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Samenvatting g 

Formelee logica is de studie van noodzakelijke waarheden en systematische meth-
odenn met als doel deze waarheden helder uit te drukken en rigoreus te demonstr-
eren.. Dit proefschrift gaat over de automatisering van de conclusies die mogelijk 
zijnn gemaakt door zekere logica's, over de evaluatie van deze automatiserings 
methodenn en mogelijke toepassingen hiervoor. 

Dee afgelopen jaren is de efficiëntie van het automatische bewijzen van stellin-
genn voor modale logica enorm toegenomen, tegelijkertijd is het gebied van eval-
uatiee van deze stelling bewijzers gerijpt. We zullen een aantal van de strategieën 
zienn die gebruikt worden om middelen voor automatisch redeneren voor deze 
logicass te ontwikkelen en zien wat de rol is van empirische beoordeling in dit pro-
ces.. We zullen ook zien hoe Dynamic Predicate Logic (DPL) geïnterpreteerd kan 
wordenn als programmeer taal, en hoe programma's die geschreven zijn in die taal 
gemakkelijkk formeel gecontroleerd kunnen worden. Uiteindelijk zullen we zien hoe 
automatischh redeneren gebruikt kan worden als een motor voor berekeningen. 
Ditt werk gaat dan over middelen: hun ontwikkeling, beoordeling en mogelijke 
toepassingen. . 

Ditt proefschrift is ingedeeld in twee hoofd gedeeltes. Deel I, Evaluation in 
Modall  and Hybrid Theorem Proving, gaat over de huidige en bestaande pogingen 
opp het gebied van stelling bewijsvoering in modale en hybride logica en het belang 
vann beoordeling in het ontwerp en vergelijking van stelling bewijzers evenals in 
dee beoordeling van de standaarden zelf. In Hoofdstuk 2 zullenn we de evolutie van 
dee standaardisering in modale logica stelling bewijsvoering bespreken en zullen 
wee een hybride logica standaard introduceren. In Hoofdstuk 3 spreken we over 
dee verschillende methoden voor het vertalen van modale logica naar First Order 
Logicc (FOL), over het voordeel te gebruiken van de jaren van ontwikkeling die 
zijnn gegaan in FOL stelling bewijsvoering en over hoe verschillende methoden te 
vergelijken.. In Hoofdstuk 4 beschrijven we andere kijk op stelling bewijsvoer-
ingg in niet klassieke logica: ontwikkeling van jouw eigen gespecialiseerde stelling 
bewijzer.. We beschrijven de theorie en implementatie van HyLoRes, een oploss-
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ingg gebaseerde stelling bewijzer voor hybride logica; we beschrijven ook hoe het 
testenn een onaangetast deel van de ontwikkeling was. 

InIn Deel II , Programming with Dynamic First Order Logic, onderzoeken wij 
hett gebruik van Dynamic First Order Logic (DFOL) als een programmeer taal. 
Inn Hoofdstuk 5 geven we enige achtergrond van het concept model 'formules als 
programma's';; we introduceren het concept van een uitvoerbare interpretatie van 
DFOL(U),, en beschrijven twee steeds betrouwbaar wordende benaderingen van de 
interpratie.. In Hoofdstuk 6 leggen we uit waarom DFOL(U, a) een goede kandi-
daatt is voor een programmeer taal en beschrijven we een Hoare calculus daarvoor. 
Inn Hoofdstuk 7 beschrijven we een reken tabel voor DFOL(U,a) die zelfs een 
beteree benadering geeft voor de uitvoerbare interpretatie van DFOL(U, er) en kan 
gebruiktt worden als een programmeer taal moter en in Hoofdstuk 8 beschrijven 
wee de implementatie van zo'n moter en laten we een aantal voorbeeld runs. 

Inn Deel III , Conclusie, kijken we terug op wat er geleerd is in de delen I en II , 
watt ze gemeenschappelijk hebben en waar ze elkaar ontmoeten. 


