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li,esumo

Atualmente não se conhece nenhum método de prova para a lógica proposicional
clássica que tenha tempo polinomial. Os métodos de tabela-verdade e o de tableaux
analíticos são imediatamente implementáveis em uma máquina, mas já foi provado
ID'A901 que nenhum dos dois é mais eficiente que o outro no caso geral. Por outro
lado, o sistema de tableaux KE de D'Agostino é essencialmente mais eficiente que
ambos. Uma outra abordagem para resolver o problema da validade de fórmulas é
o racÍocáhão por aprozãmações. Cadoli e Schaerf ISC951 propuseram um método de
raciocínio por aproximações com respostas aproximadas que: (a) dão informações
semanticamente claras sobre o problema a cada passo de aproximaçãol (b) cada res-
posta aproximada é mais fácil de computar que a resposta do problema origina1l e
(c) podem ser melhoradas, e eventualmente convergem para a resposta correra. No
entanto este método está restrito ao formato clausal e não fornece uma heurística
de aproximação. Finger e Wassermann IFWOll propuseram um método que ge-
neraliza o raciocínio por aproximações de Cadoli e Schaerf, eliminando a restrição
a cláusulas e introduzindo a heuiística de aproximação. Eles estendem a semântica
da lógica Ss usada no método de Cadoli e Schaerf para toda a lógica proposicional,
e propõem o método de tableaux KE-Ss para essa lógica -- baseado nos tableaux
KE de D'Agostino. O objetivo deste trabalho é implementar o método de Tableaux
Analíticos, o método de Tableaux KE de D'Agostino e o Método de Tableaux KE-S3
e fazer um teste comparativo dos métodos.



Abstract

At the present moment there is no knowledge of a polynomial proof method for
classic propositional logic. The truth table and the analytic tableau methods are
readily implementable in a machine, but none of these two methods is more eHcient
than the other, as proved in ID'A901. On the other hand, D'Agostino's KE tableau is
essentially more efhcient than both methods. Another approach to solve the problem
of determining the validity of formulae is approzàmafe reasománg. Cadoli and Schaerf
ISC951 have pioposed one such method with approximate answers that: (a) provide
semantically clear information at each approximation stepl (b) are easier to compute
than the answer of the original problema and (c) can be improved, and eventually
converge to the right answer. Fingem and Wassermann IFWOll Lave proposed a
method that generalizes Cadoli and Schaerf's approximate reasoning, eliminating
the restriction to clauses. They extend the semantic of the logic S3 used in Cadoli
and Schaerf's method to the piopositional logic, and propose the KE-Ss tableau for
this logic based in D'Agostino's KE tableau. The goal of this work is to implement
the analytic tableau, D'Agostino's KE tableau and Finger and Wasseimann's KE-S3
tableau, and compare these methods using benchmark formulae.
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Introdução

Atualmente, uma das maiores questões no campo da Teoria da Computação é o
problema P' = ./VP

P é uma c/asse de como/ezádade definida como o conjunto de proa/ermas de decisão

(problemas que admitem resposta do tipo sãm ou não) que podem ser resolvidos em
tempo polinomial O(nk) para alguma constante A.

.VP é a classe de complexidade dos problemas de decisão cuja resposta pode ser
verificada em tempo polinomial através de um cera!@cado

Existe uma classe de problemas -T- a classe dos problemas ./V'P'-compZefos -- com

a propriedade de que, se qualquer um dos problemas puder ser resolvido em tempo
polinomial, então todo problema de ./VP é polinomial, ou se.ja, P = ./VP

Mas até hoje nenhum problema .A/p'-completo tem solução polinomial conhecida,
o que leva a maioria dos pesquisadores de Teoria da Computação a crer que 7) # .ATP',

ou seja, que há problemas em .V7) de natureza inerentemente superpolinomial.

Um resultado conhecido é a prova de que o problema SAT é .VP-completo ICoo71,

CLR901, ou seja, o problema de determinar se uma fórmula da lógica proposicional
clássica é satisfatível (ou válida) é difícil

De fato, não se conhece nenhum método de prova pala a lógica proposicional
clássica. que tenha tempo polinomial

O método da cabe/a-zierdade atribuído a Wittgenstein por ID'A901 é ime-
diatamente implementável em uma máquina, mas é exponencial: para uma fórmula
com n átomos distintos, a tabela-verdade tem 2" linhas

O método de tableaux analíticos2 é uma alternativa também facilmente imple-
20 método original é de autoria de Chailes Peirce. Outros aperfeiçoaram o método, como BeLh e Hintikka. O

método consolidou-se a partir da versão de Smullyan, que é a versão implementada neste trabalho

l
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mentável. Mas há Mrmulas (as /órmzz/as "gordas" -- fórmulas que têm tamanho

total grande comparado com o número de símbolos proposicionais distintos) cuja
prova gera um número grande de ramos no tableau analítico comparado ao número

drlíü.hãs'dãtntiêlã:téidádê cõiiêgiiõimõiíiiõn:iií õiiiliãi jiãlavras, lao/eauz ana/á 21ãi

ítão p-si'rnulama tabelas- verdade.

Por outro lado, as tabelas-verdade não p-simulam os tableaux analíticos, e por-

tanto os dois métodos são incomparáveis um não é mais eficiente que o outro.

D'Agostino ID'A901 aponta uma razão para esse fenómeno como sendo uma ina-

dequação das regras de ramificação do tableau analítico que afeta a complexidade
das provas no caso geral. Ele propõe o sistema de tableaux KE, e mostra que KE
p-simula tableau analítico, mas o inverso não é verdade, ou seja, o sistema KE é
essencialmente mais eficiente que o sistema de tableaux analíticos.

Uma outra abordagem para resolver o problema da satisfatibilidade de fórmulas
ã o raciocínio apro=imcLdo.

O raciocínio aproximado apresenta vantagens particularmente quando se está
num cenário de recurgós limitados: se o tempo é limitado, pode-se usar a informação
da resposta até então obtida como uma aproximação da resposta exala do problema
original.

Cadoli e Schaerf ISC951 propuseram uma técnica de raciocínio aproximado. Em
seu método, eles definem duas famílias de lógicas que servem como um limitante

superior (incorreto e completo) e um limitante inferior (correto e incompleto) para
a lógica clássica. O método busca respostas aproximadas nessas duas famílias de
lógicas que satisfazem as seguintes propriedades: (a) dão informações semantica-

mente claras sobre o problema a cada passo de aproximação; (b) são mais fáceis
de computar que a resposta do problema originall e (c) podem ser melhoradas, e
eventualmente convergem para a resposta corneta.

O método faz uma restrição à linguagem -- fórmulas na forma clausal , de
modo a tornar viável a computação das respostas aproximadas. Além disso, não
existe uma. heurística que indica qual o próximo passo de aproximação.

3jD'A90] e ID'A921 descrevem a relação (de ordem parcial) de p-simulação (atribuída a Cook) como um modo
de se medir a campleridade relativa de sistemas de prova. Sistemas que se p-simulam mutuamente podem ser
considerados essencialmente de mesma complexidade. Um sistema S que p-simiila um sistema S/ mas o contrário
não é verdade, pode ser considerado essencialmente mais eficiente que S'
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Finger e Wassermann IFWOll propuseram um método que generaliza o raciocínio

aproximado de Cadoli e Schaerf, eliminando a restrição a cláusulas. Eles estendem

a semântica da lógica Ss usada no método de Cadoli e Schaerf pa.ra toda a lógica
pí{)põgiílíõhai, e prupueni o rnetõdãUF tablêãliií KE:S

nos tableaux KE de D'Agostino , e que além disso exibe uma heurística que indica
a seqüência de passos de aproximação.

O objetivo deste trabalho é implementar o método de Tableaux Analíticos (versão
de Smullyan), o método de Tableaux KE de D'Agostino e o Método de Tableaux
KE-S3 e fazer um teste comparativo dos métodos.

No Capítulo 1, são descritos os fundamentos básicos da lógica clássica proposi-
cional em seus aspectos sintáticos e semânticos.

No Capítulo 2, são descritos o método de Tableaux Analíticos de Smullyan e o
método de Tableaux KE de D'Agostino, ambos para a lógica proposicional clássica.

No Capítulo 3, são descritos o método de raciocínio aproximado de Cadoli e
Schaerf e o método de Tableaux KE-S3 de Fingir e Wassermann.

No Capítulo 4, é discutida a implementação dos métlodos de tableaux.

No Capítulo 5, são apresentados os resultados da comparação entre os métodos
de tableaux

Finalmente, no Capítulo 6 é apresentada a conclusão



Capítulo l

Lógica Proposicional Clássica

No decorrer de todo o texto, a não ser que seja explicitamente dito o contrário,
usaremos as convençoes a seguir.

1.1 Sintaxe

Og coHccÍáuros /ógàcos são os quatro símbolos

n egaçao l

conlumçaol

disfunção',

4. >: ámp/ãcação

O conectivo da negação é chamado de c07zectãüo unárão. Os três últimos são
chamados de comecfiuos bãnárãos.

As uarÍáueãs proposàcíonaãs (ou uarááueÍs ou átomos) são os símbolos pertencentes

ao conjunto inumerável P' = {pl,p2, . . .}. Usaremos letras minúsculas

(p, g, r, s, . . .) para denotar elementos de P'

Os símbolos ( e ) são chamados de parênteses e são usados para pontuação.

Uma .fórrnu/a é um elemento que pode ser definido recursivanlente a partir do
seguinte conjunto de regras:

Eo: Todo elemento p de P é uma fórmulas

4



Ft: Se .Á é uma fórmula, então --.A é uma fórmulas

F2: Se .A, -B são fórmulas, então (.A A B) é uma fórmula;

:;;;-.Se-'lr:B são fórmulasrentão (,4-V'B') é uma-fórmulas

F4: Se .A, -B são fór-nulas, então (.4 --> -B) é u:na fórmula

Usaremos letras maiúsculas (.4, B, C, . . .) para denotar fórmulas e letras maiús-

culas gregas (I', Z\, . . .) para denotar conjuntos de fórmulas. O conjunto de todas as
fórmulas será denotado por .C.

Os parênteses poderão ser omitidos quando permitido pelo contexto.

As suó/arma/as ãmedíatas de uma fórmula .4 são dadas pelas regras (-B e O são
fórmulas) :

4

/1

h

Se ,4 C P, então .4 não tem subfórmulas imediatasl

Se .4 é da foi'ma aB, então .B é a única subfórmula imediata de .41

Se .4 é da forma (-B A C'), então B e (7 são as únicas subMrmulas imediatas de

Se .4 é da forma (-B V C'), então -B e C' são as únicas subfórmulas imediatas de

Se .A é da forma (-B --> C'), então .B e C' são as únicas subfórnlulas imediatas
de .,'l.

H

Á

As suó/órmu/as de ulnâ fórmula -A são dadas pelas regras

St: Se X é uma subfórmula imediata de .4 ou X = .,4, então X é uma subfórmula
de .4;

$2: Se X é uma subfórmula de y e y é uma subfórmula de .4, então X é uma
subfórmula de ,4.

Um sequente é uma expressão da forma

.41,,42, , .4n f- Z?l , -B2) } Bm
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onde todo .4{ e todo A são fórmulas. O seqüente exprime o fato de que, se todas

as fórlrlulas .4i, . . . , .4. são verdadeiras, então ao menos uma das fórmulas dentre

-B: , . . . , .B. é verdadeira.

A lista de fórmulas à esquerda do símbolo f- é chamada de antecedente do

seqüente, e a lista à direita é chamada de consegüe7zÉe do seqüente.

Para a lógica proposicional clássica, podemos considerar que as listas
.4i , '42, . . . , .4. e .Bi, .B2, . . . , .B. são conjulltos de fórmulas.i

Uma /órmu/a assina/ada é uma expressão da forma 7'.4 ou f'.4, onde ,4 € ,C e T
e F' são os sánaãs possíveis de uma fórmula assinalada, respectivamente uerdadeáro

e falso.

O c07Üugado de uma fórmula assinalada é o resultado da operação de inversão do
sinal, ou seja, para uma fórmula .4, T.4 é o conjugado de .F.4 e vice-versa.

As suó/órmu/as de uma fórmula assinalada S.A (S = T, /') são todas as fórmulas
da forma 7'B ou -F.B, onde .B é subfórmula de .4.

1.2 Semântica

Um uaZor-verdade é um elemento do conjunto }' = {0, 1}. Os elementos 0 e l são
chamados, respectivamente, de /a/se e verdadeiro.

