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1. MOTIVATIE EN ACHTERGRONDEN. 

In deze bijdrage beschrijven we het AUTOMATH-project. We doen dat 
in twee gedeelten. In dit eerste deel zullen we het voornamelijk hebben over 
motivatie en achtergronden. In het tweede deel geven we een voorbeeld. In beide 
gevallen zullen we niet a1 te diep ingaan op de taal AUTOMATH zelf. Voor meer 
uitgebreide details aangaande de definitie van AUTOMATH verwijzen we naar 
[Z], [5] en vooral [lo]. Voor het eerste deel is 141 als voornaamste bron gebruikt. 
Ook zijn stukken ingevoegd uit [3] en [5]. 

Laten we meteen vaststellen dat AUTOMATH een wiskundige taal is en geen 
programmeertaal. Niettemin hebben die twee soorten talen veel gemeenschap- 
pelijk en kan men in beide gevallen met vrucht gebruik maken van constructies 
en ideezn uit de andere groep. 

Het AUTOMATH-project is ontstaan in 1966. Het uitgangspunt was de wens 
om een taal te ontwikkelen waarin hele wiskundige theorieen op zo'n preciese 
manier kunnen worden opgeschreven dat de juistheid door een automaat kan 
worden vastgesteld, terwijl de taal toch nauw verband moest houden met de 
manier waarop een wiskundig werk gewoonlijk wordt geschreven. De funktie 
van de automaat is die van een "listening machinen, een zeer kritische luisteraar 
of lezer, die verifieert of het betoog verloopt volgens nauwkeurig vastgelegde 
afleidingsregels. Om die taak te kunnen uitvoeren moet de taal zeker een formele 
taal zijn. 

Mogelijk had Leibniz ook een idee voor een dergelijke taal in gedachten, 
maar dat werd niet ontwikkeld doordat er in die tijd geen ervaring bestond in 
formele talen. 

Het idee is een zodanige taal te maken, dat alles wat we daarin syntactisch 
correct opschrijven te interpreteren is als correcte wiskunde. Onder syntactisch 
correct verstaan we hier: correct volgens de grammaticale regels van de taal, 
daarbij inbegrepen correcte verwijzingen naar dingen die eerder zijn gezegd. 
Dit zou bijvoorbeeld het schrijven van een uitgebreide wiskundige encyclopedie 



kunnen zijn, waaraan iedereen (mensen, maar ook machines) mag bijdragen wat 
hij wil, en elke bijdrage die syntactisch wordt geaccepteerd veilig kan worden 
gebruikt door anderen. Het idee van een geformaliseerde encyclopedie was a1 
opgekomen bij, en gedeeltelijk uitgevoerd door G .  Peano rond 1900, maar dat 
was nog verre van wat automatisch leesbaar mag heten. 

Om het nog iets duidelijker te  maken stellen we ons een seer uitgebreid boek 
voor over (bijvoorbeeld) complexe funktietheorie, dat geen voorkennis veronder- 
stelt. Het begint dus met hoofdstukken over logica en afleidingsregels, verza- 
melingenleer, getalsystemen, wat meetkunde en topologie, enzovoorts, en er 
wordt nooit iets gebruikt dat niet afgeleid is in het boek, tenzij het expliciet is 
opgeschreven als axioma. Verder veronderstellen we dat het boek geschreven is 
xonder een enkel hiaat. Niets wordt overgelaten aan de lezer. 

De opdracht van het verifigren op syntactische juistheid kan worden overge- 
laten aan een computer. Omdat het verifiEren alleen de vraag betreft of de tekst 
is geschreven volgens de voorschriften, moeten we toegeven dat de taak van het 
verifiken net zo menselijk is als de taak van het schrijven van de tekst. Toch 
hebben we het idee van een computer vastgehouden om een norm te  stellen: wat 
een computer niet kan doen, kan niet automatisch worden genoemd. Bovendien 
hebben computers enkele praktische voordelen ten opzichte van mensen. Zij ne- 
men alle details serieus en worden nooit moe. De menselijke schrijver is geneigd 
om zo nu en dan enkele details te veranderen in het geloof dat sulks geen con- 
sequenties heeft in andere gedeelten van de tekst; in dit opzicht is de computer 
meedogenloos. 

De snelheid van de computer is nauwelijks een probleem, omdat we er niet 
veel meer van verwachten dan wat een menselijke schrijver kan doen. De 
problemen waarmee we we1 te maken hebben, bztreffen de organisatie van het 
geheugen in de hedendaagse computersystemen. De wiskundige heeft verschil- 
lende soorten geheugens: snelle en langzame gedeelten van de hersenen, het 
vel papier waarop hij aan het werken is, zijn eigen recente aantekeningen, de 
boeken op zijn bureau, de bibliotheek van zijn instituut, en tenslotte andere 
bibliotheken die hij kan raadplegen als de bibliotheek van zijn instituut niet 
toereikend is. Vergelijkbaar hiermee kan het geheugen van het computersys- 
teem naast het interne geheugen nog bestaan uit schijven, etc. Zowel in het 
geval van de mens als in dat van de machine moet de gebruiker beslissen wat 
waar op te  slaan. In het geval van de computer is het zeer we1 mogelijk dat 
technologische verbeteringen van grote en snelle geheugens in de tsekomst een 
oplossing zullen bieden voor deze opslagproblemen. 

Men moet in het oog blijven houden dat het raamwerk der geformaliseerde 
wiskundige redeneringen niet hetzelfde is als 'de wiskunde" . De computer die de 
geformaliseerde redeneringen heeft doorgewerkt en beaamd, heeft er nog bitter 
weinig van begrepen. Hij zal misschien in staat zijn het gelezene te onthouden 
en later te gebruiken om nieuwe teksten te keuren, maar hij heeft niets be- 
grepen van motiveringen en interpretaties. Men zal hem misschien met enige 
moeite wat creatief vermogen kunnen geven, maar hij zal daarbij niet geleid 



worden door ideelin uit de aanschouwingswereld, en evenmin door smaak of 
gevoel voor waarde. Het geformaliseeerde raamwerk is slechts een armzalig deel 
der wiskunde; de neergeschreven redenering is de afsluiting van het denkproces, 
en niet het denkproces self. 

Het werk aan de ontwikkeling van AUTOMATH heeft nieuwe gezichtspunten 
geopend op de fundamenten van de wiskunde, zeker wat betreft de structuur 
ervan. Er bestaat een populair geloof (niet gedeeld door de schrijver), dat 
een geheel bevredigende basis voor wiskunde moeilijk of helemaal niet bereikt 
kan worden. De Principia Mathematica (1910-1913) van A.N.Whitehead (1861- 
1947) en B.A.W.Russel1 (1872-1970) droeg tot dit geloof bij (omdat de Principia 
Mathematica te ingewikkeld is). En het was moeilijk geworden door G.CantorYs 
(1845-1918) alephs (dit is een brij van taal en metataal). Nu, aan het eind 
van de twintigste eeuw, is het Paradijs van Cantor vrij algemeen aanvaard. 
Mogelijk zullen de wiskundigen van de eenentwintigste eeuw echter vinden dat 
het ondanks haar schoonheid een wankele basis voor de wiskunde is. 

