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Samenvatting 

Zoals de titel al aangeeft, zijn er twee niveaus te onderscheiden in het onderzoek dat in deze 
dissertatie wordt uitgevoerd: het betreft de algemene kwestie aangaande het begrijpen (en 
bevorderen) van Logic Engineering, tesamen met een gedetailleerde uitwerking hiervan voor 
het concrete geval van Descriptieve en Hybride Talen. 

Over de afgelopen jaren tekent zich de volgende trend af op het gebied van de computa-
tionele logica: dankzij de diversiteit van de verschillende toepassingen waar dit gebied zich mee 
bezig houdt (automatische stelling bewijzers, software en hardware verificatie, computationele 
linguistiek. kennis representatie, etc.) is een verscheidenheid aan formele talen ontwikkeld die 
een schat aan alternatieven bieden voor klassieke logica. Maar zoals altijd, de voordelen van 
het kunnen kiezen komen samen met de moeilijkheid te moeten kiezen. Hoe nu kunnen we 
beslissen wat het beste formalisme is voor een gegeven redeneer- of modeleertaak? Of sterker 
nog, door welke regels zouden we ons het beste kunnen laten leiden bij het ontwerpen van een 
nieuwe formele taal? Hoe kunnen we vergelijken, hoe kunnen we meten, hoe kunnen we testen? 
Dit zijn het soort vragen dat het pasontgonnen gebied van Logic Engineering onderzoekt en, 
waar mogelijk, beantwoordt. 

Op dit moment is er nog niet zo veel bekend over Logic Engineering, en er zijn dan ook 
nog geen algemene antwoorden op bovenstaande vragen. Om de verwachtingen enigzins te 
temperen: ook hier zal geen lijst van recepten worden gegeven van hoe de zaken dienen te 
worden aangepakt. Maar we kunnen wel veel leren door één interessant geval grondig te 
analyseren. Zo een analyse vormt het hoofdbestanddeel van deze dissertatie. 

Descriptieve logicas zijn een familie van formele talen die gebruikt worden voor gestruc
tureerde kennis representatie. Ze zijn ontwikkeld als een hulpmiddel om informatie te beschrij
ven in termen van concepten en hun onderlinge verbanden (definitions) samen met middelen 
om te specificeren dat bepaalde elementen van een domein feitelijk aan die definities voldoen 
(assertions). Verder leveren descriptieve logicas een formele notie van afleiding in termen van 
deze gestructureerde kennis. Zo ver als ons bekend, vormen descriptieve logicas het beste voor
beeld van een brede, homogene collectie van formele talen met een duidelijk gespecificeerde 
semantiek (in termen van eerste orde modellen) die daarnaast ontwikkeld zijn met het oog op 
een bepaalde toepassing; d.w.z, elke descriptieve logica bestaat uit een gespecialiseerd afleid
ingsmechanisme waarmee een specifieke taak vervuld kan worden. Hieronder vallen taken als 
de classificering van kennis, of de structurering van kennis. De complexiteit van het redeneren 
in de verschillende talen binnen deze familie is grondig onderzocht en er zijn stelling bewijzers 
geïmplementeerd die een aantal van de meest expressieve talen op een effectieve manier kun
nen beslissen (deze behoren tot de snelste stelling bewijzers die er op dit moment zijn voor 
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niet-klassieke talen). Descriptieve talen zijn toegepast op vele realistische problemen, zelfs in 
de industrie, en met succes. Er is onderzoek gedaan naar verbanden tussen descriptievp talon 
en modale logicas. maar wat ontbreekt is een unificerende logische theorie die het verschil 
in uitdrukkingskracht en het verschil in logische kenmerken verklaart. Deze rol zal worden 
vervuld door hybride logicas. 

Hybride talen zijn modale talen die verder nog de mogelijkheid hebben expliciet te refe
reren naar elementen van het domein van een model. Deze talen zijn halverwege de jaren 
zestig voor het eerst geïntroduceerd binnen het gebied van temporele logicas, en zijn nadien 
voornamelijk ontwikkeld in deze theoretische omgeving. Hier werd de aandacht gericht op 
het onderzoeken van volledige axiomatiseringen voor deze talen, het karakteriseren van hun 
meta-logische eigenschappen, en het begrijpen van hun semantisch en bewijstheoretisch gedrag. 