Uma ua/oração é uma função u : I' o y. Deste modo, dizemos que .4 c I' é
z,erdadeára sob u se u(À) = 1, e /azia sob u caso contrário.

Uma valoração u : ,C -+ V é uma ua/oração boo/Cana se, para toda fórmula
.4,.B c ,C:

B:: «(-'..4) «(..'1)

B:: «(.4 A -B) l sse «(Á) = 1 e «(B) = 1;

B3: u(..4 V -B) 0 sse «(.4) = 0 e «(B) = 0;

.B4: u(.4 --> B) = 0 sse u(.Á) = 1 e u(-B) = 0.
l Isto não é verdade pala outras lógicas, como a lógica relevante ou a lógica linear, onde o número de ocorrências

das fórmulas deve ser levado em consideração. Nesses casos, as listas de fórmulas podem ser representadas por
rnu/&i-conjuntos, ou seja, conjuntos onde cada elemento tem uma multiplicidade
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A valoração pode ser estendida para fórmulas assinaladas se acrescentarmos as
qpuliintne pnnrlirãna'
u vc) uxxx v vu vv xx uxyv uv a

B.-« (rH)--J-ssh«GÁg

B.: «(F'.,4) «(..'1)

Uma fórmula .A é uma lauto/agia (denotamos f:: Á) se .A é verdadeira sob todas
aS lrãlnrn ãpq hnnlpnnna

Uma valoração u satisfaz um conjunto de fórmulas I' se toda fórmula de I' é
verdadeira sob u.

Um conjunto de fórmulas I' implica ZogãcarnenÉe uma fórmula .4 (denotamos I' l::
.4) se -4 é verdadeira sob toda valoração booleana que satisfaça I'

Considere a fórmula ,4. A po/arádade de uma subfórmula B de .4 é uma relação
binária PoJ : Z x ,C --> { , +}.

Denotamos Po/(-B, .4) = + quando a polaridade de -B é + em .A, e dizemos que
-B tem polaridade positiva em ..4. Denotamos PoZ(.B, .4) ::: -- quando a polaridade

de B é -- em ..4, e dizemos que .B tem polaridade Regalada em .A2

Podemos definir a polaridade de todas as subfórmulas de uma fórmula ,4 induti-

vamente a partir das seguintes regras (-B, C' e D são subfórmulas de .4):

P-: Po/(.,4, .'1)

Pe.: S. PoZ(B, Á) = + e B e«tão Po/(C, ,4)

P2': Se Po/(B, Á) ---C então PoZ(C, .'l)

P3.: Se Po/(B, Á) +eB

eB
O V D e«tão PoZ(a, .'l) PoZ (-0, .,4) +;

+;

)

P3': Se PoZ(B, ,4) C' V D e«tão P.Z(C', Á) P./ (D, ..4)

Pa.: Se PoZ(B,.4) +eB

-- e B

O P. D e«tão PoZ(O, .4) Po/(0, .4)

Pa': Se P.Z(B, .4) C' A D e«tão P.Z(C', ,'l) Po/ (-0, .4)

Ps.: Se PoZ(B, .'{) = + e .B = C' -+ D e«tão P./(C', H) = -- e PoZ(.O, ..4) = +;

apor simplicidade, se for possível omitir o contexto da fórmula ,4, denotamos sil-nplesmente .B+ quando a pola-
ridade de .B é positiva em .4, e -B' quando a polaridade de .B é negativa em ,4.
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Psó: Se PoZ(B, .A) = -- e .B = C' --> -0 então PoZ(C, .Á) = + e Po/(-0, Á)

A polaridade pode ser estendida a fórmulas assinaladas, se substituirmos a regra
:Pr acima-pon

Pi.: Se ,'! = 7'B, e«tão PoZ(B, Z) = +;

Pi.: Se .'! = p'B, e«tão PoZ(B, ..4)



Capítulo 2

Métodos de Tableaux

Neste capítulo apresentaremos dois métodos de resolução baseados em tableaux:
o método de tableaux analíticos de Smullyan, e o método de tableaux KE de
D'Agostino.

2.1 Tableaux Analíticos

O tab/eau ana/áãco é um método de prova consolidado por Smullyan ISmu681 baseado
em árvores de /órmu/as assina/abas. A idéia básica do método é tentar provar o
seqüente

.4i,,42, ,..'l. F BI,B2,...,-Bm

através da expansão da árvore associada.

O método consiste em, dado um Zab/eau {nácáa/ pala o seqüente, estendê-lo através

das zebras de expansão, até que se chegue num estado onde se possa decidir a validade
do seqüente.

O tableau inicial para o sequente acima é a árvore de um ramo onde cada nó é
uma das fórmulas assinaladas T.4i, T.42, . . ., T.4., F.Bi, /'-B2, . . ., F'-am-

as regras de expansão do tableau estendem o tableau inicial. As regras de ex-
pansão de tableaux analíticos são apresentadas na Tabela 2.1.

Para cada regra de expansão, as fórmulas que aparecem acima da linha horizontal
são as premissas da regra. As fórmulas que aparecem abaixo da linha horizontal são
as cone/usões da regra.

9
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T-4
IPX: (r-)

TB

:4}P (")

F-4
-lfq- (r'-'')

:e4}a ('w
FB

!-Ç;;-a ('--o
FB

T(..4 --} -B)
F'..41rB (7' -->)

Tabela 2.1: Regras de expansão de tableaux analíticos

Sdan] X, yl, Z fórmulas assinaladas. As regras da forma

Z

são denominadas regras do tipo cv

As regras da forma

.x
}''l.z

são denominadas regras do tipo #

Uma regra pode ser aplicada a um ramo do tableau se este ramo contiver a

premissa da regra (um ramo do tableau é um caminho da raiz até uma folha).

A aplicação de uma regra do tipo a a um ramo do tableau consiste em adicion

as conclusões da regra a este ramo.

A aplicação de uma regra do tipo # a um ramo do tableau consiste em ó{/urrar
o ramo e, a cada ramo resultante, adicionar a conclusão correspondente.

Se um ramo do tableau contiver duas fórmulas conjugadas (ou seja, se contiver
T.A e F',4 para alguma fórmula ,4), dizemos que o ramo está /ec/lado.

Se todos os ramos do tableau estiverem fechados, dizemos que o t
fechado, e neste caso, .4i, ,42, . . . , .4. f- .B.

ar

ableau S
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Se, por outro lado, o tableau não estiver fechado (estiver aZ)Crio), e não houver
nenhuma regra aplicável, então ,4i , .42, . . . , ..4,, F B.

Exemp!!a2-1mb.]eau].a FiguramLab.tidaapartiLdo tableau inic;ial (com-

posto apenas da fórmula 1) através de aplicações sucessivas das regras de expansão.

As fórmulas 2 e 3 foram obtidas de l através da regra (F -->). As fórmulas 4 e 5
foram obtidas de 2 através da regra (TA). As fórmulas 6 e 7 foram obtidas de 3

através da regra (-F -->). As fórmulas 8 e 9 foram obtidas de 4 através da regra
(T -->). As fórmulas 10 e ll foram obtidas de 5 através da regra (T -->). O símbolo
x indica que o ramo correspondente do tableau está fechado. Deste modo, o ramo
que termina com a fórmula 8 está fechado, porque contém as fórmulas conjugadas 6
e 8. O ramo que termina com a fórmula 10 está fechado, porque contém as fórmulas

conjugadas 9 e 10. 0 ramo que termina com a fórmula ll está fechado, porque
contém as fórmulas conjugadas 7 e 11. Logo, o tableau está fechado, e portanto,

f- ((p --> q) A (q --> r)) --} (p --> r)

Em ISmu681, Smullyan provou a correção e a completude do método de tableaux

analíticos, ou seja, se f- representa a relação de conseqüência estabelecida pelo
método de tableaux analíticos, e f:: a relação de conseqüência lógica (semântica),
então

.Ai,'42, , ,4. f- -B se e somente se .4i, .42, , .4. F:: B

2.2 Tableaux KE

D'Agostino propôs em ID'A901 o método de Tableaux KE como uma melhoria do
método de tableaux analíticos de Smullyan, no sentido computacional. Tableaux

KE p-sàrnulam tableaux analíticos, mas tableaux analíticos não p-simulam tableaux
KEi

Os tableaux KE são semelhantes aos tableaux analíticos, pois também utilizam

fórmulas assinaladas, apresentam regras de expansão com premissas e conclusões, e
iEm outras palavras, para toda prova em tableau analítico de tamanho n, existe uma prova em tableau l<E com

tamanho polinomial em n, mas existe pelo menos uma prova em tableau l<E de tamanho n cuja prova correspondente
em tableau analítico tem tamanho superpolinomial em n
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F'(((p --> q) A (q --> r)) --> (p --> r))

2 7'((p --> q) A (q --} r))

3 F'(p --> r)

4 r(p --> q)

s r(q -} r)

8 FP 9 Tg
X

lO .Fq ll Tr

x x

Tableau analítico para. f' ((p --} q) A (q --> r)) --> (P -+ r)aFigura
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têm as mesmas regras para a construção do tableau inicial e para o fechamento do
tableau

As regras de expansão do tableau KE são apresentadas na Tabela 2.2

T-4
:FR- (1'-)

F-4
-lf;T (r'

f'(.'l A B)

-Íl--- p'AOz-q:â-a PN
F'(.A A B)

-Tt-- @'AD

:eqla ('w
FB

r(ÁVB) r(.4v B)

-fif--- FvD(TV:)

F'(.4 -} B)

FB

r(.4 -+ .B)

-Íif-- (r -'-)

r(.A -+ B)

-Íle--- (r -*:)(F' --})

r-Álr'.4 (P-B)

Tabela 2.2: Regras de expansão de tableaux KE

Os conectivos lógicos A,V e -+ têm três regras de expansão: uma com uma
premissa e duas conclusões, e duas com duas premissas e uma conclusão. Nas regras
com duas premissas, a primeira premissa é a premissa prámáràa e a segunda é a
premissa secundária z. O conectivo unário -- tem duas regras com uma premissa.

A regra (PB) permite que, a qualquer momento, o tableau seja bifurcado em
ramos com as duas fórmulas conjugadas 7'.A e -F.Á. Isto corresponde ao Prirzc@io
da Dada/anciã, ou seja, o fato de uma fórmula poder assumir apenas um dos valores

verdade: 0 (F) ou l (T). Note que esta é a única regra que permite a bifurcação de
ramos do tableau

O uso da regra (P.B) no sistema KE deve se restringir a apZácações anaZ# cas, ou
seja, a fórmula .4 sobre a qual a regra se aplica deve servir como premissa secundária

de alguma fórmula P não analisada. Isto garante a. propriedade (também presente
no tableau analítico) de que toda regra de expansão adiciona uma subfórnlula de

apor simplicidade, chamaremos as fórmulas que podem ser premissas de alguma regra cona uma premissa de
/órmulas a, e as fórmulas (lue podem sei premissas primárias de alguma regra com duas premissas de .fórmulas P.
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alguma fónnula mais complexa ocorrente no tableau.3

Exemplo 2.2 Vamos refazer o Exemplo 2.1 usando o método de tableaux KE. O

tableau da.Figur'a41;3 =foi obtido a partiir do tablea;u =inicia;l (composto apenafda
fórmula 1) através de aplicações sucessivas das regras de expansão. As fórmulas 2
e 3 foram obtidas de l através da regra (f' q). As fórmulas 4 e 5 foram obtidas

de 2 através da regra (TA). As fórmulas 6 e 7 foram obtidas de 3 através da regra
(-F -->). A fórmula 8 foi obtida usando-se a regra (T -->i) com a fórmula 4 como
premissa primária e a fórmula 6 como premissa secundária. A fórmula 9 foi obtida

usando-se a regra (T --li) com a fórmula 5 como premissa primária e a fórmula 8
como premissa secundária. Neste ponto, o tableau está fechado, pois seu único ramo
contém as fórmulas conjugadas 7 e 9. Portanto,

f- ((p --> q) A (q --> r)) --> (p -+ r)

Note que, no Exemplo 2.1, foram geradas ll fórmulas e houve duas bifurcações
Neste caso, foram geradas 9 fórmulas e o tableau fechou sem bifurcar nenhuma vez
D

Exemplo 2.3 Neste exemplo, queremos provar a inconsistência do conjunto {-.p -->
g, -.p -} =q,p -+ r,p --> =r}. Para isso construímos o tableau da Figura. 2.3. Note

que é impossível fechar o tableau sem o uso da regra (PB), pois a partir do tableau
inicial não há nenhuma regra a ou # qüe possa sei utilizada.

