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Resumo

Investigamos características e propriedades de sistemas multa-agentes

baseados em conhecimento. Estudamos axiornatizações coiretas e comple-
tas que capturam e manipulam as noções de conhecimento. conhecimento
comum e conhecimento distribuído. Complementamos o estudo dos sistemas
de conhecimento caracterizando-os de acordo com a classe de complexidade
computacional a que pertencem: fazemos isso expondo as dificuldades exis-

tentes nos procedimentos de decisão em termos da complexidade computa-
cional das diversas axiornáticas apresentadas. Verificamos que enquanto o
problema de decisão da satisfatibilidade de uma lãrmula em S5 com um

agente é JVP-completo, o problema para vários agentes é psp..{cB-completo
e que a adição do operador de conhecimento comum à linguagem altera o
problema para Expr/WE.

Pa/auras-(-;/zaues: Conhecimento. conhecimento comum, conhecimento
distribuído, decidibilidade, sat.isfatibilidade, tableaux, complexidade.



Abstract

We investigate features and propeities of knowledge-based rnulti-agent

systems. We study coiiect and corrlplete axiomatizations which captura
and handle the notions of knowledge, common knowledge and distributecl
knowledge. We extend the study of knowleclge systems classifying them
according to the computacional compiexity class to which they belong: we do
that exposing the existing diHiculties in the decision procedures in terras of

the computacional complexity of the severas axioniatizations piesented. We
verify that while the problem of deciding satisfiability of a formula in S5 with

one agent is WP-complete, the problem foi many agents is psP,acE-complete
and thc addition of the common knowledge operador to the language turns
the problem to xxpr/mx'.

F'ara'E/ras C/zaues: Knowledge, common knowledge, distributed
knowledge. decidability, satisfabi]ity, tab]eaux, computationa] complexity.
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Introdução

Neste trabalho tratamos da lógica modal proposicional aplica-
da à construção de sistemas multa-agentes baseados em conhecimento.
Analisamos os sistemas modais K., T«, S4«, S5«, e KD45« quanto à correção
e completude em relação à semântica atribuída a cada um dos sistemas.
Estudamos a complexidade computacional desses sistemas em relação ao
prol)lema de decidibilidade. Todo o conteúdo deste trabalho, exceto pelo
primeiro capítulo, é baseados no artigo de Halpern e Moses 1361.

Motivação e Primeiras Noções

Em ciência da computação encontramos diversas aplicações da linguagem
modal, por exemplo, em programação (Prata 1671, 1681 e 1691), em pro-
gramação concorrente (Henessy 1391, 1401, Milner l59) e Park 1651), no trata-
mento formal de protocolos em sistemas distribuídos (Fischer 1281, Fagin
1261 e Halpern 1351), nos métodos de especificação e verificação formal (Mas-
saci IS51) em bancos de dados por meio da lógica lempora/ (Emerson j211),
no estudo cle linguística computacional (Morril l62, sec. 2.21, Carpenter l71
e van Berlthem j8SI), no estudo da computação quântica através da /ógica
quánííca (Criara j121) e em construções de sistemas baseados em conheci-
mento (Fagin, Halpern. Vardi e Moses 1241). Essa variedade de aplicações
se deve, em parte, à expressividade da linguagem modal.

' Dentre os textos que utilizamos, sobre o estudo e aplicações da lógica modal. desta-
camos as obras de von \Vright l87), Hintikka j411, van Benthern (1841 e 1831) e Fagin ef a/l
1241. Entre as mais recentes, citamos Girle 1321, Blackburn l21, Carnielli l61 e Costa li61

l



Motivação e Primeiras Noções

No estudo sobre conhecimento as análises, em geral, tendem a considerar
o corzÀecez de único agente, porém num diálogo, numa transação comercial
ou no tratamento de protocolos (em sistemas distribuídos) o interessante é a
interação do conhecimento entre os agentes. Os conceitos de conÀecãmenfo
cor7zurrz e cora/zec 7rzerzfo dãsZzãóuído mostram-se úteis para analisar tais in-

terações, por exemplo, a noção de conhecimento comum aparece como um
pré-requisito para alcançar um enÉendáme7zlo entre agentes, fhtor crucial
para o estudo dessas interações.

As linguagens das lógicas não clássicas são freqüentemente represen-
tadas por modificações ou extensões da linguagem clássica, pela remoção
cle alguma propriedade ou adição de novos operadores. A lógica modal
enquadra-se nesse último caso. Ela é uma extensão da lógica proposicional
clássica, pelo menos em princípio, com a inclusão de operadores modais.

Os operadores modais expressam a r/foda/idade grarnaíáca/ de uma sen-
tença (Minis l60, pág. {'ul), isto é, qualificam como uerdadeÍra ou /ü/sa uma
proposição de acordo com o que distinguem: zzecessidade2, possáó /idade,
conhecimeltLo. creTtçü, obrigação ou propriedades tewtporctis.

Tais operadores não são /urzções de ua/07ação como os conectivos lógicos
do cálculo proposicional clássico. Isto pois, em geral, não se pode deter-
minar a semântica de uma expressão da forma [Jp ou <>p, unicamente a
partir da semântica atribuída a p. São exceções: se p é verdadeira, então
e'p também é verdadeira. e se tp é jutsa, então up tümbéln é. Logo. os
operadores modais irão podem sür caracterizados a partir dos colectivos
clássicos e sua semântica difere da do cálculo proposicional clássico.

Em geral, adota-se a semtinfáca dos mzzzzdos possúels (ou semárztlca

de X'zêpX;e) para as diversas aplicações da lógica modal proposicional,
por ser mais intuitiva e oferecer recursos tais que qualquer mudança na
axiomática pode ser capturada pelas diferentes interpretações atribuídas a
esta semântica, mais precisamente, pelos diferentes sigrlificados atribuídos
ao termo m'urzdo possa'ue/.

Por exemplo, em PDL ( Prograzn Z) 7zam c Zog c - Prata 1691) um mundo
possível pode ser interpretado como sendo o estado de um progra7rza, já na
lógica moda/ Zemporü/ um mundo possível pode ser considerado um ponto zzo
tempo (cf. Fagin (j2S, pág. 21 e Rijke j71, pág. 21). No estudo dos sistemas
de conhecimento, qual o papel dos mundos possíveis para capturar a noção
intuitiva de conhecimento? Este assunto será abordado nas seções 1.2 e 1.4).

:A lógica modal costuma ser caracterizada como a lógica da rzecesszdade e posszbz/idade
por serem estas as modalidades mais investigadas. os símbolos usuais para representar tais
moda[idades são [] e O, respectivamente. Sintaticainente, <> é definida a partir de [.] peão
uso da negação (Q equivale a -.[--]-,), porém diferem muito quanto à semântica.



Apresentação

Apresentação

Nosso estudo enfatiza os seguintes pontos

B axiomatizações aplicadas a modelos de conhecimento,

B noções de conhecimento comum e conhecimento distribuído,

9 procedimentos de decisão,

e a complexidade computacional dos procedimentos de decisão

Para melhor situar o leitor sobre certos aspectos contidos no texto inici-
amos o trabalho com um capítulo contendo um resumo da história da lógica
modal (c./'. Blackburn l21 e Bull e Segerberg l5, pães. 1-16j).

Prosseguimos fazendo um brevíssimo estudo dos termos verdade. cora/ze-

cámerzfo e murado pois beZ, elementos que compõem a semântica para os sis-
temas de conhecimento. Estudamos especificamente (do ponto de vista con-
ceitual) a relação intuitiva entre os termos mundo possüe/ e conAecimenfo.

Sobre os conceitos de verdade e conhecimento estudamos essencialmente
os textos de Hintikka (1441 e 1431), Dunn 1201, Kirkham 1471 e Lehrer 1501.

Sobre a noção de conhecimento destacados von Wright j8ZI, da Costa jlõl,
Gettier ISll, Lenzen j511, Levesque 1531 e Tselishchev 1821. Delineamos o
estudo desses dois conceitos baseados em Fagin 1251 e Zalta 1891.

No capítulo 2 estabelecemos uma linguagem que trata formalmente da
noção de conhecimento, conforme Halpern e Moles 1361. A sintaxe ea
semântica do sistema K. segue conforme Chellas jlll, Halpern 1361 e Zalta
1901. Os resultados K« seguem de Fagin (1221 e 1241) e Halpern 1361. No
capítulo seguinte, apresentamos extensões de K.: T,!, S4., S5., e KD45.
seguido dos respectivos resultados de correção e completude (Chellas jlil,
Halpern 1361 e Zalta 1901). Investigamos propriedades de algumas estruturas
e ./ramas. Finalizamos exibindo os resultados de correção e completude sobre
estruturas de Kripke finitas (Fagin (1221 e 1241) e Halpern 1361).

No capítulo 4 analisamos extensões com a inclusão dos operadores corzÀe-
cámerzfo com'urra e corzAecá rzerzfo dãsÉrÍóuz'do (Milgrom l58) e Halpern 1351).
Mostramos que mesmo COiH a inclusão desses operadores podemos obter axi-
omatizações completas (Halpern e Moles 1361).

No quinto capítulo estudamos questões relacionadas ao problema da de-
cãdãói/idade e oa/idade de uma /órmu/a em um sistema modal (Levesque IS31
e Halpern 1361). Investigamos a complexidade computacional dos sistemas
de conhecimento ein relação ao problema da saf s/af ó /áda(/e (Garey 1301,

del Cerro l81, Stockmeyer e A/leyer 1761, Ladner 1481, Halpein 1361 e Micali





CAPÍTULO I

Preliminares

Estamos interessados em manipular expressões da forma

i sabe tp, i sabe que {p, i conhece p ou ã conhece que pi

Especificamente, as expressões que nos dizem respeito são aquelas em que
ã pode ser substituída por um agenfe2 (pelo nome de uma pessoa) e p por
uma proposição; (por uma sentença declarativa). Para manipularmos tais
expressões construímos os sistemas mzz/fi-apetites baseados em corzÀecámenfo.

Nossa abordagem, para a construção desses sistemas, é pelo método
azíomáf co'. Antes de partirmos para a construção, propriamente dita,
tecemos comentários sobre cada um dos elementos e de como eles compõem o
cenário em que desenvolvemos este trabalho. Não é objetivo nosso fazer uma
análise aprofundada sobre os aspectos filosóficos dos termos em questão, mas

'A última forma pode, talvez, ser alterada para: á tem conhecírnento de que p.
Questões como: os casos não apropriados para o uso do sabe, diferenças entre os ter-
mos sabe e sabe que, conhece e conhece que e a preferência por um ou outro não são
tópicos deste estudo. Uma discussão mais detalhada pode ser encontrada em Hegenberg
l38, cap. 8, 91

'Os agentes que figuram na semântica dos mundos possíveis são epistêmicos, cada um
deles reúne um conjunto ideal de propriedades da razão idêntico a todos. Para maiores
detalhes consulte Duc j191 e Wooldridge [881.

'Vede seção 1.3

'Por este processo a natureza dos objetos envolvidos não tem relevância para análise
dos resultados desejados, sendo necessários somente os postulados que caracterizam os
objetos envolvidos. A manipulação puramente algébrica "deixa de lado" a intuição, a
preocupação em compreender os fundamentos fica em segundo plano. Isto não impede o
desenvolvimento do estudo dos sistemas ]ógicos que, em geral, independe de soluções das
dificuldades âlosóficas envolvidas

l



2 Preliminares

dentro de certos limites obter características que nos possibilitem manuseá-
los sob regras bem definidas.

Na seção 1.1 fazemos uma brevíssimo apresentação da história da lógica
modal. Destacamos três das diversas correntes que compõe a moderna lógica
modal (cf. Blackbuin l21 e Bull e Segerberg l5, págs. l-i61).

Na seção 1.2 expomos sob qual teoria da verdade abordamos os sistemas
de conhecimento, lembrando que desejamos encontrar uma semântica que
preserve a noção de verdade adequada (que possamos correlacionar) ao que
entendemos por conhecimento.

Nas seções 1.3 e 1.4 analisamos as noções de verdade na lógica clássica e
comentámos brevemente suas relações com as regras de inferência.

1.1 Ingredientes Históricos

Duas das dificuldades em analisar o quanto o estudo da lógica modal
evoluiu desde seus primeiros estudos até os dias de hoje estão na grande
quantidade de trabalhos publicados (principalmente em época recente) e
na diversidade de enfoques, que vão desde o uso para tratar questões de
caráter filosóficos (Girle 1321), no estudo da Lógica da ProuaÕ (Boolos l31),
em questões envolvendo a gramática de il/ontague (Montague j611 e van
Benthem 1851), aplicações em economia (Milgrom IS81), etc.

No entanto, podemos descrever a situação da moderna lógica modal em
seus diversos períodos classificando a de acordo com a perspectiva dada a
semântica, conforme Bull e Segerberg l51 e Blackburn l21.

Apesar do estudo das modalidades datar dos tempos de Aristóteles, em
tratados encontrados no Organon e de ter sido objeto de estudo dos estóicos
e megárêcos, foi somente em período recente que a lógica modal se desen-
volveu. Não há uma data que marque o início da moderna lógica modal,
por exemplo, em Bula e Segerberg ISI e van Benthem 1851 encontramos como
início o ano de 1912 com a publicação de /mp/{cafíon and tÀe algebra o/ Zogãc7

em Â4índ por C. 1. Lewis. Já Blackburn l2, sec. 1.71 e outros, citam 1906

ano da publicação de Sg/rrzbolic Jogãc and ãfs ,'lpp/ícafãons de Hugh MacColl.

sLevaiido a análise de tais problemas a um novo nível de discussão, o formal. Por
exemplo, os aryumeníos podem ser vistos como modalidades (Girle l32, cap. il)

6 ll'he .f'roz;abilit# o/ Logzc em Boolos l3j-
rA motivação original de Lewis não era investigar as noções de necessidade e possi-

bilidade, por si mesmas, mas foi em especia! pela insatisfação da lógica clássica em não
oferecer uma análise satisfatória para {mp/{cação. Lewis não via a implicação como sendo
a equivalência entre p -} @ e -.(y ,'\ n@) (p não ocorre silnuitaneamente a não @), mas
como -.O(p A T@) ou [](p H @) (( r não pode ocorrer com T@ ) ou ( p necessariamente
implica ü materialmente). respectivamente), conforme van Benthem l83; pág. 211.



1.1 Ingredientes históricos 3

No curto período, do início do século XX até o final da década de
sessenta, destacam-se os esforços de C. 1. Lewis, J. Lukasevicz e Rudolf
Carnap, responsáveis pelo cultivo e crescimento da lógica modal. Os tra-
balhos desse período caracterizam-se como sendo essencialmente sinfálÍcos.
isto é, a lógica proposicional clássica é enriquecida com operadores modais
e através de um ou mais axiomas tenta-se subjazer a interpretação desejada
(há a necessidade de uma semântica explícita). Esta visão sintética traz
problemas como, por exemplo, o de distinguir sistemas lógicos, isto é, saber
se ambos geram o mesmo conjunto de fórmulas.

Após essa fase evolutiva a lógica modal amadureceu graças às con-
tribuições de Saul Kripke, juntamente com Arthur Prior, Stig Kanger,
Jaakko Hintikka, J. C. C. Mackinsey, Alfred Tarski entre outros.
Desenvolve-se a idéia da sernántíca dos mundos possa'ueás de Leibniz que por
meio de Kripke apresentou-se frutífera para explicar noções "in(ensáonais/',
consolidando-se definitivamente com as idéias de Church, quando da for-
mulação de sua feorãa dos lapas j131.

Noções "intensionais" e extensionais são devidas a Clarnap sobre estudos
dos trabalhos de Freme. Em geral, o uso do termo "intencional" se faz para
indicar expressões em que os significados são levados em conta, isto é, há um
agregado ao valor-verdade dessas expressões. Diz-se que uma expressão tem
caráter "intencional" quando são re/erenc aumente opacas, ou seja, as regras
de suóst tzzição da lógica clássica não se aplicam (Haddadi l33, pág. 141).
A partir dos estudos de Ruth B. Marcus, em que se combinam a teo-
ria da quantificação com igualdade e a lógica modal, Quine formulou a.s
noções de contextos re/erencáa/mente [ransparenfe e re/erencáa]rnenfe opaco.
O primeiro refere-se às situações em que se podem aplicar as regras de
substituição sem alterar a semântica, o segundo a contextos em que a per-
muta de idênticos provoca alterações da semântica.

Decorrente das discussões de questões inerentes à visão sintética surge
a semântica em termos algébricos; o cálculo proposicional é encarado como
sendo uma álgebra de alguma espécie e suas Mrmulas vistas como sendo obti-
das por operações algébricas. Resultados interessantes foram obtidos pelo
uso dos métodos algébricos na tentativa de provar diferenças entre os sis-
temas de Lewis. Porém, as argumentações dessas discussões tinham caráter
essencialmente semântico, isto é, envolviam conceitos de rnode/os, /ramos,
satisfação e uatidcLde.

Os resultados de correçâo passam a diferenciar os vários sistemas modais.
os de como/efude são caracterizados de modo extremamente simples, por
exemplo: urn defermánado sistema moda/ pode ser como/eto se fadas as
suas .fórrrzzz/as ./:atem uáZidas em /ramos IransãlÍt;os. Essa simplicidade,



4 Preliminares

considerando-se as dificuldades do período sintático, em caracterizar sis-
temas modais dominaria as técnicas de trabalho pelos próximos quinze anos.
Porém, surgem questões como: gua/quer sistema moda/ norma/ é como/eto
em relação cl alguma classe de frümeü

Nesse mesmo período e um pouco mais recente destacamos a corrente
que defende a semântica em termos de modelos, cuja semântica dos mundos
possíveis é a dominante ou a única conforme a interpretação que se dá ao
termo mzzrido possúeJ. Essa corrente inicia-se em 1972 (Blackburn l21), ano
em que S. K. Thomason mostra a existência de sistemas modais ãncomp/elos,
isto é, a resposta a questão anterior é negativa. Em 1974, Thomason (1701 e
1801) e K. Fine (1271) publicam exemplos de sistemas modais normais incom-
pletos e uma série de artigos devido a Thomason mostra que a incompletude
desses sistemas não é confornáueJ.

Enquanto os resultados obtidos por Thomason estimularam uma análise
mais aprofundada dos sistemas modais sobre o papel da linguagem modal
(o que ela representa, de fato, na construção de um sistema formal modal?),
outro fato que se destaca (próximo ao ano de 1972) é o uso das !inguagens
modais nas diversas áreas da ciência da computação.

O interesse pela expressividade da linguagem modal torna a feoráa da cor-
7espondêncáa um ramo de pesquisa da ciência da computação. Pratt (1691)

publica o trabalho semanal sobre o PDL. Ladner 1481 mostra que o problema
da satisfatibilidade para os sistemas modais entre K e S4 possui comple-
xidade psp.aaa-difícil. Resultados de Fischer e Ladner 1291 e Prata 1681

mostram que o problema da satisfatibilidade do PDL é zxPr/wr-completo.
Para nós um ganho considerável está no fato das linguagens modais

deixarem de ser vistas como tendo caráter intrinsecamente "intensional"
Elas se mostram naturalmente favoráveis para se lidar com qualquer estru-
tura relacional (Blackburn l2, pág. 391), como é o caso do tratamento que
damos a noção de conhecimento. As próximas seções tratam de alguns dos
aspectos de como a noção intuitiva de conhecimento é capturada através de
sistemas modais.

1.2 Verdade, Conhecimento e Mundo Possível

A feoráa da verdade por correspondênc a fornece a noção clássica de uer-
dízde. Nela assume-se que: foda a$rmação está correlacionada a um estado
de desejos, ls\o ê, umu sentença é verdadeira caso repita o real, retrcLte aquilo
gue é e se ásfo não ocorrer e/a é./'a/sa (Tarski 1781). Os problemas relaciona-
dos a esta teoria como o da relação entre linguagem e realidade, o paradoxo
do mentiroso. quando o estado de desejos refere-se ao próprio estado de



1.2 Verdade, Conhecimento e Mundo Possível 5

desejos, entre outros está fora do escopo deste trabalho. O leitor poderá
encontrar uma discussão sobre tais problemas em, por exemplo, Visser 1861,

da Costa jlSI e Kirkham 1471. No entanto, fazemos alguns comentários para
estabelecer parte do contexto em que desenvolvemos o trabalho.

A verdade correspondencial vincula linguagem e realidade. A ver-
dade de uma sentença p, de uma linguagem, é função de como se inter-
preta esta linguagem, para da Costa j15, pág. 114j: uma teor a da cor-
respoTtdência, T)ara ser $1oso$camente satisfatória, carece dei ar clara ü
índole da correspondência, que deve existir entre sentenças ou crenças, de
tzm /ado, e a 7ea/idade de otzfro qzze assegure a verdade. Porém, filosofi-
camente, verdade é indefinível por meio de conceitos mais simples, pois a
própria sentença que a define, em sentido estrito, deve ser "verdadeira"
(da Crosta li5, pág. lisa).

Contudo, pela teoria da correspondência, qualquer definição8 para ver-
dade deve satisfazer a seguinte condição: se p íor uma proposição e © seu
nome, então: © é uerdadei7a se e somente se g. Essa foi a caracterização de
Tarski para a noção de verdade, como correspondência.

Não se trata de uma definição propriamente dita, mas fornece condição
sine qua non que qualquer definição deve satisfazer (da Costa j15, pág. 1 171).
E nesse contexto em que procuramos caracterizar a noção de conhecimento
através da idéia de mundo possível.

Para nós, conhecer o significado de uma sentença é a$rmar as condições
sob as qua s e/a é verdadeira, ou seja, é saber como seria o mundo se ela
/asse uerdadeirtz. Essa correlação, em termos de mundos possíveis, fornece a
seguinte idéia: o conAecimenfo corresponde a uma re/anão da gua/ se pode de-
[ermãnar em qual mundo lhos encontramos (Halpern l36, pág. 3231). A idéia
dessa semântica devido a Leibniz e primeiros formalizada por Hintikka (l42,
pág. 931), pode ser resumida do seguinte modo:

«,«sid"' um «ge«-te i, toc-tiz.do 'm um mun . w (est. é o
m-do «-t de i). Sej- W um ;«bc.-«ãu«t. d. c.«-j« «-to de t.d«s
« i'"'e,p«t'çõe; p.ssí«is (d. mu«.'i's p.;:{«isX') de « e W
rlV' Ç W') as ínferprefações possa'ueás de w segundo a percepção
de i. Dizemos que i coTthece uma a$rmüção tp em w, se e so-
mente se, tp se ueri$ca em todas as interpretações que o agente

tem de u, isto é, se P é verdadeiro em todos os mundos contidos
em l,'r'

saque definição significa o que caracteriza e esclarece.
9Kanger em 1957 explicitou uma semântica (standard) para a lógica modal (Hintikka

l42, pág. 931).

''Um mundo possível não deve ser entendido como uma alternativa para o mundo real.
mas como uma alternativa de alguma descrição do mundo real
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Figura l.l: Os mundos possíveis a partir de w segundo a visão do agente ã

O conhecimento de { está em W' e depende única e exclusivamente
do entendimento de á sobre w. Isto é, o conhecimento expressa a ati-
tude do agente em relação às suas interpretações do mundo real, assim
uma semântica (para uma linguagem) que pretende capturar essa idéia de
conhecimento deve estar associada a atitude do agente (ou agentes) em
relação a interpretação (obtida diretamente da linguagem). Dessa forma,
o conhecimento (como modalidade) é um modo sob a qual um objeto se
relaciona com sua abstração, sua representação (vede exemplo 2.1).

Existe uma interconexão entre os mundos possíveis e as proposições
primitivas: uma proposição pode ser /a/sa enz urn mundo e verdadeira em
outro, mas para mantermos coesos os conceitos de conhecimento e mundo
Z)ossíuel, este último deve possuir uma coerência {Tlterna ligada à estrutura
meta-Zógãca das proposições (da Costa li5, pág. IS01). Portanto, um mundo
possível pode ser caracterizado explicitamente como sendo formado por um
conyunlo ma/áma/ coztsãsfenfe dessas proposições (Ranta l70, pág. 77-791).
As noções de consistência e maximalidade não são as formais, porém pos-
suem significado claro. Um corÜunfo de proposições é cona sfente se todas
podem ser simultaneamente verdadeiras e rnazãrrza/ se ao adicionarmos qual-
quer outra proposição ao conjunto este se torna inconsistente. Esta forma
explícita de caracterizar mundo possível pode ser encontrada em Hintikka
(l4i, pág. 153-1571), mas não nos trabalhos de Kripke.

No cálculo proposicional clássico não existe un] mundo no qual uma
proposição e sua negação sejam simultaneamente verdadeiras, pois para
definir a verdade lógica no cálculo proposicional clássico não necessitamos
saber como ela é considerada em um mundo particular, uma vez que estamos
tratando simultaneamente de todos os mundos possíveis sob a percepção de
um único agente.
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Por outro lado, ao considerarmos a percepção de vários agentes em mun-
dos distintos surgem alguns problemas como, por exemplo: qual a razão de
uma proposição ter Bato«s diferentes e« c.da mu.«do possa«ele É .leui.lo a

diferença de signi$cüdos nos mundos ou simplesmente porque m'usamos de
mundo? Essas questões estão fora de nosso escopo. Uma discussão pode ser
encontrada, por exemplo, em Zalta 1801.

O assunto é de fato extenso e complexo, para o leitor interessado, dentre
a vasta literatura, sugerimos da Costa j151, Gettier j311 e Lenzen j511. Na
próxima seção analisamos o cálculo proposicional clássico e sua semântica.
uma vez que os sistemas modais são extensões de sua linguagem.

1.3 O Clálculo Proposicional Clássico CP

Para tratar p, nas expressões á sabe p ou i conhece p, estamos con-
siderando um cálculo proposicional clássico (CP) tendo © como o conjunto
de proposições prámáfáuas referente a um certo domínio. Construímos CP
definindo a parte sintética (cf. Hamilton l37, sec. 2.11, Bostok l4, sec. S.2.21
e Mendelson IS6, sec. 1.41) e cujas expressões são conforme seguem:

Definição l.l (Elementos sintáticos de CP).
Os elementos sintéticos de CP são de$nidos como segue:

1) 'P é um conjunto enumeráue/ de sã nóolos prapasácíonaás po, pi, p2,
Quando não houver problemas de ümbigÍiidade utilizamos us letras p,
q e r para represeTttar os elevnentos de Q,

2) os símbolos para os canecfiuos sãa. n e -->,

3) símbolos au=àliares: parênteses à esquerda e à direita.

Definição 1.2 (CP(Q')).
Uma /órmt'la afómíca é um e/emenfo de Q'. CP(®) é o menor coÜunfo

conte"do todas as afó«z cas e fa/ que se g e @ são e/e«.enZos de CP(@),
!ntão Ç--tp) e Çtp -:} 'Q) também o são. Chamüvnos de fórmula às expressões

eDIl ç.PtQ). De$nimos o tüTnanho de l ma fór ula p Feto llúmero de letras
proposÍcÍonaãs e conectíuos gue ne/a ocorrem e denofamos por lpl.

As únicas expressões que nos interessam são as fórmulas de CP, resta esta.
belecer as formas de manipulação delas através de esquemas de arianas e
de uma única regra de {n/erêncãa.

Definição 1.3.
Para quaisq'uer fórmulas tp, '© e X são esqueTTtüs de axiomas de CP:



8 Preliminares

lcp) P -} (@ --> P)

2cp)(P -+(@ -+ X)) -->((P -} @) -}(P -} X))

3cP) (T@ -+ --P) -} (P --> @)::

A regra de modas ponens ÇMP) é dada por: se tp e tp -} 'Ü, então $, para

tp e'Ü em ç.P(.Q). EsqueTítaticümente: \e?-- ,Ü

Cada instância de um dos esquemas de axioma é um azáoma. Por abuso,
chamamos esquemas de axiomas de axiomas. Os colectivos V e A são
definidos como abreviações a partir de -- e -->. Para quaisquer p e @ C CP(©),
p V @ e p A @ são abreviações de --p -+ @ e -.(p -} --@), respectivamente.

Observação l.l.
Qualquer regra em um sistema S (formulada em sua meta-tingvagen\) qwe

assegure que se as premissas são teoremas de S, então ü cone\usão (obt dn
pela aplicação dessa tegvü) também é teorema de S, é chamada de regra de
inferência em S.

Definição 1.4 (Substituição em CP).
Uniu substituição T é umü junção q'üe associa Q cada eleTnento de ® uma

/órmu/a em CP(a'). .Escrevemos r]W] para ãndícar o rega/fado da subsfáfuãção
de cada T)rol)osição primitiva pj que ocorre na fórmnta çp por xÇpj).

Note que se r é uma substituição e f- p, então F 'rlpl. Há um processo,
que chamamos prova, pelo qual podemos obter fórmulas de um determinado
tipo em CP

Definição 1.5 (Prova em CP).
Umü prova em CP é Mina seqilêTtcia finita de fórmulas de tpl.,

que para cada j, l 'É j $ m:

e pj é um azãonza de CP ou

, tP

B (pj é obtido por mod%s T)oneTts Q partir de fórmulas anteriores

Se pt, p2, - . ., Pm é uma prova em CP e Pm := p, então pi, p2,

uma prova de p em CP
, p. e

Definição 1.6 (Teorema em CP).

Um teorema de CP é uma fórmula (p em CP ta! que existe uma prova
para p em CP. Se g é um teorema de CF' denotamos este fato T)or V- CP (p, e
quando não houver problemcts de ümbigüidüde escrevemos P tp.

:'3cP pode ser substituído por (--p -+ --@) -} ((=p -} @) -+ p) (cf. Bostok l4, pág.
1991 e Mendelson lõ6: pág. 321).
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Cada prova de uln teorema em CP gera uma árvore de prova correspondente,
vejamos um exemplo:

Proposição l.l

í) F'ara gua/quer p de CP(@) lermos que b p -+ p em CP

á{) Para qzzaãsquer p e @ de CP(«') lemos gue l- =p -+ (p -+ @) em CP

Demonstração

.--+

P-'} 9
áã)
b F --+

np --}

X abrevia --@--">'-p

Aprimoramos a utilização das estruturas em árvores para e/efuar provas,
através do «.éfodo c/e [aZ,/eauz (seção 5.5).

Em CP, o vale nela-teorema da dedzzçâoi2 (Herbrand 1930): se I' é um
conjunto de fóruíLutas, tp e 'Ü são fórTnulas e F, y\3 V- cp $, então T \- cp (p -'r '+.

Em particular, se p FcP @, então FcP p --> @-

Observação 1.2
A.penas para lembrar, algumas tautologias de CP (cj. Hamilton la'íl e

Mevtdelson IS61):

1. FK. P -'+ '-.-lP, f"Kn '''P '-"> P
Z. b*. -pn.'©--} -p, bK. -ph $-'} $
3. F-'«. P --> (@ --> (P A @))
4. 1--K. (P -} @) --> (-.V, -+ ---p) corzfra-positiva

Vate o silogismo hipotético (SH) em K., isto é
5 se f--K« p ''> «' e l--K« V' '"> X, então 1"-«. p ''> X

Na seção seguinte discutimos a relação entre a linguagem de CP e sua
semântica.

'*A demonstração desse meta-teorema mostra que qualquer sistema S possui a noção
de conseqüência sintética a partir de premissas se: lcp e 2cP são arianas de S e modas
ponens é a ún ca reSTa de n/erérzcia de S. A segunda condição é realmente fundamental.
conforme Sundholm 1771.

t3l', p abrevia I' U {y}.
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1.4 As Noções de Verdade em CP

A construção de uma semântica para os elementos sintéticos de CP
estabelece-se, em geral, a partir da noção de ãnferprefaçãoi4 que correlaciona
elementos de © a T ou l (denotando verdade ro e /piso, respectivamente).
Essa correlação possibilita definir a noção de corzsegdêrzcÍa semântica (F)
que permite tratar os conceitos de verdade e ualádade. Um dos objetivos da
construção de um cálculo como CP é obter uma descrição sintética de l-
construindo um sistema formal cuja teoria da prova tenha bem definida a
relação consegüêrzc a sánf(ífáca (f-) e tal que suas propriedades operacionais
espelham as de l::

Em CP, esta correlação é determinada por meio de uma
/urzção de ua/oração a-is de '} em {T, -Lll com a semântica é possíve! tratar
os conceitos de verdade, validade e conseqáêrzcãü /ógica. Seja /.p o co Üunfo
de fadas as ualorações de ©, l um elemento de /@ e p uma brmula de CP,
dizemos que p é uerdadeáro sob umza ua/oração l se l(p) = T e denotamos
por l F p. Uma fórmula p é uálãda na classe /$ se l F: p para todo l
em .r®, e a denotamos por /@ 1- p. Então, podemos dizer que o cálculo
proposicional clássico possui dois níveis de verdade: a de verdade a pari r
de uma ualoração e a de validade lógica.

As regras inferência são fundamentais na análise entre f- e 1-. Em Avron
jll encontramos mais de uma definição para regra de inferência, dentre as
caracterizações encontradas na literatura consideramos as que dizem que
uma inferência é uma regra gue preserva a verdade ou que é uma regra que
preserva ü validade.

Grosso modo, podemos dizer que nas inferências que preservam a ver-
dade está fixada uma interpretação e nas inferências que preservam a vali-
dade nada está fixado: ela trata de todas as interpretações possíveis. Mais
precisamente, seja @ (c/. observação 1.1 - pág. 8) a expressão obtida pela
aplicação de uma regra de inferência a partir da expressão ptÕ, então as

i4Na prática, quando nos referimos à verdade ou à falsidade já temos implicitamente
uma interpretação (um significado) pré-fixada (Tselishchev l82, pág. 3921). Logo, na
construção de sistemas lógicos cada um dos elementos sintáticos, inclusive as regras de
inferência tem pré-estabelecido um signiâcado, que deve estar de acordo com a noção de
verdade de Tarski.

isPelo critério da compostczorza/idade podemos estender o domínio de 7r para CP(4');
pois a semântica de uma fórmula depende u1licamente da semântica atribuídas às suas
partes, por exemplo, a semântica para a fórmula (p A @) depende única e exclusivamente
da semântica atribuída a p e @. Utilizando as bem conhecidas face as de verdade da lógica
proposiciona] clássica.

:'p e @ são chamadas de premissa (ou antecedente) e concZtzsâo (ou consequente),
respectivamente.
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regras de inferência que preservam a verdade são tais que para toda substi-
tuição r a veracidade de r]p] leva a veracidade de r]@], isto é, para toda
interpretação l de um conjunto específico / (/ Ç /o) e para todas as substi-
tuições r, se l E 7-lgl, então 1 1- 7-l@l. E, as regras que preservam a validade
são tais que para todo conjunto l de /© e para toda substituição T a validade
de rÍpl implica na validade de 7-l@l, isto é, para qualquer substituição r se
-r F 'rlpl, então -r k rf@l.

Uma regra que preserva a verdade é J\4PiZ. As regras de gerzera/ cação
universal da /ógíca de pr medra ordem V:l e a de necessÍlação (ou de
ge7zera/ilação moda!) da lógica modal: l:3L são exemplos de "regras de in-
ferência" em que as verdades (como são) não são preservadas (cf. Fagin 1231),
porém preservam a validade. Em 1231, tais regras são ordenadas por Ç
quando vistas como relações sobre f]ormu]as, por exemp]o, ]\4P relaciona
conjuntos da forma {p, p --> @} a fórmulas @.

Em CP regras que preservam validade preservam a verdade, isto é, as
relações geram o mesmo conjunto de fórmulas, portanto os dois tipos de
relações são idênticos, uma vez que toda regra que preserva verdade mantém
a validade. Para a demonstração simulamos as funções de valoração em CP
através de substituições apropriadas.

Proposição 1.2 (Fagin 1231).
Em CP regras q\ e preservam validade preservam verdade

Demonstração.
Seja l uma interpretação de / tal que l(p) :

l(@) = T. Seja r uma substituição de modo que

,',.,- { l se l(pí) = T
se l(pi) = l

T, devemos mostrar que

logo para qualquer fórmula @: rl@l é válida se e somente se l(@) = T
Por hipótese l(p) = T, então rlpl é válido. Ainda, como estamos supondo
a preservação da validade, 7l@l é válido, portanto l(@) = T. H

No cá/cu/o de predicados c/áss co as noções de verdade de CP
necessitam ser redefinidas, isto é feito a partir de um terceiro conceito que
não ocorre no cálculo proposicional, a satÍ:s/anão.

Vejamos como entendemos tais diferenças. Suponha que pt (z) equivale
a dizer que "z é branco". A instanciação de z por uma constante a
nos fornece uma proposição pl(a) que em CP pode ser classificada como

i7Podemos entender a regra A/P em CP não como a /arma de urna tn/eréncia, mas
como um método explícito de enumerar as verdades lógicas de CP (Hintikka l44, cap. ll).
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sendo verdadeira ou falsa. O valor-verdade correspondente depende da
constante a e conforme discussão na seção 1.2 ela se estabelece por métodos
extra-lógicos.

Para dizer se a proposição pi (a) é verdadeira ou não, no caso do cálculo
de predicados, não podemos simplesmente associar uma ánferpreZczção ao
predicado e um objeto à constante. Parte do problema está em saber coma
o predicado está associado ao objeto ou em saber com quais objetos está
associado. O conjunto dos objetos eleitos por tal associação é dito ser o
domínio dct interpretação.