Zeker zal de taal van de wiskunde in de toekomst veranderen. De Grieken 
bestudeerden in de oudheid geometrische figuren. Geometrische figuren vormen 
echter slechts een povere benadering van een wiskundige taal. Van der Waerden 
(211 merkt op dat de Grieken ondanks hun inventiviteit werden gehinderd bij 
verdere ontwikkelingen door hun notatie voor de gehele getallen (daardoor had- 
den ze niet genoeg symbolen meer over). Een van de grootste verdiensten van de 
Arabieren was de invoering van letter-variabelen. Toen de moderne algebrakche 
notatie in Europa bekend werd, was R. Descartes (1596-1650) in staat om de 
meetkunde in deze nieuwe taal te "formaliseren". Zelfs de ontwikkeling van 
de decimale notatie vergemakkelijkte a1 de verbreiding van een stuk wiskunde. 
Wellicht zit er een moraal in het verhaal van het gebrek aan een goede taal voor 
de Griekse wiskundigen. G.W. Leibniz's droom van een universele wetenschap- 
pelijke taal waarin denken wordt vervangen door rekenen is een uitbreiding van 
Descartes' gedachte. 

G. Boole (1815-1864) ging uit van een soortgelijk idee. Hij ontwikkelde een 
taal voor een stuk logica, maar zijn werk had geen raakvlakken met de gewone 
wiskunde van zijn tijdgenoten. De zeer uitgebreide taal van Whitehead en 
Russell waarin logica en wiskunde verenigd zijn, en de grootse structuur ervan, 
hebben we reeds eerder genoemd. Ook het werk van G. Peano (1858-1932) is a1 
eerder ter sprake geweest. 

L.E.J. Brouwer (1881-1966), L. Kronecker (1823-1891) en H. Weyl (1885- 
1955) verwierpen de gedachte dat de wiskunde geheel zou kunnen worden gefor- 
maliseerd. Cantor's theorieh gaven aanleiding tot veel paradoxen, waarvan 
sommige (zoals Russell's paradox) nieuwe definities noodzakelijk maakten. Het 
is geenszins zeker dat er geen nieuwe tegenstrijdigheden meer zullen opduiken. 
Brouwer was een voorstander van constructivisme, maar zijn publicaties geven 
de indruk dat het hem aan een goede taal mankeerde om zijn kritiek te uiten. 
Brouwer's intu'itionisme leek erg veel ingewikkelde redeneringen te veroorzaken, 
en kreeg daarom niet veel steun. Recentelijk heeft E. Bishop [I] nieuw leven 



geblazen in de ideezn van Brouwer. 
Direct vanaf het begin was het maken van iets universeels een van de doel- 

stellingen bij het AUTOMATH-project. Dit is een nadeel ten opzichte van 
systemen die slechts kleine stukken wiskunde beogen te bewerken, zoals propo- 
sitionele logica, predikatenlogica, etc. De voorwaarde van universaliteit heeft 
tot gevslg dat er geen resultaten verwacht mogen worden op het gebied van 
het vinden van bewijzen van stellingen. Dat onderwerp (theorem proving) is 
zo moeilijk dat het alleen kans van slagen kan hebben in die situaties waar de 
problemen en de methoden zich afspelen in een zeer beperkt gebied, en waar de 
taal en de syntactische analyse precies toegesneden zijn op de situatie. Sedert 
1960 hebben John McCarthy, J.A. Robinson [19], J.B. Rosser, Hao Wang en 
anderen zich geworpen op het machinaal bewijzen van stellingen. Hun algorit- 
men leiden tot bewijzen die in het algemeen weinig overeenkomst vertonen met 
bewijzen die een wiskundige zou leveren. De voortgang sinds 1970 is weinig 
indrukwekkend. We1 wordt met vrucht gebruikt gemaakt van de mogelijkheid 
om een %heorem prover" de details te laten invullen van een bewijs waarvan 
men zelf de grote lijn aangeeft. Aan de hand van de respons van de machine is 
het dan vaak mogelijk om het bewijs te verbeteren of duidelijker te maken (zie 

I241)- 
AUTOMATH is een taal waarin we boeken kunnen schrijven die bestaan 

uit opeenvolgende stukken tekst die men "zinnen" zou kunnen noemen. De 
syntactische correctheid van een zin hangt af van de vorige zinnen. Voorlopig 
zijn we voornamelijk ge'interesseerd in boeken die vrijwel zin voor zin lijken op 
een gewone mathematische tekst, en sullen we ons niet bezighouden met de 
formulering van gedachten die een menselijke wiskundige niet zou hebben. 

We moeten ons realiseren dat geen enkele taal alle mathematische aktiviteit 
kan omvatten. Taal en notatie mogen van invloed zijn op het krijgen van ideegn, 
maar het zou de wiskunde dood maken als we zouden eisen dat ook het ontstaan 
van ideegn uitsluitend binnen een strak geformaliseerde taal moet kunnen wor- 
den beschreven. In het bijzonder is er niet veel uitzicht op de mogelijkheid om 
geometrische of fysische intui'tie te vangen in een operationeel formeel kader. 
Puur taalkundig bezien lij kt het a1 moeilij k om duidelij ke natuurlij ke t aal te 
vervangen door iet s formelers. Psychologisch houdt he t begrijpen van wiskunde 
gewoonlijk meer in (soms echter minder) dan het controleren op correctheid: het 
zien van een mathematische situatie die harmonisch past bij reeds vertrouwde 
situaties kan het gevoel van een gerust geweten teweeg brengen. Men veronder- 
stelt dat hierbij ook het onderbewustzijn een rol speelt. 

Zelfs als we geen volledige formalisering willen, maar bij iedere stap slechts 
gewone, betrouwbare wiskunde, dan a1 zouden we hele stukken wiskunde om 
zeep brengen, zeker in de eerste stadia van de ontwikkeling ervan. Belangrijke 
stukken wiskunde zijn ontstaan op basis van fundamentele fouten of door het 
invullen van wezenlijke gedeelten voorlopig te vergeten. Zonder te weten welke 
mooie dingen er daarmee te beleven zijn, zou men nooit de energie hebben 
kunnen opbrengen of methoden hebben ontwikkeld om de fout of het hiaat te 



herstellen en zo indeidaad aan de overzijde te komen. In bepaalde gevallen is het 
voor de wiskunde goed geweest dat men pas inzag dat er een fout of een hiaat 
was, nddat men uitvoerige ervaring had opgedaan met het nieuwe materiaal. 

Laten we eens proberen het produceren van volledig geformaliseerde wiskunde 
te beschrijven als een soort produktieproces. Met als uiteindelijke doe1 het 
maken van een AUTOMATH-boek, onderscheiden we de volgende fasen: 

(i) mathematische ideeZn, 

(ii) formele clefinities en bewijzen, 

(iii) een erg precies gedetailleerde beschrijving hiervan, 

(iv) een boek in een tussen-taal, 

(v) een AUTOMATH-boek. 

We hebben (iv) ingevoegd omdat AUTOMATH niet zo gemakkelijk te schrij- 
ven is, wegens zijn universaliteit. Het meeste wiskundige materiaal betreft 
slechts een klein gedeelte van de wiskunde, met algemeen bekende tradities over 
afkortingen en bondige formuleringen. Boeken van type (iii) zijn geschreven in 
wat we een probleem-gerichte taal zouden kunnen noemen. 

