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S A M E N VAT T I N G

De hoeksteen van alle technische disciplines is het beginsel dat complexe systemen
volgens wel-gedefinieerde regels worden opgebouwd uit bouwstenen. Bijvoorbeeld,
in het kader van hardware design worden complexe systemen verkregen door aan
elkaar verbonden en inherent parallelle componenten, zoals transistors, logische
poorten, functionele componenten als adders en/of architectonische componenten
als een processor, samen te voegen. In dit proefschrift nemen we hetzelfde beginsel
als uitgangspunt om computersystemen te bestuderen. We bestuderen computersyste-
men en hun constructie op grond van een op component gebaseerd paradigma. We
behandelen met name de paradigma’s voor de component gebaseerde systemen die
een zuiver conceptuele scheiding bieden tussen computatie en interactie en daardoor
de herbruikbaarheid van individuele (heterogene) componenten en de dynamische
uitwisselbaarheid van componenten bevoordelen.
Het onderzoek dat in dit proefschrift gepresenteerd wordt bouwt voort op een
grote hoeveelheid reeds bestaande kennis op het gebied van coördinatie-talen en
-modellen. In dit kader worden componenten in twee groepen onderverdeeld: com-
ponenten die systeemspecifieke functionaliteit verschaffen en componenten die sys-
teemonafhankelijke interactie protocollen verschaffen, genaamd connectors.
De voornaamste bijdrages in dit proefschrift bevorderen de prominente lijn die
de afgelopen jaren in de wetenschap werd nagestreefd: het ontwikkelen van com-
positionele modellen voor component connectors. Hierbij wordt in het bijzonder
gewezen op de twee nieuwe compositionele modellen die worden voorgesteld voor
de context afhankelijke connectors: connector colouring en intentional automata. Het
gedrag van context afhankelijke connectors maakt het mogelijk de dataflow priority
en dataflow blocking uit te drukken, iets dat doorgaans moeilijk is om composition-
eel te modelleren. Connector colouring en intentional automata modellen leggen
het gedrag van context afhankelijke connectors compositioneel vast.
Verder biedt dit proefschrift een simulatie- en animatieframework voor connectors,
genaamd connector animation. Het dataflow gedrag van een connector wordt gesim-
uleerd door middel van visuele animatie. De visuele animaties zijn gebaseerd op
de connector colouring semantiek. We definiëren een formele refinement map van
het dataflow gedrag, van kleur-toekenningen naar animatie specificaties. Het voor-
naamste resultaat is dat de compositie van kleur-toekenningen goed overgedragen
wordt naar de refinement maps. Dit betekent dat wanneer twee kleur-toekenningen
samen te stellen zijn, de refinement van het resultaat ook te verkrijgen is door de
refinement van beide originele kleur-toekenningen samen te stellen.
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