ID'A901 apresenta a prova de correção e completude do método de tableaux KE

3No sistema KE proposto por D'Agostino esta restrição da aplicação da regra (PB) está presente para garantir
a propriedade da subfórmula e manter o caráter aii&lítico do sistema de tableau. Num sistema mais genérico, ao
invés de ser uma obrigação, esta restrição pode constituir apenas uma Aeuríslica de bi/urcação. E correio e possível
bifurcar o tableau sobre fórmulas que não geram premissas secundárias.
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F'(((p --> q) A (q --> r)) -+ (p --> r))

2 T((p --> q) A (q q r))

3 F'(P --> ,)

4 r(p -} q)

s r(q --} r)

6 TP

7 Fr

8 Tq

9 Tr
X

'Tn l r /Tablea.il T --> q) A (q -+ r)) -+ (P -} ,)a
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T-P

Tnp-l=q

Tp ---+ 'r

r-P F-p

Tq Tp

Tnq Tr

Fq T--r

F'r
X

Figura 2.3: Tableau l<E para verificar a inconsistência do conjunto de fórmulas
=q, p --} r, p > '.r}

X

{''P -'> q, --P -->



Capítulo 3

Raciocínio por Aproximações

Neste capítulo, apresentaremos o método de raciocínio por aproximações de Cadoli
e Schaerf, e o método de tableaux KE para a lógica S3 (ou tableaux KE-S3).

3.1 O método de raciocínio por aproximações de Cadoli e
Schaerf

Cadoli e Schaerf propuseram em ISC951 um método de racãocÍhão por aprozámaçães.
Esse método aproxima a lógica clássica por duas famílias de lógicas: a família Si,
que serve como um limitante superior, e a família S3, que serve como um limitante

inferior da lógica clássica. O método se restringe a fórmulas na forma clausal (ou
seja, conjunções de disjunções de literais).

Ambas as famílias de lógicas St e S3 são baseadas em um corÜzznto-corztezto S, que

é um conjunto de átomos. Os elementos de S são os elementos que se comportam

classicamente na lógica. Deste modo, as lógicas Si e S3 se aproximam da lógica
clássica conforme o conjunto S aumenta.

Uma valoração u em St é definida como se segue:

. «(p) :# «(--p), se p € S;

. «(P) u(--p) = 0, se p g S

Para um conjunto de fórmulas I' e uma fórmula ,4, dizemos que I' implica logi-
camente -A em Si (e escrevemos 1' l:l; ,4) se toda valoração em Si que satisfaça I'
também satisfaz ,4.

17
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Pode-se provar que f::b é completa e incorrera com relação a f::. Ou seja, para
todo I' e pala todo ,4,

t'F:} .Á :+ F F-#

Uma valoiação u en] S3 é definida como se segue

. «(p) / «(--p), se p C S;

. «(P) # «(--P) o« «(P)

Para um conjunto de fórmulas I' e uma fórmula .4, dizemos que I' implica logi-
calllente .A em S3 (e escrevemos I' f:3 .4) se toda valoração em $s que satisfaça I'
também satisfaz .4.

Pode-se provar que f:3 é correra e incompleta com relação a f::. Ou seja, para
todo I' e para todo ,4,

r' 1::3 .4 ::> F b .,'l

Note que, se S = 7', então u(p) :# u(--p) para todo p c 7', ou seja, tanto S: como
S3 coincidem com a lógica clássica.

O raciocínio por aproximações de Cadoli e Schaerf baseia-se em simplificações dos

conjuntos de fórmulas, que utilizam as propriedades das lógicas St e S3 descritas
acima.

Lema 3.1 (Cadoli & Schaerf ISC951) S'da simp]í$ca-](I', S) o Tesa/fado de apa-
gar todos os literais do conjunto de fórmulas T que mencionam atalhos fora, do
:o-«junto S. O comi.««to T é S\-satisfatíuel sse simpti$ca-lÇT.S) é clássica«ente
satisfa t'íue l, .

Teorema 3.2 (Cadoli & Schaerf ISC951) Sda .4 = .4sV.4g, onde os átomos de

.4s estão lodos em S e nenhum dos átomos de .4X está em S. O corÜunfo I' f::l; ,4
sse I' U {---..'ls} não é Si-salas/aíúe/. l

listo só pode ser feito porque As se comporta classicanlente, e assim podemos calcular sua negação em forma
clausal.
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Lema 3.3 (Cadoli & Schaerf ]SC95]) $da sÍmp/inca-3(1', S) o reszi/fado de apa-

gar todas as cláusulas de T que contêvíl l)eto lne'nos uurl átouríto fora de S. O conjunto
[' é Ss-sati,slatíue], sse simp]i$ca-3ÇT, S) é c],assicamente satisjatíuet.

Teorema 3.4 (Cadoli & Schaerf ISC951) Sda .A fa/ qzze os álamos de .4 esídam
todos em S. O coz%junto I' f::B .4 sse I' U .[-..4} não é S3-satÍs/atz'ue/.

Unl algoritmo para decidir se I' f:: ..4 baseado no raciocínio por aproximações pode
ser feito da seguinte ma.fieira: começando com S igual ao conjunto dos átomos de .4

e passo a passo adicionando átomos a S, e efetuando as simplificações sámp/Inca- Z
e sÍmpZIWca-9, parando com o menor S tal que I' F:t .4 ou I' f::! .4.

Um tal algoritmo apresenta celtas desvantagens:

e O método é restrito a fórmulas na forma clausal, devido às simplificações
simpli$ca-l e simT)ti$ca-3\

e Não se tem uma heurística para determinar qual átomo será adicionado ao
conjunto S a cada passo.

Exemplo 3.5 Seja I' {=pV q, =q V r} e .4 --p V r. Queremos decidir se I' f:: .A

1. Faça S +- {p, r}. Temos

. sámp/@ca--Z(I' U =.4s,S) = {=p, r,p, --r}, e portanto I' U -.Ás não é S:-

satisfatível, ou seja, I' f:b .A.

. sárnp/inca-3(1' U -.-4, S) = {p, =r}, e portanto I' U --.4 é Ss-satisfatível, ou

seja, I' F:3 .4.

2. Faça S +- S U {q}. Temos

. sã«.placa--7(F U -..4s, S) = {--.p V q, =q V r,p, ---r}, e portanto I' U -..4s não

é $1-satisfatível, ou seja, 1' l-l; .,4.

. sá«.pZ®ca-J(I' U -..Á, S) = {---p V q, --q V r,p, =r}, e portanto I' U =,4 não é

S3-satisfatível, ou seja, I' 1:3 .4, donde concluímos que ]' f:: ,4. []
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3.2 Tableaux KE-S3

Finger e Wassermann propuseram em IFWOll o método de tableaux KE-Sa como
uma genera;lização do método de Cadoli-e $chaerfpara raciocínio Í)õí'a:pmxímãções

A fim de elilrlinar a restrição a cláusulas presente no método de Cadoli e Schaerf,
eles apresentam uma semântica S3.2 para o fragmento completo de Ss.2

A semântica S3.2 se baseia em uma valoração proposicional:

Definição 3.6 (Finger & NVassermann IFWOll) t/ma Sa.2-ua/oração u32 é uma

/urzção ul2 : r --> {0, 1} que estende uma ualoração proposÍcãonaZ up rou sOa,
u\' Qpà = u.(=pÜ), satisfazevLdo CLS seguivttes condições:

rá2 «}'('«A #) $ «3'(a)
ÕiJ «!'(aV #) '(.«) :(P)
010 uli'(a --yP) :(a) = 1 e ug'(#) =0
ráoJ «3':(=a) ::> «3':(a)
r«) «3':(=a)= 1,'«C $ ::> u3'(a)=0

As condições (iv) e (v) exprimem o fato de que, se a C S, então a deve se compor-
tar classicamente, enquanto que se a g S, então a pode se comportar classicamente

ou paraconsistentemente, ou seja, a e nQ podem ambos assumir o valor l.

As regras de expansão do tableau KE-S3 são apresentadas na Tabela 3.1.

Note que a antiga regra (7'=) foi substituída por:

T-4
-li;:ã- se átomosÍ])ÇS

Esta regra só poderá ser aplicada a um ramo se este ramo contiver o antecedente

da regra e a corzdãção átornosÍI,) Ç S ./:ar saÉãél/'Cata.

A regra (T=) é uma restrição da regra clássica, que torna o sistema KE-Ss sub-

clássico. De fato, todo tableau que fecha em KE-S3 também fecha na lógica clássica.

Observemos agora como uma heurística de aproximação é obtida no método de

tableaux KE-S3. O algoritmo é apresentado a seguir:

1. S G Ç)

2. Transformar o seqüente de entrada elll um tableau KE-S3 inicial
20 nome S3.2 se deve ao fato de ser uma semântica de dois valores para S3
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r-Á
se átomosía) Ç S (r--)

(F'A: )

F-4
-li;À (p'n)

F'(.A A B)

{f-- a'"ü
á'(:4-A-B)

TB

F'(..'i A B)

FB(rA)

F(.4 V -B)

FB

r(.'l v B) r(.'lv B)
:fif-- p«a(FV) (7v- )

r'(..'l --} B)

FB

r(..4 --} B) r(..4 --} B)

-Çf--- (r -',)(F' --}) (T -->i)

r..'1lf'Á (P.B)

Tabela 3.1: Regras de expansão de tableaux l<E-S3

3- Expandir o tableau até que ele feche ou fique bloqueado devido à impossibili
dade de aplicação de regras.3

4. Se o tableau estiver fechado, terminal com sucesso

5. Se o tableau contiver um ramo que não pode ser expandido classicamente,
terminar com falha.

6. Se o tableau estiver bloqueado devido à fórmula T=a, fazer S +- SU átomos(a)
e voltar ao passo 3.

Ao adicionarmos átomos ao conjunto-contexto S, o que estamos fazendo é uma

mudança da lógica com a qual estamos trabalhando. A cada passo de adição ao
conjunto S estamos cada vez mais próximos da lógica clássica. A lógica clássica é
atingida quando todos os átomos estão em S.

A construção do tableau nos diz quais os próximos átomos a serem adicionados a

S, dando imediatamente uma heurística que diz qual o próximo átomo a ser incluído
no conjunto contexto S.

3Se o seqüente a ser provado é válido, então o tableau só pode ficar bloqueado devido à impossibilidade de
aplicação da regra (T=). Em outras palavras, o tableau só pode ficar bloqueado se, para a fórmula T-ct sobre a
qual a regra seria aplicada, tivermos álamos(a) Ç S
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Exemplo 3.7 Vamos decidir se I' F .4, onde I' e .4 são os mesmos do exemplo

3.5. O tableau correspondente a essa prova é o da. Figura 3.1. O tableau inicial é

composto pelas três primeiras fórmulas, e o conjunto S é inicializado com vazio.

As fórmulas (4) e (5) são obtidas de (3) usando a regra (F'V). A Hrmula (6) é
obtida de (4) usando a regra (-F-.). A fórmula (7) é obtida de (1) e (4) usando a

regra (TVi). A fórmula (8) é obtida de (2) e (5) usando a regra (7'V2). A fórmula
(9) é obtida de (8) usando a regra (T-.) e fazendo S +- S U {q}.

Pela figura, vemos que o tableau fecha com S :: {q}. []

1 T-.pvÇ,S

2 TnqNr

3 Fnp''J r

4 F-P

5 .Fr

8 T-q

9 F'q, S = {q}
X

Figura 3.1: Tableau KE-Ss pala TP V q, --q V r f- =p Vr

Em IFWOlj são provados os teoremas de correção e completude do método de
tableaux KE-S3 com relação à semântica Sa.2.



Capítulo 4

Implementação

4.1 Arcabouços orientados a objetos

Um arcaóouço orãezztado a oó.fetos (do inglês, o@ecf-orientei/rama ork) é o projeto
reutilizável de um sistema ou subsistema, implementado através de um conjunto de
classes concretas e abstratas e suas colaborações IJF88, BJ94, FHLS981.

Em outras palavras, o arcabouço deve dar uma solução genérica para um conjunto
de problemas similares em um determinado domínio de aplicação. Deste modo, ele
não deve implementar as especificidades de cada problema, mas apenas as carac-
terísticas comuns. Para permitir a implementação das funcionalidades específicas de

cada problema, o arcaboiço deve fornecer ganchos (do inglês ÀooX;s) onde se possa
adicionar novos componentes (ou colaborações).

