
Processen en procesexpressies

J.C.M. Baeten en J.A. Bergstra

Een korte inleiding in een procestheorie, die gebruikt kan worden voor
de beschrijving (specificatie) van parallelle of gedistribueerde systemen,
en ook om de semantiek te beschrijven van een parallelle
programmeertaal. De taal is die van de procesalgebra, de semantiek
wordt gegeven met actie-regels en transitiesystemen.

Inleiding
Een belangrijke ontwikkeling in de informatica is een
beweging in de richting van computers met meerdere
processoren die parallelle berekeningen mogelijk ma-
ken, en in de richting van netwerken van computers
die ieder onafhankelijk werken, maar informatie met
elkaar uitwisselen, communiceren. Een exponent van
deze ontwikkeling is de interesse in parallelle pro-
grammeertalen als ADA, OCCAM en POOL, en in paral-
lelle architecturen zoals de parallelle reductiemachine.
In dit artikel presenteren we een notatiesysteem voor
parallelle (of concurrente), communicerende proces-
sen, waarmee we parallelle of gedistribueerde syste-
men kunnen beschrijven (specificeren), waarmee we
een semantiek van een parallelle programmeertaal
kunnen geven, en dat ook nuttig is bij het schrijven
van programma's in zo'n parallelle taal. We merken
hierbij op dat een variant van dit document is ge-
bruikt aan de Universiteit van Amsterdam om de stu-
denten te helpen bij het leren van de parallelle taal
POOL, en het schrijven van programma's in die taal.
We willen het begrip proces ruim uitleggen: men kan
denken aan het uitvoeren van een programma door
een computer of het uitvoeren van een algorithme,
maar ook aan het gedrag van een telefooncentrale of
koffie-automaat, of aan bepaalde handelingen van een
persoon. Het begrip proces is het centrale begrip van
de theorie en daarom kunnen we ook geen definitie
ervan geven (net zoals in de Euclidische meetkunde
de begrippen punt en lijn niet gedefinieerd kunnen
worden). We spreken over processen in onze syntax
door middel van procesexpressies, uitdrukkingen die
een proces voorstellen. We interpreteren deze expres-
sies door middel van transitiediagrammen in een
graafmodel. We zullen soms ook een procesexpressie
of de interpretatie daarvan als graaf, een proces noe-
men.
We beschouwen processen die concurrent plaatsvin-
den en die met elkaar kunnen communiceren. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan gedistribueerde systemen of
communicatieprotocollen. Een theorie over parallelle
processen, een zogeheten concurrency theorie, zal
zich concentreren op bepaalde aspecten en zal abstra-
heren van andere, zal bijvoorbeeld alleen de hande-
lingen van een persoon beschouwen en niet zijn emo-

ties en gedachten.
We gebruiken het formalisme van de procesalgebra
(zie bijvoorbeeld Baeten [Bi, B2] of Bergstra & Klop
[BK]). Het verschil met die theorie bestaat vooral
hieruit, dat we geen algebraische, axiomatische bena-
dering gebruiken, maar een benadering gebaseerd op
actieregels. Deze benadering maakt het mogelijk in
een kort tijdsbestek tot interessante voorbeelden te
komen. Aan de andere kant is er het nadeel dat niet
gemakkelijk over gelijkheid van processen, of over
verificatie van processen, gesproken kan worden.
We besluiten deze inleiding met een kort overzicht
van de inhoud. In sectie 2 bespreken we eindige ter-
men en de operatoren voor alternatieve compositie
(keuze, zowel deterministisch als non-deterministisch),
sequentiele compositie en parallelle compositie. In
sectie 3 behandelen we communicatie en encapsulatie.
In sectie 4 bespreken we het centrale thema van de
recursie. Dan behandelt sectie 5 enkele grotere voor-
beelden en wordt het onderwerp van de procescreatie
besproken. In sectie 6 geven we tenslotte een over-
zicht van enkele andere operatoren en verzamelen we
alle actieregels.

2 Eindige processen
2.1 Allereerst bekijken we een systeem zonder corn-
municatie. We beschouwen termen, die we opbouwen
uit de volgende ingredienten.
2,1.1 We hebben een aantal constanten a,b,c,... Eike
constante is een term. We noemen deze constanten
atomaire acties of stappen en we beschouwen ze als
ondeelbare acties, handelingen of gebeurtenissen. Pre-
cies hoeveel constanten we hebben zal van geval tot
geval verschillen en is niet belangrijk. De verzameling
constanten duiden we aan met A. A is wel altijd eindig.
2.1.2 We hebben een binaire operator als x en y
processen zijn, dan is ook x-y een proces. De opera-
tor staat voor produkt of sequentiele compositie; x.y
is het proces dat eerst x doet, en vervolgens y.
2.1.3 We hebben een binaire operator +: als x en y
processen zijn, dan is ook x+y een proces. De opera-
tor + staat voor som of alternatieve compositie; x + y
is het proces dat ofwel x doet ofwel y (maar niet bei-
de). In een term x + y wordt dus een keuze gemaakt
tussen x en y.
2.1.4 We hebben een binaire operator II: als x en y
processen zijn, dan is ook x H y een proces. De opera-
tor II staat voor merge of parallelle compositie (het En-
gelse woord merge betekent verweving of fusie). Het
proces x II y is het proces dat processen x en y parallel
uitvoert.
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2.2 Afspraken
Zo kunnen we bijvoorbeeld de volgende termen ma-
ken:
(a + b)c, ab + ac, alib, (allb)c, acllbc, (a +b)Ilc,

We nemen hierbij de volgende conventies in acht:
1. We laten de vaak weg. Ze betekent ab dus a-b.
2. We laten ook veel haakjes weg. Altijd geldt dat -

het sterkst bindt van alle operatoren en + het zwakst.
Er is geen rangorde tussen de andere operatoren. Zo
betekent ablic dus (ab)Ilc, en kunnen we de haakjes in
a(b + c) niet weglaten.
Deze conventies stemmen overeen met de conventies
voor de 'normale' +,.