Considere como domínio o conlunfo dos humanos, tomemos o predicado
p2(ZZ/) como sendo "z ama Z/" e sejam b e c as constantes denotando
"Belo" e "Cada", então p2(bc) significa "Beto ama Cada". Veja que a

ordem dos argumentos pode alterar o valor do predicado, isto é p2(bc)
e p2(cb) podem não ter o mesmo valor-verdade. Logo, não é o conjunto
dos objetos (associados ao predicado) que determina o valor-verdade, mas
a seqüência em que ela está associada ao predicado. Dizemos então que
p2(zg/) é safes/atz'ueZ pela seqiiência bc, mas pode não o ser por cb. Cromo
pode não valer para toda seqüência não é nem uma verdade, nem algo
logicamente válido.

Agora, considere p3(/yz) como sendo "#, Z/ e z são mortais", desde
que todos os humanos são mortais o predicado é satisfeito para qualquer
seqüência do domínio. E Pa(zyz) é uerdadeãra, pois existe de uma inter-
pretação na qual o predicado é satisfeito para qualquer seqüência sob a
interpretação fixada, mas ps(zyz) não é logicamente válida.

Por fim, tomemos o predicado p3(z3/z) --> p3(z3/z). Esta expressão é
/og carrzenfe uáJ da, pois é verdadeira não só para a sequência de todos os
humanos mas para qualquer seqüência de quaisquer objetos em qualquer
domínio.

Resumindo, uma fórmula p é safes/afz'ue/ se e somente se existe uma
interpretação na qual há uma seqüência de objetos no domínio tal que p
se verifica. Uma fórmula p é verdadeira por alguma interpretação se e
somente se para toda sequência de objetos no domínio da interpretação p
é satisfeita. E, p é uá/ída (ou é uma aula/ogia) se é verdadeira para toda
interpretação. Utilizamos essas noções no próximo capítulo (seções 2.2 e
2.3) em que estudamos a semântica dos sistemas de conhecimento.



Neste capítulo, apresentamos o sistema de conhecimento K. obtido a
partir do sistema modal K. Seguimos o formato de textos clássicos como Bull
e Segerberg l51, Chellas jlll e Hugues e Cresswell j171. Ao axiomatizarmos
o conÀecámenZo de um agente estamos interessados sobretudo em questões
computacionais, fica fora do escopo discutir questões como: o conAecá7nenfo
pode ser aziomcttizado? ou quais os üliomüs que melhor caracterizam o
conhecimento dos agentes?

Inicialmente, na seção 2.1, definimos uma linguagem formal do sistema
K. , com letras proposicionais, conectivos lógicos, operadores modais e regras
de manipulação das expressões da linguagem.

A seguir, na seção 2.2, estudamos a semântica na qual definimos estru-
turas e classes de estruturas baseadas numa relação que associa elementos
extra-lingüísticos às expressões da linguagem.

Finalmente, nas seções 2.3 e 3.1, fazemos um estudo sobre as relações
entre a parte sintética e sua respectiva semântica.

2.1 0 Sistema K.

Nesta seção formalizamos a linguagem e a gramática necessárias para
tratar o conceito de conhecimento conforme a noção intuitiva anteriormente
caracterizada (cf. seção 1.2), isto é, definimos o sistema K« e o operador
modal Ãj cuja forma básica é Ãip que abrevia a expressão á c07ihece p (ou
ã sabe pl. Vale observar que K. nos fornece uma visão esquemática do conhe-
cimento em um determinado momento, isto é, engloba num determinado
momento o conhecimento de á referente a um certo domínio.
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Definimos o sistema K. como segue

T)nHn;Pãa 9 1

Os elemeTttas sintéticos de V..:

\-K.) estctmos considerando Q tina'fingem de CP, e um conjunto anito de
czgenfes A = {1,2,.. . ,n} rse A = {1} lermos K« = KJ,

2K.) K.(q') é o menor conlunZo confen o CP('>), fa/ que se p,@ C K.(®),
enfio (--p), (p H @) e (-Kip) também são elementos de K.(©), para

3y..) Um conjunto de esquemas de a=iomüs.
B todas as ta'utologias de CP,

. Ã'ã(p --> @) -+ (Ã'ip --> Ki@), para p,@ C K«(©) e CA

Note que em ,f(íp --> Kí@ o símbolo " -+" estende aquele definido em CP
O esquema de axioma -K{(p -+ @) -} (Kjp -+ -Kã@) é chamado de -K e

pode ser lido como: se á conhece p -+ @, então se á cora/tecer p, ã conhece @.
Em termos dos mundos possíveis de á significa que se p --> @ é uerdadeá7a enz
todos os mundos pois(fieis de i, então se cp é verdadeira em todos os mundos
possíveis, '$ também o é. ou sexo o conhecimento de um CLgeTtte é fechado
pela implicação.

Os conceitos de teorema e suósf Zu ção em K. são introduzidos mufaf s
mutandás como cito em CP. Além da regra MP (adequada a K«), temos a
«gra de venera/ãzação «.oda/ (c/. Obse«ação l.l).

Definição 2.2 (GM).
A regra de generalização GM:

GM pode ser entendida como tudo gue é de7áuáuei de verdades conÀecádas tí
covLhecimento verdadeiro Çteorevnus são verdades conhecidash.

Os operadores modais funcionam como uma espécie de quanf!$cador
urzãuersai resírãlo (vide observação 3.2), assim sua inclusão pode ser con-
siderada uma forma de generalização, as propriedades desses operadores
modais encontram-se caracterizados pela definição 2.6 de saí s/af óálídade e
pelo teorema 2.7, que caracteriza a satisfatibilidade em classes de estruturas.
Ainda, os agentes são e/ernerzfos deaás, pois a partir do axioma K e de G]W,
o agente conhece todas as conseqüências lógicas de K..

Em K., vale o meta-teorema da dedução como em CP, desde que não
seja utilizada GM em nenhuma premissa, conforme Nota 12. Vejamos um
exemolo:
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Proposição 2.1.
Para quaisquer fórmulas tp e $ em V.nÇQ) ualeTn:

f-«.(Ã'íPA-Kí@) -} Ã'i(ç'AV') e FK. Ã.i(pA@) -->(KiPAKi@)

Demonstração. INo1t l63, sec. l0.7ll
Demonstramos apenas o primeiro item, para o segundo vda a referência.

1. f- Kiç' Premissa
2. F- Ki$ Premissa
3. F P -+ (@ -} (P A @)) Teor. de CP

4. }---Kí(P -}(@ -->(PA@))) GM 3

5. F-' Ã:'i(P -'> (#' --> (P A #'))) --} (Ã'iP --> B.'j(@ -+ (PA@))) K'
6. 1-'- -K{P --> -Kí(#, -+ (P A @)) À/P 4.5

r. }-- K'{(V' --> (ç:' A @)) --> (Ã'i@ --> K'í(p A @)) K'
8. F KiP --> (K'i@ --> Ã.'i(PA@)) S,H 6.7
9. F /(i@ --> K'i(P A @) .A4'P 1.8
10. F -Ki(PA@) MP 2,9

Pelo meta-teorema da dedução decorre que F.. (-KÍPA-Ki@) --> -Ki(PA@). a

Nos casos em que se utiliza GM em premissas introduzimos a seguinte
definição (Sundholm 1771):

Definição 2.3.
.4 dedução r'ou prova a partir de premissasJ em K. é como segue

I' F--K. P se7 e sov7}eztfe se} F"K. Pi '"'> P2 ')' -+ tPj -+ (P,

cola Pi, 92} . ) Pj € 1'

ç'i -+ ç'2 -+ ' --} ç'j -+ p abrevia ç'i --} (p2 --> (- ' --> (W.j --> p) . . .)) que

pode ser escrito como (pl Apta A'pj) --} p. Veja que, pela de6nição acima,
o teorema da dedução continua valendo em CP, pois pi /\ . . . A gj A p -.} @ se,
e só se, pl A . . . A pj --> (p -+ @). Está fora de nossos objetivos um estudo
sobre as regras de irz/erência, ao leitor interessado indicamos os textos de
Sundholm 1771 e Fagin 1231.

A inferência a partir de premissas permite provar que conhecimentos de
fatos contraditórios levam os agentes a conhecer tudo, isto é, se para algum
p em Kn(©) tem-se que .Kip e Ã.'i(-.p), então -Ki@, para qualquer @ em
K.('}). Para verificar esta afirmação utilizamos a seguinte proposição.

Proposição 2.2.
r tKi'p n. Ki-'.-p) -'* Ki$.
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T)nlmanc:+rnrãn

}

2.

3.

4.
5.

6.

F- (P ,A -'.P) -+ @
F"- K'i((P A -'-P) H @)

[-' K'i((P A =P) --> @) --> (A.'i(P A --P) -} Ki@)
\- Ki tp õ. -'.-p) -+ Ki$
F--(K{P ,''- KÍ=P) -}(K'i(P A =P))
b ÇKi'p b. Ki--.p) -+ Ki'+

Prof. l.l.ã{
GMeml

]WP 2, 3
Prof. 2.1
SH 4, 5.H

Da proposição anterior e pela definição de dedução (de/. 2.3) decorre que: se
I' = {-Kip, Ã.i(=p)}, então I' F Ãi@, para qualquer @ em K.(q'). Seguindo
a notação de CP, toda fórmula p de K.(©) que possui uma dedução em K.
é chamada de K.ídedufz'ue/ (ou teorema de K«) e denotamos por FK. p (ou
simplesmente }-- p). A seguir algumas notações e propriedades de acordo
com o conceito de dedução.

Definição 2.4.
Unha fórmutct (p é consistente em Kn (ou K.ícansistente) se, e sÓ se, --.p

não é Kn-dedufíbe/. Um corÜunfo {pi, . . . , pm} de /órrnuZas é Kn-cansásíenle

se, e só se, tp\ /\ . - b. (Pm o é. Um conju'rito in$nito de fórmulas é K.í
consisteTtte se todos os seus subconjuntos anitos o são. Devtotümos uln
conjunto }.l consisteltte por E.con. Uma fórmula ou conjuTito de fórmulas
é inconsisteTtte se Ttão for consistente. Um conjunto }= é mcmimat consis-
Z nt(E««.) ;e é «n;ást'"*' ep«« q««Jqu«p(p g E), . ««:/umf. EUlp}
é inconsistente.

Proposição 2.3.
Seja S um sistema que iTtclui todas üs ta'utoloyias de CP e MP, evttão:

Ü todo conjunto consistente F l)ode ser estevLdãdo cl um conjunto E tal
gue I' Ç E e E é mazámaZ bons sfente ern S,

iÜ dcLdos E««. e $, só uma das fórmulas 4 ou -.'$ pertevtce à E«-.,
íáí) p A @ C E««. se e somemfe se p C E««. e @ C E««..
{U) 9 --> @ C E«axc se e somente se ---p C E«,xc OU @ C Em;xc.

u) se p C E«axc e (p H @) C E«ax., então @ C E.;xc,
«á) ;. P é f««.« d. S, .ntâo P € Em«..

Demonstração. (Chang e Keisler j10, págs. 9-10j)

á) Este fato é conhecido como /ema de Lánderzbaun e sua demonstração
é como segue: enumerámos todas as fórmulas de S (p.ex., cf. Hunter
l46, págs. 108-i091): po, p! , . . . , (pm, . . .. Construímos uma seqüência
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crescente de conjuntos consistentes ]' = 1'o ç ]'i ç . . . ç I'. g
do seguinte modo: se I'o U {yo} é bons sferzfe, I'i = 1'o U {po} sermão

I'l = 1'o. E, se I'« U {p.} é consisZerzte, então I'«+i = 1'« u {P.}
se'lão I'm+l = 1'.. Seja E = U I'j.
O conjunto E é consistente. De fato: suponha que não, então existe

{@] , #'', . . . , @.} subconjunto de E tal que f--s -(V'i A Ú2 /"~ - . . A @.).

Considere 0o,0i,...,01 todas as fórmulas dessa dedução, pela
construção de E existe I'J tal queÍ@i,@2,-..,@.,0o,0i,.. . ,al} ç I'j.
Como {V'i,@2, . . . ,@m} Ç I'.j e l--s --(#'l A V'2 A - ' - A @.), então I'.f é
inconsistente, o que contradiz a construção de I'{.
E é maximal, pois se E' é consistente e tal que E Ç E' com @ em E',

então como toda fórmula de S foi numerada existe p. que corresponde
a @. Logo, I'. U {p.} é consistente e @ c E.

ÇN

áã) Para a demonstração recorremos à enumeração e à construção da
seqüência de conjuntos consistentes do item anterior. Assim, @ e =@
entram na construção dos conjuntos consistentes do seguinte modo:
se I'.j U {@} é consistente, então @ c E.;xc e y --.@ em S; por
outro lado se I'« U {--@} é consistente, (=#') C E«a« e y -----@

em S, isto é, y@ em Si. Logo, não pode ocorrer de @ e --@ per-
tencerem à E.;*c, pois contraria a consistência de E.;*c uma vez que
{@, --.@} Ç Em;xc e l--s @ -+ l/'2

{á{) Supondo ç' A @ C E.axc e ---y C E«axc, então {--.p, p A #'} Ç E.;x..
Porém, -'-(--.pApAl) é abreviação de p -+ (@ --> p), que é instância de

lcP (tautologia de CP), e bs g --> (@ --> p). Como E.;x. é consistente
segue que -.p gl E.;*c e pelo item anterior p C E.;*c. Analogamente,
verifica-se que @ € Emaxc Para a recíproca o procedimento é análogo,
basta supor (lue ''-(ç' A V') C Em-c, isto é, {P, @, --(P A @)} ç E.;*.
que fere a consistência de E.,*c e p /\ @ c E.;xc.

ál;) Segue diretamente de (áãã), pois p --> @ pode ser escrito como
--.(ç'A-'V');, então (ç' --> @) C E««. se e só se -p c E.;*. ou
@ C Ema«.

u) Pelo item anterior e da hipótese de que p C E.;xc, então @ C E.;xc

uí) Finalmente, estamos supondo f--s W. De ({{), se --.p pertence à E.;x.,
então Emaxc é inconsistente, portanto p C Em;*c. H

l Vide observação 1.2.

'Ls @ -+ Ú pela proposição em 1.1 e @ -+ @, pode ser escrito como --(@ A --@)
apela dzóp/a-negação vide observação 1.2 '" '
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As noções associadas à consistência serão relacionadas (cf. teoremas
2.6 e 2.7) às de satisfatibilidade e validade, de acordo com a semântica
atribuída aos elementos de K.. A próxima seção introduz uma semântica
que atribui ao operador /(i a noção de conhecimento.

Semântica para K.: satisfatibílidade e validade

A semântica para K« é caracterizada pela noção de mundo possa'ue/

(conforme o capítulo anterior) e engloba a semântica de CP. Iniciamos
definindo o conceito de {rzíerprelação modal que é uma extensão da noção
de {nferprefação em CP, uma vez que uma ó ua/oração corresponde (intuiti-
vamente) a uma certa descrição da realidade (a um mundo possível). Como
a interpretação em CP é dada por uma função de valoração e desejamos
estender essa função, uma questão pode ser levantada de imediato: quais os
elementos do domínio dessa nova função? Duna (l20, sec. 2, 3j) oferece duas
opções: (ã) todas a fórmulas de Q'4 mais as modais ãrredufüeásS pertencem
ao domínio da função, ou (iá) o domínio é composto somente pelas Mrmulas
em a', isto é, não existem fatos modais irredutíveis no domínio.

Ficamos com a opção (àd) para conservar a noção de interpretação
em CP. Um outro fato que nos leva a adorar esta opção é dado no Exemplo
2.2, logo após a definição de safes/afábá/idade. Assim, uma ãnfe7prefação
modal é uma função de a' em {l, T} referente a um mundo w. A bivaloração
não fere a caracterização dada por Hintikka em termos de consistência e
maximalidade.

Note que ao nos referirmos a um mundo possa'ue/ w, estamos nos
referindo a uma possível interpretação modal que identificamos por rw,
isto é, dizer que ezásfe um mundo possa'ue! w significa dizer que ezisÍe uma
pois(uel interT)retürvão T.o das proposições primitivas que compõe w que
pode ser gzzaiguer uma entre as 21@l ezásfenées. Se }V é um subconjunto do
conjunto de todos os mundos possíveis referentes ao domínio de '}, então W
possui IWi referências e cada uma delas com 21'>1 possibilidades de escolha.

A noção intuitiva de conhecimento se efetiva através do conceito de
uaZãdade. Para isso, são cruciais as relações K{ (Jcã Ç W x W, { € A) entre
o /'mundo real" 'w. e suas possíveis descrições alternativas, de acordo com a
visão de ê sobre mo. Vejamos uma situação cuja representação é cita por
uma estrutura re]aciona] envolvendo a idéia de mundos possíveis.

4Basta considerar o conjunto @ uma vez que a valoração de qualquer fórmula de CP(@)
pode ser obtida a partir da definição dos conectivos -- e --}.

SFórmulas da forma Ã'ip com © € '}.
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Exemplo 2.1 (Muddy children Puzzle (cf. Fagin et al., [24])).
considere n, crianças brincando todcLS juntas, ao $nat de um dia de

liliersão e apesar de todo o cuidado tomado para não se sujarem algumas
jdigamos k) crianças acabam se sujando e jsstnmente suas testas, onde
não T)odes uer sua própria sujeira. Antes de irem para o bavtho, o pai das
crianças informa-as (em alto e bom tom): ''pelo menos um de vocês está
com Q testa sujo' . E pergunta repetidas vezes (Qté obter Q resT)testa): '' quem
sabe que está com Q própria testa suja?"

Para uma representação adequada. devemos Levar em consideração que
desejamos retratar umü situação em que Q informação Q ser obtida é se
Q uma criüTtça está ou não com cl testa saia. Então, Q descrição de uma
situação possível é dada por um conjuTtto © de proposições primitivas pi que
iPrmam: i está com a testa suja, com i indicando hma das n crianças,
isto é, cada mundo possível é composto por proposições a$rmündo se i está
ou não com Q testa suja. Podemos luar =i se ü crialtça i está com Q
{"f' ''@" . :«{ c-t,á«á., J.g' « n-«PI. (:«i,z2, . . . ,z.) d. 0'. e I'.

representa um mundo possível u. Assim, uma interpretação modal referente
' u«. «.-d. «, Íp«« «m. n-«p/.) é um«/u«çã. f'J q«e «-.(p{) = T « zi = l
e '-w(pà) = 1 se :«i = 0. ..4 aB,m.çã. /.{f. P./o P.i p.'Z' '" "p«.ent«d«
por pi Vp2 V - - Vp«, com a-«(pl V . Vp.) = T. .4s possÍóá/idades guanfo
ü uma criança i saber se ssa própria testa está suict ou não se estabelece
pelas relações entre os mundos, isto é, dois muT\dos se retüciov\am se eles
mantém vma coerências segundo i. Gra$cümente:

(o, l, l)

(o, l, o)

Figura 2.1: Estrutura relacional do "muddy children puzzle" , para n 3

'A coerência entre dois mundos é mantida se á enxerga as mesmas crianças sujas nos
dois mundos, a exceção de sua própria sujeira.
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A figura anterior representa a situação antes do pai se pronunciar, cada
uért ce é um mundo possível e as arestas as relações Ki7 entre mundos.
As relações são de acordo com a visão de {, note que a partir de um mundo
w =(ti,t2,. .. ,t{ t,l,t.+t,.. . ,t.) acriançaã temacessoaosmundosW =

(ti,t2,... ,ti t,0,ti+i,...,t.) e ao próprio ?o. Abaixo a representação da
situação após o pai informar que "pelo menos um deles está com a testa
su.ía//J

(1, 1, 1)

(l, o, l) (l, l, o) (o, l, l)

(l, o, o) (o, o, l) (o, !, o)

Figura 2.2: A situação após a informação do pai

A seguir formalizamos as noções de satii{/'aÉãbã/idade e uaJ dado poi
meio das estruturas de Kripke.

Definição 2.5.
U«. /r.«.. ro« «../a.J /' P«. Z\ 2, . . . ,n} é ««.. (n + l)-«PZ.

<W,/Ct, . . . , X:.>. (7om W um corÜunZo de mundos possúeis e K{ re/anões
sobre W' para cada i C A. t/ma estrutura de .f('rãpke M é uma (7z + 2)-
up/a ( yla-w,X,i}. - ,JCn>. C'on7z a'W o conlunZo de lojas as interpretações
modaás8 re/erenfes aos m'findos em W e X:{ re/anões sobre W. Uma eslruftzra
M é baseado num /ramo F' se o corÜurzZo W e as relações K{ em M são as
de /'

Definição 2.6.
A relação de satisfatibiládade Ç\=) associa uma fórmula a uma estrutura

e um mundo do seguinte modo:

1)(M,««) kp ««.pe '> ;e, e 'ó «, «-«(p) = T,

2)(M,«,) b «, '.,ó;.,(M,«,) F:p,

7Nesse caso, são relações de equivalência (omitimos os /açcls)
sSegundo parágrafo da seção 2.2.
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3) (M,«') 1::: ç:' --> V' se, e só se, (M, «,) F: p ou (M, .«) f:: @,

4) (M,«') k .Kiq:' se, e só se, (M,f) k: p par' f.do f fa/ gue (««, t) c X:í.
Observação 2.1.

Dá««',« g«e «.a /á«.«/« p é «fÍs/eáf' em (M, ««) « e só se (M, ««) 1- p

As três primeiras cláusulas da definição em 2.6 são análogas às da lógica
clássica. A última cláusula formaliza a idéia de que: um agente ã conhece p
:m 'w. numa estrutura M, e=ütümente se tp é uerdadeilo em todos os mundos
de M gue { considera acesso'ue/ a parZár de m. Graficamente:

Figura 2.3: Um mundo onde p é conhecido por i

Para caracterizar as propriedades do conhecimento deíimos o conceito
de fórmulas uá/idas em relação a uma estrutura M e fórmulas ucí/idas em
re/anão a zzma c/asse ./U. de estruturas.

Definição 2.7 (Satísfatibilidade e Validade).
Parado ®' e lzXI = n, denofamos por .A4. a c/asse de fadas as estruturas

=le Kripke dos n agentes sot)re Q sem nenhuma restrição sobre as retcLções
X:i(á C A). Uma /órmu/a p é d fa ser safio/afüc/ crn M se (M, w) k p, para
itgum mundo u em W de M. Umct fórml la (p é satisfatíuel em relação Q uma
c/«se .M« se 'p 'í safãVafüe/ em alga«.a esfrulura M de .M« ((M«, M) 1: P).

Z){zernos qtze p é ucí/áda em re/anão a uma esfruftzra M (M E p), se
(M,w) 1:: ç', para lodo w (w c H''). .Á ua/ dado de uma ./:órmuZa p em

«/'Ç'' « «,« ./« .M« (.M« f:: P), ;. p .f« «á/id« .m fod" " e;f«f««
M de.M..

Note que um molde é um conjunto específico de estruturas de Kripke de
.A4,l, esta característica se mostra útil para tratar o problema da z;a/idade
(vide seção 5.1).

Deixamos, no início desta seção, uma questão pendente. Explicitamos
através de um exemplo o segundo motivo pelo qual escolhemos a opção (íí)
para a função de valoração.
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Exemplo 2.2.
Considere como l)arte do domínio da bilialorüção r« fórmulas do t\l)o

Kep (p C ®), tal que 'n«,l.p) - 'T e K.l.Kip) - -L. A partir de um .fume F,

fome m e unia esfrtzfura M ;; <W, a-n,, Ki, - . . , Kn}, fa/ gue para lodo ã em Z\

temos (w,m) C Kí e pira lodo t em W', se (w,t) € Ki então m = Z. Então,
(M, «) 1- Ã'ip, p«. Z.'Í. ', ' g«. «nt«d{, « «J«.çã. ãn c{.l 'Í' "«

A seguir damos exemplos da caracterização do conhecimento entre
agentes. O primeiro considera a situação do "muddy children puzzle" (Ex-
emplo 2.1). O segundo mostra que um agente conhece uma afirmação con-
traditória e o terceiro dá a noção de não validade.

Exemplo 2.3.
Considere a situação do ''mudou chàldven puzzles', tal que 'bA- é uma

«Z«fu« d. -K,êp#', p«« n 3. He,Ú«mo' q«. n. «.und. (1,0,1)
a criança l sabe gue a cricznça 2 nâo está com a festa s?Üa, ásÉo é,
(M,(1,0,1)) F -Ki(--p2). r'« ouf« Z.d., « «á-ç l nã. «b. .. .Z«
está «m a [esZ« s«:ja, ou sej., (M,(1,0,1)) E: --.Kiwi ,4ãnda, um /afo

que toda criança conhece é se Q testa de outra cria'nçü está ou não suja
(M f: p{ --> Kjpi), para J # ã.
Exemplo 2.4.

Sd«'P ,Z\ 2}.m'' {;,t,«}«m«-.(p) (p)

.T.(P) q«.KI Z)} 'K2 «),(u,u)}. ye,Wc.-''
gue (M, f) F K2(p ,''- ' (M,t) f::: Ãip A -K2(-.P) A Ki-K2(P ,'\ --P). U«.«

rel)resentüção pictórica da situação descrita é düdü Q seguir:

Figura 2.4: Exemplo onde um agente conhece (p A --p)

Exemplo 2.5.
C'-.ád«.4' {p}, A {l}, m' {.,í}, «-;(p) e«-.(p)

Xlt = {(s, t)}. .A representação pãcZóríca correspondente é dada por.

-L, e
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Figura 2.5: Exemplo onde p --> Ã.ip não é válida

No exemplo acima p --} .lítp não é verdadeira em s. Se M = <lV, n-W, KI),
então (M, s) F ç' --} Kip. Portanto p -+ Ã.ip não é válida na classe .Mi,
ou seja, p --} .lííp não é uma fórmula válida. E razoável, pois o fato de p ser
verdadeiro não leva ao conhecimento de p. O teorema a seguir caracteriza
algumas das propriedades de F

lleorema 2.4.
Para guaásqzzer /órmu/as P, @ C Kn(©) e qualquer M de .A4n lemos

á) se p /or tema nsfánc a de faufo/agia de CP, então M H p,

áí) se M F p e M H: ç:' -+ @, en ão M f:: @,

áÍI) M f- -Ki(y' -} «') --> (-Kiç? --> Ki@), pa7'a qzza/quer {, á € zX,

{u) se M 1- p enfia M k Ã'íp, para qualquer á, á c A.

Demonstração.
Seja M (M C .Mn) a estrutura de Kripke dada por <W. a'W, Kli , . . . , K.>.

Com n'w o conjunto de todas as interpretações modais referentes aos mundos
em W' e JC{ relações sobre W. As demonstrações que se seguem independem
das propriedades de X:i.

{) Da definição de n-«, qualquer fórmula p que é instância de tautologia
de CP tem-se (lue a'w(ç') = T, para todo (w C W). Portanto, M 1- p.

á{) De M h: p --> @ temos que (M,w) 1- P -} @, isto é, (M,m) F: P
ou (M,w) h: V', para todo w de H''. Porém, de M k p temos que
(M, m) E p, para todo w de W. Portanto, (M,m) E @, para todo w
de W e M H: @.

ái{) Suponha que M F Ã'á(P --> @) --> (Ã.ip -+ Ki@), isto é, existe s em

M tal que (M,s) F Ã'í(P --> #') --> (-Kip -+ Ãi@). Pela definição,
temos que (M,s) 1::: Ã{(p --> @) e (M,s) F Ã'iP --> Ãí'P, ou sda,
(M,s) 1:: Ã'i(ç' --> V'), (M,s) f: -Kip e (M,s) F Ã'i@. Então, para

todo t em M tal que(s,t) C K{ temos(M,t) 1: p --> @ e(M,f) h p,
e de modo análogo ao item anterior (M,t) f:: @, para todo t tal que
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(s,f) C JCi . Ainda, de (M, s) F: Ki'@ tem-se que existe f' em M tal
que (s, t') C X:i e (M, f') É @, que contradiz o fato anterior. Portanto,
M l: -Kí(p -+ @) -+ (Ã.ip -+ Kj@), para qualquer ã, á € A.

ãu) De M k p temos (M,s) 1- p para todo s em M. Em particular, se
fixarmos um w;, então para todo s em M tal que (w, s) C K{ temos que
(M, s) F: p e (M, w) E Kíp. Como podemos fixar qualquer w em M,
Mj- Kip. n

Observação 2.2.
Para quaisquer fórmulas p, $ € «.nl.©), e qualquer M. de .M.. temos

ã) M f:: (Ã'ãp A -Ká(p --> @)) -} Kj@, para gua/quer ã, i C A,

áá)(M,«,) H pA@ se, . ««.'nfe ;',(M,««) k p '(M,««) F #,,
áá{)(M,««) 1: pV@ '', . «menu' ;',(M,«,) 1- p o«(M,«,) k @

.4 demonstração de (áà) é aná/ogcz à do atem ({áã) do Teorema e.g. F'ara a

demonstrüçíío de $i) e ÇiiÜ basta observar que \ph'Ü e tpU + são übreuiações
de -. Çtp -'t --'$) e =tp -'p 'Q, respecti'uümente.

A próxima seção apresenta um estudo da relação entre as noções de
dedução, consistência, satisfatibilidade e validade.

2.3 Inferência, Correção e Completude em K.

Iniciamos esta seção com um comentário sobre regras de inferência e a
preservação da verdade pela aplicação dessas regras. Como vimos na seção
1.4, o conceito de verdade se materializa através das relações de satisfati-
bilidade e validade que em nosso caso baseiam-se em estruturas relacionais.
As noções de satisfatibilidade e validade extendem-se às classes de todas as
estruturas de Kripke. Dessa forma, a noção de verdade também se vê modi-
ficada ("ampliada"). Uma vez que regras de inferência preservam a verdade,
quais os tipos de verdades que estão sendo preservadas pela aplicação de tais
regrasr

Irltuitivamente, dentre as muitas possibilidades podemos caracterizar as
regras de inferência do seguinte modo (cf. Fagin 1231):

Observação 2.3 (Regras de Inferência).
i) regras que T)reservam a verdade en\ um multdo, isto é, para deck(lir

se umn dada fórmula é aierdudeil'a num ntundo esT)ecí$co de uma
pürticu\ar estrutura (são üs chümüdüs regras que preserunn Q erd.nde),
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li) regras que se aplicam sobre estruturas, isto é, para decidir se uma
fórmula é verdadeira em todos os mundos de uma determinada
esfrufura,

iti) regras sobre fran\es, OI seja, pürct decidir se wma fórvnutü e verdadeira
Evn qualquer lnl ndo num conjunto especí$co de estruturas.

i'u) regras em que nada está $=ado, ou seja, para decidir se uma fórvnulü é
iel'dadeirü erl todos os mundos de ql alquer estrutura em qualquer con-

junto de estruturas (são chüvnadüs de regras que preservam ü validade).

Em Fagin (1231), tais regras são vistas como relações sobre fórmulas e são
ordenadas por Ç, por exemplo, em K« o contido é estrito (C). Já em S5.
as inferências sobre frames e as regras que preservam a validade são iguais,
isto é, geram o mesmo conjunto de Mrmulas.

Nosso estudo baseia nas regras JWP que preserva a verdade e GM que,
como comentámos no final da seção 1.4, não preserva a verdade como é.
porém preserva a validade

Estamos interessados em preservar a validade sobre classes de estruturas.
nesse sentido os teoremas 2.5 e 2.7 nos dão a dimensão exala da relação entre
os elementos sintéticos de K., as regras de inferência e a semântica, para
melhor compreensão fazemos uso das seguintes definições.

Deânição 2.8 (Correio e Completo).
Dizemos que um sistema é correio em relação Q classe .M.., se todo

ieorevl\ü desse sistema jor válido em relação Q .M.., e dizemos que tal sisteríta
ê completo em retctção Q .M.« se toda fórm\ la válida em relação Q .M.. é
teorema nesse sistema

O teorema a seguir mostra que todo teorema de K. é válido em relação a
.A4«, isto é, K. é correio em relação a .A4..

Teorema 2.5 (Correção).
Kn é correio em re/anão a .A4.

Demonstração. IHalpern l36jl

Desejamos mostrar que se l-t<. p, então .,L4. 1: p. Supondo f-«. p, a
demonstração é feita por indução no número de passos da dedução de p em
Kn. Para a base da indução, supomos que FK. p possui uma Única fórmula
e nesse caso p é axioma de K..

© se p é instância de tautologia de CP, pelo item (á) do Teorema 2.4
M f:: p, como vale para qualquer estrutura de .A4., temos .A4. k p,
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. se p é da forma -Ki(@ --> X) -} (Ã.i@ --> K{X), então .M« 1- y pelo

item (áii) do teorema 2.4.

Para o passo indutivo, supomos que para qualquer p em Kn se f-.. p contém
.j ou menos passos (J 2 1), então M« 1- p. Seja p tal que f-«. p em .j + l
passos, isto é, yj+.] :: p, então ou p é instância de axioma de K. e pela base
.A,'í,. 1- p; ou g segue de ]WP ou de GM. Caso p decorra de MP, pelo item
(á{) do Teorema 2.4 .A4« 1: p, senão se p é obtida por GÀ4, então pelo item
(áu) do Teorema 2.4 .Mn b p. Portanto, K. é correto em relação a .M«. H

O teorema a seguir nos fornece uma estrutura de Kripke que satisfaz
fórmulas K,íconsistentes. A construção dos comjunfos mazãmaãs corzsásfenfes

segue o método devido a Makinson (1966).

Teorema 2.6(Estruturas Canónicas).
Toda fórmula v..íconsisteTtte é satisjutíuel em alguma estrutura de .M.«

Demonstração. IHalpern 13611
Devemos exibir uma estrutura em .A,4. e um mundo nessa estrutura que

satisfaça toda fórmula K,íconsistente. Chamamos essa estrutura de Mcan
com Mc;« = <W, a'w, Ki , . . . , K.> e a definimos como segue:

W = {w. l I' é um conjunto maxilnal consistentes

se p C I'

ici = {(w-,«,.,) l I'/-Kí ç r'}, com I'/Kí = {p l -K,p € 1'}.

Para demonstrar que toda fórmula Kn-consistente é satisfatível em Mc;n é
suficiente demonstrar que existe um mundo wx em Mc;n tal que:

(M-«,««,) 1::: g se, e «m.nt. ;e, p € E, (t)

pois pelo /ema de Lã7zdenbaun (Prop. 2.3) se p é Kn-consistente, então y
pertence a algum conjunto E maximal consistente de K.('}), e por (t) segue
que (M-«, wE) 1: p e p é satisfatível em alguma estrutura de .M«.

A demonstração da afirmação em (t) segue por indução no número de
conectivos que ocorrem em p. Seja E conjunto maximal consistente em
K .( q' ) :

8 se p € ®, então pela definição de satisfatibilidade (Def. 2.6)
(M.;«, ««-) k p se, e somente se, «-«:(p) = T se, e só, se y C E,

. se p é da forma --@, então p C E se, e só se, @ ç! E (pelo item (e{)
da Proposição 2.3). Pela hipótese de indução, como @ possui menos
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colectivos, então pela definição em 2.6 se, e somente se, (Mc;«, m) F: @
que equivale a (M««, w) 1: P,

e se p é da forma @ --> X. Temos que @ --> X C E se, e somente se,
@ g E ou X € E (pelos itens (ii{) e (ãá) da Proposição 2.3). Como
#' e X possuem menos colectivos que p, pela hipótese de indução se,
e somente se, (M--,w:) F @ ou (M-.,w:) 1:: X, que equivale a
(M««, ««,) k: p,

+ se p é da forma -Ki@. Primeiramente, vamos mostrar que se
Ã'i@ C E, então (M«-,mE) f: p. Sabemos que .Ki@ C E se, e
somente se, @ C E/K'Í, pela definição de E/-KÍ. Para todo wE' em
M.,. tal que (wE,w,,) C K:{, tem-se que V' c E', pois E/-Ki ç E',
então a«,,(V') = T e (M««,wE') f:: @. Pela hipótese de indução,
(M-«, ««.) E p.
Por outro lado, se (M««,wx) 1- p, então E/Ã'i U {--@} é inconsis-

tente. De fato, suponha E/Ki U {-.@} consistente, então pelo lema
de Lindenbaun (Prop. 2.3) existe um conjunto maximal consistente
E' tal que E/-Kí U {--@} Ç E', ou seja, (w,,w,,) C Ki. Como
(M««,w,) k Ki#' e («,,,«,,,) € Kj, então (M-«,w:,) k @, pela
hipótese de indução V' C E'. Mas --.@ C E', contradição.

Agora, vamos mostrar que se E/-K{ U {=@} é inconsistente,
então .R'í@ C E. Da suposição tem-se que existe um sub-
conjunto finito {pi,..-,pj,n@} de E/Ã.i U {-.@} tal que
F-«. ---(ç'i A A P.j A =@). Comof-'«. -.(ptA-. A9.jA''@)
abrevia f-«« pi --> (P2 --> (ç:'a -} - . --> (pj -} @) . . -)), de GM e ÀcíP
temos F«« Kiwi --> .KÍ(ç:'2 --> (ç'3 -} . -> (Pj --> @)..-)).
Do axioma K e pelo silogismo hipotético (observação em 1.2)
temos que: f-.. ÃÍpt -} (-KÍç:'2 --> ÃÍ(P3 -> - . --> (Pj -+ @) . - )),
então repetindo o processo j -- l vezes obtemos
f-K. Kiç'i --} (-Kiç'2 -} (-Kiç:'a --> . --} (Kíp, -+ Kí@) . - )).

Logo, [-.. =(/{.iria-KiW2A. A/(ÍPJA-.-Ki@), ou sqa,
{-K{Pt,KiP2,...,-l(ipj,-.-Kí@} é inconsistente. Como
{ÃiPi, /Üp2, . . . , Kipj} Ç E, então .lri@ c E.

Então, (M-«, wE) f:: p se, e só se, p c E, para E maximal consistente

Teorema 2.7 (Completude).
Kn é corno/efo em re/anão a .A4.

