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Bij het modelleren van objecten wil men niet aileen vastleggen aan welke gebeurtenissen 
deze objecten participeren, maar wil men tevens specifieren welke de geldige volgorden zijn 
voor deze gebeurtenissen. In M.E.RO.DE. worden dit soort dynamische beperkingen 
gemodelleerd door middel van structuurdiagrammen, welke equivalent zijn met reguliere 
uitdrukkingen. Wanneer men dergelijke volgordebeperkingen oplegt aan gebeurtenissen, 
en de beschrijving ervan spreidt over verschillende objecten, is het belangrijk nate gaan of 
men geen deadlock-situaties heeft ingebouwd in het systeem. Deadlock treedt op wanneer 
verschillende processen tegenstrijdige volgordebeperkingen opleggen aan een zelfde 
verzameling gebeurtenissen. zelfs de minimale volgordebeperkingen die voortvloeien uit de 
referentiele integriteit kunnen aanleiding geven tot deadlock. In deze paper wordt een 
procesalgebra ontwikkeld voor M.E.RO.DE.. Later zal deze gebruikt worden om te 
onderzoeken hoe volgordeconflicten kunnen vermeden en opgespoord worden. De 
uitgewerkte algebra is bruikbaar voor aile procesmodellen waar communicatie tussen 
objecten gebeurt op basis van gemeenschappelijke acties of gebeurtenissen. 
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1. INLEIDING 

1.1. Situering en Probleemstelling 

In de systeemontwikkelingsmethode M.E.RO.DE. -een acroniem voor Model-driven Entity
Relationship Object oriented DEvelopment- staat de ontwikkeling van een bedrijfsmodel 
centraal. Dit bedrijfsmodel is dient als kern voor aile te ontwikkelen informatiesystemen. 
De rol van het bedrijfsmodel in de ontwikkelingscyclus voor informatiesystemen wordt 
verduidelijkt in het raamwerk van [ZACHMAN) : 

MODELS REQUIRED TO REPRESENr TI-IE ARCHITECTURE OF AN INFORMATION SYSTEM : 

SCOPE MODELS : They model the scope and underlying strategy for an 
information system. 

BUSINESS MoDELS : They model the exact functioning of the business. 

DESIGN MODELS : They model the information functions for information input 
and output. 

IMPLEMENTATION MODELS : They model the system as it is implemented in a particular 
technology. 

Figuur 1 

Voor de specificatie van het bedrijfsmodel maakt M.E.RO.DE. gebruik van de dualiteit 
tussen gegevens en processen. Deze dualiteit komt tot uiting in de specificatie van zowel 
een gegevensmodel als een procesmodel. Beide modellen bekijken de bedrijfsregels vanuit 
een ander standpunt. Belangrtjk hierbij is het uitgangspunt dat procesmodel en 
gegevensmodel elkaar aanvullen, maar elkaar niet kunnen vervangen. Dit betekent dat een 
aantal eigenschappen van het bedrijfsmodel enkel in het gegevensmodel zullen 
gemodelleerd worden en sommige andere eigenschappen enkel in het procesmodel. Het is 

belangrijk ervoor te zorgen dat beide modellen consistent z:yn en daar waar er overlapping 
is, zein overeenstemming zijn met elkaar. 

Deze paper is een bijdrage tot de controle op de consistentie van het procesmodel. Meer in 
het bijzonder wil men nagaan of het procesmodel vrij is van volgordeconflicten. Dit 
probleem wordt geillustreerd aan de hand van het volgende voorbeeld. 

Veronderstel dat volgende specificaties worden gegeven voor een bibliotheek: 

Voor iemand een boek kan uitlenen, moet hlj het vooraf reserveren. 
Is een boek uitgeleend, dan kan de persoon die het op zijn beurt wenst uit te lenen, het 
boek reserveren. Als een boek beschikbaar is, mag het meteen meegenomen worden. 

Dit zou aanleiding geven tot de volgende volgordebeperkingen : 

LID= ... . (reserveren.uitlenen) . ... 
BOEK = .... (uitlenen.reserveren + uitlenen) .... 
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In deze bibliotheek zal nooit een boek uitgeleend worden ! Men kan een boek pas uitlenen 
nadat men het gereserveerd heeft; maar om een boek te kunnen reserveren moet het a1 
uitgeleend zijn. Waar het volgordeconflict hier vrijwel onmiddellijk in het oog sprtngt, kan 
men zich inbeelden dat er situaties zijn waar de volgordeconflicten gespreid zijn over meer 
dan twee objecten en dus veel moeilijker op te sporen. In deze paper wordt een 
procesalgebra uitgewerkt. die de basis vormt van het procesmodel. Dankzij deze 
procesalgebra kunnen volgordeconflicten door middel van (automatiseerbare) berekeningen 
opgespoord worden. 

Dit onderzoek gebeurt in twee stappen. Eerst wordt er onderzocht hoe men kan bewijzen 
dat er voor een gegeven systeem mogelijke uitvoeringen zijn. Daarna moet het systeem 
zodanig getransformeerd worden dat enkel de sequenties van gebeurtenissen die 
overeenkomen met een geldige uitvoering aanvaard worden. Het volgende voorbeeld 
verduidelijkt een en ander : 

Veronderstel dat een systeem bestaat uit twee objecten: 

BOEK = aankopen.(uitlenen + verlengen + terugbrengen)*. (verliezen + verkopen) 
UITLENING = uitlenen. (verlengen)*. (verliezen + terugbrengen) 

Veronderstel nu dat de volgende sequentie van gebeurtenissen wordt aangeboden aan 
het systeem : 

aankopen. uitlenen.verlengen. verkopen 

De eerste gebeurtenis moet aileen gecontroleerd worden door BOEK en !evert geen 
probleem op. De twee volgende gebeurtenissen worden door BOEK en door UI'ILENING 
gecontroleerd en leveren eveneens geen probleem op. De laatste gebeurtenis moet enkel 
door BOEK gecontroleerd worden en wordt aanvaard, alhoewel dit leidt tot een deadlock : 
het object BOEK is beeindigd, maar UITLENING zal nooit beeindigd kunnen worden. 
Immers. zowel de gebeurtenis 'verliezen' als de gebeurtenis 'terugbrengen' vereisen het 
bestaan van het object BOEK. Nochtans zijn er wei mogelijke uitvoeringen voor dit 
systeem. met name diegenen die overeenkomen met de volgende uitdrukking 1 : 

BOEK II (UI'ILENING)* 
= ( uitlenen. (verlengen)*. terugbrengen) *. (verkopen + uitlenen. (verlengen)* .verliezen) 

Het bovenstaand systeem is consistent maar niet veilig. Het komt er dus op aan 
consistente systemen zo te transformeren dat ze oak veilig zijn. Deze paper onderzoekt hoe 
men kan aantonen dat een systeem consistent is. Voor onderzoek naar veiligheid van 
systemen is een uitgebreider wiskundig model nodig. Dit zal worden uitgewerkt in een 
volgend rapport. 

1. Omdat een boek meermaals na elkaar kan uitgeleend worden loopt het object BOEK in 

parallel met de iteratie van UITI..ENING, d.i. (UITLENING)*. 
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1.2. Motivatie voor dit onderzoek. 

Het bestaand onderzoek situeert zich in verschillende domeinen. Binnen de 
onderzoeksdomeinen van systeemanalyse, object gerichte databases, object gerichte en 
semantische datamodellen vindt men heel wat voorstellen tot uitbreiding van de ER
benadering met mogelijkheden tot het modelleren van dynamische aspecten van informatie. 
Deze dynamische aspecten kunnen gemodelleerd worden met behulp van Petri-Nets 
[KAPPEL] [KUNG] [ALBANO], eindige toestand automaten [VANDEWEG] [LEWI], 
structuurdiagrammen [CAMERON] [JANSEN] of minder formele transacties [BRODIE] 
[NGU]. Bij dit onderzoek gaat heel wat aandacht uit naar de modelleringsmogelijkheden 
van de voorgestelde methode. Verder worden de validatie van het dynamisch model t.o.v. 
het data-model, de integriteitsbeperkingen (beperkingen op manipulatie van gegevens) 
[NAVATiiE] [URBAN] en mogelijkheden tot concurrente uitvoeringsomgevingen [HULL] 
onderzocht. In deze domeinen werd nergens vermelding gemaakt van het probleem van 
conflicterende volgordebeperkingen. Men veronderstelt dat deze kunnen gedetecteerd 
worden door middel van prototypes en testen. 

Het C.S.P. formalisme van [HOARE] was het eerste dat de voordelen van formele 
processpecificaties benadrukte en de bewerkingen op processen wiskundig definieerde. In 
C.S.P. wordt deadlock opgespoord door expliciete berekening van het resulterend proces. 
Er zijn echter fundamentele verschillen tussen M.E.RO.DE. en C.S.P. In de eerste plaats 
voorziet C.S.P. niet in een sterke integratie met een datamodel. In de tweede plaats werkt 
M.E.RO.DE. met modelprocessen waarbij abstractie wordt gemaakt van de instanties van 
deze modelprocessen. 

In het onderzoek rand besturingssystemen vindt men heel wat materiaal over een speciale 
vorm van deadlock, m.n. "resource-deadlock" [PETERSON], een probleem dat onder meer 
wordt genlustreerd door het bekende voorbeeld van de "dining philosophers" van Dijkstra 
[DIJKSTRA]. Het optreden van dergelijke vorm van deadlock kan slechts onder vier 
voorwaarden waaraan tegelijk moet voldaan zijn [PETERSON] : 

1. Ten minste een resource is niet deelbaar (Mutual exclusion). 
2. Er is ten minste een proces datal een resource heeft verworven maar dat nog wacht op 

het verwerven van een tweede resource (Hold and Wait). 
3. Resources kunnen een proces niet ontnomen worden (No preemption). 
4. Er moet een circulaire wachtrij zijn (Circular wait). 

Het vermijden van resource deadlock gebeurt door er voor te zorgen dat er aan een van deze 
vier voorwaarden nooit kan voldaan zijn. 