2.3 Voorbeelden (uit [B2])
i Een eenvoudige koffie-automaat werkt als volgt: na
inworp van een kwartje kiest de klant tussen koffie en
chocolademelk. We hebben de volgende atomaire ac-
ties:

kwar
kof

choc

een kwartje wordt ingeworpen;
de automaat geeft koffie;
de automaat geeft chocolademelk.

Dan kunnen we de eenvoudige koffie-automaat be-
schrijven (specificeren) met de volgende term:

kwar. (kof + choc).

ii We gooien een muntstuk op. Met atomaire acties
worp, kruis, munt kunnen we dit proces beschrijven
met de volgende term:

worpkruis + worp.munt.

2.4 Definitie
Tot dusver hebben we het alleen over syntax gehad,
notaties voor processen. We geven een semantiek,
een formele betekenis aan de tot dusver ingevoerde
expressies met behulp van actieregels. Deze actieregels
maken elk proces tot een nondeterministische eindige
automaat (zie bijv. Lewis & Papadimitriou [LW] voor
de definitie daarvan). Met nadruk willen we hier ech-
ter opmerken dat we niet altijd processen die dezelfde
taal accepteren, als identiek willen zien. Merk ook op
dat dit slechts een van de vele mogelijke interpretaties
van procesexpressies is. Actieregels worden al langer
gebruikt in concurrency theoriedn, zie bijvoorbeeld
Plotkin [P]; in procesalgebra zien we actieregels in
Van Glabbeek [G].
De actieregels worden gepresenteerd in tabel 1. De
uitdrukking x54 y moeten we lezen als: proces x kan
een a-stap doen, en daarna hebben we proces y. In
tabel i zijn x,y,x',y' variabelen over processen: dat wil
zeggen dat we er een willekeurig proces voor in mo-
gen vullen. Het speciale symbool V gebruiken we om
een eindtoestand aan te geven; een proces dat geevo-
lueerd is tot V is getermineerd (let op: V is niet een
procesexpressie).

a a ,x 4 X = x+y 3 x
x r x+y

a>

x.y x'.y

x = x.y !-> y

x x' x II y x' II y

x = x 11 y y

y-a-*y'

x II y %x

R.a

R.+1

R.+2

R.+3

R.+4

R..I

R.2

RI 1

R.II2

R.I13

R.II4

Tabel I

2.5 Opmerkingen
De regels R.a spreken voor zich: het proces a kan
een a-stap doen, en termineert vervolgens. De regels
voor + drukken uit dat een stap van elk der alterna-
tieven mogelijk is; is echter een stap van een alterna-
tief gedaan, dan zijn wel de andere alternatieven afge-
vallen. De regels voor merge drukken uit dat stappen
van beide componenten mogelijk zijn, in willekeurige
volgorde. Op dit punt sluiten we echter nog uit dat
beide componenten tegelijk een stap doen (in de vol-
gende sectie komen we dit wel tegen bij de behande-
ling van communicatie).
Deze benadering van de merge heet in de literatuur
arbitrary interleaving of verweving. Hoewel er sommi-
ge mensen zijn (aanhangers van 'true concurrency'
theorieen) die dit een ontoelaatbare verwijdering van
de 'werkelijke' situatie vinden, blijkt het toch in de
praktijk adequaat te werken en is het welhaast onmis-
baar bij een algebraische benadering (als men proto-
collen wil 'doorrekenen').

2.6 Definitie
Net als voor een eindige automaat kunnen we hier
een transitiediagram of procesgraaf tekenen van een
bepaalde expressie. De expressie waarvan we uitgaan
is de wortel van het diagram (aangegeven door een
pijltje), de knopen van het diagram worden gegeven
door de expressie waarvan we uitgaan, en alle expres-
sies die we van daaruit kunnen bereiken door de ac-
tieregels, de zijden van het diagram tenslotte worden
gegeven door de actieregels. Duidelijker dan meer
woorden kunnen enkele voorbeelden aangeven wat
we bedoelen. Wel merken we nog op dat er niet twee
knopen kunnen zijn met dezelfde procesexpressie en
dat er tussen een tweetal knopen niet twee pijlen kun-
nen zijn met hetzelfde actielabel. Zie fig. 1.

