
VU Research Portal

Clocks, Dice and Processes

Chen, T.

2009

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Chen, T. (2009). Clocks, Dice and Processes. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit
Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/19290e00-a41f-4c7a-8194-651f1b33ae9f


Nederlandse Samenvatting1

Klokken, Dobbelen en Processen

Het proefschrift bestaat uit twee delen.

Deel I concentreert zich op de axiomatizeerbaarheid van procesalgebra’s, met
name op twee basale procesalgebra’s BCCSP en BCCS.

Hoofdstuk 3 bevat twee meta-stellingen betreffende axiomatizeerbaarheid.
De eerste richt zich op de relatie tussen preorders and equivalenties. We tonen
aan dat het algoritme van Aceto el al. en de Frutos Escrig et al. voor concrete
semantieken, die een axiomatizering voor een preorder omzet in een axiomatiz-
ering voor de corresponderende equivalentie, ook van toepassing is op zwakke
semantieken. Dit maakt het van toepassing op alle 87 preorders in het “lineaire
tijd – splitsende tijd spectrum II” die minstens zo grof zijn als de ready simu-
lation preorder. We breiden de scope van het algoritme ook uit tot oneindige
processen, door toevoeging van recursie-constanten. De tweede meta-stelling be-
treft de relatie tussen concrete and zwakke semantieken. Voor iedere semantiek
die niet fijner is dan failures of impossible futures semantiek, geven wij een al-
goritme om een axiomatizering voor de concrete versie om te zetten naar een
axiomatizering voor de zwakke tegenhanger. Als een toepassing van dit algo-
ritme leiden we grond- en ω-complete axiomatizeringen af voor weak failure,
weak completed trace, en weak trace preorder.

Hoofdstuk 4 beantwoordt alle openstaande vragen wat betreft het bestaan
van ω-complete axiomatizeringen in de context van de procesalgebra BCCSP,
voor de semantieken in het “lineaire tijd – splitsende tijd spectrum I”. De
antwoorden zijn ofwel positief door een eindige, grond-complete axiomatizering
te geven die ook ω-compleet is, ofwel negatief door te bewijzen dat een dergeli-
jke eindige basis voor de equationele theorie niet bestaat. We bewijzen dat er
bij een eindig alfabet van tenminste twee acties, een eindige basis is voor fail-
ure semantiek, terwijl voor ready simulation, completed simulation, simulation,
possible worlds, ready trace, failure trace and ready semantiek, zo’n eindige ba-
sis niet bestaat. Completed simulation semantiek heeft ook geen eindige basis
bij een oneindig alfabet van acties.

Hoofdstuk 5 onderzoekt de equationele theorieën voor concrete en zwakke
impossible futures semantiek over de procesalgebra’s BCCSP and BCCS. We
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presenteren een eindige, grond-complete axiomatizering voor BCCSP modulo de
concrete impossible futures preorder, wat een eindige, grond-complete axioma-
tizering impliceert voor BCCS modulo de zwakke impossible futures preorder.
In contrast hiermee bewijzen we dat er geen eindige, grond-complete axiomatiz-
ering bestaat voor BCCS modulo de zwakke impossible futures equivalentie; dit
negatieve resultaat is overdraagbaar naar het concrete geval. Indien het alfabet
van acties eindig is, tonen we aan dat de voornoemde grond-complete axiom-
atizeringen ω-compleet zijn. Echter, indien het alfabet eindig is en niet leeg,
dan bewijzen we dat de inequationele (resp. equationele) theorieën van BCCSP
and BCCS modulo impossible futures preorder (resp. equivalentie) zo’n eindige
basis ontberen. Tenslotte tonen we aan dat het negatieve resultaat betreffende
impossible futures equivalentie ook van toepassing is op alle n-nested impossi-
ble futures equivalenties voor n ≥ 2, and op alle n-nested impossible futures
preorders voor n ≥ 3.

Hoofdstuk 6 bestudeert de equationele theorie van bisimulatie equivalentie
voor de procesalgebra BCCSPΘ, oftewel, BCCSP uitgebreid met de prioriteit-
soperator Θ van Baeten et al. Er wordt bewezen dat in aanwezigheid van een
oneindig alfabet, bisimulatie equivalentie geen eindige, grond-complete axiom-
atizering heeft over deze procesalgebra. Dit negatieve resultaat is zelfs van
toepassing als de syntax wordt uitgebreid met een willekeurige collectie hulp-
operatoren, en motiveert de studie van axiomatizeringen die gebruik maken
van vergelijkingen met actie-predicaten als condities. In aanwezigheid van een
oneindig alfabet, wordt aangetoond dat bisimulatie equivalentie in het algemeen
geen eindige, grond-complete axiomatizering heeft over BCCSPΘ van vergeli-
jkingen met actie-predicaten als condities. Tenslotte worden condities gegeven
op de prioriteits-structuur over acties, die aanleiding geven tot een eindige,
grond-complete axiomatizering van bisimulatie equivalentie, waarbij de vergeli-
jkingen zijn voorzien van actie-predicaten als condities.

Deel II concentreert zich op de verificatie van probabilistische real-time syste-
men.

Hoofdstuk 7 bestudeert het volgende probleem: gegeven een continuous-
time Markov-keten C, en een lineaire real-time eigenschap weergegeven als een
deterministische getimede automaat A, wat is de kansgrootte van de verza-
meling paden van C die worden geaccepteerd door A? Aangetoond wordt dat
deze verzameling paden meetbaar is, en dat het berekenen van zijn kans kan
worden gereduceerd tot het berekenen van de kans op bereikbaarheid in een
stuksgewijs deterministisch Markov-proces. De kans op bereikbaarheid wordt
gekarakterizeerd als de kleinste oplossing van een systeem van integrale vergeli-
jkingen, en wordt benaderd door het oplossen van een systeem van partiële
differentiaalvergelijkingen. Voor het speciale geval van enkele-klok determinis-
tische getimede automaten, blijkt dat het systeem van integrale vergelijkingen
kan worden getransformeerd naar een systeem van lineaire vergelijkingen waarin
de coëfficiënten oplossingen zijn van gewone differentiaalvergelijkingen.

Hoofdstuk 8 richt zich op probabilistische getimede automaten, een uitbreid-
ing van getimede automaten met discrete probabilistische splitsingen. Aangezien
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de constructie van gebieden voor deze automaten vaak leidt tot een exponentiële
toename van de omvang van de originele automaat, zijn reductietechnieken van
het grootste belang. In dit hoofdstuk onderzoeken we probabilistische tijd-
abstraherende bisimulatie (PTaB), een equivalentie-notie die abstraheert van
precieze tijdsmomenten. Er wordt bewezen dat PTaB de probabilistische com-
putation tree logica behoudt. De gebiedsequivalentie is een (zeer verfijnde)
PTaB. We geven ook een niet-triviale aanpassing van het traditionele partitie-
verfijningsalgoritme om het quotiënt onder de PTaBte berekenen. Dit algo-
ritme is symbolisch in de zin dat equivalentie-klassen worden gerepresenteerd
als polyhedra.