Alhoewel er op het niveau van een bedrijfsmodel helemaal geen sprake is van resources, 
kan de analogie gemaakt worden door de rol van resources toe te kennen aan de 
relatieobjecten. Het deelbaar zijn van resources zou in dit geval betekenen dat 
relatieobjecten meerdere levens in parallel zouden moeten hebben, wat niet kan, en dus is 

er steeds aan de eerste voorwaarde voldaan. Sommige entiteiten participeren tegelijkertijd 
in meer dan een relatie, zodat oak aan de tweede voorwaarde voldaan is. Aangezien men 
geen rollback van gebeurtenissen toelaat, is ook aan voorwaarde drie voldaan. De enige 
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manier om deadlock te vermijden is dus het vermijden van circulaire wachtrijen. Dit komt 
neer op het vermijden van volgordeconflicten. 

Tenslotte vindt men ook heel wat onderzoek i.v.m. concurrente FSA in de 
onderzoeksdomeinen rond protocolvalidatie [GOUDAl] [GOUDA2] [YU] en ontwerp van real
time systemen [SIFAKIS]. In eerste instantie lijken de onderzoeksresultaten uit deze twee 
domeinen zeer goed geschikt voor toepassing binnen M.E.R.O.DE.. Er zijn echter een 
aantal fundamentele verschilpunten tussen de daar gebruikte procesmodellen en het 
procesmodel van M.E.R.O.DE .. Aangezien deze verschilpunten tot gevolg hebben dat ook 
dit onderzoek onbruikbaar is, worden ze wat meer in detail toegelicht. 

Communtcatie tussen processen 

In M.E.R.O.DE. bestaat een vrij speciale vorm van communicatie, gebaseerd op 
naamgelijkheid van gebeurtenissen. Wanneer een bepaalde gebeurtenis wordt aangeboden 
aan een systeem van parallel lopende processen, moeten ofwel aile processen die deze 
gebeurtenis in hun alfabet hebben ingaan op deze gebeurtenis, ofwel geen enkele, wat 
betekent dat de gebeurtenis verworpen wordt. Deze definitie van parallellisme vinden we 
terug bij [HOARE]. Bij de meest gangbare vorm van communicatie wordt er een 
onderscheid gemaakt tussen het zenden (+a) en het ontvangen (-a) van een boodschap. Bij 
succesvolle communicatie moet het zenden en ontvangen simultaan gebeuren. Het is 
echter ook mogelijk dat een boodschap verzonden wordt. zelfs al is er niet minstens een 
proces dat het kan ontvangen. Zie [MILNER] : 

If x = 1: u1.X1 and Y = 1: v1.Y1 

Then X II Y = 1:1 u1.(X1 11 Y) + :LJ vJ.( X II YJ) + 1: {'t.(X1 11 YJ) I u1=-vj} 

Deze vorm van communicatie is te vergelijken met communicatie via kanalen [HOARE]. 
alhoewel een boodschap bij [HOARE] enkel kan verzonden worden indien er een proces 
klaar is om het te ontvangen. Een ander groot verschil is dat bij [MILNER] succesvolle 
communicatie resulteert in een niet waarneembare gebeurtenis 't. Deze vorm van 
communicatie door middel van boodschappen tussen objecten onderling is 
noodzakelijkerwijze binair, terwijl communicatie op basis van gelijknamige gebeurtenissen 
de synchronisatie van meer dan twee objecten mogelijk maakt. Deze laatste vorm van 
communicatie kan bovendien gezien worden als een integratie van het concept van 
polymorfisme : elk object antwoord op zijn eigen manier op het optreden van een 
gebeurtenis. Ten slotte biedt M.E.R.O.DE. nog een tweede vorm van communicatie aan: 
objecten kunnen ten allen tijde elkaars toestandsvector raadplegen. 

Oneindige processen. 

In vrijwel aile procesmodellen worden definities van oneindige processen (bv. X= a.X) 
toegelaten. In M.E.R.O.DE. spreken we enkel over eindige processen met een eindig aantal 
toestanden. We beperken ons dus tot de klasse van reguliere talen. Men kan zich afvragen 
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of de specificatie van oneindig lang lopende processen zinvol zou zijn. Vergelijk de 
volgende definities. 

X= a.X 
Y = (a)+ = a + a.a + a.a.a + a.a.a.a + ... 

Het verschil tussen X en Y is dat het proces Y succesvol kan beeindigd worden na elke 
gebeurtenis a. De enige manier om het proces X stil te leggen is een abort. De 
bovenstaande procesdefinities moeten namelijk als volgt geinterpreteerd worden : 

X = a.X : De succesvolle afwerking van a.X betekent dat eerst de gebeurtenis a moet 
optreden en daarna het proces X succesvol moet afgewerkt worden. Omdat X op zijn 
beurt gelijk is aan a.X hebben we te maken met een oneindig proces dat nooit volledig 
afgewerkt is. 

Y = (a)+ : Y kan oak als volgt gedefinieerd worden : Y = a .(Y + 1). waarbij 1 het succesvol 
einde van een proces betekent. Dit betekent dat om het even hoe dikwijls de gebeurtenis 
a is opgetreden, het proces Y als afgewerkt kan beschouwd worden. 

De nadelen van een abort worden geillustreerd in het volgende voorbeeld : 

Het DOS besturingssysteem kan enkel stopgezet worden d.m.v. CTL+ALT+DEL, de 
RESET-toets of de pc af te zetten (stroomuitval). Indien er op dat ogenblik nag andere 
processen bezig waren onder DOS (bv. een tekstverwerker) worden deze oak onderbroken 
op het gevaar af dater zo iets misloopt (bv. omdat de tekstverwerker net een document 
aan het wegschrijven was ... ). De gebruiker van de pc is dus zelf verantwoordelijk voor 
het stopzetten van aile onderliggende processen vooraleer DOS te onderbreken. In 

nieuwe besturingssytemen (zoals bv. OS/2) wordt een functle "shutdown" voorzien 
waarmee de gebruiker te kennen geeft dat hij het besturingssyteem wenst stil te leggen. 
Deze shutdown functie zal zelf controleren of er nag onderliggende processen bezig z:yn 
en deze (met inspraak van de gebruiker indien nodig) netjes beeindigen vooraleer het 
besturingssyteem stil te leggen. 

Het is duidelijk dat de laatste manter van werken, waarbij er steeds de mogelijkheid bestaat 
om een proces op een vooraf gespecifieerde manter te beeindigen, de voorkeur verdient. 

Processen die een deadlock in zich bevatten. 

Neem de volgende eindige toestandsautomaat 

M =Hs0,s1,s2},{a,b},s0 J>.{s1}) 

met o(so.a) = sl 
en o(so.b) = 5:2 

Indien de gebeurtenis b zich als eerste aanbiedt 
aan M, belandt M in een deadlock-situatie. M 

kan immers geen enkele gebeurtenis meer 
accepteren en M kan niet beeindigd worden. 

Figuur 2 
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De meeste procesmodellen houden rekening met de mogelijkheid van deadlock bij de 
definitie van deelprocessen van een systeem. Omdat men binnen M.E.R.O.DE. enkel 
eindige processen in beschouwing neemt, zijn dergelijke situaties op te sporen en is de 
specificatie van het proces gemakkelijk aan te passen, zodat men er kan van uitgaan dat 
een goed gespecifieerd proces deadlock-vrij is. Het lijkt ons inderdaad nutteloos een 
deadlock-specificatie toe te Iaten. Deadlock wordt beschouwd als ongewenst gedrag. 

Niet detenninisme 

Binnen de klasse van reguliere talen is het steeds mogelijk een niet-deterministische FSA 
om te vormen tot een deterministische FSA die dezelfde taal accepteert [HOPCROFT] 
[BIRKOFF]. Bij deze omvorming kan een deel van de semantiek ingesloten in de niet
deterministische specificatie verloren gaan. Dit is echter enkel van belang indien men 
aileen aan de syntaktische inhoud van de specificatie waarde hecht (zie het voorbeeld van 
rekenkundige uitdrukkingen in paragraaf 3.1.4). Het al of niet deterministisch zijn van een 
proces is dus een irrelevant kenmerk binnen M.E.R.O.DE.. [MILNER] ziet bijvoorbeeld wei 
een verschil tussen a.(b+c) en a.b + a.c omdat de keuze tussen de alternatieven 
respectievelijk voor en na het optreden van de gebeurtenis a wordt gemaakt. In 

M.E.R.O.DE. zijn deze twee uitdrukkingen gelijk en wordt steeds de meest deterministische 
verkozen. 

Uit dit overzicht van het bestaand onderzoek kan men besluiten dat, ofschoon er heel wat 
werk is geleverd, er voor M.E.R.O.DE. weinig bruikbare resultaten zijn. Dit onderzoek wil 
een bijdrage zijn tot meer formele processpecificaties met een hogere graad aan consistentie 
en betrouwbaarheid. 
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2. IIET ENTITY RELATIONSHIP MODEL. 

Omdat binnen M.E.R.O.DE. het procesmodel nauw verbonden is met het datamodel, wordt 
in deze paragraaf het Entity Relationship model toegelicht voor zover de gemaakte 
assumpties van belang zijn voor de verdere uiteenzetting. Er bestaan immers tal van 
varianten op de Entity Relationship modelleringstechniek en het is niet de bedoeling om er 
in dit onderzoek dieper op in te gaan. 

2.1. Begrippen. 

De eerste bouwsteen van een entiteit-relatie-model is de entiteit. [SPOOR] geeft de volgende 
definitie van een entiteit : 

Een entiteit is een fenomeen dat uniek kan geidentificeerd worden en bestaansrecht 
heeft in een abstractieproces. Een entiteit is steeds te onderscheiden van aile andere 
entiteiten. 

De tweede bouwsteen is de relatie, dit is een associatie tussen verschillende entiteiten. 
Entiteiten en relaties kunnen geclassificeerd worden in verschillende types. De namen van 
de entiteit- en relatietypes komen uit een verzameling Objectnames. 

Als P een entiteit- of relatietype is, dan is 8P de verzameling van aile voorkomens van dat 
type : 8P = {p I type(p) = P} 

Een relatietype wordt gekarakteriseerd door de entiteittypes waartussen het een verband 
legt: 

R(P1/E1•···•p m/Em) 
8R c 8E 1 X 8E2 X ••• X BErn 

PJ is de rol die EJ heeft in 8R. 