Merk dan op dat de voorbeelden i en ii twee proces-
sen geven, die als automaat weliswaar dezelfde taal
accepteren, maar die we niet als identiek willen be-
schouwen: hun toestandsdiagram is duidelijk verschil-
lend, het ene proces heeft meer toestanden als het an-
dere (voorbeeld 2.3.1 is als i, voorbeeld 2.3.2 als ii).
Zo heeft het ene proces een toestand waar zowel b als
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Figuur

c kan volgen en het andere proces heeft toestanden
waar de een of de ander kan, maar niet allebei. Als
om de een of andere reden actie c niet uitgevoerd kan
worden, kan het proces in ii vast komen te zitten (kan
in een deadlock geraken, zie hier beneden), maar het
proces in i niet (er is een alternatief). Dit is de reden
dat we de gelijkheidsnotie van de automatentheorie
afwijzen. We hebben een strengere gelijkheidsnotie.
Precies welke processen we als gelijk beschouwen zul-
len we niet expliciet maken. Eén mogelijkheid is de
volgende: we beschouwen processen die isomorf zijn
als grafen identiek: hierbij kijken we niet naar de la-
bels van de knopen maar wel naar de labels van de
zijden. Zo kunnen we de processen in iv en v gelijk
beschouwen: zij verschillen slechts in de namen van
de knopen. We zullen op deze gelijkheidsnotie niet
verder ingaan (er zijn nog enkele problemen daar-
mee: zo hebben processen a en a+a dezelfde grafen,
maar ba + ba en ba + b(a + a) niet (het laatste pro-
ces heeft een knoop met label a + a en een knoop
met label a).

2.7 Definitie
Laten p en q gegeven procesexpressies zijn. We noe-
men q een toestand van p als q voor komt in (een
knoop van) het transitiediagram van p. (Let op: V is
nooit een toestand, omdat het geen procesexpressie
is.) Zo heeft het proces alib toestanden alib, a en b.

2.8 Definitie
We zeggen dat een proces in een deadlock is (stag-
neert) als het geen enkele actie kan doen. Als p dus
zo'n proces is, hebben we 13274 q en p3/4 V voor elke
a,q; geen enkele pijl vertrekt van p. Een proces kan
deadlocken als het een toestand heeft die een dead-
lock is.

3 Communicatie
3.1 In deze sectie breiden we de theorie van sectie 2

uit, zodanig dat we ook communicatie tussen proces-
sen kunnen beschrijven. We beschrijven slechts een
zeer beperkte vorm van communicatie, namelijk de

zogenaamde leesIschrhf-communicatie. Hierbij denken
we aan een netwerk van een aantal processen en een
aantal poorten of kanalen daartussen. De processen
kunnen over de poorten communiceren, boodschap-
pen uitwisselen.
Het netwerk in fig. 2 heeft processen S,P,R,T en
poorten 1,2,3,4,5.

1 2

4

Figuur 2

5

3

Poorten 1,2,4 kunnen gebruikt worden om onderling
informatie uit te wisselen (zijn intern), terwijl poorten
3,5 verbindingen zijn met de buitenwereld, met de
omgeving (ze zijn extern). We vatten boodschappen
op als elementen van een eindige dataverzameling D.
Dan hebben we de volgende atomaire acties:

s(d) = zend datum d langs poort j;
r(d) = ontvang datum d langs poort j;
ci(d)) = communiceer datum d langs poort j.

Nu is de actie ci(d) het resultaat van de communicatie
van s(d) en r(d), dat wil zeggen dat als in het voor-
beeld het proces T een actie s2(d) doet, en tegelijker-
tijd doet proces S een actie r2(d), dan treedt de com-
municatie c2(d) op, en wordt dus een d overgestuurd
van T naar S. We noemen dit mechanisme synchrone
communicatie. Merk ook op dat communicatie als
hier beschreven symmetrisch is (zenden en ontvangen
zijn verwisselbaar).

3.2 Definitie
We noteren een communicatie als volgt:

s(d) ri(d)=ci(d) rj(d)1s(d)=c(d)

Als twee atomaire acties niet communiceren, is hun
samenstelling niet gedefinieerd, dus als d*e en i*j
hebben we bijvoorbeeld dat s(d) ri(e), sj(d) r(d),
sj(d)Isi(d) niet gedefinieerd zijn. We beschrijven corn-
municatie met de actieregels in tabel 2.

y',a I b=c= xlly%x'lly' R.115

x%4,y.t*y',a1b=cxlly2.*y' R.116

b=cxlly%x* R.117

044,yi2--> 4,a1b=cxlly-C--> R.118

Tabel 2

3.3 Opmerking
In tabel 2 is c een actie q(d), voor zekere poort j en
datum d. Verder geldt dan a s(d) en b ri(d), of
net andersom. De regels R.115-8 zijn een aanvulling op
de regels R.111-4 voor de merge uit tabel I.
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3.4 Encapsulatie
Als we nu het proces si(d)(d) beschouwen, hebben
we behalve de mogelijkheid, een ci(d)-stap te doen,
ook nog de mogelijkheden si(d) en ri(d). Deze moge-
lijk heden zijn vaak ongewenst: we willen geen losse
'helften' van communicaties zien, maar alleen de ge-
slaagde communicaties. Daarom willen we deze helf-
ten verbieden. We doen dit met de encapsulatie ope-
rator a., die de atomaire acties uit H verbiedt (H is
een verzameling atomaire acties). De encapsulatie-
operator is eenvoudig te beschrijven met actieregels,
zie tabel 3.

x a e H= aH(x)% aH(x')
x J, a (4 H aH(x)%

R.a1

R.a2

Tabel 3

In de regel gebruiken we de encapsulatie-operator om
helften van communicaties te verbieden; communica-
ties tussen processen vinden plaats langs interne poor-
ten in het voorbeeld van fig. 2 nemen we dus H =
{rj(d), si(d) : dED,j=1,2,4).

3.5 Transitiediagrammen
Zij H = {r(d),s(d) : clef)). We tekenen enkele
trarisitiediagrammen.

Figuur 3

_(d)iK ags(d) 11 r(d)) >c_KD

3.6 Voorbeelden
Als we voor het gemak poortnamen en data-elemen-
ten weglaten, hebben we als enige communicatie
rls= Zij H={r,s}. Dan hebben de processen
rds. rsIsr, aff(rslIsr), 3H(rIls).aH(s lIr) geen deadlock,
de processen awl-110.4(s lIro wel. Het proces
a.(0s) is in een deadlock.

