;
00 := (X_0 & "X'_0) I ("X_0 & X'_0);

C(k) :_ (X -k & X'-k) I (X_k & C(k-1)),I (C(k-1) & X'-k);
qk := (Xk & "X'_k & -C(k-1)) I ("x.k & x'_k & -C(k-1))
("X_k & "X'-k & C(k-1)) I (X_k & X'_k & C(k-1));

C(t) := C(t-1) & Xt;
01 := (x_e & -C(t-1)) I ("x_e &'C(t-1));
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Waarbij X_0 t/m X1n resp. X'_0 t/m X'm de binaire representatie van X en X'
zijn, tot en met 0n, + 1. Ook geldt k<m< £ <n; In het termherschrijfsysteem As
worden de volgende soorten assignments gemaakt. Deze assignments moeten
omgezet worden naar Boolean-assignments:

BA(X := Boob) = X := BA(O)

BA(X:=r,ato) =
X_0 := BA(Oo); X_1 := BA(01); ...; X_n := BA(On)
Voor alle bits van X, waarbij BA(¢,,,) kan ontstaan
uit een rekenkundige bewerking zoals hierboven is omschreven.

BA(X Boot if t then 0 else X) =
X (BA(t) & BA(O)) (BA("t) & X))

BA(X := r,dt if t then 0 else X) _
X_0 := (BA(t) & BA(Oo)) l (BA("t) & X_0));
X_1 (BA(t) & BA(01)) (BA(-t) & X_1));

Xn := (BA(t) & BA(O,,,)) ( (BA("t) & Xm));

Waarbij X-0 t/m Xm de binaire representatie van X is.

Nu alle assignments Boolean-assignments zijn, kunnen er eventueel op de boo-
lean-expressies nog een aantal regels toegepast worden, die de code verkleinen.
Hier wordt gedacht aan de volgende regels:

a&a-4 a aa -*a a &False -a False a I False -+ a
a&True -* a a True -*True a I ("a&b)-+ aIb

De Boolean-assignments kunnen omgeschreven worden naar propositie-logica,
grofweg met het volgende termherschrijfsysteem:

P(X :_ 0) wordt (X H ¢)
P(T1;T2) wordt P(T1) & P(T2)

Hierbij moet nog gelet worden of er al ooit een toekenning gedaan is naar vari-
abele X. Als dit het geval is moet er aan X een label worden gebonden, welke
aangeeft hoe vaak deze al is aangeroepen, zodat ieder assignment daadwerkelijk
een nieuwe waarde assigneert. De volgende keer dat variabele X voorkomt in
een toekenning moet deze gerepresenteerd worden met de variabele met het la-
bel, welke staat voor de laatste keer dat er een assignment naar deze variabele
gedaan is. Meer hierover is to vinden in (Groote et al. 1995).
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5.5 Verificatie
EURIS is vertaald naar VLC, de taal waarin ook de VPI code gesteld is. En
er is een indicatie gegeven over hoe de VLC code omgezet kan worden naar
propositie-logica (zie ook (Groote et at. 1995)). Nu kunnen de veiligheidseisen
getest worden. Om deze to testen, wordt nagegaan of de negatie van de formule
`Specificatie -+ Eis(en)', in een checker tot een inconsistentie leidt. Met andere
woorden, als geldt dat er geen mogelijke toekenning aan de variabelen voor de
negatie van de formule is, kan het programma niet leiden tot het niet nakomen
van de veiligheidseis.

Een EURIS-specificatie omgeschreven in propositie-logica leidt tot een erg
grote toestandsruimte. Het sterke vermoeden is dat deze toestandsruimte veel
meer toestanden kent dan vanuit een speciale begintoestand bereikt kan worden.
Er zullen invarianten toegevoegd moeten' worden, om er voor to zorgen dat er
minder of geen toestanden gecontroleerd worden, die normaal niet bereikbaar
zijn. De test op de veiligheidseisen komt er nu als volgt uit to zien:

Invarianten A Specificatie -* Eis(en)
De invarianten zorgen er voor dat er, bij voorkeur, geen valse fouten ge-

vonden worden; fouten in een deel van de ruimte die het systeem niet bereikt.
Aangezien er to weinig tijd over is gebleven om een emplacement to testen, is
het nog enigszins gissen naar de nodige invarianten. Ook is het op dit moment
nog niet duidelijk hoeveel invarianten er nodig zijn en of de formules iiberhaupt
niet to groot worden voor de checkers. Het vermoeden is dat er een aantal
klassen van invarianten nodig zijn, die we hieronder een naam geven en kort
karakteriseren:

Executie-invarianten, die aangeven op welk moment welke en hoeveel te-
legrammen ontvangen mogen worden;

Data invarianten van interne variabelen bepalen de waarden die de interne
variabelen mogen hebben en relaties hiertussen;

Dynamische invarianten geven het gedrag van de buitenwereld aan;

Data invarianten van telegrammen gaan over waarden van de telegram-
velden en hoe deze met elkaar samenhangen.

Als begonnen wordt met verificatie lijkt het praktisch deze invarianten zo strikt
mogelijk to nemen. Er kan een grotere vrijheid toegestaan worden in een latere
fase van de verificatie, waarmee de robuustheid van de oplossing beoordeeld kan
worden.

Wat deze invarianten inhouden en waarom ze nodig zijn, zal in de volgende
Paragraaf beschreven worden. In Paragraaf 5.5.2 zal ingegaan worden op soor-
ten veiligheidseisen en wordt er een idee gegeven over hoe deze omgeschreven
kunnen worden in propositie-logica-formules voor EURIS. Daarna zal kort de
optimalisatie van een specificatie in propositie-logica worden behandeld.
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In bijlage 5.11 wordt het hele verificatie-traject uitgevoerd voor een koffie-
automaat. Daar zullen ook een aantal van deze invarianten nodig zijn om een
eis to controleren.

5.5.1 Invarianten
Zoals in de inleiding al is aangegeven zullen er hoogstwaarschijnlijk invarianten
toegevoegd moeten worden om de toestandsruimte to beperken. In de paragra-
fen uit deze paragraaf worden de vier klassen invarianten, die mogelijk nodig
zijn om de veiligheidseisen to testen, besproken.

Executie-invarianten

Executie-invarianten zijn die invarianten, die aangeven op welk moment welke en
hoeveel telegrammen ontvangen mogen worden. De executie-invarianten leggen
beperkingen op aan de communicatie-mogelijkheden tussen de elementen en
tussen de omgeving en de elementen. De volgende invarianten vallen onder de
noemer executie-invarianten, waarbij het aannemelijk is dat de eerste invariant
bij elke verificatie gebruikt zal worden en de invarianten die daarop volgen een
opbouw van de complexiteit aangeven bij verificatie:

In de starttoestand zijn er geen telegrammen tussen de elementen, de
input- en next-inputbuffers tussen de elementen zijn leeg. Dus er mo-
gen alleen maar telegrammen in de inputbuffers van de elementen staan
afkomstig van de infrastructuur en de logistieke laag;

Er mag in de starttoestand een telegram van de omgeving ontvangen wor-
den en daarna mag er geen telegram. van de omgeving meer ontvangen
worden;

Er mogen in de starttoestand meerdere telegrammen van de omgeving
ontvangen worden en daarna mag er geen telegram van de omgeving meer
ontvangen worden;

Er mag in de starttoestand een telegram ontvangen worden van de logis-
tieke laag en alle telegrammen van de infrastructuur. Daarna mag er geen
telegram van de omgeving meer ontvangen worden;

In alle tijdstappen mogen er telegrammen van de omgeving ontvangen
worden;

Data invarianten van interne variabelen

Data invarianten van interne variabelen bepalen de waarden die deze variabelen
mogen aannemen, bijvoorbeeld een integer variabele die niet groter mag worden
dan 140. Verder hebben data invarianten betrekking op waarden van variabe-
len ten opzichte van elkaar, bijvoorbeeld als variabele OR True is, dan moet
ook variabele OSM True zijn. Deze invarianten met betrekking tot de interne
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variabelen moeten afgedwongen worden, omdat een checker iedere willekeurige
waarde kan invullen en er voorkomen dient to worden dat de checker begint in
een toestand welke in de praktijk niet voorkomt.

Dynamische invarianten

Het programma gaat uit van protocollen uit de `buitenwereld', bijvoorbeeld: als
er een telegram wordt gestuurd naar de infrastructuur van `zet sein op rood',
dan wordt er later een telegram van de infrastructuur verwacht met daarin `sein
is op rood genet'. In de dynamische invarianten kunnen dit soort protocollen
opgenomen worden bijvoorbeeld als in de ene timeslice een telegram gestuurd
wordt naar de buitenwereld, moet er in de volgende timeslice een terugkomen.
Er kunnen zo ook fouten worden gemaakt in de protocollen en gecontroleerd
worden of de specificatie hier goed mee omgaat. Zo kunnen de protocollen
stuksgewijs worden gecontroleerd.

Data invarianten van telegrammen

Telegrammen kunnen velden hebben die van elkaar afhankelijk zijn. Om valse
fouten to voorkomen door telegrammen die niet voor kunnen komen, worden
de data-invarianten voor telegrammen ingevoerd. Bijvoorbeeld voor speciale
routes wordt er soms extra informatie toegevoegd. Omdat een telegram in de
manier waarop hij bier gebruikt wordt alle mogelijke telegramvelden al bezit,
zullen een aantal van deze telegramvelden de goede waarde moeten hebben, die
horen bij zo'n speciale route en andere telegramvelden doen in zo'n geval niet
ter zake.

5.5.2 Veiligheidseisen

In Paragraaf 5.5.1 zijn de invarianten bepaald, die mogelijk nodig zijn voor het
effectief controleren van de veiligheidseisen in EURIS. In deze paragraaf wordt
een idee gegeven over hoe de eisen er uit zouden kunnen zien. Dit is geen poging
om een exacte omschrijving to geven.

De klassen van veiligheidseisen die in artikel (Fokkink 1996) omschreven
worden zijn:

1. Afhankelijkheidsrelaties tussen seinen; Als een sein een bepaalde stand
aangeeft, kan dit tot restricties leiden op het domein van standen van
voorafgaande seinen;

2. Als een sein niet op rood staat, is er een route verbonden aan dit sein.
Dus, als een trein het sein passeert, dan staan de wissels achter dit sein
zo dat de trein het volgende sein bereikt zonder dat hij kan ontsporen;

3. Als een sein een seconde lang niet op rood staat, dan staan de tegenover-
liggende seinen in de route wel op rood;
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4. Als een sein een seconde lang niet op rood of op knipperend-geel staat
en de route die verbonden is aan het sein loopt samen met een route die
verbonden is aan een ander sein, dan moet het andere sein op rood staan;

5. Als een sein een seconde lang niet op rood of op knipperend-geel staat,
dan is er geen trein aanwezig op zijn route;

6. Een wissel kan alleen omgezet worden, als het niet bezet is;

7. Als een overweg open is, dan zijn de secties bij die overweg of onbezet, of
door een rood licht gescheiden van de overweg.

Deze klassen van veiligheidseisen moeten omgezet worden naar propositie-logica,
die samenhangt met de EURIS-specificaties omschreven in propositie-logica. In
de volgende paragrafen wordt aangegeven hoe deze propositie-logica formules
eruit komen to zien. Hierbij zal niet uitgegaan worden van een gegeven baan-
vak, dus zullen er ook geen daadwerkelijke formules uitkomen, maar informele
schema's en beschrijvingen van eisen.

Veiligheidseis 1

Afhankelijkheidsrelaties tussen seinen worden aangegeven door telegrammen
van de infrastructuur to controleren. Er vanuitgaande dat de infrastructuur
na iedere verandering van een sein-stand een telegram stuurt, wordt de controle
gevormd door de ontvangst van telegrammen. Dus: Stel aspect a van sein A
houdt een restrictie in voor het aspect van sein B. Als de laatste opdracht aan
A het zetten van aspect a betrof en deze opdracht werd gegeven in slice s, dan
toonde B voor s reeds een niet conflicterende stand, dat wil zeggen de laatste
aspect opdracht aan B verstuurd in een slice s' < s was niet conflicterend met
a, en verder heeft B na s' geen conflicterende opdrachten ontvangen.

Dus het controleren van veiligheidseisen met betrekking tot afhankelijkheids-
relaties tussen seinen, komt neer op het controleren van ontvangen telegrammen
binnen een bepaalde tijd. Deze ontvangen telegrammen moeten overeenkomen
met de afhankelijkheidsrelaties.

Veiligheidseis 2

Als een sein niet op rood staat, is er een route verbonden aan dit sein. Als
een telegram ontvangen wordt van de infrastructuur dat aangeeft dat een sein
niet op rood staat, dan moet er een route aan dit sein verbonden zijn. Dus
voor alle sein-standen, die niet rood zijn, moet deze eis nagegaan worden, dus
bijvoorbeeld voor een groene, knipperend gele of gele sein-stand. Het bepalen
of een route aan dit sein verbonden is, komt er op neer to controleren of er een
route-aanvraag is geweest, dus een telegram van de logistieke laag die vraagt
of hij een route mag volgen en deze aanvraag geaccepteerd en gezet is. Dus of
er naar de logistieke laag een telegram is gestuurd, welke aangeeft dat de route
gevolgd mag worden en gezet is, waarin het betreffende sein voorkomt. Daarbij
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wordt gecontroleerd of de wissels en seinen achter het sein overeenstemmen qua
stand met deze route.

Veiligheidseis 3

Als een sein een seconde lang niet op rood staat, dan staan de tegenoverliggende
seinen in de route wel op rood. Het telegram dat aangeeft dat een sein niet op
rood staat moet voorafgegaan zijn of binnen een seconde gevolgd worden door
telegrammen van seinen in de route dat deze op rood staan.

Veiligheidseis 4

Als een sein een seconde lang niet op rood of op knipperend-geel staat en de
route die verbonden is aan het sein loopt samen met een route die verbonden
is aan een ander sein, dan moet het andere sein op rood staan. Deze eis gaat
over kruisende rijwegen. Als een telegram van een sein ontvangen wordt, waarin
staat dat een sein niet op rood of knipperend-geel staat, dan moeten de seinen
die verbonden zijn aan routes die enige overlap vertonen met de route van dat
sein rood tonen. Het laatst ontvangen telegram van een dergelijk sein moet
een telegram zijn dat deze op rood staat, of er moet binnen een seconde een
telegram ontvangen worden van dat sein, dat deze op rood staat.

Veiligheidseis 5

Als een sein een seconde lang niet op rood of op knipperend-geel staat, dan is
er geen trein aanwezig op zijn route. Als een telegram ontvangen wordt van een
sein, dat deze niet op rood of op knipperend-geel staat en er volgt niet binnen
een seconde een telegram dat dit tegenspreekt, dan is er geen trein aanwezig.
Met andere woorden de laatst ontvangen telegrammen over bezetmeldingen in
die route geven aan dat er geen trein aanwezig is.

Veiligheidseis 6

Een wissel kan alleen omgezet worden, als het niet bezet is. Een uitgaand
telegram dat aangeeft dat een wissel omgezet moet worden, moet het laatst
voorafgegaan zijn door een telegram van de wissel, welke aangeeft dat de wissel
niet-bezet is.

Veiligheidseis 7

Als een overweg open is, dan zijn de secties bij die overweg of onbezet, of door
een rood licht gescheiden van de overweg. Als.het laatst ontvangen telegram
van een overweg aangeeft dat deze open is, moeten alle laatst voorafgaande
telegrammen die bij de secties van de overweg horen aangeven dat deze onbezet
zijn, of als ze bezet zijn, moet het sein, dat tussen de overweg en de sectie ligt
op rood staan. Dus moet het laatste telegram ontvangen van het sein aangeven
dat deze rood is.
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5.5.3 Verificatie en Optimalisatie
Merk op dat in de formulering van de eisen een verschil in werkwijze tussen
VPI en EURIS uit naar voren komt. De VPI leest iedere slice de status van
alle elementen. Bij EURIS moet je terug grijpen op bet berichten verkeer in
eerdere slices. Een oplossing die de verificatie mogelijk zou vereenvoudigen
is status variabelen invoeren, die de laatste stand bijhouden. Je moet dan
aannemen dat dit veld altijd correspondeert met het telegramverkeer met het
betreffende element. Deze toevoeging laat onverlet dat elementen van status
kunnen veranderen zonder dat de beveiliging dit registreert, EURIS lijkt hier
gevoeliger dan VPI. Het zou kunnen zijn dat dergelijke status variabelen de
formulering van de veiligheidseisen vereenvoudigen en dat het zelfs een essentiele
toevoeging is om de verificatie op automatische wijze haalbaar to maken. Dit is
niet verder onderzocht.

Om een programma to kunnen controleren over meerder tijdstappen, wordt
copieren toegepast. Dit wil zeggen dat het programma een aantal keren op een
slimme manier gecopieerd wordt, zodat bepaalde waarden van variabelen en
buffers behouden worden voor de volgende tijdstap.

Verder kan er voor gekozen worden om maar een telegram van de omgeving
to ontvangen en de invloed van dat telegram to controleren. Dus doorgaan met
berekeningen uitvoeren tot dat er geen of geen relevante telegrammen meer over
en weer gestuurd worden. Er moet dan bepaald worden hoeveel copien er nodig
zijn.

Het nagaan over hoeveel tijdstappen er geen of geen relevante telegrammen
meer in het programma gebruikt worden, is niet erg moeilijk. Geen telegrammen
komt altijd voor, als er geen cyclisch alarm in het programma zit. Dan is het een
kwestie om to kijken naar het grootste aantal tijdstappen dat het programma
mogelijk kan duren. Als er wel een cyclisch alarm aanwezig is, moet er bepaald
worden wanneer er geen relevante telegrammen meer worden gestuurd. Met
relevante telegrammen wordt dan bedoeld, telegrammen die nog invloed hebben
op de toestand van het systeem. In eerste instantie is dit het gemakkelijkste to
bewerkstelligen door een ad-hoc methode toe to passen.

Het copieren van een programma in EURIS kan nauwelijks adequaat met
de hand gebeuren, het is dus nodig om dit to automatiseren. Het bepalen van
het aantal copien dat nodig is, dient ook geautomatiseerd to worden. Voor een
programma in EURIS zoals de koffieautomaat is het al moeilijk om het copieren
handmatig to doen, laat staan bij een groot programma als een emplacement.

Optimalisatie kan gebeuren door rekening to houden met de executie-inva-
riant. Als er voor gekozen wordt om to beginnen met geen telegrammen in de
input- en next-inputbuffers van de elementen, kunnen alle delen van de code
die hier betrekking op hebben weggelaten worden. Verder kan er voor gekozen
worden om maar een telegram van de omgeving to ontvangen en de invloed
van dat telegram to controleren. Dus doorgaan met berekeningen uitvoeren tot
dat er geen of geen relevante telegrammen meer over en weer gestuurd worden.
Dan is het dus nodig om er voor to zorgen dat in de volgende tijdstappen geen
telegrammen van de omgeving ontvangen mogen worden. De stukken code die
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hier betrekking op hebben kunnen dan weggelaten worden.

5.6 - Conclusie en vervolgonderzoek
In dit verslag is een route beschreven om een in EURIS geschreven specifica-
tie om to zetten naar propositie-logica en over deze specificatie uitspraken to
doen. Dit is een traject om eisen to testen, waaraan een specificatie moet vol-
doen. Er zouden natuurlijk ook nog andere trajecten bekeken kunnen worden,
bijvoorbeeld directe manipulatie van proces-algebraische uitdrukkingen.

Het is dus mogelijk om gegeven een EURIS-specificatie met een aantal voor-
waarden, deze om to schrijven naar propositie-logica. De route is geYllustreerd
aan de hand van een gefingeerd voorbeeld, de koffieautomaat. Het is nog niet
duidelijk of voor reele gevallen de formule in propositie-logica die zo ontstaat
niet to groot wordt om door een checker to laten controleren. Zeker voor em-
placementen zullen de formules erg groot worden. Ook is het nog niet duidelijk
of het opstellen van de invarianten die de valse-fouten uitsluiten, een moeilijker
probleem zou kunnen blijken to zijn, dan is aangenomen. Hier is dus nog het
nodige onderzoek voor to doen.

Het zou erg interessant en belangrijk zijn om een deel van een emplacement
to onderzoeken op de wijze zoals in dit verslag geschetst is. Daarna is het ook
eenvoudiger om uitspraken to doen over de haalbaarheid en het valse-fouten
onderzoek zoals hierboven geschetst. Tevens is dan in to zien of de manier
waarop de veiligheidseisen omgezet worden, zoals in Paragraaf 5.5.2 geschetst,
tot de gewenste resultaten leidt.

Om emplacementen of grotere specificaties to testen, zouden de termher-
schrijfsystemen omgezet kunnen worden in bijvoorbeeld ASF+SDF, waardoor
deze geautomatiseerd kunnen worden. Ook is er onderzoek nodig of andere
delen van het transformatie traject geautomatiseerd kunnen worden.

Optimalisatie van bepaalde stappen uit het traject zoals dat in dit verslag
beschreven is, is ook nog een interessant onderzoeksterrein. Hierbij valt to
denken aan het optimaliseren ten behoeve van snelle verificatie van de propositie-
expressies, die je na de vertaling krijgt.

Verder is het interessant om EURISTµ uit to breiden met constructies uit
bijvoorbeeld ADA, die delen van variabelen verbergt zodat de producten van
interne variabelen niet meer nodig zijn en het gedrag van deze variabelen meer
lijkt op hoe deze in EURIS gespecificeerd zijn. Ook kan EURISTµ verder ontwik-
keld worden, zodat hieruit een executeerbaar programma verkregen kan worden.
In bijlage 5.10 is een voorbeeld gegeven, hoe afgestapt kan worden van het gra-
fische formaat. De versie die daar gegeven wordt lijkt nog erg veel op EURIS.
Onderzoek naar dit gebied lijkt ook erg interessant to zijn, omdat ze zo de
leesbaarder zouden kunnen worden.
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Appendices

5.7 Bewijzen

Om een goed beeld to kunnen geven over hoe groot de buffers in EURIST zijn,
wordt de buffergrootte van de inputbuffers van de, elementen bepaald. Deze
inputbuffers hebben dezelfde grootte als de next-inputbuffers. Als de buffer-
groottes bekend zijn, kan bepaald worden hoe, groot de arrays van EURISTU
moeten worden.

Om de toestandsruimte to kunnen bepalen worden er in de volgende para-
graaf een aantal lemma's geTntroduceerd. Met behulp van deze lemma's kan
er een stelling geformuleerd worden over de grootte van de buffers. In eerste
instantie wordt er vanuit gegaan dat de buffers bags zijn, zoals in Paragraaf 5.2
en in het begin van Paragraaf 5.3. Daarna zal de stap naar arrays worden ge-
nomen. De voorwaarden, waarnaar regelmatig in deze bijlage wordt verwezen,
staan in Paragraaf 5.1.3.

5.7.1 Lemma's,

Uit de voorwaarden van Paragraaf 5.1 kunnen een aantal lemma's afgeleid wor-
den, die nodig zijn voor het vervolg. Er wordt hier vanuit gegaan dat een
specificatie bestaat uit een aantal totale bomen, dit is in Paragraaf 5.1.3 al
aannemelijk gemaakt.

Lemma 5.7.1 Het startpunt heeft een inputbuffer ter grootte een nodig; per
timeslice wordt een totale boom hoogstens een keer opgestart.

Bewijs:
Een totale boom wordt opgestart door zijn startpunt. Per totale boom is er

precies een startpunt. Er zijn drie mogelijke startpunten, namelijk:

1. Ontvangst telegram van infrastructuur;

2. Ontvangst telegram van logistieke laag;

3. Ontvangst van een intern telegram.

165
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Nu kan gevalsonderscheid toegepast worden op deze drie mogelijkheden:
Geval 1:

Het startpunt wordt aangeroepen door een telegram-ontvangst van de infra-
structuur.
De infrastructuur.stuurt per timeslice maar een telegram per startpunt (Voor-
waarde 1). Dus is er per timeslice, maar een bufferplaats nodig.
Alle inputbuffers worden in iedere timeslice helemaal verwerkt (Voorwaarde 4).
Dus is er een inputbuffer ter grootte een nodig voor het startpunt van de boom.
Een totale boom wordt maar ten hoogste een keer per timeslice opgestart, na-
melijk alleen die keren dat de infrastructuur een telegram stuurt naar de totale
boom.

Geval 2:
Het startpunt wordt aangeroepen door een telegram ontvangst van de logistieke
laag.
De logistieke laag stuurt per timeslice maar een telegram per startpunt (Voor-
waarde 2). Dus is er per timeslice, maar een bufferplaats nodig.
Alle inputbuffers worden in iedere timeslice helemaal verwerkt (Voorwaarde 4).
Dus is er een inputbuffer ter grootte een nodig voor het startpunt van de boom
en wordt een boom maar ten hoogste een keer per timeslice opgestart, namelijk
alleen die keren dat de logistieke laag een telegram stuurt naar de totale boom.

Geval 3:
Het startpunt wordt aangeroepen als gevolg van een intern telegram. Interne
telegrammen worden alleen gegenereerd op het einde van een timeslice (Voor-
waarde 5). Er kan maar een event gegenereerd worden per variabele per keer,
want broadcasting is niet mogelijk (Voorwaarde F en G). Omdat er per variabele
maar een telegram gegenereerd kan worden per timeslice, en deze de volgende
timeslice wordt verwerkt (Voorwaarde 4 en 5). Heeft ook een startpunt die aan-
geroepen wordt door een intern telegram, maar een inputbuffer ter grootte een
nodig.

Omdat dit de enige drie mogelijkheden zijn voor het opstarten van een totale
boom, geldt dus dat een startpunt een inputbuffer ter grootte een nodig heeft
en dat iedere timeslice een totale boom ten hoogste een keer wordt opgestart.

Een totale boom kan meerdere elementen omvatten. Deze elementen vormen
de knopen van de totale boom. In zo'n knoop wordt een flow verwerkt. Omdat
een flow in een element altijd in een timeslice uitgevoerd wordt (Voorwaarde 3),
geldt het volgende lemma:

Lemma 5.7.2 Een knoop van een totale boom wordt in een timeslice verwerkt.