Hybride talen bieden precies het soort uitdrukkingskracht dat nodig is om een interes
sante tegenhanger te vormen voor descriptieve talen. Hiermee bedoelen we dat er niet alleen 
een sterke overeenkomst bestaat tussen hybride talen en descriptieve talen, maar, en dat is 
het interessante hieraan, dat op een bepaalde manier deze twee gebieden eikaars tegenhanger 
vormen; ze lopen in verschilende richtingen uiteen en hebben verschillende technieken ont
wikkeld. Zo zijn descriptieve talen, doordat ze zozeer geoptimaliseerd zijn met het oog op 
een specifieke toepassing, moeilijk te bestuderen met klassieke model- en bewijstheoretische 
hulpmiddelen. Hybride talen echter lenen zich daar uitstekend toe. Anderzijds, descriptieve 
talen zijn. anders dan hybride talen, uitgebreid getest op hun bruikbaarheid, ze zijn in de 
praktijk ingezet bij kennis management, en geïmplementeerd. Juist daarom kan een "ruilhan
del" tussen hen buitengewoon vruchtbaar zijn. Om in de handel-metafoor te blijven (we zijn 
niet voor niets in Amsterdam), descriptieve logicas hebben redeneer methoden te verhandelen, 
als ook complexiteits resultaten en toepassings mogelijkheden. Exportprodukten van hybride 
logicas zijn hun modeltheoretische hulpmiddelen, hun axiomatiseringen en hun analyses van 
uitdrukkingskracht. 

Het specifieke doel van deze dissertatie is nu om in detail de verbanden tussen descriptieve 
en hybride logica te bestuderen en te benutten: zowel hun verschillen als de overeenkomsten. De 
belangrijkste resultaten die we zulen presenteren betreffen specifiek dit onderwerp. Behalve dat 
deze resultaten op zichzelf genomen interessant genoeg zijn, dragen ze ook bij aan de algemene 
kwestie die een logica engineer bezig houdt: ze geven een beter begrip van de richtlijnen volgens 
welke een formele taal ontworpen zou moeten worden. 

De dissertatie is onderverdeeld in vieren. In het eerste deel, dat bestaat uit Hoofdstuk 1. be
spreken we verschillende manieren waarop interessante fragmenten van eerste orde logica (en 
fragmenten van uitbreidingen van eerste orde logica) kunnen worden geïdentificeerd. We zullen 
beargumenteren dat traditionele methoden, zoals prenex normaal vorm en eindige variabelen 
fragmenten, niet geheel en al tot tevredenheid stemmen. In plaast daarvan stellen wij voor rele
vante fragmenten uit te houwen via vertalingen. Van veel formele talen (modale, descriptieve, 
en hybride talen incluis) kan de semantiek gegeven worden in termen van klassieke logicas, en 
als zodanig kunnen ze beschouwd worden als fragmenten van klassieke talen. Echter, door deze 
talen op te vatten als vertalingen, krijgen we een aantal extras: modale logicas bijv. kunnen nu 
simpel gepresenteerd worden (namelijk als eenvoudige uitbreidingen van propositionele logica), 
en krijgen nieuwe en krachtige bewijs- en model-theoretische hulpmiddelen (eenvoudige tableau 
systemen, elegante axiomatiseringen. verfijnde noties van equivalentie tussen modellen, nieuwe 
model-theoretische constructies, etc). We zullen laten zien dat logicas die. ruw gezegd, ver
want zijn aan modale logicas, op deze wijze kunnen worden geïdentificeerd. Hieronder vallen 
descriptieve en hybride logicas. 