Wat voor soort mensen hebben we nodig voor dit produktieproces? Voor het 
scheppen van (i) moeten we de Grote Wiskundige hebben (hiermee bedoelen we 
niet een speciale wiskundige van topklasse: elke wiskundige kan zo nu en dan 
groot zijn). Om van (i) naar (ii) te komen hebben we de Goede Wiskundige 
nodig, die het gebied en de daarin gebruikte technieken beheerst. 

De fasen (i) en (ii) hebben vanzelfsprekend niets van doen met AUTOMATH; 
ze spelen zich af binnen de gewone wiskundige praktijk. 

Om het produkt van (ii) geheel in de bij (iii) gewenste vorm te brengen 
is een Competent Wiskundige nodig. Ook hij moet het onderwerp kennen, in 
ieder geval moet hij om kunnen gaan met de gebruikelijke afkortingen die daarin 
worden gebezigd. 

De overgangen van (iii) naar (iv), van (iv) naar (v) en de uiteindelijke ve- 
rificatie van (v) kunnen worden gedaan door goedkope krachten. Veel hiervan, 
vooral de verificatie van (v), kan worden overgelaten aan erg goedkope arbeid 
in de vorm van een computer. 

Er zijn veel dingen die het gebruik van een universele taal zoals AUTOMATH 
zou kunnen bewerkstelligen. Sommige hiervan zijn op zichzelf geen voldoende 
rnotivatie voor het AUTOMATH-project, maar de totaliteit ervan lijkt belang- 
rijk genoeg om de moeite waard te zijn. We doelen op twee groepen: verifid'ren 
en begrzjpen. 

Wanneer we "verifiZrenn zeggen, dan is het eerste waar we aan denken het 
controleren van lange moeizame bewijzen, waarin de ketting net zo zwak is als de 
zwakst,e schakel, en waarbij vaak de betrouwbaarheid van het bewijs niet wordt 
ondersteund door intui'tie of ervaring. In het bijzonder kan men zulke situaties 



verwachten in gecompliceerde combinatorische problemen waarbij een groot aan- 
tal gevallen en daar weer subgevallen van moeten worden nagegaan. In deze 
klasse vinden we ook problemen over de semantiek van computerprogramma's, 
specificatie versus uitvoering: doet een programma wat er van wordt beloofd? 
Bet aantal elementaire bewerkingen dat gedaan wordt en de hoeveelheid ad- 
ministratie die bijgehouden moet worden kunnen zo groot zijn dat menselijke 
methoden erg onbetrouwbaar worden. In dit kader moeten we ook aandacht 
schenken aan de problemen die de samenwerking van mensen met mensen ener- 
zijds en mensen met machines anderzijds met zich brengt. In beide gevallen is 
een strak communicatieschema noodzakelijk. Het lijkt de moeite waard om in 
dit gebied onderzoek te verrichten, omdat geweldig grote sommen geld worden 
uitgegeven aan computersoftware en omdat het zeker van belang is te weten te 
komen wat daarvan betrouwbaar is en wat niet. 

Laten we nu eens kijken naar dingen die vallen onder de term "begrijpenn. 
Allereerst merken we op dat alleen a1 het hebben van een vaste goed gedefinieerde 
taal voor de wiskunde een voordeel op eichzelf is. Het maakt het ons mogelijk 
om mathematische gesprekken te verdelen in (i) het zeggen van dingen in de 
taal, (ii) het bediscussiGren hoe dingen in de taal worden gezegd, en (iii) het 
verbinden van dingen die in de taal worden gezegd met dingen uit een andere 
wereld, zoals gewone wiskunde, fysische realiteit, etc. Aan (ii) kunnen we het 
begrip 'meta-t aal" , en aan (iii) het begrip 'interpre t atien verbinden. 

De meeste wiskundigen hebben geen duidelijk idee over de fundamenten van 
hun eigen vak. Dit is misschien gedeeltelijk de schuld van de logici die, ten 
gevolge van het vinden van veel interessante technische problemen in hun vak, 
hun oorspronkelij ke opdracht , het bouwen van een fundament, hebben verwaar- 
loosd. Veel wiskundigen hebben een vaag denkbeeld dat predikaten-logica plus 
verzamelingentheorie een complete basis vormen voor hun eigen werk, maar 
wanneer ee dieper ingaan op deze gebieden dan ontdekken ze tot hun verrassing 
dat logica en verzamelingentheorie ook bestaan uit mathematische aktiviteit! In 
plaats van het vinden van een fundament voor het mathematische patroon ax- 
ioma's - definities - afleidingsregels - bewijzen - stellingen, lijkt het we1 of overal 
datzelfde patroon weer opduikt. Wat ontbreekt is een goede taal. In feite wordt 
dit in AUTOMATH heel duidelijk. Deze taal bevat nauwelijks iets dat logica 
genoemd kan worden, en wanneer we eenmaal beschikken over AUTOMATH en 
daarin dingen correct (syntactisch gezien) zeggen, dan is de vraag naar wat ax- 
ioma's, afleidingsregels, definities, veronderstellingen, st ellingen, etcetera zijn, 
een vraag in de metataal. Met antwoord op die vraag is afhankelijk van de 
interpretatie. Of we iets een definitie of een stelling of iets anders noemen heeft 
geen enkel effect op de resultaten van een AUTOMATH-boek: zoals het er staat 
is het simpelweg correct. 

Een ander oogmerk in de richting van 'begrijpenn is de analyse van com- 
plexiteit. Sommige zaken zijn moeilijker dan andere, en een volledig forrnele 
presentatie kan dat duidelijk maken. Het is mcgelijk om stukken wiskunde te 



klassificeren naar hun "diepte". De wiskunde van de 19-de eeuw was zeker 
dieper dan die van de 18-de eeuw. Enigszins schetsmatig kan men stellen dat  
men in de 18-de eeuw we1 kon spreken over funkties die expliciet geconstrueerd 
waren, maar dat men niet kon zeggen "zij f een funktie", omdat het woord 
"funktien toen tot de meta-taal behoorde. Zo zou men ook kunnen zeggen dat  
18-de eeuwse wiskunde in het algemeen kan worden beschreven in PAL, de sub- 
taal van AUTOMATH die we krijgen door de lambda-calculus uit AUTOMATH 
weg te laten. 

In dit verband kan nog worden opgemerkt dat AUTOMATH de historische 
volgorde geweld aandoet. A1 in PAL worden zulke zaken als "bewijzen" behan- 
deld op dezelfde manier als dingen zoals 'getallen", tenvijl zelfs in de tweede 
helft van de 20-ste eeuw de meeste wiskundigen het gevoel hebben dat een "be- 
wijs" een begrip is uit de meta-taal en dat een "getal" een "objectn is. De ideezn 
over wat een object is en wat niet, zijn gewoonlijk vaag. Het verschil tussen ob- 
jecten en niet-objecten loopt blijkbaar parallel aan het onderscheid tussen taal 
en meta-taal: men vindt dat een object iets is dat met een symbool kan worden 
aangeduid. Veel mensen geloven dat het beter is om te praten over verzamelin- 
gen dan over predikaten. In plaats van te zeggen dat x voldoet aan het predikaat 
P, vormen ze de verzameling van alle dingen die aan dat predikaat voldoen, en 
zeggen dan dat x tot die verzameling behoost. Misschien wordt dit veroorzaakt 
doordat men predikaten niet als objecten wenst te zien. Velen vatten het begrip 
predikaat op als iets uit de syntax, "een logische uitdrukking". 