Uit lemma 5.7.1 en 5.7.2 en voorwaarde G, volgt dat per timeslice een knoop
ten hoogste een keer wordt opgestart, want iedere totale boom wordt per times-
lice maar een keer opgestart (lemma 5.7.1) en het element waarin bet startpunt
zich dan bevindt wordt geheel verwerkt (lemma 5.7.2). Deze verwerking kan een
telegram opleveren naar een volgend element en wordt dus in de next-inputbuffer
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geplaatst van dat volgende element. Dat volgende element wordt dan ook de
volgende timeslice meteen verwerkt (Voorwaarde 4). Dus geldt het volgende
lemma:

Lemma 5.7.3
Een knoop van een totale boom heeft een inputbuffer ter grootte 1.

5.7.2 Stelling
Het doel van deze paragraaf is om een stelling, die aangeeft hoe groot de in-
putbuffer van elk element moet zijn, to bewijzen. Om deze stelling to kunnen
maken, worden een aantal begrippen en verzamelingen behandeld. Eerst zal de
stelling voor een van de bomen gegeven worden, waarna de stelling voor het
hele programma zal volgen.

De specificatie bestaat uit een verzameling elementen, Elementen genaamd.
Zoals al is aangegeven bestaat een specificatie uit een of meerdere totale bomen,
hiervoor wordt de verzameling Bomen gefntroduceeerd. Deze bomen bestaan
uit een aantal knopen en kanten, de knopen zijn elementen uit de verzameling
Elementen en de kanten zijn de verbindingen tussen die knopen. De verzameling
knopen van totale boom b (Knopen(b)) bestaat uit een Bag van elementen uit
de verzameling Elementen.

In een totale boom kunnen lagen worden onderscheiden. Een laag bestaat
uit de knopen die allemaal even ver van het startpunt afliggen. Dus de knopen
die dezelfde pad-lengte vanaf het startpunt s hebben, dus Laag(b, B) = {k E
Knopen(b) ( pad-lengte(s, k) = t}
De verzameling lagen van een boom b (Lagen(b)) wordt dan {0,..,Lb}, dus e E
Lagen(b).

De inputbuffer voor element e (E Elementen) bestaat uit een bag van tele-
grammen die verwerkt moet worden, in het vervolg zal deze aangegeven worden
met Inputbuffer(e). De inputbuffer moet een bepaalde grootte hebben, eigen-
lijk precies zo groot als het maximale aantal telegrammen die tegelijkertijd in
de inputbuffer kunnen staan. In formulevorm:

lInputbufer(e)l =
(Maxm : m E N : m = (#t : t E Telegram : tinlnputbufer(e))).

Eerst wordt een stelling voor de grootte van de inputbuffer voor element
e voor een boom b gegeven. Deze inputbuffer wordt aangegeven d.m.v.
Inputbufer(e, b). Voor het bewijs van deze stelling, wordt ook nog de volgende
definitie gebruikt: Inputbuffer(e, b, n) = Bag van telegrammen die in een times-
lice verwerkt moeten worden door element e ten behoeve van laag n van totale
boom b.

Nu kan eerst uit lemma 5.7.1, lemma 5.7.3 en voorwaarde G, het volgende
lemma afgeleid worden. Omdat een totale boom maar een keer wordt opgestart
(lemma 5.7.1) en dat telegram maar naar een volgend element in de boom
gestuurd kan worden, en dat element ook maar een ander telegram naar weer
een volgend element kan sturen, enz.., kan er per laag, maar een knoop een
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telegram in de inputbuffer hebben. Uit lemma 5.7.3 volgt dat deze inputbuffer
een groot is. Maar dan kan er ook per laag, maar een element een telegram in
de inputbuffer hebben. Dus ieder element kan per laag ten hoogste een telegram
in de inputbuffer hebben:

Lemma 5.7.4 (v' b : b E Bomen : (V l : l E Lagen(b) : (V k : k E
Laag(b, l) : (V e : e E Elementen A e = k : I Inputbufer(e, b, l)1 = 1))))

De grootte van de inputbuffer van element e ten behoeve van boom b is even
groot als het aantal lagen waarin element e een knoop is. Dus:

Stelling 5.7.1 (V b : b E Bomen : (V e : e E Elementen :

(Max m : m E N : m = (# t : t E Telegram : t in Inputbufer(e, b))) _
(#I : l E Lagen(b) : e E Laag(b, l))))

Bewijs:

Laat b E Bomen
Laat e E Elementen
Stel Lagen(b) _ {0, .., Lb}
[ Te bewijzen:

(Maxm : m E N : m = (#t : t E Telegram : t in Inputbuffer(e, b))) _
(# l : l E {0, .., Lb} : e E Laag(b,l)))]

Om dit to bewijzen wordt volledige inductie toegepast op de lagen
van de boom.
[ Te bewijzen:
(b' n : 0 < n < Lb p : p E 10,.., n}
(Max m : m E N : m (#t : t E Telegram : t in Inputbufer(e, b, p)))) _
(# l : l E 10,.., n} : e E Laag(b, l))]

Basis n = 0:
[ Te bewijzen:

(Max m : m E N : m = (#t : t E Telegram : t in Inputbuffer(e, b, 0)))
= (# l : l E {0} : e E Laag(b, l))]

(# l: l E {0} : e E Laag(b, l))
_ { Definitie #, rekenkunde }

1 als e E Laag(b, 0)
0 als e Laag(b, 0)

_ { Laag(b, 0) _ {s}}
1 als a=s
0 als e5s

_ { Gevalsonderscheid }

Geval e = s:
1

=
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_ { lemma 5.7.1 1
(Max m : m E N : m = (#t : t E Telegram : tinlnputbuffer(e, b, 0)))

Geval e 54 s:
0

In laag 0 heeft element e'geen buffer nodig, want die komt niet
voor in deze laag }

(Max m : m E N : m = (#t : t E Telegram : sinlnputbuffer(e, b, 0)))

De inductiehypothese, waarbij 0 < n < LB:
(Vq : 0<q<n : (>2 p : p E {0,..,q}
(Max : m E N: m= .(#t : t E Telegram
t in Inputbuffer(e, b, p)))) = (# l : l E 10,.., q} : e E Laag(b, l)))

Inductiestap:
[ Te bewijzen:

(>2p:pE {0,..,n+1}: (Maxm:mE N:m=(#t:tE Telegram
t in Inputbuffer(e, b, p)))) = (# l : l E 10,.., n + 1} : e E Laag(b, l))]
(# l : l E 10,.., n + 1} : e E Laag(b, l))

_ { Definitie # }
(#l : l E 10,.., n} : e E Laag(b, l)) + (#l : l E In + 1} : e E Laag(b, l))
{ Inductiehypothese }
(>2 p : p E 10,.., n} : (Maxm : m E N : m = (#t : t E Telegram
tinlnputbuffer(e, b, p)))) + (# l : l E In + 1} : e E Laag(b, l))

_ { Bewijs * }
(EP: p E {O, .., n} : (Maxm : m E N : m = (#t: t E Telegram:
t inlnputbuffer(e, b, p)))) +

(Maxm : m E N : m = (#t : t E Telegram : tinlnputbuffer(e, b, n + 1)))
_ { Rekenkunde }

(>2p:pE {0,..,n+1}: (Maxm:mEN:m=(#t:tE Telegram:
t in Inputbuffer(e, b, p))))

Dus (d n : 0 < n < Lb : (>2 p : p E 10,.., n} :

(Maxm : m E N : m = (#t : t E Telegram : tin Inputbuffer(e, b, p)))) _
(# l : l E 10,.., n} : e E Laag(b, l)))

Dus geldt: (>2 p : p c {O, .., Lb} :

(Maxm : m E N : m = (#t : t E Telegram : tin Inputbuffer(e, b, p)))) _
(#l : l E 10,.., Lb} : e E Laag(b, l))

Omdat boom b precies uit de lagen 0 tot en met Lb bestaat geldt dus:
(Maxm : m E N : m = (#t : t E Telegram : tinlnputbuffer(e, b))) _
(#l : l E Lagen(b) : e E Laag(b, l))

Dus (d b : b E Bomen : (`d e : e E Elementen :

(Max m : m E N : m = (# t : t E Telegram : t in Inputbuffer(e, b))) _

:

:

_
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(# l: l E Lagen(b) : e E Laag(l))))

Om het bewijs compleet to maken moet * nog bewezen worden:
Bewijs:

[ Te bewijzen:
(V b : b E Bomen : (d e : e E Elementen : (`d n : n E Lagen(b)
(Maim : m E N : m = (#t : t E Telegram : t in Inputbuffer(e, b, n)))

= (# l : l E {n} : e E Laag(b, l)))))]

Laat b E Bomen
Laat e E Elementen
Laat n E Lagen(b)

(# l: l E {n} : e E Laag(b, l))
_ { Definitie # }

1 if e E Laag(b, n)
0 if e Laag(b, n)

_ { Gevalsonderscheid }

Geval e E Laag(b, n):
1

Lemma 5.7.4 }
1 Inputbufer(e, b, n)

_ { Definitie I Inputbufer(e, b, n) I }

(Maxm : m E N : m = (#t : t E Telegram : t in Inputbufer(e, b, n)))

Geval e V Laag(b, n):
0

e V Laag(n), dus e komt met in deze laag voor, dus heeft zeker geen
telegram in de inputbufffer voor deze laag }

I Inputbufer(e, b, n) I
_ { Definitie I Inputbuffer(e, b, n) I }

(Maim : m E N : m = (#t : t E Telegram : t in Inputbuffer(e, b, n)))

De stelling voor een totale boom wordt nu uitgebreid naar meerdere totale
bomen, omdat een specificatie uit meerdere totale bomen kan bestaan. Deze
totale bomen zijn onafhankelijk van elkaar, waardoor een algemene stelling voor
een element e ontstaat door de groottes van de inputbuffer van element e van
alle totale bomen bij elkaar op to tellen:

_ {
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Stelling 5.7.2 (b e : e E Elementen :

_(Max : m E N : m = (# t : t E Telegram : t in Inputbuffer(e)))
(E b : b E Bomen : (# l : l E Lagen(b) : e E Laag(b, 1))))

De bovenstaande stellingen gaan er vanuit dat de buffers gerepresenteerd worden
door middel van een bag. In de versie van EURISTM die omgeschreven wordt
naar EURISvLC komen geen bags voor, maar arrays met een vaste grootte.
Zo'n array heeft als index een quadruple van het startpunt, dat aangeeft van
welke totale boom het telegram afkomstig is. Dit startpunt dient een unieke
naam to hebben, iedere totale boom heeft een unieke naam voor zijn startpunt.
Verder staat er in de index de laag van de totale boom, zoals hierboven al
is aangegeven, kan er per laag maar een telegram in de inputbuffer aanwezig
zijn. En de laatste twee velden uit het quadruple worden bezet door de poort
en naam van het telegram. Hierdoor heeft ieder mogelijk telegram een unieke
identifier. Want iedere boom is nu to identificeren door de unieke naam van het
Startpunt. Verder kunnen er per laag maar een aantal telegrammen, voor het
element van de inputbuffer, voorkomen. Van ieder element in die laag zijn er
zoveel verschillende plaatsen in de array, als er verschillende namen van poorten
en telegramnamen zijn, die flows aangeven die verwerkt moeten worden in het
element ten behoeve van die laag. Zo heeft ieder telegram een uniek plekje in
de array en kan er nooit geprobeerd worden om verschillende telegrammen op
dezelfde plek to zetten.

De buffers zullen nu wel groter zijn, want als er in een laag verschillende
telegrammen met andere namen of poorten mogelijk zijn, moet er voor elk zo'n
telegram een plaatsje vrij worden gemaakt. Terwijl in de Bag-variant er per
laag maar een plek nodig was. Nu kan de grootte van de inputbuffer maximaal
oplopen tot het aantal keren dat een element een knoop vormt in het programma.
Want voor elk zo'n knoop kan het startpunt, de laag, de telegramnaam of de
Poort verschillend zijn. Dus de nieuwe stelling wordt:

Stelling 5.7.3 (V e : e E Elementen :

(Max : m E N : m = (# t : t E Telegram : t in Inputbuffer(e))) <
(E b : b E Bomen : (3 k, l : l E Lagen(b) A k E Laag(b, l) : k = e)))

Deze stelling geeft aan dat er een bovengrens voor de buffergrootte is. En dat
de arrays die de buffers representeren dus ook nooit groter kunnen worden.
Aangezien een specificatie bestaat uit een eindig aantal bomen en deze bomen
ook weer eindig zijn (zie Paragraaf 5.1.3). Is de bovengrens ook eindig, want
er zijn een eindig aantal bomen, met een eindig aantal lagen, waar een eindig
aantal knopen in zitten. Dus stelling 5.3.1 geldt.

5.8 EURISDTO,

In deze bijlage worden tabellen met de executiecondities en de schrijfacties uit
EURIS en hun vertaling naar EURISDTO gegeven. Verder worden alle proces-
sen gerelateerd aan de soorten variabelen behandeld.
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EURIS EURISDTO

N p - en - p .4 N Execute, (p, N)

N

Execute, (log, N)

1 Execute, (inf, N)
N

N * - en - * 1 N Execute, (friend, N)

& > - en - < & Execute(loc, v), waarbij de eerste actie in
deze flowsend-assignment &(reset) is

e, v

$ > - en - < $ Execute (loc, V)

@ > - en - < @ Execute(loc, vv)

# > - en - < # Execute (loc, V)

Tabel 5.4: Executiecondities in EURIS en EURISDTO .

5.8.1 Executiecondities
Tabel 5.4 geeft alle mogelijke executiecondities in EURIS en de vertaling van
deze executiecondities naar EURISDTO Hierin staat v voor een variabelenaam
en e voor het element waarin de executieconditie zich bevindt

5.8.2 Schrijfacties
Tabel 5.5 geeft alle mogelijke schrijfacties in EURIS en de vertaling van deze
schrijfacties naar EURISDTO . Waarbij e het element is, waarin de schrijfactie
wordt gedaan:

5.8.3 Processen gerelateerd aan variabelen (Vervolg)
In EURISDTO,, worden er net zoals in EURISDTO voor alle soorten variabelen
aparte processen ingevoerd. De processen behorende bij de variabelen die niet
beinvloed worden door de tijdstap lijken erg veel op de processen in EURISDTO
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EURIS- EURISDTo

N .4 p - en read-tablee(t)
I I:

p
lo.

N tE Telegram Tabel

send-next, (f (e,p)) (O(ir2 (f (e, p)), N, t))

N read-tablee(t)

tE Telegram Tabel

send-nextr, (f(e,log)) (O(ir2 (f (e, log)), N, t))

read-tablee(t)

v
N

tETelegramTabel
send-next,,, e in (O(1r2(f (e)inf )), N, t))

Tabel 5.5: Schrijfacties in EURIS en EURISDTO .
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De processen behorende bij de variabelen die wel befnvloed worden door de
tij dstap, veranderen op eenzelfde manier als al is aangegeven in Paragraaf 5.2.11.
Hier worden de processen behorende bij de variabelen allemaal besproken.

De °cyclische time-out' @ met periode n

0,(X) _ 0,(X, cyclelengthe (X ), reset, 0)

@e (X, n, b, m) =

E read-assignmente,x (b') @e (X, n, b', 0)

WE Boolean

+ (read-requests x (set) a b = set > read-requests x (reset)) @e (X, n, b, m)

+ read-tijde x (send-nexte (O(loc, X, empty)) send-stope,x
@.e (X, n, b, n - 1)

a (b = set A m = 0) c>
send-stops x @e(X,n,b,m = 1))

Het proces @e (X, n, b, m) representeert de cyclische time-out variabele X met
periode n en als teller van de tijd m. De variabele b geeft aan of de variabele
reset dan wel set is. Dit proces kan door middel van een read-assignments x (b')
de opdracht krijgen om de toestand van X to veranderen naar b', waarbij de
teller de waarde 0 krijgt; dat wil zeggen, de nieuwe toestand van het proces is
-dan @e (X, n, b', 0). Tevens kan het door middel van een read-requests,x (set) of
read-requests,x (reset) actie mededelen aan andere processen dat X set dan wel
reset is. Verder kan een tijdstap een aantal acties veroorzaken, namelijk:

Als b set is en m de waarde 0 heeft, wordt er een telegram gegenereerd.
Waarna m de waarde cyclelengths (X) - 1 krijgt;

I:

E
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Als b set is en m groter dan 0 is, wordt de waarde van m met een vermin-
dert;

Als b reset is, krijgt m de waarde m - 1.

De 'one-shot' &

Het proces &e (X, b) representeert de one-shot variabele X met Boolse waarde b.
Dit proces kan door middel van een read-assignments X (b') de opdracht krijgen
om de waarde van X to veranderen naar V. Tevens kan het door middel van
een read-requeste,X (set) of read-requests X (reset) actie mededelen aan andere
processen dat X set dan wel reset is.

Verder zal, in het geval dat b = set is, het proces bij overgang naar een
volgende time slice een telegram genereren. Indien b = reset gaat het proces
over naar een volgende time slice zonder telegramgeneratie. De one-shot komt
voor in bet proces Tijdstap, omdat een one-shot een telegram kan genereren als
gevolg van een waardeverandering

Voor een one-shot mag overigens slechts op een plek een
send- assignmente,X(reset) verstuurd worden, en wel als eerste actie in de
flow behorende bij variabele X. Oftewel, variabele X mag alleen reset worden
aan het begin van de flow die de executie representeert behorende bij bet setten
van variabele X.

Het One-Shot proces eist, dat & gereset wordt, anders ontstaat er deadlock.
Het is niet mogelijk om to controleren of de flow dit doet, hier zou een statische
test voor nodig zijn. Het resetten is al aangegeven in de tabel voor de executie-
condities.

&e (X) = &e (X, reset)

&e (X, reset) =

read-assignments X(set) &e(X, set)
+ read-requests X (reset) &e (X, reset)
+ read-tijde,X send-stope,X &e (X, reset)

&e (X, set) =

read-assignmente,X (set) &e (X, set)
+ read-requests X(set) &e(X, set)
+ read-tijde,X send-nexte (O(loc, X, empty)) send-stops X &,(X, set)

&e (X, set) _

read-assignments X (set) &e (X, set)
+ read-assignments X(reset) &e(X, reset)
+ read-requests X (set) &e (X, set)
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De `toggle' $

Het proces $e (X, b, b') representeert de toggle variabele X, die bij de laatste over-
gang naar een-nieuwe time slice de Boolse waarde b had, en die nu de Boolse
waarde b' heeft. Dit proces kan door middel van een read-assignment,X (b") de
opdracht krijgen om de waarde van X to veranderen naar b". Tevens kan het
door middel van een read-request X (set) of read-requeste x(reset) actie mede-
delen aan andere processes dat X set dan wel reset is.

Ook de toggle is in het proces Tijdstap opgenomen, omdat deze een tele-
gram kan genereren als gevolg van een waarde-verandering van de variabele.
De toestand van de toggle X kan set of reset zijn. Als de toggle bij de laatste
overgang de Boolse waarde b had, en nu de Boolse waarde b', en b # b', dan zal
een tijdstap ervoor zorgen dat er een telegram gegenereerd wordt.

$,(X) = $,(X, reset, reset)

$e (X, b, b') =

E read-assignmente,X (b") $e (X, b, b")
b" E Boolean

+ (read-requeste,X (set) -o b' = set > read-requeste X (reset)) $e (X, b, b')

+ read-tijde,X (send-next, (O(loc, X, empty)) send-stope,X $e(X, b', b')
a b # b' > send-stope,X $e(X, b', b'))

De `timer' #

Het proces #e (X, b, n) representeert de timer variabele X met als waardes Bool-
ean b en natuurlijk getal n. De Boolse waarde geeft aan of de timer actief is;
zo ja, dan representeert het natuurlijke getal de tijd dat de timer loopt; zo nee,
dan staat de natuurlijke waarde op nul.

Dit proces kan door middel van een read-assignment x (b') de opdracht krij-
gen om de Boolse waarde van X to veranderen naar Y. Als b' = reset, dan zal
hierbij de natuurlijke waarde voor X op nul gezet worden. Als b' = set, dan
blijft n onveranderd. Verder kan het door middel van een read-requeste,x (set) of
read-requeste X (reset) actie mededelen aan andere processes dat X set dan wel
reset is, en door middel van een read-requeste,X(n) actie mededelen aan andere
processen wat de waarde is van,de timer. Als de timer actief is en er een tijdstap
wordt gezet, moet de timer verhoogd worden.
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#,(X) = #e (X, reset, 0)

#e (X, b, n) =

read- assignment,,x (reset) #e (X, reset, 0)

+ read-assignmente,X (set) #e (X, set, n)

+ (read-requests X(set) < b = set > read-requeste,X(reset)) #e(X,b,n)

+ read-requests,X (n) #e (X, b, n)

+ read-tijde X (send-stops X #e (X, b, n + 1)
ab=set>

send-stope,X #e (X, b, n))

De `dynamische time-out' ?#

Het proces ?#e (X, n) representeert de dynamische time-out variabele X in de
situatie dat de bijbehorende stopwatch de waarde n heeft. Het proces kan de
opdracht krijgen om X een nieuwe integer waarde toe to kennen, of aan andere
processen mede to delen of X de waarde nul dan wel groter dan nul heeft. Bij
overgang naar een volgende time slice wordt de waarde van X met een verlaagd
(als n nul is, is de nieuwe waarde ook weer nul). Slechts in het geval dat n = 1
zal bij deze overgang een telegram worden gegenereerd.

?#,(X) = ?#e (X, 0)

?#e (X, n) _

read-assignmente,X (m) ?# e (X, m)
mE Natural

+ (read-request X(reset) a n = 0 > read-requests X(set)) ?#e(X,n)

+ read-tijde,X (send-nexte (O(loc, X, empty)) send-stope,X ?#e(X, 0)
a n = 1 > send-stope,X ?#e (X, n = 1))

De `parametrische time-out' »# met tijd n

Het proces »#e (X, n, m) representeert de parametrische time-out variabele X
met periode n en als waarde natuurlijk getal m. Het proces kan de opdracht
krijgen om X uit to zetten, door middel van een read-assignments X (reset) actie;
in dit geval krijgt X de waarde 0. Het proces kan ook de opdracht krijgen om
X aan to zetten, door middel van een read-assignments X(set) actie; in dit geval

E
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krijgt X de waarde n. Verder kan het aan andere processen mededelen of X de
waarde nul dan wel groter dan nul heeft. Bij een overgang naar een volgende
timeslice wordt m met 1 verlaagd. Slechts in het het geval dat m = 1 zal bij
deze overgang een telegram worden gegenereerd.

>>#,(X) = »#e (X, time-out-lengths (X ), 0)

»#e (X, n, m) _

read-assignments x (reset) »#e(X, n, 0)

+ read-assignmente,x (set) »#e (X, n, n)

+ (read-regueste,x (reset) a m, = 0 > read-requeste,x (set)) >>#e (X, n, m)

+ read-tijde x (send-nexte (0(loc,-X, empty)) send-stope,x »#e (X, n, 0)
a m =.1 > send-stope,X »#e (X, n, m = 1))

De Boolse variabele Bool

Het proces Boole(X, b) representeert de Boolse variabele X met Boolse waarde
b. Dit proces kan de opdracht krijgen om de waarde van X to veranderen, of
aan andere processen mede to delen wat de waarde van X is. Het overgaan op
een nieuwe timeslice heeft op dit proces geen invloed. Het proces Bool ziet er
hetzelfde nit als het proces Bool in EURISDTO, waarbij cts en argil weggelaten
zijn.

Boole (X) = Boole (X, reset)

Boole (X, b) _

E read-assignmente,x (b') Boole (X, V)
VE Boolean

+ (read-requests x (set) -a b = set > read-requests x (reset)) Boole (X, b)

De Integer variabele

Het proces e (X, e) representeert de integer variabele X met integer waarde f.
Dit proces kan de opdracht krijgen om de waarde van X to veranderen, of aan
andere processen vertellen wat de 'waarde van X is. Ook op dit proces heeft de
tijdstap geen invloed.
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[]e(X) = []e(X,O)

[]e(X,t)

E read-assignments X (k) [] e (X, k)
kElnteger

+ read-requeste,X (t) 11, (X; t)

Tabel met Boolse waardes "D

Het proces "De (X, t) representeert de tabel variabele X met Boolse elementen;
tabel t stelt de waarde van X voor. Dit proces kan bericht krijgen om een
waarde in t to veranderen, of aan andere processen een waarde in t vertellen.
In het geval dat het proces een opgevraagde waarde niet kan vinden raakt het
proces in een deadlock. D geeft de dimensie aan van de index, dat wil zeggen
de lengte van het rijtje integers dat als index fungeert. Het betreft hier dus een
schema voor dit type processen. Dit patroon wordt ook gevolgd in de volgende
paragrafen.

Een kleine notationele inconsequentie ontstaat door het speciale geval van
de 66n-dimensionale tabel. De namen van de processes stemmen namelijk exact
overeen met de qualifiers uit EURIS. Echter "1 bestaat niet, hiertoe is de laatste
proces vergelijking ingevoerd.

"De (X) = "De (X, empty-table)

"De(X,t) =

E read-assignment,(i, b) "De (X, entry(i, b) t)
iElntegerD bEBoolean

+ j Telle,"D(X, t, lookup (t, i))
iElntegerD

Telle,"D(X, t, not-found) = 6

Telle,"D(X, t, found(b)) = read-requests X(b) "De(X, t)

"e (X, t) le (X, t)

Tabel met Integer waardes ["D]

Het proces "De (X, t) representeert de tabel variabele X met integer elementen;
tabel t stelt de waarde van X voor. Dit proces kan bericht krijgen om een
waarde in t to veranderen, of aan andere processen een waarde in t vertellen.

=
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In het geval dat het proces een opgevraagde waarde niet kan vinden raakt het
proces in een deadlock.

- [" D] e (X) ["D] e (X , empty)

["D1, (X, t) =

read-assignment, x (i, k) ["D] e (X, entry(i, k) - t)
iElntegerD kElnteger

+ 1: Tell,, ["D] (X, t, lookup (t, i))
iElnteger°

Telle t, found (k)) = read-request x (k) ["D] e (X, t)

[] e(X,t) = ["1]e(X,t)

Multi-var met Boolse waardes =

Het proces =e (X, t) representeert de multi-var X met Boolse elementen; tabel
t stelt de waarde van X voor. Dit proces kan bericht krijgen om een waarde
in t to veranderen. Het kan ook aan andere processen vertellen of alle waar-
des in.t wel of niet gelijk zijn aan een Boolse waarde b, respectievelijk door
een actie *read-requeste,x,b(yes) of *read-requeste,x,b(no); en het proces kan
vertellen of een Boolse waarde b wel of niet in t voorkomt, door een actie
#read-requeste,x,b (yes) respectievelijk #read-requeste,x,b (no).