Demonstração. IHalpern 13611

Toda fórmula válida em relação a .A4. é Kn-dedutível. De fato, se.ja p
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válida em relação a .A4,z e suponha que p não é Kn-dedutível, isto é, y -----p
em K« (vede observação em 1.2), então -.p é K,íconsistente. E, pelo teo-
rema anterior --p é satisfatível em alguma estrutura de .,L'í. contradizendo
a validade de p. Portanto, Kn é completo em relação a .A4.. H

Os teoremas 2.5 e 2.7 mostram que as propriedades operacionais de
[- descrevem as propriedades de 1- e vice-versa, ou seja, são equivalentes
em K., portanto podemos falar de consistência e p70uaóá/idade em termos
de satisfatibilidade e validade. A seguir apresentamos outros sistemas de
conhecimento, obtidos a partir de K«, e verificamos a correção e completude
desses sistemas.



CAPÍTUt,0 3

Extensões do Sistema Kn

Outras axiomáticas modais podem ser construídas a partir de K..
Dependendo das propriedades epásZêmácas que desejamos atribuir aos agentes
podemos escolher diferentes sistemas de conhecimento. Neste capítulo, apre-
sentamos os sistemas T., S4., S5. e KD45. obtidos a partir dos sistemas
modais T, S4, S5 e KD45, respectivamente. Primeiramente, comentámos
os axiomas inclusos à K. e classificamos as diversas extensões obtidas. Na
seção 3.2 mostramos que os sistemas são corretos e completos em relação
às respectivas semânticas. A seguir analisamos algumas propriedades das
estruturas de Kripke a partir da noção de modelo. Finalmente, estudamos
os resultados de correção e completude em estruturas finitas.

3.1 Os sistemas: T., S4., S5. e KD45.

O sistema T. é obtido acrescentando à K. o esquema de axioma
-Kip --> p, chamado de T. Esse sistema é usado para expressar o conheci-
mento que é suposto perfeito, isto é, o axioma diz que: se p é c07z/lacado.
erzÍão p é uerdadeáro, isto é, somente fatos verdadeiros são conhecidos.

Se desejarmos analisar o conhecimento não tão perfeito podemos optar
pelo esquema .D dado por Ãip --> n-/(í(--p), que é uma versão fraca do axi-
oma anterior (c./. Proposição 3.1). O axioma D pode ser lido como: é /a/se
:lse se conheçam fatos covttraditórios.

Outro sistema interessante é o S4. formado pelo sistema T. mais o
axioma 4: Ã.ip -} Ãí(Kip) que pode ser parafraseado como: seà o gue seí.
Inicialmente, S4. era composto pelo axioma B: p --> Ki(-.X{(--p)) e foi
construído para formalizar o ãnZuícáonásmo de Brouwer, porém mostrou-se

29
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falho. Gõdel mostrou que o intuicionismo pode ser formalizado por S4.
substituindo-se B por 4 (c/. 'lYoelstra j81, sec. 9.1 e 9.21). O axioma B
também não se mostrou adequado para a formalização de sistemas envol-
vendo conhecimento e anualmente é utilizado para a formalização da /ógíca
guântãca (c/. Marcham l54, págs. 15-231).

O sistema S5. é obtido adicionando o axioma 5: -.Kip -} Kj--.KÍP a T«,
e que pode ser parafraseado por: se o que nâo conheço, é uma espécie de
introspecção negativa.

fllxçinrxrnpãn R l

Em Halpern e Meses 1361, o sistema \<.\.)45. é obtido de K45. com ü in-
clusão do axioma -.KiÇfülse~jl , onde Jalse indica uma fórmula contraditória
do tipo T(.p -+ -p] (raide Proposição 1.1). A preferêTLciü Feto esquema de
ü=ioma D üo --.KiÇfatsÜ é apenas por questão estética (veja q\ e falso não
/az parte da /ánguagem de KD45«), pois são equipa/entes. Kip --> =K{(TP)
pode ser escrito como -.tKilp N K{Ç-.\p», dct de$Ttição de N, que equivale à
--.Ki(«p h--.-p) (-«otQS em 1,2).

De fato, podemos estabelecer uma ordem parcial entre os sistemas apre
sentados por meio da relação f- (de prova).

Proposição 3.1.
Z)aços dois sistemas SI e S2 escreuenzos SI .3 S2 se f-s: p, erzfão l--s: p

C'om isso podemos aÕrmar que KD 3 T e S4 .$ S5.

Demonstração. (Popkorn 1661)
Para verificar que S4 3 S5 basta mostrar que 5 --> 4

1.

2.
3.
4.
5

6.
7.
8.
9.
10.

11
12.

L
' S5n
L
' S5,.

Fss.
F'ss.
Fss.
L
l S5rl
L
' S5n
L
i S5n
L
' S5n

1""ss.
L
} S5n

S5.

nKinKiLP -+ Ki--.K.---K.p
KinKilp -+ --Kiv
kKinKilp -+ -'.K.tp) -+ (Ki9 -'} nKinKi'p)
Kip -+ --.KinKilp
Kiv -} Ki--KinKi(p
TK'j -- ( TP) --} K'í ---Kj --- ( -.P)
(---K,P --> -Kj-'--K{P) --> (--(-Kt--KiP) -+ -.(=Ã'íP))
-- ÇKinKi-p) -+ Kiv
Ki ÇnKi-.Ki-p -+ Ki-p)
Kil.--.KinKi-p -+ KilpÜ -+ ÇKinKinKip -+ KtKip)
Ki-'.KinKip -+ KiKiLP
K.tp -+ KiKitp

5
r
Teor. de
MP
S#3,1
5

Tem. de
À/P 4, 5
GM

MP
SH5,11

K.

K.

i/asse pode ser substituído por -L
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A demonstração de T --} -D é como segue

l
2.

3.
4.

5.

6.
7.

FT. Ã'i--'.P '} "-P
F-'T. (-KànP --> --P) --> (P --> --B.'i=P)
I''T. P -+ --K'i'''P
F'-T. -KÍP '"> y

F-«. (Ã'iÇ' -'> P) -"> ((Ç' --> -.-KinP) -"> (K'iP -} ---KiTV))
F-'«. (P --> =K'i--P) --> (Ã'áP -+ ---Kí=P)
FT. -/(iP -+ ----Ki''-P

T
Teor. de Kn
MP
T
Taaf. de CP

MP

Como conseqüência da proposição temos uma ordenação pela relação 3
entre os sistemas mencionados, graficamente temos:

Figura 3.1: Relação entre os sistemas de conhecimento. K4. é o sistema
formado pelos axiomas -l( e 4 com n agentes, e assim por diante.

A seguir estudamos as semânticas dos sistemas Tn, S4n, S5n e KD45., antes
porém analisamos algumas propriedades das relações Ki .
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Há uma correspondência direta entre fórmulas modais e fórmulas da
lógica de primeira ordem, cada um dos axiomas exibe uma propriedade que
reflete diretamente nas características das relações de acessibilidade e vice-
versa JCi(c/. van Benthem l83, pág. 111). Por exemplo, o axioma Ã.ip --> p
equivale a VdVm( (w, w) C Ki), essa correspondência determina:

f) l-hcnpvnpãn R 9

Ü um comportümeTtto aos operadores modais semelhante ao do quüTtti$-

cüdor universal, porém restrito üo conjunto de mundos possíveis do
.ge-«te i, - p«ti« de um m«-«.do « (o m«ndo o«.d' o .g'"'t' ;' .,«c'''-
t«) «ã« Ki,

iã) condições simples que impostas sobre üs relações Ki geram estruturas
cujas fórmulas válidas nessas estruturas são elatamente üs fórn\utüs
dedutíveis, fato primeiramente deTnonstrado por Kripke.

Algumas características básicas das relações Ki

Definição 3.1.
Seja iC a.. Dizemos que Ki é euclideaTto, se Ç'm,s) C Ki e (u,t] e Ki,

então (s,t) C X:i, para lodo ?o,s,t C W. XIÍ é seria/, se para iodo w C IV
ezisfe s C W faJ gue (m, s) C Ki.

Segue de modo imediato que

Proposição 3.2.
Ü se Ki é simétrico e transitiuo, então Ki é el clàdeano,

iÜ Ki é simétrico, transitiuo e serial se, e só se, Ki é re$eziuo e euclideano
se, e só se, Ki é relação de equivalência.

T)nmnna+Pnpão

Para verificar o primeiro item sejam (w, s) e (w, t) elementos de K,. Pela
simetria, temos que (s, w) e (t, ul) são elementos de K{ e pela transitividade
(s, f) C Ki e (f, s) C K,, portanto K{ é euclideano. As equivalências do outro
item seguem de modo análogo. H

A proposição a seguir mostra, do ponto de vista semântico, que algumas prc'-
priedades sobre as relações de K{ induzem a respectiva estrutura a satisfazer
certas fórmulas.

Proposição 3.3.
Sela NI = <i,t''l z. , «-: , , np.> e A = {1, 2, . . . , 'rl}
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ã) se as re/anões Kí ({ C A) são reHea;idas, erzfão M f:: Ãíp ''> p,

áá) se as relações K são frarzs lavas, então M f::: .Kip --> .1(i,IfiP,

{áá) se czs re/anões Ki são sárnéfrãcas e fra zsifáuas, M k ---./íiP --> Ãi=KiP,
ãu) se as re/anões Kí são ser aás, erzfão M f: .líip --> ---Ki-P.

Demonstração.

{) Suponha que M F Ãip -+ p, então existe m com (M, m) F: Klp '-} P,
isto é, (M,m) E: Ã.ip e (M,m) F p. Como K{ é reflexiva, então
(w, w) C Kí, para todo m em M e temos uma contradição. Portanto.
M 1:: Ã.'ip ''} p.

áã) Analogamente, suponha M F .Kip -.> Ki-Kip, isto é, existe m tal que
(M,w) H: -KíP --> Ã.iKip, logo (M,w) 1- Ã'ip e (M,m) F KíKip. De

(M, 'w) F: Ki.Kip existe s com (w, s) C X:{ e (M, s) F Ã.ip, que por sua
vez implica na existência de t tal que (s, 1) c Ki e (M, t) F: g. Como
Ki é transitiva, então (m, t) C X:i contradizendo (M, w) 1- Kip.

iá{) Novamente, vamos supor que M H: nKip --} Kí-.Kíp. Então, existe
w tal que (M,m) F: Ã'ip e (M,w) F -KÍ--K'ip, logo existe s tal que
(u', s) C X:i e (M,s) F Ãip, ou s'Üa, para todo f tal que (s,f) c X:{
tem-se que (M, t) 1- p. Por outro lado, considere r tal que (w, r') c Kí,
pela simetria de K{ temos (z-,w) C K{, da transitividade (r,s) € Kí
e (s,r) € K{. Assim, não existe r tal que (w,r) C X:{ e satisfaça
(M, w) F Kip. Portanto, M l- ---Kip -+ ÃiTKiP.

iu) Por fim, se M F -Kip --> --Ã.i--p, então existe w tal que (M, w) f: Kip
e (M,m) f:: Ãí---ç,. Ou sda, para todo s tal que (m,s) C Kí devemos
ter (M, s) F: p e (M, s) f: --p. De K{ ser serial temos a existência de
um tal s e uma contradição. Portanto, M k ./(ip -+ --.líí--P. a.

A proposição seguinte mostra as propriedades das relações K{ de Mc,n de
acordo com os axiomas de conhecimento.

Proposição 3.4.
Seja bÃc,. como de$nida no Teorema 2.6.

ã) se Mcan l- -Kip '+ p, então /CÍ é rePezíua,

{á) se Mcan l: /(iP --> /k.'í-Kip, então Ãl:Í é Zrans fazia,

{á{) se Mcan F: ----lfiP -+ .l(i---Kiy, então X:i é euc/{deano,
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áu) se Mc,n F /(zP '+ =/{.'i---p, então X:Í é serás/

Demonstração. IHalpern 13611

á) M«« F K p a p se, e só se, (M-«,w:) E:: Ã'ip --> p, para todo
wn em Mc;nl que equivale a dizer que se -Kíp C E, então p C E,
ou sda, E/Ã'i C E. Portanto, (M««,w:) f:: K,p -} ç' se, e só se,
(w,, m,) C K., para todo w, em M-..

áá) (M«.,w:) F Kip --> Ã'iÃ'ip, isto é, se -KÍP C E, então -KiKip C E

(Ã'ip C E/Ki), para todo wE em M-«. Então, se .Kip C E e
(mE, mz') € Xli, temos que /(íp C E/-Kí e .Z(íp C E'l logo, (m,,, w,«) c

X:{ implica que p C E" e Ki é transitava.

ãi{) Tome (m,,w,,) e (m,, w,«) elementos em K, e suponha que
(m,,,w.«) g K{, isto é, existe KÍP elemento de E' e p gl E". Logo,
se Ã'ip c E', então (M-«, 'w,.) 1::: B.{y e (M-«, 'm:) F: =Ki-.Kip, pois

(m.,w,,) C Kí e portanto (M««,w,) 1- Kip (pela contrapositiva da
hipótese). Então, (M-«,m,«) F p, já que (w,,w,«) € X:{ e temos
uma contradição com o fato de p g E". Segue que K. é euclideano.

áu) De M-. 1: Kip -} ---Ki--.p temos que se (M«.,'m,) f::: -Kip, então
(M-«, w,) F --Kí"-p, para todo 'wx de Mc;«. Suponha que exista ws
tal que para qualquer mx' em Mc;« temos (w,, wE') g X:i. Isto é, existe
Ã'íp elemento de E e p g E', logo se Ã'ip C E, então (M««, w:) h: -/(ip
e (Mc;«, wx) F ---Ki--p, pela hipótese inicial. Portanto, existe mz'
tal que (w,,w.,) g X:{ e (M««,w,,) k p, ou sda, com p C E'. A
contradição nos leva a tese. H

Pelas proposições 3.3 e 3.4 podemos assumir que cada sistema pos-
sui uma estrutura semântica segundo os axiomas escolhidos, sistemas que
contém 7' (resp., 4, 5 e 1)) como um de seus axiomas forçam uma semântica
tal que suas estruturas tenham relações de acessibilidade reflexivas (resp.,
transitivas, euclideanas e seriais). A teor a da correspondência estuda a
correlação existente entre axiomas modais e propriedades das relações de
acessibilidades. Está fora de nosso escapo desenvolver tal estudo. As idéias
aqui expostas foram extraídas de van Benthem l84, cap. 11.41 e Blackburn
l21. Na próxima seção efetivamos as relações entre os conjuntos de teoremas
de cada sistema de conhecimento e certas classes de estruturas.
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3.2 Correção e Completude

Nesta seção exibimos subclasses m;l (resp., .A''Í;lt, .M;l't, .Naif) de .M.
obtidas através de certas condições impostas às relações K{. Verificamos que
as fórmulas válidas nessas subclasses são exatamente as fórmulas dedutíveis
de T« (resp., S4., S5« e KD45«). As definições relativas à consistência.
correção e completude em T« (resp., S4,., S5« e KD45«) são análogas às de
K.. Seguem as adaptações necessárias:

Definição 3.2.
De$Ttimos mh (resp., M':, mT' , M':' ) colmo sendo Q classe de todas as

está'utwras para n agentes, tal qse Ki é re$eziua (resp. , re$eziua e transitiua;
«Pe-i"" simét«ic« e t«nsiti-; ..«clip"""o, se«i«L . t«-«sita««).

A demonstração da correção de Tn (resp., S4«, S5« e KD45«) em
relação à classe .M: (resp., .M;lt, .Aa;j'' e .,M#t) segue de modo semelhante à

do Teorema 2.5, basta (em cada caso) completar a demonstração do Teorema
2.4 em relação aos axiomas adicionados.

Teorema 3.5.

.M;lst e .M;lzzJ. 4n, S5« e KD45n2 é correio em re/anão a .M: rresp., .M;lE,

Demonstração. IHalpern 13611

Para completar a demonstração em 2.4 em relação ao axioma 7' (resp.,
4, 5 e D) devemos mostrar que se M é elemento de .M: (resp., 'W:t, .,\4.s'
e .M;llt), então M satisfaz o axioma 7' (resp., 4, 5 e 1)). Pela Proposição 3.3
cada um dos casos se verifica. n

Para a completude de T« (resp., S4., S5« e KD45«)2 em relação à
classe ml; (resp., ,A''í;lí, .M;l't e .M#t) seguimos o esquema do Teorema 2.6.

Teorema 3.6.
T. rresp., S4., S5. e KD45.) é como/efo em relação a .A4: rresp., .A4rt,

.u;l'', .u;l':J.

Demonstração. IHalpern 13611

Para demonstrar que: toda fórmula consistente em T. (resp., S4., S5.
e KD45«) é satisfatível em alguma estrutura de .M: (resp., .M:t, .M;lst e

.Wg') consideramos a estrutura Mcan. Podemos tomar a' estrutura Mc;.,

*A prova da completude de S5« de Halpern e Moses 1361 é uma exteílsão da prova da
completude de S5 devida a Kripke (1963) e Hintikka (1962).



36 Extensões do Sistema K.

pois pela Proposição 3.4 se Mc;. satisfaz os axiomas de T« (resp., S4., S5«
e KD45«), então M«. é elemento de .Wl; (resp., .M;lt, .M:'' e .A,'Í#t). Como
na demonstração em 2.6, basta mostrar (iue (M-«,w,) F: p se, e somente
se, p C E, com E conjunto maximal consistente de T« (resp., S4., S5« e
KD45«) . O esquema da demonstração, em todos os casos, é idêntico ao do
Teorema 2.6. H

Na seção seguinte estudamos algumas propriedades das estruturas em .A4;,
.A4.l, .A4;jst e .A4eZt a partir da noção de modelo.

3.3 Modelos, Fechos e IF'games

Os teoremas de correção (3.5) e completude (3.6) mostram que toda
estrutura em .U;l (resp., .A''Í;l', .M;l't e M#t) é modelo de T« (resp., S4.,

S5. e KD45«), porém a recíproca não se verifica.

Definição 3.3.
Dizemos que uma estrutura de Kripke M é um modelo de K. (resp., Tn,

S4«, S5. e KD45«J se foda /órmuZa dedutz'ueJ em K« rresp., T., S4., S5« e
KD45«,) é uáJ da em M.

A seguir exemplos que mostram modelos de S5« e KD45« que não
estão em .A4;jst e .A4elt respectivamente.

Exem.plo 3.1.
C'onsádere 4' = {p}, .A = {1}, H''

X:i f), (t, f)} e «-. (p) (p)

{s, f} e M = <W, a'w, Kt>; corri

Figura 3.2: Modelo de S5 com X:l não reflexivo nem simétrico

Pelo diagrama, é fácil ver que 7Ci não é reflexiva, nem simétrica, porém M
é modelo de S5. Veja que (M, s) 1- p se, e somente se, (M,t) 1- p, para
verificar basta considerar as fórmulas p de acordo com o número de conec-
tivos que nela ocorrem. Se p C © é imediato que (M,s) 1::: p se, e só se,
(M, f) f: p, pela definição de r. e n-.. Se p da forma -.#' ou V' -+ X o resul-
tado segue pela hipótese de indução. Agora, suponha que p é da forma Kí@,
com @ tal que(M,s) f:: @ se, e só se,(M,Z) b @,(M,s) b p e(M,Z) F: p.
Logo, para todo w em M tal que (s.u,) C K!, (M,m) E ü e existe m' em
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M tal que (t, w') c Ki, (M, w') F #', o que contradiz a hipótese de indução.
Então, (M,f) f:: p. A recíproca é análoga. Assim, (M,s) 1:: p se, e só se,
(M, f) 1:: p.

A partir do fato anterior tem-se que 7' e 5 são fórmulas válidas em M.
De fato, suponha que M F /Gp -.> p, então existe w em M tal que
(M,u') k: Kip e (M,w) F: p, isto é, (M,w') 1: p, para todo W em M
tal que (w,m') c Kt. O que contra(liz (M,s) 1- p se e só se (M,l) h P.
Logo, M h: Ã.ip --> p. Analogamente, M h --.Kip -+ /ri-.-Kip. Portanto, M
é modelo de S5.

Para KD45 consideramos uma variação do exemplo anterior com Ki não
serial e cuja demonstração é semelhante.

Exemplo 3.2.
onsãdere 4' = {p}, zX = {1}, W = {s,f,u} e M = <WI,n-«,X:i>, com

X::(',f),(;,u),(f,t),(u,u)} ' «-;(P) = «-.(P)

Ainda, os modelos M dos sistemas S5 e KD45, compostos por um
único agente, podem ser caracterizados de uma forma muito particular. Para
S5 necessitamos definir a relação unáoersal e para KD45 uma relação que
destaque um mundo wo.

Definição 3.4.
Jmü relação Ki de \Ã é UTtiuersal (ou coTnpletü) se para quaisquer 10 e

s e«. M, (««, s) c K{.
Se X:i de M é [a/ que, pa,« [.do (««, ««') C K{, com «, C {«,.} U W, enfã.

dizemos que }Ci é uma relação que destaca o mundo u. em M. Chamamos
u. de mundo real.

Assim, se M é composto por uma relação X:i universal, isto é, o agente
em M possui um único conjunto de mundos possível a partir de qualquer
mundo em M, então M é um modelo de S5. Analogamente, se M é tal
que possui um mundo real que o agente o enxerga de diferentes modos a
partir daquilo que ele pensa ser possível, então M é um modelo de KD45.
Formalizemos estes conceitos.

Proposição 3.7.

{) Se ç' é KD4s"consisfenfe, p é saf li/afúel em M = <W' U {wo}, n-.r, K:>,
c.«. H' «ão «.á. ' KI ') 1 «, C H''U{.«.} e . C H'}.

á{) Se p é ss-consisfenfe, e7zfão p é satÍs/afüe/ em MI = <W, n-w, Ki>, com
L\ niuersül.
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Demonstração. IHalpern 13611

á) Seja p K04s-consistente. Então, pelo Teorema 3.5, existe uma estrutura
M' = <ly', a-{,,, Kl} em .M'lÉ com M' k p. Existe m. em M' (H''' # 0)
tal que (M',«,.) F p. Sda KI(««.) ('«.,«,) c Kl}.
Definimos M = <W,a-w,X:l> a partir de X:t(mc,) do seguinte modo:

W =ÍmolUKI(.«o) eKt ={(s,f) l s C{«,oJUK'.(tuo) e s C K;(wo)}.
A relação X:i é serial, pois KI(mo) / 0. Note que para t em W'

se f = m. nada a fazer, se t # m. e (wo,l) C Ki, então existe f'
em H' tal que (t,t') C KI, já que X:; é serial e pela transitividade
(f,t') C Kt, portanto X:i é serial. De X:l ser euclideana decorre que
para quaisquer s e t em K't(wo) (s,t) c K: e (s,t) c K], logo Ki é
euclideana. A transitividade de X:i, segue da transitividade de X:l,
pois se s em KI(wo) e (s,t) € Ki, então t em K:(wo). Portanto, Kt
é euclideana, transitava e serial, isto é, M € .X4'lt, ou sela, se p é
K04sconsistente, então M k p, em particular (M,wo) F p. Observe

que (M',m.) E p se, e somente se, (M,wo) F p. A demonstração é
por indução no número de conectivos de p.

e A base da indução é sobre as fórmulas p C ©. Lembrando que
n-: é restrição de a-« a m''. Logo, (M,w) 1::: p se e somente se
«-.(p) = T se e só se «-:(p) = T se e somente se (M,«,) 1- p,
para qualquer w de M.

B Se p é da forma --@ ou @ --> X decorre diretamente da base que
(M', m) 1- p se e só se (M, to) F: p, para qualquer w de M.

. Seja p da forma -Ki@ e @ tal que (M',u;) F @ se e somente se

(M,w) 1::: @, para qualquer m de M. Suponha (M',w) l- .Ki@.
Então, para todo s de M' tal que (m,s) C KI temos que
(M', s) 1: @. Pela hipótese de indução (M, s) 1: @ e de Ki Ç Kil
tem-se (M, w) f:: -/(i@, para qualquer 'w de M.

Agora, suponha (M,w) l- -Ki@ e s em M' tal que (m,s) C X:.L,
então ou (««, s) C KI ou (««, s) g JCi:

se (m,s) € Ki, de (M,tu) l:::: -Kí@ temos (M,s) F @ e pela

hipótese de indução (M', s) E @,

e não ocorre («;, s) çÉ X:i, pois como «, C X:l(mo), então s €
JCi (m.) pela transitividade de X:l .

Então, (M',w) E p, para qualquer m de M.

Portanto, (M', w) F p se, e só se, (M,m) 1: p, para todo m de M

ád) Para o caso de S5 a demonstração é análoga. Basta observar que de
M' (: .,b4"t tem-se Ki reflexivo e t.ransitivo; então, pela Proposiçã.o



3.3 Modelos, Fechos e F'k ames 39

3.2, KI é euclideano; logo, para quaisquer s e f em KI(w.) (s, t) C K;
e (s,t) € Ki e Ki é universal. De modo semelhante, mostra-se que
(M', m) 1::: p se e só se (M, m) H: p, para todo w de M. H

Observação 3.3.
'4 proposição anferÍor mostra gue os made/os M de S5 ándependem

da re/anão Xli, ãslo é, podemos de#ná-/os por M -; <W,n-w,> sem /fizer re-
jerêncãa à relação de acessibilidade, pois para quaisquer w e s em W o
par (m,s) C Ki. De mesmo modo, os made/os M de KD45 fem o /ormaío
M :: <W, 'mo,n-w>. .Essa caracfer cação dos made/os de S5 e K[)45 {nl/quem
liretame«-te no p«btema de decisão (5.1) desses riste«as.

Os modelos de sistemas com mais de um agente não possuem uma
descrição como as da proposição anterior (3.7), no entanto podemos obter
algumas dicas pela análise da recíproca da afirmação: boda esfrufzzra ern .A4:1
(resp., M:*, .W;l'' e .M;lr') é modelo de T« (resp., S4«, S5« e KD45.). Os

dois últimos exemplos (3.1 e 3.2) mostram que a recíproca é falsa, porém
podemos considera-la verdadeira nos seguintes sentidos:

ã) todo modelo M de T« (resp., S4., S5« e KD45«) possui uma esfrzz-

fura M, (resp., M,t, M.t e M.It) em .M; (resp., -'A''Í:', .Ul;'' e .M:zÍ)
equipa/ente a M,

áá) todo modelo M de T« (resp., S4., S5« e KD45«) é baseado num fume
/', e um fume F' é modelo de T« (resp., S4., S5« e KD45.) se, e
somente se, -F pertence à .7; (resp., -rl;*, .7:;'* e .7:EI').

Formalizamos estas duas idéias nos teoremas que se seguem (3.8 e 3.9).
Primeiramente, definimos as noções de /echo e esfrufura equipa/ente, enunci-
ámos e demonstramos o Teorema 3.8. Caracterizamos fechos como modelos.
determinamos as classes .Fn , .7:. , .7:'''t , .7:=st e .7:':lt para finalmente enunciar e

demonstrar que: -F é made/o de T. rresp., S4., S5. e KD45.) se, e somente
'', -F P«f'"" â .q r«;P., ;nr', /='* e .H"J (Teorem, 3.9).

Definição 3.5.
O /echo re#ezáuo de uma esfztzfz&ra M, com M = <W, n-w, Ki, . . . , K.>, é

a esfruÍura M,, com M, = <W, n-w, KT, . . . , K;>, e K{ o .fecho regezãuo de Á:i,
isto é, Á:; = K{U{(u', w) C H' x H'' l w C W'}. Z)e modo aná/ogo, de$námos o
-t-fecho («sp., rst-fect.o, et-fecho) de M, como se,«do « est«usura M.\ («sp.,
ü.«, Mu) t'l q«e s«.s «rações são «t-j«hos («$p., «t-fecho; e et-fechos)
das re/anões K{ em M.
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Teorema 3.8.
Oá*m« g« (M, .«) e (M', «,') ;ào .g«ã«/.n'es .e, p«. f.d« .m,«.«/" ç'

(M,«,) b p «, e «m.«f' ;., (M',«,') E p. NoÉ«çã.. (M,«,) = (M',««').

á) se M é um made/o de Tn e Mr O seu r-/echo, COm Mr C ./L'fn, enfio
(M, W) = (Mr, W), para gua/quer w de M,

áí) se M é um made/o de S4. e Mrt o seu rl-/echo, com M« € .W;l', então
(M,7u) = (M«,«,), para todo t« de M,

ãiá) se M é 'um rrzode/o de S5« e M,:t o self rsÍ-.echo, com M,:t € .A,'Í;l'*,
en/ão (M, m) = (Mrst,W), para todo w de M,

áu) se M é um made/o de KD45« e M« o seu ef-/echo, com Met C M:lt,
então (M,'w) = (M«,m), para odo 'm de M.

Demonstração

{) Sda M um modelo de T« e M. o seu r-fecho, com M, C .Aaj;. Devemos
mostrar, que para toda fórmula p de T«, tem-se que (M, w) F p se,
e somente se, (M., w) F p, para qualquer m de M. A demonstração é
por indução no número de conectivos de p.
A base da indução é sobre as Mrmulas p C ®. (M, w) 1- p se, e so-

mente se, a.(p) = T se, e só se, (M,, w) F p, para qualquer m de M.
Se p é da forma --V' ou @ -+ X, decorre diretamente da base que

(M,w) 1- p se, e só se, (M.,w) 1- p, para qualquer w de M.
Seja p da forma Â'Í@, com @ tal que (M,tu) k V, se, e só se,

(M.,w) 1: @, para qualquer m de M. Suponha que (M,,w) 1- Kl@.
Então, para todo s de M, tal que (w, s) c X:í temos que (M., m) f: @.
Como Ki Ç K;, então (M,w) 1- Kã@.
Agora, soam (M, m) 1- Ki@ e s em M., tal que (w, s) C X:;; então ou
(.«, s) C Ki ou «« = s:

. se («,,s) C Ki, como (M,w) f:: -Kj@, temos (M,s) 1::: @ e, pela
hipótese de indução, (M., s) 1- @,

e de M ser um modelo de T« segue (M, s) l- -Kã@ -+ Ú. Da hipótese
e de w = s temos (M,s) k K.@, ou seja, (M,s) k @, logo, pela
hipótese de indução, (M,, s) 1: @.

Portanto, (M,tu) E p se, e somente se, (M.,w) 1:: p, para qualquer
m de M, isto é,(M,lu) =(M,,m), para qualquer m de M.

áá) Seja M um modelo de S4« e M« o seu rt-fecho, com M,t c ./\''l;l'

A demonstração segue o esquema do item anterior, é idêntica pala os
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casos p c (b, p da forma T@ ou @ -} X e p da forma -R'í@ supondo
(M«, z«) 1- Ã.'i@.

Para o caso p da forma Ká@, com (M, w) 1- Ãi@ e s em M«, tal que
(m, s) € KÍt, temos que avaliar as seguinte possibilidades:

. ou («,, s) € K{ (análogo ao item anterior),

e ou m = s. Como M é modelo de S4., então M satisfaz 7' e segue
q« (Mn, ;) f::: @,

. ou existe m' em M, tal que (w,w'),(m',s) C Ki'. Como
(M,w) l- -KíV' --> KiKi@ e (M,w) F Ki@ (hipótese), temos
(M,m) f: Ki-Ki@. Isto é, (M,W) k -Ki@, (M,s) 1- @ e segue
da hipótese de indução que (Mrt, s) k @.

Portanto,(M,m) =(M«,m) para todo w de M,

{ái) A demonstração é como nos itens anteriores, restando verificar as pos-
sibilidades relacionadas à simetria e transitividade.

e Basta analisar a possiblidade relativa à Kl;st ser euclideana (Prop.
3.2), isto é, que existe m' tal que (w',w), (w',s) C X:l''. Como
M é modelo de S5« segue que (M,w') l- --Ã'i@ --> Kin-KiV' e

(M,u') E Ãi@ ou (M,w) 1- Ã'i---/(i@. Porém, (w',w) C K;'* e
(M, «,) l- -KiV', então (M, w') l:: -Ki@, isto é, (M, s) k @.

Portanto, (M, w) = (M.t, m) para todo w de M,

áu) Seja M modelo de KD45« e M.t o seu et-fecho, com M:t c .A4Íjlí

De M ser modelo de KD45«, dos itens (áã) e (áí{), segue que
(M, w) = (M«, m), para todo w de M. Como M satisfaz D, então Xli é
serial (Prop. 3.4). H

Para podermos escrever os resultados enunciados sobre estruturas
em termos de moldes (arames), necessitamos definir as classes de arames.

lembrando que um molde é como uma estrutura de Kripke sem a referência
aH' e que sua utilização para caracterizar sistemas axiomáticos é usual (vede
van Benthem 1831 e Blackburn l21).

Definição 3.6.
Dizemos que um arame (ou molde) F é um modelo de V.« (resp. , 'Tn, S4.,

S5. e KD45«J se foda esfruftzra M baseada em F' é made/o de K. rresp.,
T., S4., S5« e KD45nJ. Z)anotamos por .Fn a c/asse de lodos os /ra7nes,
simitürmente à de$nição das classes de estrutbrns denotümos as subclasses
le F« por rT., J=, Tbs' e ~
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'teorema 3.9.

.F é u7rz modelo de T. Õ'esp., S4n, S5n e KD45n,) se, e só se, F' é
el.m.«-t. de Hn («sp., F;,' , rT' e r$1' ).

Demonstração.
Segue dos Teoremas 3.5 e 3.6 que se F' C .7:;, então F' é um modelo

de T.. Para a recíproca, supomos F - <W,JCi,. . . ,K.> modelo de T. e

construímos uma estrutura M a partir da suposição de que F' gl r;l, a fim de
obtermos uma contradição. Basicamente, M não deve satisíàzer o axioma
T. Se F' g /;, então existe w € }y tal (lue, para algum ã, (m,w) gl K{.
Tomemos uma proposição primitiva p e escolhemos a:.3 tal que para qual-
quer s C W (w # s) T«(p) = -L e a-t(p) = T. Seja q C 'b, q # p e verdadeira
sob qualquer interpretação em a'W . A estrutura M :: (W, a-W, Kt, . . . , K«>

é baseada em -F e (M,w) F Kip --} p, contradizendo o fato de /' ser um
modelo de T«. Portanto, F é um modelo de T« se, e só se, /' € .7:;. A
demonstração dos outros itens é análoga. H

O último teorema sugere que o estudo dos sistemas K., T., S4.,
S5n e KD45. sob a óptica dos frames, em certos casos, é mais apropriada
que a óptica das estruturas (porém, com os devidos cuidados em relação às
regras de inferência, como mencionamos na Observação 2.4). Por exemplo,
o problema da validade (vede Nota 3 do capítulo 5) torna-se interessante sob
a visão de frames.

3.4 Estruturas Finitas

As estruturas Mc;n que utilizamos para demonstrar a correção e com-
pletude dos sistemas de conhecimento não são e/efáuanzenfe construfz'ueãs,
pois são infinitas. Nesta seção tratamos de estruturas finitas que satisfaçam
a propriedades de correção e completude.

Definição 3.7.
Sega M = <W,a}«,Ki,...,K.> e zX = {1,2,...,n}. Z)e.#rzámos o

faman o, (ljMjl), de M como sendo a soma lwl + Ei:a IKil.

aA escolha pode ser feita conforme comentários feitos no início da seção 2.2, segundo
pai'ágrafo.
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Necessitamos definir certos conjuntos para nossos objetivos

])eânição 3.8.

Dada uma fórmula tp denotamos

B SubÇlp) colmo sendo o conjunto de todas as subfórmutas de tp,

. Sub'(9) (P) U { -.@ @ C Sub(P) },

B Co'rtÇtp) o conjunto formada por todos os subconjuntos consistentes e
maz mais em re/anão a Sub'(p),

Os conjuntos acima descritos são finitos como mostra a proposição a seguir

Proposição 3.10.
Dada uma fórmula (p temos que:

i) ISub(P)l $ 1PI,

ii) todo subconjl nto consistente de Sut)' (.IP) T)ade ser estendido Q um ele.
«..«f. d' C'on(P),

se 'il: c ConÇLP), então para qualquer '@ de Sub' tLP),
contém $ ou n$, mas não ambos,

temos que E

{u) IC'on(P)l $ 21ç'l

Demonstração.
Para ver que l$ub(p)l $ 1pl basta uma indução sobre o tamanho de p.

Para mostrar que .todo subconjunto consistente de Sub'(p) pode ser esten-
dido a um elemento de C'on(p) tome I' ç Sub'(p); então, pejo lema de
Lindenbaum, I' pode ser estendido a um conjunto E maximal consistente e.
tomando E' como sendo a intersecção E n suz)-(p), temos que E' é consis-
tente e maximal em Sub'(p), logo E' C Con(p) e segue que, para qualquer
@ de Sub'(p), E' contém @ ou --@, mas não ambos (Prop. 2.3). É imediato
dos dois útimos itens que IC'on(p)l $ 21s"Ó(v')l, logo ICon(P)l $ 21v'l. H

A partir dos conjuntos acima podemos contruir estruturas finitas como
mostra a proposição seguinte.

Proposição 3.1J-(Estruturas Finitas).
Dada uma /órmuZa (p, a estrutura Mp = (W, n-w, Ki, . . . , K.>, de#nida

l seguir, possui no má=in-to 2\-P\ TYturtdos distintos e toda tetra proposicional
ãm Q que Ttão ocorre em SubÇtp) é falsa eln quatqher mundo dessa estrbturü.
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W F € Gon(P)}

««.M -{ T

se p C I'
s. P g I'

JCi {(wr,w.,) l F/Ki ç I''}, cora F/Kí = {P l .K{P C I'}

Demonstração.
Cada mundo em Mp é determinado por um elemento de C'ozz(p), como

IC'om(p)l $ 21ç'l (Prop. 3.10), segue que há no máximo 21y:'l mundos distintos
em Mp. Toda letra proposicional em 4' que não ocorre em Suó(p) é falsa
em qualquer mundo 'mr de Mp, pela definição de a-«.. H

Pela proposição, dado IAI :: n e uma fórmula p, a estrutura Mç, é finita,
pois seu tamanho (ljMjl) é no máximo 21ç'l + n 22lç'l

O exemplo seguinte mostra que as relações X:{ como definidas em Mp
podem não satisfazer as propriedades exigidas em cada um dos sistemas.