Classifteati.e van relati.etypes 

1) Cardinaliteit 

De cardinaliteit van R ten opzichte van Ek is 1 als elke entiteit uit 8Ek in maximaal 1 r e 8R 
voorkomt. 
De cardinaliteit van R ten opzichte van Ek is M als elke entiteit uit 8Ek in meerdere r e 8R 
voorkomt. 

2) Participatie 

R is totaal t.o.v. Ek <=> elke e uit 8Ek komt voor in minstens 1 r e 8R 
R is compleet t.o.v. Ek <=> elke e uit 8Ek komt voor in elke r e 8R 
R is partieel t.o.v. Ek in de andere gevallen 

Een totaal relatietype kan bovendien zwak zijn : 
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R(PrfE1, ... ,Pm/Em) is zwak t.o.v. 8Ek 
asa 

bet bestaan van een e E 8Ek bangt af van bet bestaan van specifieke verzamelingen van 
voorkomens van de sterke entiteiten 8E1, ... ,8Ek_1,8Ek+l•· .. ,8Em. 

9 

Men zegt in dit geval soms ook dat Ek zwak is (soms oak bestaansafhankelijk) ten opzicbte 
van El, ... ,Ek-l•Ek+l• ... ,Em. 

Het verschil tussen een niet zwak en een zwak relatietype wordt geillustreerd aan de hand 
van volgende voorbeelden : 

Studenten schrijven zich in voor cursussen. Men wil aileen studenten bijbouden die 
ingescbreven zijn. Hieruit volgt dat de relatie ingescbreven-voor totaal is t.o.v. student, 
maar niet zwak. Een student kan wei meerdere inscbrijvingen op zijn naam bebben, er 
moet er ecbter steeds minstens 1 zijn. 

Klanten reserveren kamertypes in een hotel voor een bepaalde periode. De relatie 
reserveert is zwak t.o.v. klant omdat een reservatie gemaakt is door een bepaalde klant 
en deze klant niet kan wijzigen gedurende de levensloop van de reservatie. 

2.2. InstantUSren en aggregeren van relaties. 

Bij bet instantieren van een relatie R(PifE1, ... ,Pm/Em) gaat men R voorstellen als een 
entiteit die zwak is t.o.v. E 1, ... ,Em. Bij bet aggregeren van een relatie abstraheert men de 
relatie samen met de entiteiten tot een nieuwe entiteit. Men definieert de sleutel van de 
aggregatie als de concatenatie van de sleutels van de participerende entiteiten. Men 
behoudt hierbij de functionele afhankelijkheid dat op een gegeven ogenblik een gegeven 
tupel (e1, ... ,em) maximum een element van 8R voorstelt. Deze semantiek gaat verloren bij 
bet instantH~ren van een relatie. Dit wordt geillustreerd aan de hand van bet volgende 
voorbeeld: 

Indien men een reservatie beschouwt als een relatie tussen de entiteittypes klant en 
kamertype, dan kan een klant op een gegeven ogenblik hooguit een reservatie maken 
voor een bepaald kamertype (figuur 4). Instantieert men reservatie, dan mag een klant 
tegelijkertijd meerdere reservaties maken voor een zelfde kamertype bijvoorbeeld voor 
verschillende periodes (figuur 3). 

II-·-1----<r ~·· II 
Figuur 3 : geinstantieerde relatie Figuur 4 : geaggregeerde relatie 

Het verschil in semantiek tussen een geaggregeerde en een geinstantieerde relatie toont aan 
dat bet belangrtjk is bet onderscbeid tussen relaties en entiteiten steeds te bewaren. Het 
omvormen van entiteiten en relaties tot objecten zonder bet onderscheid te maken tussen 
entiteit-objecten en relatie-objecten betekent een verlies aan semantiek. 
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2.3. Toepassing binnen M.E.R.O.DE. 

Blj M.E.R.O.DE.-specificaties op het niveau van het bedrijfsmodel moet het datamodel de 
werkelljkheid weergeven op een ogenblik in de tijd. Merk op dat er een verschil kan zijn 
tussen het datamodel dat de werkelijkheid weergeeft en het datamodel van het gewenste 
informatiesysteem. Men zal bijvoorbeeld geen objecten opnemen ten behoeve van het 
bewaren van historische gegevens. 
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3. DE PR.OCESALGEBRA 

Het tweede luik van het bedrijfsmodel bestaat uit het procesmodel. In dit hoofdstuk wordt 
de onderliggende procesalgebra gedefinieerd. In het volgende hoofdstuk wordt dit gebruikt 
om het begrtp 'consistent' model te definH~ren. 

In de eerste twee paragrafen worden de basisbegrippen en de bewerkingen op processen 
gedefinieerd. De derde paragraaf belicht een aantal orderelaties die een belangrijke rol 
spelen bij het opsporen van volgordeconflicten. 

3.1. Basisbegrippen 

Objecten nemen deel aan gebeurtenissen. De volgordebeperkingen waaraan deze 
gebeurtenissen onderhevig zijn, worden beschreven door middel van reguliere 
uitdrukkingen. Met elk object komt een proces overeen dat bepaald wordt door de reguliere 
uitdrukking. In de eerste paragraaf worden de eigenschappen van reguliere uitdrukkingen 
zelf toegelicht. Daarna worden deze gebruikt voor het definieren van objecttypes. 

3.1.1. Reguliere uitdrukkingen 

Reguliere uitdrukkingen2 komen tot stand door middel van de bewerkingen '.' (sequentie) 
en '+' (selectie). 

Z:!j A een verzameling van gebeurtenistypes, a E A. e, e' en e" reguliere uitdrukkingen over 
A, danz:!jn 

0 
1 
a 
e'.e" 
e'+e" 

reguliere uitdrukkingen over A De uitdrukking 0 stelt een proces in deadlock voor en 1 
stelt het proces voor dat niets doet. 1 is neutraal voor de sequentie en 0 voor de selectie. 
Bovendien is 0 opslorpend voor de sequentie : 

I.e= e = e.1 en e.O = 0 = O.e en e + 0 = e = 0 + e 

R(A) is de verzameling van alle eindige reguliere uitdrukkingen over A, gegenereerd door 
middel van de sequentie en de selectie. 

De meta-syntactische operator '*' (iteratie) wordt gedefinieerd door : 

e• = L e1 
1 E IN 

waarbij eO= 1 

2. De term "reguliere uitdrukking" wordt soms afgekort tot ''RE" (Regular Expression). 
Analoog wordt de term "reguliere taal" afgekort tot "RL" (Regular Language). 
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e1 = e 
en= e.en-1 n E IN, n ~ 2 

R*(A) is de verzameling R(A) uitgebreid met de iteratie. 

De bewerkingen + en . voldoen aan de volgende eigenschappen : 

x+y=y+x 
x + (y + z) = (x + y) + z 
X+X=X 

x.(y.z) = (x.y).z 
x.l =x = l.x 

x.(y + z) = x.y + x.z en 
(y + z).x = y.x + z.x 

(Commutativiteit van +) 
(Associativiteit van +) 
(Idempotentie van +) 

(Associativiteit van .) 
(Neutraal element : "doe niets") 

(links- en rechtsdistributiviteit van. t.o.v. +) 

12 

Hieruit volgt dat R*(A),+ .. een idempotente semi-ring is. Bovendien heeft + het neutraal 
element 0 (deadlock) dat tevens opslorpend is voor de sequentie : 

x + 0 = x = 0 + x en x.O = 0 = O.x. 

Op reguliere uitdrukkingen kan een 'vergeetachtige' projectie gedefmieerd ·worden die de 
structuur van een reguliere uitdrukking vergeet en aileen de gebeurtenistypes die in deze 
uitdrukking voorkomen, onthoudt : 

<p : R*(A) --7 ~ : e --7 <p(e) 
zodat 
<p(l) = 0 
<p(a) = {a} 
<p(e + e') = <p(e) u <p(e') 
<p(e . e') = <p(e) u <p(e') 

<p(O) is niet gedefinieerd 

3.1.2. Objecttypes 

Een reguliere uitdrukking alleen is niet voldoende om een objecttype te karakteriseren. Het 
alfabet van een objecttype is ook een relevante component in de objectdefinitie. Indien A de 
verzameling is van relevante gebeurtenistypes voor het te modelleren domein, dan bevat het 
alfabet van een objecttype de gebeurtenistypes die door dat objecttype onderworpen worden 
aan volgordebeperkingen. We krijgen zo de volgende definitie: 
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Definitie 13 

Een objecttype is een paar <a,e> uit <~RAJ. R*(A)> zodat a cA. e e R*(A), e -:;; 0 en <p(e) ~ a 

Objecttypes worden aangeduid met de letters P, Q, R, ... 

Voor objecttypes definieren we twee selectoren SA en SR die respectievelijk het alfabet en de 
reguliere uitdrukking selecteren: SA<a,e> =a en SR<a,e> = e 

De bewerkingen + en . zijn analoog als deze voor de reguliere uitdrukkingen en voldoen aan 
dezelfde eigenschappen : 

Definitie 2 

<a,e> + <a',e'> = <au a', e + e'> 
<a.e>. <a',e'> =<au a', e. e'> 
<a,e>* = L <a,e>1 waarbij <a,e>1 = <a,e1> 

1 E IN 

= <a,e*> 

Hieruit volgt dat + commutatief en associatief is. Het neutraal element voor +is <0,0>. De 
sequentie is associatief, links- en rechtsdistributief ten opzichte van + en heeft <0, 1> als 
neutraal element en <A,O> als opslorpend element. <$), R*(A)>,+,. is dus eveneens een 
idempotente semiring. 

3.1.3. De taal van een objecttype 

De reguliere uitdrukking e e R*(A) bepaalt de verzameling van aile mogelijke sequenties van 
gebeurtenistypes uit A waaraan het objecttype met succes kan deelnemen. Die sequenties 
noemen we zinnen of scenario's: de verzameling van scenario's noemen we de taal L{e). 
Merk op dat de scenario's enkel die sequenties zijn die aanleiding geven tot een succesvol 
einde van het objecttype. Een sequentie waarbij een proces in een oneindige Ius of in een 
deadlock-situatie belandt, is dus geen scenario. Hieruit volgt meteen dat scenario's per 
definitie van eindtge lengte zijn. 