A Figura 4.1 mostra um esquema de um arcabouço. O retângulo .4 representa

o arcabouço. GI, G2, . . . , (7n são os ganchos onde os novos componentes com as

funcionalidades específicas -F-EI, F.E2, . . . , ./?.En são adicionados.

Ao ato de adicionarmos funcionalidades específicas ao arcabouço damos o nome
de ãnstancãaçâo do arcaóouço.

No nível de programação, o esquema de arcabouço orientado a objetos pode ser
implementado em uma linguagem de programação orientada a. objetos (como C++,
Java ou SmallTalk) através do uso de c/esses aóslrafas e deràuação.

Uma classe abstrata é uma. classe cujos métodos podem não ter implementação.

Sob esse aspecto, pode-se considerar que a classe abstrata é incompleta.

O arcabouço pode então ser representado por uma ou mais classes abstiatas. Os

23
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FEI FE2 FE3

Figura 4.1: Um esquema de um arcabouço

ganchos do arcabouço são os métodos sem implementação.

Uma classe derivada é uma classe que herda os membros e métodos de uma outra

classe (chamada c/asse prãmátÍua). Uma classe derivada de uma classe abstrata
será abstrata se não der implementação para todos os métodos abstratos da classe
primitiva, e concreta, caso contrário.

A instanciação do arcabouço, no nível da implementação, consiste em derivar
as classes abstratas que constituem o arcabouço, e dar implementação a todos os
ganchos de modo a completar todas as funcionalidades e transformar o arcabouço
em uma aplicação completa.

A Figura 4.2 mostra um exemplo da implementação de um arcabouço. A classe
'â representa o arcabouço. Os métodos PELO, /'.E20, . . ., /'.En0 representam os

ganchos do arcabouço. As implenlentações desses métodos na classe derivada Z.)

representam os componentes com novas funcionalidades específicas do arcabouço.

O uso do aicabouço orientado a objetos colho modelo de desenvolvimento apre-
senta vantagens e desvantagens IFHLS98j .
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class A { c].ass D : class A {
abstract method FEIO; method FEIO {. . .}

abstract method FE2o ; method FE2o {. . .}

abstract method FE3o; method FE3o {. . .}

abstract method Feno; nethod Feno {. . .}

Figura 4.2: Implementação de um arcabouço.

}

Vantagens

e Reuso de experiência. Quando usamos um arcabouço previamente cons-
truído, estamos reutilizando a experiência dos desenvolvedores do arcabouço,
porque estes já analisaram o domínio da aplicação para construir um projeto
de qualidade.

e Tempo reduzido de desenvolvimento. Cromo o domínio de aplicação já foi

finalizado pelos desenvolvedores do arcabouço e todas as decisões estruturais já
foram tomadas no projeto ao arcaboiço, os usuários de um arcabouço podem
desenvolver aplicações em menos tempo. Além disso, o arcabouço pode oferecer
componentes prontos para o uso na aplicação

e Qualidade melhorada. Se o projeto do arcabouço foi bem pensado e exe-
cutado com qualidade, então as aplicações derivadas deste arcabouço herdarão
essa qualidade de projeto

e Custo reduzido de manutenção. Se várias aplicações são derivadas de um
único arcabouço, então essas aplicações terão um mesmo padrão de projeto e
serão mantidas mais facilmente.

Desvantagens

e Incompatibilidade com o arcabouço. Se os requisitos da aplicação são
incompatíveis com o projeto do aicabouço, pode ser difícil implementá-la a
partir deste. O mais grave é que a incompatibilidade pode ser encontrada

muito tarde, durante o desenvolvimento da aplicação. Uma boa documentação
sobre as capacidades do arcabouço pode ajudar a solucionar este problema.
Projetos de protótipos também podem ajudam a familiarizar os usuários com
as funcionalidades do arcabouço.
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e Tempo de aprendizado. Usar um arcaboiço requer um certo aprendizado.

Se o arcabouço for muito complexo, pode ser necessário muito tempo para se
aprender a utiliza-lo.

e Perda do controle no projeto. Como o aicabouço geralmente tem a priori
um projeto especificado e implementado, as aplicações derivadas precisam ser
implementadas de acordo com este projeto.

4.2 O arcabouço para métodos de tableaux

Neste projeto, foi feita a implementação em linguagem de programação C++ dos
três métodos de tableaux descritos nos capítulos anteriores: o método analítico de

Smullyan, o método KE de D'Agostino e o método para raciocínio por aproximações
KE-S3 de Fingem e Wassermann. Para isso, foi criado um arcaóouço para métodos
de tabteau.

O desenvolvimento do arcabouço e .das aplicações derivadas deste (ou seja, cada
um dos métodos de tableaux) foi feito concorrentemente, o que apresenta algumas
vantagens:

e Ao se analisar todas as aplicações, pode-se ter uma melhor idéia dos requisitos
do arcabouço, visto que se conhecerá as funcionalidades comuns e as funciona-
lidades específicas de cada uma delas.

e Como as aplicações já são conhecidas durante o projeto do arcabouço, as incom-

patibilidades entre o arcabouço e as aplicações são imediatamente detectadas
e evitadas.

e Pela mesma razão, o tempo de aprendizado do arcabouço é diminuído, e não
há perda de controle no projeto das aplicações.

A Figura 4.3 mostra a estrutura básica do projeto. Temos o arcabouço genérico
Tab/eau, que implementa a funcionalidade genérica de um método de tableau. As
aplicações derivadas deste arcabouço são .4naZg/tácTaZ)Jeau e KETableau, que imple-
mentam, respectivamente, o método analítico e o método KE.

A aplicação .lílETaó/eau é especial, porque é também um arcabouço. A aplicação
ÃESgTaóZeau, que implemente o método KE-S3, instancia o arcabouço .R'E7bó/eau.
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Associado a cada um dos métodos de tableau, temos um módulo de estratégia,
que é responsável pela implementação da heurística de resolução do tableau corres-

pondente. Cada um dos módulos Strategy é também um arcaboiço. Isto significa
ijiiaVai;#cãdã:mé'tiõdããe tãblêãlii; jiõilêiiiõíteíRáiiãíneuristicas de resolução dife-
rpntpq

No Apêndice A, o uso do arcabouço é explicado com detalhes. O intuito do
apêndice é fornecer informações para facilitar o uso do arcabouço para o desenvolvi.
mento de novas aplicações.

4.3 As implementações

Como pode ser visto no Apêndice A, o método principal do arcabouço para métodos
de tableau é o método Tableau : : dose o 1 . E neste método que toda a inteligência

está embutida, na forma de heurísticas de escolha da próxima regra a ser aplicada
no tableau a cada passo. Vamos então discutir as heurísticas que foram utilizadas
nos métodos de tableau.

4.3. 1 As heurísticas

A ordem de aplicação das regras

Primeiramente, observemos os dois tableaux analíticos abaixo, para verificação da
validade do seqüente

al V ól, ai -+ a2 V b2, bi -+ a2 V Z)2 f- a2 V b2

' Algumas práticas já utilizadas na adaptação KE+ do sistema KE introduzido por Endriss [End991 são adoradas
nas implementações

A busca por fórmulas assinaladas complementares para o fechamento do tableau é restrita a fórmulas literais;

A busca por fórmulas a serem usadas como premissas secundárias de regras com duas premissas é restrita
a fórmulas literais, com uma exceção: diretamente após cada aplicação da regra PB, a próxima aplicação
(óbvia) de uma regra de duas premissas é feita sem restrição a literais. Por exemplo, se PB é aplicada sobre
,4 subfórmula de T.A V B, então o ramo esquerdo será iniciado com 7',4 e o ramo direito será iniciado com
.F..'! e 7'B, seja .A literal ou não.

Além disso, uma melhoria é introduzida fazendo com que as fórmulas P não sejam analisadas até que todas as
fórmulas a sejam analisadas.

O sistema KE* com as restrições acima é correio e completo. Alérri disso, é mais eficiente, pois os passos (lue
mais exigem tempo em todo o procedimento de piava são os passos onde se faz busca em uma lista de fórmulas

ou seja, o fechamento do tableau e a aplicação de regras com duas premissas , e as restrições descritas acima
reduzem o espaço de busca nessas listas de fórmulas.
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Tableau

AnalyticTableau

KES3Tabl

ableauStrategy

eau

AnalyticStrategy KEStrategy

KES3Strategy

A estrutura básica do Droleto
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Talvbi

Tai -+ a2 V ó2

Tbi --.> a2 v Ó2

Fctz 'v ba

p'b2

X

Fbi

T a.,, v bT- cL2 'v bz

Ta,2 'V bz F'bi

X

Ta2 v b2 .Fbi
X

Tüa ''v bz

,Faz Tba Ta2 Tb'z Ta,2 Tba Tct2

x x x x x x x

Figura 4.4: Tableau analítico para ai V bi , ai --.> az V b2, bi -+ a2 V b2 F a2 V b2.

Tó2

X
Tb2

X
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No tableau da Figura 4.4, as regras são aplicadas na seguinte ordem de pre
ferência:

D.l primeiraocorrência-de fórmula do llipo a-ainda nãouplicada;

-D2 primeira ocorrência de fórmula do tipo # ainda não aplicada.

Tat v b\

Tat --} a2 v bu

7'bi -+ a2 V b2

Fa.z 'V b2

F'b2

Fb\ Tüz 'v b2

Tüa''J bz Tüa Tbz
x x

Tat Tb-L Taz Tbz
x x x x

Figura 4.5: Tableau aílalítico para ai V bi, al -+ a2 V b2, bi -+ a2 V b2 f- a2 v ó2

No tableau da Figura 4.5, as regras são aplicadas na seguinte ordem de pre.
ferência:

Ui primeira ocorrência de fórmula do tipo a ainda não aplicadas

U2 última ocorrência de fórmula do tipo Õ ainda não aplicada.

No tableau da Figura 4.4, note que a aplicação da regra
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Tai -+ a2 V b2

.Fat ITa2 v b2

no ramo enraizado na fórmula destacada é redundantes. Neste ponto,
poderia ser encurtada se fosse aplicada a regra

]'b\ -» CLI N b2

Fbt l7'a2 V b2

a prova

Agora, sda

I'. = Ulai --> ai+i V bi+l, bi --> ai+i V bi+i}

e considere o tableau analítico com as mesmas negras de preferência ,D{ e
os seqüentes

n

lZ

C4 para

ai V ói, I'« f-- a.+i V b.+l

Teremos como resultado a Tabela 4.1.s

Tabela 4.1: Número de nós gerados e número de fórmulas geradas na prova do seqüente ai Vbl , I'. f-
a«+i V ó«+i pelo método de tableau analítico usando as regras de preferência .Z)i e Ui

Neste exemplo, as diferenças nos números de nós e fórmulas gerados pelas duas

heurísticas sugerem que uma escolha que leve em conta. apenas a ordem em que as
fórmulas aparecem no tableau não é uma escolha inteligente. Podemos facilmente
"enganar" uma heurística deste tipo alterando a ordem das fórmulas do tableau.

Portanto, outras propriedades das fórmulas precisam ser exploradas.4
ZEm decorrência dessa redundância, ocorrem repetições de subtableaux. Repetições dessa natureza são res-

ponsáveis pelo caráter exponencial das provas de tableaux analítico.
3Os resultados desta tabela foram obtidos pela execução dos testes na implementação, utilizando as regras de

preferência descritas.
4As duas heurísticas descritas a seguir, a heurística da valoração e a heurística da polaridade, são formas con-

hecidas de se atacar o problema de escolha da ordem de aplicação das regras do tableau, e portanto podem ser
consideradas de domínio público

    G
  # nós # Mrmulas # nós # fórmulas

  
26

132
798

4752
27346

153236    
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Preferência através de valorações

No caso do método de tableaux KE, a aplicação de regras sobre fórmulas do tipo

#. não levam à=bifureação do tableau=Assimr as repetições de subtableaux' poderão
ser evitadas através de uma heurística sobre a regra PB, que é a única que leva à
bifurcação do tableau.

No tableau da Figura 4.6, as regras são aplicadas na seguinte ordem de pre-
ferência:

-Ki primeira ocorrência de fórmula do tipo cv ainda não aplicadas

K2 primeira ocorrência de fórmula do tipo P ainda não aplicada, usando uma
fórmula literal como secundárias

KS regra PB sobre subfórmula da primeira ocorrência de fórmula do tipo /3 ainda
não aplicada.

