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Samenvatting

Robuuste SOS Specificaties van Probabilistische Processen

In dit proefschrift wordt een theorie ontwikkeld voor specificatie-talen van nietdeterminis-
tische systemen in de context van metrische bisimulatie-semantiek. Deze theorie genera-
liseert en is een uitbreiding van de door Plotkin geïntroduceerde structurele operationele
semantiek. De belangrijkste bijdragen zijn:

• generalisatie van bestaande concepten voor metrische compositionaliteit

• formaten voor taal-specificatie met betrekking tot al deze concepten

• meta-theoretische resultaten voor metrische compositionele taal-specificaties

• een denotationeel model van metrische compositionaliteit voor taal-operatoren en
programma’s

• axiomatisatie van bisimulatie-afstand voor taal-operatoren en programma’s

We introduceren de notie van uniform continue taal-operatoren als een canoniek con-
cept voor metrische compositionaliteit dat eerdere voorstellen zoals niet-extensieve en
niet-expansieve operatoren generaliseert en het mogelijk maakt om te redeneren over re-
cursieve programma’s. Vervolgens ontwikkelen we een spectrum van formaten voor taal-
specificatie voor het spectrum van compositionaliteitseigenschappen gevormd door uni-
forme continuïteit, niet-expansiviteit en niet-extensiviteit dat het mogelijk maakt om si-
multaan onbegrensd recursieve, begrensd recursieve, niet-recursieve en keuze-operatoren
te specificeren. We bewijzen voor ieder van deze formaten compositionaliteitsresultaten
waarmee de afstand tussen programma’s kan worden vastgesteld en kan worden geve-
rifieerd of een programma-specificatie aan een bepaalde compositionaliteitseigenschap
voldoet. Complementair aan de resultaten over structurele specificatie ontwikkelen we
een denotationeel model dat op een gestratifieerde manier het primitieve gedrag van
programma’s formaliseert en de compositionaliteitseigenschap van taal-operatoren be-
paalt. Tenslotte levert een equationele axiomatisatie van de gedrags-afstand voor taal-
operatoren een algoritmische aanpak om algebraïsche eigenschappen af te leiden zoals
de afstand tussen programma’s.
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