Exemplo 3.3.
C'ons acre = {p}, A = {1}, p a /órmu/a Kip emz S4«(©) e Mp,

.nfã. JC. nâ. é t«n;áí{«. O. e/emenl« de C'on(p) .ã. E = {-KJP,p}
E' = {nK'ip,p} e E" = {---Ã'ip,'-p}, então não ezásfe ezfensão mazdmal
s4.-consistente, coTtsideründo us jórn\'ulüs em }l e 'í:'. De fato, qualquer
e:ctevtsão s4.-consistente de E deve conter KIK\p, o que não condiz com as
fórmulas em'E'. Em particular, note que XJKx Ç E' e X'jKt Ç 'Ê", müs
Ê.IKx Ç::'E'

Logo, as estruturas Mp, como definidas anteriormente, não se comportam
como Mc;n e temos que adequar as relações K{ para cada sistema.

Proposição 3.12.
Considere M..P, conto de$nida abteriormevtte, e=ceto pelas relações Ki

{) Se JCí
«$e«i«o

{(wr,w.,) l I'/Ã'í Ç I''} e Mp l- .Kí@ --> @, então Ki é

id) Seja K = {(mr,lu,,) l I'/Kí Ç I''/Ã'í}. Se Mp E -Ki#' --> @, erztão
F/X'i ç I''

ããá) Se Ki = {(wr, w,,) l I'/Ã., Ç I''/Ki}, então K. é frans fado

Í«) S. K, = {(.«.,«,.,) 1 F/K'í
equ valência.

T' IKi\, então ICi é relação de
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u) Seja Ki = {(w-,w.,) l I'/-Kí = r'/Ki e I'/Ki Ç F'}, então K é
t7czms f uo e e zcJ defino. -Ainda, se f Dermos que Mç, f:: Ki@ --> ---Ki=@,
M.p f: /G@ -+ K{Ãi@ e Mlp E: --Ã.i@ --> .líi--.Ki@, enfio X:i é seria/.

Demonstração

á) A hipótese é que se Mç, f: Ã.i@, então Mç, F @, isto é, para todo
I' C C'on(p) se (Mp,w-) k K2@, então (Mp,l«-) b @. Então, se

supormos que @ C I'/,fíi, ou seja, .Ki@ C I', pela hipótese temos que
@ C ]' (note que @ C Sub(p)). Portanto, ]'/-Ki Ç I' e K{ é reflexivo.

iá) Supondo l/' C I'/Ki temos que @ C I''/K{ e, como no item anterior, o
fato de M.p H .Ki@ -} V' nos permite afirmar que @ C I''. Portanto,
I'/-Ki ç I''

áãi) A transitividade de Xli, como definida, é imediata

{u) É imediato, da definição, que X:i é relação de equivalência

u) A transitividade e a propriedade euclideana de Ki decorrem dire-
tamente da definição. Para verificarmos se Kí é serial tomemos
I' em (;on(p) e @ C I'/Ki, então Ki@ C I'. Da hipótese
Mç, l- .Kí@ -+ -.-Ki--@ tem-se que (My,, 'mr) k -.-Kán@. Ou seja, existe
w-, em Mp ta} (lue (w-,w-') C Ki e (Mp,m.,) F @. Portanto, existe
I'' em Con(p) tal que I'/Kz Ç I''. Vale a igualdade, I'/Ã.'Í = 1''Ã'Í,
pois se -Ki@ C I', temos da hipótese Mç, k .Ki@ -} Ki-KiV' que
(Mp,wr) E -Ki-Ki@, logo -Ki-Ki@ € 1', Ã.'i@ C F/K'i e Ã'i@ c I''
Então, @ C ]''/Ã.í. O outro lado: suponha Ã.i@ C I'' e @ g I'//t.i,
logo -Ki@ g I' e pela hipótese Mp l- -..Ki@ --} .l(i--Ki@ decorre que

(Mp,wr) l- -Kí-.K'i@. Ou seja, ---Ã'Í@ C ]'/-Ki e -.Ã'.@ C ]'', o que

contradiz o fato de I'' ser consistente. Portanto, segue a igualdade e
Kí é serial. a

Agora podemos mostrar que

Teorema 3.13 (Satisfatibilidade em Estruturas Finitas).
Todo p consisíe7zfe em Kn rresp., T,l, S4,i, S5n e KD45«2, é safio/af2'ue/

em uma es rufura ./imita de M« rresp., .A,'t:, .M;lt, .M:'t e MÊi'J com no
magana 2t'PI mundos.

T) n wa n n ç: + r n pãn

Seguimos o esquema do Teorema 3.6, porém utilizando a estrutura M. da
Proposição 3.11 e para cada sistema adequamos as relações como descritas
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em 3.12. Assim, para mostrar que: toda ürmula consistente em K. (resp.,
T., S4., S5. e KD45«) é satisfatível em alguma estrutura de .A4. (resp., .A'í;l,
,M;t, m;l'f e .W;llí), basta considerarmos a estrutura Mç:, Podemos tomar
(Mp, pois pela Proposição 3.12 se Mp satisfaz os axiomas de K. (resp., T«,
S4., S5« e KD45«), então Mp é elemento de .M« (resp., .'Ul;, .,M;lt, .M;st e

.Mg!'). Como na demonstração em 2.6, basta mostrar que (Mq,, wx) 1- p se,
e somente se, ç, C E, com E C C'on(p). O es(luema da demonstração, em
todos os casos, é idêntico ao do Teorema 2.6. H

Novamente, assim como em K., temos que as propriedades opera-
cionais de f- e 1- são equivalentes nas extensões apresentadas, logo podemos
tratar consistência e provabilidade em termos de satisfatibilidade e validade.
Além disso, podemos, a partir da correção e completude em estruturas fini-
tas, tratar a questão da decádáó /idade (sec. 5.1) nos sistemas de conheci-
mento. Porém, antes de tratar esta questão vamos mostrar que é possível
axiomatizar a noção de conhecimento comum e conhecimento distribuído.



CAPÍTULO 4

Conhecimento Comum e
Conhecimento Distribuído

Dizemos que um fato (uma proposição p) é de conÀecámenfo mtífuo
entre as pessoas (agentes) de um determinado grupo se todos conhecem o
fato. Se ocorrer uma divulgação aberta (por exemplo, um pronunciamento
com todas as pessoas do grupo presentes como a feita pelo pai das crianças,
no exemplo rnuddg/ cÀI/dren puzzle), o conhecimento mútuo torna-se con/zec-

ámerzta comum, ou seja, p é de conhecimento comum entre os agentes de um
grupo se cada agente conhece p, cada um deles sabe que todos conhecem p,
cada um deles sabe que todos sabem que conhecem p, . . ., ad {7zánífum.
John McCarthy em seu estudo sobre raciocínio baseado em bom-sensor
caracteriza o conhecimento comum como sendo aquilo que qualquer '/tolo"
sabe Çquülquer tolo sabe o que é comumente conhecido T)or todosb.

Do outro lado do espectro está o conceito de con/zecímenfo dÍstr bu do
que pode ser encarado como aquilo que um "sábio sabe" (aZguérn que fem o
conÀecãmento daguá/o qzze cada um do grupo sabe). Dizemos que os agentes
de um grupo tem o conhecimento distribuído de um fato p se juntos podem
inferir este fato (não é necessário o conhecimento mútuo de fatos que levem
membros do grupo individualmente ao conhecimento de p).

Este capítulo encontra-se dividido da seguinte forma: na primeira seção
introduzimos os conceitos relativos a conhecimento comum e formalizamos
as idéias envolvidas através da inclusão dos operadores .Bc e (7c aos sis-
temas já estudados. Estudamos a correção e completude dos sistemas de
conhecimento comum utilizando estruturas finitas. Na seção seguinte desen-

: Commom sente

47
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volvemos os sistemas de conhecimento distribuído. Verificamos a correção e
completude desses sistemas em estruturas não finitas.

4.1 Conhecimento Comum

Nesta seção estudamos o conhecimento comum como ferramenta de
raciocínio entre agentes, conforme Halpern l36j. A formalização que damos,
extraída do texto de Halpern, se verifica em sistemas sz'ncronos (c/. Lamport
1401), por exemplo, um sistema distribuído idealizado. Há o conceito de
con/zecimenfo comumz concorrente (c/. Segerberg 1731) que é alcançáue/ em
ambáerzZes asse'ncronos (c/. Panagadem e Taylor 1641), uma formalização
axiomática foi feita por Costa em j161. O estudo sobre o conceito de conhe-
cimento comum concorrente está fora do escopo de nosso trabalho.

O estudo do conceito de conAecárrzenfo mzútuo tem início cona David }iume
(1740), mas o primeiro exemplo de án/erêncáa baseado em conhecimento é
devido a J. E. Littlewood (1953). Thomas Schelling (1960) e John Harsany
(1967-68) analisaram situações em que o conhecimento comum é necessário
para certos tipos de in/ezéncáas que as pessoas fazem sobre outras. David
Lewis (1969) foi o primeiro a apresentar uma análise explícita sobre con-
hecimento comum em sua monografia C'onuenlãon.. ..4 PA{ZosopÀ ca/ .9fudg.
Stephen Schiffer (1972) e Robert Aumann (1976) deram definições alter-

nativas para conhecimento comum que em certos contextos são mais con-
venientes que a definição dada por Lewis. Aumann exibiu uma formulação
matemática baseada na linguagem da teoria dos conjuntos, em termos de
espaço de probabilidade, enquanto Schiffer fez uso do vocabulário da ógãca
ep sfêmica para definir conhecimento comum. A definição de Schiffer foi
adotada por autores como Bacharach (1992), Bicchieri(1993) e Fagin, eí a/
1241 (1995) para desenvolver teorias lógicas sobre conhecimento comum.

Para capturar a noção de conhecimento mútuo e conhecimento comum,
entre os agentes de um grupo G, estendemos a linguagem K.(©) incluindo
os operadores -Ec e C'c,. Considere G Ç zX não vazio e uma fórmula p, então
os novos operadores podem ser caracterizados do seguinte modo: -Ec;p diz
que todos os agentes de G conhecem p, isto é, -Eap abrevia /\ .Kip e (:ap
que diz que: p é de conAeclmenZo dos agentes de G, gue todos em G sczbem

que todos conhecem g, q%e todos em G sabem que todos sabem que cada
um de/es con/tece p efc, e é capturada como: A EÊp, com E'.!p = Bc;p e

E#'~ -p = EcÇE%-p). j'Z \.
Dizer que Ec;p abrevia /\ -Kip equivale a afirmar que Eap -+ A .Kip e

j€N

€G
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/\ .l(ip --> -8cp, que denotamos por Ecç' H A ]ígp Para lal :: l temos

que -Eop equivale à ]íip para í em G. E não podemos dizer que Ocp abre-
via A ag:p por esta ser uma conjunção infinitária. A semântica desses

operadores é formalizada como segue:
j€

Deânição 4.1.
1.) (M,.«) b -E.p « e só .e (M, «) F: .Kip, P«. f.d. iC 6',

2.) (M, -«) F C.;p '' ' 'ó s' (M, ««) k zàp, .j c N'

As estruturas de Kripke quando representadas por meio de gratos (M é
uma estrutura relacional) apresentam propriedades interessantes como a que
definimos a seguia.

Definição 4.2.
Dado G Ç b., dizemos ql e lul\ mundo u' é C-atingível Q partir de um

«.und' '" 'm m p"s« («' ? 1) « '«á'fe«. m-d« '',.,'',:, - . . , w- ['i; qu.
wo - w, m. = w' e, para lodo j com 0 $ J $ m -- 1, ezÍste zzm agente d em
G corri (m. , wj+:) C Ki.

Para simplificar, dizemos que w' é c-alingz'ue/ a parfár de w se w' é a-atingível
a partir de w em m passos para algum m ? 1. Na linguagem da teor a dos
gra/os dizer que w' é atingível a partir de m em m passos equivale à existência
de um camánÀa de w para m' de tamanho rn; para as propriedades sobre
gratos consultamos Diestel li81.

Definição 4.3.
Sela A = {1,2,...,rt} e M :; <W.a-w,X:l,...,K,,> corri s,t € W'

chamamos de caminho Q seqiiência alternada de vértices (elementos de W)
e arestas re/enzzenlos de zS.,): <ul,ái,u2)z2).-. )Um llZm--l,Um> COm UI :: S,
Um - f, Z'j C H'' (l $ J $ m) e {.j represenüzndo o par' (t,,,Uj+l) C e{,
.i C h e \ $ j <. m). Chamamos tal seqÍiência de calminho de s pctra t em
M

As seguintes afirmações se verificam

Proposição 4.1.

{) (M,u') f: -BCm.p se e somente se (M,s) b: p par.z lodo s a-afÍngüeZ a
partir de u em m passos.

áà) (M,w) 1:: Ccp se e somemfe se (M,s) 1::: p para iodo s c;-afázzgüe/ a
partir de u.
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Demonstração.
Considere M = <W', a'w, Kt, . . . , K.> e G Ç A não vazio

ã) A demonstração segue por indução em m. Para m = 1, (M, u;) 1::: E.;p
se, e somente se, (M, w) k Kgp, para todo g C G. Isto é, para cada
g € G, temos que (M,s) F p, para todo s € W tal que (w,s) C Kg.
Logo, (M, s) F p, para todo s c-atingível a partir de w em l passo.
Como hipótese de indução temos: (M,w) F -E$@ se, e somente se,

(M, s) F @, para todo s a-atingível a partir de w em .j passos (j 2 1).
Para mostrar que (M, w) F Eã+ip se, e só se, (M, s) f::: p, para todo s
c-atingível a partir de m em .j + l passos, basta tomar @ como sendo
-E.p. Da hipótese de indução, segue que (M,w) l- -EÊ(E.;p) se, e só
se, (M, s) k .Bcp, para todo s a-atingível a partir de w em J passos.
Mas, (M, s) b Ecp se, e somente se, (M, s) 1- KPp, para todo g C G,
isto é, para cada g C G, temos que (M, t) k p, para todo f € W tal
que (s, f) € Kg, e (M, t) 1- p, para todo Z a-atingível a partir de w em
.j + l passos. Portanto, segue a tese.

áê) (M,w) k:: C.p se, e só se, (M,w) f: EÉp, para todo j C N* que
pelo item anterior ocorre se, e somente se, (M, s) 1- p, para todo s
G-atingível a partir de w. H

Da definição em 4.1 segue que -Eap é verdadeiro exatamente se a
conjunção dos Ã'íp (í C G) o é. E uma Mrmula p é de conhecimento comum
entre os elementos de um grupo G exatamente se todos os elementos de G
sabem que ç) é verdadeiro e que p é de conhecimento comum.

Observação 4.1.
O operador Cc preserva características do operador Ki, seguem dois

exemplos:

. M F: C'.(p --> @) -+ (CGp -} C.;@).

Oe /ato, d. (M,««) k C.;(p -+ @) e (M,«,) b C'.;p d««" gue

(M,s) 1:: p --> @ e (M,s) F p, para todo s a-afàngúe/ a parfãr de

m. Ou sda, (M, s) E @ rTeorema e.#J, para lodo s a-atãngúeZ ü pür-
fár de m. .Então, (M, w) 1:: C.p e M b C.(p --> @) H (C.p -} C.@).

. M l- (C'ap A C.;@) H C'G(9 A @).

Se (M,««) f: C.p A C.@, então de (M,u,) f: C.p e (M,«,) 1::: C.@
deca7re gue (M, s) F p e (M, s) F: Ú, para todo s a-afángúeJ a par ãr de

«,. Logo, (M,s) 1- p A @ e rObsert,açâo e.21 e (M,«,) k C'.(pA@).
r'« -f,o /ado; se (M,«,) 1::: C'.;(p A 'P) f'm.-,e qz.e (M,') f::: '# A
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#', para bodo s G-af ngúe/ ' parti, de «,. Ou se/a, (M,s) k: p e
(M,s) b #' rOóse««ção P.eJ, /.go (M,«,) k C.;p e (M,«) k C'.@,
então (M, w) f: C:.ç' A C.;@. Portanto, M k (CGp A C.;@) H O.(P A
@)

Cgtp pode ser visto como ponto $uo dcl função if(x) -- EcÇtp/\ =b. Este ri\odo
ãe tratar o operador Cc pode ser encontrado em la51 e l24, pág. 402-4ill.

A seguir formalizamos a relação entre conhecimento mútuo e conhecimento
comum, assim como uma forma para tratar a dedução envolvendo o conhe-
cimento comum.

Teorema 4.2.
Para quaisquer /órmulas p,@ C Kg(O), estrutura M de .A,4. e G Ç ,â

não vazio telhas que:

i) M E (;.;p H .E.(y A Oop),

á{) se M H p --> .EG(@ A g), então M k p -+ C'cp

Demonstração. IHalpern 13611

{) Vamos mostrar que M l::: O.P -} -Ea(P A O.p). Suponha por absurdo
que M F (:ap --> .B.;(p /'\ (J.;p), isto é, existe um mundo m tal que

(M,w) 1::: a.p e (M,w) F: -8c(g A C.;p). De (M,w) F O.p temos
que para todo s a-atingível a partir de w (M,w) 1- p. Por outro
lado, (M, w) F -Ec(pA Cap) contradiz o fato anterior, pois tem-se que
(M,w) F Ã'g(p A Ccp) para algum g de G, isto é, existe t tal que
(m,t) € Kç e (M,t) F: p ou (M,f) F: a.;p. Ou se.ja, f é c-atingível
a partir de m com (M,t) F: p e existe [' a-atingíve] a partir de t,
portanto C-atingível a partir de w com (M, t') l# p.

A recíproca, M F -Ea(p /\ Cap) --> C'.?p, segue da suposição de

que M F .E.(Ç' A C'GP) --> C7GP. LOGO, (M,W) I- .FG(P A C.;P) e
(M,w) F Gap para algum w. De (M,w) F -EG(p A (;.;p) tem-se que

(M,s) E: p e (M, s) 1: C'cp, para todo s G-atingível a partir de w
tal que (w, s) c X:{, o que contradiz (M,m) F C.p. Portanto, vale a
equivalência.

áá) Neste caso, basta verificarmos que para cada mundo w de M ou temos
(M,w) F ç' ou (M, w) 1:: CG@. Como supomos M É p -} -DG(@ A P),

então basta que para cada s de M c-atingível a partir de m em m
passos (m 2 1) tenhamos (M,s) 1:: @. A demonstração segue por
indiirãn '-"n "n
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Base: como M 1:: y' -} -Ea(#' A g) e para todo w vale (M,w) 1::: p,
temos que (M, 'w) k: p --> E.;(@ A p), isto é, (M, m) k Kã(@ ,'\ p), para
todo { em G. Logo, para cada d em G e para todo s tal que (w, s) C K{
vale que (M, s) 1: @ A p. Ou sqa, (M, s) F @, para todo s c-atingível
a partir de w em um passo.
Passo Indutivo: supondo que a afirmação valha para .j(.j ? 1) passos,

mostramos que (M, s) F @ para todo s a-atingível a partir de w em
j + l passos. Seja f a-atingível a partir de m em j passos, então de
M F p -+ .Ec(@ A p) e de que para todo 'm (M,w) 1- p, temos em
particular (M, f) E Kí(@ A p), para todo d em G, Logo, para cada d
de 6' e para todo s ta] que (í,s) C Ki vale que (M,s) f: @ A p. Ou
seja, (M, f) F @ para todo f c-atingível a partir de w em .j + l passos.

Portanto, segue a tese. H

As propriedades descritas no teorema anterior caracterizam (:a tornando-o
operaciona!, apesar de ser um "operador infinitário", além disso estas
propriedades permitem adotarmos os seguintes axiomas (cf., Milgrom 1581

e Halpern 1361) para definir os sistemas Kg, T:, S4j;, S5: e KD45j?.

Deânição 4.4.
Z)e#rtámos Knc rresp., TC', S4na, S5nc e KD45ncJ, como ezfensão de K.

rresp., Tn, S4n, S5ri e KD45n), comi a ánc/usâo dos seguánfes azáamas.'

Ecp » b.Kilp
ÍeG'

(nziomcl do coTLhecimento mútuo),

2KF) CcÇ' -} E.;(P A CcP) («iom. do po«-t.-$«),

e da seguinte regra ÇRI)

[-KÊ' P ''> -Ea(l/' A Ç')
(«g« d. i«»duÇão)

Os nomes atribuídos aos axiomas são de acordo com o que íbi exposto
anteriormente, já a chamada regra de á7zdução tem este nome por ser
essencial em sua demonstração o uso do pránc2@ o de indução ./irzáfa, é feita
a indução sobre J para mostrar que p --> -EÊ(@ A p) é válida para todo J. Os
teoremas 4.3 e 4.8 mostram que os novos sistemas caracterizam formalmente
a noção de conhecimento comum.
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Teorema 4.3.
O sistema Kj; rresp., Tj;, S4j{, S5jÍ e KD45ncJ é correio ern re/anão a

.w. r";p., .w;, .w:', .,u:'*, .,wy'J.

Demonstração.
Do Teorema 4.2 temos a validade dos axiomas e que R/ preserva a

validade em relação à .M,. (resp., -A''í;, .,U;l', .,M;l't, M#t). Logo, a correção
de Kj: (resp., Tj:, S4:, S5j; e KD45j;) segue de modo idêntico aos teoremas
2.5 e 3.5. n

Antes de demonstrarmos a completude para os sistemas de conheci-
mento comum (Teorema 4.8) estudamos o comportamento do operador (Jo
em estruturas de Kripke finitas. A construção dessas estruturas é baseada
nas estruturas Mp e para isso necessitamos estender os conjuntos de6nidos
em 3.8

Definição 4.5.
Dada wma fórmula tp denotamos

. $uZ,.;(P) . -Íã. d« c.«:/-*o;

Sub(P)

{ @ A C.@ : 0.;@ C Sub(9) }

{ -E.(@ A C.@) : C.V, C Sub(P) }

{ Ã.'í(#'AOc@) : Cc@ C $ub(p) e á C G}

{ Kl@ : Ec@ C Sub(p) e á C G},

B S'ub:;Çgb o con$uTtto formado pelos elementos de SubcÇ(p) e suas
respectivas negações,

B ConcÇp) o conjunto de todos os subcoTLjuntos consistentes e ma=imnis
em ,«/«ção « Suó;(p).

Veja que a forma das brmuias que compõem o conjunto Suba(p) visa con-
templar os axiomas do conhecimento mútuo e do ponto-fixo, em relação às
subfórmulas de p. Os conjuntos acima descritos são finitos:

Proposição 4.4.
Düdü umü fórmula tp temos que

Ü todo subconjunto coTtsistente de Subi((p) pode ser estendido a um ele
«..nf. d. C;on.(P),
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ü) se E' C ConcÇ.p), e.«tão pa« q«-atquer $ de S-«b.:;(©, temos q«.e E'
contém 4 ou --.'Ü, müs não ambos,

iáÍ) ISub.(P)l $ (n + 3)IPI

Demonstração.
As demonstrações dos primeiros dois itens é imediata.

afirmação segue dos seguintes fatos:

. l $ub(p)l $ 1 p l.

A última

. 1{ @AO.@ C.@ C Sub(P)}l $ 1PI

. l{.E.(@ A c.;Ú) C.;@ C Sub(P) } l $ 1 P l

. 1 { Ã'i(@ A Ca@) C'.@ c Sub(p) e á c 6'} l $ r$11 g l

. lÍ-Ki@ -E.@ c Sub(p) e ã c G} l $ [?jl p Í

Logo, l Sub.(p) l $ (n + 3)l p l.

A finitude de C'mzc(p) permite-nos construir fórmulas a partir Sub;(p).
Dado I' C (;onc(p), denotamos por 'pr a conjunção de todas as fórmulas em
I' e, como I' é finito, se p C Knc(©), então p. C Kg(®). Do mesmo modo, a
expressão V p. é fórmulade KJÍ(õ).

FeC;anC( p )

Proposição 4.5.
$ep é/órmula de Knc, entãoFKÇ \r pr

FeGonC(P)

Demonstração.
Suponhaque yKÇ V pr, então { /\ (--Pr) } é KSconsistente.

rec:onc(p) reaono(p)
Pelo lema de Lindenbaun, seja E sua extensão maximal K$consistente. Veja
que --p, C E para cada I' de C'onc(p) (item (ááá) da Prop. 2.3), Por outro
lado, seja E' = E n suó;l(p), então E' C (7m.(p) (item (ãi) da Prop. 3.10).

Então, p,, CE(E'Ç E),oquecontradizoeatode A(--p.) CE. H
I'e c;onc; (P )

As estruturas Mp são baseadas em (.;07zc(p) e a leitura que fazemos de
Mp é como segue: dado I', o mundo m, em Mp é completamente descrito pela
conjunção de todas as fórmulas de I', portanto se a quantidade de mundos em
Mp é finita podemos descrever todos os mundos pela disjunção das fórmulas
ç'r, para cada I' que determina um mundo em Mp. Cromo desejamos tratar
o conhecimento CQHllM M:p, deve conter somente os mundos tíu. onde CJa#/ é
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satisfeita. Portanto, M.p fica perfeitamente descrita por pw com p@ = v p.

e @ = { 1' € C'ona(p) : (Mp, wr) f: C.;@}. A proposição a seguir formaliza
n ç itll npãn 'lnanr;+ n

Proposição 4.6 (Conhecimento Comum e Estruturas Finitas).
Dada tema /órmu/a W sela Mp = <W,a-w,K:,...,X:.} a eslruftzra

d.#ni'Í" ""''' "gu'.' W' {«,, l I' C Oon.::(P)}.

Para X C ã' «-«, (x) = se X C I'
se X g I'

.gela I'/-K{ = {X l KiX C I'}, então {(-«-,t«,,) l I'/Ã'i Ç I''}

.EnZâo, Mp é.Pnêfa e FKg p+ '"> Ca@

Demonstração. IHalpern l36lj
A finitude de Mp decorre de forma imediata da Proposição 4.4. Para

mostrar que f-Kg p'P ''> OG@, basta verificar que FKÇ pü --> -EG(@ A pw),
pois por -R/ segue a tese. Para a demonstração de f-Kg pw' ''> -EG(@ A pw),
considere @ = Como(p) -- ®. Mostramos que para quaisquer i de G, I' € @

e E C @ são teoremas de Kr:

a) }"-Kg ç', ''} -Ki(npz),

b) l--'Kc P. ''} K'i@,

c) F-'Kg P'' H '( V P:).
E€9

:- .

A partir desses teoremas, fixados { em G e I' em W, decorre de (a)
que f-Kf pr ''> A .lü(=pz) e pelo item ({) da Proposição 2.1 juntamente

com S# temos i--Kg gr '+ Ã'i( /\ ---pE), para quaisquer á de G e I' em @

Po' (b) f-Kg ç', '} (-Ki'P A Ã'i( /\ ---g',)) e f-KÊ' ç'r ''> -K{(V' A ( /\ --P,)),Dcw EcV
para quaisquer á de G e I' em @. De (c) temos l--Kg ç'r '> -Ki(@ A pw) para
cada á de G e I' em @, ou seja, f-KÊ' pr '+ /\ -K{(@ /\ pw) para qualquer I'

em ©. Logo, pelo axioma do conhecimento mútuo FKg pr -> .E.;(@ A p$),
para todo I' em W. Em particular, l--Kg gq' '+ -EG(@ A p.P).

A seguir a demonstração de cada um dos teoremas afirmados.

a) A demonstração segue da suposição de que se yKÇ Pr -> /Íí(--PE),
então (Wr, Wz) C Ki, o que leva a contradizer o fato de I' pertencer a ü

€

É

{€G
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Como E C @, então (Mp,wz) F: Ca#', logo existe wE' em Mp c-
atingível a partir de wx tal que (Mp, m:,) F @. Portanto, se (m,, m,) c
Ki, temos que (Mp,m,) F aa@ e I' C @

Resta mostrar que se yKg ç', '+ Ãi(---p,), então (w,, w,) c K{, isto é,
que I'/-Kí Ç E, para cada á de G. De modo mais geral, vamos mostrar
que I'/.ff{ U I'/-Ec Ç E, para I'/-Ec = {X l .8c;X C I'}. Suponha que
não, que ]'/Ã'i U ]'/.E.; ÇI E, então, existem á em 6' e X em Sub.(p)
tais que .EcX C I' e X g E. Veja que isto implica em I'/-Ki Z E e
--.ly € E. Como f-Kg X '> (X' --> X) e --pz abrevia V --.ç, V X para

ç # --X, então FKg X --> -px. Aplicando, na sequência, G-í\4, o axioma
.K e MP obtemos l--Kf KíX '> -K{(--pz), para todo i de 6'. Ainda,
bKg -EaX H -KiX para cada i de G (item (2) da Observação 1.2) e
l"Kg ç'r '} -EaX, (EaX € 1' e item (2) da Observação 1.2), então
FKg Pr ''} B.'i(---pz). Logo, segue a tese.

b) A demonstração é análoga ao item anterior, suponha que { p,A=-KÍ@ }
é Kliconsistente. Então, existe E' C Gmz.(p) tal que (mr,w,,) c K{
e (Mp,w,,) F @. Para E' basta considerar que existe (lema de

Lindenbaun) E extensão maximal KSconsistente de { p. A --Xi@ }

e E' = E n suó;(p), então E' C a«,.(p) e maximal em Sub;(y). No
entanto, a existência de E' contradiz o fato de (Mp, w.) f:: OG@.

ç€E

c) Para verificar f--Kg pq' H /\ -.px basta observar que na Proposição

4.5 as fórmulas pr são mutuamente exclusivas. H
C

Novamente, observamos que para qualquer fórmula p se #, C (P e #' Í $ub(p),
então @ é falso em qualquer mundo de Mp' Outra propriedade de Mç, é dada
pelo teorema a seguir.

Teorema 4.7 (Satisfatibilidade em Estruturas Finitas).
Toda .fórmu/a p consistente crn K: r'resp., TC, S4S, S5S e KD45S2 é

satisjatíuel em ülguTna estrutura de M« (resp., M\, MI, MT' e m:l')

Demonstração. IHalpern 13611

Novamente, o esquema é mostrar que se p é consistente em KS (resp.,
TS, S4S, S5S e KD45S), então para qualquer @ em Sub;l(p) tem-se que
(Mp, Wr) 1- @ se, e somente se, @ C I'. A estrutura Mp é o da Proposição

Como antes, a demonstração é por indução no número de conectívos que
ocorrem em y), a argumentação para os casos em que @ é uma proposição
primitiva, tem forma de negação, implicação ou -KiX é idêntica àquela feita
no Teorema 2.6. Resta verificarmos para ü da forma -EaX e Cale.

3.11
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8 @ é da forma ,EaX. Para demonstrar que .EoX € 1' se, e só se,
(Mp,mr) l: -EcX, estamos supondo demonstrado que .KiX € 1' se,
e só se, (Mp,mr) l- .KiX para todo { de G. Temos que .E.;X c I'
se, e só se, .líiX € 1' para todo á de G, que decorre da de6nição
de Subo(p), de I' C C'on.;(p) e do axioma do conhecimento mútuo.
Então, (Mv,'m-) h A Ã'iX, que equivale a (My,w,) l: -E.X (axioma

do conhecimento mútuos.

e @ da forma (.;aX. Para a demonstração de que se OcX C I' então
(Mp, wr) f:: OcX, nenhum ferramentas extra é utilizado, fazemos uso

do princípio de indução finita, porém, para a recíproca, necessitamos
dos resultados da Proposição 4.6.
Iniciamos com: se O.;X C I', então (Mç,, mr) l- (J.;X. Pela Proposição

4.1, basta verificarmos que (Mç,, mE) f:: X, para todo ms a-atingível a
partir de w.. A demonstração segue por indução no número de passos
m para a-atingir wz a partir de m..
Base: De CcX C I', I' C Como(p) e f-KS O';X ''> -E.(x A C.X) decorre

que .EG(X A CçX) C I' e, como no item anterior, Ki(X A (7.X) C I',
com (Mp, m-) F -Kí(x A CaX), para todo á de G, ou seja, temos que
(Mp,wE) f- X A OaX, para todo m, de WP, tal que (w.,w:) c Kí.
Em particular, (Mp, ws) E: X, para qualquer mundo wz c-atingível a
partir de mr em um passo.
Passo Indutivo: Suponha que (Mç,,wE) 1- X, para todo wz c W,

a-atingível a partir de m. em m passos Sda wE« c WP c;-atingível
a partir de Wr em rn + l passos. Então existe wx' € WP G-atingível
a partir de Wr em m passos com (wz',wx«) € Ki. Pela hipótese de
indução (Mp,wE') 1: X A CaX, isto é, X e a.;X são elementos de E',
então (Mp,mE«) F X, a demonstração é análoga à da base. Logo,
pelo princípio de indução finita, (Mp, wz) 1- X, para todo wx em Mp
c-atingível a partir de w.. Portanto, (Mp, w.) 1: CcX.
A recíproca, se (Mp,wr) 1:: CG@, então Oa@ c I'. Suponha que

ac@ g I', logo --C.@ € 1'. Por outro lado, como (Mp,w-) 1- a.@
e considerando o conjunto $' da Proposição 4.6, temos que I' C W e
f'KÉ' pr '+ p.P. Como f-Kg p'P '} (:c@ (Prop. 4.6), então, aplicando
S.17, obtemos FKÉ; pr '+ Cc;V'. Logo, --Pr C I' e I' não é Kqconsistente
(contradição!). Portanto, C'.@ c F

Então, toda fórmula p K3consistente é satisfatível em Mç, de .A4,l
casos seguem de modo idêntico.

Os outros

E segue a completude dos sistemas de conhecimento comum
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Teorema 4.8.
Knc r'resp., Tc:, S4nc, S5ji e KD45j;,) é como/efo em re/anão â clczsse .A4«

r";p., .ml;, m;l', .u;l'' . .uã"J.

Demonstração.
Seja p válida em relação a ,A4. e suponha que p não é consistente, isto

é, y n=g em Knc (I'esp., Tg, S4g, S5ji e KD45g), então pelo teorema anterior
temos que -.p é satisfatível em alguma estrutura de .M. (resp., .Aa;l, .A4' ,
.A4;'t e .A4#t) contradizendo a validade de p. Portanto segue a tese. a

A próxima seção trata de um aspecto do conhecimento entre agentes
que não pode ser capturado a partir da noção de conhecimento mútuo ou
conhecimento comum, a idéia de formalizar o conceito de "inferência a par-
tir da combinação de conhecimentos" entre os agentes de um grupo, sem
necessariamente a noção de conhecimento mútuo.

4.2 Conhecimento Distribuído

Na seção anterior tratamos da noção de conhecimento comum baseada
na idéia de conhecimento mútuo, porém podemos pensar em situações
onde o conhecimento mútuo não ocorre e na possibilidade de manipular
o conhecimento que é distribuído pelo grupo. Caracterizamos o conÀecá-

menfo distribuído do seguinte modo: considere a implicação p --> @ com p
composto de várias partes, isto é, como sendo a conjunção pi A p2 A A p«;
se cada agente de um grupo G conhece uma parte de p, então os agentes
em G, juntos, têm o conhecimento distribuído de @ quando se combinarem
seus conhecimentos sobre p. Formalizamos essa idéia com a inclusão dos
axiomas (IKP) e (2KP) aos sistemas K«, Tn, S4« e S5n. como segue:

Definição 4.6.
Z)e$nãmos Kno r'r'esp., T#, S4no, e S5o2, como ezfensão de K. rresp., T.,

S4. e S5«), com a ncZzzsão dos azáomas;

DlilP Ã'ÍP, d C A,

DGLP -'r DC;-LP, Se G Ç G'

Para verí6car a validade dos axiomas necessitamos atribuir uma
semântica para o operador Da, esta deve ser tal que capture o fato de que
a combinação de conhecimentos entre os agentes deve envolver unicamente
o que é comum aos agentes envolvidos.

T)oHnipãn 4 7
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i,,)(M,') F:: O.;p .., . 'ó «,(M,f) kp p«' f.a. í f«z q«. h,f) c RK.

Proposição 4.9.
Para qualquer jórmhlü tp e NB. em .M,t vale

i) M b /){:lp +--lF K'ip, á c a,

{á) M l- -Dcp --> Z)a'p, se 6' Ç G'

Demonstração.
A demonstração segue esquema análogo ao da Proposição 4.2.

A semântica atribuída ao operador l)a nos permite formalizar a discussão
feita no início da seção sobre a {zl/erêrzc a a Fartar de conÀec merzfo dis-
frÍbuüo. Afirmamos que: para gz'aisguer pi, . . . , P«, @ C Knn(©) e M de .M.
se M k(ç'lA Ap.) -} V', então M F:(Ã'i.pi P.. ..AKi.p«) --> D.@, pa"
G= { 1,á2,...,á«} Ç A. De fato, se M F:(-KÍ:pi A. AKi.9«) -+ -D.;@,
então há w em M tal que(M,m) F /C.pi A. .AKí.p« e(M,w) F Z).;@,
isto é, existe s em M tal que (w,s) C RX:{ e (M,s) F @. Por outro lado,
pela hipótese, ou (M,s) F gl A - . /"- p« ou (M,s) f:: @. Cromo estamos
supondo (M,w) k -Ki:pi A A .IÉ.p. e temos (w,s) C Ki., para todo
áj de G, decorre que (M, s) k @. A contradição garante a veracidade da
nHrm ní ;in

Podemos ter situações em que um grupo de agentes pode conhecer fatos
contaditórios (1)c(p A --p), para lal ? 2). Este comportamento não se ade-
qua ao esquema de axioma Ãip --> ---Ki-p, que implica em nÃ.i(p A ---p),
motivo pelo qual não incluímos KD45. em nossos estudos. Por outro lado o
operador l)c. mantém as características de K'i em relação a outros esquemas
de axiomas.