Note que os ramos gerados após a segunda aplicação da regra PB não adicionam

nenhuma informação nova ao tableau (ver as Mrmulas destacadas), porque a regra
foi aplicada sobre uma fórmula (ai) sobre a qual a regra já havia sido aplicada neste
ramo.

Se"-anta"mente, como temos -F«- no ramo («(a:) --> «, V b,, então
u(a] --} a2 V b2) = 1. Como queremos falsificar o tableau, ou seja, achar uma valo-
ração que falsifique as fórmulas do tableau inicial, devemos olhar para as fórmulas
.4 com u(.4) # 1, onde u é a valoração parcial dada pelos literais do ramo corrente.

Ou seja, ao fazermos essa restrição na aplicação da regra PB, estamos evitando

aplicações redundantes como a do exemplo acima.

Dos comentários acima segue a

Heurística da valoração: aplicar PB sobre uma subfóinlula (sobre a qual PB
ainda não foi aplicada) de unia fórmula .4 do tipo P não analisada tal que u(.4) # l

segundo a valoração parcial dada pelas fórmulas literais do ramo corrente (p C P):

se 7'p C ramo
se /'p € ramo
caso contrário

«(P)
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TaiVbt

Tat + ae v b2

Tbi --.> a2 v b2

7'a2 '+ a3 V b3

Tb2 --.> a3 v bs

Faa v bs

Tbt

Ta,z W ba

Figura 4.6: Tableau KE (incompleto) para ai V bi , I'2 f- a3 V b3
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A Figura 4.7 mostra o tableau KE para o seqüente ai V bi, I'2 1-- a3 V ó3 usando a
heurística da valoração.

A regra PB no ramo destacado com caixa simples foi aplicada sobre ai , subfórmula
de 7'ai V bi, que é a primeira fórmula /3 não analisada com valor diferente de l se-

gundo a valoração dada pelo ramo (u(Tai V bi) = #').

A regra PB no ramo destacado com caixa dupla foi aplicada sobre ói, subfórmula
de Tbi --} a2 V ó2, que é a primeira fórmula /3 não analisada com valor diferente de

l segundo a valoração dada pelo ramo (u(Tbi --> a2 V ó2) = +).

Preferência através da polaridade

Observe na Tabela 4.2 as regras com duas premissas do tableau KE anotadas com
as polaridades.

F'(.4 A B )
T..4+
FB-

T(.4+ V B+)
FH-
TB+

T(.4 --} -B+)
T,4+

f'(.4 A B )
TB+

r(.4'' v B+)
FB
T.4+

r(.'l -} B+)
FB

(f'A: )

(rvl)

(F'A,)

(7v,)

(7' --}2)(r -+i)

Tabela 4.2: Regras de expansão de tableaux l<E com duas premissas anotadas com polaridades

Considere, por exemplo, a regra (f'Ai)

F'(A AB )
TA+
FB

Note que a fórmula .4 ocorre na premissa secundária com polaridade positiva,
enquanto que na premissa primária, .4 ocorre com polaridade negativa. Mais gene-
ricamente, em todas as regras de expansão com duas premissas, a fórmula da pre-
missa secundária é uma subfórmula da premissa primária, e as duas ocorrências da
Mrmula têm polaridades opostas.

SDenotamos #::valor indefinido
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TaiVbi

Tai -+ a2 V b2

Tbl -+ az V bz

Taz '+ a3 V b3

Tb'z -> aa V bs

Fa3 v bs

Faa

Tbi

+ ] ol rol

t ra:

t

J.Tableau l<E para ai V ói , I'2 f- aa V ó3 a heurística da valoraçãoFigura 4.7



t

Tctz 'v b2

]'al Fctz

]'cLa W ba Tba

X

Teta \./ ba

7'b3

X

Figura 4.8: Continuação da Figura 4.7

Deste modo, é vantajoso aplicar em primeiro lugar a regra PB sobre uma subfór-
mula de uma fórmula P ainda não analisada, que tenha uma fórmula literal existente

no ramo como subfórmula de polaridade oposta, ou se.ja,

Heurística da polaridade: aplicar PB sobre uma subfórmula B de uma fórmula do

tipo /3 -A não analisada tal que, para alguma fórmula literal Sp do ra.mo (S c {7', .F},
p C P), .A contém uma ocorrência de p e as ocorrências de p em .4 e em Sp têm
polaridades opostas.

O tableau para o seqüente al V ói, I'2 f- a3 V ó3 usando a heurística da polaridade
é exibido na Figura 4.9.

A regra PB no ramo destacado com caixa simples foi aplicada sobre a2, subfórmula

da fórmula Ta2 --.> a3 V Z)3, que é a primeira fórmula /3 não analisada que contém
um literal do ramo (F'a;) com polaridade oposta.

A regra PB no ramo destacado com caixa dupla foi aplicada sobre ai, subfórmula

da. fórmula Tai ---> a; V b2, que é a primeira fórmula ,6 não analisada que contém
um literal do ramo (F'a;) com polaridade oposta.

Note que este tableau é bem menor que o tableau da Figura 4.7, por que a ordem
de escolha da heurística da polaridade é mais natural que a ordem de escolha da
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TatVbi

Tal -+ a2 V b2

7'bt ---} a2 v b2

Ta2 '+ a3 V ó3

IZ'b2 ---> a3 v b3

Fas v ba

Ta3 V b3 7'at Fai

Tbs Ta.z V ba Tb\
X

Tba Tct2 N b'z

Taa v b3 Tba

Tbs Tas \./ bs

Tb3

X

X

Tableau KE para ai V bi , I'2 F a3 V b3 usando a heurística da polaridade) lFigura 4.9



heurística da valoração

4.3.2 O método KE-S3

O método KE-S3 difere do método KE apenas na manutenção do conjunto-contexto

S. O conjunto contexto é inicializado no método virtual preCloseo , é atualizado
na aplicação da regra de uma premissa (T=), e é retornado para o nó-pai no método
virtual postCloseo

Duas heurísticas foram implementadas para o método KE-Ss. Ambas utilizam o

crãtého da dástâncãa6 descrito a seguir para definir a ordem de seleção das fórmulas
a serem analisadas

O Critério da distância. Toda fórmula pode ser representada por uma árvore
onde os nós internos são os conectivos lógicos e as folhas são os átomos. Mais
genericamente, um seqüente

.4i,.42, , .4. F-' .Bi , -B2, ,B.

Pode ser representado pela árvore da Figura 4.10

A V

.4i . .,4. Bi B.

Figura 4.10: Arvore para o seqüente .4i , .42, , .A. F-- Bi , B2, .B.

Nessa árvore, uma medida de interesse é a distancia entre os átomos da fórmula

Definimos a distância entre dois átomos a e b como a menor das distâncias entre

ocorrências de a e ocorrências de b. Denotamos d(a, ó).'
OO critério da distância é original, mas guarda algumas semelhanças com o grifo de dependências de Kowalski

[Kow79], no.sentido em que busca a solução do problema a partir das conclusões (abordagem top-down).
'na pl'ética, essa distância é computada montando-se a árvore do seqüente como descrito a.nteriormente. e

calculando-se a distância entre os nós internos da árvore. Depois, calcula-se a distância entre os átomos pi e
p2 segundo a fórmula

d(pi,p2) = minld(pi ,nb) + d(nk, ni)+ d(nr,p2)}
onde nk é um nó interno com pelo menos um filho igual a pi (d(pl ,nk) = 1) e ni é l
um filho igual a p2 (d(p2,nt) = 1).

im nó interno com pelo lniern menos
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Heuristicamente, podemos supor que um átomo estará próximo do local onde ele

é necessário na prova. Em ouvias palavras, assumimos uma premissa de re/eu(íncáa

laca/, uma vez que usaremos a noção de distância para determinar a relevância de
um.átomo para a'prova

Suponhamos que as arestas (A,.4i), l 5; à 5; n, e (v,BJ), l 5; .j $ m sejam

assinaladas com peso oo, e as demais arestas cona peso 1. Sela ó um átomo com
ocorrência em alguma fórmula B, e a um átomo com ocorrência em alguma fórmula
.4i. Então o único modo de a distância entre b e a ser finita é existir um caminho
que começa em b e termina em a que não passa pelas arestas de peso infinito. Ou

seja, algum átomo p do caminho tem ocorrência tanto em uma fórmula .4i quanto
em uma fórmula B{.

A partir do parágrafo anterior, podemos fazer a seguinte observação: se fizermos

uma busca a partir das conclusões (fórmulas A), através de caminhos de compri-
mento finito, então as fórmulas totalmente irrelevantes para a prova (Mimulas .4{
cujos átomos não ocorrem em nenhum -Bj) não serão atingidas pela busca.

Mais uma definição é necessária para que possamos aplicar o critério da distância
às heuristicas do método KE-Ss.

Definimos a distância entre uma fórmula .,4 e um conjunto de átomos B como

d(.A, -B) - mania(«, b)}

onde a é átomo de .4 e b C .B.

A primeira heurística implementada para o método KE-Sa é similar à heurística

da polaridade para o método KE. Sua ordem de preferência é a seguinte:

SPI primeira ocorrência de fórmula do tipo cr ainda não aplicadas

SP2 primeira ocorrência de fórmula do tipo P ainda não aplicada, usando uma
fórmula literal como secundárias

SP3 dentre as fórmulas do tipo P ainda não aplicadas que satisfazem a Heurística
da Polaridade, regra PB sobre subfórmula da ocorrência com o menor número

de átomos não ocorrentes em S e com menor distância do conjunto de literais
do ramo.



A escolha da fórmula com o menor número de átomos não ocorrentes em S
procura conservar o conjunto contexto S com o menor tamanho possível.

A segunda heurística tem a seguinte ordem de preferência:

PBi primeira ocorrência de fórmula do tipo a ainda não aplicada exceto fórmula
na forma Tn..'l;

P.B2 primeira ocorrência de fórmula do tipo P ainda não aplicada, usando uma
fórmula literal como secundárias

P.B3 dentre as fórmulas do tipo P ainda não aplicadas que satisfazem a Heurística
da Polaridade, regra PB sobre subfórmula da ocorrência com o menor número

de átomos não ocorrentes em $ e com menor distância do conjunto de literais
do ramo;

P-B4 primeira ocorrência de fórmula do tipo a na forma T--.4

Ou seja, a primeira heurística dá preferência a fórmulas do tipo c!, sem dis-
tinção da regra (T-.), que adiciona elementos ão conjunto-contexto ,S. Já a segunda
heurística adia as aplicações dessa regra até que nenhuma outra regra possa ser
aplicada.

Exemplo 4.1 Vamos provar a validade do seqüente aVc, e -+ /, a --> ó, c -.> d f- Z)vd

usando a primeira heurística S.R.

A Figura 4.11 mostra a representação em árvore do seqüente.

V
/ \

q ----a'- ---=-- ----;>..-

\ \ \ l \ l \
CL c a b c d e f

Figura 4.11 Representação em árvore do seqüente a V c, e --} /, a -..> b, c --} d f- b v d

A partir da árvore, calculamos as distâncias entre os átomos, que são exibidas na
Tabela 4.3.
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Tabela 4.3: Tabela de distâncias entre os átomos do seqüente a V c, e -+ /, a --} b, c --} d f- ó v d.

O tableau para o seqüente é exibido na Figura 4.12.

As fórmulas 6 e 7 foram obtidas a partir da aplicação da regra (-FV) sobre a
fórmula 5. Neste momento, não é possível aplicar nenhuma regra do tipo a e ne-
nhuma regra do tipo P. É necessário aplicar a regra (PB) sobre alguma fórmula
do tipo /i ainda não analisada (as fórmulas candidatas são 1, 2, 3 e 4). A fórmula
escolhida é a 3, porque dentre as que têm o menor número de átomos fora do

conjunto-contexto S = 0, 2, é a primeira cuja distância do conjunto de literais do

ramo {F'b, -pal} é mínima, 0. A fórmula 9 foi obtida a partir da aplicação da regra
(T -->i) sobre 3 e 8, o que fecha o ramo esquerdo do tableau. A fórmula ll foi obtida

a partir da aplicação da regra (7'Vi) sobre l e 10. A fórmula 12 foi obtida a partir
da aplicação da regra (T -->i) sobre 4 e 11, o que fecha o ramo direito do tab]eau.[]

Exemplo 4.2 Vamos provar a validade do mesmo seqüente do exemplo anterior,
mas com as brmulas em forma clausal, a V c, =e V /, =a V b, --.c V d f- Z) V d usando a
primeira heurística S.P,.