Terugkomend op "begrijpen": dikwijls is a1 gezegd dat wiskunde wordt on- 
derwezen door intirnidatie en geleerd door imitatie. De enige manier om uit te 
vinden in welke mate dit waar is, is alles te coderen in een erg strakke taal. 

Tenslotte kan men onder het kader "begrijpen" nog de invloed rekenen die 
elke nieuwe notatie kan hebben op de ontwikkeling van de wiskunde, om het 
even of om zo'n invloed gevraagd is of niet. 

Behalve "verifi5renn en "begrijpen" zijn er enkele praktische voordelen ver- 
bonden aan het feit dat machines kunnen omgaan met de wiskunde die we 
maken. Bijvoorbeeld kunnen we ons voorstellen dat we aan een machine een 
boek geven over analytische getaltheorie en vragen: "Ik ben alleen geinteresseerd 
in de Priemgetalstelling. Druk alles af wat nodig is voor deze stelling en laat 
a1 het andere weg" (Sommigen beweren dat E.Landau zo'n machine was; hij 
schreef zijn boeken op die manier). Of we kunnen zeggen: "Druk Stelling 325 
af, en vanaf het allereerste begin alle definities die nodig zijn om te lezen wat 
de stelling zegt". In dit geval zullen ook alle bewijzen worden weggelaten. 

Om iets te laten zien van hoe een wiskundige redenering er uitziet in een 
AUTOMATH-boek, moeten we een beetje uitleg geven over de taal. Eerst 
merken we op dat die boeken zijn gestructureerd in geneste "blokken" van zin- 
nen: twee blokken liggen bf geheel buiten elkaar, bf een ervan ligt geheel binnen 
het andere. De eerste zin van een blok heeft een speciale vorm. De interpretatie 
ervan is dat we een variabele introduceren die binnen het blok mag worden ge- 



bruikt, of dat een veronderstelling wordt gemaakt die in het hele blok als een 
waarheid wordt behandeld. Buiten het blok is de variabele niet beschikbaar, en 
is de veronderstelling krachteloos. 

De zinnen hebben alle da vorm: 

"In de context A wordt de naam B gedefinieerd door C en dat heeft 
type D". 

Hierin is B een nieuwe identificator, een naam die niet in eerdere regels is ge- 
bruikt. In elke zin wordt dus ddn nieuwe naarn ge'introduceerd. Men kan deze 
namen vrij kiezen, mits onderling verschillend. C en D zijn expressies (uit- 
drukkingen), op voorgeschreven wijze opgebouwd uit eerder ingevoerde iden- 
tificatoren en een aantal verbindingen zoals haakjes, streepjes, komma's etc. 
Sommige zinnen (de blokopeners) hebben alleen maar een streep (-) op de 
plaats van C (interpretatie: hier wordt een variabele ingevoerd door hem een 
naam te geven en te zeggen welk type hij heeft). In iedere zin is de A de string 
van eerder ingevoerde blokopenende en nog niet afgedankte identificatoren. De 
A-stukken van de zinnen tonen de blokstruktuur van het boek. Voor iedere sin 
correspondeert dat A-deel met het nest van blokken dat die zin omvat. 

Soms is de C geen uitdrukking, maw het speciale tweeletterig symbool "PN". 
De zinnen waarin het C-deel PN is, dienen voor het invoeren van primitieve 
begrippen, die niet worden gedefinieerd. Deze dingen krijgen alleen een naam 
en een type, maar geen definitie; desalniettemin kunnen ze van dan af aan 
worden gebruikt. Een "PN-zin" is geen blokopener, hij komt zomaar ergens in 
een blok voor. 

We moeten nog de mogelijkheid vermelden dat het D-deel van een zin geen 
expressie is, maw het vierletterig symbool "TYPE". Zulke zinnen introduceren 
een nieuw type d.m.v. een definitie, of d.m.v. het opvoeren van een variabele, 
of d.m.v. het invoeren van een primitief begrip. Dit gebeurt dus weer in drie 
vormen: het C-deel is een expressie, of een streep of PN. 

Het bovenstaande beschrijft ruwweg de struktuur van de taal PAL, die we 
eerder hebben genoemd. De talen van de AUTOMATH-familie ontstaan uit 
PAL door het toevoegen van een soort getypeerde lambda-calculus. Daarop 
gaan we hier niet in. 

We zeggen een paar dingen over de interpretatie. Ten eerste is de context (het 
A-deel) iets wat gewoonlijk in de wiskunde niet expliciet wordt opgeschreven. 
Iets ervan kan worden afgeleid uit bijvoorbeeld de indeling in hoofdstukken en 
paragrafen, andere stukken van de context kunnen worden opgespoord door de 
voorgaande tekst nauwgezet te lezen. Het B-deel heeft de vertrouwde betekenis 
van het geven van een naam aan een nieuw object dat we maken of veronder- 
stellen. De interpretatie van de C- en D-delen is zoals we hebben beschreven: B 
wordt gedefinieerd door C en dat heeft type D. Laten we hier voor deze type- 
ring even het symbool ":" gebruiken, dus C : D. In de natuurlijke taaI zeggen 
we dingen als "3 is een getal", maar omdat het woord "is" wordt gebruikt voor 
veel verschillende dingen, geven we de voorkeur aan "3 : getal" . 



Sommige van de typen die we zullen gebruiken hebben een interpretatie die 
op die van verzamelingen lijkt. In plaats va1~ "3 : getal" zou men kunnen denken 
aan "3 E Nn, maar we moeten echt oppassen 5" niet te  verwarren met "E". 
In AUTOMATH is het type van een ding C (dus de D met C : D) uniek 
bepaald, en kan worden achterhaald door middel van een algoritme. Met 3 E N 
is dat  niet het geval, omdat 3 E S geldt voor iedere verzameling die 3 bevat 
(bijv. 3 E {1,2,3)). 

Er zijn ook andere typen dan die welke op verzamelingen lijkende interpre- 
taties hebben. De meest belangrijke zijn de propositionele typen. In overeen- 
stemming met deze interpret atie, correspondeert het type D met een propositie 
p,  en het C-deel met een bewijs voor p. Met de bewijzen kunnen we ma- 
nipuleren: als ze afhangen van variabelen dan mogen we voor die variabelen 
expressies substitueren, op dezelfde rnanier als dat gebeurt bij objecten die van 
variabelen afhangen. Dit heeft tot gevolg dat een gemodificeerd bewijs (gemodi- 
ficeerd door substituties) wordt geaccepteerd als een bewijs voor de bijbehorende 
gemodificeerde propositie. Merk op dat het B-deel van de zin een naam is voor 
het bewijs C, en niet voor de met D samenhangende propositie. De zin kan 
een stelling genoemd worden; later kan die stelling worden toegepast door te 
refereren aan B. Merk ook op dat het merendeel van de stelling-zinnen alleen 
maar hulpstappen zijn die uiteindelijk leiden naar dkn belangrijke stelling-zin, 
die een wiskundige pas echt een stelling zou noemen; hij zou het niet de moeite 
waard vinden om de andere zinnen zelfs maar lemma's te noemen. 