4 Recursie
Tot nu toe hebben we het steeds gehad over eindige
processen, d.w.z. processen die maar eindig veel op-
eenvolgende stappen kunnen doen. Als we echter
praktijkvoorbeelden beschouwen, vinden we steeds
processen die een onbegrensd aantal stappen kunnen
doen. Het volgende voorbeeld kan dit verduidelijken.

4.1 Voorbeeld
We beschouwen een eenvoudige koffie-automaat K.
Eerst wordt een kwartje ingeworpen (atomaire actie
kwar), daarna geeft de automaat een kopje koffie
(atornaire actie kof), waarna K weer in de uitgangspo-
sitie terug is gekeerd. Om dit aan te geven schrijven
we de volgende vergelijking op:

K=kwarkof-K.

Dit is een recursieve vergelijking: in de definitie komt

het te definidren object weer voor. Het transitiedia-
gram van dit proces ligt ook voor de hand, zie fig. 4.

kof

Figuur 4

In het vervolg zullen we deze manier om een proces
te geven formeel maken. Een koffie-automaat kan
niet echt oneindig veel stappen doen, maar het aantal
stappen is niet bij voorbaat begrensd, en dit duiden
we op deze manier aan. Eigenlijk hebben we hier
meer te maken met iteratie dan met recursie; toch is
de benadering met recursie een goede manier om bier
tegen aan te kijken.

4.2 Definitie
We gaan nu termen beschouwen die niet alleen opge-
bouwd zijn uit atomaire acties en operatoren, maar
die ook gemaakt kunnen zijn met behulp van recur-
sie. Allereerst het simpelste geval: zij X=s(X) een re-
cursieve vergelijking, dan is X een variabele en s(X) is
een term waar de variabele X weer in voor kan ko-
men, maar geen andere variabelen. Dan stelt de vol-
gende expressie een proces voor:

(X X=s(X)).

X is een zogenaamde formele variabele: hij dient al-
leen om de plaatsen aan te geven, waar het te definie-
ren proces hoort te staan. Dit is een essentieel ander
gebruik van variabelen als in de tabellen: daar kun je
een willekeurig proces voor invullen, hier gebruiken
we een variabele voor een definitie. Daarom onder-
scheiden we beide typen ook typografisch: in recursie-
ve definities gebruiken we altijd hoofdletters. We
hebben hier een gebonden variabele: dit wil zeggen
dat we hem kunnen vervangen door een andere:

(XIX=s(X)):-.=-(YIY=s(Y)).

Informeel schrijven we vaak X in plaats van
(XIX=s(X)), als duidelijk is over welke vergelijking
het gaat. Voor de verticale streep kan er in plaats van
X ook een term staan, waar X in voor kan komen,
dan krijgen we dus expressies als volgt:

(t(X)IX=s(X)).

We kunnen deze expressies ook samenstellen, en dit
gaat zoals je denkt: als X en Y twee verschillende va-
riabelen zijn, en p is een term zonder variabele, dan
hebben we de volgende identificaties:

pF---(pIX=s(X))

(t(X)1X=s(X))+13'0(X)+ IDIX=s(X))
p+(t(X) I X=s0o)-----(p+too I x=s00)
(t(X) I X=s(X))+(u(Y) =v(Y))--(too+u(Y) I

X=s(X), Y=v(Y))

217
INFORMATIE JAARGANG 30 NR. 3

PAG. 177 T/M 248 1988

x',

aH(rds),

kwar

I

I



(en net zo voor
De laatste expressie heeft twee recursieve vergelijkin-
gen. In het algemeen beschouwen we stelsels van re-
cursieve vergelijkingen. Dan hebben we variabelen
Xi, X2 ..., X, termen sl, S2, ..., Sr, waar de variabelen

X1, X2, ..., Xn weer in voor mogen komen en krijgen
we de volgende expressies (1 Lck.-c.n):

..., X =s,((1,...,xn)).

We definieren actieregels voor deze processen op de
volgende manier. Zij E een stelsel recursieve vergelij-
kingen, waaronder de vergelijking X = S. Dan is (s
E) een expressie als boven. Dit geeft de actieregels in

label 4.

(s I E) y (X I E) y

(s I E)2-) (X I W->

R.rect

R.rec2

Fabel 4

4.3 Voorbeelden
We tekenen enkele transitiediagrammen. We geven
een korte uitleg hoe we aan i komen: wegens a
geldt a.(X I X=aX)P.-4(X I X=aX). Maar a.(X
X=aX) (aX X=aX), en dus (aX X----aX(X I
X=aX). Een toepassing van regel R.rect geeft dan
(X X=aX)g-)(X I X=aX),

I X=aX) ) a X I X=Xa7)

iv
--0( (X I X=X II Y, Y=a>

Figuur 5

4.4 Voorbeeld
We geven het voorbeeld van een semafoor. Zij n een
gegeven positief geheel getal, de capaciteit van de se-

mafoor. Het stelsel vergelijkingen voor de semafoor,
met poort 1, waarover data p en v ontvangen kunnen
worden, heeft variabelen S,9 S4, ..., SP,. Het stelsel
vergelijkingen E is als volgt:

Sg = ri(P).S1
S1,1 = r1(p)S,(+1 + r1(v)S1,1-1

= r1(v)-Sg-i.