A Figura 4.13 mostra a representação em árvore do seqüente

A partir da árvore, calculamos as distâncias entre os átomos, que são exibidas na
Tabela 4.4

Tabela 4.4: Tabela de distâncias entre os átomos do seqüente a V c, ne V /, --a V b, ---c V d f- b v d

O tableau para o seqüente é exibido na Figura 4.14

d(-, -) a b c d e f

 
0 2 2 4 oo oo

0 4 2 oo oo
0 2 oo oo

0 oo oo
0 2

0

d(.,.) a b c d e f

 
0 3 2 5 oo oo

0 5 2 oo (x)
0 3 oo oo

0 oo oo
0 3

()
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1 Tava

2 Te --} J

3 Ta --.> Ó

4 Tc -+d

6 Fb

7 Fd

Ta lO .Fa

9 Tb ll -Tc

X

12 Td
X

Tableau para o seqüente a V c, e -.> .f, a --> Z), c -.} d F- b V d usando a heurística S.r:l.Figura 4.12

V
/ \

V V V

Figura 4.13: Representação em árvore do seqüente a V c, --e V /, --a V b, --c V d }- b V d.



1 Tava

2 Tnevf

3 TnaVb

4 T=cVd

6 Fb

7 ii'd

T--a 15 F'--.a

Fa 16 7'b

10 7'c

11 T--c 13 .F-.c

12 .Fc 14 7'd

x x

Tableau para o seqüente a V c, --e V /, =a V b, --c V d F b V d usando a heurística SPFigura 4.14



As fórmulas 6 e 7 foram obtidas a partir da aplicação da regra (-FV) sobre a
fórmula 5. Neste momento, não é possível aplicam nenhuma regra do tipo cr e ne-
nhuma regra do tipo P. É necessário aplicar a regra (P-B) sobre alguma fórmula
do tipo # a;inda-não anal-usada'(as fórmulas (n:ndidat;ag sãa1; 2Í3 f'4) .1t fóiitiülã
escolhida é a 3, porque dentre as que têm o menor número de átomos fora do

conjunto-contexto S = 0, 2, é a primeira cuja distância do conjunto de literais do
ramo {-Fb, -Fd} é mínima, 0. A fórmula 9 foi obtida a partir da aplicação da regra

(7'--) sobre 8, o que obriga S = {a}. A fórmula 10 foi obtida a partir da aplicação
da regra (TVi) sobre l e 9. Neste momento, não é possível aplicar nenhuma regra

do tipo a e nenhuma regra do tipo /i. E necessário aplicar a regra (PB) sobre

alguma fórmula do tipo D ainda não analisada (as fórmulas candidatas são 2 e 4). A
fórmula escolhida é a 4, porque dentre as que têm o menor número de átomos fora

do conjunto-contexto S = 0, 2, é a fórmula cuja distância do conjunto de literais do

ramo {-Fb, -Fd, .Fa,Tc} é mínima, 0. A fórmula 12 foi obtida a partir da aplicação
da regra (T--) sobre 11, o que obriga S = {a, c} e fecha o ramo terminado em 12. A

fórmula 14 foi obtida a partir da aplicação da regra (7'Vt) sobre 4 e 13, o que fecha

o ramo terminado em í4. A fórmula 16 foi obtida a partir da aplicação da regra
(TVi) sobre 3 e 15, o que fecha o ramo terminado em 16.

Note que os átomos e e / não entraram em S porque a fórmula 2, que é irrelevante
para a prova, não foi analisada. []

Finalmente, apresentamos na figura 4.15 o mesmo exemplo utilizando a heurística

No capítulo 5, os resultados obtidos pelas duas heurísticas são comparados.
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Ta, 'V c

Tne''J f

T---a, 'V b

]'--*c'v d

.r'''lQ

Fnc Tct

Ta Fct Tc Tb

T=e F--e Tc Td

Fcl Fa, Tnc Fnc
x x

Fc Fc
x x

]i'igura 4.15: Tableau para o seqüente a V c, ae V /, =a V b, -'-c V d f- b V d usando a heurística PB{
O tableau fecha com S = {a, c}.

T c

X



Capítulo 5

Resultados

5.1 0s casos de teste

Para fazer o teste comparativo dos métodos de tableaux implementados, conside-
ramos os principais conjuntos de fórmulas que são conhecidamente difíceis. Os casos
de teste são os seguintes:

1. Gamma: exemplo extraído de ICS001, p. 22

ai V bi , I'. f- a.+i V b.+i

Ollde

I', = Uia{ --> aí+i V Z)í+i, ó{ -} aÍ+l V bi+l}
á-l

2. H: exemplo extraído de ID'A921
F-' Hn

onde -H. é dado por

Pt V--Pi
(P: A P,) V (P: A --P,) V (--P: A P:) V (--P: ,''~ --P,)

3. PHP Pigeorz ]7o/e Praticar/e ou Princípio do Escaninho: exemplo extraído de

[CS00], P. 29.

À.FB.
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onde

A...' F\:'qpiã
i:;aj;o
n-- l n,-- l n

B«-'\j \l \l qp:iKp*à
J-o {-o k-i+l

exemplo extraído de ISta781.i

N.Ai N Bà \-' c.'q d.
{-1

l

4. Statman

onde

'4i+l 8''>'i+i
Fi --> di+i

cj V dJ)

5.2 Resultado dos casos de teste

Todos os métodos de tableau foram testados com cada caso de teste. Para cada
teste, foram medidos:

e o número de nós do tableau fechados

e o número de fórmulas do tableau fechados

e o tempo gasto em segundos para o fechamento do tableau

iStatman [Sta78] mostrou que esta família de fórmulas tem provas polinomiais com corte. mas sem corte as
provas são exponenciais (ver [CS00], p. 24)



5.2.1 Tableau analítico

A Tabela 5.1 mostra o resultado dos testes para o tableau analítico com as heurísticas
Di: e Uf'

Tabela 5.1: Teste do método de tableaux analíticos

Observando os dados da tabela, vemos que nos casos H e Statman, a heurística

Z){ tem um melhor desempenho, enquanto que nos casos Gamma e PHP a heurística
[4 é a me]hoi.

Era de se esperar que nenhuma das duas heurísticas fosse melhor que a outra
no caso geral, porque nenhuma delas usa um critério inteligente pala a escolha da
ordem de análise das fórmulas, apenas a ordem em que ocorrem no tableau.

No Apêndice B são exibidos os gráficos dos resultados dos testes.

2coluna 'tanalytic:
3coluna "analytic+BU:

    analytic l analvtic-.FBTJ
Caso n   # fórmulas l Tempo (s)  

F'     
0.002793
0.020373
0.155993
1.109542
7.483438

48.384375   
0.001436
0.003645
0.004496
0.006930
0.009229
0.012195

': l ;il ,fl l;111111=   0.000152
0.00220]
0.091186

  l  8

119

67076
::s?ç:::

25.846443 = 8

119
65072

0.000437
0.017904

24.697791

      
::ss: ?:
o.Olo052 1

1;1111il
59 1 89

441 l 636
4103 ; 5919

45325 t 65802

0.000408
0.001512 1

0.970773
12.8738n4 1



5.2.2 Tableau KE

A Tabela 5.2 mostra o resultado dos testes para o tableau analítico com a heurística

K.4, a heurística da valoração 5 e a hetJI.ÍsÍ;ica.da-polaridade!

Tabela 5.2: Teste do método de tableaux KE

Observando os dados da tabela, vemos que a heurística da polaridade apresenta
um desempenho melhor que o das outras duas heurísticas. Isto se deve ao fato de

a regra de preferência usando a polaridade das fórmulas estar intimamente ligada à
estrutura das regras de expansão do tableau KE.

A Tabela 5.3 mostra os resultados dos mesmos testes utilizando a heurística da

distância em conjunção com as heurísticas da valoração e da polaridade.7

Podemos observar que a heurística da distância nada ajuda nestes casos de teste.
4coluna ccl<E''
Scoluna "l<E+V''
Õcoluna "l<E+P''
rAs heurísticas são modificadas da seguinte maneira: aplicar PB sobre uma subfórmula de uma fórmula .4 que

satisfaça as condições da heurística da valor ação/polaridade e que tenha distância mínima do conjunto de literaisdo ramo

       
  n   #fmls      

     8885
26626 49.277312 l   

F O.001737

8:S?:l::
0.030519
0.052747
0.083877
0.124285
0.176152    

l \'/

0.015199
0.030138
0.052012
0.082882
0.151914
n 17567q l

   l  
o.o00111

   
0.000109
0.001599
0.009115
0.047016
0.290332     0.001490 1

s:s::;:l
0.227181 1

L ll l   l 6 1 0.000198
28 1 0.002447

110 1 0.0$3459
511 Ê 1.268295l ]

l

0.000197
0.002449
0.053243
1.3783q6

Statman

          
'õaõiiU
0.001745

g:?i::?:
0.763058
3.136678 1   

0.000162

0.157982



Tabela 5.3: Teste do método de tableaux KE com heurística da distância

    KE+V KE+P
lc«. n   #fmls l T (s)  

Gamma

    
0.001737
0.006490
0.016886
0.035752
0.096447
0.115460
0.188568
0.359210 1   

0.001761
0.029050
0.020094
0.047569
0.068034
0.133260
0.230932
0.351875

   l   o.0258:15 l

::::ã?ç:j'   
0.000113
0.001324
0.009094
0.073449
0.531249

T ll }
0.000197 1

.l:lllllil l 0.000196
0.003104 1

            
0.000161

s:::l!::
0.463096

:::: :::
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No Apêndice B são exibidos os gráficos dos resultados dos testes

5.2.3 Tableau KE-Ss

Para os testes do método de tableaux KE-S3, vamos eliminar as conjunções e as
implicações das fórmulas. Deste modo, forçamos o aparecimento de mais algumas
negações nas fórmulas, tentando induzir o uso da regra (T=).8

Os casos de teste ficam sendo, então, os seguintes:

1. Gamma

ai V bi, I'. F a,,+i V ó«+i

onde

I'« -.«:v(«:--: vb.+:),(«:--:vb:--:)}
lZ

2. H

F-' Hn

onde H. é dado por

.17'i PI V--Pt
--(P: V P:) V -.(P: V --P:) V =(--P: V P,) V =(TP: V =P:)

3. PHP

F-.,'i. v.B.

onde

n n--l

A.. ' --.' \l- \J p:i
{=o .j=o

n-- l n--l n

B, ---. \-'piã''J -ptà
j-o i-o A-ã+l

8Note que esta transformação não é válida rias lógicas S3, ou seja, estes casos de teste não necessariamente são
logicamente equivalentes aos casos de teste da seção anterior na. semântica'de S3
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4. Statman

U
{-1

(-4i V Bí) F-' .,. V d.

onde

.4i - ci

.Bi = di
'4i+l -.-G V ci+l

---B V di+t

Ft = -. \ln Qi'u dÕ

A Tabela 5.4 mostra o resultado dos testes para o tableau KE-Sa com a heurística
S.r39 e a heurística P.Brio, mas inicialmente sem a heurística da distância.

k

lJ

Tabela 5.4: Teste do método de tableaux KE-S3 sem a heurística da distância

Observando os dados da tabela, vemos que para nenhum dos casos de teste existe

diferença no tamanho do conjunto-contexto S no tableau final. Ou seja, o uso da

heurística P-Bi não melhora a eficácia do método. Além disso, para todos os casos,
o uso da heurística S.P. torna o método mais eficiente.

Vejamos agora os resultados com a heurística da distância (Tabela 5.5).
9coluna ''KE-S3''

locoluna çcKE-S3+PB"

    KE-Ss 1<1üSa+PB
Caso n #nóli      
Gamma

    
0.005383
0.022599
0.105748
0.261566
D.596367
1.826961
3.722508     

0.007239
0.022715
0.109554
0.249372
0.670404
1.575956
3.489517 

H

] l   0.00019]
0.001278
0.007294l l l 0.000219

0.004655
0.047230 }

  ]J 16
192

4228
126694

0.00106]
0.066302
5.839093

530.427588l7 20
227

3995
97848

0.001228
0.054892
6.882294

693.912202 j
'Tã  l 0.000173

0.006805
0.075732
0.432528 ] l l 0.000174

0.009174
0.192884
2.317840 l



Tabela 5.5: Teste do método de tableaux KE-Ss com a heurística da distância

Novamente, a heurísticit da distância não melhora em nenhum dos casos o de-
sempenho do algoritmo.

A Tabela 5.6 mostra o resultado dos testes Gamba com fórmulas irrelevantes para
o tableau KE-Sa com a heurística SPi e a heurística P.Bi, e a Tabela 5.7 mostra os
resultados das heurísticas em conjunção com a heurística da distância.