=e(X) = =e (X, empty)

=e(X,t) =

E read-assignmente,x (e', b) =e (X, entry(e', b) - t)
e' E Elementen \ {e}

b E Boolean

+ j
bE Boolean

(*read-request,x,b(yes)

a forall(t, b) = true t>
*read-requeste,x,b(no)) =8.(X, t)

+ (#read-requeste,X,b (yes)
bEBoolean

< exists (t, b) = true
#read-requeste,x,b(no)) =e(X,t)

=

E

1:
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Multi-var met Integer waardes [_]

Het proces [_] e (X, t) representeert de multi-var X met integer elementen; tabel
t stelt de waarde van X voor. Dit proces kan bericht krijgen om een waarde
in t to veranderen. Het kan ook aan andere processen vertellen of alle waar-
des in t wel of niet gelijk zijn aan een integer waarde k, respectievelijk door
een actie *read-requeste,x,k(yes) of *read-requests,X k(no); en het proces kan
vertellen of een integer waarde k wel of niet in t voorkomt, door een actie
#read-requeste,X,k (yes) respectievelijk # read-requeste,X,k (no).

[_] e (X) = [_] e (X, empty)

[=]e(X,t) =

E read-assignments X (e', k) [=],(X, entry(e', k) - t)
e' E Elementen \ {e}

k E Integer

+ E (*read-requests,X,k(yes)
kElnteger

a forall(t, k) = true >
*read-requests,X,k (no)) [_] e (X, t)

+ (#read-requeste,Xk(yes)
kElnteger

a exists (t, k) = true >
#read-requests X k(no)) [=]e(X,t)

Parameter met Boolse waarde »

Het proces »e (X, b) representeert de Boolse parameter X met Boolse waarde
b. Dit proces kan aan andere processen vertellen wat de waarde van X is.

»e(X) = »e(X, initiale(X))

»e (X, b) = read-requests X (b) »e (X, b)

Parameter met Integer waarde [»]

Het proces [»] e (X, k) representeert de integer parameter X met integer waarde
t. Dit proces kan aan andere processen vertellen wat de waarde van X is.

[»]e(X) = [»]e(X, initiale(X))

[»] e (X, t) = read-requests X (t) [»] e (X, t)

1:
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Parametrische tabel met Boolse waardes "D»

Het proces "D»e(X,t) representeert de tabel parameter X met Boolse elemen-
ten; Label t stelt de waarde van X voor. Dit proces kan aan andere processen
een waarde in t vertellen. In het geval dat het, proces een opgevraagde waarde
niet kan vinden raakt het proces in een deadlock.

"D»e(X) = "D»e(X, initiale(X))

"D»e(X,t) = L Telle
iEIntegerD

Telle,ID»(X, t, not-found)

Tell e "D» (X, t, found (b)) = read-requeste,X(b) "D»e(X, t)

"»e(X,t) = "l»e(X,t)

Parametrische tabel met Integer waardes ["D>»]

Het proces ["D»] e (X, t) representeert de tabel parameter X met integer ele-
menten; tabel t stelt de waarde van X voor. Dit proces kan aan andere processen
een waarde in t vertellen. In het geval dat het proces een opgevraagde waarde
niet kan vinden raakt het proces in een deadlock.

["D»] e (X) = ["D»] e (X, initiale (X))

["D»] e (X, t) = E Telle, ["D»] (X, t, lookup (t, z))
iEIntegerD

Tell, (X, t, not-found) = 8

Tell, ["D»] (X, t, found(k)) = read-requeste,X (k) ["D»] e (X, t)

["»] e (X, t) = [" 1»] e (X, t)

= 8

=
,
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5.9 EURISTµ

In deze bijlage worden de tabellen van de executiecondities en de schrijfacties van
EURIS gegeven met hun vertaling naar EURIST . Ook worden de procedures
op een rijtje gezet, die nodig zijn voor het zetten van een tijdstap.

5.9.1 Executiecondities
Hier volgt een tabel die de vertaling geeft van alle executiecondities in EURIS
naar EURIST , hierin staat v voor een variabelenaam, zoals al opgemerkt in Pa-
ragraaf 5.3 is deze uniek voor iedere variabele. Verder is E het element waarin
de executieconditie zich bevindt:

EURIS EURIST
N p - en if E=ele A tel.poort=p A tel.naam=N then
- p .4 N DoeFlow(tel.tabel,f,kar_ele,next);

N if E=ele A tel.poort=log A tel.naam=N then
DoeFlow(tel.tabel,f,kar_ele,next);

if E=ele A tel.poort=inf A tel.naam=N then
DoeFlow(tel.tabel, f, kar_ele, next);

N

N * - en if E=ele A tel.poort=friend A tel.naam=N then
- * .4 N DoeFlow(tel.tabel,f,kar_ele,next);

if E=ele A tel.poort=loc A tel.naam=v then
&>- en DoeFlow(tel.tabel,f,kar_ele,next);
- < & waarbij de eerste actie uit DoeFlow

`kar_ele[v]:=False' is.

$ > - en if E=ele A tel.poort=loc.A tel.naam=v then
- < $ DoeFlow(tel.tabel,f,kar_ele,next);

@ > - en if E=ele A tel.poort=loc A tel.naam=v then
- < @ DoeFlow(tel.tabel,f,kar_ele,next);

# > - en if E=ele A tel.poort=loc A tel.naam=v then
- < # DoeFlow(tel.tabel,f,kar_ele,next);

5.9.2 Schrijfacties
De tabel die de vertaling geeft van alle schrijfacties in EURIS naar EURIST,,,
hierbij is E het element waarin de schrijfactie wordt gedaan:
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EURIS EURIST

tel.poort: =ir2 (f[(E,p)] );
N 4 p- en tel.naam:=N; tel.tabel:=tabel;
- p . N next[irl (f[(E,p)])]:= next[7rl (f[(E,p)])] U {tel};

N tel.poort:=7r2 (f[(E, log)]);
A tel.naam:=N; tel.tabel:=tabel;

next [irl(f[(E,log)])]:= next [7rl(f[(E,log)])] U {tel};

tel.poort:=ir2(f[(E,in )]);
V tel.naam:=N; tel.tabel:=tabel;
N next[irl(f[(E,infl])]:= next[irl(f[(E,inf)])] U {tel};

5.9.3 Procedures gerelateerd aan variabelen m.b.t. tijd
De procedures die nodig zijn om de waarde van variabelen to wijzigen en de
telegrammen to genereren ten gevolge van een tijdstap, worden hier allemaal
besproken. Deze procedures ontstaan op een zelfde manier als in Paragraaf
5.3.6 al is aangegeven voor het cyclische alarm. Voor de volledigheid wordt de
procedure behorende bij het cyclische alarm hier ook gegeven.

De procedure CyclicAlarm

De waarden die van toepassing is op een cyclische time-out met variabele naam
`varnaam' zijn een natuurlijke getal (n), welke de periode aangeeft, een boolean
(b) geeft aan of de variabele set of reset is, en het tweede natuurlijke getal (m)
geeft de teller van de tijd.

Een tijdstap kan een aantal acties veroorzaken, namelijk:

Als, b set is en m de waarde 0 heeft, wordt er een telegram gegenereerd.
Waarna m de waarde n = 1 krijgt, n = cyclelength(X);

Als b set is en m grater dan 0 is, wordt de waarde van m met een vermin-
dert;

Als b reset is, krijgt m de waarde in -- 1.

Procedure CyclicAlarm(varnaam: VarNaam;
var (n,b,m): Natural x Boolean x Natural,
next_ele: Nextlnputbuffer);

Tar tel: Telegram;
begin

if b A m=0 then
begin

tel.poort:=loc; tel.naam:=varnaam; tel.tabel: =empty;
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next_ele:=next_ele U {tel};
m:=n = 1;

end
else m:=m = 1;

end;

De procedure OneShot

De waarde van een one-shot is een Boolse waarde b. In een timeslice kan b
aangezet worden. Een telegram wordt alleen maar gegenereerd als b set is.
Uitzetten, dus b wordt reset, gebeurt alleen als het telegram verwerkt gaat
worden in bet element, dus aan bet begin van de flow die uitgevoerd wordt ten
gevolge van het telegram.

Procedure OneShot(varnaam: VarNaam;
var b: Boolean, next_ele: Nextlnputbuffer);

Var tel: Telegram;
begin

if b then
begin

tel.poort:=loc; tel.naam:=varnaam; tel.tabel:=empty;
next_ele:= next_ele U {tel};

end;
end;

De procedure Toggle

De toggle heeft twee Boolse waarden b en W. De toggle had bij de laatste
overgang de Boolse waarde b, en heeft nu de Boolse waarde W. Als b # b' zal
een tijdstap ervoor zorgen dat er een telegram gegenereerd wordt, en als b = b'
gebeurt er niets.

Procedure Toggle(varnaam: VarNaam; var (b,b'): Boolean x Boolean,
next_ele: Nextlnputbuffer);

Var tel: Telegram;
begin

if b 0 b' then
begin

tel.poort:=loc; tel.naam:=varnaam; tel.tabel:=empty;
next_ele:= next_ele U {tel};
b:=b';

end;
end;
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De procedure StopWatch

De StopWatch bestaat uit een Boolean b en een natuurlijk getal n. De Boolse
waarde geeft aan of de timer actief is; zo ja, dan representeert het natuurlijke
getal de tijd dat de timer loopt; zo nee, dan staat n op nul. Een tijdstap zorgt
ervoor, dat als de timer actief is, het natuurlijke getal met een wordt opgehoogd.
Een eis is wel dat de tellers geen overflow opleveren, dus dat de tellers niet to
groot kunnen worden.

Procedure StopWatch(varnaam: VarNaam; var (b,n): Boolean xNatural);
begin

if b then n:=n+1;
end;

De procedure DynamicAlarm

De dynamische time-out bestaat alleen uit een natuurlijk getal n. Bij de over-
gang naar een nieuwe timeslice wordt de waarde van n met een verlaagd (als n
nul is, is de nieuwe waarde ook weer nul). Slechts in het geval dat n=1 zal bij
deze overgang een telegram worden gegenereerd.

Procedure DynamicAlarm(varnaam: VarNaam;
var n: Natural, next_ele: Nextlnputbuffer);

Var tel: Telegram;
begin

if n=1 then
begin

tel.poort:=loc; tel.naam:=varnaam; tel.tabel: =empty;
next_ele:= next_ele U {tel};
n:=O;

end
else n:=n - 1;

end;

De procedure StaticAlarm

De parametrische time-out.heeft twee waarden, namelijk n en m, beide natuur-
lijke getallen. Hierbij geeft n de periode aan en m de waarde. Bij een overgang
naar een volgende timeslice wordt m met een verlaagd (als m nul is, is de nieuwe
waarde ook weer nul). Slechts in het geval dat m=1 zal bij deze overgang een
telegram worden gegenereerd.

Procedure StaticAlarm(varnaam: VarNaam; var (n,m): Natural x Natural,
next_ele: Nextlnputbuffer);

Var tel: Telegram;
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begin
if m=1 then

begin
tel.poort:=loc; tel.naam:=varnaam; tel.tabel:=empty;
next_ele:= next_ele U {tel};
m:=0;

end
else m:=m - 1;

end;

5.10 Sein
In deze bijlage staat hoe een gedeelte van het sein (Signal) in de UniSpec van
December 1996 (Middelraad en Meij 1996) kan worden gelezen en kan worden
omgeschreven in pseudo-pascal. We maken gebruik van twee fragmenten uit de
specificatie van het Sein. De executieconditie van de fragmenten is met een cirkel
aangegeven in Figuur 5.5 en 5.6. De definities van de variabelen, telegramnamen
en velden is gehaald uit een lijst die Rail Infrabeheer heeft gemaakt voor de
UniSpec (Infrabeheer 1997)

5.10.1 Beschrijving van Telegrammen
Het element sein uit de UniSpec moet communiceren met andere elementen en
met de logistieke laag en infrastructuur. Deze moeten aan elkaar doorgeven
welke rijweg er gevolgd kan worden en of alle individuele elementen hier klaar
voor zijn. Hiervoor worden telegrammen gebruikt. De telegramnamen zoals, die
in de UniSpec-specificaties worden gebruikt, hebben namen die aangeven wat
ze doen. Bijvoorbeeld de telegrammen die beginnen met de letter `A' stellen de
rijweg in en houden deze in de gaten. Hier wordt de betekenis gegeven van de
telegrammen A01-A07, P01, P02 en MO1:

A01 Aanvraag voor het instellen van de rijweg en tijdelijke markering van de
route. Telegram A01 wordt gestart door MO1 en loopt door alle route-
elementen om to controleren of deze beschikbaar zijn voor de to volgen
route. Als ze beschikbaar zijn worden ze tijdelijk gemarkeerd om conflicten
met andere route-aanvragen to voorkomen. Als ze niet beschikbaar zijn
wordt dit met telegram P02 teruggekoppeld naar de logistieke laag. MO1
bevat alle informatie die nodig is om een route to initieren.

A02 Aanvraag voor het instellen van een route is niet succesvol. Dit telegram
wordt teruggestuurd naar het ingangs-signaal. Als A01 niet succesvol is
in het instellen van een rijweg, doordat een element niet beschikbaar is,
wordt vanaf dat element een telegram gestuurd die aan alle elementen die
vanaf het start-element gepasseerd zijn, vertelt dat de route-instelling niet
succesvol is verlopen. En deze zet dan ook alle tijdelijke markeringen uit.
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In bet start-element stuurt deze een bericht naar de logistieke laag, dat de
route-instelling niet goed is verlopen, met bovengenoemde P02.

A03 Sturen van de elementen in de rijweg. Als A01 wel succesvol verloopt,
wordt A03 gestuurd door alle elementen an de route. Deze zet de wissels
in de juiste positie en zorgt voor de uiteindelijke route-reservering. Dit
wordt met telegram P01 teruggekoppeld aan de logistieke laag.

A04 De route-blokkering controleren . Dit telegram controleert of de wissels in
de goede posities staan en of er geen andere treinen op de route zijn als
er geen speciale route wordt gevolgd.

A05 Controleren of de route- blokkering succesvol is.

A06 Vastleggen van de elementen. Als de elementen goed staan, worden ze
vastgelegd.

A07 Vastleggen van het snelheidsprofiel. Het telegram A07 wordt aangestuurd
door een cyclisch alarm, welke regelmatig een telegram initieert. Het bevat
de passeer snelheid (Vp) en de doel snelheid (Vt). Deze informatie is nodig
voor het ingangs-signaal en de codering van de emplacementen voor de
algemene trein beinvloeding.

De telegrammen die beginnen met een M vormen de route-commando's. Het
commando M01 initieert A01 en is het resultaat van een routebepaling van een
operator. In M01 staat alle informatie die nodig is voor het bepalen van een
route RN (Route Number). Deze informatie bevat dus het nummer van de
route (RN) en bet type route (RT). Het kan ook nog extra informatie bevatten
voor speciale routes, namelijk GT (Goods Trains), ST (Stopping Trains) en
C (conditional route setting). Een route kan bestaan uit een van de volgende
route-types. Hierachter staat tussen haakjes de gebruikelijke afkorting en de
codering in het telegram, met behulp van telegramveld RT (Route Type):

`Rijden op zicht'-route (D, variabele RT=O)

Normale route (N, variabele RT=1)

Automatische route (A, variabele RT=2)

Speciale route (S, variabele RT=3)

De telegrammen die beginnen met een P reageren op de route en op individuele
commando's. P01 en P02 hebben de volgende betekenis:

POI Reageert op MO1 en geeft aan dat de route gevolgd mag worden.

P02 Reageert op M01 en geeft aan dat de route niet gevolgd kan worden.

Hier wordt ingegaan op de flow die gestart wordt door telegram MO1. Van deze
flow wordt ook de omschrijving gegeven in pseudo-pascal. Hier wordt wel nog
gebruik gemaakt van functies en procedures
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Flow behorende bij M01

Een aansturing van een sein door een telegram MO1 heeft als gevolg dat er wordt
gecontroleerd of de sectie niet vastgelegd of gereserveerd is voor een trein die
vlak ervoor een route over deze baan heeft ingesteld. Ook worden de variabelen
die betrekking hebben op het route-type gecontroleerd en wordt er getest of er
geen andere route in de zelfde richting op het zelfde tijdstip over de spoorsectie
wil. Verder wordt er gecontroleerd of er geen routes vanuit de andere richting
vastgelegd of gereserveerd zijn. Als een spoorsectie voor deze gevallen vrij' is
wordt die gereserveerd. En wordt de route-indicator van het betreffende route-
type gezet (indien van toepassing), dus de waarde wordt op 1 gezet.

De flow begint met een test op OSM (Opposite direction Signal route Mar-
king). Als de sectie gereserveerd is voor een trein uit de andere richting, met
andere woorden OSM=1, mag de route niet gevolgd worden. En wordt er een
telegram P02 naar de logistieke laag gestuurd.

Als OSM=O, wordt de volgende test uitgevoerd. Deze wordt uitgevoerd op
boolean OSL (Opposite direction Signal route Locking). Als de sectie vastgelegd
is voor een trein uit de andere richting, mag de route natuurlijk ook niet gevolgd
worden. Dit levert weer een telegram P02 op. Als deze niet is vastgelegd, dat
wil dus zeggen dat OSL 0 is, kan doorgegaan worden naar de functie NPU.

Nu wordt er een test uitgevoerd op functie NPU (eNtry signal Proving
Unsuccesful). NPU is een functie die gedefinieerd wordt op bladzijde 6 van
de sein-specificatie. De werking van de functie staat in Paragraaf 5.10.1. Als
NPU 1 is wordt weer een telegram P02 gestuurd, anders wordt de boolean-
variabele NSM (eNtry Signal route Marking) getest. Als deze de waarde 1 heeft
wil dat zeggen dat de sectie al gereserveerd is voor een andere route in dezelfde
richting. Dus wordt telegram P02 naar de logistieke laag gestuurd. Als deze de
waarde 0 heeft, moet hij nu waarde 1 krijgen, want dan wordt hij gereserveerd.

Nu wordt er een test uitgevoerd op de waarde van het telegramveld RT. Als
de `Rijden op zicht'-route wordt gebruikt wordt er geen variabele gezet. Als
RT=1, dan wordt de normale route gevolgd en wordt variabele NRI (Normal
Route Indicator) 1. Bij RT=2 wordt variabele ARI (Automatic Route Indicator)
1. En als voor de speciale route (RT=3) wordt gekozen, wordt DNRI (Drive on
sight/Normal Route Indicator) gezet. Nadat de diverse variabelen gezet zijn,
wordt telegram A01 over poort b gestuurd.

Functie NPU

NPU (eNtry signal Proving Unsuccesful) stelt vast of er geen routes in dezelfde
richting vastgelegd of gereserveerd zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van het
route-type en de extra informatie in het telegram. De functie voert eerst een
test uit op de waarde van het telegram veld RT. In de omschrijving die hier
gegeven wordt, wordt een aantal malen verwezen naar tests die omvat zijn in
rechte haken. Deze tests worden direct onder de beschrijving gegeven en zijn
ingevoerd om to voorkomen dat bepaalde stukken uit de specificatie meerdere
malen omschreven worden, dit als gevolg van samenloop.
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RT=O Dan volgt er een test op telegram veld GT (Goods Train). Als de waarde
van dit veld 1 is wordt NPU ook 1. Als NPU op 1 gezet wordt, wil dit
zeggen dat de route niet gevolgd mag worden. Dus een goederentrein mag
geen normaal route type hebben, als de waarde van dit veld 0 is dan wordt
verder gegaan met test [ST].

RT=1 Nu wordt de test [GT] uitgevoerd.

RT=2 De automatische route volgt hetzelfde proces als de normale route en
de speciale route als de conditionele routebepaling C 0 is. Dus dan wordt
test [GT] uitgevoerd, anders wordt NPU 1. Dus een automatisch route
mag niet conditioneel zijn.

RT=3 Net zoals bij RT=2 wordt nu de test [GT] uitgevoerd.

Nu worden de hierboven aangehaalde vervolg processen besproken:

ST Als de trein doorgaand (ST=O) is, wordt proces [NSBA] gevolgd. Als de
trein gaat stoppen (ST=1), wordt proces [NSL] gevolgd.

GT Hier wordt als eerste een test uitgevoerd op telegramveld GT, als GT is
0 wordt proces [ST] gevolgd. Anders wordt er een test uitgevoerd op de
parameter TNS (Tunnel eNtry Signal). Als deze 0 is wordt NPU 1. Dus
als TNS reset is, mag er geen goederentrein door de tunnel. Als hij wel
door mag rijden wordt er een test uitgevoerd op telegram veld ST, als
het een stoppende trein (ST=1) is, wordt proces [NSL] gevolgd. Als het
een doorgaande trein is (ST=O) wordt er een test uitgevoerd op boolean
NSL (eNtry Signal route Locking), als deze waarde 1 heeft, is de sectie al
vastgelegd voor een andere route en wordt NPU 1, anders wordt verder
gegaan met proces [NSBA].

NSL Er wordt een test uitgevoerd op boolean NSL, als deze waarde 1 heeft, is
de sectie al vastgelegd voor een andere route en wordt NPU 1, anders wordt
verder gegaan met de test op een object uit de infrastructuur, namelijk
STB (Stopping Train route Blocking). Als deze de waarde 1 heeft is de
route geblokkeerd voor een stoppende trein en wordt NPU ook 1. Deze
test wordt alleen aangeroepen als al vast staat dat de trein stoppend is,
anders wordt verder gegaan met proces [NSBA].

NSBA Nu wordt er een test uitgevoerd op de infrastructuur-variabele NSBA
(eNtry Signal route Blocking Absolute). Als deze waarde 1 heeft is de
route geblokkeerd voor alle treinen en krijgt NPU waarde 1. Anders wordt
er getest op telegramveld C. Als er geen conditionele route bepaling (C=O)
plaatsvindt, wordt infrastructuur-variabele NSBC (eNtry Signal Route
Blocking Conditional) getest. Als deze waarde 1 heeft, mag de route
niet gevolgd worden, want de route wordt dan geblokkeerd voor treinen
die niet de conditionele routebepaling volgen. NPU wordt in dat geval
dus 1, anders wordt NPU 0. Als er wel een conditionele routebepaling
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plaatsvindt, wordt weer getest op NSBC. Als deze waarde 1 heeft wordt
telegramveld C 2 en NPU 0, en anders wordt NPU alleen 0.

NPU controleert dus een aantal parameters, booleans en infrastructuur vari-
abelen. Hierbij worden er voor de verschillende soorten routes verschillende
variabelen gecontroleerd. Deze functie geeft een 1 als de ingangssignalen ervoor
zorgen dat een route niet gevolgd mag worden. Anders wordt de waarde 0, dus
dan mag de trein op grond van deze condities doorgaan met de route.

5.10.2 Sein niet in grafisch-formaat
In deze paragraaf wordt aan de hand van het hierboven beschreven voorbeeld
onderzocht hoe het mogelijk is om van het grafische formaat of to stappen. Eerst
geven we een vertaling naar pseudo-pascal zoals ook is gebruikt voor EURIST,, .
Hierna wordt een aantal suggesties gedaan om van deze tekstuele specificatie de
leesbaarheid to verhogen.

Procedure behorende bij M01

De volgende procedure behoort bij de hierboven omschreven flow die begint met
M01. Deze flow wordt in de Flow procedure aangeroepen door: if E1=Signal
A tel.poort=log A tel.naam=M01 then Route-proving-M01. Deze flow wordt
verbonden met element E en poort a. De procedure ziet er als volgt uit:

Procedure Route_proving_M01(var tabel: TelegramTabel, K: Karakter,
next: Nextlnputbuffers);

begin
{ Proving of Opposite direction Signal route Locking (OSL) and route

Marking (OSM), eNtry signal Proving Unsuccessful (NPU) and eNtry
Signal Marking (NSM)}

if K[OSM] V K[OSL] V NPU(tabel,K) V K[NSM] then
next [Omg] [(MO 1, 1,P02, log)]:= (True,tabel) else

begin
{ Setting eNtry Signal Route Marking }
K[NSM] := True;
{ Setting Initiators of Route-Type, such as

ARI (Automatic Route Indicator), DNRI
(Drive on sight/Normal Route Indicator) and
(NRI) Normal Route Indicator }

Case tabel[RT] of
0:;
1 : K[NRI]:=True;
2: K[ARI]:=True;
3 : K[DNRI]:=True;

end;
next[E] [(MO1,1,A01,b)]:=(True,tabel)

end
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end;

Deze procedure zou nu eventueel als volgt omgeschreven kunnen worden, waar-
door ons inziens de leesbaarheid vergroot wordt.