Voorbeeld 

Neem 
dan is 

e = a.b*.(a+c) 
L{e) = {a.a, a.c, a.b.a, a.b.c, a.b.b.a, ... } 

Met A* bedoelen we de verzameling van aile mogelijke eindige sequenties van gebeurtenis
sen over A Op scenario's en talen kunnen verschillende bewerkingen gedefinieerd worden : 

De taal van een objecttype is de taal van de overeenkomstige reguliere uitdrukking 

'<:/ P e <1\A), R*(A)>: L(P) = L{SRP) 

3. Merk op dat een gedefinieerd objecttype verschillend is van nul. Deadlock kan aileen 
ontstaan door middel van bewerkingen op objecttypes. 
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3.1.4.Equivalentie van reguliere uitdrukkingen 

Er bestaat een verband tussen reguliere talen (RL) en reguliere uitdrukkingen. Elke RL 
kan gedefinieerd worden door middel van een RE, en elke RE definieert een RL. Dit is 
echter geen een op een verband : verschillende RE's kunnen dezelfde RL definieren. De 
afbeelding (sm:jectie) die een RE afbeeldt op zijn taal, bepaalt equivalentieklassen over 
R*(A). 

L: R*(A) ---7 ~A*) : e ---7 L(e) is een suJ:jectie. 

Twee RE's behoren tot dezelfde equivalentieklasse indien zij dezelfde taal definieren. Dit 
wordt genoteerd door middel van het symbool '='. 

e = e' asa L(e) = L(e') 

Voorbeeld 

ARITIIMETICl = DIGIT.('x'.DIGIT)* .(('+'.DIGIT).('x'.DIGIT)*)* 
ARI1HMETIC2 =DIGIT.(('+' + 'x').DIGIT)* 

waarbij DIGIT= '0'+'1'+ ... +'9' 

L(ARITIIMETICl) = L(ARI1HMETIC2) (zie appendix A voor bewijs). maar in de definitie van 
ARITIIMETICl komt tot uiting dat de bewerking 'x' voorrang heeft op de bewerking '+'. 

Dit verschil in structuur speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de definitie van de 
syntaxis van programmeertalen door middel van RE's. De structuur van de reguliere 
uitdrukkingen heeft op dat ogenblik een semantlsche betekenis die van belang is bij het 
uitvoeren van de acties die overeenkomen met de symbolen uit de programmeertaal. De 
structuur van de RE bepaalt immers hoe de verschillende tokens (dit zijn de elementen uit 
het alfabet, naar analogie met gebeurtenissen) gegroepeerd worden tot structuren. De 
betekenis van 

3 +4 x5 +6 x7 (groepertng volgens ARI1HMETIC2) 

is duidelijk verschillend van die van 

3 + 4x5 + 6x7 (groepering volgens ARITIIMETICl) 

In het geval van objecttypes zijn we echter enkel geinteresseerd in de syntaxis die bepaald 
wordt door de reguliere uitdrukking, en zijn structuurverschillen zonder belang4. Het is 

4. De reden hiervoor is dat men gebeurtenissen onmiddellijk afhandelt op het ogenblik dat 
ze zich voordoen. Het samennemen van gebeurtenissen tot structuren veronderstelt 
immers dat men de afhandeling ervan uitstelt tot op het ogenblik dat aile gebeurtenissen 
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daarom toegelaten allerlei transformaties die de syntaktische equivalentie bewaren, uit te 
voeren op de reguliere uitdrukkingen. 

Algebraische eigenschappen die de syntaxis bewaren zyn de commutativiteit van '+', de 
associativiteit van'+' en'.' en de distributiviteit van'.' t.o.v. '+'. 

Voor aile eenvoud noteren we e=e' asa e = e'5 

3.2. Bewerklngen 

3.2.1. Concatenatte 

Scenario's kunnen samengesteld worden door de sequenties gewoon achter elkaar te 
schrtjven: 

a.b.b A b.c.a= a.b.b.b.c.a 

Het lege scenario is het neutraal element voor de concatenatie. Als s een scenario is, dan is 

lAs= s =sAl 

Verder voldoet deze bewerking aan nog enkele wetten, m.n. 

sAt = sAu ¢::> t = u 
sAt= uAt ¢::> s = u 
sAt = 1 ¢::> s = 1 en t = 1 

De taal L(e) kan dan als volgt gedefinieerd worden: 

L(O) 
L(l) 
L(a) 
L(e'+e") 
L(e'.e") 

=0 
= {1} 
={a} (a E A) 
= L(e') u L(e") 
= L(e') . L(e") 
= {sAt I s e L(e'), t E L(e")} 

3.2.2. Projectie 

De projectie maakt abstractie van niet relevante gebeurtenissen. Stel s en t zijn scenario's 
over een alfabet A, a E A en B c A, dan is 

a\B 

(sAt)\B 

=a 
= 1 
= (s\B)A(t\B) 

als a E B 
als a~ B 

En dan gelden de volgende wetten : 

van deze structuur zijn opgetreden, waarna men dan de groep van gebeurtenissen 'in 
haar geheel verwerkt. 

5. Merk op dat SRP = SRQ = e niet impliceert dat P = Q. 
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(s\B)\C = s\(B n C) B,CcA 
s\B = 1 alsBnA=0 
s\B =S alsAc B 
1\B = 1 
s\0 = 1 

We definH~ren L(e)\B op analoge manier: 

L(e)\B = {s\B I s E L(e)} 

\B : L(e) ---7 L(e)\B : s ---7 s\B is een su:rjectie. 

De projectie kan oak gedefinieerd worden op de reguliere uitdrukking zelf : 

VaE A: 
a\B =a 

= 1 

0\B =0 

als a E B 
als a e B 

\B is een morfisme zodat 

(e'.e")\B = e'\B . e"\B 
(e'+e")\B = e'\B + e"\B 

en dan is 

L(e\B) = L(e)\B 

Voor objecttypes definH~ren we de projectie als volgt : 
<a,e>\B =<an B,e\B> 

3.2.3. ParalleUe samensteUing 

16 

Wanneer objecttypes in parallel met elkaar worden uitgevoerd, dan moeten ze steeds samen 
ingaan op gemeenschappelijke gebeurtenissen. Dit leidt tot de volgende definitle : 

Definitie 3 

P II Q = <a,e> II <a',e'> =<au a', e"> zodat 
L(P II Q) = L(e") = { s E (au a')* I s\a E L(P) en s\a' E L(Q)} 

Merk op dat hieruit volgt dat II commutatlef, associatlef en idempotent is, maar niet 
distributleft.o.v. +. Bovendien geldt dat 

<0,1> II P = P 
<a,O> II P =<au SAP, 0> 
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3.2.6.Etgenschappen van de paralleUe samensteUing 

<a,e+e'> II <a',e"> = <a,e> II <a',e"> + <a,e'> II <a',e"> 

Bewijs 

SA(<a,e+e'> II <a',e">) =au a' en 

SA(<a.e>ll<a',e"> + <a,e'>ll<a',e">) =au a' 

Dus moet aileen nog bewezen worden dat 

SR(<a,e+e'> II <a',e">) = SR(<a,e>ll<a',e"> + <a,e'>ll<a',e">) =au a' 

Welnu 

L(<a,e+e'> II <a',e">) 

= {s E (au a')* I s\a E L(e+e') en s\a' E L(e")} 

= {s E (au a')* I (s\a e L(e) of s\a e L(e)) en s\a' E L(e")} 

= {s E (au a')* I (s\a E L(e) en s\a' E L(e")) of (s\a E L(e) en s\a' E L(e"))} 

= {s E (au a')* I s\a e L(e) en s\a' E L(e")} u {s E (au a')* I s\a E L(e) en s\a' E L(e")} 

= L(<a,e>ll<a',e">) u L(<a,e'>ll<a',e">) 

= L(<a,e>ll<a',e"> + <a,e'>ll<a',e">) 

QED 

stelling 2 

Dan is (P+Q) II R = (P II R) + (Q II R) 

Bewijs 

Stel P = <a,e>, Q = <a,e'> 

Danis 

(P + Q) II R 

= <a , e+e'> II R 
=<a, e> II R +<a ,e'> II R zie stelling I 

= (P II R) + (Q II R) 

QED 

stelling 3 

Bewijs 

L(P II Q) 

L(P II Q) = L(P) n L(Q) 

= {s E (SAP u SAQ)* I s\SAP E L(P) en s\SAQ E L(Q)} 

= {s E (SAP)* I s\SAP E L(P) en s\SAP E L(Q)} 

= {s E (SAP)* I s E L(P) en s E L(Q)} 

17 
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= {s e (SAP)* I s e L(P)} 11 {s e (SAQ)* I s e L(Q)} 
= L(P) 11 L(Q) 

QED 

stelling 4 

Dan is (P II Q)\B = (P\B) 11 (Q\B) 

Bewijs 

SA[(P II Q)\B] = (SAP u SAQ) 11 B = (SAP 11 B) u (SAQ 11 B) = SA[(P\B) II Q\B)] 

L[(P II Q) \B] 

= {s e ((SAPuSAQ) 11 B)* I 3 t e L(P II Q) : t\B = s} 
= {s E ((SAPuSAQ) 11 B)* I 3 t e (SAP u SAQ)* : t\SAP e L(P) en t\SAQ e L(Q) en t\B = s} 
= {s e ((SAPuSAQ) 11 B)* I 3 t e (SAP u SAQ)*, 3 t 1 e L(P) : t\SAP = t 1 

en 3 t2 e L(P), t\SAQ = t2 en t\B = s} 
(*) 

= {s e [(SAP11B) u (SAQ11B)]* I 3 t 1 e L(P) : t 1 \B = s\(SAP11B) 
en 3 t2 e L(Q): t2 \B = s\(SAQ11B)} 

= {s e [(SAP11B) u (SAQ11B)]* I s\(SAP11B) e L(P\B) en s\(SAQ11B) e L(Q\B)} 
L[(P\B) II (Q\B)] 