a

als O<k<n

Dan is (S?, E) het proces dat de semafoor defi-
nieert.
Om aan te geven waar een semafoor voor gebruikt
kan worden geven we een simpele uitwerking van het

probleem van mutual exclusion. Dit probleem treedt
op in een gedistribueerd systeem, als ten hoogste n
processen tegelijk van een bepaalde resource gebruik

mogen maken. Een proces is in zijn kritieke sectie,
als hij van de resource gebruik maakt, anders in zijn

niet-kritieke sectie. We omkleden nu elke kritieke

sectie met de signalen naar de semafoor: al(p) als de
kritieke sectie ingegaan wordt, en s1(v) als eruit ge-
gaan wordt. We kunnen dit uitwerken als volgt.
Zij gegeven de processen A en B door de volgende
vergelijkingen:

A= nietkritAs1(p)kritA.s1(v).A
B= nietkritE3s1(0.kritB.s1(v).B.

Definieer verder H = fs1(p),s1(v),r1(p), r1(v)). Bekijk
dan het volgende proces:

ME=3H(AIIBII S7).

Dan kunnen we inzien dat A en B niet tegelijk in hun
kritieke sectie kunnen zijn (A is in zijn kritieke sectie
in toestanden kritA.51(v).A en 51(v).A,.en voor B ana-
loog).

4.5 Voorbeeld
We geven het voorbeeld van een éen-datum buffer.
Een buffer met invoerpoort 1 en uitvoerpoort 2, B12,
geven we met de volgende recursieve definitie.

B12 = (X I X = Seen r1(d)'s2(d).X).

De som-notatie in deze definitie is een afkorting. Als
D = (d1, d2, d), wordt de recursieve vergelijking
als volgt, als we hem uitschrijven.

X=r1(d1)s2 (d1).X+r1(d2).s2(d2).X + +
r1 (c1).s2(dn).X.

Evenzo kunnen we een recursieve definitie geven van
een één-datum buffer B23 met invoerpoort 2 en uit-
voerpoort 3. Het is instructief het transitiediagram te
bekijken van proces 3H(B12IIB23), waar H = {r2(d),

s2(d) : d e D). Dit proces kunnen we opvatten als
een twee-datum buffer.

5 Uitgebreide voorbeelden
In deze sectie bekijken we enkele uitgebreidere voor-
beelden. Eerst beschrijven we een communicatie-pro-
tocol, het zogenaamde alternating bit protocol, en ver-
volgens bekijken we een sorteeralgorithme, een zoge-
naamd systolisch systeem. Bij dit laatste systeem heb-
ben we het mechanisme van de procescreatie nodig.

5.1 Alternating bit protocol
Communicatieprotocollen houden zich (onder andere)
bezig met het probleem informatie te sturen over een
onbetrouwbaar kanaal. Hier beschrijven we een een-
voudige versie van het zogenaamde Alternating Bit
Protocol (zie ook [Bi, Bz] of [BK]). In figuur 6 moe-

Figuur 6

218

INFORMATIE JAARGANG 30 NR. 3

PAG. 177 T/M 248 1988

,11).

(tX1,...,Xn)1 X1 =s1(X1,...,Xn),

1

A-A7

1 1

1

-,4C(X 1 X=a +bY,Y=c+ dX)

(Y 1 X=a + bY, Y=c+

Qn

1

(X )
\ 4

zs

ii]

)



ten data uit een dataverzameling D verstuurd worden
van poort 1 naar poort 2, zonder data kwijt te raken
of bij te krijgen en zonder de volgorde te veranderen.
Het kanaal K kan echter data goed doorsturen of ver-
minken. We bespreken achtereenvolgens de vier com-
ponenten.

5.2 Zender
De zender S leest een datum d bij poort 1 in en ver-
stuurt de boodschap dO over 3, net zolang tot een
ontvangstbevestiging 0 over 5 ontvangen wordt. Dan
wordt het volgende datum gelezen en met een 1 door-
gestuurd; de ontvangstbevestiging is dan 1. Daarna is
weer 0 aan de beurt, en zo is de 0,1 dus het alterne-
rende bit. Dit drukken we uit met het volgende recur-
sieve stelsel.

S = &ISI k = 0,1
k = 0,1, d E D

Skd = s3(dk)Tkd k = 0,1, d E D.
Tkd = (r5(1-k) + r5(ce))Skd + r5(k)

Sk = Ida) rl(d)Skd

ce betekent checksum error, die optreedt als een
boodschap verminkt is.

5.3 Kanalen
K is het datatransmissiekanaal, en stuurt data van de
vorm dO, dl door. Data kunnen echter ook verminkt
worden en dan wordt ce doorgestuurd. We gaan er
dus van uit dat een verkeerde transmissie herkend

c3(el)

V
0

C4 (d0)

C6 (0)

C5 (ce)

c
5

(0)

Figuur 7

kan worden, bijvoorbeeld met een checksum. K wordt
gegeven door de volgende vergelijking:

K = F r3(f)(i.s4(f)+i.s4(ce))K.

In deze vergelijking is F = (d0,d1 : d E D}, de verza-
meling over te sturen frames. Voorts laten we beide
alternatieven voorafgaan door een interne acne I. Dit
is om de keuze non-deterministisch te maken; hij kan
nu niet beinvloed worden door de omgeving (deze op-
merking kunnen we nog wat uitleggen: als de i's ont-
breken kan de omgeving met de operator a{,s(e,)) al-
tijd de juiste keuze afdwingen; met i's heeft deze ope-
rator bij de verkeerde keuze deadlock tot gevolg).
Het ontvangstbevestigingskanaal L werkt net zo als K,
en ontvangt data 0,1 over poort 6, en stuurt die, of
ce, door over poort 5.