Flow Route proving
begin

if Opposite direction Signal route Locking V
Opposite direction Signal route Marking V
function eNtry signal Proving Unsuccessful V
eNtry Signal Marking

then
Send Infrastructure, Route Proving Failed

else begin
set eNtry Signal Route Marking;
Case Route Type of

Drive On Sight : ;

Normal Route : set Normal Route Indicators
Automatic Route : set Automatic Route Indicator;
Special Route : set Drive on sight/Normal Route Indicator;

end;
Send b, Continue Route Proving

end
end;

Functie NPU

De functie NPU wordt in pseudo-pascal weergegeven in een Function. Om
de samenloop to behouden worden er voor deze functie nog twee extra functies
ingevoerd. In de functie NPU zoals deze in EURIS omschreven 'is komt een
assignment voor. Wij denken dat dit niet mogelijk is, daarom is deze assignment
hier verwijderd. De functie NPU wordt:

Flow Function NPU(var tabel: TelegramTabel, K: Karakter): Boolean;
begin

{ eNtry signal Proving Unsuccessful (NPU), for every Route-Type another
test on the variables and parameters}

Case, tabel[RT] of
0 : begin

if tabel[GT] then NPU:=True else
if tabel[ST] then

(if K[NSL] V K[STB] then NPU:=True
else NPU:=NSBA/C(tabel,K))

else NPU:=NSBA/C(tabel,K);
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end;
1 : NPU:=NPU_13(tabel,K);
2 A f tabel[C]=1 then NPU:=True else NPU:=NPU_13(tabel,K);
3: NPU:=NPU_13(tabel,K);

end;
end;

Function NPU_13(var tabel: TelegramTabel, K: Karakter):Boolean;
begin

{ eNtry signal Proving Unsuccesful (NPU), for Route-Type 1 and 3, also
used by Route-type 2 another test on the variables and parameters }

{ Checking if the Train is a Goods Train (GT) }
if tabel[GT] then

{ If the train is a Goods Train and the parameter Tunnel eNtry Signal
is false, then the eNtry Signal Proving is Unsuccesful }

(if K[TNS] then
(if tabel[ST] A (K[STB] V K[NSL]) then NPU_13:=True
else NPU_13:=NSBA/C(tabel,K))

else NPU_13:=True;
else if tabel[ST] A (K[NNL] V K[STB]) then NPU_13:=True

else NPU_13:=NSBA/C(table,variable))
end;

Function NSBA/C(var tabel: TelegramTabel,K: Karakter):Boolean;
begin

{ Checking the infrastructure variables NSBA (eNtry Signal route
Blocking-Absolute) and NSBC (eNtry Signal route Blocking-Conditional)
and the telegramvariable C }

if K[NSBA] V (table[C]=O A K[NSBC]) then NSBA/C:=True else
NSBA/C:=False

end;

De functie NPU in EURIS is zeer complex. Het is niet eenvoudig vast to stellen
wanneer de functie 0 wordt en wanneer 1. Deze complexiteit werkt fouten in de
hand. Hieronder wordt een suggestie gegeven over hoe de functie leesbaarder
gemaakt kan worden. De hier gegeven presentatie van de functie is omvangrijker,
maar ons inziens is nu beter vast to stellen wanneer de functie 0 en wanneer deze
1 wordt. Voor deze beschrijving wordt gebruik gemaakt van tabellen. In een
kolom van de tabel wordt aangegeven wat de waarden van de variabelen moeten
zijn wil de functie in dit geval 0 zijn. Anders is de functie 1. De variabelen in
een kolom worden conjunctief met elkaar verbonden, terwijl de kolommen in
hun geheel disjunct aan elkaar zijn.
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Flow Function eNtry signal Proving Unsuccessful
begin

if

Route Type {1,3} {1,3} {1,2,3.} {1,2,3}

Goods Train Route Setting
Commanded 1 1 1 1

Tunnel Entry Signal 1 1 1 1

Stopping Train Route Setting
Commanded 0 1 0 1

Entry Signal Route Locking 0 0 0 0
Stopping Train Route Locking 0 0
Entry Signal Route Locking
- Absolute 0 0 0 0

Entry Signal Route Locking
- Conditional 0 0
Conditional Route Setting
Commanded 1 1 0 0

V

193

Route Type {0,1,3} {0,1,3} {O,1,2,3} {0,1,2,3}

Goods Train Route Setting
Commanded 0 0 0 0
Tunnel Entry Signal
Stopping Train Route Setting
Commanded 0 1 0 1

Entry Signal Route Locking 0 0

Stopping Train Route Locking 0 0

Entry Signal Route Locking
- Absolute 0 0 0 0
Entry Signal Route Locking
- Conditional 0 0
Conditional Route Setting
Commanded 1 1 0 0

then reset eNtry signal Proving Unsuccessful
else set eNtry signal Proving Unsuccessful

end;
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5.11 Voorbeeld: Koffieautomaat
Om de geintroduceerde begrippen en stellingen duidelijker to maken, en om met
een voorbeeld een heel verificatie-traject to doorlopen, wordt hier een voorbeeld
uitgewerkt. Voor het voorbeeld is de koffieautomaat uit Hoofdstuk 2 uitgebreid
met de mogelijkheid dat iemand een sleutel heeft, waarmee hij/zij gratis koffie
kan krijgen. Deze uitbreiding is nodig omdat alle flows in de oorspronkelijke
koffieautomaat bestonden uit bomen. Hierdoor zou het ontvouwen van een flow
naar een boom niet ter sprake kunnen komen.

Deze koffieautomaat is onder to verdelen in twee componenten: een Kas waar
de munten worden verzameld (KAS) die door een gebruiker in de automaat
worden gestopt (via telegram CO1) en een teller van het aantal gratis kopjes
koffie (KSB), en een koffiezetter die een bekertje koffie (KOF) bereidt zodra een
gebruiker voldoende geld in de automaat heeft gestopt. Deze twee componenten
vormen afzonderlijke elementen in de to bouwen LSO's. De `infrastructuur'
bestaat in dit voorbeeld uit het gedeelte van de automaat waar de munten
daadwerkelijk worden verzameld, en waar de koffie daadwerkelijk wordt gezet,
zijnde de onderdelen van de automaat waar de achtereenvolgende gebruikers
direct mee to maken hebben. De logistieke laag voert het onderhoud uit aan de
koffieautomaat: bet leegt regelmatig de kas en zet de teller op nul (via telegram
A01), en vult regelmatig de koffie aan (via telegram A03).

De actie 0 < 1 voor de variabele SLT geeft aan dat er eerst een test op de
waarde van SLT wordt gedaan, waarna deze op 0 gezet wordt.

In Figuur 5.7 is to zien dat de koffieautomaat vier startpunten heeft, name-
lijk:

Telegram van de infrastructuur in bet element Kas, A01;

Telegram van de logistieke laag in het element Kas, C01;

Telegram van het telegram genererende proces one-shot in het element
Kas, RET;

Telegram van de infrastructuur in het element Koffiezetter, A03.

Om bomen to tekenen vanaf elk startpunt, wordt eerst gezorgd dat alle flows,
in de elementen ontvouwen worden naar bomen. In het element Koffiezetter
bestaan alle flows al uit bomen. Alleen in het element Kas staan flows die nog
samenloop hebben en dus niet bestaan uit bomen. Om hiervan bomen to maken,
zijn alle punten waarin de flow samenliep uit elkaar gehaald en is het vervolg
van de flow aan de verschillende delen gehangen; het vervolg is een aantal malen
gecopieerd. Het resultaat is to zien in Figuur 5.8.

Nu alle flows uit bomen bestaan zijn deze bomen apart in een figuurgezet. In
deze figuren lopen de flows allemaal van links naar rechts en wordt de boomvorm
duidelijker zichtbaar. Omdat sommige van deze flows beginnen bij een startpunt
en ook een eindpunt hebben, zonder to communiceren met andere elementen,
hebben deze geen buffers nodig die tussen de elementen in zitten. Deze flows
vormen dus totale bomen en hebben maar een plaats in de inputbuffer nodig,
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Figuur 5.8: Het element Kas in boomvorm

en zijn to zien voor bet element Kas in de figuren 5.9 en 5.10, en voor element
Koffiezetter in Figuur 5.11.

Er is nog een startpunt van een totale boom over welke nog niet behandeld
is. Deze totale boom zal samengesteld moeten worden uit de figuren 5.12, 5.13,
5.14, 5.15 en 5.16. In het Figuur 5.17 staat deze samenstelling. Hierin is to
zien hoe een totale boom vanaf een startpunt tot aan zijn eindpunten wordt
opgebouwd. Elke uitgang van een flow in een element wordt gekoppeld aan
een ingang van een andere flow van een andere element. In Figuur 5.17 is
aangegeven welke van de bomen uit de figuren gebruikt is door de naam van
het desbetreffende element to geven en ter verduidelijking ook nog de naam van
het ontvangen telegram.

5.11.1 EURISDTO,

De processen gebruiken een aantal verzamelingen, die niet veranderen gedurende
het programma. De beschrijving van een aantal van deze verzamelingen en van
functie f staan in onderstaande tabel. Het element Koffiezetter is afgekort met
de naam Kof.

v
L

-

-
.

I J
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Naam Waarde
Elementen { Kas,Kof }
IntegerKas { INS, KAS, KSB }
BooleanKas { SLT }
OneShotKas { RET }
IntegerKof { KOF }
f (Kas,log) -* (Omg,log), (Kas,inf) -+ (Omg,inf),

(Kas,a) (Kof,b), (Kof,log) -+ (Omg,log),
(Kof,inf) -* (Omg,inf), (Kof,b) -4 (Kas,a)

Het proces Execute heeft voor ieder telegram een ander proces, afhankelijk van
de poort en de naam van het telegram. De tabel van het telegram wordt be-
heerd door het Telegram-proces. De functie f wordt rechtstreeks toegepast. De
Execute-processen voor de koffieautomaat worden hieronder beschreven:

ExecuteKas (log, A01) _

( 2
dEInteger

send-requestxas,KAS(d) send-assignmentKae,Pr(d))

send-assignmentKas, KAS (0)

E
eElnteger

send-requestxas,KSa(e) send-assignmentKas Pb(e))

send-assignmentKas, KSB (0)

2 read-tableKas (tabel) send-nexto,,,,g (O (log, A02, tabel)))
tabelE TelegramTabel

-

\
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ExecuteKae (a, B02) =

send-requestKas,sLT (reset)

( send-requestxas,KAS(d) send- assignmentKas,KAS(d + 55)).
/dElnteger

1 send-requestKas,INS(e) send- assignmentxas,INS(e - 55)).
eElnteger

send-assignmentKas,SLT (reset)

( 2
tabelE Telegram Tabel

read-tableKae(tabel) send-nextKof(O (b, B04, tabel)))

send-requestKas,SLT (set)

( E send-requestxae,KSS (f) send- assignmentxa9,KSa(f + 1))
f E Integer

send-assignmentKas,SLT (reset)

( E read-tableKas (tabel) send-nextKo f (0 (b, B04, tabel)))
tabelE TelegramTabel

ExecuteKa,5 (a, B03) _

send-requestxae,SLT (reset)

send-assignmentKa9, RET (set)
+

send-requestxa9,SLT (set)

send-assignmentKae,SLT (reset) send- assignmentKas, RET (set)

1:

+

'
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ExecuteKas(inf,C01) =

send-requestxas, sl (reset)

( E send-requestKas,INS (d)
dElnteger

( send-requestKas,Am(e) send- assignmentKas,INS(d + e)))
eEInteger

(send-requestKas,INS (.f) (f E {0,1, .., 54}

E (read-tableKas (tabel) send-nextKof (O(b, B01, tabel)))))
tabelE TelegramTabel

+

send-requestKas,sl (set)

send- assignmentKas,INS (0) send-assignmentKas,SLT (set)

E read-tableKas(tabel) send-nextKaf(O(b,BO1,tabel)))
tabelE Telegram Tabel

_Execute Kas(loc, RET)

send-assignmentKas, RET (reset).

( E send-requestKas,INS (d) send-assignmentKas,Re (d)) .

dE Integer

send- assignmentKas,INS (0)'

( E read-tableKas(tabel) send-nextomg(O(inf , C02, tabel)))
tabelE Telegram Tabel

Execute Ko f (log, A03) = send-assignmentKof,KOF (1000)

1:
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Execute Kof (b, B01) =

E
dEInteger

send-requestKof,KOF (d)'

( E read-tableKof(tabel) send-nextKa9(O(a,B03,tabel))
tabelE TelegramTabel

ad=0>

read-tableKaf(tabel) send-nextKas(O(a,B02,tabel)))
tabelE TelegramTabel

Execute Kof (B04, b) =

E send-requestKof, KOF (d) send- assignmentKof, KOF (d - 1)
dEInteger

( 2
tabelE TelegramTabel

read-tableKof (tabel) send-nextomg (O(inf , C03, tabel)))

5.11.2 EURISTT,

De Topscheduler en de Scheduler gebruiken een aantal typen, waarvan de va-
riabelen van het type niet veranderen gedurende het programma. Deze typen
staan uitgelegd in Paragraaf 5.3.1 en worden hieronder gedefinieerd voor het
geval van de kofIieautomaat.

Naam Waarde
Elementen { Kas,Kof }
Netwerk (Kas,log) -+ (Omg,log), (Kas,inf) -+ (Omg,inf),

(Kas,a) -+ (Kof,b), (Kof,log) -+ (Omg,log),
(Kof,inf) -+ (Omg,inf), (Kof,b) -* (Kas,a)

VarNamen[Kas] { INS, RET, KAS, 'KSB, SIT }
VarNamen[Kof] { KOF }
Karakters[Kas] [INS] soort: Integer;

[RET] soort: One-Shot;
[KAS] soort: Integer;

[KSB] 'soort:Integer;
[SLT] soort: Boolean;

Karakters[Kof] [KOF] soort: Integer;

De procedure Flow die de telegrammen de juiste flow laat uitvoeren, ziet er in de
koffieautomaat als volgt uit. Hierin zijn vQor de DoeFlow-procedures duidelijke
namen gekozen in plaats van DoeFlow.

E
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Procedure Flow(var tel: Telegram; ele: Element, f: Netwerk;
var kar: Karakter, next: Nextlnputbuffers);

begin
if ele=Kas A tel.poort=log A tel.naam=A01 then

KaslogA01(tel.tabel,f,kar,next);
if ele=Kas A tel.poort=a A tel.naam=B02 then

Kas aB02(tel.tabel,f,kar,next);
if ele=Kas A tel.poort=a A tel.naam=B03 then

Kas-aB03 (tel.tabel,f,kar,next );
if ele=Kas n tel.poort=inf A tel.naam=C01 then

Kas_infC01(tel.tabel,f,kar,next);
if ele=Kas n tel.poort=loc n tel.naam=RET then

KaslocRET (tel.tabel,f,kar,next);
if ele=Kof n tel.poort=log A tel.naam=A03 then

KoflogA03 (tel.tabel,f,kar,next);
if ele=Kof A tel.poort=b A tel.naam=B01 then

Kof_bB01(tel.tabel,f,kar,next);
if ele=Kof A tel.poort=b A tel.naam=B04 then

Kof_bB04(tel.tabel,f,kar,next);
end;

Nu moeten de procedures voor de flows nog geYmplementeerd worden. Eerst
worden de flows van het element Kas omgeschreven, waarna de procedures van
het element Koffiezetter volgen.

Procedure KaslogA01(var tabel: TelegramTabel; f: Netwerk;
var kar: Karakter, next: Nextlnputbuffers);

Var tel: Telegram;
begin

tabel[Pr] :=kar[KAS] .waarden;
kar[KAS].waarden:=0; `

t ab el [Pb] : =kar [K S B].waarden;
kar[KSB].waarden:=0;
tel.poort:= 1r2(f[(Kas,log)]); tel.naam:=A02; tel.tabel:=tabel;
next[irl (f[(Kas,log)])]:=next[7rl (f[(Kas,log)])] U {tel};

end;

Procedure Kas-B02(var tabel: TelegramTabel; f: Netwerk;
var kar: Karakter, next: Nextlnputbuffers);

Var tel: Telegram;
begin

if - kar[SLT].waarden then
begin

kar [KAS] .waarden:=kar[KAS] .waarden+55;
kar[INS].waarden:=kar [INS] .waarden-55;
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kar[SLT].waarden:=False;
tel.poort:= 7r2(f[(Kas,a)]); tel.naam:=B04; tel.tabel:=tabel;
next [7r1(f[(Kas,a)])]:=next [iri (f[(Kas,a)])] U {tel};

end
else

begin
kar[KSB].waarden:=kar[KSB].waarden+l;
kar[SLT].waarden:=False;
tel.poort:= 1r2(f[(Kas,a)1); fel.naam:=B04; tel.tabel:=tabel;
next[7r1 (f[(Kas,a)])]:=next [7ri (f[(Kas,a)])] U {tel};

end;
end;

Procedure Kas-aB03(var tabel: TelegramTabel; f: Netwerk;
var kar:.Karakter, next: Nextlnputbuffers);

Var tel: Telegram;
begin

if -ikar[SLT].waarden then kar[RET].waarden:=True else
begin

kar[SLT].waarden: =False;
kar [RET] .waarden: =True;

end;
end;

Procedure KaslnfC01(var tabel: TelegramTabel; f: Netwerk;
var kar: Karakter, next: Nextlnputbuffers);

Var tel: Telegram;
begin

if -,tabel[S1] then
begin

kar [INS] .waarden:=kar[INS] .waarde+tabel [Am];
if kar[INS].waarden>55 then

begin
tel.poort:= 7r2(f[(Kas,a)]); tel.naam:=BO1; tel.tabel:=tabel;
next [ir1(f[(Kas,a)])]:=next [7rl (f[(Kas,a)])] U {tel};

end;
end

else
begin

kar [INS] .waarden: =0;
kar [S LT] .waarden: =True;
tel.poort:= ir2(f[(Kas,a)]); tel.naam:=BO1; tel.tabel:=tabel;
next[,7rl (f[(Kas,a)])]:=next [irl (f[(Kas,a)])] U {tel};

end;
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end;
end;

Procedure KaslocRET(var tabel: TelegramTabel; f: Netwerk;
var kar: Karakter, next: Nextlnputbuffers);

Var tel: Telegram;
begin

{ Hier wordt eerst de variabele RET gereset }
kar [RET] .waarden : =False;
tabel [Re] : =kar [INS] .waarden;
kar [INS] .waarden : =0;
tel.poort:= 7r2(f[(Kas,infl]); tel.naam:=C02; tel.tabel:=tabel;
next[irl (f[(Kas,inf)])]:=next [irl (f[(Kas,infl])] U {tel};

end;

Procedure KoflogA03(var tabel: TelegramTabel; f: Netwerk;
var kar: Karakter, next: Nextlnputbuffers);

begin
kar [KOF] .waarden:=1000;

end;

Procedure Kof_bB01(var tabel: TelegramTabel; f: Netwerk;
var kar: Karakter, next: Nextlnputbuffers);

Var tel: Telegram;
begin

if kar[KOF].waarden>0 then
begin

tel.poort:= 7r2(f[(Kof,b)]); tel.naam:=B02; tel.tabel:=tabel;
next [9r1(f[(Kof,b)])]:=next [irl (f[(Kof,b)])] U {tel};

end
else

begin
tel.poort:= 7r2(f[(Kof,b)]); tel.naam:=B03; tel.tabel:=tabel;
next[7rl (f[(Kof,b)])]:=next[7rl (f[(Kof,b)])] U {tel};

end;
end;

Procedure Kof_bB04(var tabel: TelegramTabel; f: Netwerk;
var kar: Karakter, next: Nextlnputbuffers);

Var tel: Telegram;
begin

kar [K O F] .waarden ; =kar [K O F] .waarden-1;
tel.poort:= 7r2(f[(Kof,inf)]); tel.naam:=C03; tel.tabel:=tabel;
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next[irl (f[(Kof,inf)])]:=next[irl (f[(Kof,infl])] U {tel};
end;

Een procedure

Hieronder worden de arrays van de input- en de next-inputbuffers gegeven. Ook
zullen hier de nieuwe namen voor deze buffers getntroduceerd worden. De na-
men worden korter, waardoor de code iets minder leesbaar wordt. Toch is er
hier gekozen om de namen in to korten, met het oog op latere vertaalslagen.
Anders wordt de code op die plaatsen to groot. De input- en next-inputbuffers
in de vorm van een array zien er als volgt uit.

De array van de next-input- en inputbuffer voor element Kas:

Startpunt Laag Poort Naam T/F (B)' Tabel (T)
A01 0 log A01 F Pr, Pb
COl 2 a B02 F Sl, Am
COl 2 a B03 F Sl, Am
COl 0 inf C01 F S1, Am
RET 0 a RET F Re

De array van de next-input- en inputbuffer voor element Kof:

Startpunt Laag Poort Naam T/F (B) Tabel (T)
A03 0 log A03 F empty
COl 1 b B01 F Sl, Am
COl 3 b B04 F Sl, Am

De array van de next-input- en inputbuffer voor de omgeving Omg:

Startpunt Laag Poort Naam T/F (B) Tabel (T)
A01 1 log A02 F Pr, Pb
RET 1 inf C02 F Re
C01 4 inf C03 F S1, Am

Nu wordt het gehele programma gegeven. Het omschrijven van de verschillende
procedures is hier in terug to vinden, doordat voor de code die de procedure-
namen vervangen de naam van die procedure als commentaar wordt meegegeven.
De array Netwerk is weggelaten en net zoals bij EURISDTO,, direct ingevuld.

Procedure Topscheduler(var K: Karakters, N : Nextlnputbuffers, I:Inputbuffers);
begin

{ MoveBuffers Kas }
I[Kas][(A01,0,log,A01)]:=N[Kas][(AO1,0,log,A01)];
I[Kas] [(C01,2, a,B02)]:=N[Kas] [(CO1, 2, a, B02)];
I [Kas] [(CO1,2, a,B03)] :=N [Kas] [(C01,2, a,B03)];
I[Kas] [(CO1,O,inf,C01)]:=N[Kas] [(CO1,0, inf,C01)];
I[Kas] [(RET,O, loc,RET)]:=N [Kas] [(RET,O, loc,RET)];
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N[Kas][(AO1,O,log,A01)].B := False;
N[Kas][(C01,2,a,B02)].B := False;
N[Kas][(C01,2,a,B03)].B := False;
N[Kas][(CO1,O,inf,C01].B := False;
N[Kas][(RET,O,Ioc,RET].B := False;
{ MoveBuffers Kof }
I[Kof] [(A03,0, log,A03)]:=N[Kof] [(A03,0, log,A03)];
I[Kof] [(CO1,1, b,B01)]:=N[Kof] [(CO1,1, b,B01)];
I[Kof] [(C01,3, b,B04)]:=N[Kof] [(C01,3, b,B04)];
N[Kof] [(A03,0, log,A03)]. B: =False;
N[Kof] [(CO1,1, b,130 1)]. B: =False;
N[Kof] [(C01,3, b,B04)].B:=False;
{ MoveBuffers Omg }
I[Omg][(A01,1,log,A02)]:=N[Omg][(AO1,1,log,A02)];
I[Omg] [(RET,1, inf,C02)]:=N[Omg] [(RET,1, inf,C02)];
I[Omg] [(C01,4, inf,C03)]:=N[Omg] [(C01,4, inf,C03)];
N[Omg] [(A01,1, log,A02)].B:=False;
N[Omg] [(RET,1, inf,C02)].B:=False;
N[Omg] [(C01,4,inf,C03)].B:=False;

{ Scheduler Kas }
If I[Kas][(AO1,O,log,A01)].B then
begin

{ KaslogA01 }
I[Kas][(AO1,O,log,AO1)].T[Pr] := K[Kas][KAS];
K[Kas][KAS] := 0;
I[Kas][(AO1,O,log,AO1)].T[Pb] := K[Kas][KSB];
K[Kas][KSB] := 0;
N[Omg][(A01,1,1og,A02)]:= I[Kas][(A01,O,log,A01)];

end;
If I[Kas][(C01,2,a,B02)].B then
begin

{ Kas_aB02 }
If -rK[Kas][SLT] then
begin

K[Kas] [KAS]:=K[Kas][KAS]+55;
K[Kas] [INS]:=K[Kas] [INS]-55;
K[Kas] [SLT]:=False;
N[Kof][(C01,3,b,B04)]:= I[Kas][(C01,2,a,B02)];

end
Else
begin

K [Kas] [KSB]:=K[Kas] [KSB]+1;
K[Kas][SLT]:= False;
N[Kof][(C01,3,b,B04)]:= I[Kas][(C01,2,a,B02)];

end;
end;
If I[Kas][(C01,2,a,B03)].B then
begin

{ Kas_aB03 }
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If -+K[Kas][SLT] then K[Kas][RET]:=True Else
begin

K[Kas][SLT]:= False;
K[Kas][RET]:= True;

end;
end;
If I[Kas][(CO1,O,inf,C01)].B then
begin

{ KaslnfCOI }
If -I[Kas][(CO1,O,inf,C01)].T[Sl] then
begin

K[Kas] [INS]: =K[Kas] [INS]+I[Kas][(CO1,0,inf,C01)].T[Am];
If K[Kas][INS]>55 then N[Kof][(CO1,1,b,B01)]:= I[Kas][(CO1,O,inf,C01)];

end
Else
begin

K [Kas] [INS]:=0;
K[Kas][SLT]:= True;
N[Kof][(CO1,1,b,B01)]:= I[Kas][(CO1,O,inf,C01)];

end;
end;
If I[Kas][(RET,O,loc,RET)].B then
begin

{ KaslocRET }
K [Kas] [RET]:=False;
I[Kas] [(RET,O, Ioc,RET)].T[Re]:=K[Kas] [INS];
K[Kas] [INS]:=0;
N[Omg][(RET,1,inf,C02)]:= I[Kas][(RET,O,Ioc,RET)];

end;

{ Scheduler Kof }
If I[Kof][(A03,0,1og,A03)].B then

{ KoflogA03 }
K [Kof] [KOF]:=1000;

If I[Kof][(CO1,1,b,B01)].B then
begin

{ Kof_bBO1}
if K[Kof][KOF]>O then N[Kas}[(CO1,2,a,B02)]:= I[Kof][(CO1,1,b,B01)]
else N[Kas][(CO1,2,a,B03)]:= I[Kof][(CO1,1,b,B01)];

end;
If I{Kof][(CO1,3,b,B04)].B then
begin

{ Kof_bB04 }
K[Kof] [KOF]:=K [Kof] [KOF]-1;
N[Omg] [(CO1,4, inf,C03)]:=I[Kof] [(CO1,3, b,B04)];

end;

{ Tijdstap alleen op Kas en RET }

If K[Kas][RET] then
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begin
N[Kas] [(RET,O, loc,RET) ] . B: =True;
N[Kas] [(RET,O, loc,RET)].T[Re] :=0;

end;
end;

5.11.3 EURISVLC

Eerst zal de kofHeautomaat gegeven worden na het omschrijven met termher-
schrijfsysteem As. De arrays, records en producten zijn dan al goed omgezet.
Hier wordt nu niet verder op in gegaan.