Observação 4.2

. M k: 0G(p --> @) --} (D.p -} D.@).
De (M,w) E: DG(p --> @) fem-se que (M,s) f: p --> 'P, para lodo s

fal gue («,,s) C RK{. Ou sda (M,s) F P ou (M,s) 1: @. C'omo

(M, '") l: .D.P, ['m« g«. (M, .) k #', P«' f.'. ; ««. («,, ;) c n K..
P.«f-Zo, (M,««) 1: D.;@ e ..g«e a a$«.«ção.

í€G

{€G

. M l:: (-0Gp A -0.;@) H 0.(p A @).

A demonstração segue esquema análogo üo item anterior.
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e $e M € -A'í;lí, então M l: -Dcp --> -D.;l)cp.
s.(M,«,) E D.P, '«fã.(M,;) b P P«« f.d. ' t./ g«.(w,;) c nK:.
P«. g-/g«« f .«. M f"/ g«. (;,f) € OIC:, f'm« g« (.«,f) c RX::,

pois Í\K.i é transitiuo, jú que T)QrQ cada i de G Q relação Ki o é. Logo,

(M,s) F Ocp, para lodo s fa/ gue («,,s) c nx:{ e (M,2«) F D.-0.p.
Portanto, NL \: DG(P -+ DGDGtP.

€G

{€G

ê€G

+ ATialogantente, ueri$ca-se que:

se M € .,L4;lst, erzfão M l= -.DG(p --> Dan/)cp,
se M C .&4;lrf, então M k: -Dcp --> --Da"-p-

Como nos sistemas anteriores, os resultados que buscamos são os que
caracterizam o sistema Knn (resp., Tnn, S4nn e S5É') em relação a .,W. (resp.,
.Aaj;, .A4;lt e .A4:'t) como sendo correio e completo. A correção segue o
esquema de demonstrações anteriores.

Teorema 4.10.
Knn r?'esp., Tno, S4# e S5#) é carreto em re/anão a .M« rresp., .Wl;, .M"'

e .Ul;''J.

T)nmnna+rnPãn

Como a Proposição 4.9 garante a validade dos axiomas com relação às
respectivas classes de estruturas, então a demonstração da correção de Kno

(resp., Tno, S4no e S5nc) segue de modo análogo a de teoremas anteriores. n

Para o caso da completude, necessitamos de algumas comple-
mentações técnicas. Vale observar que podemos pensar em corcel)er um
Cliente sábio KDG que l)ossua o conhecimento combinado de todos os agentes
de um grupo, o que nos possibilita tratar a completude de Kno+l (resp., To+i,
S4no-FI e S5nn+l) em relação à classe .M«-PI (resp., 'Ul;+l, ..&,'Íl;\.i e .A,'í;V:).
l)e fato, a completude se verifica nessas condições.

Definição 4.8.
(;onsãdere FAX um sueco Üunfo de Kno(ü') conferido todas as nstóncãczs de

atgl in conjunto de a=tolnus. Nessas condições, d\zem.os que:

1) um /órmu/a p em FAX é data sel rAx-consãsfenfe se y --p em K# + FAX,
caso confrár o p é dáío scz ux-ínconsisferzfe. -Denofamos por Kno + rJ.*
o sistema formado Tetas fórmulas em «.Dn (©) e fechado sob os üniolnas
e regras em Knn e FAX. -4 rzoçãa de co Üzznfos FAX-consisferzÍes e rnazi-
mais tp.x-coTtsistentes é como feito anteriorTítente para Q noção de coTt-
sãstênci.a.
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2) Uma FAX'es ruZzzra de Ã'rapa;e é uma esfrufura M fai gue (M,w) 1- p
para lodo w de M e todo p de FAX.

3) Dizemos qte p é TKX'satisfatÍuel se existe umn T.x-estrutura de Kripke
M e um mundo w em M fa/ que (M, w) 1- p. JVesse caso, dizemos sim-
plesmente que (p é Tp.x-sQtisfatíuel em N\.. Evidentemente (p é satisfatíuel
em M se rA* = 0.

4) D«d' lal = n, d.n.*"«.« po, Ü = <W:,r«,X:l,...,K:«,JCo.> «m«
pseudo-estrutura de Kril)ke, com Dc sendo considerado um outro
agente. Se lal = 1, então M = <W,a'w,KI,Koc> e X:t = X:oa

3) DefiTiimos Q noção de pseudo-satisfação em M., que devtotamos por

(M,««) 1:: p), de «.odo usua/, ezcefa p«a @,«u/as do lapa O.;@;
(M,«,) F D.@ ;', ' s.mente .., (M,««') k #,, p«« [o'i. «' .. M
aJ gue (w, m') C Kn..

6) Uma Q.x-pseudo-esfrzzfura é uma pseudo-estrutura M
(M, w) k p para toda w de M e lodo p de rA*.

+ tat que

7) Dizemos qQe uma fórmula p é rP.x-pseudo-sütisfatíuel se e:riste uma

rAX'pseudo-esfruftzra de /i'rãpÊe M e tzm mundo w ern M ta/ que

(M, «) b p. N«'' c«., di'-;' gu. p é r,.*-p..«d.-.«Zis/afú,e/ .«. Ú.

Veja que a pseudo-satisfação é definida sobre pseudo-estruturas para tratar
o operador -Dc como sendo um "agente sábio" que possui propriedades do
conhecimento distribuído.

Esta situação permite-nos construir uma estrutura do tiPO Mc;n que trate
o operador .Dç exatamente como qualquer um dos .K{,s, basta considerar,
para cada conjunto E Ü.*-consistente, o conjunto E/Da e a relação Koa
tal que (w,,wE') C Ko. se, e somente se, E/D. ç E' (E/-Do é de6nido
de modo análogo à E/-Ki, dada no Teorema 2.6). Do axioma (IKP) segue
que Kl:} (relação de acessibilidade para Dc com G = {i}) é igual a X:i. E
podemos mostrar que: se p é ü.x-consÍstenle, então p é FAX'saf s/afz'ue/, em
particular, que p é satisfatível.

Proposição 4.11.
Se (p é FKX'consistente, então (p é Tp.x-T)sendo-sütisfütíuel.

Demonstração. IFagin l22JI

A construção de M = <W, r.,, Ki,
+

,X:«,Ko.}, com (««:,'«,,) c X:o.
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se, e somente se, E/Dc Ç E', é idêntica à de Mc;., exceto pelo fato de uti-
lizarmos a noção de FAx-consistência ao invés da consistência usual. Nessas
condições (M,w,) 1- @ se, e somente se, @ C E, pczra E conlurzfo mazí-
ma/ D.x-cona stenfe. A demonstração é análoga a do Teorema 2.6 restando
somente o caso em que @ é da forma Z)aX (a argumentação para os casos
em que @ é uma proposição primitiva, tem forma de negação, implicação ou
-K{X é idêntica àquela feita no Teorema 2.6):

B se #' é da forma Z)cX. Suponha Z)aX C E e (M,mE) F -DaX. Logo,
X C E', para todo E' maximal rAX-consistente que contenha E/.Z)a.
Por outro lado, de (M, w:) F: DcX temos E" maximal rA,.-consistente

tal que (w,,w:«) € Kn.; e (M,w.«) F: X. Pela hipótese de indução
X g E", logo =X C E" contradizendo o fato de X C E". Portanto, se
-DcX C E, então (M, ?«,) F O.X.
Agora, suponha que (M, wz) l- -Dali e DcX g E. Então, X g E' para

qualquer E' maximal FAX-consistente que contenha E/-Da, logo --X c E'

para todo E' tal que (wE, w,,) C X:oc;. Porém, de (M, m,) 1- D.;X tem-
se que (M, w,,) f:: X, isto é, X C E' (hipótese de indução) para todo E'
tal que (w,,w,,) C X:O. . Como E' é maximal rA*-consistente temos
uma contradição, portanto se (M, w,) 1- DcX, então .D.;X c E.

+

+

Clontinuando, como qualquer conjunto E maximal rAX-consistente contém
FAX, pois toda fórmula @ em FAX é instância de algum axioma, então temos

F #, e @ C E. Portanto, M é FAx-pseudo-estrutura e p é D.x-pseudo-satisfatível.
Veja que, pelo item (4) na definição em 4.8, necessitamos verificar o caso

em que lal = 1; devemos mostrar que se M = <W,a-w,KI,X:oc), então
Ki = Koc. Como lzXI :: 1, então Dc = -D{.} e devemos ter a equivalência
entre X'i e Dti}, isto é, FAX contém o axioma (IKno), logo segue a tese. H

Observação 4.3.
Ara construção de M :: <W, a'w, Ki, . . . ,Kn,Koa>, da proposição ante-

rior, a relação Koc é subconjunto de (] Ki, isto é, se l.mx,'wx' ) é eleTnento de

KDc, entiío ç.uE.'uE- ) € Ki, o'ü seja, 'SJKi Ç E' para todo i em G. De fato,
seja + fórmula em EJKi, então Ki$ € 'Ê; como b Ki'Ü -+ Dc$ (axiomas
(IKP), (2KP) e S-KJ, segue gue .Dc@ € E, país E é maz ma/ rAX''onsãsfcH[C.
Desde que E.IDo Ç E' , temos que $ € E'

i€G

A última proposição permite-nos afirmar que se p é bons síenfe, então p é
satisfatÍue{.
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Proposição 4.12.
Se p é rhx-consistente, então (p é satisjatíuet numa estrutura em .M.«-+\

Demonstração. IFagin 12211

Pela proposição anterior, existe uma rAx-pseudo-estrutura M tal que p
é pseudo-satisfatível em M = <W, n-w, JCi, . . . , JC«, Ko.=>. Vamos considerar
M :: <W, n-w, JCI, . . . , JC«, X:n+l> em .A4ntl com Kn+l :: KOc e, para qual-
quer @, sda @ a fórmula obtida pela substituição de todas as ocorrências de
-Dc por /(n+l. Como p é pseudo-satisfatível em M, segue da definição de
pseudo-satisfação que # é satisfatível em M. Como X:Oa = Kn+l , então pela
nota 4.3 segue que K.+l ç n K{, logo (m, s) C X:«+] se, e só se, (w, s) € X:i,

para todo i em G. Logo, para todo @ e qualquer w em M, temos que
(M,m) f: -Dc#' se, e só se, (M,w) l- -K«+l@. Ou seja, para todo @ e qual-

quer w em M temos que (M,w) 1- @ se, e só se, (M,m) 1- @. Portanto,
como # é satisfatível em M p, também o é. H

E segue o teorema sobre a completude dos sistemas de conhecimento dis-
tribuído.

+

{€G

Teorema 4.13.

Kno rresp., Tno, S4no e S5#,) é como/efo em re/anão a .A4.l..i rr'esp., .A4n+l,
W;tl. . .U;ll:).

])emonstração. IFagin, 12211

SQa p válida em relação a .A,4. e suponha que p não é rAX-consistente,
isto é, y ----p em Kno + FAX (resp., Tno + FAX, S4no + FA* e S5no + rA*). Então

pela proposição anterior, temos que ---p é satisfatíve] em alguma estrutura
de .M«+l (resp., .A''Í:+l , .A4;j\.l e .A4l;Vi), contradizendo a validade de p. H

No entanto, o que desejamos é capturar todas as características de
Koc pelo operador .Dc, ou seja, obter uma estrutura em .A4. tal que preserve
a veracidade das fórmulas como na estrutura em .A,4.+i e de modo que
Koc = n K{. Para alcançar nosso objetivo estabelecemos o seguinte plano,
mostrar que:

l€

e se p é rAX-consistente, então p é rAX-pseudo-satisfatível

© se p é rAX-pseudo-satisfatível, então p é FAx-satisfatÍvel

Logo, se tomarmos FAX - Ü, temos a completude dos sistemas de conheci-
mento distribuído.

O primeiro item já foi tratado (Prop. 4.11)l para o segundo devemos
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estabelecer a igualdade entre Kloa e RX:i. Como já temos X:oc Ç OKi,

resta verificar em quais condições ocorre n Ki ç Koa Grosso modo, cons-

truímos uma estrutura a partir de múltiplas cópias dos mundos que estão
em n KÍ e que não estão em Kc, a âm de obtermos a igualdade entre Koc

e n x:Í. Mais precisamente, dado M = <1'Ç', a-n,,K-, . . . ,K,,>, construímos

M' = <W'', a-'w' , X: 1 , . . . , K'.} e uma função / : W'' --> W tais que os mundos

m' em M' sámu/am os mundos /(w') de W em M (s mu/ar significa que o
co«junto de fórmulas p tal que (M', t«') k: p e (M, /(w')) 1- p é o mesmo).
Para verificarmos as propriedades em M' necessitamos desembaraçar a
representação em grato de M numa .Honesta (ou árvore). -Desembaraçar M
significa "remover os laços" em M e a estatégia é como segue: dada uma
estrutura M = <H',a-w,Ki, . . . , XI«>, a construção dessa floresta (árvore)
se dá por níveis. O primeiro nível Ti contém exatamente os mundos de
W, então supondo definido TJ determinamos os outros níveis de modo
indutivo: para cada w de W, cada u de T.j e cada { de zX definimos o mundo
zw.,,:. O conjunto Tj+i do nível J + l consiste de todos os mundos z.,,,:
Graãcamente=

{€G {€G

Í€G

i€G

Ti

T2

201 to2' t03

-Zw,u,l ZU/,U,71

Tj

T.j+i

z.,,,{

'Zt ,'z'.s , u , Í , l @

Zt , =.s ,.u , { , l
'@ Zt,'s,u,Í,n'

T =lll'T*ij > i}

Figura 4.1: A floresta obtida a partir da estrutura M

Reíerimo-nos ao mundo z.,.,i como sendo o {-./i/Ào de u e a u como sendo o
paí de z....:
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Definição 4.9.
Seja M :: <W,n-w,/(ll,...,X:n> com w e s mundos em M. Z)ado um

caminho «)\.i\ .ut,ia, . . . ,IJ.-\.im--\ .'u«Lb (Dej. 4.S) de w a s umQ redução

desse caminho é obtido, substituindo cada subseqiiência consecl tida ma=i-
ma/ <uç,{ç,uç+t,ãçl-t,-..,u,-l,{,-i,u,>, onde ãç = ãç+t - = i,-i por
.uq,iq,u.). Um caminho é dito ser reduzido se for idêntico à sua redução.

Dada uma estrutura M = <W', rw , X:i , . . . , /C,,>, reconstruímos M' utilizando
a floresta (árvore) T, vede figura acima, de modo a obtermos certos tipos de
caminhos entre mundos.

De6nição 4.10.
Dado M = <W, n-w,KI,..., K.>, de.#námos M' = (W'', n-'w,',X: :,...,K .>

colho segse:

. Sela T = U {Tj l j ? 1} com Ti = W e, szzpondo de#nádo Tj,
leterminümos Tj-F\ como o conjunto de todos os mundos z..«.: deter-
mi"'d's p«« c«d. «- de W, c.d' « d' 'Tá e c.d. i de a. («ide $gu«

e T'r/ é o corÜunfo de murados em T, obt do a parar de M

b De$niTnos J W' --> W fa/ gue.

/(w) = « .e « C T:

/(z«,«,i);=w sez..,.: cTJ com j?2

B As funções de lialoração em x'w' são tais que, para cada u' de W',
fez7zos a''«/ :: n'/(w')

B Para cada i de à., €1 é o conjunto formado pelos T)ares tw.s) tais que
l.ti)}s) C K,i se, e se se, 8 e uln z-.filho de 10 e (..f(.lii), .fl.s» (i ICi.

B Consideramos üs relações ei conforme cada caso, pura cada i de 6.:
- P«. Knn é o fecho t««.iti«o d« «l«ção €1,

parca TÇ{ e S4nn , a relação K'i é o .fecho re$e=ãtia transitiuo de KT,
- para S5' , ei é o fecho re$e=iuo, simétrico e transitiuo de l

Z)aços w' e s/ 7zundos em M/ a sequezzcza <u/l,zi,u/2) z21
é um carninha printitiuo de lo' a s' se

, uÇ,.- 1 , {.. 1 , u'«>

. u'l = w'

e 'U =s'm
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. ub € n'', para l $ J < m

8 ãj € A, para l $ j < m

. ou (uÇ,ub+i) € X:"i, ou (ub+i,uÇ) C 7C"i,, para l $ J < m

Nesse caso, podemos chamar o caminho primitivo de àã-caminho primitivo
[Jm calminho é não-redundante se não existir j tat que 'uj -- uj-çZ e ij -- ij+\

Estas definições nos ajudam a tratar os laços devido à transitividade, sime-
tria e reHexividade das relações Kí. Note que (ui, ái, . . . , u.-i, ã«.-i, 'u.> é

reduzido se {j / áj+t e num caminho não-redundante não há subseqüência
consecutiva da forma <uj , áj, uj+ 1 , áj, uj>.

Proposição 4.14.
Dada uma esfruZurcz M em .A4«, se.fa M' a esfrzzfura ern .A4« da de#náção

4. 10. Então:

ã) Se w' e s' estão em M', então ez síe no mázámo um camaRÃo não
TedundüTtte de m' para s'

{{) l.w' ,s') C }C'i se e só se existe um i-caminho primitivo de lo' para s'

áêê) se (w',s') C K'i, enÉâo (/(w'),/(s')) C X:í

Demonstração

ã) De fato, pois cada mundo possui no máximo um pai e os elementos
em Xil', estão todos entre níveis adjacentes em T

{{) Para Kno verifica-se a afirmação pela própria de6nição de X:'{. Para os
outros casos suponha (w', s') C K'{. Se (w', s') C K"i, então existe um
ã-caminho primitivo de w' para s' Por outro lado, se (zo', s') g K"j,
então (m', s') é incluso em K'{ por alguma das propriedades de fecho.
Em particular, a transitividade de K'{ implica na existência de t' tal
que (m',t') e (f', s') são elementos de K"í, logo existe um á-caminho
primitivo de w' para s'
A recíproca decorre de modo imediato, pois em todos os casos K'i é o

fecho transitivo de Xl"{, então se existe um ã-caminho primitivo de m'
para s', tem-se que (w', s') C K'i-

ãÍ{) Para cada caso a propriedade se verifica: em Kj? temos que
(/(w'),/(s')) C JC{ por construção. Nos outros casos utilizamos o
item anterior e o fato de X:l. ser o fecho transitivo de KI' . H
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As relações K,, além das propriedades herdadas de KI', determinam a qual
classe de estruturas (.M,., .M;, .M;lt e ,M;'t, respectivamente) pertence M'

])eânição 4.11.

Dizemos que l ma estrutura NIL é de tipo árvore (ou trem-time) se pura
quaisquer w e s em M existe no máximo um caminho reduzido de w a s.

Observe que se M é de tipo árvore com w e s mundos distintos em M e tais
que(«,s) c X:{ e(««,s) c Kj, então { = j.

Definição 4.12.
Dada uma estrut%ra M e um muvtdo 10 nessa estrutura, denotamos por

:(«,«) o c.«J-f. d. fod« « /Ó,«.u/« p ['ás q«. (M,««) b p.

Outras propriedades de MI' são dadas pela próxima proposição

Proposição 4.15.
Z)ada uma estrutura M em .A4. temos gue

ã) M' é de lapa árvore

áá) ,f)ara quaZque7 w de M, ezáste w/ enl} MI/, fal que =(M..«) :; w(M',w')

áád) Para qualqzzer w/ de M/, ezisfe w em M, Za/ gue =(M,w) :: n(M'.w')

Demonstração. IFagin, 12211

Dada M = <W, a-w,Kt,..., K,.>, sda M' = <W', n'w,',K :,
forme a definição em 4.10.

, K',,>, con

á) M' é de tipo árvore.

De fato, tomemos P e P', caminhos reduzidos de w a s, vamos mostrar
que .f' :: P'. Considere P:; <ut,ái,u2,z2)... ,Um-llZm-llUrn> e /y ::

<u'i,{'i,u'2,á2,.. .,u'..i,á'..i,uÇ,.>. Como(u.j,uj+t) C K'.,, para l $

j $ m, segue que existe um {.j-caminho primitivo de uj para uJ+i e,
portanto, um ãj-caminho primitivo não-redundante de u.í para uj+l.
Seja P o caminho primitivo de w a s obtido a partir de .P, subs-
tituindo cada {j-caminho primitivo não-redundante de ul para uj+i
por <u.Í,{j,u.j+i), para l $ J $ m. De modo análogo, podemos obter

P' a partir de P'. Repare que P e P' são caminhos primitivos não-
redundantes e, pela unicidade, temos que P = P'. Como ambos são
reduções de P e P', respectivamente, ocorre que P -; P'. Portanto,
M' é de tipo árvore.
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á{) Para qualquer w de M existe w' em M' tal que =(M,w) :: -(M',w')

Para verificar que =(M',«') :: '(M./(w'» basta mostrar que (M', w') F p
se, e somente se, (M, ./(w')) k p. A demonstração é feita por indução
na forma de p. Se p é letra proposicional, segue da definição de que
n-'., :: n /(«') e os casos em que p é negação ou implicação também
decorrem de modo imediato. Agora, seja p da forma Ã.i@: vamos
mostrar que se (M, /(w')) k p, então (M', w') f: p, demonstrando que
se (M',w') F g, então (M',w') F p. Suponha que (M',w') F: Ã'Í@,
logo existe s' em M' tal que (W, s') € X:'i e (M',s') F @. Da hipótese
de indução e de (/(m'),./(s')) C X:í, segue que (M',/(s')) F: @. Logo,
(M', /(««')) K K'ÍÚ.

Para a recíproca, suponha (M', /(m')) P Ã'i@, isto é, existe s em M
tal que (/(w'), s) C Kí e (M, s) F: @. Por construção de T, z...,.: € T
Como /(,;,«,.:) = s e (/(«'),s) C KÍ, temos que (s,,...,.:) € X:"i.
Logo, (s,z...,,:) € JC'í. Da hipótese de indução e (M,s) F @ decorre
que (M',z...,,:) F @. Então, (M',s) F Ã.Í@.

Portanto, para constatar que dado qualquer w de M existe w' em M'
tal que =(h{,.) ;: =(M'.w')) e se tomar 'w' :: tz;, pois I' ;: Ti C T e
/(w) = w, para t" C W

ãii) A demonstração é idêntica ao item anterior, considere w /(«')

Com o que temos, podemos converter pseudo-satisfação em satisfação, isto
é, vamos construir uma estrutura em .A,{n tal que JCDc :; fl Xli.

{€G

Proposição 4.16.
Se tp é ri.x-pseudo-satisfntíuel, então p é i'.x-satisfaz(uet.

Demonstração. IFagin, 12211

Vamos separar em dois casos: lz\l = 1 e lzXI ? 2. Para o primeiro caso,
se p é D.x-pseudo-satisfatível, então existe M = <W, aw, X:i , Koc;> que satis-
faz p. Seja M = (W, a'«,Ki>, estrutura em .Mi (resp., -A'íT, MÍ' e .MT'*).
Como M é uma pseudo-estrutura temos, em todos os casos, que X:l = Xloa

Veja que se @ é uma letra proposicional, ou tem forma de negação, im-
plicação, .K.X ou -DaX, então (M, w) l: l)a@ se, e somente se, (M, w) 1: Kl@.
Evidentemente, que (M,m) 1: X"i@ se e só se (M,w) f: -D.;#', para toda
fórmula @, qualquer mundo w e G Ç Z\, não vazio.

Como p é pseudo-satisfatível em M, então p é satisfatível em M. De M
ser I'A*-pseudo-estrutura, segue que M é FAx-estrutura e © é Hx-satisfatível.

+
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Vamos considerar o caso lal ? 2. Pela proposição anterior (4.15) as-
sumimos, sem perda de generalidade, que existem M FAX'pseudo-estrutura

Irei-/{Ae e um mundo m tais que (M,w) 1- p. Observe que para Kno

(resp., Tnn, S4no e S5no) a estrutura M está em .M.+l (resp., -A''Í;+l, Mn+l
e .A4;l?ÉI). Então, considerando M = (WI, aw,Kt, . . . ,K«,X:oo> definimos

M :: <W, a'w, X:i , . . . , X:.>. Para Kno e Tnn, a relação X:i como sendo KáuKOcl
note que para TO, as relações Kj são reflexivas, pois Xlí e JCoc o são. Nos
casos de S4no e S5#, estamos considerando K{ como sendo o fecho transitivo

de /Ci U KOc, logo, para Knn (re$p., Tno, S4no e S5no), temos que M é ele-
mento de .A,'{« (resp., 'M;+i, M:\.i e .Ml;:Íi). Vamos mostrar por indução
na estrutura de @ que

+

(M,«) f::@ «, ' -m.nt. «, (Ü,-«) É:@

Para o caso em que @ é uma letra proposicional é trivial, pois a-w é o
mesmo em M e M. Se @ tem forma de negação ou implicação a demonstração
é imediata. Os casos interessantes são para @ da forma .l(iX e l)cX.

© @ é da forma Ã'iÀ.. Vamos mostrar (lue se (M,w) E KiX, então
(M,w) f:: Ã'iX. Suponha que (M,'w) F -KíX, então existe s em M
tal que(w, s) C Xlj e(M,s) F: X. Da hipótese de indução,(M,s) F: X.
Logo, (M, w) F: Kix.
Agora, assuma que (M,w) F -KiX. Para mostrar que (M, w) f: KiX,

basta verificarmos que (M, s) 1:: Ã.iX, para todo s tal que (w, s) c Á:Í.
Para cada caso, pela definição de Kí, se (w,s) C X:i, então existem
UI , . . . Um em W' tais que:

u]. = 'lu)

- Um = s e

- ou (u.j, u.j+i) C K{ ou (u.j, u,+i) C X:o., para l .g .j < m.

De fato, para KO e Tnn, cada K{ foi definido como X:Í UKOc e portanto
existe um {-caminho primitivo de w para s- Analogamente, para S4no

e S5no, pois cada K{ é o fecho transitivo de Xl{ U KOc.

Resta mostrar que (M, uj) l:: -KiX para l $ J $ ml. Fazemos isso por

indução em .j. Para J = 1, nada a fazer. Suponha (M, u.í) 1- KiX, para

algum J tal que l $ J $ / -- 1, vamos mostrar que (M, UZ) k: ÃíX. Para

o caso Kno, de Kí = Kí UKoc, e da hipótese, temos que (M, ul) 1: K{X.

+

+
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No caso T# (resp., S4# e S5no), usamos o esquema de axioma T. Do axi-

oma T e de (M, uj) 1- KiÀ., segue que (M, uj) 1- K,KiX. Como temos

duas possibilidades: (uj, u.j+i) € Xli ou (uJ,?ij+l) C Xloc;, decorre que:

- se («j, «,+:) C K:,

de (M, u.Í) f:: Ã.{KiX, tem-se que (M, uj+i) f:: KiX
- se (u:j, uJ) € Ko.,

pelo esquema de axioma (IK#), temos que .Ki.KíX -"> DlilÃ.',X,

logo (M, 'uJ) F: -K{KiX -} Z){íl-KiX e (M,uj) 1- DtíJA.ÍX. Da hipótese,

decorre que (M, uj+l) 1- KiX.
Portanto, (M, u!) E KíX, para l $ / $ m. E segue que (M, s) 1::: K{X,
logo (M, s) 1- X. Pela hipótese de indução, (M, s) h -/(ÍX.

e @ é da forma -DaX. Novamente, assuma que (M,w) F -D.X, então
existe s em M tal que (w,s) € X:o. e (M,s) F: X. Da hipótese de

indução, (M, s) F X. Como Koc Ç Xli, para cada { de G, segue que
(w, s) c JC{, para cada á de G, e (M, w) F l).X.
Para a recíproca: se (M,w) k D.X, então (M,w) f:: l).X, vamos

supor (M,w) F Z)aX e mostrar que (M,w) F -DaX. Pela suposição,
existe s em W tal que (w,s) € Ki, para á em G, e (M,s) F X. Pela
hipótese de indução, tem-se que (M,s) F: X. De (w,s) € X:Í, há um
caminhoPl:; <ul,{l,U2,Z2,...,Um-l7Zm l,Um> dew as em M tal que

cada ãj é l ou Z)c. Podemos assumir que PI é um caminho reduzido.
Analogamente, há um caminho P2 ;: <ul, ãi, U2, á2, . . . , Um-l, ãm-l, Um>

de m a s em M tal que cada áj é 2 ou Z)a (por hipótese n ? 2). Como
M é de tipo árvore, há no máximo um caminho reduzido de w a s em
M, logo PI = P2. Ou sqa, todo ãj em Pi é .Da. Do fato de PI ser um
caminho reduzido, o comprimento de PI é 1, isto é, (m, s) C X:oa. Por

fim, de (M, s) F: À. decorre (M, s) F: D.;X.

+ +

+
+

+

+

+

+

+

Portanto vale que se p é rAX-pseudo-satisfatível, então p é FAX-satisfatível

Com os resultados das proposições 4.12 e 4.16 podemos afirmar que:

Proposição 4.17.
Se tp é I'hx- coltsistente, eTttíio {p é TP.x-sQtisjQtíuel.
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Demonstração. IFagin, 12211
A demonstração é imediata de 4.12 e 4.16

Pela proposição anterior, segue que se p é FAX'satisfatÍvel em particular p é
satisfatível e para rAX - Ü, segue a completude dos sistemas de conhecimento
distribuído.

Teorema 4.].8.

.M.V e Mrnst). 4nn e S5n) é covnpíeto eni relação a .M. (resp., .õ"'lh,

Demonstração. IFagin, l22JI

A partir da Proposição 4.17, segue de modo análogo às demonstrações
dos teoremas de completude anteriores. H

Vimos no capítulo anterior que o conjunto de fórmulas válidas de
.A4. é caracterizado por Kn e que o conjunto de várias subclasses de .A4.
(M:, .U;l', .U;l'' e .Mãr') são caracterizados por outros sistemas ( T., S4.,
S5. e KD45«, respectivamente). Neste capítulo, verificamos que esta pro-
priedade se mantém, mesmo com a inclusão dos operadores Oa e l)c ao
sistema Kn e suas extensões. Finalmente, ao término dos capítulos 2 e 3
observamos a equivalência entre f- e 1= em todos os sistemas de conheci-
mento apresentados. O que permite falar sobre consistência e provabilidade
em termos de satisfatibilidade e validade, porém há uma diferença na forma
em que os resultados foram apresentados, as estruturas Mc,. e as baseadas
em M diferem das Mv, quanto à construtibilidade efetiva, pois as últimas
são finitas e possibilita tratar o problema de decidir se uma dada fórmula
é provável e portanto válida em alguma classe de estruturas. O assunto do
próximo capítulo é resolver a questão de decidibilidade e analisar a complexi-
dade computacional do problema da satisfatibilidade nos diversos sistemas
de conhecimento apresentados.





CAPÍTULO 5

Decidibilidade e
Complexidade

Grosso modo, estamos interessados em classificar certos tipos de con-
juntos de fórmulas, medindo a dificuldade em determinar se um objeto per-
tence ou não a um dado conjunto, se um tal método de decisão existir. O
objetivo é estudar a complexidade do problema da validade para os sistemas
de conhecimento, que é determinar se unia dada fórmula pertence ao con-
junto de fórmulas válidas em relação a uma classe de estruturas.

Uma situação em que é interessante o reconhecimento de fórmulas válidas
é o de um agente cuja base de informações é caracterizada por uma coleção
I' de fórmulas. Suponha que (p. é a conjunção de todas as fórmulas em I';
caso o agente queira saber se uma determinada informação @ decorre das in-
formações que possui ele deve verificar a validade de p. -+ @. Em situações
práticas, podemos nos restringir a análise da validade de fórmulas da forma
J(,p, o Ki'd'; para maiores detalhes consulte Halpern l24, sec., 3.2; 4.4.1 e
7.31 e Levesque IS21.

Para tratar da complexidade computacional das lógicasl de conheci-
mento, seguimos o seguinte roteiro: mostramos que existe um modo de
decidiu a pertinêncial a seguir estudamos a dificuldade do processo de de-
cisão em termos de sua corrzp/ezádade compufacãorza/, em função do tamanho
da entrada. Para a segunda parte, necessitamos exibir os limitantes inh-

iAo falarmos de uma lógica estamos nos referindo a um sistema axiomático e sua
respectiva classe de estruturas. A complexidade computacional refere-se ao problema da
satisfatibilidade para esses sistemas

2Está fora do escopo deste texto fornecer um estudo aprofundado dos conceitos sobre
decidibilidade.
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dor e superior dos recursos (tempo e espaço) gastos no processo de decisão.
Exibir um limitante superior significa explicitar um algoritmo que resolva o
problema. Por outro lado, para avaliar a eficiência de qualquer algoritmo que
solucione o problema é necessário ter como parâmetro um limitante inferior,
mostrar os recursos gastos por qualquer algoritmo que resolva o problema.

Seguindo o roteiro mencionado, dividimos este capítulo do seguinte
modo: começamos estudando a decidibilidade dos sistemas de conhecimento,
antems porém analisamos o proa/ema de ueriBcação de modelos (zrzode/-

cÀecX;ãng). A seção seguinte introduz noções básicas sobre a teoria da com-
plexidade e enuncia alguns resultados obtidos por Stockmeyer e Meyer eln
1761 e por Ladner em 1481. Na próxima seção examinámos alguns resultados
sobre /VP-conlp/el'ude para S5 e KD45. Na seção 5.4 exibimos os limitantes
inferiores para K. T e S4. Em 5.5 determinamos os limitantes superiores
utilizando o método de tableaux. Finalizamos estendo o método para obter-
mos procedimentos de decisão para sistemas de conhecimento comum.

Ressaltamos que este capítulo visa complementar a caracterização dos
sistemas de conhecimento dada pelos capítulos anterioresl uma outra forma
de caracterizar os sistemas apresentados é de acordo com a classe de com-
plexidade computacional a que pertencem. As demonstrações são todas
baseadas em argumentações sobre propriedades das estruturas de Kripke,
pois os resultados aqui expostos dependem fortemente da semântica ado-
rada para os sistemas de conhecimento.

5.1 Decidibilidade

Somente a partir dos trabalhos de Church, Gõdel e Turing é que se obteve
uma definição robusta para a idéia de um problema ser cornpuÉaci07za/mente
dec düe/ (ou se/ú'ue/), o que permitiu urna série de refinamentos, além da
simples classificação entre decãdz'ue/ ou árzdecádz'ue/. Um exemplo desse re-
finamento íoi dado por Cook (1971) mostrando que o problema da satis-
fatibilidade de CP é /VP-corrzplefo. Diversos resultados se seguiram: Stock-
meyer e Meyei (1973) mostraram (lue os problemas de decidibilidade podem
ser precisamente caracterizados em termos de sua complexidade computa-
cional, Ladner (1481 - 1977) demonstrou que o problema cla satisfatibilidade
para S5 é JVP-como/eZo e que a satisfatibilidade pala K. T e S4 é ps'p,ac'#-

comzp/e/o. Fischer e Ladner (1291 - 1979) obtiveram um limitante inferior
para o PDL. Halpern e Moles (1361 - 1992) exibiram resultados para sis-
temas multi-agentes e niostrararn que os sistemas envolvendo conhecimento
comum tem complexidade É'xpr/WE, resultado baseado nos fatos obtidos da
ailáiise do PDL.
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Nesta seção resolvemos primeiramente o problema do modal-cÃecAirzg,
isto é, a questão de decidir se uma fórmula é satisfeita em um certo mundo
numa dada estrutura de Kripke. A análise deste problema mostra-se essen-
cial para o problema da validade, que é o tópico principal deste capítulo.

Proposição 5.1.
Oados M, -« C M e p C K.('PI, ezisZe um a/g-if«.o qu. uerÚca se

(M, «) F p '«. l.«.p. o(llmll . IPI).

Demonstração. IHalpern IS6jl
Utilizamos a notação O para denotam a medida do tempo computacional

gasto: O(ljMjl - IWI) significa que existe uma constante c > 0, independente
da estrutura M e de p, tal que para quaisquer M e p o tempo para verificar
se ç' é satisfeita em M é feita em, no máximo, c . jjMjl . lpl passos.

Para verificar a satisfatibilidade de p em M, basta checar a satisfatibili-
dade de todas as subfórmulas de (p em cada mundo de M. A idéia é utilizar
as subfórmulas de p para rotular cada mundo em MI este procedimento pode
ser feito em tempo O(ljMll . lpl). De fato, considere a lista pt,. . .,p. con-
tendo todos os elementos de Sub(p) em ordem não decrescente de tamanho,
logo gm = p e se p:j é subfórmula de Wi, então .7 < /. Note que m $ 1pl, pois
IStió(p)l $ 1pl (Prop. 3.10). Se @ C Sub(p), então @ ocorre no rótulo de s

em M se a-. ('/') = T, caso contrário ---#' ocorre no rótulo de s. Mostramos por
indução sobre j (índice da lista de subfórmulas) que a atribução de rótulos
para cada mundo em M pode ser feito em tempo O(jjMjl j).

