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Samenvatting
Algoritmische termherschrijfsystemen
In de theoretische informatica, in het bijzonder het gebied van algebraische specificatie van abstracte data typen specificaties, zijn specificaties met
soorten, opgebouwd via het inductieprincipe, welbekend. Hier gaat het
om datatypen zoals natuurlijke getallen, waarheidswaarden (booleans),
eindige bomen, eindige lijsten, enz. In recente jaren is een ‘duale’ specificatiemethode prominent geworden, namelijk de coalgebraische specificatie
van oneindige data, ook wel codata genoemd. Hier heerst het principe
van coinductie; typische codata zijn ‘lazy’ natuurlijke getallen, oneindige
bomen, of oneindige symboolrijen, ook wel stromen genoemd.
In dit proefschrift ontwikkelen we een algemeen raamwerk dat een
uitbreiding is van zowel inductieve als coinductieve specificaties. Nadat
we de basisbegrippen hebben opgezet, beschouwen we een bij uitstek
wenselijke eigenschap van zulke inductief-coinductieve specificaties: deze
moeten productief zijn, dat wil zeggen, op de oneindige (coinductieve)
delen moet de specificatie gegarandeerd voortdurend ‘output’ genereren.
Deze productiviteitseigenschap is een consequentie van drie secundaire
eigenschappen. Ten eerste, infinitaire normalisatie (WN) garandeert dat een
expressie een (mogelijk oneindige) normaalvorm heeft. Ten tweede, domein
normalisatie (DN) garandeert dat de normaalvorm voldoet aan de restricties
met betrekking tot welke oneindige paden in de termboom toegestaan zijn.
Ten derde, constructor normalisatie (CN) garandeert dat de normaalvorm
is opgebouwd uit uitsluitend constructoren, zonder gedefineerde functiesymbolen. Vervolgens geven we condities voor elk van de drie eigenschappen WN, DN, CN, en ook enkele karakteriseringen. Het eindresultaat
in dat we daarmee condities hebben, die garanderen dat een inductiefcoinductieve specificatie productief is.
Als toepassing van de zo ontwikkelde theorie, bestuderen we in het
laatste hoofdstuk een vrij gecompliceerd oneindig datatype, dat bekend
staat als boomordinalen (tree ordinals). Deze zijn belangrijk in de theorie
van ordinaalnotaties in de bewijstheorie, een deelgebied van de mathematische logica. Deze studie van boomordinalen is tevens een verkenning van
de expressiviteit van het raamwerk van (eerste-orde) termherschrijven, en
we tonen aan dat deze expressiviteit zeer groot is: We kunnen ordinalen
beschrijven die veel groter zijn dan het Feferman–Schütte ordinaal dat bekend staat als Γ0 .