begin
{ MoveBuffers Kas }

IKasA01,0,log,A01/B :=Boot NKas_A01,0,log,A01/B;
IKas_A01,0,1og,A01/Pr :=It NKas_A01,0,log,A01/Pr;
IKas_A01,0,log,A01/Pb :=Int NKas_A01,0,log,A01/Pb;
IKas_C01,2,a,B02/B :=Boot NKas_C01,2,a,B02/B;
IKas_C01,2,a,B02/S1 :=Boot NKas_C01,2,a,B02/Sl;
IKas_C01,2,a,B02/Am :=lnt NKas_C01,2,a,B02/Am;
IKas_C01,2,a,B03/B :=Boot NKas_C01,2,a,B03/B;
IKas_C01,2,a,B03/Sl :=Boor NKas_C01,2,a,B03/S1;
IKas_C01,2,a,B03/Am :=lnt NKas_C01,2,a,B03/Am;
IKas_C01,O,inf,C01/B :=Boot NKas_C01,0,inf,C01/B;
IKas_CO1,O,inf,C01/S1 :=Boor NKas_CO1,O,inf,C01/Sl;
IKas_C01,0,inf,C01/Am :=Int NKas_C01,O,inf,C01/Am;
IKas_RET,O,Ioc,RET/B :=Boot NKas. ET,0,loc,RET/B;
IKas_RET,O,Ioc,RET/Re :=Int NKas.RET,0,inf,C01/Re;
NKas_A01,0,log,A01/B :=Boor False;
NKas_C01,2,a,B02/B :=Boot False;
NKas_C01,2,a,B03/B :=Boot False;
NKas_C01,0,inf,C01/B :=Boor False;
NKas_RET,O,Ioc,RET/B :=Boor False;
{ MoveBuffers Kof }
IKof_A03,0,log,A03/B :=Boor NKof_A03,0,log,A03/B;
IKof_C01,1,b,B01/B :=Boot NKof_C01,1,b,B01/B;
IKof_C01,1,b,B01/S1 :=Boor NKof_CO1,1,b,B01/S1;
IKof_C01,1,b,B01/Am :=lnt NKof_C01,1,b,B01/Am;
IKof_C01,3,b,B04/B :=Boot NKof_C01,3,b,B04/B;
IKof_C01,3, b,B04/Sl :=Boot NKof_C01,3, b,B04/Sl;
IKof_C01,3,b,B04/Am :=Int NKof_C01,3,b,B04/Am;
NKof_A03,0,Iog,A03/B:=Boot False;
NKof_C01,1,b,B01/B:=Roof False;
NKof_C01,3,b,B04/B:=Boor False;
{ MoveBuffers Omg }
IOmg_A01,1,1og,A02/B :=Boor NOmg_A01,1,log,A02/B;
IOmgA01,1,log,A02/Pr :=Int NOmgA01,1,log,A02/Pr;
IOmgA01,1,Iog,A02/Pb :=Int NOmgA01,1,log,A02/Pb;
IOmg_RET,1,inf,C02/B :=Boot NOmg.RET,1,inf,C02/B;
IOmg_RET,1,inf,C02/Re :=Int NOmg.RET,1,inf,C02/Re;
IOmg_C01,4,inf,C03/B :=Boot NOmg_C01,4,inf,C03/B;
IOmg_C01,4,inf,C03/S1 :=Boot NOmg_C01,4,inf,C03/Sl;
IOmg_C01,4,inf,C03/Am :=Int NOmg_C01,4,inf,C03/Am;
NOmgA01,1,log,A02/B :=Boot False;
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NOmg_R.ET,1,inf,C02/B :=Boot False;
NOmg_C01,4,inf,C03/B :=Boat False;

{ Scheduler Kas }
{ Kas_logA01 }

IKas_A01,0,log,A01/Pr :=Int
If IKas_A01,0,1og,A01/B then KKas_KAS else IKas_A01,0,1og,A01/Pr;

KKas_KAS :=Int if IKas_A01,0,1og,A01/B then 0 else KKas_KAS;
IKas_A01,0,log,A01/Pb :=Int

If IKas_A01,O,log,A01/B then KKas_KSB else IKas_A01,0,1og,A01/Pb;
KKas_KSB :=Int if IKas_A01,0,1og,A01/B then 0 else KKas_KSB;
NOmgA01,1,1og,A02/B :=Bool,If IKas_A01,0,1og,A01/B then IKas_A01,0,1og,A01/B

else NOmgA01,1,Iog,A02/B;
NOmgA01,1,log,A02/Pr :=Int If IKasA01,0,1og,A01/B then IKasA01,0,log,A01/Pr

else NOmgA01,1,1og,A02/Pr;
NOmgA01,1,Iog,A02/Pb :=Int If IKasA01,0,1og,A01/B then IKasA01,0,1og,A01/Pb

else NOmgA01,1,1og,A02/Pr;
{ Kas.a,B02 }

HO :=Boot If IKas_C01,2,a,B02/B then -KKas SLT else HO;
KKas_KAS :=Int If IKas_C01,2,a,B02/B A HO then KKas_KAS+55 else KKas_KAS;
KKas INS :=Int If IKas_C01,2,a,B02/B A HO then KKas-INS-55 else KKas1NS;
KKas SLT :=Boot If IKas_C01,2,a,B02/B A HO then False else KKas..SLT;
NKof_C01,3,a,B04/B :=Boot If IKas_C01,2,a,B02/B A HO then IKas_C01,2,a,B02/B

else NKof_C01,3,a,B04/B;
NKof_C01,3,a,B04/Sl :=Boot If IKas_C01,2,a,B02/B A HO then IKas_C01,2,a,B02/Sl

else NKof_C01,3,a,B04/Sl;
NKof_C01,3,a,B04/Am :=Int If IKas_C01,2,a,B02/B A HO then IKas_C01,2,a,B02/Am

else NKof_C01,3,a,B04/Am;
KKas_KSB :=Int If IKas_C01,2,a,B02/B A -HO then KKas_KSB+1 else KKas_KSB;
KKas_SLT :=Boot If IKas_C01,2,a,B02/B A -HO then False else KKas_SLT;
NKof_C01,3,a,B04/B :=Boot If IKas_C01,2,a,B02/B -HO then IKas_C01,2,a,B02/B

else NKof_C01,3,a,B04/B;
NKof_C01,3,a,B04/Sl :=Boot If IKas_C01,2,a,B02/B A -HO then IKas_C01,2,a,B02/Sl

else NKof_C01,3,a,B04/Sl;
NKof_C01,3,a,B04/Am :=Int If IKas_C01,2,a,B02/B A -HO then IKas_C01,2,a,B02/Am

else NKof_C01,3,a,B04/Am;
{ Kas_.B03 }

KKas_R.ET :=Boot If IKas_C01,2,a,B03/B A -KKas_SLT then True else KKas_R.ET;
H1 :=Boot If IKas_C01,2,a,B03/B then -KKas_SLT else H1;
KKas_SLT :=Boot If IKas_C01,2,a,B03/B A H1 then False else KKas_SLT;
KKas_R.ET :=Boot If IKas_C01,2,a,B03/B A H1 then True else KKas- ET;

{ Kas_infC0l }
KKas1NS :=Int If IKas_C01,0,inf,C01/B A -IKas_CO1,O,inf,C01)/Sl then

KKas1NS + IKas_C01,0,inf,C01/Am else KKas1NS;
NKof_C01,1,b,B01/B :=Boot If IKas_C01,0,inf,C01/B A -IKas_C01,0,inf,C01)/Sl A

KKas1NS>55 then IKas_C01,O,inf,C01/B else NKof_C01,I,b,B01/B;
NKof_C01,1,b,B01/Sl :=Boot If IKas_C01,0,inf,C01/B A -IKas_C01,0,inf,C01)/Sl A

KKas-INS>55 then IKas_C01,0,inf,C01/Sl else NKof_CO1,1,b,B01/Sl;
NKof_C01,1,b,B01/Am :=Int If IKas_C01,0,inf,C01/B A -IKas_COl,O,inf,C01)/Sl A

KKas1NS_>55 then IKas_C01,0,inf,C01/Am else NKof_C01,1,b,B01/Am;
KKas1NS :=Int

If IKas_C01,0,inf,C01/B A IKas_CO1,O,inf,C01)/S1 then 0 else KKas1NS;
KKasSLT :=Boat

If IKas_C01,0,inf,C01/B A IKas_C01,0,inf,C01)/Sl then True else KKasSLT;
NKof_CO1,1,b,B01/B :=goof If IKas_C01,0,inf,C01/B A IKas_CO1,O,inf,C01)/Sl then

IKas_C01,0,inf,C01/B else NKof_CO1,1,b,B01/B;
NKof_CO1,I,b,B01/Sl :=Boot If IKas_C01,0,inf,C01/B A IKas_C01,0,inf,C01)/Sl then
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IKas_C0l,0,inf,C01/Sl else NKof_C01,1,b,B01/Sl;
NKof_C01,1,b,B01/Am :=/nt If IKas_C01,0,inf,C01/B A IKas_C01,O,inf,C01)/Sl then

IKas_C01,0,inf,C01/Am else NKof_C01,1,b,B01/Am;
{ KaslocRET }

KKasRET :=Boos If IKas-RET,O,Ioc,RET/B then False else KKasRET;
IKas_RET,O,Ioc,RET/Re :=/nt

If IKas-RET,O,Ioc,RET/B then KKas-INS else IKas_RET,O,Ioc,RET/Re;
KKas-INS :=ant If IKas-RET,O,Ioc,RET/B then 0 else KKas-INS;
NOmgRET,l,inf,C02/B :=Boot If IKasRET,0,loc,RET/B then IKasRET,0,loc,RET/B

else NOmgRET,l,inf,C02/B;
NOmgRET,l,inf,C02/Re :=Int If IKasRET,0,loc,RET/B then IKas_RET,O,Ioc,RET/Re

else NOmgRET,l,inf,C02/Re;

{ Scheduler Kof }
{ KoflogA03 }

KKof. KOF :=Int If IKof_A03,0,1og,A03/B then 1000 else KKof_KOF;
{ Kof_bB01 }

NKas_C01,2,a,B02/B :=Boot
If IKof_C01,1,b,B01/B A KKof_KOF>0 then IKof_C01,1,b,B01/B

else NKas_C01,2,a,B02/B;
NKas_C01,2,a,B02/Sl :=Boot

If IKof_C01,1,b,B01/B A KKof_KOF>O then IKof_C01,1,b,B01/Sl
else NKas_C01,2,a,B02/Sl;

NKas_C01,2,a,B02/Am :=Int
If IKof_C0l,1,b,B01/B A KKof.KOF>0 then IKof_C01,1,b,B01/Am

else NKas_C01,2,a,B02/Am;
NKas_C01,2,a,B03/B :=Fool

If IKof_C01,1,b,B01/B A - (KKof_KOF>O) then IKof_C01,1,b,B01/B
else NKas_C01,2,a,B03/B;

NKas_C01,2,a,B03/Sl :=Boot
If IKof_C01,1,b,B01/B A -(KKof_KOF>O) then IKof_C01,1,b,B01/SI

else NKas_C01,2,a,B03/Sl;
NKas_C01,2,a,B03/Am :=Int

If IKof_C01,1,b,B01/B A -(KKof_KOF>0) then IKof_C01,1,b,B01/Am
else NKas_C01,2,a,B03/Am;

{ Kof_bB04 }
KKof_KOF:=int If IKof_C01,3,b,B04/B then KKof_KOF-1 else KKof_KOF;
NOmg_C01,4,inf,C03/B :=Boot If IKof_C01,3,b,B04/B then IKof_C01,3,b,B04/B

else NOmg_C01,4,inf,C03/B;
NOmg_C01,4,inf,C03/Sl :=Boot If IKof_C01,3,b,B04/B then IKof_C01,3,b,B04/Sl

else NOmg_C0l,4,inf,C03/Sl;
NOmg_C01,4,inf,C03/Am :=Int If IKof_C01,3,b,B04/B then IKof_C01,3,b,B04/Am

else NOmg_C01,4,inf,C03/Am;

{ Tijdstap alleen op Kas en RET }
NKasRET,0,1oc,RET/B:=Boo1 If KKas_RET then True else NKasRET,0,Ioc,RET/B;
NKasRET,O,Ioc,RET/Re:=lnt If KKasRET then 0 else NKasRET,0,1oc,RET/Re;

end;

Hierna zal de koffieautomaat gegeven worden na het omschrijven met termher-
schrijfsysteem BA.

begin
{ MoveBuffers Kas }
IKas_ O1,0,Iog,A01/B := NKas_A01,0,1og,A01/B;
IKas_A01,0,1og,A01/Pr_0 := NKas_A01,0,log,A01/Pr_0;
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IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_1 := NKas_AO1,O,log,AO1/Pr_1;
IKas_AO1,O,log,AO1/Pr_2 := NKas_A01,O,log,AO1/Pr_2;
IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_3 := NKas_AO1,0,log,AO1/Pr_3;
IKas_AO1,O,log,AO1/Pr_4 := NKas_AO1,0,log,AO1/Pr_4;
IKas_AO1,0,log,A01 /Pr_5 := NKas_AO1,0,log,AO1 /Pr_5;
IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_6 := NKas_AO1,O,Iog,A01/Pr_6;
IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_7 := NKas_AO1,0,log,AO1/Pr_7;
IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_8 := NKas_AO1,O,log,AO1/Pr_8;
IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_9 := NKas_AOI,O,Iog,AO1/Pr_9;
IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_10 := NKas_AO1,0,log,AO1/Pr_10;
IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_11 := NKas_AO1,0,log,AO1/Pr_11;
IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_12 := NKas_AO1i0,log,AO1/Pr_12;
IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_13 := NKas_AO1,0,log,AO1/Pr_13;
IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_14 := NKas_AO1,0,log,AO1/Pr_14;
IKas_AO1,O,log,AO1/Pr_15 := NKas_AO1,O,Iog,AO1/Pr_15;
IKas_AO1,0,log,AO1/Pb_O := NKas_AO1,0,Iog,AO1/Pb_O;
IKas_AO1,0,log,AO1/Pb_1 := NKas_AO1,O,log,AO1/Pb_1;
IKas_AO1,O,log,AO1/Pb_2 := NKas_AO1,O,log,A01/Pb_2;
IKas_AO1,0,log,AO1/Pb_3 := NKas_AO1,O,log,AO1/Pb_3;
IKasAO1,O,log,AO1/Pb_4 NKas_AO1,O,log,AO1/Pb_4;
IKasAO1,0,log,AO1/Pb_5 := NKasAO1,0,Iog,AO1/Pb_5;
IKasAO1,O,log,AO1/Pb_6 := NKasAO1,O,log,AO1/Pb_6;
IKasAO1,0,log,AO1/Pb_7 := NKasAO1,0,Iog,AO1/Pb_7;
IKasAO1,0,log,AO1/Pb_8 := NKasAO1,0,log,AO1/Pb_8;
IKasAO1,0,log,AO1/Pb_9 := NKasAO1,0,log,AO1/Pb_9;
IKas_CO1,2,a,B02/B := NKas_CO1,2,a,B02/B;
IKas_CO1,2,a,B02/Sl := NKas_CO1,2,a,B02/Sl;
IKas_CO1,2,a,B02/Am_0 := NKas_CO1,2,a,B02/Am_0;
IKas_CO1,2,a,B02/Am_1 := NKas_C01,2,a,B02/Am_1;
IKas_CO1,2,a,B02/Am2 := NKas_CO1,2,a,B02/Am2;
IKas_CO1,2,a,B02/Am_3 := NKas_CO1,2,a,B02/Am_3;
IKas_CO1,2,a,B02/Am_4 := NKas_CO1,2,a,B02/Am_4;
IKas_CO1,2,a,B03/B := NKas_CO1,2,a,B03/B;
IKas_CO1,2,a,B03/S1 := NKas_CO1,2,a,B03/Sl;
IKas_CO1,2,a,B03/Am_0 := NKas_CO1,2,a,B03/Am_0;
IKas_CO1,2,a,B03/Am_1 := NKas_CO1,2,a,B03/Am_1;
IKas_CO1,2,a,B03/Am2 := NKas_CO1,2,a,B03/Am2;
IKas_CO1,2,a,B03/Am_3 := NKas_CO1,2,a,B03/Am_3;
IKas_CO1,2,a,B03/Am_4 := NKas_CO1,2,a,B03/Am_4;
IKas_CO1,0,inf,CO1/B := NKas_CO1,0,inf,CO1/B;
IKas_CO1,0,inf,CO1/Sl := NKas_CO1,0,inf,CO1/Sl;
IKas_CO1,O,inf,CO1/Am_0 := NKas_CO1,O,inf,CO1/Am_0;
IKas_CO1,0,inf,CO1/Am_1 := NKas_CO1,0,inf,CO1/Am_1;
IKas_CO1,0,inf,CO1/Am2 := NKas_CO1,O,inf,CO1/Am2;
IKas_CO1,0,inf,CO1/Am_3 := NKas_CO1,0,inf,CO1/Am_3;
IKas_CO1,0,inf,CO1/Am_4 := NKas_CO1,0,inf,CO1/Am_4;
IKasRET,O,Ioc,RET/B := NKasRET,O,Ioc,RET/B;
IKasRET,O,loc,RET/Re_0 := NKasRET,O,,Ioc,RET/Re_0;
IKasRET,O,loc,RET/Re_I := NKasRET,O,loc,RET/Re_1;
IKasRET,O,Ioc,RET/Re_2 := NKasRET,O,loc,RET/Re_2;
IKasRET,O,Ioc,RET/Re_3 := NKasRET,O,Ioc,RET/Re_3;
IKasRET,O,Ioc,RET/Re_4 := NKasRET,O,Ioc,RET/Re_4;
IKas-RET,O,loc,RET/Re_5 := NKas_RET,O,Ioc,RET/Re_5;
IKasRET,O,Ioc,RET/Re_6 := NKa.sRET,O,loc,RET/Re_6;
IKasRET,O,Ioc,RET/Re_7 := NKasRET,O,Ioc,RET/Re_7;
IKasRET,O,Ioc,RET/Re_8: NKasRET,O,Ioc,RET/Re_8;
IKasRET,O,Ioc,RET/Re_9 := NKasRET,O,loc,RET/Re_9;

215
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NKas_AO1,O,log,AO1/B := False;
NKas_CO1,2,a,B02/B := False;
NKas_CO1,2,a,B03/B := False;
NKas_COI,O,inf,CO1/B := False;
NKasRET,O,Ioc,RET/B := False;
{ MoveBuffers Kof }
IKofA03,0,log,A03/B := NKof_A03,0,log,AO3/B;
IKof_C01,1,b,BO1/B := NKof_C01,1,b,BO1/B;
IKof_C01,1,b,BO1/Sl := NKof_CO1,1,b,BO1/S1;
IKof_C01,1,b,BO1/Am_O := NKof_CO1,1,b,BO1/Am_0;
IKof_CO1,1,b,BO1/Am_1 := NKof_CO1,1,b,BO1/Am_1;
IKof_CO1,1,b,BO1/Am2 := NKof_CO1,1,b,BO1/Am2;
IKof_C01,1,b,BO1/Am_3 := NKof_C01,1,b,BO1/Am_3;
IKof_CO1,1,b,BO1/Am_4 := NKof_CO1,1,b,BO1/Am_4;
IKof_CO1,3,b,B04/B := NKof_CO1,3,b,B04/B;
IKof_CO1,3,b,B04/Sl := NKof_CO1,3,b,B04/Sl;
IKof_CO1,3,b,B04/Am_O := NKof_CO1,3,b,B04/Am_0;
IKof_CO1,3,b,B04/Am_1 := NKof_CO1,3,b,B04/Am_1;
IKof_CO1,3,b,B04/Am2 := NKof_CO1,3,b,B04/Am2;
IKof_COl,3,b,B04/Am_3 := NKof_CO1,3,b,B04/Am_,3;
IKof_CO1,3,b,B04/Am_4 := NKof_CO1,3,b,B04/Am_4;
NKof_A03,0,log,A03/B:= False;
NKof_CO1,1,b,BO1/B:= False;
NKof_CO1,3,b,B04/B:= False;
{ MoveBuffers Omg }
IOmg_AO1,1,log,A02/B := NOmg_AO1,1,log,A02/B;
IOmg_AO1,1,log,A02/Pr_O := NOmg_AO1,1,log,A02/Pr_O;
IOmg_AO1,1,log,A02/Pr_1 := NOmg_AO1,1,log,A02/Pr_1;
IOmg_AO1,1,log,A02/Pr2 := NOmg_AO1,1,log,A02/Pr2;
IOmg_AO1,1,log,A02/Pr_3 := NOmgAO1,1,log,A02/Pr_3;
IOmgAO1,1,log,A02/Pr_4 := NOmgAO1,1,log,A02/Pr_4;
IOmgAO1,1,log,A02/Pr_5 := NOmgAO1,1,log,A02/Pr_5;
IOmgAO1,1,log,A02/Pr_6 := NOmgAO1,1,log,A02/Pr_6;
IOmgAO1,1,log,A02/Pr_7 := NOmgAO1,1,log,A02/Pr_7;
IOmgAO1,1,log,A02/Pr_8 := NOmgAO1,1,log,A02/Pr_8;
IOmgAO1,1,log,A02/Pr_9 := NOmgAO1,1,log,A02/Pr_9;
IOmgAO1,1,log,A02/Pr_10 := NOmgAO1,l,log,A02/Pr_10;
IOmgAO1,1,log,A02/Pr_11 := NOingAO1,1,log,A02/Pr_11;
IOmgAO1,1,1og,A02/Pr_12 := NOmgAO1,1,log,A02/Pr_12;
IOmgAO1,1,log,A02/Pr_13 := NOmgAO1,1,log,A02/Pr_13;
IOmgAO1,1,log,A02/Pr_14 := NOmgAO1,1,log,A02/Pr_14;
IOmgAO1,1,log,A02/Pr_15 := NOmgAO1,1,log,A02/Pr_15;
IOmgAO1,1,1og,A02/Pb_O := NOmgAO1,1,log,A02/Pb_O;
IOmgAO1,1,log,A02/Pb_1 := NOmgAO1,1,log,A02/Pb_l;
IOmgAO1,1,log,A02/Pb2 := NOmgAO1,1,log,A02/Pb_2;
IOmgAO1,1,log,A02/Pb_3 := NOmgAO1,1,log,A02/Pb_3;
IOmgAO1,1,log,A02/Pb_4 := NOmgAO1,1,1og,A02/Pb_4;
IOmgAO1,1,log,A02/Pb_5 := NOmgAO1,1,log,A02/Pb_5;
IOmgAO1,1,log,A02/Pb_6 := NOmgAO1,1,log,A02/Pb_6;
IOmgAO1,1,log,A02/Pb_7 := NOmgAO1,1,log,A02/Pb_7;
IOmgAO1,1,log,A02/Pb_8 := NOmgAO1,1,Iog,A02/Pb_8;
IOmgAO1,1,log,A02/Pb_9 := NOmgAO1,1,log,A02/Pb_9;
IOmgRET,1,inf,C02/B := NOmg_R.ET,1,inf,C02/B;
IOmgRET,l,inf,C02/Re_O := NOmgRET,1,inf,C02/Re_0;
IOmgRET,1,inf,C02/Re2 := NOmgRET,1,inf,C02/Re2;
IOmgRET,1,inf,C02/Re_3 := NOmgRET,1,inf,C02/Re_3;
IOmg_RET,1,inf,C02/Re_4 := NOmgRET,l,inf,C02/Re_4;
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IOmg_RET,1,inf,C02/Re_5 := NOmg_RET,1,inf,C02/Re_5;
IOmg.RET,1,inf,C02/Re_6 := NOmg_RET,1,inf,C02/Re_6;
IOmg_RET,1,inf,C02/Re_7 := NOmg_RET,1,inf,C02/Re_7;
IOmg_RET,1,inf,C02/Re_8 := NOmg_RET,1,inf,C02/Re_8;
IOmg_RET,1,inf,C02/Re_9 := NOmg_RET,1,inf,C02/Re_9;
IOmg_CO1,4,inf,C03/B := NOmg_CO1,4,inf,C03/B;
IOmg_CO1,4,inf,C03/S1 := NOmg_CO1,4,inf,C03/S1;
IOmg_CO1,4,inf,C03/Am_0 := NOmg_CO1,4,inf,C03/Am_0;
IOmg_CO1,4,inf,C03/Am_1 := NOmg_CO1,4,inf,C03/Am_1;
IOmg_CO1,4,inf,C03/Am2 := NOmg_CO1,4,inf,C03/Am2;
IOmg_CO1,4,inf,C03/Am_3 NOmg_CO1,4,inf,C03/Am_3;
IOmg_CO1,4,inf,C03/Am_4 := NOmg_COl,4,inf,C03/Am_4;
NOmg_AO1,1,log,A02/B := False;
NOmg_RET,1,inf,C02/B := False;
NOmg_CO1,4,inf,C03/B := False;
{ Scheduler Kas }

{ KaslogAO1 }
IKas_AO1,0,Iog,AO1/Pr_O := (IKas_AO1,O,log,AO1/B & KKas_KAS_0)

("IKas_AOI,O,Iog,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_O);
IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_1 :_ (IKas_AO1,O,Iog,AO1/B & KKas_KAS_1)'

("IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKas_AO1,0,1og,AO1/Pr_1);
IKas_AO1,O,Iog,AO1/Pr_2 := (IKas_AOI,O,log,AO1/B & KKas_KAS2)

("IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_2);
IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_3 := (IKas_A01,O,Iog,AO1/B & KKas_KAS_3)

("IKas_AOI,O,Iog,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_3);
IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_4 := (IKas_AO1,O,Iog,AO1/B & KKas_KAS_4)

("IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKas_AO1,0,1og,AO1/Pr_4);
IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_5 := (IKas_AO1,O,log,AO1/B & KKas_KAS_5)

("IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_5);
IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_6 := (IKas_AO1,O,log,AO1/B & KKas_KAS_6)

("IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_6);
IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_7 := (IKas_AO1,O,log,AO1/B & KKas_KAS_7)

("IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_7);
IKas_ O1,O,log,AO1/Pr_8 := (IKas_AO1,O,log,AO1/B & KKas_KAS_8)

("IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_8);
IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_9 := (IKas_AO1,O,log,AO1/B & KKas_KAS_9)

("IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_9);
IKas_AO1,O,log,AO1/Pr_10 (IKas_AO1,O,log,AO1/B & KKas_KAS_10)

("IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_10);
IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_11 (IKas_AO1,O,log,AO1/B & KKas_KAS_11)

("IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKas_AO1,O,log,AO1/Pr_ll);
IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_12 := (IKas_AO1,O,log,AO1/B & KKas_KAS_12)

("IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_12);
IKas_AO1,O,log,AO1/Pr_13 := (IKas_AO1,O,log,AO1/B & KKas_KAS_13)

("IKas_AOl,O,Iog,AO1/B & IKas_AO1,0,Iog,AO1/Pr_13);
IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_14 := (IKas_AO1,O,log,AO1/B & KKas_KAS_14)

("IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_14);
IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_15 :='(IKas_AO1,O,log,AO1/B & KKas_KAS_15)

("IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKas_AO1,O,log,AO1/Pr_15);
KKas_KAS_O ("IKas_AO1,O,log,AO1/B & KKas_KAS_0);
KKas_KAS_1 ("IKas_AO1,O,log,AO1/B & KKas_KAS_1);
KKas_KAS2 ("IKas_AO1,O,log,AO1/B & KKas_KAS2);
KKas_KAS_3 ("IKas_AO1,O,log,AO1/B & KKas_KAS_3);
KKas_KAS_4 ("IKas_AOI,O,Iog,AO1/B & KKas_KAS_4);
KKas_KAS_5 ("IKas_AO1,O,log,AO1/B & KKas_KAS 5);
KKas_KAS_6 ("IKas_AO1,O,log,AO1/B & KKas_KAS_6);
KKas_KAS_7 := ("IKas_AO1,O,log,AO1/B & KKas_KAS_7);
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KKas KAS_8 ("IKas_AO1,0,log,AOl/B & KKas-KAS 8);
KKas-KAS_9 ("IKas_AO1,0,log,AOl/B & KKas-KAS_9);
KKas-KAS_10 ("IKas_AO1,O,log,AOl/B & KKas-KAS_10);
KKas-KAS_11 ("IKas_AO1,0,log,AOl/B & KKas-KAS_11);
KKas-KAS_12 (-IKas-AO1,0,log,AOl/B & KKas-KAS_12);
KKas_KAS_13 ("IKas_AO1,0,log,AOl/B & KKas_KAS_13);
KKas_KAS_14 ("IKasAOl,O,log,AOl/B & KKas_KAS_14);
KKas-KAS_15 ("IKas_AO1,O,log,AOl/B & KKas-KAS_15);
IKas_AO1,0,log,AO1/Pb_O := (IKas_AO1,0,log,AO1/B & KKas_KSB_O)

("IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pb_O);
IKas_AO1,O,log,AO1/Pb_1 := (IKas_AO1,0,log,AO1/B & KKas_KSB_1)

("IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKasAO1,0,log,AO1/Pb_1);
IKas_AO1,0,log,AO1/Pb2 := (IKas_AO1,0,log,AO1/B & KKas_KSB2)

(-IKas-AO1,0,log,AOl/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pb_2);
IKas_AO1,0,log,AO1/Pb_3 := (IKas_AOI,O,log,AO1/B & KKas_KSB_3)

(-IKas-AO1,0,log,AOl/B & IKas_AO1,O,log,AOl/Pb_3);
IKas_A01,0,log,AO1/Pb_4 := (IKas_AO1,O,log,AO1/B & KKas_KSB_4)

("IKas_AOl,O,log,AOl/B & IKas_AO1,0,log,AOl/Pb_4);
IKas_AO1,O,log,AO1/Pb_5 := (IKas_AO1,0,log,AO1/B & KKas_KSB_5)

(-IKas_AO1,O,log,A01/B & IKasA01,O,log,AO1/Pb_5);
IKas_AO1,O,log,AO1/Pb_6 := (IKas_AO1,O,log,AO1/B & KKas_KSB_6) l

(-IKas-AO1,0,log,AOl/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pb_6);
IKas_AO1,0,log,AO1/Pb_7 := (IKas_AOI,O,Iog,AO1/B & KKas_KSB_7)

("IKas_AOl,O,log,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pb_7);
IKas_AO1,0,log,AO1/Pb_8 := (IKas_AO1,0,log,AO1/B & KKas_KSB_8)

(-IKas-AO1,0,log,AOl/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pb_8);
IKas_AO1,0,log,AO1/Pb_9 := (IKas_AO1,0,log,AO1/B & KKas_KSB_9)

("IKas_AOI,O,Iog,AOl/B & IKas_AOI,O,Iog,AO1/Pb_9);
KKas-KSB_O := (-IKas-AO1,0,log,AOl/B & KKas-KSB_O);
KKas-KSB_1 := (`IKas_AOl,O,log,AOl/B & KKasKSB_1);
KKas-KSB_2 := (-IKas-AO1,0,log,AOl/B & KKas-KSB2);
KKas-KSB_3 := ("IKas_AO1,O,log,AOl/B & KKas-KSB_3);
KKas_KSB_4 (`IKas_AO1,O,log,AO1/B & KKas_KSB_4);
KKas-KSB_5 (`IKas_AO1,0,log,AOl/B & KKas-KSB_5);
KKas-KSB_6 ("IKas_AO1,O,log,AOl/B & KKas-KSB_6);
KKas-KSB_7 := ("IKas_AOl,O,log,AOl/B & KKas-KSB_7);
KKas_KSB_8 := (`IKas_AOI,O,Iog,AOl/B & KKas-KSB_8);
KKasKSB_9 := ("IKas_AO1,O,log,AOl/B & KKas-KSB_9);
NOmg_AO1,I,log,A02/B := IKas_AOI,O,Iog,AO1/B NOmg_AO1,1,log,A02/B;
NOmg_AO1,1,log,A02/Pr_O (IKas_AO1,O,Iog,AOl/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_O)

(-IKas-AO1,0,log,AOl/B & NOmg_AO1,1,log,A02/Pr_O);
NOmg_AO1,1,log,A02/Pr_1 (IKas_AO1,0,log,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_1)

("IKas_AOI,O,Iog,AOl/B & NOmgAO1,1,log,A02/Pr_1);
NOmgAO1,1,log,A02/Pr_2 := (IKasAO1,O,log,AO1/B & IKas_AO1,O,Iog,AO1/Pr_2)

(-IKas-AO1,0,log,AOl/B & NOmgAO1,1,log,A02/Pr2);
NOmgAOl,1,log,A02/Pr_3 (IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKas_AO1,O,log,AOl/Pr_3)

(`IKas_AOI,O,Iog,AOl/B & NOmgAO1,1,log,A02/Pr_3);
NOmgAO1,1,Iog,A02/Pr_4 (IKasAO1,0,log,AO1/B & IKasAO1,O,log,AO1/Pr_4)

("IKasAO1,0,log,AO1/B & NOmgAO1,1,log,A02/Pr_4);
NOmgAO1,1,log,A02/Pr_5 :_ (IKasAO1,O,log,AO1/B & IKasAOI,O,log,AO1/Pr_5)

("IKas_AOl,O,log,AOI/B & NOmgAO1,1,log,A02/Pr_5);
NOmgAO1,I,log,A02/Pr_6 :_ (IKasAO1,0,log,AO1/B & IKasAO1,0,log,AO1/Pr_6)

(-IKas-AO1,0,log,AOl/B & NOmgAO1,1,log,A02/Pr_6);
NOmgAO1,1,log,A02/Pr_7 :_ (IKasAOI,O,log,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AOl/Pr_7)

("IKas_AO1,O,log,AO1/B & NOmgAO1,1,log,A02/Pr_7);
NOmgAO1,1,log,A02/Pr_8 (IKasAO1,0,log,AO1/B & IKasAO1,0,log,AO1/Pr_8)

("IKas_AO1,O,log,AOl/B & NOmgAO1,1,log,A02/Pr_8);
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NOmg_AO1,1,log,A02/Pr_9 (IKas_AO1,0,log,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_9)
(-IKas_AO1,0,log,AO1/B & NOmg_AO1,1,log,A02/Pr_9);

NOmg_AO1,1,log,A02/Pr_10 := (IKas_AO1,0,log,AO1/B & IKas_AO1,0,Iog,AO1/Pr_10)
(-IKas-AO1,0,log,AOl/B & NOmg_AO1,I,log,A02/Pr_10);

NOmg_AO1,1,16g,A02/Pr_11 := (IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_ll)
(-IKas-AO1,0,log,AOl/B & NOmg_AO1,1,log,A02/Pr_11);

NOmgAO1,1,log,A02/Pr_12 :_ (IKas_AO1,0,Iog,AO1/B & IKas_AO1,O,log,AO1/Pr_12)
(`IKas_AO1,0,log,AO1/B & NOmg_AO1,1,log,A02/Pr_12);

NOmg_AOI,I,log,A02/Pr_13 := (IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_13)
(-IKas_AO1,O,log,AO1/B & NOmg_AOI,I,Iog,A02/Pr_13);

NOmg_AO1,1,log,A02/Pr_14 := (IKas_AO1,0,log,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_14)
(-IKas-AO1,0,log,AOl/B & NOmg_AO1,1,log,A02/Pr_14);

NOmg_AO1,1,log,A02/Pr_15 := (IKas_AO1,0,log,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pr_15)
(`IKas_AO1,0,log,AO1/B & NOmg_AO1,1,log,A02/Pr_15);

NOmg_AO1,1,log,A02/Pb_O (IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pb_O)
(-IKas-AO1,0,log,AOl/B & NOmg_AO1,1,log,A02/Pb_O);

NOmg_AO1,1,log,A02/Pb_1 (IKas_AO1,O;log,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pb_l)
(-IKas_AO1,O,log,AO1/B & NOmg_AO1,1,log,A02/Pb_1);

NOmg_AO1,1,log,A02/Pb_2 (IKas_AO1,O,Iog,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pb_2)
(-IKas-AO1,0,log,AOl/B & NOmg_AO1,1,log,A02/Pb_2);

NOmg_AO1,1,log,A02/Pb_3 (IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKas_AO1,0,log,AO1/Pb_3)
(-IKas-AO1,0,log,AOl/B & NOmg_AO1,1,log,A02/Pb_3);

NOmgAO1,1,log,A02/Pb_4 (IKas_AO1,0,log,AO1/B & IKasAO1,0,log,AO1/Pb_4) l
(-IKas_AO1,0,log,AO1/B & NOmgAO1,1,log,A02/Pb_4);

NOmgAO1,1,log,A02/Pb_5 (IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKasAO1,0,Iog,AO1/Pb_5) l
(-IKas-AO1,0,log,AOl/B & NOmgAO1,1,log,A02/Pb_5);

NOmgAO1,1,log,A02/Pb_6 (IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKasAO1,0,log,AO1/Pb_6) l
(-IKasAOl,O,log,AOl/B & NOmgAO1,1,log,A02/Pb_6);

NOmgAO1,1,log,A02/Pb_7 := (IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKasAO1,0,log,AO1/Pb_7)
(-IKas-AO1,0,log,AOl/B & NOmgAO1,1,log,A02/Pb_7);

NOmgAO1,1,log,A02/Pb_8 := (IKas_AO1,0,log,AO1/B & IKasAO1,0,log,AO1/Pb_8)
(-IKas-AO1,0,log,AOl/B & NOmgAO1,1,log,A02/Pb_8);

NOmgAO1,1,log,A02/Pb-9 := (IKas_AO1,O,log,AO1/B & IKasAO1,0,log,AO1/Pb_9)
(-IKasAOl,O,log,AO1/B & NOmgAO1,1,log,A02/Pb_9);

{ KasaB02 }
HO := (IKas_CO1,2,a,B02/B & `KKas_SLT) I (-IKas_CO1,2,a,B02/B & HO);
CO := KKas KAS_0;
KKas-KAS_O := (IKas_CO1,2,a,B02/B & HO & -KKas-KAS_0)

(-(IKas_CO1,2,a,B02/B & HO) & KKas_KAS_0);
Cl := KKas-KAS_1 I CO;
KKas_KAS_1 := (IKas_CO1,2,a,B02/B & HO &

((-KKas_KAS_1 & -CO) I (KKas_KAS_1 & CO)))
(-(IKas_CO1,2,a,B02/B & HO) & KKas_KAS_1);

C2 := KKas-KAS2 Cl;
KKas-KAS2 := (IKas_CO1,2,a,B02/B, & HO &

((-KKas_KAS2 & -Cl) (KKas_KAS2 & Cl)))
(-(IKas_CO1,2,a,B02/B & HO) & KKas-KAS_2);

C3 := KKas-KAS..3 & C2;
KKas-KAS2 := (IKas_CO1,2,a,B02/B & HO &

((KKas_KAS2 & "C2) (-KKas_KAS2 & C2)))
(-(IKas_CO1,2,a,B02/B & HO) & KKas-KAS_3);

C4 := KKas-KAS_4 I C3;
KKas-KAS_4 := (IKas_CO1,2,a,B02/B & HO &

((-KKas_KAS_4 & -C3) l (KKas_KAS_4 & C3)))
(-(IKas_CO1,2,a,B02/B & HO) & KKas-KAS_4);

C5 := KKas-KAS_5 l C4;

:_

:_
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KKas-KAS 5 := (IKas_C01,2,a,B02/B & HO &
((-KKas_KAS_5 & -C4) (KKas KAS_5 & C4)))
(-(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & KKas_KAS_5);

C6 := KKas-KAS_6 & C5;
KKas-KAS_6 := (IKas_C01,2,a,B02/B & HO &

((KKas_KAS_6 & -C5) I ("KKas_KAS_6 & C5)))
(-(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & KKas_KAS_6);

C7 := KKas1SAS_7 & C6;
KKas-KAS_7 :_ (IKas_C01,2,a,B02/B & HO &

((KKas_KAS_7 & -C6) I (-KKas-KAS_7 & C6))) J
(`(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & KKas-KAS_7);

C8 := KKas-KAS 8 & C7;
KKas-KAS-8:_ (TKas_C01,2,a,B02/B & HO &

((KKas_KAS_8 & -C7) I (-KKas_KAS_8 & C7)))
(-(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & KKas_KAS_8);

C9:= KKass{AS_9 & C8;
KKas-KAS_9 := (IKas_C01,2,a,B02/B & HO &

((KKas_KAS_9 & -C8) (-KKas_KAS_9 &C8)))
(-(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & KKas_KAS_9);

C10:= KKas-KAS_10 & C9;
KKas-KAS_10 := (IKas_C01,2,a,B02/B & HO &

((KKas_KAS_10 & -C9) I (-KKas_KAS_10 & C9)))
(-(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & KKas_KAS_10);

C11 := KKas-KAS_11 & C10;
KKas-KAS_11 := (IKas_C01,2,a,B02/B & HO &

((KKas_KAS_11 & -C10) I (-KKas_KAS_11 & C10)))
(-(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & KKas_KAS_11);

C12 := KKas-KAS_12 & C11;
KKas-KAS_12 := (IKas_C01,2,a,B02/B & HO &

((KKas_KAS_12 & -Cll) I (-KKas_KAS_12 & C11)))
(-(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & KKas_KAS_12);

C13 := KKas-KAS_13 & C12;
KKas-KAS_13 := (IKas_C01,2,a,B02/B & HO &

((KKas_KAS_13 & -C12) I (-KKas_KAS_13 & C12)))
(-(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & KKas_KAS_13);

C14 := KKas-KAS_14 & C13;
KKas-KAS_14 := (IKas_C01,2,a,B02/B & HO &

((KKas_KAS_14 & -C13) I (-KKas_KAS_14 & C13)))
(-(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & KKas_KAS_14);

KKas-KAS_15 := (IKas_C01,2,a,B02/B & HO &
((KKas_KAS_15 & -C14) I (-KKas_KAS_15 & C14)))
(-(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & KKas_KAS_15);

C15 := -KKas_INS_0;
KKasJNS_0 :_ (IKas_C01,2,a,B02/B & HO & -KKas-INS_0)

(-(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & KKas_INS_0);
C16 := -KKas_INS_1 C15;
KKas1NS_1 := (IKas_C01,2,a,B02/B & HO &

((-KKas_INS_1 & -C15) I (KKas_INS_1 & C15)))
(-(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & KKas-INS_1);

C17 := -KKas_INS2 C16;
KKas_INS_2 :_ (IKas_C01,2,a,B02/B & HO &

((-KKas_INS2 & -C16) I (KKasJNS_2 & C16)))
(-(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & KKas-INS2);

C18 := -KKas_INS 3 & C17;
KKas_INS_3 :_ (IKas_C01,2,a,B02/B & HO &

((-KKas_INS-3 & C17) (KKas_INS_3 & -C17)))
(-(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & KKas1NS-3);
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C19 := "KKas INS_4 1 C18;
KKas1NS_4 := (IKas_C01,2,a,B02/B & HO &

(("KKas1NS_4 & "C18 (KKas1NS_4 & C18)))
("(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & KKas_INS_4);

C20 := "KKas1NS_5 I C19;
KKas1NS_5 := (IKas_C01,2,a,B02/B & HO &

(("KKas1NS_5 & `C19 (KKas1NS_5 & C19))) l
(-(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & KKas1NS_5);

KKas1NS_6 := (IKas_C01,2,a,B02/B & HO &
((-KKas1NS_6 & C20) I (KKas1NS_6 & -C20))) l
("(IKas_C01,2,a,B02/B &. HO) & KKas1NS_6);

KKasSLT :_ (-(IKas_C01,2,a;B02/B & HO) & KKasSLT);
NKof_C01,3,b,B04/B := (IKas_C01,2,a,B02/B & HO)

("(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & NKof_C01,3,b,B04/B);
NKof_C01,3,b,B04/S1 := (IKas_C01,2,a,B02/B & HO & IKas_C01,2,a,B02/Sl)

("(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & NKof_C01,3,b,B04/Sl);
NKof_C01,3,b,B04/Am_0 := (IKas_C01,2,a,B02/B & HO & IKas_C01,2, a,B02/Am_0)

(`(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & NKof_C01,3,b,B04/Am_0);
NKof_C01,3,b,B04/Am_1 ;_ (IKas_C01,2,a,B02/B & HO & IKas_C01,2, a,B02/Am_1)

("(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & NKof_C01,3,b,B04/Am_1);
NKof_C01,3,b,B04/Am2 := (II(as_C01,2,a,B02/B & HO & IKas_C01,2, a,B02/Am2)

("(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & NKof_C01,3,b,B04/Am2);
NKof_C01,3,b,B04/Am_3 :_ (IKas_C01,2,a,B02/B & HO & IKas_C01,2, a,B02/Am_3)

("(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & NKof_C01,3,b,B04/Am_3);
NKof_C01,3,b,B04/Am_4 := (IKas_C01,2,a,B02/B & HO & IKas_C01,2, a,B02/Am_4)

("(IKas_C01,2,a,B02/B & HO) & NKof_C01,3,b,B04/Am_4);
C21:= KKas KSB_0;
KKas1CSB_0 := (IKas_C01,2,a,B02/B & -HO & "KKas_KSB:O)

("(IKas_CO1,2,a,B02/B & "HO) & KKas_KSB_0);
C22:= KKas1CSB_1 & C21;
KKas1{SB_1 := (IKas_C01,2,a,B02/B & -HO &

(("KKas1{SB_l & C21) (KKas_KSB_I & -C21))) l
("(IKas_C01,2,a,B02/B & "HO) & KKas_KSB_1);

C23:= KKas1{SB_2 & C22;
KKas1{SB2 := (IKas_C01,2,a,B02/B & "HO &

((`KKas_KSB_2 & C22) (KKas_KSB2 & "C22))) l
("(IKas_C01,2,a,B02/B & "HO) & KKas_KSB2);

C24:= KKas1CSB_3 & C23;
KKas1CSB_3 := (IKas_C01,2,a,B02/B & `HO &

((-KKas_KSB_3 & C23) I (KKas_KSB_3 & "C23))) l
("(IKas_C01,2,a,B02/B & "HO) & KKas1CSB_3);

C25:= KKasKSB_4 & C24;
KKas1{SB_4 := (IKas_CO1,2,a,B02/B & -HO &

(("KKas1CSB_4 & C24) I (KKas_KSB_4 & -C24)))
("(IKas_CO1,2,a,B02/B & "HO) & KKas_KSB_4);

C26:= KKas1{SB_5 & C25;
KKa,s1{SB_5 := (IKas_C01,2,a,B02/B & -HO &

((-KKas_KSB_5 & C25) ( (KKas1{SB S & "C25))) l
(`(IKas_C01,2,a,B02/B & `HO) & KKas_KSB_5);

C27:= KKasKSB_6 & C26;
KKas1{SB_6 := (IKas_C01,2,a,B02/B & `HO &

((`KKas_KSB_6 & C26) I (KKas_KSB_6 & "C26))) l
(`(IKas_C01,2,a,B02/B & `HO) & KKas_KSB_6);

C28:= KKas1{SB_7 & C27;
KKas1{SB_7 := (IKas_C01,2,a,B02/B & "HO &

((`KKas_KSB_7 & C27) (KKasKSB_7 & "C27))) l
("(IKas_C01,2,a,B02/B & "HO) & KKas1{SB_7);
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C29:= KKas.KSB_8 & C28;
KKas.KSB_8 := (IKas_C01,2,a,B02/B & `HO &

(("KKas_KSB_8 & C28) I (KKas.KSB_8 & "C28)))
("(IKas_C01,2,a,B02/B & "HO) & KKasKSB 8);

KKas.KSB_9 :_ (IKas_C01,2,a,B02/B & "HO &
(("KKas_KSB_9 & C29) (KKas.KSB_9 & "C29)))
("(IKas_C01,2,a,B02/B & -HO) & KKas.KSB_9);

KKasSLT :_ ("(IKas_C01,2,a,B02/B & "HO) & KKasSLT);
NKof_C01,3,b,B04/B := (IKas_C01,2,a,B02/B & "HO)

("(IKas_C01,2,a,B02/B & "HO) & NKof_C01,3,b,B04/B);
NKof_C01,3,b,B04/S1 := (IKas_C01,2,a,B02/B & "HO & IKas_C01,2,a,B02/S1)

("(IKas_C01,2,a,B02/B & "HO) & NKof_C01,3,b,B04/S1);
NKof_C01,3,b,B04/Am_0 := (IKas_C01,2,a,B02/B & "HO & IKas_C01,2,a,B02/Am_0)

("(IKas_C01,2,a,B02/B & "HO) & NKof_C01,3,b,B04/Am_0);
NKof_C01,3,b,B04/Am_1 := (IKas_C01,2,a,B02/B & "HO & IKas_C01,2,a,B02/Am_1)

("(IKas_C01,2,a,B02/B & "HO) & NKof_C01,3,b,B04/Am_1);
NKof_C01,3,b,B04/Am2 := (IKas_C01,2,a,B02/B & "HO & IKas_C01,2,a,B02/Am2)

("(IKas_C01,2,a,B02/B & "HO) & NKof_C01,3,b,B04/Am2);
NKof_C01,3,b,B04/Am2 := (IKas_C01,2,a,B02/B & "HO & IKas_C01,2,a,B02/Am_3)

("(IKas_C01,2,a,B02/B & "HO) & NKof_C01,3,b,B04/Am_3);
NKof_C01,3,b,B04/Am_4 := (IKas_C01,2,a,B02/B & "HO & IKas_C01,2,a,B02/ Am-4)

("(IKas_C01,2,a,B02/B & "HO) & NKof_C01,3,b,B04/Am_4);
{ KasaB03 }

H1 := (IKas_C01,2,a,B03/B & "KKasSLT) I ("IKas_C01,2,a,B03/B & H1);
KKasSLT :_ ("(IKas_C01,2,a,B03/B & H1) & KKasSLT);
KKas RET :_ (IKas_C01,2,a,B03/B & H1) I KKas-RET;

{ KasJnfC01 }
C30 := KKas1NS:0 & IKas_C01,0,inf,C01/Am_0;
KKas1NS_0 := (IKas_C01,0,inf,C01/B & 'IKas_C01,0,inf,C01/S1 &

((KKas1NS_0 & "IKas_C01,0,inf,C01/Am_0) I
("KKas_INS_0 & IKas_C01,0,inf,C01/Am_0))) I
("(IKas_C01,0,inf,C01/B & "IKas_C01,O,inf,C01/S1) &
KKas1NS_0);

C31 := (KKas1NS_1 & IKas_C01,0,inf,C01/Am_1) I (KKas1NS_1 & C30)
(IKas_C01,O,inf,C01/Am_1 & C30);

KKasJNS_1 := (IKas_CO1,O,inf,C01/B & "IKas_C01,O,inf,C01/Sl &
((KKas1NS_1 & IKas_C01,0,inf,C01/Am_1 & C30)
("KKas1NS_1 & C30) I
("KKas1NS_1 & IKas_C01,0,inf,C01/Am_1 & "C30)
(KKas1NS_1 & "IKas_C01,O,inf,C01/Am_1 & "C30) ))
("(IKas_C01,0,inf,C01/B & "IKas_C01,O,inf,C01/Sl) &
KKas1NS_1);

C32 := (KKas1NS_2 & IKas_C01,0,inf,C01/Am2) (KKas1NS_2 & C31)
(IKas_C01,0,inf,C01/Am2 & C31);

KKas1NS_2 := (IKas_CO1,O,inf,C01/B & "IKas_CO1,O,inf,C01/Sl &
((KKas1NS_2 & IKas_C01,0,inf,C01/Am2 & C31)
("KKas1NS_2 & "IKas_C01,0,inf,C01/Am2 & C31)
("KKas1NS_2 & IKas_C01,0,inf,C01/Am2 & "C31)
(KKasJNS_2 & "IKas_C01,0,inf,C01/Am2 & "C31) ))
("(IKas_C01,O,inf,C01/B & "IKas_COl,0,inf,COl/Sl) &
KKas1NS_2);

C33 := (KKas1NS_3 & IKas_C01,O,inf,C01/Am2) (KKas1NS_3 & C32)
(IKas_C01,0,inf,C01/Am2 & C32);

KKasJNS2 := (IKas_C01,0,inf,C01/B & "IKas_CO1,O,inf,C01/Sl &
((KKas1NS2 & IKas_C01,0,inf,C01/Am-3 & C32) I
("KKas1NS_3 & "IKas_C01,0,inf,C01/Am2 & C32)
("KKas1NS_3 & IKas_C01,0,inf,C01/Am_3 & "C32)
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(KKas INS_3 & "IKas_CO1,0,inf,CO1/Am2 & 'C32) ))
('(IKas_CO1,0linf,CO1/B & IKas_CO1,O,inf,COl/SI) &
KKasINS_3);

C34 := (KKas1NS_4 & IKas_CO1,0,inf,CO1/Am_4) I (KKas1NS_4 & C33)
(IKas_CO1,0',inf,CO1/Am_4 & C33);

KKas-INS-4 := (IKas_CO1,O,inf,CO1/B' & 'IKas_CO1,O,inf,CO1/Sl &
((KKas1NS_4 & IKas_CO1,0,inf,CO1/Am_4 & C33)
('KKas1NS_4 & 'IKas_CO1,O,inf,CO1/Am_4 & C33)
('KKasJNS_4 & IKas_CO1,0,inf,CO1/Am_4 & "C33)
(KKas1NS_4 & 'IKas_CO1,O,inf,CO1/Am_4 & "C33) )) j