A família de testes é a seguinte:

ci v dl, a.., ai v bi, I'. F-' a.+i v ó«+i

onde

A« - UÍn.: V (q--: V d:--:), -.d: V (.:,-: V d:--:)}
{-1

n

F.
n

U{ v(':+: vó.+:), : vó:--:)}]Z

Note que as fórmulas irrelevantes atrapalham a prova (comparar os tempos de
execução com os tempos da Tabela 5.4), e quando usamos PBi sem a heurística da

U

       
  Caso n   #fmls      

 
Gamma

    
0.035984
0.222385
0.857960
3.40413]

14.220320
56.962195   U

1561
4184

11671

0.008323
0.041576
L180890
0.897771
3.643146

14.347676
56.162057  

  '\ ] ]   0.000196
0.001990
0.010944T 43   0.000246

0.004747
D.036399 l  

 T ãl l 0.001093
0.020335
0.595718

20.874021 T] 20
237

4193
100704

0.001307
0.068699
8.174117

786.988453 { 
 = l  l 0.000173

0.007948
0.095406
0.819562l l l 0.000173

7 7q3R23 { 



l<E-S3

llHfmls

56 0.02i2;6 2
132 l o.131016 4
214 0.292364

1.228155576 8

820 F 2.234904 10
2268 l 8.295132 12

KE-S3+PB
#fmls T (s

102 0.048521
403 0.373984

1.923869
5310 14.347284

14539 50.660406
78401 l 361.697747

#nÓs
39

145

1965
5395

29309

l 19
2 45
3 7:

4 209
5 293

8416

Tabela 5.6: Teste do método de tableaux KE-S3 com fórmulas irrelevantes, sem a heurística da
distância.

Tabela 5.7: Teste do método de tableaux KE-S'3 com fórmulas irrelevantes e com a heurística da
distância.

distância, o método adiciona átomos irrelevantes ao conjunto-contexto S, enquanto
que com o uso da distância, nenhuma das duas heurísticas adiciona átomos irrel-
evantes ao conjunto-contexto S. Além disso, em nenhum dos testes executados. a

heurística P-Bí, que adia ns aplicações da regra (T-.), é melhor. Isso se deve ao fato
de o adiamento dessas aplicações obrigar o adiamento da análise de outras fórmulas,

o que pode gelar bifurcações do tableau que com a outra heurística não ocorreriam.

No Apêndice B são exibidos os gráficos dos resultados dos testes.

  l<E-S3 KE-S,+PB
  #nós #fmls T (s) lsl #nós l #flnls l T (s) l ISI

    
0.022876
0.163566
1.069044
5.502665

27.214882
125.476909      

0.062565
0.332533
1.650295
7.334279

30.051540
124.422070  



Capítulo 6

Conclusão

Vimos que a escolha da heurística que define a ordem de aplicação das regras de
um método de tableaux é um passo crucial no desenvolvimento de um tal método.

Observamos na prática o fato provado por D'Agostino ID'A90j que os tableaux KE
são mais eficientes que os tableaux analíticos. Além disso, a heurística da polaridade
pala a escolha da fórmula sobre a qual se aplica a regra PB é a melhor heurística

dentre as implementadas, pois aproveita a estrutura das regras de expansão. Fi-

nalmente, descobrimos uma heurística baseada na noção de relevância local que
impede a análise de fórmulas totalmente irrelevantes para a prova. No entanto, essa
heurística não apresenta nenhuma vantagem quando todos os átomos ocorrentes nas

fórmulas são relevantes. Vale lembrar que a heurística pode ser enganada por outros

testes. Por exemplo, pode-se forjam um teste com pelo menos uma fórmula que con-

tenha um átomo relevante para a prova e um átomo irrelevante. Na prática o que
se pode fazer é adaptar uma heurística de acordo com o conhecimento da aplicação
onde o método é aplicado.

Pela análise dos resultados, observamos que o uso da heurística P.Bi, que adia
o aumento do conjunto-contexto S leva à pior performance, enquanto que o uso da

heurística S.P, torna as provas do Tableau KE-S3 iguais às provas do Tableau KE,
a menos da informação adicional do conjunto-contexto S nos passos intermediários

da resolução do tableau. Em outras palavras, o Tableau KE-S3 não exibe um ganho
de performance se comparado ao Tableau KE.

Em IFW02al, Finger e Wassermann analisam as perdas e ganhos do sistema KE-

Sa com relação ao sistema original S3 de Cadoli e Schaerf, e concluíram que, apesar

de o sistema KE-S3 ser mais ezpress oo (admite mais teoremas que o sistema original
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com um mesmo conjunto-contexto S), exibe menos confroZe. Então, eles propõem

uma generalização KE-S. de KE-Ss que apresenta vários conjLmtos-contexto, um
para cada regra de expansão. Cada regra pode ter um custo diferente, e resta
determinar esses custos para'cada'apltcnçãu especifica.

Existem trabalhos sendo feitos IFW02bl sobre a viabilidade de desenvolvimento
de um sistema de tableaux para a lógica Si, o que permitiria desenvolver um sistema

de raciocínio por aproximações próximo ao de Cadoli e Schaerf totalmente baseado
em sistemas de tableaux.



Apêndice A

]\41anual do Usuário do -A-rcabouço
para Métodos de Tableau

A Figura A.l mostra um esquema detalhado do arcabouço para méto-dos de tableau.

As classes principais do arcabouço estão representadas na figura.

Nas seções a seguir será explicado o funcionamento de cada uma das classes
apresentadas na figura.

A.l (lJlasse Formula

A classe Formula encapsula a fórmula da lógica proposicional. A declaração da
classe Formula é mostrada na Figura A.2.

A.l.l enum opType

A enumeração opType tem como elementos os tipos de operadores que podem ocorrer
eln uma fórmula.

O valor AND representa o operador bánáráo de conjunção A. O valor ANDA repre-

senta o operador n-grão de conjunção A. O valor 0R re-presente o operador binário

de disfunção V. O valor 0RN representa o operador n-ária de disjunção V. O valor
IMPLIES representa o ope-redor de implicação --}. O valor b10T representa o operador

unárào de negação n. O valor ATAM é um valor especial, indicando que a fórmula
onde ele ocorre é atómica.
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Tableau
vector<SignedFormula *>
vector<Tableau *> children
Tableau *parent
vector<Rule> rules
string id

Tableau(. . .)
virtual -Tableau0
virtual string toStrin90
virtual boolclose0 = o
unsigned int countNodes
unsigned int countFormulae0
boolapplyRule

Formula *parse(string)
/

JableauStrateq
string id
vector<SignedFormula *>
vector<SígnedFormula *> phas
vector<SignedFormula *> etas
vector<SignedFormula lits
map<string, int>

TableauStrategy
bool init(id, items, alphas, betas, lias)
book classify(index
virtual unsigned int chooseAlpha(
virtualunsignedintchooseBeta0
virtual int nextRule0 = o

Figura A.l: Classes componentes do aicabouço para métodos de tableau

r
l Formula

enum opType

opType op
string atom
Formula *left
Formula *right
vector<Formula *> fmls

Formula(. . .)
-Formulam
string toString0 1
int vague(valuation) l

\

l SignedForm«la
enum Sign
enum fmIType

Sign sign
Formula *fml
fmIType ty

SignedFormula(...)
fmIType type0
string toString0 1
int vague(valuation) l



class Formula {
lrubiic:

enum opType BAND, ANDN, 0R, 0RN, IMPLIES, NOT, ATOM;}

Formula(opType t , vector<Formula +>& vfml)
Formula(opType t, Formula #l, Formula #r) ;
Formula(opType t, Formula +r);
Formula(const string& a) ;
Formula(const Formula& rhs) ;
«, Formulao;

string toStringo const;
int value(map<string, int>& va].uation) canse
int polarity(const string& atom) const ;

opType ap;
string atou;
Formula +].eft ;
Formula +right;
vector<FormuJ-a +> fmls ;

}

Formula 'kparse(const string& s) ;

Figura A.2: Declamação da classe Formula



A.1.2 Construtores e destrutor

O construtor

Formu+aGopType'bí vector<Formuta #>& vfmt)

é o construtor para Mrmulas de conjunção e disjunção n-ária (portanto, apenas
para t - ÁN.D]V ou Z = OR.N)i Armazena os operandos no vedor membro fmls.
Para uma fórmula construída a partir deste construtor, os membros atom, left e
right não têm significado e podem ser ignorados.

O construtor

Formula(opType t, Formula +l, Formula #r)

é o construtor para fórmulas de conjunção, diqunção e implicação binárias (por-
tanto, apenas para t ' '4]V-D, t = OR ou t = /MP-L/.FS). Armazena os operandos

nos ponteiros membro left e right. Para ulba fórmula construída a partir deste
construtor, os membros atom e :fmls não têm significado e podem ser ignorados.

O construtor

Formula(opType t, Formula :b;)

é o construtor para fórmulas de negação (portanto, apenas para t - .N07').
Armazena o operando no ponteiro membro ri.ght. Para uma fórmula construída a
partir deste construtor, os membros atom , left e ÍRIS não têm significado e podem
ser ignorados.

O construtor

Formula(const string& a)

é o construtor para fórmulas atómicas (portanto, apenas para t - .ATAM).
Armazena o átomo na string membro atou. Para uma fórmula construída a partir
deste construtor, os membros left , right e fmls não têm significado e podem ser
ignorados.

O destrutor da classe é responsável pela destrução (liberação de memória) dos
objetos Formula correspondentes às subfórmulas.



A.1.3 string toStringo const

O método toStri.ngo retorna a representação em caracteres da fórmula, com todos
p111Blêli t QsgEpaB Bscü aLain!)igüid odes.

A.1.4 int value(map<string, int>& valuation) const

Dada uma valoração para os átomos valuati.on, o método value o retorna

e -l, se o valor da fórmula é indefinido segundo a valoração valuation;

8 0, se o valor da fórmula é falso segundo a valoraçãol

e 1, se o valor da fórmula é verdadeiro segundo a valoração.

A.1.5 int polarity(const string& atom) const

Dado um átomo atom, o método po].arity o retorna a polaridade da(s) ocorrência(s)
de atou dentro da f13rmula. lietorna:

e -l, se não houver nenhuma ocorrência de atom na fórmulas

e 0, se há apenas ocorrências de polaridade negativa de atom na fórmulas

e 1, se há apenas ocorrências de polaridade positiva de atom na fórmulas

e 2, se há ocorrências de polaridade positiva e negativa.

A.1.6 Formula #parse(const string& s)

Esta função auxiliar faz o parsáng de uma string que representa uma fórmula. A

Hrmula, e todas as suas subfóimulas exceto os átomos, devem estar entre parênteses.

A função retorna um apontador para uma área recém-alocada onde está o objeto
Formula representado pela string, ou um apontador nulo se a string não for uma
fórmula válida.



A.2 Calasse SignedFormula

A classe Si.gnedFormula encapsula a fórmula assinalada, usada em todos os métodos

de-bableau do projeto-A:-declaração da classe StgnedFormuta-'fmostrada:Tia:Fígüiã
A.3

class SignedFormula {
Rubi c:

enum Si-g« {S-F, S-T;}
enum fmIType {ALPHA, BETA, LITERALl}

SignedFormula(Sign s , Formula +fml) ;

fmIType type o const ;
string toStri.ngo const;
int vague(map<string, int>& valuation) const;
int polarity(const string& atam) canse;

Sign sign;
Formula #formula;
fmIType ty;

Figura A.3: Declaração da classe SignedFormula

A.2.1 enum Sign

A enumeração Sign tem como elementos os dois rótulos possíveis para uma fórmula
asse"latia: -F (valor S F) e T (-lor S-T).

A.2.2 enum fmIType

A enumeração fmIType tem como elementos os tipos de fórmulas assinaladas: fórmulas

cv (valor AI,PHA), /3 (valor BE'rA) e fórmulas literais (valor LITERAL).

A.2.3 Construtor

O collstrutor

SignedFormula(Sign s, Formula +fml) ;



constrói uma fórmula assinalada com rótulo s (armazenado no campo si.gn). A
fórmula proposicional é armazenada no campo formula.

.A.2.4 .#ml-Type-Gype(-) const

Este método retorna o tipo da fórmula assinalada (a, # ou literal)

A.2.5 string toStr:indo const

Este método retorna a representação em caracteres da fórmula assinalada

A.2.6 int value(map<string, int>& valuati.on) const

Este método é similar ao método Formula: :valueo, e incorpora a semântica do
rótulo da brmula já discutida anteriormente.