(*) 

k: evident 
;;;;;) : Combineer t 1 en t2 tot t als volgt 

als t 1 = a"t1' en t2 = b"t2' 
Dan is t = a"(t1'11t2') 

t = a.b"(t1'llt2') 

t = a"(t1'11b"t2 ') 

t = b"(a"t1'11t2 ') 

als a,b E SAP 11 SAQ en a = b 
als a,b iO SAP 11 SAQ en dus a* b 

als a iO SAP 11 SAQ en b E SAP 11 SAQ 
als b iO SAP 11 SAQ en ae SAP 11 SAQ 
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t bestaat omdat t 1 en t 2 gelijk zijn wat hun gemeenschappelljke gebeurtenissen betreft, 

en t\SAP = t 1 en t\SAQ = t2. 
QED 

stelling 5 

v s E L(P II Q): 

Bewijs 
s E L[(PIIQ)\SAPI 

<=> 3 t E L(PIIQ) : t\SAP = s 

<=> 3 t e (SAP u SAQ)* : t\S#' e L(P), t \SAQ e L(Q) en t\SAP = s 
<=> 3 t e (SAP u SAQ)* : t\SAP = s, t \SAQ e L(Q) ens e L(P) 
<=> s e L(P) en 3 t e (SAP u SAQ)*: t\SAP = s, t \SAQ e L(Q) en s\SAQ = t\SAP\SAQ 

<=> s e L(P) en 3 t e (SAP u SAQ)* : t\SAP = s, t \SAQ e L(Q) en s\(SAPI1SAQ) = t\SAQ\SAP 
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¢:::> s E L(P) en ::3 t E (SAPuSAQ)* : t\SAP = s. t\SAQ E L(Q) 
en s\(SAPnSAQ) = t\SAQ\(SAPnSAQ) 

(*) 

¢:::> s E L(P) en ::3 t' E L(Q) : t' E L(Q) en s\(SAPnSAQ) = t'\(SAPnSAQ) 

(*) 

=:::) : stel t\SAQ = t' 
¢=: : Combineer s en t' tot t als volgt 

als s = a"s' en t' = b"t" 
Dan is t = a"(s'llt") 

t = a.b"(s'llt") 
t = a"(s'llb"t") 
t = b"(a"s'llt") 

als a,b E SAP n SAQ en a = b 
als a,b e: SAP n SAQ en dus a :1:- b 

als a !1': SAP n SAQ en b E SAP n SAQ 
als b !1': SAP n SAQ en a E SAP n SAQ 

19 

t bestaat omdat s en t' gelijk zijn wat hun gemeenschappelijke gebeurtenissen betreft. 
QED 

stelling 6 

I v B ~A. p E <1lA). R*(A}>: p = p II (P\B) 

Bewijs 

SA(P II P\B} = SAP u (SAP n B) = SAP 

L(P II P\B) 
={s E (SAP}* I s\SAP E L(P) en s\(SAP n B) E L(P}\B} 
={s E (SAP}* I s E L(P) en s\B E L(P)\B} 
={s E (SAP)* I s E L(P)} 
= L(P) 

QED 

3.3. Orderelaties en tralies in R*(A) en <1{A), R*(A)>. 

In [DEDENE] wordt een partH!le orde op R*(A) gedefinieerd: 

Definitie 4 

I V e, e' E R*(A) definieer e s; e' ¢:::> e + e' = e' 

Gevolg 1 

I V e. e' E R*(A) geldt : e s; e' ¢:::> L(e) ~ L(e') 

2: 

V e. e' E R*(A), e :~:- 0, e' :~:- 0 geldt: e s; e' => <p(e) ~ <p(e') 
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Eigenschap 1 

~ is een partH!le orde op R*(A) 

Bewijs 
V e,e',e" E R*(A) geldt : 

1. e ~ e want e + e = e 

2. e ~ e' en e' ~ e ~ e = e' 
want e ~ e' ~ e + e' = e' en e' ~ e => e' + e = e 
Dus is e = e' + e = e + e' = e' 

3. e ~ e' en e' ~ e" => e ~ e" 
want e ~ e' => e + e' = e' en e' ~ e" => e' + e" = e" 
Dus is e + e" = e + (e' + e") = (e + e') + e" = e' + e" = e" 

QED 

Door middel van ~ wordt een traliestructuur opgebouwd in R*(A), waarbij het supremum en 
het infimum van twee elementen (v en"') worden gegeven door de volgende bewerkingen: 

Eigenschap 2 

gegeven e, e' e R*(A).~ dan is 

supremum {e, e'} = e v e' = e + e' 
infimum {e, e'} = e "' e' = e n e'6 

Bewijs 
1. Supremum {e,e'} 

e ~ e + e' want e + (e + e') = e + e' 
e' ~ e + e' want e' + (e + e') = e + e' 
'V X E R*(A) : e ~ X en e' ~X ~ e + e' ~X 

want x + (e + e') = (x + e) + e' = x + e' = x 

2. Infrmum {e,e'} 
e n e' ~ e want L(e n e') ~ L(e) en dus L(ene' + e) = L(e) en dus ene' + e = e 
e n e' ~ e' want L(e n e') k L(e') en dus L(ene' + e') = L(e') en dus ene' + e' = e' 
'V x e R*(E) : x ~ e en x ~ e' ~ x ~ e n e' 
want x ~ e ¢::) L(x) k L(e) en x ~ e' ¢::) L(x) k L(e') en dus L(x) ~ L(e) n L(e') = L(e n e') 

QED 

Het kleinste element in de tralie is 0 en het grootste Pmax(A), want 'V x e R*(A).~ geldt: 
0 +X= X en X+ Pmax(A) = Pmax(A). 

6. Definieer e n e' als volgt : L(e n e') = L(e) n L(e'). e n e' is regulier want de verzameling 
reguliere verzamelingen is gesloten onder de doorsnede (zie [AHO] theorem 2.8, p. 129). 
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De belangrijkste eigenschappen van deze partH:!le orde kunnen samengevat worden in het 
volgende lermna (DEDENE) 

Lermna 1 

Gegeven e, e', e" E R*(A).~ dan is 

(1) als e ~ e' dan is 
(a) e+e" ~ e'+e" 
(b) e.e" ~ e'.e" 
(c) e".e ~ e" .e' 
(d) e* ~ e'* 

(2) e + e' = 0 <=> e = e' = 0 

(3) e ~ e* 
(4) als e =F- 0 dan e ~ P max(cp(e)) met 

n 
p max(cp(e)) = ( :r at )* 

1=0 

(5) e ~ e' => cp(e) c cp(e') 

Dezelfde partiele orde kan gedefinieerd worden op Objecttypes : 

Definitie 5 

V «X,e>, <a',e'> E <1lA),R*(A)> definieer : <a.e> ~ <a',e'> <=> <a,e> +<a' ,e'> = <a',e'> 

Gevolg 3 

<a,e> ~ <a',e'> <=> e ~ e' en a ~ a' 

Eigenschap 3 

~is een particle orde op <1{A),R*(A)> 

Bewijs 
V P,Q,R E <1{A),R*(A)> geldt: 

1. P ~ P want P + P = P 

2. P ~ Q en Q ~ P ::::) P = Q 
want P $ Q ::::) P + Q = Q 
en 
Dusis 

QSP=>Q+P=P 
P=Q+P=P+Q=Q 

3. P ~ Q en Q $ R ::::) P ~ R 
want P $ Q ::::) P + Q = Q 
en Q$R:::)Q+R=R 
Dus is P + R = P + (Q + R) 

= (P + Q) + R = Q + R = R 
QED 
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Door middel van ~ wordt een traliestructuur opgebouwd in <P(A},R*(A)>, waarbij het 
supremum en het infimum van twee elementen (v en A) worden gegeven door de volgende 
bewerkingen : 

Eigenschap 4 

gegeven <a,e>, <a',e'> E <P(A),R*(A)>.~ dan is 

supremum {<a,e>, <a',e'>} = <a,e> v <a',e'> = <a.e> + <a',e'> 
infimum {<a,e>, <a',e'>} = <a,e> A <a',e'> =<an a', en e'> 

BeWijs 

1. Supremum {<a,e>,<a',e'>} 
<a,e> ~ <a,e> + <a',e'> want <a,e> + (<a,e> + <a',e'>) = <a,e> + <a',e'> 
<a',e'> ~ <a,e> + <a',e'> want <a',e'> + (<a,e> + <a',e'>) = <a,e> + <a',e'> 
'II <~.x> E <P(A),R*(A)>: <a,e> ~ <~.x> en <a',e'> ~<~,X>:::) <a,e> + <a',e'> ~<~.X> 

want <~.X>+ (<a,e> + <a',e'>) =(<~.X>+ <a,e>) + <a',e'> = <~.x> + <a',e'> =<~.X> 

2. Infimum {<a,e>,<a',e'>} 
<an a', en e'> ~ <a,e> want an a's;;; a en en e' ~ e 
<an a', en e'> ~ <a',e'> want an a's;;; a' en en e' ~ e' 

Neem nu <~,X> E <1\A), R*(A}>, dan is 
<~.x> ~ <a,e> ¢=> ~ s;;; a en x ~ e 
<~.x> ~ <a' ,e'> ¢=> ~ s;;; a' en x ~ e' 

Dus is ~ s;;; a n a' en x ~ inf{e,e'} = e n e' 
en dus <~.X>~ <an a', en e'> 

QED 

Het kleinste element in de tralie is <0,0> en het grootste <A,P ma.xlA)>, want 
'II <~,X> E <1\A),R*(A)>.~ geldt: <0,0> +<~,X>= <~,X> en <~,X>+ <A.Pmax(A)> = <A.Pmax(A)>. 