Para a base, j = 1, pJ é letra proposicional e é imediato. Para o passo
indutivo suponha que a afirmação se verifica para .7, l IÇ j $ /, vamos
mostrar que vale para J + l. Os casos em que pz.bi é letra proposicional, tem
a forma de negação ou implicação são imediatos. Vamos verificar o caso em
que pz+i é da forma .líípj com J < i+ 1. Note que Kíp.j ocorre no rótulo
de s se, e somente se, todo t tal que (s, í) C K, for rotulado com p.j. Como
pela hipótese de indução, cada mundo em M tem em seu rótulo pj ou --p.j,
então para decidir se pl+t ou '-pl+l ocorre num rótulo gastamos O(jjMll)
passos. Logo, a atribução de rótulos para cada mundo em M pode ser feita
em tempo O(ljMjl - J). Portanto, se considerarmos todas a subürmulas de
ç', gastamos O(jjMjl IWI) passos. Finalmente, para verificar se (M,lo) f: p
basta checar se p. ocorre no rótulo de m. a

Este resultado vale pode ser estendido para a linguagem Kj;(a')

Proposição 5.2.
Dados M, m C M e (p C Kj;('P) ezlsle zzrn alvor frrzo q'ue uerlPca se

(M, 2.ul f: p em tempo O(llK'ril . lç ).
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T)nmonal-rnPãa

Seja G Ç A com lal = 7z. Como na proposição anterior, procedemos
por indução, restando analisar os casos em que pz+i é da forma -Ecpj ou
CcpJ com j < i+ 1. Porém, ao invés de utilizarmos os elementos em
SuZ,(p), usamos o conjunto Suóc(p)(Def. 4.5) com IS'ub.(p)l $(n+3) - lpl
(Prop. 4.4). Considere p/+i da forma EapJ. Pela definição (lc) em 4.1
((M,m) k -Ec@ se, e só se, (M, zu) F Ã,@, para todo á C G), de lal $ 7z e
da hipótese de indução, cada mundo em M tem em seu rótulo pj ou =pj,
então para decidir se pl+i ou ''ç'z+i ocorre num rótulo, gastamos O(7z ljMjl)
passos. Para o caso em que pl+Í é da forma C'apj, o processo é análogo,
basta considerar a Proposição 4.1, que diz que: (M, m) b Ca@ se, e soírzenZe

se, (M, s) 1- @ parca lodo s G-afárzgüe/ a pari r de ul. Logo, a atribução de
rótulos para cada mundo em M pode ser feito em O((rz . J) . ljMll) passos.
Considerando todas as hrmulas em Suba(p) gastamos O(7z2 ljMjl . lpl), isto
é, O(jjMjl . lpl) passos Analogamente, para verificar se (M,w) h p, basta
chegar se p. ocorre no rótulo de 'm. B

Em geral, não há como verificarmos se uma fórmula é verdadeira em um
dado mundo numa dada estrutura de Kripke se esta for inf:imita, porém pelas
proposições anteriores a checagem é factível para estruturas finitas. Note
que os resultados das proposições apresentadas independem do número de
agentes e se verificam para qualquer subclasse cle .A4. . Apesar de não termos
apresentado estruturas finitas para os sistemas de conhecimento distribuído,
estes são decidíveis (c./. Faginj24, pág. 641), porém não fazem parte de nossos
estudos.

Pelos teoremas 3.13 e 4.7 sabemos que se uma brmula p de K.('}) ou
de K=('}) é consistente, então ela é satisfatível em alguma estrutura finita.
O que permite a analisar o problema da validade3: dada ?zma /órmzl/a p e
umü classe de estruturas .M.«. exibir umu ctlgoritmo que decide se tp é válida
em .M« (isto vale para qualquer subclasse de ./U«). Como o problema da
validade e o da satisfatibilidade são complementares, pois tina /órmu/a é
uáláda se, e some7zle se, sua negação não é saías/afz'ue/, temos que se existir
um algoritmo que decide a satisfatibilidade de p, podemos testar a validade
de p tomando como entrada =p e vice-versa. Assim, pelas proposições
anteriores afirmamos o seguinte resultado.

Corolário 5.3.
O p«bl'«« d« u-li.l«.le pü« M« («sp., M'.:, M':, mT' e M':') é

decidi'ue\.

3Lembramos que o problema da validade, para os sistemas aqui apresentados, torna-se
interessante nos casos em que a classe das estruturas é a classe de todas as estruturas
sobre alguma classe de frames
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Existe um algorítmo que decide se uma dada fórmula p é válida em
relação a .M« (resp., M:, m;l', M;l't e .M;llt). De fato, basta observar

que p é satisfatível em relação a .A4« (resp.. .A''Íl;, .M:*, M;l't e my*) se, e
somente se, --p não for satisfàtível em relação a M« (resp., .Uj;, .A''Í;lt, .A4«'
e ,A4#ü). Logo, pelas proposições 5.1 e 5.2, basta checar se --p é satisfatível
em relação à M« (lesp., -'\''Z:, .,U;l', .M:'' e MÊ"). H

E como conseqüência dos teoremas de correção e completude, que mostram
a equivalência entre F- e f::, temos que:

Corolário 5.4.
O problema da prouaó /idade para K,} rresp., T., S4., S5« e KD45«J e

KJÍ rresp., T:, S4j{, S5ji e KD45j;,) é decádúe/.

T)nm nn e+ rnp; a

Pelos teoremas de correção e completude, de cada um dos sistemas men-
cionados, decorre que p tem uma dedução em K« (resp., T., S4., S5. e
KD45.) e KC (resp., Tj:, S4j;, S5j: e KD45j;) se, e somente se, g é válida em
relação a M« (resp., 'U;l, M;l', M;'t e .M:r'). a

Note que este último resultado apenas constata (]ue a fói-mula p possui uma
dedução, não exibe a dedução no respectivo sistema axiomática. O leitor
poderá encontrar em l24, págs. 65, 91 e 921 dicas para a construção efetiva
de uma prova (dedução) para p.

Uma vez que mostramos que os problemas mencionados são decidíveis.
devemos analisar o quão complexo é este processo, ou seja, vamos estudar a
complexidade computacional do problema de decisão. Isto pois os problemas
decidíveis podem ser caracterizados de acordo com a classe de complexidade
computacional a que pertencem (c/. Stockmeyer j7SI). A tabela a seguir
antecipa os resultados que desejamos:

EXPrrwE-completo

Tabela 5.1: Tabela da complexidade do problema da satisfatibilidade

Como acabamos de comentar, satisfatibilidade e validade estão intimamente
relacionados e, portanto, os resultados apresentados na tabela podem ser in-
terpretados em termos da complexidade do problema da validade pala os
sistemas de conhecimento. Poi exemplo, pela tabela vemos que o problema
da satisfatibilidade para S52 é psP,ac-E-completo, mias pspicx' é fechado sob

S5i, KD45i K., T., S4. rz ? l  
  S5., KD45. rl ? 2 $4=3Ê=:kbãB=';í5r
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o complemento, então o problema da validade para S52 é psPncE-completo.
Para esclarecer os termos utilizados na tabela e no parágrafo anterior

elaboramos uma seção para expor a notação, os conceitos básicos e resulta-
dos necessários.

5.2 Preliminares

Apresentamos de modo resumido os conceitos necessários para tratarmos
da complexidade computacional dos sistemas de conhecimento. Primeil-a-
mente, apresentamos a notação, alguns termos específicos e resulta-
dos básicos seguindo Hopcroft e Ullman j4S, cap. 101), por comodi-
dade efetuamos uma ou outra alteração seguindo Garey e Johnson 1301,

Stockmeyer e Meyer 1761 e Ladner 1481. A seguir, introduzimos as classes
de complexidade que nos interessam. Finalizamos a seção apresentando
definições, noções e resultados sobre ./'órmuZas Z)oo/Canas quarzfl$cadas, con-
forme Ladner 1481 e Stockmeyer e Meyer 1761.

5.2.1 Máquinas de Turing e Comp]exidade Computacional

Adotamos as máquinas de Turina (MT) como modelo para medir a tempo
e espaço gastos em uma computação4. Lembrando que, a uma MT, estão as-
sociados alfabetos de entrada (E:l.) e saída (Eo..), uma fita de trabalho, um
conjunto finito de estados, um estado inicial e uma função de transição.
Dada uma entrada a (elemento de uma linguagemÕ E;.), uma computação
emz de MT sobre p é uma seqüêmcÍcz ./irz fa de corz#gurações de MT. Uma
máquina de Turina é dita ser deferr7z rzúí ca se em qualquer passo (con-
figuração) numa computação o próximo passo é unicamente determinado.
Por outro lado, uma MT é rzão-de/errnánúÉ ca se houver passos em que o
próximo passo não é unicamente determinado, dentro de um conjunto finito
de escolhas.

O tempo de uma computação é medido pelo tamanho da sequência de
configurações da computação em função do tamanho da entra(la, mais pre-
cisamente, dizemos que MT cozrzpufci em tempo í : N > N, se para cada z/i,
qualquer enfiada a de tamanho lal = zrz, a computação de MT sobre cv tem
comprimento menor igual a t(m). O espaço utilizado por unia computação

anão entramos em detalhes da teoria da compulaçào ou sobre as máquinas de Turina
ao leitor que desejar maiores informações indicamos Hopcroft e Ullínan l4õ, cap. 101

'Dado um alfabeto E denotamos por E* o conjunto de todas as sequências $nitas com
postas por elemelltos de E. Chamamos de linguagem qualquer subconjunto de [
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é medido pela ./iía de f7'aba/Ao, isto é, MT compzzfa em espaço s : N -} N se
para cada m qualquer entrada a de tamanho m a computação em MT de a
utiliza no máximo s(m) células distintas na fita de trabalho. Dizemos que
uma computação é log-espaço se para cada entrada a de tamanho lal, a fita
de trabalho da MT utiliza no máximo log lal células distintas.

Considere I' Ç E;., uma linguagem, r é decádúe/ (ou como'ufáue/) se,
e somente se, existe uma MT tal que MT gera algum símbolo en] E8.t, para
qualquer a C I'. Também dizemos que I' é decldüe/ em tempo (espaço) não-
deÍermínúÉ co r se I' é computável por uma MT não-determinística e cujo
tempo (espaço) de computação é r pata qualquer entrada em E;.. Definimos,
de modo análogo, a noção de corri.pufáue/ em tempo (espaço) deferrnÍnísÉáco.
Por fim, dizemos que uma função ./' : E;. --> E:ã.t é computável em tempo
(espaço) z' se possui uma MT determinística que computa qualquer entrada
de E:;. em tempo (espaço) r. Além disso, quando MT pára a computação
sobre a entrada a, exibe como saí(la /(a).

Uma função é dita ser c07rzpufacionalmenfe z'edufz'ue/ a outras se esta
requer menores recursos para sua computação. Mais precisamente, dados
Fi. Ç E;. e ro«t Ç E:g.., dizemos que I'i. é redufz'ue/ ez/l tempo po/ãrzomÍa/ a
ro« (rl« $1..i rO.t) se, e somente se, há uma função ./' : E:;. -} E;.t com-
putável em fentpo polirzonlÍa/ e tal que para todo a c E;., a C I'i« se, e só
se, ./'(Q) C RODE. De modo análogo definimos a noção de /og-espaço redufúe/.
E por último, I'Í. .Çz.g zi. I'o«t se, e somente se, existe / computável em
rog-espaço e uma constante c positiva e não nula tal (lue l./'(a)l $ c . lal para
todo a C I'i.. Conforme Stockmeyer e Meyer 1761, as relações $Zog e $!og lÍn
são transitivas e $!og é reflexiva. A seguia', utilizamos as máquinas de Tur-
ina para determinar classes de complexidades e as deduções para estabelecer
relações entre essas classes.

5.2.2 Classes de Complexidade

As classes de complexidade que nos interessam são p, wp, pspAcr,
Expr/AÍE e /VÉ'xpr/WE. Dizemos que uma linguagem I' Ç Ei. pertence a
classe p (resp., /vp, psp,aax', Expr/m e /VExpr/wz) se, dado um elemento.

existe urna MT determinística (resp., não determinística, determinística, de-
terminística e não determinística) que decide se a C E;. pertence a I' em
tempo polinomial (resp., tempo polinomial, espaço polinomial, tempo expo-
nencial (2al'l com d constante) e tempo exponencial) em hlnção do tamanho
(ta entrada ( lal) . Algumas relações enfie as classes apresentadas são conheci-
das, por exemplo, sabe-se que: p Ç ]v/' Ç pspHCE Ç expr/WE ç XEx; r/wr,
p / xpr/b/E e que ivp / /VE'.rpr/WE, porém é problema em aberto se
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as outras inclusões são ou não próprias. Outro fato conhecido é que o
não-deíerm númo não acrescenta nenhum ganho em relação a computação
psp,4c'x', isto é, são equivalentes as computações em psp,4cr determinística
ou não-determinística (um resultado de Savitch 1721 implica que pspuc'E =
NPSPACE\.

Para qualquer classe de complexidade C, podemos definir a classe ca-C
formada pelos conjuntos cujo canzp/emenío é elemento de C:. Veja que se MT
decide a pertinência sobre um conjunto de modo determinístico, então é fácil
converter MT numa máquina MT' que decide a pertinência sobre o comple-
mento do mesmo conjunto utilizando os n)esmos recursos de tempo e espaço
(MT' aceita a entrada se e somente se MT a rejeita). Logo, para qualquer
classe determinística C vale que C :: co-C, em particular para p, pspAC'E e
Expr/wx. O mesmo não ocorre com algoritmos não-determinísticos, assim
não sabemos se xp = co..-NP'

Caracterizamos as classes C-dilD'c{/, C- como/eZa e C-Zog-espaço-como/elo
como segue: uma linguagem é dita estar na classe C-alÍNea/ se para qual-
quer elemento de C houver uma redução em tempo polinomial à linguagem
dada. Um elemento está na classe C-como/ela se é elemento de C e (:-dl/z'c{/.
Dada uma classe C, uma linguagem está em C-/og-espaço-comzp/e/o se for
elemento de C e se qualquer outro conjunto da classe é /og-espaço-reduZíue/ a
ela. Vale lembrar que Cook (li41 - 1971) mostrou a existência de con.juntos
/og-espaço-c07np/elos na classe /vp, enquanto que Stockmeyer e Meyer (l7õl -
1973) mostraram a existência de conjuntos /og-espaço-conzp/elos em pspucE
(vide na próxima seção, fato 5.SI.

Podemos exemplificar a utilização dessas classes através de um fato
demonstrado por Clook. Ele mostrou que o problema de determinar se uma
formula do cálculo proposicional clássico é satisfatível é ivP-como/efo. Isto
significa que se íbr possível encontrar um algoritmo que decida a satisfa-
tibilidade de fórmulas em CP em tempo polinomial, então qualquer outro
problema da classe ivp também possui um algoritmo que decide o problema
em tempo polinomial. Como a satisfatibilidade e a validade são problemas
complementares, se o problema da satisfatibilidade para alguma lógica é
completa pala alguma classe de complexidade C, então o problema da vali-
dade é co-C, eni particular o problema da validade de CP é co.../VP-como/eZo.
Outras situações estão expostas na tabela 5.1. Como comentainos, o prob-
lema da satisfatibilidade para S52 é PAPA(.'E-completo, isto é, ezísle ur/z a/-
goritTÍLO que decide se umQ fórmula é sütisfütÍuel em relação CL .b.,{qsl e cuja
computaçiío ocuT)a espaço poLinominl, ülént disso tluctlquer problema pspAcn
T)ode ser ehcientemente reduzido üo l)robtemu da sutisjcLt'ibitidaí],e T)ara S5'Z.

O\roja (lue se p = .vp, então wp ca-'vp, porém colljectura-se que :xp # ca-A'p
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Por outro lado, como psp,ac'B é uma classe de complexidade determinística,
então o problema da validade para S52 é também psp,acE-completo.

Diversas lógicas foram estudadas em termos da complexidade dos pro-
blemas de satisfatibilidade e validade, muitas sendo completamente carac-
terizadas pelas classes a que pertencem esses problemas. Para nós, são
relevantes alguns resultados sobre a /óg ca das /órrnlz/as óoo/ealzas quantl$-
cadas, pois nossos estudos são calçados nas análises feitas por Ladner 1481,

por exemplo, para mostrar que a satisfatibilidade para K, T, S4, S52 e KD452
é / spHC'E'-dll/üi/ ele fez uso da lógica booleana quantificada. Apresentamos a
seguir somente as idéias necessárias aos objetivos deste capítulo, não é nosso
objetivo nos alongarmos sobre o assunto.

5.2.3 Fórmulas Booleanas Quantificadas

Basicamente, definimos a /ógáca das /órmu/as boo/earzas quanf2$cadas
como sendo composta pela linguagem CP(©). O conjunto QBF((D) das
/órmulas booleanas quanfl$cadas é o menor con.junto contendo todas as
fórmulas de CP(©) e tal que se Õ C QBF('b) e :r C ®, então Vz/i
e 3z/7 também são e]ementos de QBF(a'). Os quantificadores V e]
amuam sobre os valores verdade T (ou 1) e l (ou 0). Dizemos que
uma fórmula booleana quantificada (ou qb./) é óern-./'ornada se todas
as variáveis estão quantificadas. Estamos interessados apenas nas qb/'s
bem-formadas e que estejam no formato p7enez, isto é, brmulas na
forma: Qizt(22z2 ' ' . Q.z./3(ri,z2, . . . ,zm), com (2.Í C {V. ]}, z.j variável
(l $ .j $1 m}) e P(zl , z2, . . , ;«.) fórmula de CP('>). Chamamos a ürmula H

dc malráz da qb/. Dada uma qb/, dizemos que ela é válida se, e somente
se, o valor-verdade de sua matriz for l (T). Note que na lógica QBF não há
distinção entre verdade e validade.

[ntuitivamente, a ]eitura que fazemos da Mrmu]a ]zP(z) é a de que

e:«{sfe u«.« «/o«ção p"a z ZaJ q«e /3(z) é ue,d«de{«, analogamente VzÕ(:«)
diz que par'a qua/quer ua/oração para z 0(z) é uerdadeírü. De modo mais
gera[, para: Qtzi(22z2 ' ' ' (2m/«.#(zt,z2, . . . ,z,,.), se Q.Í = ], erzfão ezisfe
uma uatoração paT'a =j tat que Qj-+\zj+\ ' ' Qm=«13( ' ' ,xJ-+-,.. . ,=.) é ver-

dadeira. Por outro lado, se Q.i = V, erzíão para qtza/quem ua/oração para zj
''"''-;' q«' Qj+i"J+l '. . Q«z.#(' ',z.j+i,... ,z.) é ««d«d.i".

Podemos associar o processo de determinar se uma qb/ é verdadeira ou
falsa à construção de uma árvore de valoração. Grosso modo, cada simula
da forma Vz/3(z) é substituída por Õo '"\ PI e ljz/i(z) poi Õo V Pi , tal que ao
(resp., /gil) é /q(z) com todas as ocorrências de z substituídas poi 0(resp., l).

Vejamos um exen)plo: considere a Mrmula Vplq((p --> aq) D. (--q -} p)) e a
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respectiva árvore das possíveis valorações das letras que ocorrem na matriz

0 l P

l

Figura 5.1: Árvore quantificada

Ektivamente, a construção da árvore (atribuição de valores-verdade) se dá
pela leitura da qb/, da esquerda para a direita; os nós da árvore são rotu-
lados com as respectivas valorações das letras do escopo do quantificador.
A valoração ocorre do seguinte modo: se o quantificador encontrado for o
universal, todas as valorações (distintas) possíveis a variável de seu escopo
são consideradas, isto é, tomamos os valores l e 0. Por outro lado, se o quan-
íicador íor o existencial tomamos ou o valor l ou o valor O. Os colectivos
lógicos funcionam como eni CP. Assim, o quantificados universal ramifica-
se em dois, enquanto que o quantificador existencial estende-se num único
ramo. Veja que a validade de uma qb/ ocorre se, e somente se, existe uma
árvore para a çó.f tal que as valorações asseguram que a matriz assume valor
l em alguns nó folha.

A correspondência entre as qb./'s e as fórmulas modais dos sistemas de
conhecimento é apresentada na seção 5.4 (Teor. 5.10). Por hora definimos
certos conjuntos de qb/'s utilizados por Stockmeyer e Meyer 1761 e Ladner
1481 para estai)elecer alguns resultados sobre a complexidade para QBF

Definimos os conjuntos Bj, para j € N e .j ? 1, de modo indutivo
(para maiores detalhes consultar 1761): Bi = {/7(x) l axl#(x) H lj}

com X = zlz2 ' ' ' zm seqüência de variáveis que ocorrem em #. Se .j ? l,

B.j(Xi,X2,...,Xj) l ]XtVX2lX3 ..Q,X, l#(XI,X2,...,Xj) n il}
com QI = V se / par e Q/ ' ] caso contrário. Por fim, B, = U Bj. Veja

que Z?i é o conjunto de todas as brmulas satisfatíveis de CP e B. o conjunto
de todas as qb/'s válidas. E segue que:

.jeN

Fato 5.5.
\) (StockmeUer e Me'yev I'761) B« é tog-espaço-coTTtpleto em pspACE

2Õ (Cook li41) B\ é log es'pcLço completo em NP

O fato em (1) decore da transitividade da relação $!.a (c/. Stockmeyer
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1761), diz que todo problema computável em psp,4cE é /og-espaço-redutível a
uma linguagem, por exemplo, I' se pudermos mostrar que l?.J é /og-espaço-
redutível à I'. Esta caracterização de -B« e Bi pela classe de complexidade
à qual pertencem é utilizado direta ou indiretamerlte nas seções seguintes.
Ladner, utilizando a transitividade de SI.g e o fato em (1), estabeleceu
relações de complexidade, via reduções log-espaço, de B. com os sistemas
modais entre K e S4 (c./'. teor. 3.1 1481). Essas relações são fundamentais
para os resultados apresentados na seção 5.4. Ladner utilizouZ o fato em (2)
para o estudo da complexidade de S5, assunto da próxima seção.

5.3 A classe de complexidade de S5 e KD45

A partir desta seção iniciamos, propriamente dita, a análise das com-
plexidades dos sistemas de conhecimento. Esta seção trata especificamente
dos sistemas S5 e KD45. Desde que S5 e KD45 são extensões de CP e este
é wp-completo, então supõe-se que S5 e KD45 estão em classes tão difíceis
quanto CP. No entanto, Ladner mostrou que a adição de operadores modais,
pelo menos para S5, não aumenta a complexidade, resultado análogo vale
para KD45. A estratégia para mostrar que S5 e KD45 são XP-completos é
verificar que a satisfatibilidade nesses sistemas ocorrem em estruturas finitas
com poucos mundos possíveis.

Proposição 5.6 (Ladner).
Uma fórmula p é sütisfütíuel em S5 se, e só se, é satisfeita numa estou

luta .A4Tst corri pe/o n7zerzos lpl mundos.

Demonstração. IHalpern IS6ll
Vamos mostrar que se p é satisfatível em S5, então ela é satisfeita numa

estrutura em .A4Tst com pelo menos lpl mundosl a recíproca é imediata.
Suponha que existe M C .AaT'l tal que (M, m) 1::: p, então, pela Proposição
3.7, podemos afirmar, sem perda de generalidade, que M = <W, a-w , Kt> com
/Ci universal. Vamos construir uma estrutura M' usando como rehrência um
subcorljunto de Sub(p) tal que M' = <W', n-l,,, X:'> com W' Ç W, IW'l $ 1pl

e para todo m' C W'' vale que (M',u/') 1: @ se, e só se, (M, m') k @, para
+ c S«bÇP).

Considere I' Ç Sub(p), com I' contendo todas a fórmulas da forma KiX
que sejam falsas em m: F = {@ c Suó(pl l @ = Â.'tX e (M,'w) b --ÃiX}.
Logo, para cada KiX de I', existe s* c H' tal que (M,s*) f= --.X. Então,

'0 problema da satisfatibilidade em S5 é /og-espaço-redufíz/e/ a wp (c/. Ladncr l48,
teor. 6.2i).
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definimos a estrutura M' = <W', n'h, K'> tal que W'' = {w} U {s*lK'iX € 1'},
a'{,, a restrição de n-w a H'' e X:' universal em m''. Como jl'l $ SuZ)(p) $ 1pl,
então ln''l $ 1pl. Resta mostrar blue (M,s') k @ se, e só se, (M',s') k @,

para quaisquer @ de S'ub(p) e s' de W'. A demonstração segue por indução
rlo tamanho de @.

Para os casos em que @ é letra proposicional, tem a forma de negação ou
de implicação, a demonstração é trivial, pois W' Ç H'' e n-h é a restrição de
a-w a W'. Analisemos o caso em que @ é da forma Ã.IX: mostramos primeiro
que se(M,s') f: @, então(M',s') F @. Seja s' € W' com(M,s') k: ÃiX,
então (M,Z) F X, para todo Z de W tal que (s',f) C Kt; em particuiai,
vale que (M',[) F X, pata todo f' de H''' com (s',í) C X:l. Peia hipótese
de indução, se (M',t) f::: X para todo f de H''' tal que (s',í) C KI, então
(M', ;') F:: Ã'-À..

Para a recíproca, usamos a contra-positiva, suponha (M, s') F: Ã'tX, isto
é, existe t em H' tal que (s', /) C Ki e (M, t) F =X. Desde que KI é universal,
segue que (it,, í) € X:t e (M,m) F =KIX, ou seja, Ã'iX € 1' e existe s* C M
tal que (M, s*) f::: --.X. Por construção, s* C W' e pela hipótese de indução
(M',s*) k =X. Como ls',s*) € K; temos que (M',s') F: Á'X.

Portanto, (M,s') F @ se, e só se, (M',s') 1:: @, para toda subíórmula
@ em Sub(p) e qualquer s' de W'. Desde que 'm c W" e por hipótese
IM, «) b p temos q« (h'l', «,) 1- p H

De modo similar podemos mostrar que:

Proposição 5.7 (]11lalpern).

Umü fórlnulü p é satisjatíuel em KD45 se, e só se, é sül,isfeitü numcl
estrutura .A4Í/l corri pe/o menos lpl mundos.

T)nlrnnnq rnpãn

A demonstração para KD45 é análoga à da proposição anterior. Nova-
mente, sem perda de generalidade, utilizamos a estrutura M sugerida pela
Proposição 3.7 e construímos M' que satisfaça nossas necessidades. Podemos
tomar M' da proposição anterior, pois M' C .A4jz& (Prop. 3.2) e M' satisfaz
os critérios exigidos na Proposição 3.7. A satisfatibilidade segue de modo
análogo (Prop. 3.1). a

Com isso podemos mostrar que é possível construir um algoritmo xp para
decidir a satisfatibilidade em S5. O teorema a seguir formaliza esta idéia.

Teorema 5.8 (Halpern).
O problema da satisfaz.ibilidade de S5 (KD45~l é NP-completo, e portaTito

o proa/errza da uü/ Jade de S5 (KD45) é co-/VP-como/efo.
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Demonstração. IHalpern IS6jl
A idéia para o algoritmo consiste basicamente em: tomar uma estrutura

M em .A,'íT't (resp., A''fÍlt) com no máximo lpl mundos possíveis e verificar se
p é satisfeita em M (pelas duas proposições anteriores existe tal estrutura).
Escolher uma estrutura em mT'' (resp., M;!t), com as características men-
cionadas, de modo não determinístico significa fixar uma quantidade, de no
máximo lpl, mundos e atribuir valores-verdade às letras proposicionais que
ocorrem em p em cada mundo da estrutura. Mais precisamente, dada p com
lpl = rn, escolhemos M = <W, a-w, Kli> tal que IWI = J (.j $ rn), Ki univer-
sal, e de modo que para qualquer w C W e todo @ C q', se @ g Sub(p), então
z.(«') = 1. Como temos no máximo m letras primitivas ocorrendo em p,
e no máximo m mundos, então a escolha de M é feita na pior situação em
tempo não-determinístico O(m2). Resta verificar o custo para checar se p é
satisfeita em algum w de M. Pela Proposição 5.1, a checagem pode ser feita
determínisticamente em O(jjMll jm), isto é, em O(m3). Pela proposição
anterior (5.6), se p é satisfatível, um dos candidatos escolhidos a satisfaz
(evidentemente, se g não é satisfatível não existe escolha possível); portanto,
existe um algoritmo não determinístico O(m3) que decide a satisfatibilidade

Vimos nesta seção que os sistemas S5 e K D45 estão na classe ivp-completo,
no entanto a maioria dos sistemas de conhecimento pertencem à classe
pspÁCB como mostram os resultados da próxima seção.

5.4 Limitantes inferiores

Mostramos nesta seção que o problema da satisfatibilidade para a maio-
ria dos sistemas de conhecimento é mais difícil que em CP, fato pelo qual
se conjectura que problemas pspncx-difíceis não são soltíveis em xp. Um
motivo para que os sistemas K, T e S4 não tenham as mesmas características
que S5 e KD45 em termos da complexidade computacional é que:

Teorema 5.9.
E:ti,ste umü fór«Ruiu y'h (resp., yl e yl.) de tanta«tlo OÇ««'z) (re$p.,

OI.m) e OI.rTt)) que é K (resp., T e S4) satis.fal,íuet, porém qualquer estrutura
em M\ (7esp., .h4\ e .M.'?) que a satisfaz te7n r)et0 7nenos 2m mundos.

Demonstração. IHalpern 13611

A idéia é construir fórmulas que forçam a existência de uma árvore
binária, cu.jas folhas contenham os dihrentes valores-verdade de r/z letras
proposicionais que ocorrem nas respectivas fórmulas. Assim, se a estru-
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Lura tiver profundidade rrz conterá 2" nós no nível m. Vamos mostrar que a
menor estrutura que satisfaz a fórmula é exponencial no número de variáveis
da fónnula. Basicamente, o procedimento para a construção da fórmula
pl (resp., pl e pZ) é como segue: dado un} número natural m, tomamos
variáveis pi . . . , p«. para montar as combinações possíveis de valores-verdade.
Utilizamos um conjunto de variáveis qo, . . . , q.+i para marcar os níveis (pro-
fundidade) da estrutura, a partir das variáveis de marcação, o valor-verdade
das variáveis pj é determinada pela profundidade .j na estrutura. Para for-
malizar este procedimento, utilizamos duas fórmulas básicas (c./'. Halpern
[36] e Ladner ]48]). Para 0 $ .j $ m l:

(qj A =qj+]) --> (=À.'=(qJ-bi A -.qj+2 A P.j+l) A --Ã'n(qJ+l A --qj+2 /'\ --Pj+l))

A fórmula acima força, a partir de um mundo w na prohindidade j, a
ocorrência de uma ramificação e indica a possibilidade de encontrar dois
mundos sucessores de w em .j + l tais que pj+L é verdadeiro em um e falso
noutro. A outra fórmula está definida para l $ .j $ m:

qj H ((P.j --> Ã.'(qj --> Pj)) A (-.PJ H Ã'(q, H -.Pj)))

A fórmula propaga os valores-verdade de pj e de sua negação aos mundos
sucessores, isto é, se p.j é verdadeira (resp., falsas em um inundo 'm localizado
em profundidade / com Z ? .j, então ela é verdadeira (resp. falsa) em todos
os mundos que sucedem m.

As propriedades mencionadas sobre as duas fórmulas dependem dire-
tamente das características do operador K' (principahnente do axioma ,fí
e da Prop. 2.1). Estabelecidas as fórmulas básicas, vamos elaborar as
expressoes que permitem proceder a marcação dos níveis, aplicar as va-
lorações adequadas e propaga-las até os mundos localizados na profundidade
ml. Primeiramente, o critério de marcação é feito utilizando a tlormula:

m+

b..ç.«, -* «. *

A variável q; denota a profundidade a partir de j, note que qj é verdadeira
em qualquer mundo de profundidade maior ou igual a J. Abreviamos esta
fórmula por depth. Para que a ramificação e a propagação de valores-verdade
valha para todos os mundos em um nível, tomamos a conjunção das respec-
tivas fórmulas:
n7} -- J.

/\((qjA-'-qJ+I) H (-'Ã'-'.(qJ+IA--qj+2APjtI)A=Ã'=(qJ+IAnqj 2A PJ+I)))
nJ
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e

/\(q.j a ((Pj -'} K'(q.Í --> Pj)) A (-'.P:j -} Ã'(qj -} -'-P.j))))
lJ

Chamamos a primeira de brarzc#áng e a outra de defermárzed (c/. Halpern
IS61). Para cada caso, construímos as fórmulas que satisfazem o enunciado:

á) A fórmula pE. é dada por

qu h nq\ h l\\Kj Çde'pth h determiT\ed F. braTtching)
.j=o

Notação: .l\.'op abrevia p e /(j+ip é abreviação de K'Ã.'jp, para
.j 2 1. Vemos quc o tamanho de pl é O(m2), basta verificar que

/\ Â.J (depÉh A deterá meda brazzching) é formado por uma conjunção

da ordem de m e cada termo é uma conjunção de mesma ordem.
Seja M a estrutura construída de acordo com o processo de construção

indicado pelas fórmulas depíh, brüncÀãng e dclermãrzed. M C .A4i e a
estrutura possui pelo menos 2" mundos. Vejamos se M satisfaz ph.,
olhando com maior detalhe as componentes de p5:. A fórmula qo A -"-qt
assegura que o mundo m em M que satisfaz (pE. está marcado como

nível 0. A conjunção /\ KJ(depíh A delerrnÍned A brancbãztg) garante

que em todo mundo s, atingível em J passos (no máximo m passos)
a partir de m, vale (M, s) k depth A defe7"rrzárbed A brartchãrzg. Cada
Ã.'J que antecede branchámg força .j (0 $ .f $ m) sucessivos níveis de

ramificação, sendo que cada ramificação "quebra" o valor-verdade das
variáveis pJ Analogamente, o operador Kj que antecede determárzed
induz os valores-verdades atribuídos às variáveis pj aos novos mundos
nos níveis entre j e rli. Resumindo, branca rzg cria as valorações e
deZer7rzàrzed as preserva. Para finalizar, a partir de m, rlo nível 0, há
um caminho para cada um dos 2" mundos no nível z/l, e como cada
mundo foi construído contendo uma das 2" valorações possíveis para
as pt, . . . , prn variáveis, temos que ph é satisfeita em M.

0.)

0]

i{) Para p"., utilizamos as mesmas fórmulas do item anterior, isto é.
dept/l, deterrrzíned e brancãíng. No entanto, como o axioma T per-
mite que F /{.'Jp --> Ã.J ip para .7 ? 1, que equivale à reflexividade em
M, erltão podemos escrever p;. como:

qO h -.q\ h KT't ÇdeT)th /\ deterTiiiTied h braltcttiTtg)
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É imediato que o tamanho de pE. é O(m). A propriedade de que
(M, s) 1- depÉh A determãned A b7'anc/záng vale para todo mundo s,
atingível em m passos a partir de 'ui, é satisfeita pela reílexividade e
de K'"(deita A deterínáned A branching). De modo análogo ao item
anterior, concluímos que M c ./t4T e M satisfaz pl

ãiã) Novamente, utilizando as Mrmulas já descritas determinamos p?l! como
sendo:

qo N --.q\ N K tdepth F. deterrrTtiTted b. bra'nchiTtg).

É imediato que o tamanho de pE. é O(rn). O axioma 4 implica na tran-
sitiviclade em M, que com K'(deplh A deíer7izãnedA h'arzcháng) garante
que (M, s) k depÉh A deZerm ned A h'anchãmg, para todo mundo s at-
ingível em m passos a partir de m. Logo, como no item (ã), pZ é
satisfatível em M c .A4Tst. B

Sabemos que se p é satisfatível em K. (resp., T«, S4., S5« e KD45.),
então é satisfeita numa estrutura de tamanho máximo 21v'l (Teor. 3.13) e
como a última proposição mostra que para K, T e S4 não podemos obter
resultados melhores, temos uma suspeita de que o problema da satisfatibil-
idade para esses sistemas não está na classe À'p

Observação 5.1.
Z) Ainda, sob as condições da provo.lição üníeráor, se M = <W,a-w,'C>

é ««. e.Z«Z-. em M: r«;p., WT e .WT*2 e (M,«,) f::: pE,, r,"p ,
(M, w) f:: p:l, e (M, m) F: pEJ, erzfão (M, w) b qo A ---qt A h'anchá7zg.

ãí) Suporzdo as corzdãções do alem anferáoz. se M = <W,a-w,K> é uma
esZrufura em .Mi rresp., .mT e ..A,'íT'J fa/ g'ue (M,w) 1- pl, rresp.,
(M. «) 1- p:, ' (h't, «,) F pZJ, .«/ão .«{.f' ««. «.-d' ', n. p«/«ndá-
dadeJ, a grua/ aparfãr de '« com(M,s) l-qjA--q,+i e(M,s) Fp/
«, e .Ó .e, T.(p!) = T p«. { = 1, . . ,J.

DemoTtstlümos esse fato por iTtdução sobre j. Base: pelo item
(i) (M,m) F qo A --.qi A h'anchdng, então ezáslem se e si com

('m,sO) e (w,sl) elementos de K, com sO, si no núe/ j + l e
(M,solkqoAnqlApi,(M,si) broa qtA pt. Passo. selar <zn.
Pela hipótese de iTtdução, ezãste s atãngíue! a partir de 10 tat que
(M,s) F q.j A =qj+] e (M,s) F pl se, e só se, a-;(PJ) = T para
/ = 1,... ,.j. Como s aZángz'ue/ ü parZãr de w e M C ,baTI, então
(M,s) f: depth A determined õ. braTtching. A fórvriuta branchãnlJ
g«-t. - existência de t co« (s, t'l elemento de K (t no nível j -b 1) e
(M, fl f: qj+t A --q,+Z, (N'l, f) 1::: p,+t se, e sonlerzÉe se, n-.(p,+l) = T
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C'omo depíh assegura g'ue (M,s) f:: qi /\ - . . A qj, lemos determinem
nzp/ carzdo em (M,t) k pl se, e só se, r.(pl) = T para / = 1,. . . ,j.

