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Samenvatting g 

Ditt proefschrift gaat over efficient automatisch redeneren. Het bestaat uit drie 
delen. . 

Deell  I behandelt zogeheten constraint propagation algoritmes. Dit zijn ef-
ficiënteficiënte algoritmes voor het oplossen van constraint satisfaction problems. In 
Hoofdstukk 2 geven we een inleiding tot dergelijke algoritmes: constraints worden 
gekarakteriseerdd als relaties op domeinen waarin variabelen hun waarden nemen. 
Dee doelstellingen in Deel I zijn van een theoretische aard: een algemene theorie 
waarinn de voornoemde algoritmes geformuleerd en begrepen kunnen worden. Om 
preciess te zijn, de theorie die we in Deel I ontwikkelen, beoogt nieuwe inzichten 
tee verschaffen omtrent de volgende vragen: 

1.. Volgen constraint propagation algoritmes een gezamenlijk strategie? 

2.. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen die algoritmes? 

Omm de eerste vraag te beantwoorden wordt in Hoofdstuk 3 een algemene algoritme-
schemaa SGI voorgesteld: binnen dit schema wordt, volgens een bepaalde strategie, 
eenn verzameling functies herhaald met als doel het vinden van een gezamenlijk 
dekpunt.. Het algemene algoritme-schema, en een aantal varianten op dit schema, 
wordenn in Hoofdstuk 3 bestudeerd. De varianten zijn essentieel bij het beantwo-
ordenn van de tweede vraag die we hierboven noemden. 

Dee theorie van Hoofdstuk 3 wordt in Hoofdstuk 4 toegepast om klassieke con-
straintt propagation algoritmes door middel van iteraties van functies te beschri-
jvenjven en analyseren. Soft constraints zijn expressiever dan klassieke constraints, en 
zee worden voornamelijk gebruikt om onzekerheid te modelleren. Desondanks is 
dee theorie van Hoofdstuk 3 algemeen en expressief genoeg om ook soft constraint 
propagationn algoritmes te beschrijven en analyseren. 

Nadatt we hebben laten zien dat constraint propagation algoritmes instanties 
zijnn van ons algemen SGI schema, doet zich de volgende vraag voor: 

 welke functies verwijderen inconsistenties in constraint propagation algo-
ritmes? ? 
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OmOm deze vraag te beantwoorden geven we in Hoofdstuk 6 een karakterisering van 
functiess voor zowel klassieke als soft constraint propagation algoritmes. Hiermee 
besluitenn we Deel I. 

Inn Deel I I  werken we opnieuw met relaties. Dit deel betreft de modale logica, 
waartoee we in Hoofdstuk 7 een inleiding verschaffen. In dit tweede deel van het 
proefschriftt twee manieren voor om de volgende vraag te antwoorden: 

 hoe kan de vervulbaarheid van modale formulas op een efficiënte manier 
bepaaldd worden? 

InIn Hoofdstuk 8 beantwoorden we deze vraag door modale logica in eerste-orde log-
icaa te vertalen: we verfijnen de standaard vertaling van modale naar eerste-orde 
logica,, en tonen aan hoe de nieuwe vertaling de het gedrag van op resolutiemeth-
odenn gebaseerde stellingbewijzers op modale formules verbetert. 

Hoofdstukk 9 exploreert een interessant nieuw onderzoekthema: hoe efficiënt 
zijnn constraint propagation en satisfaction algoritmes voor modale logica? In 
ditt hoofdstuk reduceren we de vervulbaarheid van algemene modale logica tot 
vervulbaarheidd van propositielogica, waarna we constraint algoritmes gebruiken 
hethet laatste probleem op te lossen, in plaats van meer gangbare Davis-Putnam 
algoritmes. . 

Deell  II I  geeft een samenvatting van de inhoud van het proefschrift, en besluit 
mett een discussie over een aantal open vragen. 
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