Er zijn ook blok-openers met een propositionele interpretatie. Dat zijn zin- 
nen die lijken op: "zij x een bewijs voor de propositie p". Deze zinnen intro- 
duceren dus aannamen die in het hele blok geldig zijn. En er kunnen zinnen 
zijn waarin het C-deel P N  is. Deze maken het mogelijk om de geldigheid van 
een propositie in te voeren als een axioma. Dit zijn de drie typen propositionele 
zinnen: stellingen, veronderstellingen en axioma's. 

Als we dat willen, kunnen we nieuwe typen creken, en ook mogen we inter- 
pretaties kiezen. Bijvoorbeeld: als we een mathematische theorie willen maken 
over constructies met passer en lineaal in de vlakke meetkunde, dan hoeven 
we niet persk de moeizame weg te nemen van het coderen van constructies als 
verzamelingen (passend bij het dogmatisch idee dat  alles een verzameling is; 
voor kritiek verwijzen we naar [7]), maar we kunnen ook direct een type "con- 
structie" introduceren. 

Iets dergelijks zou men ten aanzien van computerprogramma's kunnen doen. 
Voor iedere verzameling n introduceren we een type "programma(i2)". We in- 
terpreteren C : programma(!3) als "C is een programma dat  werkt op de 
toestandsruimte On. Met PN-zinnen voeren we primitieve programma's in en 
construeren daaruit grotere programma's uit kleinere componenten. Met andere 
woorden, we beschrijven de syntax van een programmeertaal in hetzelfde boek 
waarin de logica en de wiskunde staat (tussen de laatste twee is geen essen- 
tieel verschil) . Vervolgens kunnen we, in hetzelfde boek, axioma's ontwikkelen 
over de prirnitieve begrippen van de programmeertaal. En we kunnen, weer 



in hetzelfde boek, allerlei stellingen afleiden zoals logische stellingen (afgeleide 
afleidingsregels) , mat hemat ische stellingen, semantische stellingen, speciale pro- 
gramma's, en semantische resultaten over die programma's. De verschillende 
stukken kunnen door elkaar gevlochten zijn. Zo kan een wiskundige behan- 
deling van de grootste gemene deler bijvoorbeeld voorkomen in een getalthe- 
orisch kader, maar ook als een beschrijving van een comguterprogramma om 
de grootste gemene deler te bepalen, met daarbij een bewijs dat het computer- 
programma termineert en inderdaad de waarde van de get alt heoretische funktie 
g.g.d. oplevert (zie [8] voor expliciete en uitvoerige voorstellen omtrent de se- 
mantische behandeling van ALGOL-achtige talen). Het zou geen kwaad kunnen 
om de syntax en de semantiek van twee verschillende programma's te behan- 
delen in 6th boek, en in dat boek te bewijzen dat programma Pl in taal Q1 
hetzelfde semantisch effect heeft als programma P2 in taal Q2. Dit soort be- 
wijzen kunnen lang zijn en veel precies peuterwerk vragen. Toch zijn ze vaak 
belangrijk, en het zijn typisch gevallen waar automatische verificatie op haw 
plaats is. 

Wanneer we een boek zoals boven beschreven, in verband brengen met de 
buitenwereld, dan zijn er vele mogelijkheden voor interpretatie. Zolang we geen 
verder formalisme hebben om met interpretatie om te gaan, moeten we ons- 
zelf ervan "overtuigenn dat de primitieve begrippen (het doet er niet toe van 
welke aard ze zijn: logisch, wiskundig, syntactisch of semantisch) uitdrukken 
wat ze geacht worden te betekenen in de buitenwereld. En we moeten onszelf 
ervan "overtuigenn dat de interpret aties van de primitieven weer interpretaties 
induceren van het verdere materiaal, en dat interpretaties van de eindresulta- 
ten mogelijk zijn zonder de stukken van het boek tussen de primitieven en die 
eindresultaten te interpreteren. Dan zijn we er zeker van dat de interpretaties 
van de eindresultaten mathematisch correct zijn. 

Bij computertalen is de interpretatie complexer dan bij gewone wiskundige 
teksten, maar toch niet essentieel verschillend ervan. Interpretatie blijft altijd 
gebeuren op een nogal intuitieve basis, zolang de "buitenwereldn niet volledig is 
geformaliseerd. 

Tot besluit van dit eerst e deel geven we een overzicht van wat er is bereikt 
door de AUTOMATH-groep aan de Technische Universiteit Eindhoven, w a x  het 
AUTOMATH-project tot ongeveer 1976 financieel ondersteund is door Z.W.O. 
(nu N.W.O.). 

(i) Er zijn programma's gemaakt die talen verifigren, en die zijn nu beschik- 
baar in interactieve vorm. Teksten kunnen zin voor zin worden aangeboden aan 
de machine, die reageert binnen ten hoogste een paar seconden. Als het pro- 
gramma een zin niet accepteert, krijgt men een complete diagnose over gemaakte 
fouten. Deze diagnose stelt degene die de tekst intikt gewoonlijk in staat om deze 
te verbeteren, eventueel na (bijvoorbeeld telefonisch) overleg met de wiskundige 
die de tekst heeft gemaakt. De interactieve mogelijkheden van de nu werkende 
versies zijn minder uit gebreid dan die van het oorspronkelij ke programma, dat 



heeft gewerkt van 1975 tot 1988 en intensief is gebruikt. 
(ii) Wat het theoretische werk over de talen uit de AUTOMATH-familie 

betreft, zijn bijna alle doelstellingen gerealiseerd (zie vooral Ill] en [15]). Opge- 
merkt moet worden, dat  er enige overlap is met werk van anderen ([12], [13]) 
die onafhankelijk de logica hebben ge'interpreteerd in termen van getypeerde 
lambda-calculus, ongeveer tegelijk met de start van het AUTOMATH-project. 
Van later werk moet vooral [14] genoemd worden. 

(iii) Om het geheel uit te proberen is E.LandauYs 'Grundlagen der Analysisn 
vertaald. Dit is gedaan door L.S. van Benthem Jutting. Bij deae vertaling [l8] 
is geen poging ondernomen om de tekst ten behoeve van een vergemakkelijkte 
vertaling anders in te delen. Men heeft damentagen Landau's tekst zo precies 
mogelijk gevolgd, alle nadelen daarvan op de koop toenemend. We hopen dat 
de zo verkregen ervaring van dienst zal zijn bij de beslissing welke tussen-taal 
het meest geschikt is voor meer algemeen gebruik. 