A.2.7 int polari.ty(const string& atom) const

Este m.étodo é similar ao método Formula: :palarityo , e incorpora a semântica
do rótulo da fórmula já discutida anteriormente.

A.3 (1Jlasse Tableau

A classe Tableau encapsula um método de tableau. A declamação da classe Tableau
é mostrada na Figura A.4.

A.3.1 Construtores e destrutor

O construtor

Tableau(const string& i.d, SignedFormula +fml,

Tableau 'Kparent ; NULL)

constrói um objeto tableau a partir de uma única fórmula fml. E necessário

fornecer um identificador para o tableau (id), e se o tableau não for raiz (se for um
subtableau de um outro tableau), deve-se fornecem um apontador para o tableau-



class Tableau {

Tableau(const string& id, SignedFormula #fml ,
Tableau +parent = NULL);

Tableau(const string& i.d, const vector<SignedFormula +>& fmls) ,
Tableau +parent = NULL);

virtua[ -v Tabu.eauo ;

virtual void setStrategy(TableauStrategy +strategy)
virtual string toString(int level=O) const;
virtual bool closeo = O;
unsigned int countNodeso ;
unsigned int countFormulaeo ;

protected;

bool applyRule(unsigned int index, const vector<SignedFormula +>& in,
const vector<SignedFormu].a #>& out) ;

virtual void createChild(const string& id, SignedFormula +fml) = 0;

vector<SignedFormula #> items;
vector<Tableau +> .children;
Tableau +-parent;
vector<Ru].e> .Tules;
string id;

TableauStrategy 'K-strategy;
}

Figura A.4: Declaração da classe Tableau



pai(parent). Este construtor é normalmente utilizado para a construção de sub.
tableaux. Vede a subseção A.3.8.

O construtor

Tableau(const string& id,
const vector<SI.gnedFormula #>& fmls),
Tableau #parent = NULL)

constrói um objeto tableau a partir de um vetor de fórmulas (:fml-s). Este cons.
trutor é normalmente utilizado para a construção do tableau-raiz.

O destrutor deve ser responsável pela deslocação dos objetos alocados dinâmica.
mente pela classe.

A.3.2 virtual void setStrategy(TableauStrategy #strategy)

Este método inicializa o membro -strategy, que é um apontador para o objeto que
contém a estratégia do método de tableau. A classe TableauStrategy é discutida
em detalhes na seção A.4.

A.3.3 virtual string toStri.ng(int ].eve].=0) const

Este método retorna a representação em caracteres do tableau. Como padrão, essa
representação é a concatenação da representação de todas as fórmulas do tableau

jaimazenadas no vedor .itens). Este método é virtual porque cada implementação
de tableau pode dar uma representação em caracteres diferente (como é o caso da

classe KES3Tableau, que inclui os conjuntos-contexto S na representação).

A.3.4 virtua] boo] c].oseo = 0

Este é um método virtual puro, ou seja, não tem implementação na classe Tableau
Cada implementação de tableau deve dar a implementação mais conveniente.

A regra geral para a implementação deste método é:

e no construtor, chamar o método setStrategyo, e depois o método -strategy->
mito para inicializar o objetol

. «o método close0



chamar o método -strategy->classifyo para classificar as fórmulas

ainda não classificadas do tableaul

chamar o método .strategy->nextRule o para descobrir a próxima fórmula
ãBêi:ãjÜliÉM&

tratar o valor de retorno de strategy->nextRuleo apropriadamente,

com os métodos .strategy->chooseAlphao e .strategy->chooseBetao

repetir o processo até que se feche o tableau, ou que não haja mais fórmulas
a serem analisadas.

A.3.5 unsigned int countNocles o

Retorna o número total de nós gerados a partir deste tableau. Este método é
normalmente chamado a partir do tableau-raiz.

A.3.6 unsigned int countFormulaeo

Retorna o número total de fórmulas geradas a, partir deste tableau. Este método é
normalmente chamado a partir do tableau-raiz.

A.3.7 bool applyRule(unsigned int index,
const vector<SI.gnedFormula #>& in,
const vector<SignedFormula +>& out)

As regras de tableau são armazenadas no vedor .Tules, que é um vedor de aponta-
dores pa-ra função do seguinte tipo:

typedef bool (+Rule) (const vector<SI.gnedFormula +>&,

vectores:ignedFormula +>&)

ou seja, uma regra é uma função que recebe dois vetores de brmulas assinaladas

e retorna um bool. O primeiro parâmetro é o vedor com as premissas da regra. As
premissas devem ser fornecidas em ordem: o primeiro elemento deve ser a premissa

primária, e o segundo, a premissa secundária (se houver). O segundo parâmetro é o

vetou cona as conclusões da regra. A furJÇão retoma true se a aplicação da regra é
bem-sucedida, e false, caso contrário.

O vedor de regras -Tules deve ser inicializado na construção do tableau.



O método applyRule o recebe o índice da regra a ser aplicada no vedor .Tules,
e as premissas e conclusões da regra, e procede à aplicação desta regra.

A.3.8 .virtual void cl:eateChjld (eonst--string& {dl
SignedFormula +fml) = 0

Este método é responsável pela criação de subtableaux. Recebe o identificador

do novo tableau, e a nova fórmula a ser incluída nele. E geralmente utilizado .na
bifurcação do tableau.

Note que este é um método virtual puro, sendo cada classe derivada responsável
pela sua implementação.

A.4 (classe TableauStrategy

A classe TableauStrategy encapsula uma estratégia para um método de tableau

A declaração da classe TableauStrategy é mostrada na Figura A.5.

A.4.1 bool i.nit(const string& tableau.id,
vector<SI.gnedFormula +> . +i.tema ,
vector<SignedFormula +> +alphas ,
vector<SI.gnedFormula #> +betas ,
vector<SI.gnedFormula #> +1 i.ts)

Este método faz a inicialização dos membros .items, .alphas , .betas e .li.ts. E
geralmente chamado no construtor do tableau, e recebe como parâmetros os mem-
bros correspondentes do tableau.

Além disso, inicializa o membro inli.ts, que faz a manutenção dos literais do
tableau. Para um átomo x,

e se o tableau tem uma fórmula assinalada .Fz, então in]i.ts [x] = ]l

e se o tableau tem uma fórmula assinalada 7'z, então .n]its [x] = 21

e se o tableau tem .Fz e Tz, então .n]i.ts [x] = 3.

Retorna true se o tableau está fechado, ou seja, se para algum átorllo x, .n]its [x]



class TableauStrategy {

TableauStrategyo;
virtual N TableauStrategyo ;

bool init(canse string& tab].eau.i.d,
vector<SignedFormula +> +items,
vector<SignedFormula +> +alphas ,
vector<SignedFormula +> +betas ,
vector<SignedFormula +> +lits) ;

book CJ-assify(unsigned int& index) ;
virtual unsigned int chooseAlphao;
virtual unsigned int chooseBetao;
virtual int néxtRuleo = 0;

protected;
vector<SignedFormula +> +.items ;

vector<SignedFormula +> +.alphas ;

vector<SignedFormu].a +> #.betas ;

vector<SignedFormu].a +> ,k.l i.ts;

map<string, int> .mli.ts

Figura A.5: Declamação da classe TableauStrategy



A.4.2 bool classify(unsigned int& index)

Este método faz a classificação das fórmulas no vedor i.tems. Coloca as fórmulas

do tipo a no vetou .alphas, as fórmulas do tipo P no vedor .betas, e os literais no
vedor .l i.ts. Retorna true se o tableau estiver fechado.

O parâmetro index indica a partir de que posição do vetor .items a classi-

ficação será feita. Isto evita que chamadas consecutivas deste método reclassifiquem
fórmulas que já foram classificadas.

A.4.3 virtual unsigned int chooseAlphao

Retorna o índice no vedor .alphas da próxima fórmula a a ser escolhida. Este
método é virtual porque cada estratégia pode ter uma maneira diferente de escolher
a próxima fórmula.

A.4.4 virtual unsigned int chooseBetao

Retorna o índice no lêtor :.:betas da próxima fórmula # a ser escolhida. Este
método é virtual porquê cada estratégia pode ter uma maneira diferente de escolher
a próxima fórmula. l

A.4.5 virtual int nextRuleo 0

Este método indica qual a próxima regra a ser aplicada. O padrão para o valor de
retorno é:

e -l, se não houver nenhuma regra a ser aplicada;

e 0, se for uma regra cona uma premissa (aplicável sobre fórmula CE);

B 1, se for uma regra com duas premissas (aplicável sobre fórmula #)

Valores de retorno maiores que l podem ser usados nas classes derivadas (como,
por exemplo, na classe KEStrategy, que utiliza o valor 2 para aplicação do Princípio
da. Bivalência). 2

iNa classe KEStrategy e derivadas, além do método chooseBetao, existe o método chooseLito, que retorna o
índice no vetor Jits do literal que será usado como premissa secundária da regra.

:Na classe KEStrategy, existe o método choosePBo, que retorna uma fórmula sobre a qual será aplicado o
Princípio da Bivalência.



E um método virtual puro. Cada classe derivada deve dar a sua implementação



Apêndice IB

(gráficos

Neste apêndice são exibidos os gráficos correspondentes a cada um dos testes rea.
lizados.

Para cada um dos testes temos dois gráficos: o primeiro mostra o número de nós

gerados e o segundo mostra o número de fórmulas geradas.

Os gráficos são:

1. Gamma (nodes): na abscissa, o número do caso de teste Gammal na ordenada,
o número de nós gerados para o teste;

2

3.

Gamma (formulae): na abscissa, o número do caso de teste Gamma; na orde-
nada, o número de fórmulas geradas para o testes

H (nodes): na abscissa, o número do caso de teste HI na ordenada, o número
de nós gerados para o testes

4. H (formulae): na abscissa, o número do caso de teste H; na ordenada, o número

de fórmulas geradas para o testes

5. PHP (nodes): na abscissa, o número do caso de teste PHPI na ordenada, o
número de nós gerados para o testes

6. PHP (foimulae): n& abscissa, o número do caso de teste PHPI na ordenada, o
número de fórmulas geradas para o testes

7. Statman (nodes): na abscissa, o número do caso de teste Statman; na ordenada,
o número de nós gerados para o teste;

71



8. Statman (formulae): na abscissa, o número do caso de teste Statman; na orde-
nada, o número de fórmulas geradas para o testes

9. Gamma clausal (nodes): na abscissa, o número do caso de teste Gamma na

forma clausall na ordenada, o número de nós gerados para o testes

10. Gamma clausal (formulae): na abscissa, o número do caso de teste Gamma na

forma clausall na ordenada, o número de fórmulas geradas para o testes

11. H clausal (nodes): na abscissa, o número do caso de teste H na forma clausal;

na ordenada, o número de nós gerados para o testes

12. H clausal (formulae): na abscissa, o número do caso de teste H na forma clausal;

na ordenada, o número de fórmulas geradas para o teste;

13. PHP clausal (nodos): na abscissa, o número do caso de teste PHP na forma
clausall na ordenada, o número de nós gerados para o testes

14. PHP clausal (formulae): na abscissa, o número do caso de teste PHP na forma

clausal; na ordenada, o número de fórmulas geradas para o testes

15. Statman clausal (nodes): na abscissa, o número do caso de teste Statman na

forma clausall na ordenada, o número de nós gerados para o testes

16. Statman clausal (formulae): na abscissa, o número do caso de teste Statman

na forma clausall na ordenada, o número de fórmulas geradas pala o testes

17. Gamma clausal w/ irrelevant formulam (nodes): na abscissa, o número do caso

de teste Gamma na forma clausal com fórmulas irrelevantes; na ordenada, o
número de nós gerados para o teste;

18. Gamma clausal w/ irrelevant formulam (formulae): na abscissa, o número do

caso de teste Gal-nma na forma clausal com Mimulas irrelevantesl na ordenada,
o número de fórmulas geradas para o teste.

19

20

Gamma clausal w/ irrelevant formulae w/ distance (nodes): na abscissa, o
número do caso de teste Gamma na forma clausal com fórmulas irrelevantes; na

ordenada, o número de nós gerados para o teste com a heurística da distâncias

Gamma clausal w/ irrelevant formulae w/ distance (formulae): na abscissa, o
número do caso de teste Gainma na forma clausal com fórmulas irrelevantes;



na ordenada, o número de fórmulas geradas para o teste com a heurística da
distância.
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