E segue Q tese. Para j - m,, distem pelo menos 2"' Titundos distiT\tos
em M onde q. é uerdadeÍra.

iii) Observamos que (pEIa vtão é scLtisfatíuet em qualquer está'uturü de .M.rnst

Pela Proposição 3.'1 T)odemos coTtsiderür, sem per(la de generalidade,
M ::; <TV,n-w,JCl> com JCi urzíuersa/. Supor/za que pZ é safio/Caía
em 'bA-. A fórmula brcLvtchiTig gctrante Q existência de dois mundos s
e f 'm M f«ás que (M,s) f: qi Apt e (M,t) f:: qi A apl. Poro«,,
«mo í.«-« (M, ') f:: d'é«mám'd, e« p«ü «/« (M, ') k (ql APi) H

K'pi D. /afo de X: ser uniue««/, fe«.os q«e (s,í) C JC . (M, Z) k:: pl.
Contra lição l

O próximo resultado mostra que o problema da satisfatibilidade para a
maioria dos sistemas de conhecimento é psp.4cE-dll/I'cá/. Como .]á comentá-
mos, o problema de determinar se uma qb./' é verdadeira é psp,4c'Ê'-como/efo
(Observação 5.5), c/. Stockmeyer e Meyer IZ61. Ainda, Ladner exibiu limi-
tantes iníêriores pspÁCE para os sistemas K, T e S4 via reduções /og-espaço,
isto é, reduzindo o problema de decidir se uma qb/ é verdadeira ao prob-
lema de decisão da satisfatibilidade de fót'mulas modais em K, T e S4. A
demonstração do teorema a seguir é uma variante daquela utilizada por
Ladner 1481 e estendida aos sistemas S52 e KD452. Em linhas gerais, a cons-
trução de uma fórmula modal a partir de uma dada qb/ é feita de modo
análogo à construção da árvore quantificada da qb./'. O processo consiste
em "descascar" a qb/ a partir de sua leitura, da esquerda para a direita, e
substituindo os quantificadores pelas valorações das letras que ocorrem em
sua matriz.

Teorema 5.10 (Ladner).
i) O problema da sütisjntibilidade T)ara V., 'T, e S4 é pspAcn-difícil.

iÜ O problema da satisfatibil'Lande para e S5z e W.D452 é pspAcn-difícil.

Demonstração. IHalpern 13611

Considere Õ,ó/ a seguinte çó.f: Qipi . . C?«p«P(pl - . p«). Vamos cons-

truir uma fórmula pB / (resp., pLç..r ' p%ó/, ps5./ e p#o.J.) tal que seja satis-
fatível em uma estrutura de .Mi(iesp., mT, mT*, .M;'t e .M;l*) se, e somente
se, /3çó/ é verdadeira. Uma vez obtida cada uma das fórmulas, devemos
mostrar essa equivalência. Pelo Teorerrla 3.8, uma fórmula é satisfatível em
T (resp., S4, S52 e KD452 ) se, e só se, é satisfatível em uma estrutura de
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mT (resp-, 'WT', M;'' e ..\,'f8r'), portanto pl;..,, (resp., 'pX,./, ç'X,ó/ ' Wl$::;)
é satisfatível se, e somente se, õqó/ é verdadeira; o mesmo vale para pB..,
Finalmente, se a ordem do tamanho das fórmulas modais for polinomial em
relação ao tamanho da /3çÓ/, então temos uma redução, e o problema da
satisfatibilidade para esses sistemas de conllecimento é pspu c-E- dll/íc{/.

Para cada caso, a construção é similar à da Proposição 5.9. Utilizamos
as fórmulas deplh e determzãrzed, porém nos restringimos às valorações que
tornam /3çb/ verdadeira, ao invés de forçarmos todas as valorações possíveis,
para isso "quebramos" a fórmula brancAãng:

/\((q, Anq, ..) -}(-.K'=(q,. . Anqj*,APj. :)A=K'=(q,+. A-.q,..:A=P,*:)))
.j:Q'j+i=v

e

/\((q, A=qj...) n(=X'=(qj.. :A-'-q,. ,AP,.. .)A--Ã'--(q,:, . A=qj+2A-.PJ. :)))
j :Qj +i -:3

A primeira fórmula simula o comportamento do quantificados universal sobre
a variável pj+l da qb./', ou sda, assegura que cada mundo na profundidade j
ramifica em pelo menos dois outros mundos, na profundidade .j + 1, de modo
que num deles a variável pj+l é verdadeira e noutro é falsa. Analogamente, a
segunda fórmula simula o comportamento do quantiíicador existencial sobre
pj-Pt, garante que cada mundo na profundidade .j ramifica em pelo menos
um mundo, na profundidade .j -F 1. Chamamos a conjunção das fórmulas
acima de branchirzg,ü.r .

ã) Iniciamos analisando o problema da satisfatibilidade para o sistema K.

A Mrmula pB.., é dada pela conjunção:

qÜ r\ .q\ n. l\xKj Çdepth h deternLilLed h bralLchingqbÍ h Çqm + li»
0J

Basicamente, a ordem do tamanho da fórmula (pli . , continua polinc-
mial (quadrático) em relação ao tamanho da Pçó.r, êrmo na proposição
5.9. Mais precisamente, note que cada uma das fórmulas da con.ILmção

pode ser gerada utilizando-se espaço logarítmico, logo a redução de
uma qb/ para uma fórmula modal em K é /og-e.spaço o que é suficiente
para afirmar que o problema da satisíatibilidade para K é psp,lc-E-
coTílpleto via tog-reduções.

E como já comentámos, a construção de pP...í a partir de /3çÜ/ é
análoga à construção da árvore quantificada da qZ)/, nesse sentido
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as fórmulas dept/l e deterr7 ned são as que forçam a existência da
árvore binária, enquanto branca ngçó/ diz como a ramificação ocorre.
Diferentemente das fórmulas da Proposição 5.9 a ramificação não é
sempre binária, caso o quantificador encontrado seja o existerlcial a
extensão para o próximo nível se dá por um único ramo.

Resta verificar que ÓçÓ.f é verdadeiro se, e só se, pPç./ é satisfatível
em alguma estrutura de .A4i. E imediato que se /3çÓ/ é verdadeiro,
então pB.. é satisfatível em alguma estrutura de .Mi; vejamos a
recíproca. Suponha M = <W, a-w, X:>, uma estrutura em .A,4i, tal que
(M, m) k pB..,. Então temos que:

«) (M, «,) k qo,
b) (M,«) F: K'(q. a P)

Notação: dado um mundo s em M, seja q a qó/ Qj+]pj ] . . (2«p.Õ,
de modo que todas as ocorrências de pz, para l < .j são substituídas
por 1, se a-«(p!) = T, e 0 caso contrário. Logo, Õr = Õ,ó/ e #= é o
resultado obtido a partir de P com todas as ocorrências das variáveis
pj substituídas por l ou 0, conforme o caso. Logo, se (m, s) € K temos
que:

c) se (M, s) F q., então #à é verdadeira,

d) se (M, s) F q..j A --q..,+t, então P= , é verdadeira.
Os fatos em (a) são imediatos da hipótese. (b) decorre da hipótese
e das propriedades de K (Prop. 2.1). O fato em (c) decorre
de (b) e da definição de /i;. Para (d), basta fazer uma indução
sobre .j: a base da indução decorre cle (c) e o passo é imedi-
ato; basta ver que se /3= í,:.., é falsa, então /3; é falsa, item (c)
e de f\K) ÇdeT)th /\ detervn,iTted /\ çranchlltgquÍ h ÇqTt. -+ 6b. Lag:a. se

tomarmos .j = m, então pelos itens (d) e (a) vale que /3ou = /3../ é
verdad.eira

0J

A fórmula pà../ é dada por

qü N --*q\ b. Km l.depth /\ detervTtiTted h brunchi'ng.uf h tqm -+ Í3»

A análise é idêntica à do item anterior, os fatos em (a), (b) e (c)
decorrem de modo imediato e para o fato em (d) basta considerar a
reíiexividade de X:.

Pala S4 a fórmula pZ..r é

qo h nq\ h KÇ(Lepth h deter'm,ined h bluTtchiTtg.bJ h tq., -'F B»
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A análise é idêntica ao item anterior

á{) A fórmula pX,., é estruturalmente idêntica à p$ç.,, po'ém sustituimos
todas as ocorrências de K' por K'1 /(2:

qO r\ =q\ h ÇK-L KÜm tdepth n. determinem /\ tyrQ\ch'l'rLgqbJ h (.qm --+ l3)),

Vamos mostrar que se PçÓ/ é verdadeiro, então pX,.... é satisfatível
em alguma estrutura de .A4;sf. Tomamos M = <W,a-u,,X:> em ./UTt

com m. sendo o mundo no nível 0, então (M,u.'o) 1- ç's'.,. A idéia é
construir uma estrutura M' em .A4;st, a partir de M, que satisfaça
põa.r Basicamente, a relação K é duplicada gerando X:i e K2.
Seja M' = <W'',a-;,,X:i,X:2> com W' = W U {w(«,4 l ('m,s) € JC},

n., - z. para todo m € LV e n.( ) "' para 'm C W, Ãl:i
é o fecho reflexivo, simétrico e transitivo do conjunto de arestas
{(w,lu(..4) l ('m,s) € K} e K2 é o fecho reflexivo, simétrico e tran-
sitivo do conjunto {(w..,.,, m) l(m,s) C Xl}.

Por construção, M' € .A,'í;;', então resta verificar que (M, w.) k y'Ba.,
se, e só se, /3çÓ/ é verdadeira. Supondo (M, wo) b: põç,, ' vamos mosto ar

que /7çó/ é verdadeira. A argumentação é análoga à feita para pXI..r,
exceto para os itens (c) e (d). Para os fatos em (c) e (d), ao invés de
considerarmos as arestas ('m, s) € K, devemos olhar a relação Ki o K2,
ou seja, vamos considerar todas as arestas (s, í) tais que existe u com
(s,zl) C X:l e (u,t) C X:2. Vda que os fatos em (c) e (d) se verificam,
pois eles valem para todo (s,u) € X:i e (t&,t) C K2. Logo, segue que
Õqó/ é verdadeira.
Para a recíproca, consideramos a construção de M' (M' C .M;t), o

fato de Õqb/ ser verdadeiro, já que (M, wo) f:: ç'%., e a Proposição 3.1.
Nessas condições podemos afirmar que (M', loo) F pss .,

Finalmente, para KD452 a fórmula p#D.s é idêntica a p!,./. Como
a estrutura M' do item anterior é elemento cle .,U;lt, segue que
(A'l, 'm.) F ç'Da., se, e só se, #qb/ é verdadeira. n

O resultado exposto sugere que o problema da satisfatibilidade para S52
e KD452 é significativamente mais difícil que quando consideramos um único
agente nesses sistemas. E decorre de modo imediato que:

Corolário 5.11.
PSP.4c'É' é triz l rrláZa ile ã7z/erzor paz'rz os sÍsZemas K., T., S47t cOrrI 7L > l

e S5n, KD45n com 7} 2 2.



5.5 Procedimentos de decisão usando tableau 93

Mostramos nesta seção que (lualquet algoritmo que solucione o problema
de decidir a satisfatibilidade em K«, T«, S4« com n ? l e S5n, KD45n
com n 2 2 é pelo menos pspHC'E. Na próxima seção exibimos um limitante
superior, isto é, explicitamos um algoritmo que resolva o mesmo problema,
mostrando que o limitante inferior coincide com o limitante superior.

5.5 Procedimentos de decisão usando tableau

Inicialmente, introduzimos noções básicas relacionadas ao método de
tableaux para o cálculo proposicional da lógica clássica para podermos es-
tender seu uso pala a lógica modal. Foi com Smullyan (1741 - 1968) que o
método de [aó/ea zz se popularizou. O método desenvolvido por Beth (1959)
possui uma variante criada por Hintikka (1955). O tableau de Beta utiliza
duas árvores em sua construção, ao contrário do tableau de Hintikka que se
baseia eln uma única árvore. Smullyan utilizou a idéia do tableau de Beth.
porém usando uma árvore em que cada nó representa uma única fórmulas
dihrente do tableau de Hintikka, em que um nó constitui-se de um conjunto
infinito de fórmulas. O uso do método de tableau para decidir a satisfatibil-
idade de fórmulas modais foi primeiramente empregada por Kripke (1963).
Em nosso caso, generalizamos as técnicas, baseadas no método de tableaux,
que Ladner 1481 usou para tratar a satisfatibilidade em K, T e S4.

Um [aó/eau proposicÍonal é um conjuntos 'F de fórmulas de CP tal que:

ã) se --=W C 'F, então p C T,

iá) se p A @ C T, então p C 'll' e @ C T,

áái) se --(p A @) C T, então ou -.p c T ou ---@ c T,

á'u) não é o caso de ambos =p e p pertencerem a 'F

Dizemos que T é um íab/jazz pro;)osácÍona/ para p se T é um tableau
proposicional e p C T. E segue a primeira propriedade de T:

Proposição 5.12.
Unia Jólmulü p é sutisiatíuel se e só se existir ulíl tableau T)ürü tp

T)amnnc+rn pã n

Segue da definição de consistência (-Oe./'. 2.41 e da Proposição 2.3

'T não necessal'iamente é finito, porém nossas construções forçam sua finitude
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Vamos mostrar que o tableau pode ser estendido aos sistemas de conheci
mento, preservando a propriedade da proposição anterior.

Um K.-faZ,/eau é uma upla T -(W, /,Ki,... , K.) comi:

e H'' conjunto de mundos possíveis,

e K-, , K. as relações de acessibilidade e

B J uma /zzrzçâo roeu/adora, que associa a cada mtuido m de W um con.
junto /(2u) de Mrmulas tal que:

1. /1'w) é um tableau proposicional,

2. se Ã'i@ C J(.«) e («,, s) € X:,, então @ € /(s)

3. se --Kí@ € /(«,), então existe s com («,, s) € Ki e n@ c /(s)

Um T.-Zab/eau é um K.-tableau que satisfaz

4. se -K,@ € J(««), então @ € í(w)

Um S4.-faó/eaü é um T.-tableau que satisfaz

5. se K:@ C /(«,) e («,, s) C Ki, então Kí@ C /(s)

Um S5,,-1ab/eau é um T.-tableau que satisfaz

6. se (.«, s) C Kí, então Ãj@ C /(««) se, e só se, -Ki@ € Z(s)

Claramente, a cláusula (6) implica a cláusula (5), logo todo S5.
tableau é um S4.-tableau. Finalmente, um KD45.-fab/eau é um K.
tableau que satisfaz:

7. «) se(«,,;),(««,t) C X:{ e K:@ C Z(.), então K,@ C /(f) eÚ C /(f),

ól se Ã'i@ C /(««), então ou @ C i(«,), ou existe s con- (,«, s) € X:í,

c) se Ã'f@ C J(-«) e («,, ;) C JC,, então Ki@ € /(.).

A cláusula (a) corresponde à propriedade euclideana, ló) à propriedade
serial e(c) à transitividade(veja que são coincictentes(7.c) e(5)).
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Dizemos que 'll' =(WI, 1, X:t,... , K.) é um K«(resp., T«, S4«, S5«, KD45.)
faóleau para p se T é tzm K. rresp., T«, S4., S5«, KD45«J fab/eau e p C J(m)
para algum murado w de W'

Por se tratar de uma árvore T, apresenta as propriedade de uma estrutura
de tipo árvore (De./'. 4.11). A seguinte afirmação é verdadeira.

Proposição 5.13.
.4 /órmu/a p tí K« rresp., T., S4., S5« e KD45.J sofás/alz'ue/ se, e se

mente se, ezÍsfe um faó/eau K« rresp., T,}, S4«, S5,, e KD45.,) para p.

Demonstração. IHalpern 13611

Primeiro, vamos mostrar que se p é K« (resp., T«, S4., S5« e KD45.)
satisfatível, então existe um tableau K. (resp., T«, S4., S5. e KD45.) para
p. Seja p é satisfatível, logo existe uma estrutura M = <W, r., Ki, . . . , K.>
em .M« (resp., M:, .'Wl;*, m;l'f e .A4#t) que a satisfaz. Considere o seguinte

tableau: 'F =(W, l,Ki,...,K.) tal que /(w) = {@ l(M,w) k Ú}. É imediato
que 'F é um tableau K« (resp., T«, S4., S5. e KD45«) para W.

Para a recíproca, façamos primeiramente o caso da satisfatibilidade em
K.. Suponha T = (W,/,KI,...,K:.) um K.-tableau para ç'. Tomemos
M = <W, n-«..,,K:,... , K«>(M C .M«) com

«.w -{ l

.. w c /(««)
s. P g l(.«)

Para mostrar que (M, tu) l- (p, basta verificar que se @ C Sub(p), então
. seVu cl(«), então(h'l,«) l-@ e
. se --@ c !(««), então (M,««) f:: T@.

A demonstração é por indução na estrutura de @. Base: se @ é letra proposi-
cional, como l(w) é um tableau proposicional(não é o caso de @, --.@ € /(w)),
então da definição de a-kF segue a afirmação. Passo: se @ é da forma =X ou
À.l A X2, então pela hipótese de indução de l(w) ser um tableau proposicional
segue o desejado. Para @ da forma KiX

- Supondo -.KiX C l(m), devemos mostrar que (M, lu) H -.K'iX.
Pela cláusula (3) da definição de K. tableau, se =KiX C Z(m),
então existe s com (m, s) C K, e nX C i(s). Logo, da hipótese de
indução, (M, s) l:: --X e (M, to) F --K{X.

- Vamos mostrar que se -KiX C J(w), então (M, w) f:: K{X, isto é,
que(M,s) F X, para todo s com(w,s) C X:i. Mas, pela cláusula
(2) da definição de K«-tableau, se ÃiX C /(m) e (m.s) C K:,
então X C /(.s). Pela hipótese de indução, (M. s) f: X, para todo
s tal que («,, s) C X:{, então (M, -«) f: X'.X.
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Portanto, p é K. satisfatível se, e só se, existe um tableau K. para p.
Para T« (resp., S4n, S5« e KD45«), considere M = <T}'', a-«, Xli , . . . , X:,:>,

com Ki o fecho reflexivo (resp., reflexivo e transitivol reflexivo, simétrico e
transitivo; e reflexivo, simétrico e transitivo) e rw como definido anterior-
mente, então hl é elemento de .U;l (resp., .'U;l', .M;'' e .MSI').

Resta mostrarmos que se existe um tableau T« (resp., S4., S5. e KD45«)
para ç', então p é satisfatível em T« (resp., S4., S5« e KD45«). A demon-
stração é análoga à feita para o caso K,z. Para os casos em que @ é letra
proposicional, tem a forma --X ou XI A X2, segue como feito anteriormente.
Para #' da forma KJX e =KJX € i(m), basta considerar que a cláusula (3)
ocorre na definição de todos os tipos de tableaux e que Kí Ç K:. Final-
mente, o caso KiX € /(w). Devemos mostrei que (M, w) f:: K'iX, isto é, que
(M, s) 1- X, para todo s com («u, s) C Ki.

- T.: Como rl é o fecho reHexivo e transitivo de Kí, logo se
(m,s) C KI, então existe um caminho sO,sl,. .. ,s«. com se = 'm
e sm =se para todo .j < m ou(sj, sj+i) c Á:i ou(sj+l, sj) € XI,.
De fato, trata-se de um caminho primitivo (1)e./. 4.10 e Prof.
4.14). Da hipótese /(.X C /(?u), da cláusula (4) da definição
de T«-tableau e clãs propriedades de fecho de KI, decorre que
X € /(sJ), para todo .j $ ml. Da hipótese de indução, (M, sj) F X,
para todo .j $ m tal que (m,s,) C K,, logo (M,s) f: Ã',X (em

particular, vale para .j - rrz). Como isso vale para todo s tal que
(««, s) C JCI, então (h'l, ,«) f:: K:,(.

S4.: A demonstração é idêntica ao caso anterior, basta
observar que, da cláusula (5) da definição de S4.-tableau, tem-se
que -K.,( C /(s.j) para todo j .g m. Por íim, a cláusula (4) implica
em X € i(s). Portanto, (M, w) k KiX.

S5. e KD45.: A demonstração para S5« é análoga ao
caso anterior, evidentemente utilizando as respectivas cláusulas.
O caso KD45« é idêntico ao S5., pois M é elemento de .A'í:rl

Portanto, segue a tese.

Com esse resultado traçámos a seguinte estratégia: dada uma fórmula
p, etaborainos um algoritmo que força um Kn-tableau para p. Incluímos as
modificações necessárias para obtermos tableau T., S4., S5. e KD45,, para
p. Para cada caso, mostramos que a construção do tableau termina e decide
a satisfatibilidade de p se, e só se, p é satisfatível. Por fím, demonstramos
que existe um algortimo (lue verifica se a construção de cada tableau é feita
em espaço polinomial em lpl.

Seja T um tableau; dizemos que 'F é um fab/eau como/eZamerzfe ezpandãdo
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se, para toda fórmula @ C T e subfórmula X de @, ou X € T ou --X c ll'
Dividimos o processo de construção de um K.-tableau em:

{) expande um conjunto T de formulas a um tableau proposicionall

áã) constrói um tableau proposicional como/eZamenfe ezpazzdádo;

{Í{) escolhe um nó, cujo rótulo é um tableau completamente expandido, e
cria sucessores a partir do nó para satisfazer a cláusula (3) da definição
de K.-tableaux;

{u) verifica rótulos satisfatíveis.

O processo de construção dos tableaux para os sistemas T., S4., S5. e
KD45« segue as mesmas regras; evidentemente os itens em ({áí) e (áu) devem
ser modificados, de acordo com cada caso. A criação de nós sucessores deve
respeitar as definições que distinguem cada um dos tableaux.

Por comodidade, definimos alguns termos: evidentemente, se um con-
junto de fórmulas não é um tableau pioposicional, existe um elemento do
conjunto que não satisfaz nenhum dos itens que define esse conjunto como
tableau proposicional. Analogamente, se um con.junto de fórmulas não é
completamente expandido, existe @ subformula de algum elemento do con-
junto, tal que ambos @ e -.@ são elementos do conjunto. Nas duas situações
acima, a fórmula que garante que um conjunto não é um tableau proposi-
cional ou que um conjunto não é completamente expandido recebe o nome
de fesfernurzAa. Estamos supondo que as fórmulas estão ordenadas de al-
gum modo, por exemplo, pelo tamanho. A ordenação permite escolhem- a
menor fesfem'unha (segundo a ordenação adorada), se existir. Dizemos que
um conjunto é euÍdenZemerzfe inconsásíe7zfe se existe d,, tal que ambos @ e
n@ são elementos do conjunto.

O iTlétodo para obter o K.-tableau para po:

1) Construa uma árvore com um único nó wo, com Z(««0) = {po}

2) Repita até que nenhum dos itens (a) -- (d) se aplique:

l.ü~l - À,lovttattdo o tableau propôs'icioTiüll

se w é um folha da árvore, /(u;) não é evidentemente incon-
sistente, l(w) r)ão é um tableau proposicional e @ é a menor
testemunha desse fato, então:

á) se du é da forma -.---X, então criar um sucessor s de
m (isto é, adicionar um nó s à árvore e uma aresta
'le lu a s) e /(-) = /(?«1 U {X},
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{{) se #' é da forma À.i A X2, então criar um sucessor s
de « e /(s) = /(.«) U {Xi, X2},

ããã) s' V' é da forma --(XI A X2), então criar dois suces-
sores si e s2 de w e l(sj) = /(w) U {=Xj}, para

1,2,J

(b) Montando o tübleüu proposicionül comi)letümente e=pürtdido.

se ui é um folha da árvore, /(u/) não é evidentemente in-
consistente, /(w) não é um tableau proposicional completa-
mente expandido e @ é a menor testemunha desse fato, então
criam-se dois sucessores s' e s" de w e /(s') = /(w) U {@},
/l;") u {

(.) Criarão os; nós sucessor,es-.

se w é um folha da árvore, /(m) não é evidentemente in-
consistente, l(w) não é um tableau proposicional comple-
tamente expandido, então, para cada fórmula da forma
-.Ãi@ C Z(w), cria-se um í-s?zcessor s de 'w (isto é, adi-
cionamos um iló s à árvore e uma aresta de w a s rotulada
por á) e Z(s) = /(u,)/Ki U {=#,}. (Lembrando, que /(?u) é

um conjunto de brmulas, então í('m)/K, consiste de todas
as fórmulas X tal (lue Ã'iX C J(u,)).

(d) Mtircando os viés satisfatíueis.
se w não está marcada com SAT, então marcar 'u; com SAT se

á) i(m) não é um tableau proposicional completamente
expandido e s está marcado com SAT para algum
sucessor s de 'ui, ou

iil l('m) é um tableau proposicional completamente ex-
pandido, não existem fórmulas da forma --/(iÚ C
/(«,) e /(-«) não é evidentemente inconsistente, ou

ááá) l('m) é um tableau proposicional completamente ex-
pandido, 'm possui sucessores e todos eles estão mar-
cados cotn SAT,

3) Se a raiz está marcada com SAT, então retorna po é satisfatível;
caso contrário retorna po não é satisfatível.
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Vamos simular uma construção, considere a Mrmula po como sendo

(P A -'-(P A q)) A (K'l (--P) A -K2q)

Fazemos um roteiro da simulação que é complementada pela figura 5.3

. Iniciamos criando um mundo se com l(se) = {po}.
Formamos um tableau proposicional a partir de p., como temos três
conjunções ocorrendo em p., aplicamos o passo (a.áã) três vezes. O
resultado é s, com:

/(.:) {P., PA--(P/'\q), K'i ---PA-.Ã'lK'2q, X'i nP, -'.K'i K'2q, P, T(PAq)}

se SAT l(se) =ÍPa }

sl

S2

SÂT

SAT

l(st)=1(SO) U{PA n(paq), A'i nPA n/fl X'2 r7}

Z(SZ)=!(si) U { Ã'lnP, nKi X'Zq}

l(sa)=1(sz) U { p, =(p A q) }

S41
[(s41 )=Z(s3) U { TP }

l(s42)=Z(s3) U { =g }

S51 SAT

l

SAT

S52 l(ssi )=1(s42 U { K2 q };

!(s$2 )=1(s42 U { --Ã'2 q }

Z(SÕ)={ -.P } U { -'-Kz q }

l(s71 )=1(sõ) U { q };

l(s72)=!(sõ} U { =q }
S71

S8

2
SAT

t

l(s8)=lnq}

Figura 5.2: Construção do tableau K. pala y'o=(PA--(pAq))A(A'taPA Ki K'zq)
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» i(s;) não é um tableau proposicional e a única testemunha disso é
--.(pAq), pois se --(pA q) C /(s;), então -.p C J(s3) ou =q C l(s*). Logo,

aplicamos-se o passo (a.ãii) e criamos dois nós sucessores s4: e s., com

i('..) u {-.P} ' z('«) ) u {

/(s..) é evidentemente inconsistente (p € /(s,:) e

=p € /(s..)). Note que nenhum passo de (a) -- (c) se

aplica, ou seja, nenhum nó sucessor é criado e não
há como /(s.. ) ser marcado com SAT.

/(s.:) é um tableau proposicional e continuamos
sua expansão.

e /(s.,l não é um tableau proposicional completamente expaiiclido e a
única testemunl)a é -K2q. Aplicamos o passo (ó), criando dois nós
sucessol'es sst e ss2 com

z(.;. ) [(s«) U {K2q} e ](s«) /(.«) u {

Novamente. temos dois casos

- /(s;:), nesse momento, é uma folha que é um
tableau proposicional completamente expandido e
que não é evidentemente inconsistente. Nessas
condições, o penso (c) permite criar nós sucessores,
como a única fórmula da íbrma =K',@ em /(s;.) é
=A't Â.2q, criamos um l-sucessor /(s.) de /(s., ) com

/(s.) = {nP} U {aÃ'2q}

Obs.: {-p} )/Ã'.

- A situação do conjunto /is«) é análoga ao i(s;. ),

porém contendo duas fórmulas que permitem criar
dois sucessores: J(s.:) e /(s.:) com

ll...) { -.p} U {=Ã'2q} e /(s..,) {q} u {

O nó /(.s.: ) é l-sucessor e Z(s.:) 2-sucessor. A análise
de /(s.:) é idêntica à de Z(s.) e J(s«l é evidentemente
inconsistente como /(s,:).
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e Z(s6) não é um tab]eau proposiciona] completamente expandido e uma
testemunha desse fato é q. Aplicando o passo (b), criamos dois nós
sucessores /(s,.) e i(.«) com

/(s,.) = {=p, -.Ã'2q, q} e /(s«) {TP, --Jt.'2q, -.q}

Para cada um dos sucessores, temos

- [(s,.), nesse momento, é uma fo]ha que é um
tableau proposicional completamente expandido
que, pelo passo (c), permite criar um 2-sucessor
l(ss), pois -.-K2q é a única brmula da forma =KÍÚ
em í(.,.). Temos

/(',)

Nenhum passo de (a) -- (c) se aplica e, como
{(s.) é um tableau proposicional completamente ex-
pandido, que não contém fórmulas da forma .f(i@, é
marcado com SAT, pelo passo (d).

- Para l(s«), a situação é análoga à de /(s«). seja
/(s,. ) o 2-sucessor de l(s«).

. Como já dissemos, a análise de /(s.:) é idêntica a de l(s.)

e Como resultado: o passo (d.á) marca SAT a todos os nós, com excessão
de /(s.:) e l(.«).

Ressaltamos que o método não constrói efetivainente um tableau, mas
gera uma árvore que chamamos de pré-lab/eauz. Os nós do pré-tableau são
rotulados por conjuntos de brmulas (como num tableaul e algumas arestas
são rotuladas por agentes. Apesar da figura 5.2 apresentar somente parte do
pré-tableau, esta é suficiente para exibir o K.-tableau para po, que consiste
de um subconjunto dos nós do pré-tableau, aqueles cujo rótulo é um tableau
proposiciorla! completamente expandido (todos os outros nós são ignorados).

Note que o caminho de s. a sst é para a criação de um tableau com-
pletamente expandido. O mesmo é feito de s. a s,:. Os rótulos aplicados
às arestas indicam os elementos que irão compor as relações de acessibili-
dade (mundos e arestas). Assim, o K«-tableau para po pode ser extraído do
pié-tableau como sendo: T = (W',/',Ã:l,K2) cona W' = {s;:,s,-, s,}, /' é a

restrição de l ao conjunto H'', Ã:l = {(s.:, s,,)} e Klz = {(s,.,s.)}.
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Para os resultados que se seguem, necessitamos definir alguns termos.
Cromo fizemos antes, dado um conjunto de fórmulas /(m), a fórmula @.(.)
indica a conjunção de todas as hrmulas em {(w). Dizemos que um nó em
um pré-tableau é ãrzferno se /(w) não é um tableau proposicional completa-
mente expandido, caso contrário, chamamos o nó de estado. Dizemos que
um estado s é um K;-sucess07 do estado 'w se s e m são consecutivos ao longo
de um ramo e a primeira aresta sobre o caminho entre eles é rotulado com
ã. Observe que para s ser um Ki-sucessor de 10, ambos devem ser estados
e deve haver um caminho s., . . . , s. e tal que se = w, s. = s e s: é um í-

sucessor de s., para todo J (0 < .j < m), sj é um nó interno. O alinhamento
dep/. de operadores Ã.', é definido de modo indutivo: deck (p) = 0 se p é letra
p-oposicional, deck(-.p) = dep« (p). deck(pA@) = «azÍdepK(p), dep« (@)}

e dep«(KiW) = 1+d.p«(p) Asse:«, dep«(/(«)) = m-ldep«(@) l @ C /(.«)}.
Antes de apresentarmos os próximos resultados, seguem algum)s co-

mentários sobre o método de construção:

r)}xcorynPãn = 9

a) dna/usemos mais de pez'fo o passo (2.d), {s/o é, a relação eriíre a marca
SAI de um lló 'u e a coTtsistêncãa ou Ttão de l('ut'l. O q'ue ocorre se 'um lló do
pré tableau que não está marcado com SAl?

B Veja que n cláusula ('2.d.{) tTatci dos viés {ntervios, ulrl lló iTitevTto leão
tem Q llarccl SEX se, e só se, Ttão posou't succssorcs malcüdos com shl,
veja a (íluoTe da si7it'ulaçào.

. ,4; ./á«.«/«; l2.a.{Í) . (2.d.ã,á) /,'«l«. do; «Ó; q«. nã. ã. j«Z«n".
Podem ocorrer dois casos: (1.) se um nó estado 'm não está marcado
com shl, então w l)ossuz um sucessor {ille não está Trtürcado com SAI e
l('w) colttém 'umü jóTmula dü forma nKi$. ÇZb-- se um nó estado w
não estes marcado covil shl, evttão 10 pois'ttt unl sucessor que leão está
marcado com shl e IÇul) é euidevitemente {nconsãstevtte.

A Tida, de tZ.d.{{) se 10 é uma folha, eTitão m leão está marcado com
SAT se, e sÓ se, i('m) é eu denfemenle ncorzsis&e7zle, {séo é, '».(.) é àzz-

coTLsistente (DeJ. 2. 4).

B Se u niio é umcl folha: eTttiio u não está Titurcado com SKX se, e só se,
nenhum sucessor de 'u está marcado com shç. Pelo iteTTt cutterior, ll)tt;\
é inconsisteTtte l)aru todo s sucessor de 'm. Logo, +.l;} é .iTtconsisteTtte.

VejanLos ulrl e evripio: nas coTtdições determinadas, supoTtha que s.
e s.: são os sucessores d.e u, oràgiTtados por --ÇX. F. X.zb; testemunha
de que tl,m'l não é unl tabteau proposicã07tal (corria ocorrido em 11.s;)

da .szmu/aç(ioJ. Logo, corria /(s.z) = í('m) U {=X,} /7üra .j = 1,2 lermos
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q'ue V-- (.n'+tl,*) f'' ''#tl.Ü) '+ '''Ütt:~\ (como feito no Teorema 2.6). Do
Item ültterior, $tb:} e $iç.ü são iltconsisteTttes, isto é, \- n'© n T)ara
j -- \.'2. Portanto, \- n'Ütt:«} e 'ÜI(.} é inconsistente.

bh A liTthü Çah do algoritTíto eTtuolue passos não-determinísticos, eui-
devttemente Q construção independe das escolhas feitas d' traTtte o processo
(mostramos que elu é corletQ). E como jú dissemos, o não-determiTtístico
leão lterü ü pertinêncict à classe PSPACn, pois pspAcn -- NpspAcu (cj.
S«itct. I'Í21).

c) Pela Preposição 5.9, sabemos q\te toda estrutura que scttis$zer um
/órmzu/a p. em K«, T,,, S4. para 7z ? 1, e S5. e KD45. para rz 2 2,
deve possuir pelo merLos um TI'ÚTIL.ero ezponeltciül de TTtundos no tamanho
de p.. Este fato parece contradizer Q possibilidade de existir um algoritmo
que decide a sütisfatàbilidüde de (p. usando espaço T)olinontial. De fato, o
pré- tübteal contéTit um núTttero,enponeltciat de nós, porém:

. Q büi Q p-of.«ndidude («'o máximo poli'-o«liam e« \p.\) permite precor-

«« « á«o« «-triz.nd' 'sp.ço potinomi«l («,s-«'i., p" «'«pto, depth-
$rst-search). Vela que a T)rofundidade de cada rclmo é limitada T)elo

üninhaTnentos de operadores Ki elll p..

B o fato do algoritmo coTtsidernr sovnente u na quavttidüde potiTtomial de
jórTÍLulas edil cada muTtdo,

garaT\temi que ü rel)rebentação de um lama completo du árvore utiliza espaço
T)olinomial. Portanto, ü áraiore toda usü espaço palinomiat.

Pala os sistemas T., S4., S5. e KD45., é necessário alterar os itens
(2.d) e (2.c), conforme o caso. A maioria das modificações segue a idéia da
Proposição 3.12 e são tais que preservam a característica da limitação dos
ramos. Vamos às modificações pala obtermos tableaux para T., S4., S5. e
KD45.:

- Para T«, consideramos o método para K.. A única modificação ocorre no
país' (2.d):

w não é marcado com SAT se Kí@ C /(wl e -.@ C Z(m), para algum
Y - '

Para S4., consideramos o método para T«. Substituímos (2.c) por (2.c')

se w é um folha da árvore e i(ul) é um tableau completamente
expandido, então, para cada fórmula da forma --Ã,@ c /(m),
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tomamos /'(w,Ú) = {ÃiX l KiX C Z(««)} U {=@}. Se não existe
nenhum ancestral s de w tal que /(s) = /'(w,@), então cria-se
um ã-s«essor Z de .« com J(t) = i'(lu, @).

Para S5., consideramos o método para T« e trocamos (2.c) por (2.c")

se m é um folha da árvore e l(m) é um tableau completamente
expandido, então para cada brmula da broa nKj@ C /(w):
/"(«,,@) K'.x l -Kjx c !(.«)}u{ l --K',x € J(««)}uÍ-'.Ú}.
Se não existe nenhum ancestra! s de w tal (lue /(s) = /"(w,Ú),
então cria-se um i-sucessor f de m com /(f) = /"(«,, @).

Para KD45., usamos o método para T« e trocamos (2.c) por (2.c"')

se m é um folha da árvore e !(m) é um tableau completamente
expandido, então para cada Mrmula da forma =K,@ C i(m):
["'(m,Ú) = {KíX l -K.X € Z(w)} U {-.Ã'ãX l =K'.X C /(w)} U

/(w)/-Ki U {-.@}. Se não existe nenhum ancestral s de 'w tal

que /(s) = /"'(m,Ú), então cria-se um {-sucessor t de 'm com

/(t) "'(««,@).