2. EEN VOORBEELD VAN EEN AUTOMATH-TEKST 

We geven een voorbeeld van een stukje wiskunde dat niet a1 te triviaal is, 
niet a1 te moeilijk, en tegelijk toch niet overbekend. Bovendien speelt 'logi- 
can eigenlijk geen rol in dit voorbeeld. Het onderwerp komt uit de algebra, 
en behandelt de condities die voldoende zijn opdat een gegeven algebrGsch 
systeem een commut atieve groep is (met optelling als groep~o~era t ie )  . Dit blij kt 
gemakkelijker te worden door in plaats van optelling uit te gaan van aftrekking. 
De condities worden dan eenvoudige identiteiten, en er is niet meer zoiets als de 
eenduidige oplosbaarheid van de vergelijking a + x = b .  Wanneer we uitgaan 
van de aftrekking, dan zijn het bestaan van een element 0 met 

en de algemene regel 

voldoende (mits we de rol van de gelijkheidsaxioma's even vergeten) om de 
groepseigenschappen te verifiGren van de optelling, die wordt gedefinieerd door 

definitie(x, y) : x + y = x - (0 - y). 

Zo bewijst men de commutativiteit van de optelling met de redenering 

x + y = x - (0 - y) {definitie(x, Y))  
x - (0 - y) = y - (0 - x) {axiomaC (x, 0, Y) )  
y - (0 - x) = y + x {definitie(y, x)) 

Dit kunnen we samenvatten in het resultaat 

Vervolgens kan de associativiteit worden bewezen door 



(X + Y) + z = ( x  - (0 - y)) + z (definitie(3, y)) 
(X - (0 - 9)) + z = (x - (0 - y)) - (0 - z) {definitie((x - (0 - y ) ) ,~ ) )  
(x- (0- y)) -(o-2) = z -  (0- (x- (0-Y))) , {axiomaC((x- (O-y)),O,z)) 
z - (0 - (x - (0 - y))) = z - ((0 - y) - (x - 0)) {axiomaC(O, x, (0 - Y))) 
z - ((0 - y) - ( x  - 0)) = z - ((0 - y) - x) {axiomaA(x)) 

Nu merken we op dat we in de voorgaande zinnen beweeen hebben 

en gaan weer verder met 

Hiermee is bereikt 

We hebben bovenstaande bewijzen expres a1 zo geformuleerd dat ze een beetje 
gaan lijken op de manier waarop AUTOMATH werkt. Maar het is nog lang 
niet precies genoeg. Zo moet de vertaling in AUTOMATH ook zinnen bevatten 
waarin expliciet staat dat uit a = b en b = c volgt a = c. Bovendien hebben we 
in een van de zinnen uit het bewijs opgeschreven 

z - (0 - (x - (0 - y))) = z - ((0 - y) - (x - 0)) {axiomaC(O, x, (0 - y))). 

Voor de lezer is het duidelijk dat we axiomaC hebben toegepast op een term uit 
het linkerlid, en hij ziet onmiddellijk welke term het betreft. Voor een computer 
is dat niet zo vanzelfsprekend. We kunnen het hem gemakkelijker maken door 
de volgende verfijningen 

axiomaD(x, y, z )  : als x = y, dan z - x = z - y 

0 - (x - (0 - y)) = (0 - t ~ )  - (x - 0) (axiomaC(0, zr, (0 - y))) 
z - (0 - (x - (0 - y))) = z - ((0 - y) - (x - 0)) 

bxiomaD((0 - (x - (0 - Y))), ((0 - Y) - (x - o)), z)) 

Maar nu zitten we nog met het probleem dat AUTOMATH moet gaan zoeken 
in de tekst naar de zinnen die bepaalde veronderstellingen waar maken. Dit 
kan allemaal worden opgelost door elke zin een identificator mee te geven, en 
veronderstellingen als parameters op te nemen. Het ligt dan ook tamelijk voor 
de hand om x - y te schrijven als diff(x, y) en x + y als sum(x, y) en a = b als 
IS(a, b). 

We presenteren nu een stukje uit een AUTOMATH-boek waarin uitgaand 
van de equivalentierelatie "IS" (zinnen 6, 7, 9, 13) en van de volgende axioma's 
voor 'diff 

axl: als x =  y, dan x -  z = y -  z (ein 14) 
ax2: als x = y, dan z - x = z - y (zin 15) 



ax3: x - 0 = x (zin 16) 
ax4: x - x = 0 (zin 17) 
ax5: x -  ( y - z )  = z -  ( y - x )  (zin 18), 

over "sumn wordt bewezen: 

thl :  als x = y, dan x + z =  y + z  (zin 21) 
th2: als x =  y, d a n z + x = z +  y (zin 23) 
th3: x + 0 = x (zin 25) 
th4: x + y = y + x (zin 26) 
th5: ( x +  y) + z  = x +  (y $2)  (zin 52) 
th6: y + (x - y) = x (zin 66) 
th7: als y + z = x, dan is z = x - y (sin 80) 

Merk op dat de axioma's A t /m D uit de inleiding resgectievelijk overeenkomen 
met ax3, ax4, ax5, ax2, dat de commutativiteit uitgedrukt wordt door th4 en 
de associativiteit door th5. 

De stellingen t h l  en th2 laten zien dat de optelling goed is gedefinieerd. In 
feite is "=" een equivalentierelatie, en de optelling moet daarmee compatibel 
zijn. Voor de aftrekking wordt het compatibel zijn met "=" geeist in de axioma's 
ax1 en ax2. 

De stellingen th6 en th7 geven samen de eenduidige oplosbaarheid naar z 
van y + z = x, immers th6 zegt "z = x - y is een oplossing", en th7 zegt "als z 
een oplossing is dan geldt z = x - yn. 

De nummers van de zinnen zijn slechts toegevoegd ten behoeve van de be- 
spreking. In AUTOMATH zijn deze nummers overbodig, want elke zin wordt 
- 

uniek bepaald door zijn identificator. We herinneren nog even aan de syntax van 
een zin in AUTOMATH: context, identificator, definitie (bewijs), type (proposi- 
tie). Als scheidingstekens hiertussen gebruiken we respectievelijk "#", ":=" en 
u.n . . 

Om het herhalen van de soms lange contexten te vermijden, geven we van 
elke context alleen de laatste variabele, de z.g. context-indicator aan. Als de 
context bijvoorbeeld x : A, y : B, z : C is, behoeven we slechts de context- 
indicator z te vermelden. In de zin waar z is opgevoerd, is C en ook y te lezen, 
in de zin waar y is opgevoerd, is ook B en x te  lezen, enz. Zo zijn uit de 
context-indicatoren de contexten te reconstrueren. 

In het begin voorzien we de AUTOMATH-tekst van tamelijk uitvoerig comk 
mentaar. Na afloop zullen we nog enige algemene opmerkingen maken. 

(1) - # real := PN : TYPE 

Eerst wordt het type "realn ingevoerd. Het is een primitief begrip 
(PN), we weten er nog niets van. A1 het nodige moet nog bekend 
worden gemaakt. We kunnen "realn interpreteren als de verzameling 
van de reele getallen, maar even goed is de interpretatie als een 
willekeurige groep. Tenslotte is 'realn slechts een naam. 



(2) - # 0 := P N  : real 

0 is geen variabele, maar een constante van het type real. 

(3) - # x := - : real 
(4) x # y := - : real 

x en y zijn variabelen van het type real. Omdat we het later vaak 
zullen hebben over 'operatiesn die van x en y afhangen, voeren we 
y in binnen de context van x. Als we dan in met vervolg iets willen 
zeggen over x en y, hoeven we alleen y als context-indicator op te 
geven. Daarmee behoort dan ook x tot de context. 