De belangrtjkste eigenschappen van deze partH~le orde kunnen samengevat worden in het 
volgende lemma 
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Lemma2 

Gegeven <a,e>. <a',e'>, <a",e"> E <P(A).R*(A)>,$ dan is 

(I) als <a,e>:::; <a',e'> dan is 

(a) <a,e>+<a",e">:::; <a',e'>+<a",e"> 

(b) <a,e>.<a",e">:::; <a',e'>.<a",e"> 

(c) <a",e">.<a,e>:::; <a",e">.<a',e'> 
(d) <a,e>* :::; <a' ,e'>* 

(2) <a,e> + <a',e'> = <0,0> <=> <a,e> = <a',e'> = <0,0> 
(3) <a,e> :::; <a,e>* 

(4) <a,e>:::: <a,Pmax:(a)> met 
n 

Pmax(a) = ( L a1 )* 
i=O 

waarbij a= {a1 •... , ~} 

(5) <a,e>:::; <a',e'> <=>a c a' en e:::; e' 

Bewijs 
(1) (a) <a,e>+<a",e"> + <a',e'>+<a",e"> 

= <a,e> + <a',e'> + <a",e"> + <a",e"> 
= <a' ,e'> + <a" ,e"> 

(b) <a,e>.<a",e"> + <a',e'>.<a",e"> 

= (<a,e> + <a',e'>).<a",e"> 

= <a',e'>.<a",e"> 
(c) analoog aan (b) 

(d) <a,e>* + <a' ,e'>* 

= <a.e*> + <a',e'*> 
=<au a',e* + e'*> 

=<a', e'*> 

= <a',e'>* 

omwille van gevolg 3 en lemma 1 

(2) <a.e> + <a',e'> = <0,0> 
<=><au a',e + e'> = <0,0> 

<=> a u a' = 0 en e + e' = 0 

<=> a = a' = 0 en e = e' = 0 

<=> <a,e> = <a',e'> = <0,0> 

(3) <a,e> + <a,e>* 

(zie lemma 1) 

= <a,e> + <a,l> + <a,e> + <a,e.e> + .. . 

= <a.l> + <a,e> + <a,e> + <a,e.e> + .. . 

= <a,1> + <a,e> + <a,e.e> + ... 

= <a,e>* 

(4) <a,e> + <a,P max:( a)> 

= <a,e + P max( a)> 

= <a,P max:( a)> 
e:::; Pmax(<p(e)) => e:::: Pmax:la) 

Namelijk : l:. a1 :::: l:. 
a1 e cp(e) a1 e a. 

omdat Pmax(<p(e)) $ Pmax(a) 

a1 => ( L ad* :::; (l:. 
a1 e cp(e) a1 e a. 

23 



EEN PROCESALGEBRA VOOR M.E.R.O.DE. 

(5) Zie gevolg 3 

QED 

Bewijs 
( 1) 

P ;5; P II Q~ P = P + P II Q 

(2) 

~ SAP= SAP u (SAP u SAQ) 

~SAQ~SAP 

gegeven SAQ ~ SAP 
Te bewijzen: L(P II Q) ~ L(P). Welnu 

L(P II Q) 

= {s E (SAP u SAQ)* I s\SAP E L(P) en s\SAQ E L(Q)} 

= {s E (SAP)* I s E L(P) en s\SAQ E L(Q)} 

= {s E L(P) I s\SAQ E L(Q)} 

~ L(P) 

QED 

8 

v P,Q,R E <~A). R*(A)> : P.(Q II R) ;5; P.Q II P.R 

Bewijs 

SA(P.(Q II R)) = SA(P.R II Q.R) 

L(P.(Q II R)) 

= {s"t I s E L(P) en t E L(Q II R)} 

= {s"t I s E L(P) en t E (SAQ u SAR)* en t\SAQ E L(Q) en t\SAR E L(R)} 

= {s"t I s E L(P) en t E (SAQ u SAR)* en s"(t\SAQ) E L(P.Q) en s"(t\SAR) E L(P.R)} 

~ {s"t I s E (SAP)* en t E (SAQ u SAR)* 

en (s"t)\(SAPuSAQ) E L(P.Q) en (s"t)\(S_¥>uSAR) E L(P.R)} 

~ {u E (SAP u SAQ u SAR)* I u\(SAPuSAQ) E L(P.Q) u\(SAPuSAR) E L(P.R)} 

= L(P.Q II P.R) 

QED 

Merk op dat P.Q II P.R verschillend kan zijn van P.(Q II R) : 

P = <{a,b}, a.(b+l)> 

Q = <{b,c,d}, (b+c) .d> 

R = <{b,c,d}, b.c.(d+l)> 

Hieruit volgt dat Q II R = <{b,c,d},O> en dus is P.(Q II R) = <{a,b,c,d},O> 

Maar P.Q II P.R = <{a,b,c,d}, a.b.c.d> 

24 
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Door gebruik te maken van de projectie \X kunnen meer objecten met elkaar vergeleken 
worden: 

Definitie 6 

Bewijs 
(1) 

4 

SA(Q\SAP) =SAP n SAQ 
P :::;• Q~ SAP u (SAP n SAQ) = SAP n SAQ 

~SAP c (SAP n SAQ) 

~SAPcSAQ 

(2) 

SR(Q\SAP) = SRQ\SAP 
P :::;• Q~ SR(P + Q\SAP) = SR(Q\SAP) 

~ SRP + SR(Q\SAP) = SRQ\SAP 

~ SRP + SRQ\SAP = SRQ\SAP 
QED 

:::;• is een partiele orde op <1\A.),R*(A)> 

Bewijs 
V P, Q, R E <1\A.),R*(A)> geldt : 

1. P :::;• P want P + P = P 

2. P :::;• Q en Q :::;• P ~ P = Q 

want P :::;• Q ~ SAP c SAQ en Q :::;• P ~ SAQ c SAP en dus is SAP = SAQ· 

Dus is P \ SAQ = Pen Q \ SAP= Q 

Dus is Q = Q\SAP = P + Q\SAP = P + Q = P\SAQ + Q = P\SAQ = P 

3. P :::;• Q en Q :::;· R ~ P :::;• R 

want P :::;• Q ~ SAP c SAQ en Q :::;• R ~ SAQ c SAR en dus is SAP c SAR 

QED 

Dus is P + R\SAP = P + (R\SAQ)\SAP 

= P + (Q + R\SAQ)\SAP 

= P + Q\SAP + (R\SAQ)\SAP 

= Q\SAP + (R\SAQ)\SAP 

= (Q + R\SAQ)\SAP 

= (R\SAQ)\SAP 

=R\SAP 
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Door middel van :::;• kan echter geen traliestructuur opgebouwd worden in <~A),R*(A)>. 
We bewijzen dit aan de hand van een tegenvoorbeeld. 

( 1) geen supremum 

26 

Veronderstel P = <{a}.a> en Q = <{b},b> 
P, Q :::;• P.Q en P,Q :::;• Q.P 

Veronderstel nu dater een <~.x> bestaat zodat 
<~.x> :::;• <{a}.a>.<{b},b> en <~.x> :::;• <{b},b>.<{a},a> 

<{a.b),ax:·b}.b.a> 

<{a},a> <{b},b> 

Deze situatie wordt voorgesteld in de figuur hiemaast. 

Welnu 
<~.x> :::;• <{a},a>.<{b},b> 
~ <~.x> :::;• <{a,b},a.b> 
~ ~ ~ {a,b} en x + a.b\~ = a.b\~ 

<~.x> :::;• <{b},b>.<{a},a> 
~ <~.x> :::;• <{a,b},b.a> 
~ ~ ~ {a,b} en x + b.a\~ = b.a\~ 

Indien nu oak <{a},a> :::;• <~.x> en <{b},b> :::;• <~.x>. dan volgt uit dit alles dat 
{a} ~ ~ en {b} ~ ~ en ~ ~ {a,b} 
en dus is ~ = {a,b} 

Hieruit volgt dat 
x + a.b\~ = a.b\~ ~ x + a.b = a.b ~ L(x) ~ L(a.b) 
x + b.a \~ = b.a \~ ~ x + b.a = b.a ~ L(x) ~ L(b.a) 

en dus is L(x) ~ L(a.b) n L(b.a) = 0 en dus is x=O 
Wat in contradictie is met de veronderstelling dat <{a},a> :::;• <~.x> en <{b},b> :::;• <~.x> 

Dus bestaat <~.x> niet 

(2) geen infimum 
<{a},a> en <{b},b> zijn minoranten van <{a,b},a.b> en <{a,b},b.a> 
De bovenstaande redenering heeft aangetoond dat er geen <~,x> E <$), R*(A)> kan 
bestaan zodat 
<{a},a> :::;• <~.x> en <{b},b> :::;• <~.x> en 
<~.x> :::;• <{a,b},a.b> en <~.x> :::;• <{a,b},b.a> 

QED 

Een andere partH~le orde :::;" kan gedefinieerd worden met behulp van de 11-bewerking : 