('(IKas_CO1,O,inf,COl/B & 'IKas_CO1,O,inf,CO1/Sl) &
KKas1NS_4);

C35 := (KKas1NS_5 & C34);
KKas1NS_5 := (IKas_CO1,O,inf,CO1/B & "IKas_CO1,0,inf,COl/Sl &

(('KKas1NS_5 & C34) I (KKas1NS_5 & 'C34) ))
(('(IKas_CO1,O,inf,CO1/B & 'IKas_CO1,O,inf,CO1/Sl) & KKas1NS_5);

KKas1NS_6 := (IKas_CO1,O,inf,CO1/B & "IKas_CO1,0,inf,COl/SI &
(('KKas1NS_6 & C35) I (KKasJNS_6 & 'C35) ))
(('(IKas_CO1,O,inf,COl/B & 'IKas_CO1,O,inf,CO1/S1) & KKasJNS_6);

NKof_C01,1,a,BO1/B := (IKas_CO1,O,inf,CO1/B & "IKas_CO1,0,inf,COl/SI &
((((KKas_INS_0 & KKas1NS_1 & KKas1NS2) KKas1NS_3) & KKas-INS-4 &
KKasJNS_5) I KKas1NS_6)) NKof_C01,1,b,BO1/B;

NKof_C01,1,b,BO1/Sl := ('(IKas_CO1,O,inf,COl/B & 'IKas_CO1,O,inf,CO1/S1 &
((((KKas_INS_0 & KKas1NS_1 & KKas1NS2) KKas1NS_3) & KKas-INS-4 &
KKasJNS_5 ) I KKasJNS_6)) I NKof_C01,1,b,BO1/S1);

NKof_C01,1,b,BO1/Am_0 := (IKas_CO1,O,inf,CO1/B & "IKas_COl,O,inf,COl/Sl &
((((KKas_INS_0 & KKas1NS_1 & KKas1NS_2) KKas1NS_3) & KKas-INS-4 &
KKas1NS_5) KKas1NS_6) & IKas_CO1,O,inf,CO1/Am_0)
('(IKas_CO1,O,inf,CO1/B & IKas_CO1,O,inf,CO1/S1 &
((((KKas_INS_0 & KKasJNS_1 & KKas1NS_2) KKas1NS_3) & KKas-INS-4 &
KKas1NS_5) I KKasJNS_6) & NKof_CO1,1,b,BO1/Am_0);

NKof_CO1,1,b,BO1/Am_1 := (IKas_CO1,O,inf,CO1/B & IKas_COl,O,inf,C01/Sl &
((((KKas_INS_0 & KKas1NS_1 & KKas1NS_2) KKas1NS_3) & KKas-INS-4 &
KKas1NS_5) I KKas1NS_6) & IKas_CO1,0,inf,CO1/Am_1)
('(IKas_CO1,O,inf,COl/B & "IKas_CO1,O,inf,COl/Sl &
((((KKas_INS_0 & KKasJNS_1 & KKas1NS_2) KKas1NS_3) & KKas1NS_4 &
KKas1NS_5) I KKas1NS_6) & NKof_CO1,1,b,BO1/Am_1);

NKof_C01,1,b,BO1/Am2 := (IKas_CO1,O,inf,CO1/B & IKas_CO1,O,inf,CO1/S1 &
((((KKas_INS_0 & KKasJNS_1 & KKas1NS_2) KKas1NS_3) & KKasJNS_4 &
KKas1NS_5) I KKas1NS_6) & IKas_CO1,0,inf,CO1/Am2)
("(IKas_CO1,0,inf,COl/B & IKas_CO1,0,inf,COl/Sl &
((((KKas_INS_0 & KKas1NS_1 & KKas1NS_2) KKas1NS_3) & KKas-INS-4 &
KKas1NS_5) KKas1NS_6) & NKof_CO1,1,b,BO1/Am2);

NKof_CO1,1,b,BO1/Am-3 := (IKas_CO1,O,inf,CO1/B & IKas_COI,O,inf,COl/Sl &
((((KKas_INS_0 & KKas1NS_1 & KKas1NS_2) KKas INS-3) & KKas-INS-4 &
KKas1NS_5) I KKasJNS_6) & IKas_CO1,0,inf,CO1/Am_3)
('(IKas_CO1,0,inf,COl/B & IKas_CO1,O,inf,CO1/S1 &
((((KKas_INS_0 & KKas1NS_1 & KKas1NS2) KKas1NS_3) & KKas-INS-4 &
KKas1NS_5) I KKasJNS_6) & NKof_CO1,1,b,BO1/Am2);

NKof_CO1,1,b,BO1/Am_4 := (IKas_COI,O,inf,CO1/B & "IKas_CO1,0,inf,COl/SI &
((((KKas_INS_0 & KKas1NS_1 & KKasJNS_2) KKas1NS_3) & KKas-INS-4 &
KKas INS-5 ) KKas1NS_6) & IKas_CO1,0,inf,CO1/Am_4)
('(IKas_CO1,O,inf,COl/B & IKas_CO1,O,inf;CO1/Sl &
((((KKas_INS_0 & KKas1NS_1 & KKas1NS_2) KKas1NS_3) & KKas-INS-4 &
KKasJNS_5) KKas1NS_6) & NKof_CO1,1,b,BO1/Am_4);

KKas1NS_0 ('(IKas_CO1,O,inf,COl/B & IKas_CO1,0,inf,CO1/Sl) & KKas1NS_0);
KKas1NS_1 :_ ("(IKas_CO1,0,inf,COl/B & IKas_CO1,O,inf,CO1/S1) & KKasJNS_1);

I

I
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KKas_INS_2 ("(IKas_CO1,O,inf,C01/B & IKas_C01,0,inf,C01/Sl) & KKas_INS_2);
KKas_INS_3 ("(IKas_C01,O,inf,C01/B & IKas_C01,0,inf,C01/Sl) & KKas_INS_3);
KKas_INS_4 ("(IKas_CO1,O,inf,C01/B & IKas_C01,0,inf,C01/Sl) & KKas_INS_4);
KKas_INS_5 ("(IKas_CO1,O,inf,C01/B & IKas_COl,O,inf,C01/Sl) & KKas_INS_5);
KKas1NS_6 ("(IKas_C01,O,inf,C01/B & IKas_C01,0,inf,C01/S1) & KKas1NS_6);
KKasSLT :_ (IKas_CO1,O,inf,C01/B & IKas_C01,0,inf,C01/Sl) I KKas_SLT;
NKof_C01,1,b,B01/B := (IKas_CO1,O,inf,C01/B & IKas_C01,0,inf,C01/Sl)

NKof_C01,1,b,B01/B;
NKof_C01,1,b,B01/Sl := (IKas_CO1,O,inf,C01/B & IKas_C01,0,inf,C01/SI)

NKof_C01,1, b,B01/Sl;
NKof_C01,1,b,B01/Am_0

(IKas_CO1,O,inf,C01/B & IKas_C01,0,inf,C01/Sl & IKas_C01,0,inf,C01/Am_0) I
("(IKas_C01,O,inf,C01/B & IKas_C01,O,inf,C01/Sl) & NKof_C01,1,b,B01/Am_0);

NKof_C01,1,b,B01/Am_1 :_
(IKas_CO1,O,inf,C01/B & IKas_C01,0,inf,C01/Sl & IKas_C01,0,inf,C01/Am_1)
("(IKas_CO1,O,inf,C01/B & IKas_C01,0,inf,C01/Sl) & NKof_CO1,1,b,B01/Am_1);

NKof_CO1,1, b,B01/Am2 :=
(IKas_CO1,O,inf,C01/B & IKas_C01,0,inf,C01/Sl & IKas_C01,0,inf,C01/Am2)
("(IKas_C01,O,inf,C01/B & IKas_C01,0,inf,C01/Sl) & NKof_C01,1,b,B01/Am2);

NKof_C01,1,b,B01/Am_3 :=
(IKas_C01,O,inf,C01/B & IKas_CO1,O,inf,C01/Sl & IKas_C01,0,inf,C01/Am_3)
("(IKas_C01,O,inf,C01/B & IKas_C01,O,inf,C01/Sl) & NKof_C01,1,b,B01/Am_3);

NKof_CO1,1,b,B01/Am_4 :=
(IKas_CO1,O,inf,C01/B & IKas_C01,0,inf,C01/Sl & IKas_C01,0,inf,C01/Am_4)
("(IKas_CO1,O,inf,C01/B & IKas_CO1,O,inf,C01/Sl) & NKof_CO1,1,b,B01/Am_4);
{ Kas_locRET }

KKasRET :_ ("IKas_RET,O,loc,RET/B & KKasRET);
IKas_RET,O,Ioc,RET/Re_0 := (IKas_RET,O,Ioc,RET/B & KKas1NS_0) l

("IKas_RET,O,Ioc,RET/B & IKas_RET,O,Ioc,RET/Re_0);
IKas_RET,O,Ioc,RET/Re_1 := (IKas_RET,O,Ioc,RET/B & KKas_INS_1)

("IKas_RET,O,Ioc,RET/B & IKas_RET,O,Ioc,RET/Re_1);
IKas_RET,O,Ioc,RET/Re2 := (IKasRET,O,Ioc,RET/B & KKas1NS_2)

("IKas_RET,O,Ioc,RET/B & IKas_RET,O,Ioc,RET/Re_2);
IKas_RET,O,Ioc,RET/Re_3 := (IKas_RET,O,Ioc,RET/B & KKas_INS_3)

("IKas_RET,O,Ioc,RET/B & IKas_RET,O,loc,RET/Re_3);
IKas_RET,O,Ioc,RET/Re_4 := (IKas_RET,O,Ioc,RET/B & KKas1NS_4)

("IKas_RET,O,loc,RET/B & IKas_RET,O,Ioc,RET/Re_4);
IKas_RET,O,Ioc,RET/Re 5 := (IKas_RET,O,Ioc,RET/B & KKas1NS_5) l

("IKas_RET,O,Ioc,RET/B & IKas_RET,O,Ioc,RET/Re_5);
IKas_RET,O,Ioc,RET/Re_6 := (IKas_RET,O,Ioc,RET/B & KKas1NS_6)

("IKas_RET,O,loc,RET/B & IKas_RET,O,Ioc,RET/Re_6);
KKasJNS_0 :_ ("IKas_RET,O,Ioc,RET/B & KKas1NS_0);
KKas1NS_1 ("IKas_RET,O,Ioc,RET/B & KKas1NS_1);
KKas1NS_2 ("IKas_RET,O,Ioc,RET/B & KKas1NS_2);
KKas1NS_3 :_ ("IKas_RET,O,Ioc,RET/B & KKasJNS_3);
KKas1NS_4 ("IKas_RET,O,Ioc,RET/B & KKas1NS_4);
KKas1NS_5 ("IKasRET,0,loc,RET/B & KKas1NS_5);
KKas1NS_6 :_ ("IKas_RET,O,loc,RET/B & KKas1NS_6);
NOmgRET,l,inf,C02/B :_ (IKas_RET,O,Ioc,RET/B NOmgRET,l,inf,C02/B);
NOmgRET,1,inf,C02/Re_O :_ (IKas_RET,O,Ioc,RET/B & IKas_RET,O,loc,RET/Re_0)

("IKas_RET,O,Ioc,RET/B & NOmgRET,l,inf,C02/Re_0);
NOmgRET,l,inf,C02/Re_1 :_ (IKas_RET,O,Ioc,RET/B & IKas_RET,O,loc,RET/Re_1)

("IKas_RET,O,Ioc,RET/B & NOmgRET,l,inf,C02/Re_1);
NOmgRET,l,inf,C02/Re_2 :_ (IKas_RET,O,Ioc,RET/B & IKas_RET,O,loc,RET/Re_2)

("IKas_RET,O,Ioc,RET/B & NOmgRET,l,inf,C02/Re2);
NOmgRET,l,inf,C02/Re_3 := (IKas_RET,O,Ioc,RET/B & IKas_RET,O,loc,RET/Re_3)

("IKas_RET,O,Ioc,RET/B & NOmgRET,l,inf,C02/Re_3);

I
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NOmg.RET,1,inf,C02/Re_4 := (IKas_RET,O,Ioc,RET/B & IKas_RET,O,Ioc,RET/Re_4)
("IKas_RET,O,Ioc,RET/B & NOmg_RET,1,inf,C02/Re_4);

NOmg_RET,1,inf,C02/Re5 := (IKas_RET,O,Ioc,RET/B & IKas_RET,O,Ioc,RET/Re_5)
(-IKas_RET,O,Ioc,RET/B & NOmg_RET,1,inf,C02/Re_5);

NOmg_R.ET,1,inf,C02/Re_6 := (IKas_RET,O,Ioc,RET/B & IKas_RET,O,Ioc,RET/Re_6)
("IKas_R.ET,O,Ioc,RET/B & NOmg.RET,l,inf,C02/Re_6);

{ Scheduler Kof }
{ KoflogA03 }

KKof_KOF_O ("IKof_A03,O,log,A03/B & KKof_KOF_0);
KKof_KOF_1 (IKof_A03,0,iog,A03/B KKof_KOF_1);
KKof_KOF2 ("IKof_A03,0,10g,A03/B & KKof_KOF2);
KKof_KOF_3 ("IKof_A03,0,1og,A03/B & KKof_KOF 3);
KKof_KOF_4 (IKof_A03,0,log,A03/B KKof_KOF_4);
KKof_KOF 5 (IKof_A03,0,tog,A03/B l KKof_KOF_5);
KKof_KOF_6 (IKof_A03,0,log,A03/B KKof_KOF_6);
KKof_KOF_7 (IKof_A03,0,log,A03/B KKof_KOF_7);
KKof_KOF_8 (IKof_A03,0,log,A03/B KKof_KOF_8);
KKof_KOF_9 (IKof_A03,O,log,A03/B KKof_KOF_9);

{ Kof_bB01 }
NKas_CO1,2,a,B02/B := (IKof_CO1,1,b,BO1/B & (KKof_KOF_O KKof_KOF_1 l

KKof_KOF2 KKof_KOF2 ( KKof_KOF_4 I KKof_KOF_5 I KKof_KOF_6
KKof_KOF_7 1 Kof_KOF_8 I KKof_KOF_9)) NKas_CO1,2,a,B02/B;

NKas_CO1,2,a,B02/S1 := (IKof_CO1,1,b,BO1/B & (KKof_KOF_0 KKof_KOF_1
KKof_KOF2 KKof_KOFS KKof_KOF_4 KKof_KOF_5 KKof_KOF_6 l
KKof_KOF_7 1 Kof_KOF_8 KKof_KOF_9) & IKof_C01,1,b,B01/Sl)
("(IKof_CO1,1,b,BOl/B & (KKof_KOF_0 I KKof_KOF_1
KKof_KOF2 KKof_KOFS I KKof_KOF_4 KKof_KOFS KKof_KOF_6 l
KKof_KOF_7 Kof_KOF_8 KKof_KOF_9)) & NKas_CO1,2,a,B02/Sl);

NKas_CO1,2,a,B02/Am_0 := (IKof_CO1,1,b,BO1/B & (KKof_KOF_0 KKof_KOF_1
KKof_KOF2 KKof_KOFS KKof_KOF_4 KKof_KOFS J KKof_KOF_6
KKof_KOF_7 Kof_KOF_8 I KKof_KOF_9) & IKof_CO1,1,b,BO1/Am_0) l
(-(IKof_CO1,1,b,BO1/B & (KKof_KOF_0 I KKof_KOF_1
KKof_KOF2 KKof_KOFS KKof_KOF_4 KKof_KOFS KKof_KOF_6
KKof_KOF_7 Kof_KOF_8 KKof_KOF_9)) & NKas_CO1,2,a,B02/Am_0);

NKas_CO1,2,a,B02/Am_1 := (IKof_CO1,1,b,BO1/B & (KKof_KOF_0 KKof_KOF_1
KKof_KOF2 KKof_KOFS 1 KKof_KOF_4 KKof_KOF_5 KKof_KOF_6
KKof_KOF_7 Kof_KOF_8 I KKof_KOF_9) & IKof_C01,1,b,BO1/Am_1)
(-(IKof_CO1,1,b,BO1/B & (KKof_KOF_0 I KKof_KOF_1
KKof_KOF2 KKof_KOFS I KKof_KOF_4 I KKof_KOF_5 I KKof_KOF_6
KKof_KOF_7 1 Kof_KOF_8 KKof_KOF_9)) & NKas_CO1,2,a,B02/Am_1);

NKas_CO1,2,a,B02/Am2 := (IKof_CO1,1,b,BO1/B & (KKof_KOF_0 KKof_KOF_1
KKof_KOF2 KKof_KOFS KKof_KOF_4 KKof_KOF_5 ( KKof_KOF_6
KKof_KOF_7 Kof_KOF_8 I KKof_KOF_9) & IKof_C01,1,b,BO1/Am2) l
(-(IKof_CO1,1,b,BOl/B & (KKof_KOF_0 I KKof_KOF_1
KKof_KOF2 KKof_KOF-3 KKof_KOF_4 KKof_KOFS I KKof_KOF_6
KKof_KOF_7 Kof_KOF_8 KKof_KOF_9)) & NKas_CO1,2,a,B02/Am2);

NKas_CO1,2,a,B02/Am2 := (IKof_COl,1,b,BO1/B & (KKof_KOF_O KKof_KOF_1
KKof_KOF2 ( KKof_KOF2 l KKof_KOF_4 KKof_KOF5 l KKof_KOF_6
KKof_KOF_7 Kof_KOF_8 I KKof_KOF_9) & IKof_COl,1,b,BO1/Am_3) l
("(IKof_COl,1,b,BOl/B & (KKof_KOF_0 I KKof_KOF_1
KKof_KOF2 KKof_KOF2 KKof_KOF_4 KKof_KOF5 KKof_KOF_6
KKof_KOF_7 1 Kof_KOF_8 I KKof_KOF_9)) & NKas_CO1,2,a,B02/Am2);

NKas_CO1,2,a,B02/Am_4 := (IKof_CO1,1,b,BO1/B & (KKof_KOF_0 KKof_KOF_1
KKof_KOF2 KKof_KOF2 KKof_KOF_4 KKof_KOF_5 KKof_KOF_6
KKof_KOF_7 J Kof_KOF_8 I KKof_KOF_9) & IKof_CO1,1,b,BO1/Am_4) l
("(IKof_CO1,1,b,BO1/B & (KKof_KOF_0 I KKof_KOF_1
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KKof1KOF2 
KKof-KOF_7 & 

KKof-KOF_1 
KKof-KOF_6 KOf-KOF_8 

KKof1KOF2 ( 

KKof-KOF_7 I & 

KKof1KOF2 1 

KKof1KOF_7 Kof-KOF_8 KKof-KOF_9)) & 
NKas_C01,2,a,B03/Am_O :_ 

KKof1KOF2 
KKof-KOF_7 Kof-KOF_8 KKof1KOF_9) & 

(-(IKof_C01,1,b,B01/B & "(KKof_KOF_0 I KKof-KOF_I 

:_ 

NKas_C01,2,a,B03/Am2 

I 

NKas_C01,2,a,B03/Am-3 

:_ 

{ Kof_bB04 } 

C36 := 

C37 :_ ( 

& 
C38 :_ 

C40 :_ 

& & KKof-KOF_4); 
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C41 := ("KKof KOF_5 & C40);
KKof_KOF_5 := (IKof_C01,3,b,B04/B & ((KKof_KOF_5 & `C40)

(`KKof-KOF_5 & C40))) I ("IKof_CO1,3,b,B04/B & KKof_KOF_5);
C42 := ("KKof-KOF_6 & C41);
KKof-KOF_6 := (IKof_CO1,3,b,B04/B & ((KKof_KOF_6 & C41)

("KKof-KOF_6 & C41))) (-IKoLCO1,3,b,B04/B & KKof-KOF_6);
C43 := ("KKof-KOF_7 & C42);
KKof_KOF_7 := (IKof_CO1,3,b;B04/B & ((KKofKOF_7 & -C42)

("KKof-KOF_7 & C42))) ("IKof_COI,3,b,B04/B & KKof-KOF_7);
C44 := ("KKof-KOF_8 & C43);
KKof-KOF_8 := (IKof_CO1,3,b,B04/B & ((KKof-KOF_8 & -C43)

("KKof-KOF_8 & C43))) (-IKof_CO1,3,b,B04/B & KKof-KOF_8);
KKof-KOF_9 := (IKof_CO1,3,b,B04/B & ((KKofKOF_9 & "C44)

("KKof-KOF_9 & C44))) I (-IKoLCO1,3,b,B04/B & KKof-KOF_9);
NOmg_CO1,4,inf,C03/B (IKof_CO1,3,b,B04/B I NOmg_CO1,4,inf,C03/B);
NOmg_CO1,4,inf,C03/Sl (IKof_CO1,3,b,BQ4/B & IKof_CO1,3,b,B04/Sl) l

("IKof_CO1,3,b,B04/B & Nomg_CO1,4,inf,C03/SI);
NOmg_CO1,4,inf,C03/Am_0 := (IKof_CO1,3,b,B04/B & IKof_CO1,3,b,B04/Am_0)

(-IKof_CO1,3, b,B04/B & Nomg_CO1,4,inf,C03/Am_0);
NOmg_CO1,4,inf,C03/Am_1 := (IKof_CO1,3,b,B04/B & IKof_CO1,3,b,B04/Am_1)

(-IKoLCO1,3,b,B04/B & Nomg_CO1,4,inf,C03/Am_1);
NOmg_CO1,4,inf,C03/Am2 := (IKof_CO1,3,b,B04/B & IKof_CO1,3,b,B04/Am2)

("IKof_CO1,3,b,B04/B & Nomg_CO1,4,inf,C03/Am2);
NOmg_CO1,4,inf,C03/Am..3 := (IKof_CO1,3,b,B04/B & IKof_CO1,3,b,B04/Am_3) l

(-IKoLCO1,3,b,B04/B & Nomg_CO1,4,inf;C03/Am_3);
NOmg_CO1,4,inf,C03/Am_4 := (IKof_CO1,3,b,B04/B & IKof_CO1,3,b,B04/Am_4) l

(-IKoLCO1,3,b,B04/B & Norng_CO1,4,inf,C03/Am_4);

{ Tijdstap alleen op Kas en RET }
NKasRET,O,Ioc,RET/B:= (KKas- ET I NKaSRET,O,Ioc,RET/B);
NKaSRET,O,Ioc,RET/Re_0:= ("KKas_RET & NKas RET,O,Ioc,RET/Re_0);
NKas RET,O,Ioc,RET/Re_1:= ("KKas_RET & NKas RET,O,Ioc,RET/Re_1);
NKas-RET,O,Ioc,RET/Re_2:= ("KKas_RET & NKasRET,O,Ioc,RET/Re2);
NKa5RET,O,loc,RET/Re_3:= ("KKas_RET & NKasRET,O,Ioc,RET/Re_3);
NKasRET,O,Ioc,RET/Re_4:= (`KKas_RET & NKasRET,O,Ioc,RET/Re_4);
NKasRET,O,Ioc,RET/Re_5:= (-KKas_RET & NKasRET,O,Ioc,RET/Re_5);
NKasRET,O,Ioc,RET/Re_6:= (-KKasRET & NKasRET,O,Ioc,RET/Re_6);

end;

5.11.4 Verificatie
Voor de koffieautomaat worden er twee eisen getest. De eerste om een aantal
invarianten to laten zien en de tweede om aan to geven hoe een eis bestaande
uit telegrammen er uit kan zien. De volgende twee eisen worden in paragraaf
deze besproken:

1. Als een telegram CO1 wordt gestuurd, welke aangeeft dat er geen sleutel
wordt gebruikt en INS wordt met dit telegram >55 en er is genoeg koffie
aanwezig, clan wordt KAS twee tijdstappen later 55 hoger dan in de huidige
tijdstap;

2. Als een telegram A01 gestuurd wordt, wordt er in dezelfde tijdstap een
A02 telegram ontvangen door de omgeving.
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Eis 1

Om de eerste eis to testen moet het programma drie keer gecopieerd worden,
zodat er een uitspraak over drie timeslices gedaan kan worden. De interne
variabelen hangen in iedere timeslice of van de vorige timeslice. Een timeslice
wordt aangegeven door het nummer van de slice voor de variabele to zetten,
bijvoorbeeld lKKas..KAS-0, geeft van de KAS variabele de eerste bit in timeslice
1. De assignment-labels, die aangeven hoe vaak er een assignment gedaan is naar
de variabele, worden gerepresenteerd door'-en. Voor INS wordt de start-waarde
54 gekozen, zodat deze zeker hoger wordt dan 55. Er moet nog genoeg koffie
aanwezig zijn wordt bewerkstelligd door, de eerste bit van de koffie-variabele op
1 to zetten. De eis komt er nu als volgt uit to zien, waarbij W de carry aangeeft
van de optelling:

(1IKas_CO1,O,inf,CO1/B & -1IKas_CO1,O,inf,CO1/S1 &

"1KKas_INS_0 & lKKas_INS_1 & 1KKas_INS_2 & "lKKas_INS_3 &

1KKas_INS_4 & 1KKas_INS_5 & "1KKas_INS_6 &

1KKof_KOF_0 &

(WO <- 1KKas_KAS-0) &

(W1 <-> (lKKas_KAS_1
I WO)) & (W2 <-> (lKKas_KAS_2 I W1)) &

(W3 <-> (lKKas_KAS_3 & W2)) & (W4 <-> (lKKas_KAS_4 I W3)) &

(W5 <-> (lKKas_KAS_5
I W4)) & (W6 <-> (lKKas_KAS_6 & W5)) &

(W7 <-> (lKKas_KAS_7 & W6)) & (W8 <-> (lKKas_KAS_8 & W7)) &

(W9 <-> (lKKas_KAS_9 & W8)) & (W10 <-> (lKKas_KAS_10 & W9)) &

(W11 <-> (1KKas_KAS_11 & W10)) & (W12 <-> (1KKas KAS_12 & W11)) &

(W13 <-> (lKKas_KAS_13 & W12)) & (W14 <-> (lKKas_KAS_14 & W13)))

->

((3KKas_KAS_0" <-> "1KKas_KAS_0) &

(3KKas_KAS-1" <-> ((-lKKas_KAS_1 & "WO) I (lKKas_KAS_1 & WO)) &

(3KKas_KAS_2" <-> (("lKKas_KAS_2 & "W1) I (lKKas_KAS_2 & W1)) &

(3KKas_KAS_3" <-> (("YKKas_KAS_3 & W2)
I (lKKas_KAS_3 & `W2)) &

(3KKas_KAS_4" <-> (("lKKas_KAS_4 & "W3) I (lKKas_KAS_4 & W3)) &

(3KKas_KAS-5" <-> (("1KKas KAS_5 & "W4) I (lKKas_KAS_5 & W4)) &

(3KKas_KAS_6" <-> (("1KKas_KAS_6 & W5) I (1KKas_KAS_6 & "W5)) &

(3KKas_KAS_7" <-> ((°1KKas_KAS_7 & W6) I (lKKas_KAS_7 & "W6)) &

(3KKas_KAS_8" <-> (("lKKas_KAS_8 & W7)
I (lKKas_KAS_8 & "W7)) &

(3KKas_KAS_9" <-> (("'1KKas_KAS_9 & W8) I (lKKas_KAS_9 & 'W8)) &

(3KKas_KAS-10" <-> (('1KKas KAS_10 & W9) I (lKKas_KAS_10 & `W9))

(3KKas_KAS_11" <->

((`1KKas_KAS_11 & W10) I (1KKas KAS_11 & "'W10)) &

(3KKas_KAS_12" <->

((-lKKas_KAS_12 & W11)
I
(lKKas_KAS_12 & "W11)) &

(3KKas_KAS_13" <->

(("lKKas_KAS_13 & W12) I (1KKas_KAS_13 & "W12)) &

(3KKas_KAS_14" <->

((-lKKas_KAS_14 & W13) I (lKKas_KAS_14 & "W13)) &
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(3KKas_KAS_15" <->

(("1KKas_KAS_15 & W14) I (lKKas_KAS_15 & "W14)))

In dit geval is 1KKas_KAS de begin-waarde van de variabele KAS en is de
eindwaarde 3KKas_KAS". Om deze, eis to testen zijn er een aantal invarianten
nodig:

Executie-invarianten:

1. -lIKof_CO1,1,b,B01/B, "lIKas_C01,2,a,B02/B,
- lIKas_C01,2, a,B03/B, - lIKof_C01,3, b,B04/B,
-lIKas RET,0,loc,RET'/B:
Er zitten geen telegrammen tussen de elementen in timeslice 1;

2. -lIKasA01,0,1og,A01/B, -2IKasA01,0,1og,A01/B,
-31KasA01,0, log,A0lg/B:
In de tijd dat de eis getest wordt, mag de KAS niet leeg gemaakt wor-
den, dus mag er geen telegram A01 van de logistieke laag ontvangen
worden;

3. -2IKas_CO1,O,inf,C01/B, -31Kas-CO1,O,inf,C01/B:
Alleen in timeslice 1 wordt een telegram CO1 ontvangen, in de andere
timeslices wordt deze niet meer ontvangen;

De invarianten 2 en 3 worden ingevoerd om de berekeningen voor de eis
niet to verstoren.