(5) y # diff := PN : real 

"diff" is gedefinieerd met y als context-indicator, dus de context van 
diff is x,y (in deze volgorde) . Diff is iets dat afhangt van x en y, en 
dat iets van het type real uoplevertn. Wanneer we het type "realn 
interpreteren als de verzameling van de re6le get allen, dan is diff ( x , ~ )  
een reeel getal. 

(6) y # IS := P N  : TYPE 

Deze "ISn is een "propositioneel typen, liever gezegd een "bewijs- 
klassen. (Vaak wordt de typering van IS aangegeven met IS: PROP 
in plaats van IS: TYPE; hier sullen wij dat niet doen.) 

IS heeft x,y als context. We merken op dat er niet eerst een proposi- 
tie is ingevoerd waarvan IS(x,y) de bewijsklasse is. In ons verhaal 
is het niet nodig die propositie (we bedoelen de propositie x=y) een 
naam te geven. Weer moet uit nader te formuleren eigenschappen 
blijken dat IS (x,y) te interpreteren valt als het type van alle bewijzen 
voor x=y. 

(7) x # refl := PN : IS(x,x) 

IS wordt aangeroepen in een andere context (namelijk die van alleen 
x) dan waarin IS gedefinieerd is (die van x,y). In deze context heeft 
IS zonder meer geen betekenis. Daarom moet IS expliciet verschij- 
nen als IS(x,x), zodat we weten welke expressies zijn gesubstitueerd 
voor de parameters x en y van IS. De checker controleert of deze 
substituties toegelaten zijn (aantal en type). 

"refl" is een axioma over IS. 



Hier wordt een variabele u ingevoerd. De interpretatie ervan is, dat 
in de context u de propositie IS(x,y) waar is. Eigenlijk is u dus de 
naam van een veronderstelling. De context van u is x,y, dus is het 
hier in feite niet nodig om expliciet IS(x,y). te schrijven. 

(9) u # symm := PN : IS(Y,X) 

"symm" is het tweede axioma over IS. De context-indicator is u, dus 
de context is x,y,u. Nu moet we1 expliciet IS (y,x) worden geschreven, 
want IS zonder meer zou IS(x,y) betekenen. Interpretatie: onder de 
veronderstelling u (IS(x,y)) geldt IS (y,x). 

(10) y # z := - : real 
(11) z # v := - : IS(x,y) 
(12) v # w := - : IS(y,z) 
(13) w # trans := P N  : IS(x,z) 

Het derde en laatste axioma over IS. De context is x,y,z,v,w (ga na). 
Onder de veronderstellingen IS(x,y) en IS(y,z) geldt IS(x,z). Uit 
refl (7), symm (9) en trans blijkt dat IS een equivalentierelatie is. 
De variabele v is van hetzelfde type (is dezelfde propositie) als u. 
Wegens de geneste structuur is het nodig om v apart in te voeren. 
Een andere mogelijkheid zou zijn geweest 

(10) u # z := - : real 

(12) z # w := - : IS(y,z) 
(13) w # trans := P N  : IS(x,z) 

De context van %ransn is dan x,y,u,z,w. Nu besparen we een zin 
(ll), maar dat is slechts een zeer tijdelijk voordeel. Immers, we 
sullen vaak uitspraken willen doen over x,y,z zonder u te veronder- 
stellen. Dat zou alleen kunnen als we dan een nieuwe variabele z' 
declareren in de context x,y. Bovendien is het bovenstaande alter- 
natief slecht te lezen omdat daarin de parameters van trans ongeor- 
dend zijn naar hun type. 

De axioma's voor diff. Merk op dat ax1 en ax2 de context x,y,z,v 
hebben. Daarbij wordt dus IS (x,y) verondersteld. De axioma's ax1 
en ax2 zeggen dat diff compatibel is met de equivalentierelatie IS. 



(19) y # sum := diff(~,diff(O,~)) : real 

De definitie van "sum". 

(20) - # leml := ax3(0) : IS(diff(O,O),O) 
(21) v # t h l  := axl(x,y,diff(O,z),v) : IS(sum(x,z),sum(y,z)) 
(22) v # lem2 := ax2(x,y,O,v) : IS(diff (O,x),diE(O,y)) 
(23) v # th2 := ax2 (diff (0,x) ,diff (0,y) ,z,lem2) : IS(sum(z,x) ,sum(z,y)) 
(24) x # lem3 := ax2(diff (0,O) ,O,x,leml) : IS (sum(x,O) ,diff(x,O)) 
(25) x # th3 := trans(sum(x,O),diff (x,O),x,lem3,ax3(x)) : IS(sum(x,O),x) 
(26) y # th4 := ax5(x,O,y) : IS(sum(x,y),sum(y,x)) 

Een aantal lemma's en stellingen over sum. Hier ziet men erg dui- 
delijk hoe AUTOMATH functioneert. We illustreren dat aan th2. 

th2 (23) zegt IS(surn(z,x),sum(~,~)), en is gesteld in de context 
x,y,z,v, dus onder de veronderstelling IS(x,y). Het bewijs daarvan 
krijgen we door in ax2 (15) voor de parameters x,y,z,v de aangegeven 
substituties in te vullen. 

Doen we dit, dan ontstaat IS(diff(z, diff (0;x)), diff(z, diff(0,~))) uit 
ax2. Deze expressie is inderdaad tekstueel gelijk aan de expressie 
die uit IS(x,y) ontstaat door sum(z,x) voor x en sum(z,y) voor y te 
substitueren volgens de definitie van sum (19). 

Voor de parameter v in ax2 moeten we lem2 substitueren; v is van 
type IS(x,y) en dat gaat bij de substitutie van diff(0,x) voor x en 
diff(0,~) voor y inderdaad over in het type van lem2. 

z # r l  := diff(x,diff(O,y)) : real 
I z # r2 := diff(0,rl) : real 
I z # r3 := diff(diff(O,y),diff(x,O)) : real 
z # r4 := diff(diff(0,y) ,x) : real 

I z # lem4 := ax5(0,x,diff ( 0 , ~ ) )  : IS(r2,r3) 
I z # lem5 := ax2(diff(x,0),x,diff(O,~),a.x3(x)) : IS(r3,r4) 
I z # lem6 := trans(r2,r3,r4,lem4,lem5) : IS(r2,r4) 
I z # r5 := sum(sum(x,y),z) : real 
I z # lem7 := ax5(rl,O,z) : IS(r5,diff (z,r2)) 
I z # r6 := diff (z,r4) : real 
I z # lem8 := ax2(r2,r4,z,lem6) : IS(diff(z,r2),r6) 
I z # r7 := diff(x,diff (diff(O,~),z)) : real 
I z # lem9 := trans(r5,diff(z,r2),r6,lem7,lem8) : IS(r5,r6) 
I z # lemlO := ax5(z,diff(O,y),x) : IS(r6,r7) 
I z # lemll  := trans(r5,r6,r7,lem9,1emlO) : IS(r5,r7) 
I z # r8 := sum(sum(z,y) ,x) : real 
I z # leml2 := lem9(z,y,x) : IS(r8,r7) 
I z # lem13 := symm(r8,r7,1em12) : IS(r7,r8) 