Observação 5.3.
d] A cláusula Ç2.c) j'lLT\Lamente com o axioma T garantem Q re$eliuidnde
(Prop. 3.12). A cláusula t'Z.ü) nü jorwtü original con,traria o axioma T, pois
permite que um multdo u seja vítarcado cowl sm se K{'Ü € 1('u) e n'Ü ç: ttw)
pura algum '$ e i. A ivtclusão do novo itelít corrige este incomodo e prever'oü
todas üs propriedü es ÜTtteriores (item tÜ dü Observação 5.2).

e) Ána/og'm'n*., . sub;lãfuíçã. d (2.c) p« (2.c') ' (2.c") «ã;«, n. «á'çã.
de nós sucessores, contemplar us propriedades da transitiuidüde e simetria,
respectiuameTt te .

f) Veja que Q criação de 'nós sucessores de s T)elo passo Ça.d) ocorre Tetas
coltdições dos antecessores de s. O T)urso ÇU.d) T)reserva Q trünsitiuidüde e
não pe,mate qu. d.p,:.(i(.')) ? d.p«(Z(;)), p«' n'nA"m '""«o, .' 'Je '.

o passo I'z.a) trü Q de nós estudos de modo que se IÇs) é ulll tableüu
proposicionüt coTnptetnmeltte e=1)nTtdido, s' um i-sucessor e s" \ m descen-
dente quülq'éter de s' , elttão deT)Kt$) <. de'pKllÇs)), T)üra qualquer '$ C tÇs'' ),
tal que 11> não é dü jormü KiX. Ou seja, üs úiticus fórmulas c'ujn profundi-
d«d. (.-«int«««.«.t« d. K.) não sã. ti«it.d«s po« dep« tt (;» são «s d. j'''"-«
K.X. Logo, se s, s' e s" silo estados, Lüàs q'ue s' sendo nm K, s'ucessor de s
. .;" ;end. ««. x:,-;"«.o, d. s' «m á # .j, .«tão d'p«(/(.")) < dep.(/(.)).

Uma ob.seT"nação $vl.al sobre 1.2.c' ): coTlsidere um caminho ent qxe todas
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üs arestas Feri,eltçam a algum Ki, se s' é desceltdeltte de s nesse cüTniTtho,

eTttão lts)IKi Ç IÇs'''ljKi.

9) O passo Ç2.cl' ) vrtodi$ca Ç2.cl) pala que todo i-sucessor de um estado
seja rotulado com todas üs fórmulas dü forvrta Ki$ e nK.$ que ocorrem
ílo rótulo de seu predecessor. Aivtdü, dado um camiTtho em que todas üs
(trestüs pertençam Q algum Ki, se s' é desceTtdente de s viesse caminho,
então l ÇsbjKi = 1 Çs' )IKi.
h) O passo ÇU.d" ) estabelece as prol)ràedüdes tlansitiuu, euclideaTta e serial,
para KD45« rProp. 3./á?).

Fínalinente, vamos mostrar que todos os processos de construção terminam

Lema 5.14. Para azia/quer ./órm'u/a W, a corzsfz'uçâo do faó/eau K. rresp.,
Tn, S4rz, S5rz e K[)45nJ para p fer7nÍna.

Demonstração. IHalpern 13611

{) Iniciamos estudando o processo da construção do tableau K. para p.
Seja lpl = ml. A construção do K«-tableau garante que, para qualquer
nó s da árvore, o rótulo i(s) consiste somente das brmulas em Sub'(p),
logo ll(s)l $ 2 - rn (Z)e/. 3.8). Ainda, o número máximo que podemos
aplicar os passos (2.a) e (2.b) é m vezes, antes de atingirmos um nó
s', tal que s' seja um estado, ou /(s') seja evidentemente inconsistente.
Pelo passo (2.c) temos que se /(s) é um estado, então deck(/(s')) <
deck(i(s)), para qualquer sucessor s' de s. Desde que dep.(W) $ zll,
então a árvore final tem no máximo profundidade m2. Portanto, é
finito.

áã) A demonstração é idêntica à do caso anterior, pois a modificação feita
para o T.-tableau não altera nenhum dos fatos afirlnados no item
anterior.

{à{) A análise do processo de construção do S4«-tableau é análoga à do
K.-tableau até os passos (2.a) e (2.b), isto é, se lpl = m, então a
quantidade de fórmulas @ mar)ipuladas é da ordem de rll. O restante
da análise concentra-se no passo (2.c'). A criação de nós sucessores
pelo passo (2.c') ocorre sobre estados e cada sucessor s' de s é deter-
minado por í'(s, @), já que a existência ou não de s' depende se s não
possui um ancestral s" com {(.s" = /'(s, Ú). Logo, devemos determinar
a quantidade máxima de estados consecutivos nurli ramo e o número
de conjuntos do tipo {'(s,V,), para s estado. Se s' é descendente de s
num caminho em que todas as arestas peitenceni a algum r,, então
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r(s)/Ki Ç /(s')/X:. Portanto, no máximo temos m conjuntos dis-
tintos da forma i(s)/Ã'i, para s nesse caminho. Como temos até m
fórmulas @, então podemos ter no máximo m2 conjuntos distintos do
tipo /'(s,Ú), para s nesse caminho. Das observações em 5.3, temos
que, para todo ã, um ramo pode ter, na pior situação, mz estados con-
secutivos, cada qual um x:i-sucessor de seu predecessor. Portanto, a
profundidade máxima da árvore é da ordem de m4

{u) A análise da construção do S5«-tableau é análoga à do S4.-tableau.
Porém, como, pelo passo (2.c"), todo ã-sucessor de um estado é ro-
tulado com todas as fórmulas da forma /<'i@ e --.Kf#' que ocorrem
no rótulo de seu predecessor, então, se s' é descendente de .s num
caminho em que todas as arestas pertençam a algum Kí, temos que
{(s)/A.; = /(s')/Ã.:. A simetria diminui o número de arestas para m, ao
invés de m2, como no caso anterior. Portanto, a profundidade máxima
da árvore é da ordem de m;

u) Finalmente, a construção do KD45«-tableau é análoga à do S5«-
tableau. Novamente, temos que todo á-sucessor de um estado é ro-
tulado com todas as fórmulas da forma Ã.{@ e =-KÍ@ que ocorrem
no rótulo de seu predecessor, então, se s' é descendente de s num
caminho ein que todas as arestas pertençam a algum Ki, temos que
/(s)/Ã', = J(s')/K: e /(s)/Ã'{ Ç /(s'). Portanto, a profundidade
máxima da árvore é cla ot-dern de n}3. H

O próximo teorema fornece uma forma alternativa de mostrar a com-
pletude dos sistemas de conhecimento. Suponha que p seja válida. Para
mostrar que p possui uma prova, aplicamos a construção do tableau para
--,p. Devemos ter que a raiz da árvore do pré-tableau não marca SÀT (caso
contrário, como mostra o teorema a seguir, ---p seria satisfatível e contradiz
a validade de p). Portanto, do teorema a seguir, temos que -.-.p possui uma
prova, logo p também.

['eorema 5.].5.

Uma .fó7mu/a p é K. rresp., T., S4., S5« e KD45«J salas/alz'ue! se, e
somente se, a conslr'uçâo do faó/eau K. r7esp.; T«, S4., S5. e KD45.J pczrü
y retorna que tp é satisjutíuel.

Demonstração. IHalpern 13611

Vamos tratar primeiramente, o caso K.

ã) Se a construção (lo K.-tableau para p retorna que p é satisfatível,
então p é K«-satisfatível. O K.-tableau para p é obtido do pré-tableau
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construído conforme anteriormente exposto. Os nós que formam o K.-
tableau consistem de estados do pré-tableau marcados com SAT. Con-
sideramos (w,s) C Ki no tableau, se s é um /c:-sucessor de m. Para
constatar que a construção garante que este é um K.-tableau para p,
basta ver que:

© i(s) é um tableau proposicional, pois são estados;
. se -Ki'/' C /(s) e (s,t) C Ki, então @ c /(t). De fato, t é um

x:;-sucessor de s e !(É) = /(s)/Ki UÍ-.@}(passo(2.c));
. se --.Kã@ C l(s), então existe f, tal que (s,f) € X:í e --.@ c l(t).

Imediato do passo(2.c): /(1) = Z(s)/Ã', u {n@}.

Ainda, existe w, tal que /(w) é um tableau proposicional, com p C /(m),
caso contrário, a raiz do pré-tableau não poderia estar marcada com
SAT. Pela Proposição 5.13, p é satisfatível se, e só se, existe um tableau
para p, logo p é K. satisfatível.

A recíproca: se p é K. satisfatível, então a construção do K.-tableau
para p retorna que p é satisfatível. Vamos mostrar que se um nó w
do pré-tableau não está marcado com SAT, então b =@.(.) em KJZ, isto
é, ÜI(.) é inconsistente. Como estamos tomando ur, um nó qualquer
do pré-tableau, em particular, se m é a raiz, então temos que l"- =p em
K.. Porém, do teorema da correção, segue que p não é satisfatível e
vale a tese.
Usamos indução no comprimento do maior caminho de m até uma

folha do pré-tableau para mostrar que se m não está marcado com SAT.
então F =@.(.) em Kn. Base: suponha que 'w é folha, então pelo passo
(2.d), w não está marcado com SAT se, e sÓ se, Z(w) é evidentemente
inconsistente. Nesse caso, é imediato que @,(.) é inconsistente. Passo:
suponha que m é urn nó interno, então pelo passo (2.d), w não está
marcado com SAT se, e sÓ se, não há sucessores de w mai-cados com SAT.
Da hipótese de indução, @lb) é inconsistente, para todo s sucessor de m
no pré-tableau. Evidentemente, @;(.) é inconsistente (Observação 5.2).
Para o caso em que não é um nó interno: m não está marcado com SAT

e Z(w) é um estado, então, pelo passo (2.d), segue que algum sucessor
s de m no pré-tableau não está marcado com SAT. Por construção,
existe nK.@ C /(w), tal que /($) = Z(w)/Kí U {=@}. Da hipótese

de indução, V'lm é inconsistente. Sda l(w)/Ã'. = {X., - - . , X.}, então

/(s) =Íx:,. . . ,X.,---@}. Mas Úz é inconsistente, então

F-«. -Kiwi -+ (X'.ç'2 --> (K{W3 -} - - --> (K.Pj --> Ã'j@) . ))
(decorre de modo idêntico como feito no Teorema 2.6). Como
{Ã.ix: , . . . , Ã'ix., ---Ã'i@} Ç /(m), então VI,(.) é inconsistente.
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áã) A construção do T«-tableau é idêntica à do K.-tableau. E imediato, da
alteração feita no passo (2.d), que o tableau obtido é um T«-tableau. A
demonstração de que a construção do T«-tableau para p retorna que p
é satisfatível, então p é T«-satisfatível, é idêntica ao item anterior.
Novamente, para a recíproca, desejamos mostrar que se um nó m do
pré-tableau não está marcado com SAT, então @z(.) é T«-inconsistente.
Segue o mesmo esquema da demonstração anterior, pois a criação de
nós sucessores segue método idêntico e a marcação dos nós em nada
se altera (item (d) Observação 5.3).

ááã) A construção do s4.-tableau é análoga à do K«-tableau. O s4.-tableau
para p é obtido do pré-tableau construído conforme as regras ante-
riormente estabelecidas. Os nós que formam o s4.-tableau consistem
de estados do pré-tableau marcados com SAT. Porém, consideramos
(m, s) C X:{ no tableau se s é um K:-sucessor de w, ou se s é o primeiro
estado de um caminho que tem início com um ancestral s' de ?u, tal que
/(s') = /'('m, @), para alguma brmula =K'f@ € Z(?u). O tableau obtido

é um s4«-tableau, temos dois casos: para o caso em que se (s, t) C KÍ
e í é um Ki-sucessor de s, os fatos decorrem do passo (2.c'). Por outro
lado, se (s, f) € K: e [ é o primeiro estado de um caminho que tem
início com um ancestral s' de s, tal que Z(s') = /'(s,Ú), para alguma
Mr«:«la =K,@ C /(.), e«tão:

. se KÍ@ C /(s) e (s,t) € Ki, então @ € 1(Z). De fato, decorre
de (2.c') e do antecessor s' de s ser tal que J(s') = !'(s,@), para
alguma brmula --Ã',@ € Z(s).

. se TÃ'i@ C /(s), então existe t, tal que (s,í) C Ki e T@ € /(t).
A n á Inan nn item n ntPrinr

. se K,@ C /(s) e (s,t) C K,, então -Kí@ C l(f). Oe [ ser um x:.-

sucessor de s segue que /(s)/K, Ç /(É)/Ã: (item (/) Observação

Portanto, trata-se de um s4.-tableau para p que, se retorna p é
satisfatível, então p é s4.-satisfatível (a demonstração é idêntica à
feita para o caso K«). Resta mostrar que se um nó m do pré-tableau
não está marcado com SAr, então ÚI(..) é s4«-inconsistente.

Mostramos que se m não está marcado com SAT, então f- --ÚI(.. em
K.. Fazemos por indução no comprimento do maior caminho de m
até uma folha do pré-tableau. Para o caso em w é folha. é imediato.
O passo indutivo segue de modo idêntico ao do item ({), pois o passo
(2.d) possui as mesmas características.
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{u) A construção do ss.-tableau é idêntica à montagem do K.-tableau, logo
tudo segue conforme a demonstração já dada, desde que mostremos
que o tableau obtido é, de fato, um ss«-tableau. Para isso, basta
verificarmos que: se (s, 1) C /C{, então @ C l(s) se, e só se, @ C /(í).

Por construção, como os nós do tableau são estados, basta mostrar que
se f é um á-sucessor de s, então s e [ coincidem em todas as fórmulas
da forma .f({X e -.Â..X. Suponha que s' é um {-sucessor de s sobre
o caminho de s a É. O passo (2.c") da construção garante que /(s) e
l(s') coincidem em todas as fórmulas da forma Ã'iX e --K.X. Vamos
mostrar que i(s) e /(í) também coincidem em tais brmulas. De fato.
se K'iX c /(s), então, po' construção, KiX C /(s'). Como l(s') Ç l(f),
então -KiX € /(t). De modo análogo, decorre que se --Ã'iX € Z(s),
então =Ã'iX C /(t). Por outro lado, suponha Ã'iX c /(f), logo, por
construção, K',X é subíórmula de alguma fórmula @ C /(s). De /(s)
ser um tableau proposicional completamente expandido, temos que
Ã.,X C /(s) ou =K{X C /(.s). Porém, como vimos, se --KiX € /(s), então

--Ã'ix C /(f), logo l(f) é evidentemente inconsistente e i([) não é um
estado. Portanto Ã'iX C /(-s). Analogamente, segue que se =Ã'iX c l(í),
então C /(s).

u) Finalmente, a construção do KD4s.-tableau é idêntica à do s4,.-tableau.
I'udo segue conforme a demonstração já dada, desde que mostremos
que o tableau obtido é, de fato, um KD4s«-tableau. Para isso, basta ver-
ificarmos os itens da cláusula (7): o item (a) segue de modo idêntico ao
que foi feito na análise do ss«-tableau. A subcláusula (7.b) é imediata
do p'ss'(2.'"'), e « clá«sul« em(7.') é a mes:na em(5).

Com esse resultado, podemos mostrar que

'teorema 5. ].6.

E.riste UTn. algoritmo pspACE que decide Q satisfatibilidade de p eTTI \K.ít

rresp., T., S4., S5. e KD45.2.

Demonstração. IHalpern 13611

De acordo com os I'esultados anteriores, basta exibir tun algoritmo
pspÁcr que verifica se a raiz da árvore de construção do tableau para p
está marcada com SAT. Como a marca de um nó zo depende exclusivamente
da marca de seus sucessores e do rótulo Zlm), podemos pensei em fazer uma
busca pot profundidade no pré-tabieau. Para a proceder a busca, necessita-
mos de uma cadeia (ou sí7ing) de 2 . m ó Zs para representar o rótulo de
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qual(quer nó s: enumerámos todas as fórmulas em Sub'(p) (S'uó'(p) $ 2 m)
em alguma ordem (p.ex,. pelo tamanho) e a .j-ésima brinula na enumeração
ocorre no rótulo {(s) se, e só se, o J-ésimo bit na cadeia é 1. Ainda, pre-
cisamos de mais m bits (Sub(p) $ m) para marcar os nós que necessitamos
percorrer. Logo, são necessários pelo menos 3 - m bits para a busca.

á) Para o caso K«, é suficiente mostrar, que dado um nó w de rótulo /(m),
se a construção do tableau começa com o nó rotulado por /(m) e ter-
mina com uma árvore de altura h, então podemos determinar a marca
de w usando no máximo (3 . h + 1) . n ó ís. Fazemos a demonstração
por indução sobre h. Base: h = 0, então, ou /(w) é evidentemente
inconsistente, e nesse caso w não está marcado com SAT, ou m é um
estado e /('m) não contém nenhuma fórmula da forma --KÍ@, e nesse
caso ?u está marcado com SAT. Portanto, para h :: 0 é decidível. Passo:
h > 0. Se m não é um nó interno, então a construção cria um ou dois
sucessoresl ainda 'w está marcado com SAT se, e sÓ se, seus sucessores
também estão (item (a), Observação 5.2). Da hipótese de indução.
computamos como cada sucessor está marcado reuf{/ãzazzdo o esp ço
após cada computação. Por reuZ / zar o espaço entendemos apagar lo-
dos as inforTiLações sobre a sub-árvore cuja raiz é um sucessor. Se 'to
não é um nó estado, a análise é similar (passo (2.d.{)).
Logo, esse o processo gasta O(m) e como a profundidade máxima da

árvore é quadrática em m (Lema 5.14), então computamos a satisfat-
ibilidade de p usando O(m3)

ãã) O caso T. é idêntico ao item anterior

Como a criação de nós sucessores (passo (2.c')) de m no tableau S4.
depende dos rótulos dos predecessores de 'w, então necessitamos veri-
ficar os rótulos dos ancestrais cle UP. Ou seja, precisamos mostrar que
se w é um nó de altura h e X é uma lista dos rótulos que aparecem
nos ancestrais de 'ur, então, se a construção do tableau começa com o
nó rotulado por i(m) e pelos rótulos em X, então podemos determinar
a marcade w usando no máximo(2 h+3) .m+O(1)+ IXI óãfs.
A indução sobre h é exatamente como feita anteriormente, exceto pelo
espaço da reutilização para prosseguir a busca. Para finalizar, como
uni nó tem no máximo m4 ancestrais (terna 5.14) e cada rótulo requer
2-7rz bits, então IXI $ 2 m'. Do lema 5.14, a altura máxima da árvore
é nt'l , portanto podemos decidir a satisfatibilidade de p usando O(m5)
bits

áu) Os casos S5,, e KD45,, são exatamente como o item anterior, pois
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o passo que cria os nós sucessores, apesar de não serem idênticos,
funcionam da mesma forma. H

Todos os resultados (proposições e teoremas) apresentados podem ser
resumidos na seguinte afirmação:

Teorema 5. 17.

O proa/errza da safes/al bi/idade para K., T., S4. com n 2 1, e S5.,
KD45. pata rz ? 2 é psP,acE-como/efo.

Vimos que a maioria dos sistemas de conhecimento é psP,4cE-completo e
que um dos favores cruciais para a obtenção de psp,4cE como ]imitante su-
perior é a profundidade de cada ramo ser limitada pela proftmdidade (deck )
da fórmula considerada. Essa característica é perdida ao acrecentarmos à
linguagem maior poder de expressividade, como, por exemplo, a inclusão do
operador conhecimento comum.

5.6 Decisão envolvendo conhecimento comum

O operador de conhecimento comum acrescenta aos sistemas de conhe-
cimento um ganho de expressividade, sua semântica (Prop. 4.1) permite
considerar afirmações genéricas, ela é verdadeira para todos os mundos atin-
gíveis a partir do mundo referencial. A conseqüência disso é que o problema
da validade para !inguagens com conhecimento comum é Expr/WE-completo.

Lembrando que, dada uma fórmula p num sistema cuja linguagem não
possui o operador de conhecimento comum, o passo chave para obtermos
procedimentos de decisão pspn CE é a construção de um pré-tableau T de pro-
fundidade polinomial e cujo rótulo da raiz é (p. Então, a partir do tableau
para p imerso em 'F, construímos uma estrutura M que satisfaça p. As-
sim, temos que se p é satisfatível, existe uma estrutura M, com caminhos
de comprimento máximo polinomial em lpl, satisfazendo p. O teorema a
seguir mostra que tableaux limitados a espaço polinoinial não funcionam
para tratar conhecimento comum.

Teorema 5. ].8.

Para q'ualquer nl, existe uma fórmula aE. (resT)., ax.., a=, a:, a:l?4s) de
tama7zÀo O(7n,2) gue é KC' r'resp., TC, S4g, S5g, KD45gJ safes/aÍüe/, mas
toda estrutura em M\ (resp., M\, M;' , Mr2s' . Myt ) que sat sIGa aKm (T'esp.,

a:, ali:, oss, al:04sJ íem caminho de comer mento 2rn -- l.
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Demonstração. IHalpern 13611

Como nas demonstrações da seção 5.4, utilizamos m variáveis proposi-
cionais para construirmos fórmulas que se satisfaçam em estruturas com pelo
menos 2" mundos. Porém, a idéia é aproveitar a característica do operador
(7a, que permite pensar em fórmulas de tamanho O(m2) que forçam qual-
quer estrutura que as satisfaçam, a ter caminhos de comprimento 2m -- l.

Novamente, utilizamos pO,pl, . . . ,pm 1, m variáveis proposicionais,
porém o truque agora é codificar o fato de p.j ser verdadeiro em um mundo m
através de um contador binário de m posições. Cada uma dessas proposições
codifica um bát de um contador, po codifica o bit de mais baixa ordem e p. -- l
o bit da mais alta ordem. A interpretação para p; - l ou p, = 0 é óbvia: p.f
é verdadeiro ein 'w se, e só se, o .j-ésimo do contador marcar l.

Vejamos um exemplo de dois mundos consecutivos: considere
c = c..i ' .c. e d = d. . - - -do, dois contadores de m-bits, então vejamos
um exemplo de d = c + l (d sucede c):

1 1 0 1 0 0 } 1 1 1 c
o o o o o o o o o l l
1 101 01 0000 d::c+l

/

Figura 5.3: Descrição do funcionamento do contador binário

Mais precisamente, d = c + l quando:

B ou dj = 0 e cj = 1, para 0 $ J $ m -- l (início da contagem em 0)

e ou, para algum) / $ m -- 1, temos:

cj :: 1, para todo .j < í,

cl = 0 e d, = 0, para todo .j < i

d. = 1 e c* :: d*, para / + l $ k $ m }

A estratégia é escrever uma fórmula que força o contador a varrer os
valores de 0 a 2" 1 consecutivamente na seqiiência dos mundos (c./'. Halpern
e Vardi l34, lema 4.11). Pai'a cada caso de KC' (resp-, T'', S4:, S5g, KD45g)
nomeamos essa Mrmula por: a= (resp., ol, a=, a=, o-l:'").

Analisemos primeitarnente o caso de KC, lembrando que, como estamos
tratando de uni único agente, Cl{.} = (7. Grosso modo, desejamos uma
fórmula o-l: que é satisfeita numa estrutura M = <W,rw, X:) tal que W =
{wo, wl, . . . ,w2«' 1 } e n-t«, é definido de acordo com a codificação do valor

J. Vejamos como determinar al, que é satisfeita de modo que garanta a
existência da seqiiência 'ur0,ml, . . , ,lo2m t, isto é, (mJ;mj+l) C X: e tal que
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os valores de pO,pt, . . . ,pn,.] codificam o valor de J no mundo 'wj.
A fórmula o-:: é obtida pela conjunção das fórmulas aK. , amx2) am3 e a=.

A fórmula

a=: : C(---K'--T)

garante a existência da seqiiência mo, ml , . . . , w2m. 1 , de 2" -- 1 mundos, não
necessariamente distintos, tal que (luj, mJ+l) c r.

Para assegurar que os 2" mundos são todos distintos e que os valores de
po,pt, . . . , p. l codificam o valor de j no mundo wj, definimos as seguintes
fórmulas:

amKZ : 'PO /\ ' /\ --Praz ],

m-l .j- l

A
j-o i-o

«=; ]Ç\. bxp\h -'+ Çkpi -'» K-.pà b. Çn'pj ''- Kpj'fb.

e
m--l .j--i

A
.j::o !=o

..=. =Çt>\l-'-'pt] '' \.Çp. -', KpÕ h qpã '+ K---p:j\h'\

amxZ garante que lu0 codifica o valor 0. As fórmulas o-K: e o-:. certificam que
se s é atingível a partir de u/o e (s, é) C X:, então pj tem o mesmo valor ver-
dade em s e t se, e só se, existe pz falso para / < .j. Ou seja. se s é atingível
a pai'tir de to0 e (s, [) C JC, então s e t codificam va]ores consecutivos do
contador,

Por indução em .j, é fácil ver que luJ codifica o valor .7. Portanto,
mo,wl, . . . ,'w2«..i são todos distintos. Para finalizar a construção de M,

definimos a relação de acessibilidade: K = {(zuj,'mj+t) l .j < 2" -- 1} u
{(««2«. :, «0)}.

Observamos que a= não é satisfeita em estruturas cuja relação de aces-
sibilidade é reflexiva. De fato, se o-l: é verdadeira em wo, então qualquer
seqüência de mundos wo,mi,... ,'m2m-l, com (l.u.Í,mjl-i) C X:, temos que
u;j codifica o valor J, e as seqiiências devem ter todos os 2" -- 1 mundos
distintos. No entanto, em estruturas reflexivas, podemos ter a seqüência
wo, 'wo, . . . , 100 cujos elementos não são distintos.

Logo, para a=, devemos providenciar algumas modificações, contor-
namos o problema introduzindo uma nova variável proposicional p.~ para
marcar o fato de que uma alteração ocorreu, por exemplo, podemos consi-
derar pA verdadeiro em wj se .j é par e falso em wl se .j ímpar. Assim, a idéia
é construir a:. de modo que seja verdadeira cm mo se, em qualquer sequência
'u/0,tol, . . . ,it/2m 1, tal que (luj,w.f+i) C ÁI e p« alterna os valores-verdade
entre inur)dos consecutivos nesta sequência, então zo, codifica o valor de .j.
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Formalmente, a:. é a conjunção das fórmulas ar., Qr ar
como segue:

descritas

a:l. : 0((P,* -+ -'.-KP,*) A (TP« -+ TÃ.'---P«)),

o-:l: : (Po A - . AP. i),

m--] j--i

/\ cl(/\p/) --> (((p« Apj) --> K'(=p« -+ --p.j))A
j=o i=o.

l(PA A =P.j) --> Ã.'(=P« --> Pj))A

«=,

((=PA A P:j) H K'(P.\ H --Pj))A

1(--p« A =pj) -> Ã.'(p.~ -} p:í))))

e

m-- l j -- :t

''L. . \..lcÇÇ\lnp\h -+ IS.kp~ h I'Õ -', K ln'p... '+ 'plbK
j-o l-o

((PA A aPj) -} Ã'(nP,* --> =Pj))A

((=P,\ A P.j) H Ã'(PA -+ PJ))A

1(--p,~ A =pj) -} K'(p.~ --> ))))

A brmula a=, não é satisfeita em estruturas transitivas. Seja uma
seqüência mO,'ul, . . . ,w2m.i, tal que (m.Í,tuj+i) C XI, como caracterizada
anteriormente. Logo, wo e m2 codificam 0 e 2, respectivamente. Pela tran-
sitividade, (wo.wU) € X:. Porém, por a:l3 e a:l., temos que w2 codifica l,
contradizendo o fato de m2 codificar 2.

Para contornar esse problema nos casos S4, S5 e KD45, devemos
considerar dois agentes. As fórmulas a=, a= e a:o's são obtidas substituindo
todas as ocorrências de K em a:. por Ã.'tK2. H

Esse resultado ratiÊca o que comentámos anteriormente, as estratégias uti-
lizadas para obtermos limitantes superiores pspucE não são suficientes para
tratar sistemas envolvendo conhecimento comum.

O próximo teorema é uma variante do resultado obtido por Fischer
e Ladner 1291 sobre o PDL. Eles mostraram que x'xpr/wx' é un] limi-
tante inferior para problema da satisfatibilidade do PDL. Não fazemos a
dentonstração propriamente dita, porém estabelecemos a relação entre os
sistemas de conhecimento e o PDL.
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[Feorema 5. 19.

O proa/ema da saías/álibi/idade para K:, Tj; com rz ? l e S4j{, S5j:,
KD45: com n ? 2 é axpr/WE-dã/z'c{/.

Observação 5.4 (Halpern).
''lpresenfamos o PDL e mostramos as semel/lanças com os sãsÍemas de

con/zec mento considerados. Grosso modo, o PDL é zzma /ógáca moda/ so-
bre T)rogramas. O alfabeto do PD\- consiste de uma classe de progrcLmas
primitivos. Programas comi)ledos são coT\struÍdas ü partia dos operadores
' .'' e'' + '' . Por enevrtT)lo, se cl e [3 são programas, elttão a -, 0 e cx" tumbéTn

são. Intuito'uamevtte, Q . l3 corresponde a: e=ecbtür Q e eTttão executar Bi e
« leite« de '«* ««p.«'i' ": «u*"« .« um ,«úme« $«ito («t,it«á«i.) d.

pazes. ,associado a cada programa, [errzos o operador moda/ 1 1. se p é ?zma
fórmula e cx um programa, eTttão \a\g é ulllcl fórxíLula. Utiliza-se o operador
(a> como aóreu anão de --l--c-l.

.4dofa-se a semârzfica de .lrrãpÉe para o PDL. Dado um cona'urzlo de esta-
dos, Q relação binária p iTtdicü Q transição de um estado Q outro por vneio de
um programa, isto é, para cada l)rogravrta, está associada ulnü relação sobre
o coTLjunto de estudos. Se cx e l in T)logram.a, então t'u.sl c pÇcx) s\9n\$cÜ
que: se e=ectttür o programa cx coviteçando no estudo u}, então é possível
./izza/azar no estado s. 4 /órmu/a lalp é ue7dade ra ern urra estado m .se p é

uerdadeãra em lodos os estados s íal que (w,s) C p(a). Á ana/agia com a
Jórm'ula K(p é imediata. De$nimos pta*'l como o fecho Lransitiuo de pt(Ü,
logo a* desempenha ci mesma relação caIR a que o operador C com E.

Fischer e LadTter (148, sec. 41) elibirüvn o limitavtte inferior para o
PDL, mosf7arzdo q?ze para cada MT ezporzerzcia/ e uma erzfzada z, ezásle
?.«.a .M,mu/a p.,,, do PDL [a/ que o ]a«.«Ào da /ó,mu/a é O(lzl) e p..: é

sutisjatíuet se, e somente se, WX aceita =. OràginütTnente, Fischer e Ladner
utitizartLvn máquinas9 ír üLteTT\ütilLd' PSPACn, porém as liTtguagevts aceitas

por tais máquivtas são e=atnmevtte as mesmas de \Lma U= elponeTtciat (cj.
3tockmeyer l91). Os úTticos OT)oradores modais lla fórmula -p«.: são V--\ e
lr*l, com F 7epresenlarzdo 'um programa prãrní/{uo.

Se.7a p" ., a .Ólírmu/a obiáda subsf f'uã7zdo lojas as ocorrérzcáas de ]r-] ern
'p«., por Ã. e fadas as ocorzêrzc üs de IF*l por C, então pl... é saías/alce/
erra KC' se, e sonzenfe se, MT aceáZa z. /sso rnosfia que Expr/w é um /árrzÍ-

tünte in.fedor T)urtt X<.c . Parti que EXPTiMn seja o timitante il\fedor de todos
os outros sistexitus de coTiheciTiiento comum, base,a Tnodi$cür tens:.: conforme
ns alterações feitas elll oT,.. Para lc , é Ttecessário Mina no'uü propos{.ção
prim'iti'uü p\ pata marcar a ocorrência de mudüvtça. Assim, pl:*. é satis-

90s (detalhes da MT utilizada por Fischer e Ladner encont.ram-se em l48, sec., 41 e o
funcionamento da máquina está no lema 4.2,
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/afz'ue/ em KC se, e somente se, MT aceáfa z. Para S4c, S5c e KD45c bczsfa

substituir QS ocorrências de K em tp=,, T)or KtKt.

Para finalizar a caracterização dos sistemas de conhecimento envolvendo con-
hecimento comum de acordo com a classe de complexidade a que pertencem,
devemos exibir limitantes superiores para compara-los aos limitantes inferi-
ores obtidos. Formalizamos isso através do próximo teorema.

Teorema 5.20.
O proóiema da salas/alábá/ádüde para Kf?, T: com n 2. 1 e S4jÍ; S5j{,

KD45j; com n ? 2 é Expr/wx'-compiefo.

Demonstração. IHalpern IS6jl
A demonstração segue as técnicas devidas a Pratt 1681 e Fischer e

Immerman 1281 . Dada uma fórmula p num sistema envolvendo conhecimento
comum, desejamos construir uma estrutura que satisfaça p, ou mostrar que
ela não existe. Boa parte da estratégia adorada para a construção segue
aquela da Proposição 4.6, utilizada para mostrar a completude dos sistemas
de conhecimento comum (Teor. 4.8); a modificação está no uso do conjunto
Cone(p). Como não sabemos utilizar Cmc(p) de modo eficiente, com-
putacionalmente falando, definimos o conjunto i'l, . Os elementos de i'l, são
subconjuntos maxiinais de Sub;(p) que são tableaux proposicionais. E € 1'l,
se, e só se, E é um tableau pioposicional e para qualquer @ € Sub;(p) ou
@ c E ou @ C E. O conjunto I'' faz papel similar da C'mzc(p).

Note que a quantidade de elementos em E C I'' não excede 2Slv'l (Prop.
4.4). Vamos construir' uma sequência M' = <W",a-Ü,,X:i,. .. ,X:J.>, para
j :; 1,2,3,..., com I'' :: Wi :) W2 .) -.-. Suponha definidos os mun-
dos possíveis, então definimos as relações de acessibilidade e as valorações
do seguinte modo: X:{ = {(w, s) l w, s C Wj e 'm/X', U w/-Ecs}, para iC (-;
e «-i,(@) = T se, e somente s', '/' C .«.

Determinando os conjuntos Wj. Dizemos que w em W' é consãsfenle se:

B para toda fórmula -.K':@ C HJ, existe s em Wj

com T@ C s,

tal que (m,s

8 para toda fórmula --E.;@ C m, existe s em W'

com ,@ C s,

tal que (m, s

B pala toda formula --Ca@ C wi, existe s em »'j atingível a partir de m
tal que =@ C s.

Se cada mundo de Wj é consistente e p C m para algum m em W", então
p é saZ s/a&íueJ. Se não existe m em W' que seja consistente e com W € u;,
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então p não é satÍs/atúe/. Caso contrário, seja }$''''' ' o conjunto de todos os
conjuntos consistentes em n'' e continuamos a construção das M'

Como I'' contém no máximo 23 lv'l elementos e Wj :) Wj+', então a
construção termina no máximo em um número exponencial de passos. A
verificação da consistência de cada mundo de I'r/ pode ser feita em tempo
polinomial no tamanho de W'j, que, no máximo, é exponencial no tamanho
de p. Portanto, a construção completa consome tempo exponencial.

Veja que a satisíatibilidade de p decorre do fato de que: se todos os mun-
dos em M'j são consistentes, então para quaisquer m C WJ e @ C Sub;(p),
(M, m) F @ se, e só se, @ c m. A demonstração é por indução na estrutui'a
de @, idêntica àquela cita no Teorema 4.7. Por outro lado, se m é incon-
sistente, então (p., a conjunção de todas as brmulas em w, é inconsistente.
Logo, se não existir w C l,WJ tal que p c 'w, então p é inconsistente e por-
tanto não é satisfatível. Novamente, a demonstração desse fato é análoga à
do teorema 4.7. Portanto, o algoritmo é correio. H

Pelo teorema acima, o limitante superior e o inferior são os mesmos, logo a
caracterização dos sistemas de conhecimento comum está completa.

Nosso algoiitmo constrói de modo determinístico uma estrutura que
satisfaz a fórmula dada, porém podemos elaborar de modo relativamente
simples um algoz'itmo R'xpr/WE não-determinístico: dada p uma fórmula
num sistema envolvendo conhecimento comum, se p é satisfatível, então pelo
teorema ein 4.7 ela o é numa estrutura de 1} agentes e cujo tamanho não ex-
cede 2(3+") lv'l (p'rop. 4.4). Como n é uma constante, esse valor nos fornece
um limitante superior não-determinístico Expr/A/E. Para verificar a satisfati-
bilidade de W basta tomarmos uma estrutura de modo não-determinístico.
dentre as 2(3+") IV'l estruturas, e fazer a checagem (Prof. 5.1); nesse caso o
tempo da checagem é ótimo.

Resumidamente, tratamos dois problemas computacionais associados à
lógica modal: o problema do made/-cAec#irzg e o da validade. Vimos (lue
ambos são decidíveis e, particularmente, que o problema da validade para a
maioria dos sistemas é psp,4 0E-completo. O que é um tanto cluanto surpreen-
dente, tendo em conta que os sistemas considerados, a despeito de sua sintaxe
proposiciona], é essencialmente uma linguagem da /ógÍca de pr rzeáza ordem
(LPO) (Observação 3.2). Leve-se em conta que os problemas mencionados
para a LPO são problemas computacionallnente difíceis (a indecidibilidade
da LPO é robusta). Isso reforça nosso interesse no estudo da complexidade
computacional dos sistemas modais, em suas várias formas.
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