Data-invarianten van interne variabelen:

1. "1KKas-SLT:
De sleutel variabele moet False zijn, in het begin is er nog geen sleutel
aanwezig;

2. "1KKas_KAS_15:
De waarde in de KAS mag niet to hoog zijn om overflow to voorko-
men;

Data-invariant van telegrammen:
`(1IKas_CO1,O,inf,C01/S1 & (1IKas_CO1,O,inf,C01/Am_0
1IKas_CO1,O,inf,C01/Am_1 1IKas_CO1,O,inf,C01/Am2
lIKas_C01,0,inf,C01/Am 3 l lIKas_C01,0,inf,C01/Am_4)
Deze invariant geeft aan dat er of een sleutel aanwezig is, of dat er geld
ingeworpen is. Deze invariant wordt nu alleen maar gesteld voor een
telegram uit de eerste timeslice, omdat CO1 in de volgende timeslices toch
niet voor mag komen.

Eis 2

De tweede eis kent geen extra invarianten en ziet er als volgt uit, ook zijn er
voor deze invariant geen copien nodig. Het doel van deze eis is om aan to geven
hoe telegrammen getest kunnen worden:
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(IKasA01,0,log,A01/B -+ NOmgA01,1,log,A02/B")
Hierbij is NOmgA01,1,log,A02/B" de waarde van de next-inputbuffer op

het einde van de timeslice. Ook zou deze eis door wel gebruik to maken van een
copien, er als volgt uit kunnen komen to zien:

(lIKasA01,0,log,AOl/B -* 21OmgA01,1,log,A02/B')
Voor het testen van grote programma's is deze laatste eis, gemakkelijker in

het gebruik. Omdat het zo niet belangrijk is om to weten hoe vaak deze in
het programma wordt aangeroepen. Hiervoor is wel een extra copie van het,
programma nodig.



Hoofdstuk 6

Het Definieren van
Veiligheidseisen

S.F.M. van Vlijmen

In dit hoofdstuk volgt een pleidooi en een eerste aanzet voor een doorlopend en
systematisch proces dat ten doel heeft gedragseigenschappen met betrekking tot
veiligheid van het spoorwegsysteem en haar componenten precies to definieren.
De mededelingen in dit hoofdstuk zijn open deuren. Desalniettemin blijkt dat de
behoefte aan een dergelijk proces groot is. Dit werd recentelijk nog onderstreept
op de afsluitende projectvergadering (Kolk et al. n.d.b). Derhalve is het nuttig
de argumentatie voor een dergelijke aanpak nog eens op een rij to zetten en een
eerste stap to doen.

Precies zijn over veiligheid valt niet mee. Als men spreekt over het `spoor',
het `treinverkeer', om eens wat to noemen, wat bedoelt men dan? Wat is vei-
ligheid van het treinverkeer? Bij veiligheid denkt men direct aan het vermijden
van botsingen en ontsporingen, maar hoe deze noties zich vertalen in specifieke
vragen over de werking van bepaalde onderdelen is onduidelijk. En, zijn dit alle
eisen op het meest abstracte niveau? Wat de beeldvorming extra lastig maakt
zijn vele impliciete aannames zoals: machinisten handelen to goeder trouw; er
worden geen sabotage acties door derden ondernomen; treinen kunnen niet vlie-
gen. Dit lijkt misschien ver gezocht, als men deze aannamen even laat voor
wat ze zijn, kenners van bet spoor zullen eisen formuleren in termen van niet-
kruisende rijwegen en snelheden die kinematisch verantwoord zijn. Maar ook
hier worden aannames gemaakt: de verplaatsingen gaan kennelijk volgens rij-
wegen; een trein bezet hoogstens een rijweg; de laatste wagon rijdt even hard
als de eerste.

Het is niet verwonderlijk dat deze aannamen niet eenvoudig to achterha-
len zijn. Het spoorwegvervoerssysteem is gegroeid in vele jaren waarbij voor
de vele, veelal complexe, taken aparte disciplines ontstonden die delen van het
systeem ontwerpen, bouwen, beheren, onderhouden en gebruiken. Tussen deze
partijen bestaan afspraken over hoe een en ander werkt, of zou moeten wer-
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ken. Er bestaan bepaalde talen waarin gecommuniceerd wordt tussen de par-
tijen. Zo maakt een infrastructureel gerichte ontwerpgroep een OBE-blad en
een OS-blad. Deze vormen het uitgangspunt voor bijvoorbeeld de groep die de
interlocking ontwerpt en bouwt. Een typische onderlinge afspraak is bijvoor-
beeld: de interlockingpartij gaat er vanuit dat als volgens het OS-blad een sein
groen-80 mag tonen, een trein die zich aan deze snelheidsgrens houdt niet uit
de achterliggende bocht kan vliegen wegens to hoge snelheid.

Niet geexpliciteerde kennis maakt het moeilijk om de dekkingsgraad van een
verzameling eisen in to zien die men aan een component van bet spoorwegsys-
teem zou willen opleggen. Niet alleen voor buitenstaanders is onze ervaring:
het is duidelijk dat de eisen in (Fokkink 1995, Fokkink 1996) niet compleet
zijn, bijvoorbeeld bepaald gedrag met betrekking tot logische bezet meldingen
ontbreken, maar het is niet zo eenvoudig voor insiders om aan to geven wat
er precies ontbreekt. Het spreekt dat voor eisen aangaande de veiligheid een
hoge dekkingsgraad van levensbelang is. De vraag hoe verder to komen, hoe
de dekkingsgraad to verhogen en zekerheid to hebben over de compleetheid,
vormt de motivatie voor dit hoofdstuk. Bovendien is een beter overzicht over
de requirements in algemene zin noodzakelijk om, al is het maar bij benadering,
een uitspraak to kunnen doen over expressiviteit van uitdrukkingsmechanismen
of alternatieven hiervoor. Deze behoeften vormen een bijkomende motivatie
voor dit hoofdstuk, maar ik concentreer me in het vervolg op veiligheid. In
bet vervolg gebruik ik ook het woord `requirement' als synoniem voor hoogni-
veau eis op bet extern gedrag, ik volg daarmee de huidig gangbare terminologie
(Wieringa 1996).

Er zijn zeker drie zaken die de complexiteit van de requirements engineering
verhogen. Ten eerste, de omvang van het spoorwegsysteem, en ten tweede de
evolutie die gaande is. Voorbeelden van dit. laatste zijn de wijzigingen aan de
regelfilosofie die Middelraad voorstelt in de UniSpec (Middelraad en Meij 1996),
en veel ingrijpender, glijdend blok beveiliging. Ten derde, de gecompliceerde
balans tussen eisen die voortvloeien uit de behoefte aan veiligheid enerzijds en
grote vrijheid voor (economische) exploitatie anderzijds (Kolk et al. n.d.b).

Men kan het probleem dus niet slechten en daarmee is de zaak afgedaan. Het
is een doorlopend proces. Dit hoofdstuk stelt daarom een basis begrippenkader
en een iteratieve procedure voor die bedoeld zijn om requirements steeds scher-
per in beeld to krijgen en die flexibel genoeg zouden moeten zijn om verande-
ring to faciliteren zonder verlies aan kwaliteit en relevantie van de requirements.
Overigens kan men de wijzigingen van Middelraad ook nog als argument voor
een requirements engineering inspanning aangrijpen. Wat wij namelijk hebben
begrepen uit conversaties met hem dat is de oorsprong en motivatie van vele
regels, richtlijnen en noties die een rol spelen in spoorwegbesturing en -veiligheid
niet evident (meer) is.

Het lijkt noodzakelijk het doorlopende karakter to erkennen, en to erken-
nen dat het bier een grote reverse requirements engineering klus betreft, en dat
hierin zowel informele als formele teksten een rol spelen. In de huidige litera-
tuur lijken deze aspecten niet voldoende onderkend to worden. Bijvoorbeeld
het werk van Zigterman is voor een belangrijk deel een duidelijke stap naar een
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integrale abstracte beschrijving van het spoorwegsysteem (Zigterman 1984). Er
lijkt helaas niet verder gewerkt to zijn in deze traditie. Het werk van Middel-
raad aan EURIS en de UniSpec (Berger et al. 1992, Berger et al. 1993, Mid-
delraad en Meij 1996) is een integrale aanpak, hier ontbreekt echter de infor-
mele inbedding en de relatie met de context zodat de validatie moeilijk wordt.
De UniSpec is een oplossing, geen abstracte requirements specificatie. Hansen
geeft in (Hansen 1995, Hansen 1996) een formele beschrijving van interlockings
en veiligheid, ook hier is de context onvoldoende ontwikkeld zodat het werk
geisoleerd staat en moeilijk to valideren valt. Hetzelfde geldt voor werk van
British Rail uitgevoerd door Rawlings en King in opdracht van de British Rail-
ways Board (Rawlings en King 1994). Het algemene voorschrift en de ontwerp
voorschriften zijn beschrijvingen die naar ik vermoed het merendeel van de infor-
matie bevatten die naar mijn idee geextraheerd en herpresenteerd moet worden
(INGENIEURSBUREAU NS 1993, INGENIEURSBUREAU NS 1996). Ze zijn
echter niet gefocusseerd op de requirements aan interlockings vanuit veiligheids-
oogpunt. Wat ik voorstel levert dus een in grote mate redundant document
op. Ik acht dit niet bezwaarlijk als veiligheid in het spel is. Redundantie is een
strategie die de spoorwegen intensief gebruiken. Opvallend is dat de voorschrif-
ten ook evoluerende documenten zijn. Dat is prettig omdat het voorgestelde
document dat ook zal zijn, het is dus wat dat betreft geen cultuurbreuk.

6.1 De Procedure
De procedure die ik hier voorstel om to volgen voor het steeds preciezer in beeld
krijgen van requirements van spoorwegcomponenten, met name interlockings, is
de volgende.

1. Baken een deel van het spoorwegsysteem af.

2. Stel het doel van dit systeem vast.

3. Decomponeer dit deel tot op een zeker niveau.

4. Beschrijf de functie van de componenten, en hoe en waarom zij bijdragen
aan het doel. Stel vast wat de randvoorwaarden zijn voor een component
om to kunnen functioneren. Stel vast welke aannames gemaakt worden
over het functioneren van de componenten of dat deel van de buitenwereld
waar de component mee interacteert.

5. Valideer het model: is het model een adequate beschrijving van de werke-
lijkheid? Verifieer het aldus verkregen model: wordt het doel gerealiseerd?

6. Ga naar stap 1.

Het is waarschijnlijk zo dat meerdere decomposities mogelijk zijn, en dat er
een gekozen wordt die het beste lijkt to passen. Hiermee is de procedure een
instantie van de `empirical cycle of discovery' met als doel een steeds scherpere
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theorie van het spoorwegsysteem (Wieringa 1996). Een verschil is dat de cy-
clus niet verlaten wordt. Het is een doorlopend proces. Het erkennen van bet
doorlopende karakter betekent dat de diepgang in de eerste iteratie slagen niet
groot hoeft to zijn en dat deze redelijk vlot doorlopen kunnen worden. Het effect
daarvan is dat `snel' de eerste benaderingen van de collecties met requirements
beschikbaar komen.

Om een scherper beeld to kunnen krijgen zullen de beschrijvingen preciezer
moeten worden. Zo zullen in de eerste iteraties informele beschrijvingen gebruikt
worden, later komen semi-formele notaties in aanmerking en weer later formele
notaties. Dat betekent echter niet dat informele beschrijvingen verdwijnen,
immers formele teksten ontlenen hun betekenis aan de aanwezigheid van juist
informele teksten. Daarbij zijn informele teksten van essentieel belang voor
validatie door domeinexperts.

Ook is het to verwachten dat de validatie en verificatie in toenemende mate
formeler zullen worden. Een toename aan precisie zal er vermoedelijk ook toe lei-
den dat latere beschrijvingen een groter deelsysteem beschrijven dan eerdere be-
schrijvingen. Op een bepaald niveau van decompositie kan ik me voorstellen dat
het loont om het model to splitsen in beschijvingen gericht op specifieke spoor-
wegsystemen, bijvoorbeeld: emplacementen, rangeerterreinen en vrije baan; of
meer implementatie gericht: VPI, Siemens. Het wordt dan ook relevant om de
tot dan toe gevolgde `top down' benadering to combineren met een `bottom up'
benadering die werkt vanuit bestaande implementaties. Een vergelijking van ei-
genschappen van bestaande systemen met resultaten uit de top down benadering
levert inzicht over de wederzijdse compleetheid en validiteit. En ook, waar de
grens ligt tussen algemene principes enerzijds, en implementatietechniek en/of
locatie afhankelijke eigenschappen anderzijds.

Het vervolg van dit hoofdstuk is feitelijk een eerste, zij het zeer ruwe, itera-
tieslag.

6.2 Afbakening, Doel en Domein Decompositie

In deze paragraaf wordt een deel van het spoorwegsysteem geselecteerd. Ver-
volgens wordt het doel van dit deelsysteem geformuleerd. Ten laatste wordt een
eerste decompositie besproken.

6.2.1 Deelsysteem

Ik beperk me hier tot de meest prominente delen van bet systeem voorzover
die een directe relatie hebben met verplaatsingen en veiligheid. Typisch dus,
infrastructuur, treinen, beveiligingen, en gerelateerde noties. Ik laat buiten be-
schouwing bijvoorbeeld bet volgende: reizigers, dienstregelingen en de optimali-
satie daarvan, treindienstleiding, de apparatuur die de laatsten ter beschikking
staat. Toegegeven, het deelsysteem is vaag afgebakend, maar voor een eerste
iteratieslag acht ik bet voldoende zo.
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6.2.2 Doel
Het lijkt gerechtvaardigd om to stellen dat de activiteit waar de spoorwegen in
essentie voor staan is: vervoer van goederen en personen per spoor. Randvoor-
waarden van de operatie zijn: ten eerste, kosteneffectiviteit, althans, de uitgaven
moeten (maatschappelijk) verantwoord kunnen worden, en ten tweede, veilig-
heid.

Om aan deze voorwaarden, to voldoen zijn in het verleden allerlei beslissin-
gen genomen aangaande de infrastructuur en de gebruiksregels hiervan. Men
heeft wissels en seinen geintroduceerd, men heeft interpretatieregels van seinen
opgesteld. Om bepaalde situaties nit to sluiten werden koppelingen tussen on-
derdelen gemaakt, de eerste primitieve interlockings. Een eerste dienstregeling
is een eerste logistieke vervoersstrategie: optimalisatie van betrouwbaarheid ten
behoeve van aanbieders van vracht en passagiers. In de volgende paragraaf doe
ik een voorstel voor het stuctureren hiervan.

6.2.3 Decompositie
Om precies to zijn, in het deelsysteem onderscheid ik de volgende componenten.

1. de infrastructuur

2. de interlocking

3. de logistieke besturing

4. de treinen

Bij deze vier onderdelen lijken een viertal verzamelingen met afspraken to horen.

1. Het veiligheidsprincipe (bij de infrastructuur) specificeert veiligheid in de
meest abstracte zin, dat is geen ontsporingen en geen botsingen.

2. De regelmethode (bij de interlocking) is een oplossing die treinbewegin-
gen faciliteert en die het veiligheidsprincipe respecteert. De interlocking
controleert of de regelmethode gevolgd wordt.

3. De regelmethode en de logistieke strategie (bij de besturing). De besturing
dient de regelmethode to respecteren en tegelijkertijd deze op een handige
manier to gebruiken om inderdaad treinen to laten bewegen en zodoende
personen en goederen to verplaatsen.

4. De trein besturingsregels (bij de treinen). Treinen moeten weten hoe zich
to gedragen en hoe to reageren.

Een verzameling afspraken bevat zaken als aannames, protocollen, regels, in-
varianten, en requirements. Documenten en formalismen binnen de spoorweg-
organisaties kunnen gerelateerd worden aan deze onderdelen en verzamelingen
regels, als deel van de interne afspraken, of als deel van de interactie met andere
onderdelen.
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OBE- en OS-bladen zijn een communicatiemechanisme tijdens constructie
tussen infrastructuur enerzijds en besturing en interlocking anderzijds.

De route methodiek is een instantie van een regelmethode, een oplossing dus
om trein bewegingen mogelijk to maken conform het doel van het systeem.

Het seinregelement is een specialisatie en uitwerking van de route methodiek
om commando's en toestandsinformatie to communiceren met treinen.

Dienstregelingen zijn een onderdeel van een logistieke strategie. Een logis-
tieke strategie bevat ook regels die aangeven hoe om to gaan met vertragingen,
het uitvallen of juist het incidenteel toevoegen van lijnen.

Het algemene voorschrift is een geintegreerde beschrijving van eisen aan
tenminste de vier bovengenoemde onderdelen. De ontwerpvoorschriften zijn
specialisaties van het algemene voorschrift t.b.v. van specifieke implementaties,
bv. het ontwerpvoorschrift voor de VPI.

Ik zie het kennelijke gemak waarmee de genoemde documenten en formalis-
men zich laten plaatsen in de door mij gegeven structuur als een ondersteuning
van de gekozen decompositie. Een andere presentatie laat ook een interessante
relatie zien tussen de onderdelen en verzamelingen afspraken. Deze is met name
interessant vanuit verificatie oogpunt.

In abstracto ziet men een opeenstapeling van beperkingen van een toestands-
ruimte ten einde zo efficient en veilig mogelijk to kunnen werken. Dat men is
uitgekomen in de huidige situatie is arbitrair. In (Zigterman 1984) vind men
een kort overzicht van hoofdpunten uit de historische ontwikkeling, met name de
ontwikkeling van de interlocking techniek. De volgende suggesties zijn misschien
wat extreem, maar men had ook iedere trein zijn eigen spoor kunnen geven; al-
tijd kopstations kunnen verkiezen boven andere varianten; de voorrangsregels
van het wegverkeer kunnen invoeren. Wat vermoedelijk meer algemeen geldig
is is dat de beschrijvingen van complexe systemen tenderen naar gevalideerde
modellen die meer logisch dan fysisch georienteerd zijn, dat wit zeggen, beschrij-
vingen waarin de fysische werkelijkheid op dusdanige wijze gediscretiseerd is dat
het systeem voor mensen zo hanteerbaar mogelijk wordt en tevens uitspraken
over het model geldig zijn in de werkelijkheid. Het spoorsysteem is bij uitstek
gediscretiseerd: de ruimte is gepartitioneerd in secties; de aanwezigheid van
treinen is gediscretiseerd, een trein is wel of niet op een sectie; de besturingsme-
thode is gediscretiseerd door met seinen gebieden aan to geven waarbinnen een
trein zich mag verplaatsen, dit zijn, grofweg, de routes. Het streven naar logi-
sche modellering binnen de spoorwegen gaat zover dat vele veiligheidsaspecten
vermoedelijk uitgedrukt kunnen worden zonder tijd to betrekken.

In Figuur 6.1 zijn de eerder besproken vier onderdelen en de vier verzame-
lingen met afspraken geassocieerd aan toestandsruimten, acht stuks dus. Een
rechthoek staat voor toestandsruimte. Een omvattende ruimte schept voor-
waarden voor een deelruimte ervan; een activiteit in een deelruimte moet zich
er van vergewissen dat aan de voorwaarden van de omvattende ruimte en de
eigen definitie wordt voldaan. Een voorbeeld van het eerste geval: een tun-
nel uit `infrastructuur' schept verplichtingen voor de afinetingen van een trein
uit `treinen'. Een voorbeeld van het tweede geval: een machinist (trein) mag
niet van richting (vooruit/achteruit) veranderen alvorens toestemming van de
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Figuur 6.1: Inbedding van toestandsruimten.
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treindienstleiding to hebben ontvangen; de infrastructuur zal het mogelijk on-
verschillig zijn wat de richting is. Het kan voorkomen dat ruimtes samen vallen.
Als rechthoek X en Y binnen Z liggen en X en Y vallen samen, dan definieren
X en Y dezelfde deelverzameling van toestanden binnen Z. Bijvoorbeeld, de
ruimte `regelmethode' zou heel goed kunnen samenvallen met de ruimte gedefi-
nieerd door `interlocking'. In dat geval is de interlocking, wat men zou kunnen
noemen, maximaal expressief ten opzichte van de `regelmethode. Een ander
voorbeeld, als men volstrekt willekeurige opdrachten geeft aan treinen, dan zal
de ruimte opgespannen door de `besturing', `logistieke strategie' en `treinen' sa-
men vallen met de ruimte van de `interlocking'. Vermoedelijk zal een logistieke
strategie echter een dienstregeling volgen en bepaalde andere functies optimali-
seren, zoals bijvoorbeeld `zo min mogelijk wissels rijden', derhalve zal de ruimte
een deelverzameling zijn van wat de `interlocking' aanbiedt. In de figuur kan
men aangeven wat men onder fail-safe gedrag van een installatie kan verstaan,
namelijk, bij falen neemt de omvang van de toestandsruimte af.

6.3 Conclusie en Vervolgonderzoek
Uit de literatuur, uit conversaties met onze projectpartners, en uit eerder werk
uit de eigen onderzoeksgroep aan veiligheidseisen is gebleken dat het precies
vastleggen van een verzameling veiligheidseisen met een hoge dekkingsgraad en
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betrouwbaarheid een moeilijke en tijdrovende taak is. Sterker nog, het voort-
brengen en onderhouden van een verzameling veiligheidseisen vraagt om een
doorlopend proces. Op basis van deze constateringen is in dit hoofdstuk een
voorstel gedaan voor een iteratieve procedure die gebruikt kan worden om vei-
ligheid in toenemende mate van precisie to definieren. Een eerste iteratieslag is
vervolgens uitgevoerd in dit hoofdstuk. Hiermee is een eerste, zij het nog zeer
grove, beschrijving ontstaan.

De volgende iteratie zou denk ik moeten werken aan het verder decompo-
neren van de infrastructuur. Typische elementen in deze decompositie zijn:
wissel, sectie, sein, kruis en overweg. Van belang is verder om de regels die
ten grondslag liggen aan de opbouw van emplacementen uit de elementen be-
schreven worden en de toestanden van de elementen. Op deze wijze ontstaat
een eerste indicatie van de grootste toestandsruimte. Een ander onderwerp dat
in de volgende slag aan de orde zou moeten komen, denk ik, is de route me-
thodiek. Met deze twee resultaten, kan vervolgens de classificatie van eisen uit
(Fokkink 1995, Fokkink 1996) worden herzien. De stijl van beschrijven is in de
iteratieslag nog informeel. Misschien dat het handig kan zijn bepaalde require-
ments engineering hulpmiddelen (semi-formele notaties) zoals TRADE. Werken
in de stijl van Hansen (VDM) is zeker to vroeg in dit stadium.

Om het maken van de beschrijving, een langdurig proces, tot een succesvolle
onderneming to maken, moet de continufteit gegarandeerd worden. Immers het
is een inhaalrace, en dat in een veld dat in beweging is. Daarbij moet er ook een
afnemer van het product zijn, dat wit zeggen, iemand die de verzameling eisen
daadwerkelijk gebruikt om verificaties uit to voeren, de kennis over de eisen to
integreert in tools, methoden en andere veiligheidsbeheersing verhogende acti-
viteiten. Dit betekent dus zowel een toezegging en verplichtingsbereidheid van
betrokken partijen om gedurende enkele jaren to investeren in een groep perso-,
nen die veiligheid vastlegt, als een duidelijke toezegging van anderen, afnemers,
om van de resultaten gebruik to maken.
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