Deel II introduceert descriptieve en hybride logicas (in de Hoofdstukken 2 and 3 respec-
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tievelijk), en levert hiermee de noodzakelijke achtergrond voor de rest van de dissertatie. Deze 
hoofdstukken kunnen onafhankelijk van elkaar gelezen worden, en dienen ter introductie van 
het soort methoden en resultaten die in deze gebieden zijn ontwikkeld. Tevens bevatten ze 
volop verwijzingen naar de literatuur. Zoals in onze presentatie naar voren zal komen, zijn 
descriptieve en hybride logica nauw verbonden, en deze verbanden zullen nauwkeurig wor
den omschreven in Hoofdstuk 4. We beginnen dit hoofdstuk met het beschrijven een aantal 
bekende inbeddingen van descriptieve logicas in converse propositionele dynamische logicas, 
en behandelen de vraag waarom deze dynamische logicas minder goed bij descriptieve logicas 
passen dan hybride talen. In het bijzonder zullen we er de aandacht op vestigen dat voor 
een succesvolle inbedding twee ingrediënten nodig zijn: de mogelijkheid te refereren naar de 
elementen van een model en de mogelijkheid om vanuit een locaal punt beweringen te maken 
die het gehele model betreffen. Het eerste is nodig om assertions te verklaren, het tweede voor 
definitions. Beide bestanddelen worden op een elegante en directe manier geleverd door hy
bride talen in de vorm van nominals. de vervulbaarheids relatie, en de existentiële modaliteit. 
We zullen ook de relatie tussen de locale en globale notie van gevolgtrekking ophelderen. De 
eerste is de standaard notie voor hybride talen (en modale talen in het algemeen) terwijl de 
tweede gebruikelijk is binnen de descriptieve logica. 

Nadat we vertalingen hebben gegeven tussen descriptieve en hybride logicas die de vervul-
baarheidsrelatie in beide richtingen behouden (Theorems 4.5 en 4.7), onderzoeken we welke 
resultaten zich nu laten overdragen. Voor descriptieve logicas verkrijgen we op deze manier 
scherpe boven- en ondergrenzen aan de complexiteit (Theorems 4.8 en 4.9), karakteriseringen 
(Theorem 4.14), meta-logische eigenschappen waaronder interpolatie en Beth definieerbaarheid 
(Theorem 4.15), en scheidingen van descriptieve logicas in termen van uitdrukkingskracht. Wat 
betreft interpolatie en Beth definieerbaarheid merken we op dat dit, zover als ons bekend, de 
eerste keer is dat dit type vragen onderzocht is voor descriptieve logicas. Veel van bovenge
noemde resultaten zijn verkregen via de algemene stellingen die in Deel III zullen worden 
bewezen. Aan de andere kant zullen we ook bespreken hoe resultaten die bekend zijn over 
descriptieve logicas belangrijke hiaten kunnen opvullen in onze kennis over hybride logicas 
aangaande kwesties die nog niet eerder ter discussie zijn gesteld in dit gebied. Om twee voor
beelden te noemen, de welbekende grenzen op de complexiteit van descriptieve logicas met een 
tellings-operator, en de PSPACE resultaten die gelden als bepaalde syntactische restricties aan 
de existentiële modaliteit worden opgelegd. 

Het noodzakelijke technische werk wordt in Deel III afgehandeld. In Hoofdstuk 5 laten we 
zien hoe zelfs in een zuiver modale context ideeën uit descriptieve logicas en hybride logicas van 
nut kunnen zijn. Zo definiëren we bijvoorbeeld directe resolutiemethoden voor modale talen 
met behulp van de noties nominals/individuals. Dit voorbeeld laat zien dat de flexibiliteit 
die verkregen is uit de mogelijkheid toestanden te benoemen, gebruikt kan worden om rede
neer methoden danig te vereenvoudigen. We zullen later deze fundamentele resolutiemethode 
uitbreiden voor descriptieve en hybride talen. In Hoofdstukken 6 en 7 bekijken we model-
theoretische kwesties vanuit de hybride logica, We hebben dan al laten zien in Hoofdstuk 4 
hoe resultaten over hybride logicas inzicht kunnen geven in descriptieve talen. 