L = ko1 r6(k)(is5(k) is5(C*1-.

5.4 Ontvanger
De ontvanger R ontvangt langs poort 4 data dO, dl,
schrijft de d bij 2 als deze al niet eerder ontvangen
was, en stuurt de 0 resp. 1 als ontvangstbevestiging
bij poort 6. De ontvanger wordt gedefinieerd met het
volgende recursieve stelsel.

R = R1R0R
Rk = (Ida) r4(dk) + r4(ce))s6(k)Rk +
Ede!) r4(d(l-k))-s2(d)s6 (1-k) k = 0,1.

5.5 Samenstelling
We stellen deze vier processen nu samen met parallel-
le compositie. Daarbij moeten we communicatie-helf-
ten langs interne poorten encapsuleren, dus we defi-
nieren

H = {rn(d), s(d) : n = 3,4,5,6, d E 0),

en krijgen tenslotte het alternating bit protocol ABP:

ABP = aH(slIKIILIIR)

(eigenlijk moet hier staan ABP = (aH(S!IKILDR) I E),
waar E bestaat uit alle vergelijkingen in 5.2, 5.3 en
5.4).

5.6 Transitiediagram
We kunnen dan het volgende transitiediagram aflei-
den voor het proces ABP (alle termen in de knopen
zijn weggelaten), in figuur 7. Ook zijn weggelaten de
splitsingen bij de wortel en de knoop rechtsonder (bij
die knopen is er een splitsing tussen alle r1(d), voor d
E D. Een daarvan is getoond.

5.7 Intern vs. extern
Bij een gedistribueerd systeem als dit willen we laten
zien, dat het het gewenste externe gedrag vertoont.
Externe acties zijn acties aan de exteme poorten, in-
terne acties zijn communicaties bij interne poorten en
andere acties van het systeem. In dit geval hebben
we:

externe acties: E = {r1(d), s2(d): d E DI,
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interne acties: I = {cn(d) : n = 3,4,5,6, d E 0) LJ

{i}.
(Dus de verzameling van alle acties van het proces
ABP valt uiteen in drie disjuncte delen: E, I, H.)

Voor we kunnen zeggen in welke zin dit communica-
tieprotocol het gewenste externe gedrag heeft, hebben
we enkele definities nodig.

5.8 Definities
We zeggen dat een proces in een livelock is als het al-
leen nog maar interne acties kan uitvoeren en ook
niet kan termineren. Een proces kan in een livelock
raken als het proces een toestand heeft die een live-
lock is. We zien aan het toestandsdiagram van ABP
dat dit proces geen livelock heeft; nochtans is het bij
dit proces wel mogelijk oneindig veel opvolgende in-
terne acties uit te voeren, namelijk door in een van
de zijlussen rond te blijven cirkelen.
We noemen een keuze fair (althans in een eindig
transitiediagram) als alle alternatieven een positieve
kans hebben gekozen te worden; als de keuze steeds
herhaald wordt, zullen dan alle mogelijkheden aan
bod komen. Zo zullen we in het geval van het alter-
nating bit protocol aannemen dat de splitsingen in het
transitiediagram fair zijn: dit komt erop neer dat we
aannemen dat de kanalen K en L niet steeds dezelfde
keuze maken, dus niet steeds fout werken (en ook
niet steeds goed werken). We zeggen in dit geval ook
wel dat de kanalen fair zijn.

5.9 Conclusie
Onder de aanname dat de kanalen fair zijn, kunnen
we aan de hand van het transitiediagram inzien dat bij
het alternating bit protocol elk datum d, dat bij 1
wordt ingelezen, ook bij 2 weer verschijnt. In deze
zin is het alternating bit protocol dus een correct corn-
municatieprotocol.
Nu bespreken we, voor we aan het volgende voor-
beeld beginnen, eerst het mechanisme van de proces-
creatie.

5.10 Procescreatie
Zij D een verzameling data, op basis waarvan we een
nieuw proces creeren. Dan hebben we speciale ato-
men cr(d) en ff(d), voor elke d in D. cr(d) zegt dat
een nieuw proces gecrederd moet worden, op basis
van informatie d, en ff(d) zegt dat een nieuw proces
gecrederd is op basis van d. Voorts hebben we een
functie (I) van data naar processen. 4)(d) is het proces
dat opgestart is door cr(d) (en ook al is geinitiali-
seerd). De speciale operator E4, implementeert dit al-
les. Deze operator wordt beschreven met actieregels
in tabel 5. Daar is cr(D) = {cr(d) : d E D}.

x x', a e cr(D) Eo(x')

x )1, a e cr(D) E(x)

x er(di4x' = E(x) '6(d-4E0(4(d)11x')

X cr(d-44 E(x) (c11)E4(0(d))

R.E1

R.E2

R.E3

R.E4

Tabel 5

5.11 Voorbeeld
Zij D = {d}, (I)(d) = cr(d). Uit het transitiediagram
van het proces E4,(cr(d)) blijkt, dat we in dit simpele
geval al te maken hebben met recursie; immers
E4,(cr(d)) heeft hetzelfde transitiediagram als (X I X =
Ct(cI)-X).

