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Thesis Summary

Hogere Orde Terminatie – Samenvatting in het Nederlands

Hogere orde termherschrijven is een samenvattende naam voor diverse formalis-
men. Deze formalismen kunnen gebruikt worden als een hogere orde logica, of
als het onderliggende systeem voor functionele programmeertalen. Terminatie
van termherschrijfsystemen is een belangrijk onderzoekspunt, omdat het nauw
samenhangt met correctheid.

In dit proefschrift hebben we in het bijzonder gekeken naar het AFSM for-
malisme. Dit formalisme, dat hier gëıntroduceerd is (maar sterk overeenkomt
met een eerdere definitie in [13]) kan gebruikt worden om diverse bestaande
hogere orde formalismen tegelijk te bestuderen. We hebben gezien, met name
in Hoofdstuk 2 en 3, hoe transformaties gebruikt kunnen worden om een hogere
orde termherschrijfsysteem in een andere (en vaak eenvoudigere!) vorm te pre-
senteren. Ook kunnen zij gebruikt worden om bestaande terminatietechnieken
een nieuw tintje te geven.

Hogere orde termherschrijfsystemen vormen een uitbreiding van eerste orde
termherschrijfsystemen. Eerste orde systemen zijn over het algemeen makkelijker
te analyseren dan hogere orde systemen, en zodoende bestaan er veel resultaten.
Het ligt voor de hand om te proberen deze resultaten ook in de hogere orde
omgeving af te leiden. Hiervoor hebben we met name drie methodes onderzocht:
polynoominterpretaties, padordeningen en afhankelijkheidsparen. Dit zijn enkele
van de belangrijkste terminatietechnieken in de eerste orde wereld, en daarbij
zijn ze automatiseerbaar: er bestaan diverse programma’s die in veel gevallen
automatisch kunnen afleiden of een gegeven eerste orde systeem termineert.

Automatisering is een belangrijk aspect van terminatie-onderzoek, ook in de
hogere orde wereld. Het is immers prachtig om te weten dat een programma
altijd een oplossing vindt, maar het is nog beter als je zelf geen moeite hoeft te
doen om dit aan te tonen! Daarom zijn vrijwel alle technieken die in dit werk zijn
gëıntroduceerd (of overgenomen van andere formalismen) gëımplementeerd in
het terminatietool WANDA. WANDA is te vinden op:

http://wandahot.sourceforge.net
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