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Structuur voor het te bestuderen en te ontwerpen systeem:

   Logic Reasoning Rules  N3                          N3 axioms 		Query (N3)
   (meta rules)                                                      l                                     l
                         l                                                  l                                     l
                         l                                                  l                                     l
                         l------------------------------->      basic engine  <---------------------------
                                                                           l
                                                                           l
                                                                           l
                                                                      proof N3 (executable?)

Johan stipuleerde na discussie volgende punten als onderwerp voor de eindverhandeling : 

* Literatuur studie : onder meer : 
                             - logical frame works 
                             - gandalf   
                             - SWAP/Design Issues (Tim Berners-Lee)

* Ontwerp : assumptions :
  - no closed world
  - incremental (zowel in logic rules als axioms)
  - monotonic
  - omgaan met onconsistencies 

* formele beschrijving van een basic engine in functionele taal = Haskell /
  implementatie in Python

*indien mogelijk : 
  studie van optimalisaties met in het bijzonder reordering (clause and premis) .
  Belangrijk element in optimalisatie : zo snel mogelijk falen . 

Klemtoon zal liggen op het gedeelte meta-rules zoals bv. {{:x a :transitiveProperty. :a :x :b.:b :x :c} log:implies {:a :x :c} log:forAll :x, :a, :b, :c .}

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In verband met logical frameworks werden vermeld : 'elf' en 'twelf' : twelf is op elf gebaseerd ; op de site van twelf is interessante literatuur te vinden onder meer twee omvangrijke publicaties van Pfennig (CMU) over logical frameworks  .



Jos vermelde de namen McCune en Larry Wos .
Volgend boek bij Wos (met Otter CD-ROM) is zeker interessant (indien nog te krijgen) : 
A Fascinating Country in the World of Computing: 
Your Guide to Automated Reasoning  by  Larry Wos 
Otter werd ontwikkeld door McCune . 
Een ander boek over Otter (eveneens met CD-ROM) : 
Automated Reasoning with Otter John A.Kalman (U of Auckland) with foreword by Larry Wos . 
Alf werd eveneens vermeld : 
The ALF System  is an efficient implementation of the combination of resolution, narrowing, rewriting and rejection
Over alf is een thesis beschikbaar (Magnusson) :
http://citeseer.nj.nec.com/magnusson95implementation.html
Jos vermeldde volgende zaken :
 de universiteit Chalmers in Zweden met publikaties van Tammet (eentje samen met Gandalf).
 Proof Carrying Code . Dit zou een rol spelen in the Semantic Web ? 
In een notedop (als ik het goed begrepen heb ) : een programma(of tekst?) wordt geleverd met een bewijs van de geldigheid . De ontvanger valideert het bewijs . 
Paraconsistent logics : hier wordt de bewering betwist : uit een tegenspraak volgt eender wat (p^~p)==>x . 
Socratic completeness : dit staat in verband met logica in een gedistribueerde omgeving : Access limited logic . Alhoewel deze logica incompleet is bestaat een afgezwakte vorm van compleetheid : Socratische compleetheid . Het systeem Algernon is een implementatie hiervan . 
Progol : in relatie met Inductive Logic Reasoning en Inverse Entailment . .
Volgende links zijn interessant : 
http://www.cs.bris.ac.uk/Teaching/Resources/COMS70301/slides/ILP.pdf
http://www.ift.ulaval.ca/~mineau/ift-65764A01/Gren%C3%A9+Nouvel.pdf
Model eliminatie : 
http://logic.stanford.edu/~cs157/lectures/lecture13.pdf
Curry Howard isomorphism : er bestaat een 1-1 relatie tussen logisch formules en bewijzen enerzijds en types en programmas anderzijds . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andere relevante opmerkingen :
* relevantie van intuistionistische logica .
* mechanisme voor behandelen anonieme trippels : 
 {a b c} log:implies {[x y]}  ==> {?q x y} --> {[x y]} ==> {?q x y} log:forSome ?q (existentiele introductie) .

Uit de vuist : unificatie in functionele taal : 
unify::[(term,term)] --> Substitutie
unify[] = {}
unify ((t1,t2):ts))= merge unifyTerm t1,t2 unify ts 
=====================================================================
 