Figuur 8

ad)

5.12 Sorteren
We beschrijven nu het voorbeeld van een systolisch
sorteeralgorithme. De beschrijving met procesexpres-
sies is overgenomen uit Kossen & Weijland [KW]. In
de te beschrijven sorteermachine kan een rij getallen
worden ingevoerd (elementen van een eindige geor-
dende verzameling D), en dan kan de machine ze
weer op volgorde van grootte uitvoeren. We beschrij-
ven een dynamische sorteermachine, die naar behoef-
te zijn geheugenruimte kan uitbreiden. De machine
bestaat uit een aantal identieke cellen. Elk van deze
cellen heeft twee geheugenplaatsen, geheten min en
max, en twee poorten. We krijgen een rij van deze
cellen. Fig. 9 toont de cel Ci, het i-de element van de
rij.

Figuur 9

min max

5.13 Specificatie van een cel
Een cel kan leeg zijn, édn element bevatten of twee
elementen bevatten.

. Als de cel leeg is, kan hij dat signaleren naar links
s1(0)), kan hij opgeruimd worden in geval hij niet
meer nodig is (r,(stop)), of kan hij een datum ontvan-
gen van links (r,(d)). In het laatste geval zal hij een
nieuwe lege cel aan de rechterkant credren, zodat er
altijd precies den lege cel is (cr(i+1)). (0 en stop zijn
speciale symbolen, die niet in D zitten.)
2. Als de cel den element bevat, kan hij een tweede
datum ontvangen (r1(e)), waarna de elementen geor-
dend worden, of hij kan zijn datum naar links sturen
(s,(d)), waarna hij leeg geworden is en de overbodige
lege cel rechts zal opruimen (ski, (stop)).
3. Als de cel twee (geordende) elementen bevat, kan
hij een nieuwe datum ontvangen (r(0), waarna het
grootste element wordt doorgestuurd (s1+1(e)), en de
overgebleven data geordend worden. De andere mo-
gelijkheid is dat het kleinste element naar links ge-
stuurd wordt (s,(d)). Dan moet een nieuw element
van rechts komen (r1.4.1(0), waarna weer geordend
wordt, of de cel hoort van rechts dat die cel leeg is
(r1+1(0)), waarna een cel met den element overblijft.
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We hebben de volgende vergelijkingen:

= Xci D r',(d)-cr(i +1 ).C1,(d) + r1(stoP) + si(0):CO,
C1,(d) = ZeE D r,(e).CZ(min(d,e), max(d,e)) + si(d).S,1(stop).CO1 (d E D)
CZ(d,e) = lie D r,(f)-sH-1(e).C2,(min(d,f), max(d,O) + (d,e E D,

+ s,(d).(ZrE D ri-1-1(f).C2,(min(e,f), max(e,f)) + ri+1(0).C11(e))

5.14 Specificatie van de machine
De machine begint met den lege cel (C01). We defi-
nieren de encapsulatie-verzameling en procescreatie-
functie, en dan de machine SORT:

H = fri(x), s(x) : i > 1, x E D (0, stop))
(1)(i) = CO, (i > 1)
SORT = 3ii(E4(C01)).

5.15 Voorbeeld
We geven een voorbeeld van een sessie met deze sor-
teermachine in fig. to.

input 3

input 7

input 2

input 12

input 15

input 4

output 2

input 9

input 1

output 1

output 3

output 4

output 7

output 9

output 12

H I I

UU UR Mil
UM UU
UM UM UM ME

UU UM ME Mil
U UU MO ME

UU U UM ME NM
UU U MM E

output 15 I I

Figuur m

6 Appendix
In deze appendix noemen we enkele andere operato-
ren en verzamelen we alle actieregels.

6.1 Prioriteitsoperator
De prioriteitsoperator 0 geeft sommige atomaire acties
voorrang boven andere. Gegeven is een bepaalde par-
tidle ordening op atomaire acties, >. Als a > b, dan
heeft a prioriteit over b, en als acties a en b uitge-
voerd kunnen worden, dan zal de operator 0 alleen
de mogelijkheid a overhouden.
De operator kan gebruikt worden om interrupts te
modelleren (door ze hogere prioriteit te geven) of om
foutmeldingen te genereren als geen systeemactie mo-
gelijk is (door de foutmelding lagere prioriteit te ge-
ven) en kan ook gebruikt worden om asymmetrische
communicatie te beschrijven.
De actieregels zijn te vinden in de tabel beneden.
Omdat in deze regels een negatieve conditie voorkomt
(een stap kan gezet worden als een stap van hogere
prioriteit niet gezet kan worden) treden complicaties
op en kan het transitiediagram niet altijd worden ge-
tekend. Het volgende voorbeeld kan dit duidelijk ma-
ken. Zij weer rIs=c en zij c > s de enige priori-
teit. Beschouw dan de volgende recursieve vergelij-
king:

X = r 11 00a(c)(s + X).

Met de regels van tabel 6 kunnen we dan afleiden dat
X een c-stap kan doen, precies als X geen c-stap kan
doen, en we vinden zo een tegenspraak.
Deze complicaties treden niet op als we alleen guar-
ded recursieve vergelijkingen toelaten, waarin elke va-
riabele voorafgegaan wordt door een atoom (zie [B2]
of [BK] voor het begrip guarded).