Definitie 7 

P::;t'Q~PIIQ=P 
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Gevolg 5 

Bewijs 

P II Q = P => SAP u SAQ = SAP=> SAP~ SAQ 
QED 

~~~is een partiele orde op <~A), R*(A)> 

Bewijs 
II P, Q, R E <~A), R*(A)> geldt : 
l. P ~~~ P want P II P = P 

2. P ~~~ Q en Q ~~~ p => p = Q 

want P = P II Q = Q II P = Q 

3. P ~~~ Q en Q ~~~ R => P ~~~ R 

want P = P II Q = P II (Q II R) = (P II Q) II R = P II R 

QED 

Door middel van ~~~ wordt een traliestructuur opgebouwd in <~A). R*(A)>, waarbij bet 
supremum en bet infimum van twee elementen (v en A) worden gegeven door de volgende 
bewerkingen : 

Eigenscbap 7 

gegeven P, Q E <1{A). R*(A)>,~~~ dan is 

supremum {P,Q} = P v Q = (P + Q) \ (SAP n SAQ) 

infimum {P, Q} = P "Q = P II Q 

Bewijs 
Supremum 
(l) P ~~~ (P+Q) \ (SAP n SAQ) 

want P II (P+Q) \ (SAP) n SAQ)) 
= P II (P\SAQ) + Q\SAP)) projectie is een morfisme 
= (P II P\SAQ)) + (P II Q\SAP)) SA(P\SAQ) = SA(Q\SAP) en stelling 2 

= P + (P II Q\SAP)) P II P\SAQ = P (stelling 6) 
= P (P II Q\SAP) ~ P (stelling 7) 

(2} Q ~~~ (P+Q) \ (SAP) n SAQ)) 

analoog 
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X II (P+Q) \ (SAP n SAQ) 

=X II (P\(SAP n SAQ) + Q\(SAP n SAQ)) 

= XII[P\(SAP n SAQ)] + XII[Q\(SAP n SAQ)] 

= X\(SAP n SAQ)IIP\(SAP n SAQ) + 

X\(S~ n SAQ)IIQ\(SAP n SAQ) 

= (:XJIP}\(SAPnSAQ) + (XJIQ)\(SAPnSAQ) 

= P\(SAP n SAQ) + Q\(SAP n SAQ) 
= (P + Q)\(SAP n SAQ) 

waaruit volgt dat X~" (P + Q)\(SAP n SAQ) 

Infimum 
(4) p II Q ~II p 

want (P II Q) II P = P II Q 

(5) p II Q ~II Q 
want (P II Q) II Q = P II Q 

projectie is een morfisme 

stelling 2 

SAX~ SAP n SAQ 

stelling 4 

P~"XenQ~"X 

projectie is een morfisme 

(6) V Xe <~A). R*(A)>: X~" Pen X~" Q ~X~" P II Q 

want X II (P II Q) = (X II P) II Q =X II Q =X 
QED 
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Het kleinste element in de tralie is <0,0> en het grootste <0,1>, want V X e <~A). R*(A)>.~" 

geldt: 

<0,0> II x = <0,0> en X II <0,1> =X. 

<~A). R*(A)>.~" is bovendien een complete tralie omdat elke deelverzameling M van 

<~A), R*(A)> een infimum en een supremum heeft, m.n. 

stelling 9 

V M c <~A), R*(A)>: 

inf(M) = II p 
Pe M 

en sup(M) =( L P) \ n SAP 
Pe M Pe M 

De belangrijkste eigenschappen van deze partiele orde kunnen samengevat worden in het 

volgende lemma : 



EEN PROCESALGEBRA VOOR M.E.R.O.DE. 

Lemma3 

Gegeven P, Q, R E <1{A) , R*(A)>.~" dan is 

(1) als P ~" Q dan is 

(a) P II R ~" Q II R 
(b) P.R ~" Q.R 

(c) RP ~" RQ 
(d) P* ~" Q* 

(2) P ~" P* 

(3) P ~" <SAP,Pmax(SAP)> met 
n 

Pma.x:CSAP)) = ( L a1 )* 
1=0 

(4) P ~" Q => SAP ::::2 SAQ 

Bewijs 

(1) (a) P II R II Q II R = P II Q II R = P II R 

(b) i) P.R = (P II Q).R ~ P.R II Q.R omwille van stelling 8 
ii) P II Q => SAQ ~SAP (gevolg 4) 

Hieruit volgt dat SA(Q.R) ~ SA(P.R) en dus is volgens stelling 7 

P.R II Q.R ~ P.R 

(c) analoog aan (b) 

(d) P* I'{J* 
(L,9J) = ( pi) II ieiN jel 

= L (Pi II :LJJJl ieiN jel 

= L (Pi~ Qi + pill :LJJJl iel ~el 

= L (Pi + pill 
ieiN 

= :L pi 
ieiN 

= P* 

(*) 

pnugn=pn 

*i 

:LJJJl 
~el 
*i 

Bewijs door inductie op n : 

distributlviteit omwille van stelling 2 

distributlviteit omwille van stelling 2 

(') 

n=O: <SAP,1> II <SAQ,1> =<SAP u SAQ,1> = <SAP,1> (omdat P ~" Q => SAQ k: SAP) 

n=1 : P II Q = P (gegeven) 
n ~ n+1: 

Uit lemma 3 volgt dat 

29 
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pn ~" gn ~ P.Pn ~" P.Qn 

P ~" Q ~ P.Qn. ~" Q.Qn 

n 
oc 

} ~pn~" gn 

(Pi II ~JJJ) ~pi volgt uit stelling 7 en SAQ ~SAP 
j;l 
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(2) p II P* = p II (<SAP,l> + p + P.P + P.P.P + ... )= <SAP,O> + p + <SAP,O> + <SAP.O> + ... = p 
(3) Stel P = <a,e>, dan is <a,e> 11 <a,Pmax:(a)> = <a,e'> met 

L(e') = {s e (a)* I s\a e L(e) en s\a e L(Pmax:(a))} 
= {s e (a)* I s e L(e) en s\a e (a)*} 
= L(e) 

(4) zie gevolg 4 

QED 

Naar analogie met punt (l)(a) in het vorige lennna geldt ook de volgende eigenschap: 

Eigenschap 8 

Bewijs 
L(P II R) 

= {s e (S#' u SAR)* I s\SAP e L(P), s\SAR e L(R)} 
= {s e (SAQ u SAR)* I s\SAQ e L(P), s\SAR e L(R)} 
c {s e (SAQ u SAR)* I s\SAQ e L(Q). s\SAR e L(R)} 

= L(Q II R) 
QED 

Veronderstel nu dat M(C) ~ <{C},R*(A)>, C ~A de verzameling is van aile processen is met 

hetzelfde alfabet c. d.w.z. V P e M(C) :SAP= C. Dan definieren de twee partiele ordes ~ en 
~" dezelfde traliestructuur op M(C), nl. 

In M(C).~ is inf{P,Q} = P n Q en sup{P,Q} = P + Q 
In M(C).~' is inf{P,Q} = P n Q = P II Q (zie stelling 3) en sup{P,Q} = P + Q 
En P + Q E M(C) en P n Q = M(C) 

Het grootste element in M(C),~ en in M(C).~V is <C,Pmax:(C)>, het kleinste <C,O>. 
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3.4. Eigenschappen van ::;• 

Alhoewel in eerste instanties de orderelatie ::;" van belang is bij de definitie van een 
'consistent' model, heeft ook de orderelatie ::;• interessante eigenschappen. De volgende 
stelling zegt bv. dat als P ::;• Q, het systeein bestaande uit deze twee objecttypes verschillend 
is van deadlock : 

Bewijs 

P :::;• Q ~ L(P) c L(Q\SAP) 

Hieruit volgt dat 
L(P II Q)\SAP 
= L(P\SAP II Q\SAP) 
= L(P\SAP) n L(Q\SAP) 
= L(P) n L(Q\SAP) 
=L(P) 
QED 

Stelling 11 

V P,Q,R E <1lA). R*(A)> : 
R::;' P,Q en SAR~ SAP n SAQ ~ (P II Rll Q)\SAR = R 

Bewijs 
(P II R II Q)\SAR = (P II R)\SAR II Q\SAR 

=RII Q\SAR 
= (RII Q)\SAR 
=R 

QED 

stelling4 
vortge stelling 
stelling 4 
vortge stelling 
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4. HET PRocESMODEL. 

4.1. Objecten en objecttypes. 

In het datamodel maakt men het onderscheid tussen entlteiten en entiteittypes en tussen 
relaties en relatietypen. ZOwel entiteiten als relaties zijn processen of objecten. Een 
objecttype is de verzameling van alle objectinstanties van dat type. Aile objectinstanties 
hebben een unieke identificatle (oid). Het type van een instantie wordt afgeleid uit de 
objectidentificatle zelf. Voor de eenvoud nemen we aan dat de objectidentificatie een 
natuurlijk getal is. Formeel gesteld : 

IN is de verzameling van aile mogelijke objectidentificaties. Een object wordt voorgesteld 
door middel van een koppel bestaande uit zijn identificatie en zijn type. Het type van een 
object is eenduidig bepaald en onveranderlijk. De afbeelding type(!) geeft het type van een 
object. 

OBJECTS !;;;; IN x Objectnames 
OBJECTS = {o I o is een entiteit} u {o I o is een relatie} waarbij de verzameling van 
entiteiten disjunct is met de verzameling relaties. 

Afkorting : i = (i.P) E OBJECTS 
oid : OBJECTS -t IN : (i,P) -t i 
type: OBJECTS -t Objectnames: (i,P) -t P 
oP = {! I type(!) = P, i=(i,P) E OBJECTS} 

Ook een relatieobject heeft een eigen oid. Indien er een relatieobject van het type 
R(P1/E1, ... Pm/Em) bestaat tussen de entlteiten j 1, ... ,J.m, dan bestaat er een ij.R) E 

OBJECTS zodat U ,R) = (J. 1, ... ,J.m) en J. 1, ... ,jm E OBJECTS . 

Binnen het procesmodel maakt men op analoge manier het onderscheid tussen 
gebeurtenissen en gebeurtenistypes. Hiertoe wordt de verzameling EVENfS gedefinieerd 
naar analogie met de verzameling OBJECTS : 

EVENfS !;;;; IN X (A u { 1}) X 11:1N) 

Een gebeurtenistype a staat model voor een hele reeks gebeurtenissen die in de 
werkelijkheid plaatsvinden. Een gebeurtenis in de werkelijkheid wordt uniek 
gekarakteriseerd door het tijdstlp (eveneens een natuurlijk getal) waarop het plaatsgrijpt7 . 

Aan een gebeurtenis is een lijst gekoppeld van alle aids van de objecten die aan deze 
gebeurtenissen participeren. Een bepaalde gebeurtenis in de werkelijkheid noteren we als 
een triplet 1=(t,a,l); type(t,a,I) geeft het type aan van deze gebeurtenis en olist(t,a,I) de lijst 
van de participerende objecten. 

type: GTYPE -tAu {1}: (t,a,I) -t a 
olist : GTYPE -t 1liN) : (t,a,I) -t I 

7. We veronderstellen dat gebeurtenissen steeds ogenblikkelijk zijn, dat zij m.a.w. geen 