Hoofdstuk 6 behandelt uitdrukkingskracht. Eerst bestuderen we Hs(@,i), een zeer ex
pressieve hybride taal. De twee belangrijkste resultaten over deze taal zijn Stellingen 6.10 
en 6.27. De eerste stelling geeft een vijf-voudige karakterisering van de verzameling eerste orde 
formules die equivalent zijn aan een vertaling van een formule uit W.s{®:D- I n n e t bijzonder 
wordt dit fragment herkend als de verzameling formules die invariant zijn voor gegenereerde 
submodellen. Stelling 6.27 laat zien dat de ->-interpolatie eigenschap opgaat, niet alleen 
voor deze taal maar ook voor elk ander systeem dat vanuit %s(@>4) verkregen is door een 
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willekeurig aantal axiomas toe te voegen. Meer algemeen blijkt dat Us (©, 4.) verrassend mooie 
model-theoretische eigenschappen heeft. Zoals we in dit hoofdstuk zullen bespreken, kan het 
gekarakteriseerd worden op vele verschillende en natuurlijke manieren, er kunnnen met gemak 
zowel eerste orde als modale technieken op worden toegepast, en het bezit een van de sterk
ste versies van de interpolatie en Beth eigenschappen die er bij ons weten voor modale talen 
bestudeerd zijn. Dit al was voor ons reden om %s(@>4-) als een "logisch laboratorium" te 
beschouwen: wat we in dit laboratorium te weten komen, levert in veel gevallen intuïties over 
restricties en extensies van deze taal. Dit proces zien we aan het werk in dit hoofdstuk. 

In Hoofdstuk 7 richten we ons op complexiteit. We beginnen met een uitstapje richt
ing onbeslisbaarheid en bewijzen dat een klein fragment van Hs(i) al een onbeslisbaar lokaal 
vervulbaarheidsprobleem heeft (Theorem 7.1). Dit wijst erop dat een fragment dat de 4-binder 
bevat slechts beslisbaar is onder zeer sterke restricties. Zo een fragment is %s((-R_1), E, @,i) 
waar j enkel niet-genest voorkomt (Stelling 7.10). In Hoofdstuk 4 hebben we al laten zien 
dat zelfs dit beperkte gebruik van de binder interessant is vanuit een descriptieve logica per
spectief. Vervolgens beschouwen we zwakkere systemen (zonder binder) die dichter tegen de 
standaard descriptieve talen aanliggen. In Stelling 7.15 wordt bewezen dat het toevoegen van 
de nominals en de vervulbaarheidsoperator aan de basis modale taal K de complexiteit van 
laatstgenoemde niet verhoogd, terwijl het zijn uitdrukkingskracht enorm vergroot. Interessant 
genoeg is dit niet het geval als we de basis tijdslogica Kt uitbreiden: de complexiteit van 
het locale vervulbaarheidsprobleem wordt al verhoogd tot ExpTlME door het toevoegen van 
slechts één nominal (Theorem 7.18), als we de klasse van alle modellen beschouwen. 

Gewoonlijk echter worden tijdslogicas geïnterpreteerd op modellen waar de toegankelijk-
heidsrelatie een structuur heeft die min of meer de tijdsloop zou kunnen verbeelden. De meest 
bekende zijn de strict lineare ordeningen (lineaire tijd) en de transitieve bomen (splitsende 
tijd). We bewijzen in Stellingen 7.27 en 7.29 dat als we deze klasse van modellen beschouwen 
de complexiteit niet uit de hand loopt maar integendeel overeenkomt met de complexiteit van 
de basis tijdslogica. 

Deel IV bevat onze conclusies en geeft de richtingen aan voor verder onderzoek. Zoals 
gezegd, de tijd is nog niet daar om algemene richtlijnen te geven voor logic engineering, maar 
we kunnen wel via analogie te werk gaan; dezelfde vragen die wij gesteld en beantwoord hebben 
voor descriptieve en hybride logicas kunnen aan andere formele systemen worden voorgelegd 
en de hulpmiddelen en methodes (bisimulaties, spelen ter constructie van modellen en het 
vergelijken van uitdrukkingskracht, etc) die wij in deze dissertatie besproken hebben, bezitten 
voldoende potentie om in diverse situaties van nut te kunnen zijn. 
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