(45) z # leml4 := trans(r5,r7,r8,lemll,lem13) : IS ( I -5~8)  
(46) z # lem15 := th4(z,y) : IS(sum(z,y),sum(y,z)) 
(47) z # r9 := sum(sum(y,z),x) : real 
(48) z # r10 := s~m(x , sum(~ ,z ) )  : real 
(49) z # lem16 := thl(sum(z,y),sum(y,z) ,x,leml5) : IS(r8,rg) 
(50) z # lem17 := th4(~um(~,z) ,x)  : IS(r9,rlO) 
(5 1) z # lem18 := trans(r5,r8,r9,lem14,lem16) : IS(r5,rg) 
(52) z # th5 := trans(r5,r9,rl0,lem18,Iem17) : 

1s (sum(sum(x,y) ,z) ,sum(x,sum(y,z) )) 
(53) y # r l l  := diff(O,difT(x,y)) : real 
(54) y # r12 := diff(y,diff(x,O)) : real 
(55) y # lern19 := ax5(0,x,y) : IS(rll,rl2) 
(56) y # lem20 := ax2 (diff (x,0) ,x,y,ax3 (x)) : IS (rl1,diff (y,x)) 
(57) y # lem21 := tran~(rll,rl2,diff(~,x),leml9,lem20) : IS(rll,diff(y,x)) 
(58) y # r13 := ~um(~,diff(x,y)) : real 
(59) y # r14 := diff(y,diff(y,x)) : real 
(60) y # r15 := diff (x,diff (y,y)) : real 
(61) y # lem22 := ax2(rll,diff (y,x) ,y,lem21) : IS(r13,r14) 
(62) y # lem23 := ax5(y,y,x) : IS(r14,r15) 
(63) y # lem24 := ax2(diff(y,y),O,x,ax4(y)) : IS(rlS,diff(x,O)) 
(64) y # lem25 := trans(rl3,rl4,rl5,lem22,lem23) : IS(r13,r15) 
(65) y # lem26 := trans(rl3,rl5,diff (x,O) ,lem25,lem24) : IS(rl3,diff(x,O)) 
(66) y # th6 := trans(rl3,diff(x,0),x,lem26,ax3(x)) : IS(s~m(y,diff(x,~)),x) 
(67) z # r16 := sum(diff(0,y),sum(z,y)) : real 
(68) z # lem27 := the(z,diff(O,y)) : IS(r16,z) 
(69) z # lem28 := symm(r16,z,lem27) : 1[S(z,r16) 
(70) y # r17 := surn(diff (O,y),x) : real 
(71) y # r18 := sum(x,diff(O,y)) : real 
(72) y # lem29 := th4(diff(0,y),x) : IS(r17,r18) 
(73) z # t := - : IS(sum(y,z),x) 
(74) t # lem30 := trans(sum(z,y) ,sum(y,z) , ~ , t h 4 ( z , ~ ) , t )  : IS (sum(z,y) ,x) 
(75) t # lem31 := th2(sum(z,y),x,diff(0,~),lem30) : IS(r16,r17) 
(76) t # lem32 := trans(r 16,rl7,rl8,lem31,lem29) : IS(rl6,rl8) 
(77) t # lem33 := trans(z,r16,r18,lem28,lem32) : IS(z,rl8) 
(78) t # lem34 := lem33(x,y,diff(x,y),th6) : IS(diff ( ~ , ~ ) , r l 8 )  
(79) t # lem35 := trans(diff (x,y) ,r18,z,lem34,symm (z,r18,lem33)) : 

1s (diff(x,y) ,z) 
(80) t # th7 := symm(diff (x,y) ,z,lem35) : IS(z,diff (x,y)) 



OPMERKINGEN 

Altijd wanneer een identificator die geen variabele is, wordt aangehaald na- 
dat er veranderingen van de context hebben plaatsgevonden, moet die iden- 
tificator voorzien zijn van de nodige parameters, in aantal en respectievelijke 
typen overeenstemmend met de context waarin die identificator is gedeclareerd. 
Dit kan soms achterwege blijven, bijvoorbeeld wanneer er geen veranderingen 
in de context zijn geweest sinds de invoering van de identiiicator, en men niet 
expliciet andere parameters wil gebruiken. Dit laat ste doe t zich bijvoorbeeld 
voor in zin 43, waar lem9 wordt aangehaald met parameters (z,y,x). Zonder 
deze expliciete aanduiding zou lem9(x,y,z) bedoeld zijn, waarmee lem12 exact 
hetzelfde als lem9 zou zijn. 

Merk ook op dat uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat een AUTOMATH- 
boek geen van tevoren bepaalde vorm heeft. Zo is bijvoorbeeld het invoeren in 
zin 27 van r l ,  en verderop van r2, etc., louter gedaan om het voor de mens, die de 
tekst moet aanleveren, leesbaar te houden. Ook is het voordelig voor rekentijd 
en geheugen van de computer: lange uitdrukkingen kosten veel rekentijd en veel 
geheugen. Men l;ou zin 33 ook kunnen opschrijven zonder gebruik te maken van 
de zinnen 27 t /m 32. Hier kan persoonlijke smaak een rol spelen. 

Een ander punt van smaak betreft de context. Het is niet zonder belang, 
voor mens en machine, dat de context zo eng mogelijk is. Dat heeft aan de ene 
kant het voordeel dat er geen overbodige veronderstellingen gemaakt worden 
(de zinnen zijn dan meer algemeen geldig), en aan de andere kant bespaart het 
de machine die de tekst rnoet verifiGren een hoop werk, want die aal van elke 
gebruikte identificator telkens weer nagaan of het type goed is, of de parameters 
passen etcetera. 

In de inleiding tot dit voorbeeld hebben we slechts vier axioma's A, B, C, 
D genoemd voor "diffn, terwijl de AUTOMATH-tekst er vijf bevat. Dat vijfde 
(als x = y dan is x - z = y - z )  speelde geen rol bij de in de inleiding besproken 
associativiteif;. Maar ook voor de andere doeleinden is dat axioma niet echt 
nodig: ax1 (14) kan na zin 18 worden afgeleid uit de voorafgaande tekst van het 
AUTOMATH-boek. De preciese uitwerking laten we over aan de lezer. 

Tenslotte merken we op dat de gepresenteerde tekst in feite is geschreven 
in PAL, de subtaal van AUTOMATH die we krijgen door de lambda-calculus 
uit AUTOMATH weg te laten. Men ziet hieruit dat PAL reeds in staat is het 
wezen van het wiskundige bedrijf (axiorna's, definities, stellingen, bewijzen) te 
vatten. In zekere sin kan men zeggen dat de wiskunde van v66r 1800 in PAL 
kan worden uitgedrukt. Pas als men wil werken met variabelen die funkties 
voorstellen, heeft men bij formalisatie de behoefte aan lambda-calculus. 

De oorsprong van het voorbeeld komt uit [6]. Een complete uitwerking in 
AUTOMATH van de theorie in [6] is gerealiseerd door J.T. Udding ((201). 
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