duur hebben. Is dit wei het geval, dan kan van deze duur steeds abstractie gemaakt 
worden. 
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De olist van een gebeurtenis is onderhevig aan beperkingen i.f.v. het data en het 
procesmodel, nameli:Jk : 

als 1 E EVENTS en type(i) = a 
dan a E SAP ~ 3 (i,P) E OBJECTS : i E olist(!) 
en als bovendien R(P1/E1 •... Pm/Em)• a E SAR. O.R) E OBJECTS, U.R) = (j_l, ... ,jm). 
dan j E olist(t,a.I) ~ j 1, •..• jm E I. 

Verder definieren we 

Voor a E A, i E IN, i een objectidentlficatie: 
oa = { (t,a,I) E EVENTS} 
(a)i = { 1 E oa I 1 E olist(i)} 
SA(i,P) = [SAPh = U (a)1 ae SAP 

De volgordebeperkingen worden gekoppeld aan de entiteittypes en de relatietypes en 
hebben dus betrekking op gebeurtenistypes. De koppeling van een reguliere uitdrukking 
met een entlteit- of relatietype Ievert een modelproces of objecttype. De processen van het 
werkelijke systeem gedragen zich overeenkomstlg hun procestype. 

Bij elk objectvoorkomen hoort eveneens een reguliere uitdrukking die als volgt wordt 
gedefinieerd : 

Als i = (i,P) en e = SRP, dan is SR(i,P) = (e)1 waarbi:J 

(e)i = (1)1 
(e)i = (a)i 
(e)i = (e')i + (e")i 
(e)i = (e')i . (e")i 
en 

SRi= (SRP)1 

als e = 1 
als e =a 
als e = e'+e" 
als e = e'.e" 

Op analoge manier wordt de taal van een objectvoorkomen gedefinieerd : 

L(1Jt = {(t,1,I) E EVENTS I i E I} 
L((a)i) = {1 E EVENTS I 1 E (a)1} 
L((e')1+(e")1) = L((e')1) u L((e")1) 
L((e')1.(e")1) = L((e')1) . L((e")1) 

W aaruit volgt dat 

L((e)1) = U {(s)1 I s E L(e)} = (L(e))i 

Waarbi:J s1 wordt bekomen uit s door aile gebeurtenissen te karakteriseren met de oid i, 
m.n. 

(s)1 = {1 I type(i) = 1} 
(s)i = (a)i.(s')i 
1" (t',1,I) = 1 

Merk op dat als ! E oP: 

als s = 1 en 
als s = a"s' 
V t' E IN, I eN 
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Als i E OP enj E oQ; dan wordt de doorsnede van twee talen gegeven door 

L(P)i n L(Q)j = U{(s)i n (s)j I (s)i c L(P)i en (s)j c L(Q)j} 

Dus beide aids moeten voorkomen in de olist van de gebeurtenissen van de scenario's. 

4.2. De Probleemstelling herbekeken 
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Een systeem (samengesteld uit een aantal processen) is in een deadlock-situatie beland 
indien elk proces klaar staat om een gebeurtenis te verwerken. maar er geen enkele 
gebeurtenis meer kan optreden. 

Een proces (als onderdeel van een systeem) is in deadlock als dit proces zijn levenscyclus 
nooit meer kan beeindigen omdat de gebeurtenissen waarop het wacht niet (meer) kunnens 
optreden. 

In M.E.R.O.DE. wil men niet aileen vennijden dat een systeem in deadlock geraakt, maar 
oak dat een deelproces in deadlock geraakt. Vandaar: 

<a.,e> II <a.',O> = <a. u a.',O> 

Als een deelproces in deadlock is, zeggen we dat het hele systeem in deadlock is. 

Een reguliere uitdrukking verschillend van 0 vertegenwoordigt een deadlock-vrij proces. 
Door het parallel samenstellen van processen kan er deadlock ontstaan, bijvoorbeeld : 

<{a,b}.a.(b.a)*> II <{a,b},(a.b)*> = <{a,b},O> 

Een procesmodel :M. is een verzameling procestypes gekoppeld aan objecttypes, t.t.z. 
:M. ~ <1lA). R*(A)> x Objectnames. Voor de eenvoud zeggen we P = <a.,e> als (<a.,e>,P) e :M.. 
Dit procesmodel is consistent indien er instantiaties van dat model bestaan. Een 
instantiatie van een model is een verzameling processen die allemaal succesvol beeindigd 
zijn. I(~ bevat elementen van A* (instantiaties), waarbij elk proces vertegenwoordigd wordt 
door het scenario dat het resultaat is van de uitvoering van dat proces in parallel met a1 de 
andere processen. 

Defmitie 8 : verzameling Instantiaties van een model 

I(~ = {(.O,ro) waarbij 
Q:;t:0enro:;t: 1 en 
n c {(!.P) I (!,P) e TIPE en 3 <a,e> e <1lA). R*(A)> : (<a..e>.P) e 911} 
en roE ( U SA!)* i en 
en 'V! e .a: ro\S.Ai e LUJ} 

8. De situatie waarbij een gebeurtenis wei kan optreden maar nooit za1 optreden (bv. 
omdat die oneindig lang wordt uitgesteld omwille van prtortteiten) is een "fairness" 
probleem en wordt niet beschouwd als deadlock. 
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Definitle 9 

Een model :M k <1-l:A) , R*(A)> x Objectnames is consistent indien I(~ '1:- 0 

Aangezien <1-l:A). R*(A)>.~" een tralie is, heeft elke deelverzameling een infimum en bestaat 
infl~. Indien nu SR(inf(~) '1:- 0, is :M vrij van deadlock, d.w.z. er bestaat minstens een 
instantlatle van :M, m.n. diegene waarbij er juist een voorkomen is van elke procestype. 
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5. BESLUIT 

De ontwikkeling van een procesalgebra voor M.E.R.O.DE. effent het pad voor heel wat 
verder onderzoek : 

1) Men kan zoeken of er voorwaarden zijn waarbij het volstaat om in een model de objecten 
twee aan twee te toetsen aan deze voorwaarde om uit te maken of het model a1 dan niet 
consistent is. 

2) Indien men de systeemontwikkelaar extra modellertngsmogelijkheden wil bieden, moet 
onderzocht worden in hoeverre dit kan binnen de gedefinieerde procesalgebra of hoe 
deze moet uitgebreid worden om deze te ondersteunen. Men denke hier b~voorbeeld 
aan: 
- Generalisaties I Specialisaties 
-Alias 
- Rollen 

3) De veiligheid van een model heeft volledig te maken met de implementatie van dat 
model. Meer specifiek speelt de notle veiligheid een rol b~ het opstellen van een 
contextfilter die de betrouwbaarheid van een gebeurtenis aangeboden aan het systeem 
onderzoekt. Een overkoepelende of een gedecentraliseerde contextfilter waarbij elk 
object zijn eigen controles uitvoert hebben elk hun eigen implicaties i.v.m. veiligheid. 
Het is vooral in dit laatste geval dat er zich problemen kunnen voordoen. 

Dit onderzoek toont aan dat het prtncipe van objectgertchtheid in grate mate kan b~dragen 
tot het ontwikkelen van correcte software, waarbij de controle op deze correctheid al in de 
vroegste ontwikkelingsfaze kan gebeuren. 
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Appendix A 

7. APPENDIX A : EQUIVALENTIE VAN ARITHMETIC! EN ARITHMETIC2. 

ARI1HMETIC 1 = DIGIT. ('x' .DIGIT)*.(('+' .DIGIT). ('x' .DIGIT)*)* 

ARI1HMETIC2 

=DIGIT.(('+' + 'x').DIGIT)* 

= DIGIT.('+'.DIGIT + 'x'.DIGIT)* distrtbutiviteit 
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ARI1HMETIC2 en ARITHMETIC 1 zijn respectievelijk van de vorm DIGIT.(a + b)* en 

DIGIT.b*.(a.b*)*, waarbij a= 'x'.DIGIT en b ='+'.DIGIT 

Om te bewijzen dat ARITHMETIC 1 = ARITHMETIC2 is het dus voldoende te bewijzen dat 

b* .(a.b*)* = (a+b)*. 

Welnu 
b* .(a.b*)* = (a+b)* ¢:::> L(b* .(a.b*)*) = L((a+b)*) 

1) L(b*.(a.b*)*) c L((a+b)*) 
Dit is evident want b*(a.b*)* ~ (a+b)* 

Namelijk: 

a.b* ~(~+b)* * * * 
=> (a.b ) ~ ((a+b) ) = (a+b) 

} => b'(ab'l' ~ (a+bl' 

b* ~ (a+b)* 

2) L((a+b)*) c L(b*.(a.b*)*) 
We bewijzen dit door inductie op het aantal a's in een zin van L((a+b)*). 

Het aantal voorkomens van de gebeurtenis a in de zin s wordt gegeven door s-L.a, waarbij 

•_J,.• recursiefwordt gedefinieerd door: 

<>-L-a= 0 

<a>"s-l..a = 1 + s-L.a 

<b>"s-l..a = s-L.a (a :t. b) 

Zij s E L((a+b)*) en s-L.a = 0 
=> S E L(b*) 
=> s E L(b*).L((a.b*)*) want<> E L((a.b*)*) 

=> s E L(b*. (a. b*)*) 

Zij s E L((a+b)*) en s-L.a = 1 

=> s E L(b* .a. b*) 
=> s E L(b*.a.b*).L((a.b*)*) want<> E L((a.b*)*) 

=> s E L(b*.(a.b*).(a.b*)*) 

=> S E L(b*.(a.b*)*) 



Appendix A 

Inductiestap : Veronderstel dat reeds bewezen werd dat 

V s E L((a+b)*) en s.!.a = n : s E L(b* .(a.b*)*) 

TB : s E L((a+b)*) en s.!.a = n+l ~ s E L(b*.(a.b*)*) 

Zij s E L((a+b)*) en s.!.a = n+ 1 

dan 3 s 1 E L(b*.a), s2 E L(b*.(a.b*)*): S=s1 "s2 en s2.!-a=n 

~ s E L(b*.a).L(b*.(a.b*)*) 

~ s E L(b*.a.b*.(a.b*)*) 
~ s E L(b*.(a.b*).(a.b*)*) 

~ S E L(b*.(a.b*)*) 

Dus is bewezen dat 
V n E IN, s E U(a+b)*): s.!.a = n ~ s E L(b*.(a.b*)*) 

~ V S E L((a+b)*) : s E L(b*.(a.b*)*) 

~ L((a+b)*) c L(b*.(a.b*)*) 

QED 
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