6.2 Toestandsoperator
De toestandsoperator A kan gebruikt worden om toe-
standsafhankelijke acties en gevolgen te beschrijven.
A heeft een toestandsvariabele o als index. Als in toe-
stand a een actie a mogelijk is, zal een actie b E
act(a,a) feitelijk gebeuren, en komen als resultaat
daarvan in toestand eff(a,b,a). Hier is act een functie
die aan een atomaire actie en een toestand een verza-
meling atomaire acties toevoegt, en eff is een functie
die aan een atomaire actie a, een element van ac-
t(a,o) en een toestand een nieuwe toestand toevoegt.
Om een voorbeeld te noemen: stel dat we een pro-
gramma hebben waarin een variabele x voorkomt. De
toestand a onthoudt de waarden van alle variabelen in
het programma; variabelen hebben waarden in data-
verzameling D. Als een actie read(x) mogelijk is, dan
hebben we act(read(x),a) = {r(d) : d E 0) en
eff(read(x), r(d), a) = a(x/d) (de functie a met d inge-
vuld voor de waarde van x). Als de test x=0? moge-
lijk is, hebben we act(x=0? a) = (i een interne ac-
tie) als a(x) = 0 en act(x=0?, a) = 0 als a(x) *0.
Het is niet moeilijk deze lijst uit te breiden met ande-
re acties.
De toestandsoperator kan gebruikt worden om een
semantiek te geven van een programmeertaal, waar-
door elk computerprogramma in onze procestheorie
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vertaald kan worden. Voor een semantiek van POOL,
zie Vaandrager [V]. Ook kan asynchrone communica-

tie ermee gemodelleerd worden.

6.3 En verder
De gegeven lijst kan nog uitgebreid worden met ande-

re operatoren, zoals de herbenoemingsoperator, de lo-
calisatie-operator en de chaining operator. Meer de-
tails kunnen gevonden worden in [B2], [BK] of [V].

6.4 Tot slot geven we een tabel waarin we alle actie-
regels verzamelen. In deze tabel is E een guarded
stelsel vergelijkingen, waaronder de vergelijking X =
s, en betekent X-12to dat voor geen enkel proces x'
X12-> X' geldt, en dat X124V ook niet geldt.

a a->

x a> x' = x+y a> x'

x A/ = x+y -a)

a a ,

X X'zr1 X'y4Xy
x x.y y

x xIIya>y
ya>y'
ya),/ = xIlya-)x

xa)-4,y12->y',a1b.--cx1IyS>y
xane,yt-2-))),a1b=cx11y9->x'
xa)-4,y12-)4,a1b=cx11y-C-)-si

R.a

R.+1

R.+2

R.+3

R.+4

R..1

R..2

R.II 1

R.I12

R.II 3

R.II 4

R.I15

R.I16

R.II 7

R.II 8

x x', a e H= aH(x)%dH(x') R21

x -a-+ q, a H aH(x) R.a2

(s I E)!.oy (X I E)%y
(s 1 E)%4 (X I E)%4

x x', a cr(D) = E41(x)% E(x)

x a e cr(D) E(x)
x cr(d-Lx' = E0(x).6.(q4E4,(0(d) x')

ar(dIr," E(x)
Fr(d13E0(4(d))

x fa) x', Vb>a x Pk> = 0(x) 0(x)

x Vb>a x Pi)

R.recl

R.rec2

R.E1

R.E2

R.E3

R.E4

R.01

R.02

a
X -4 X, ,be act(a,a)A0(x)--)Aeff(a,b,a)(x)R.A1

a bno(x)) I

x q, b act(a,o) v R.A2

Tabel 6

Referenties
[131] J.C.M. Baeten, 'Proces algebra', Informatie 28 (t), blz. 26-32,

1986.

11321 J.C.M. Baeten, Procesalgebra, Kluwer Bedrijfswetenschappelij-

ke Uitgaven 1986.
[BK] J.A. Bergstra & J.W. Klop, 'Process algebra: specification and
verification in bisimulation semantics', in: Math. & Comp. Sci. II,

CWI Monograph 4 (eds. M. Hazewinkel, J.K. Lenstra & L.G.L.T.
Meertens), blz. 61-94, North-Holland, Amsterdam 1986.
[G] R.J. van Glabbeek, 'Bounded nondeterminism and the approxi-
mation induction principle in process algebra', in: Proc. STACS 87

(F.J. Brandenburg, G. Vidal-Naquet & M. Wirsing, eds.), Springer

Lecture Notes in Comp. Sci. 247, blz. 336-347, 1987.
[KW) L. Kossen & W.P. Weijland, 'Correctness proofs for systolic al-
gorithms: palindromes and sorting', FVI rapport 87-04, Universiteit
van Amsterdam 1987.
[LP) H.R. Lewis & C.H. Papadimitriou, Elements of the theory of

computation, Prentice Hall 1981.
[P] G.D. Plotkin, 'An operational semantics for (SP', in: Proc. Conf.

Formal Descr. of Progr. Concepts II, Garmisch 1982 (E. Blamer.

ed.), pp. 199-225, North-Holland, Amsterdam 1982.
IVIF.W. Vaandrager, 'Process algebra semantics of POOL', rapport

CS-R8629, Centrum voor Wiskunde en Informatica, Amsterdam

1986.

J.C.M. Baeten en J.A. Bergstra zijn werkzaam aan de Universiteit van
Amsterdam, Vakgroep Programmatuur. De heer Bergstra is tevens
werkzaam bij de Vakgroep Logica van de Rijksuniversiteit Utrecht.

222

INFORMAT1E JAARGANG 30 NR. 3

PAG. 177 T/M 248 1988

-CIO

x%x'

x x', y y',a I b=c= xII y x'll y'

94 J

e

4

= 0(x) -%

E

a a ,
y y , x+y y

y x+y 4

9-) J =

=

-a-4

I,

x =

NI,

=

o

x]y%xlly'

,


