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Tableau [tabló] metoda


Tableau metoda je další oblíbená metoda užívaná pro
automatické dokazování vět v predikátové logice, ale i
v dalších (modálních, temporálních, aj.) logikách.



Sémantické tableau je strom, kde každý uzel je logická
formule.



Sémantické tableau vzniká iterativně z předchozích
tableaux postupnou aplikací určitých pravidel.



Dokazování pomocí tableau metody postupně rozděluje
vstupní formuli na menší formule, dokud na všech větvích
stromu nenajde komplementární páry formulí nebo pokud
už nemůže aplikovat žádné z pravidel.
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Tableau metoda pro predikátovou logiku


Vstupem pro tableau metodu bude množina formulí
predikátové logiky.



Cílem metody bude, tak jako v případě rezoluční metody,
najít spor v této množině.



Pro jednoduchost budeme předpokládat, že jednotlivé
formule budou obsahovat pouze logické spojky:
& pro konjunkci, ∨ pro disjunkci a ¬ pro negaci.



Pokud bychom chtěli pracovat i s dalšími logickými
spojkami, můžeme je chápat jako zkratky definující
jednotlivé takové spojky pouze pomocí spojek &, ∨ a ¬.
Tyto zkratky pak před začátkem tableau metody
nahradíme.
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Tableau metoda pro predikátovou logiku


Na začátku přepokládejme tableau tvořené jen jedním
uzlem - kořenem obsahujícím konjunkci všech formulí ze
vstupní množiny.



Někdy se také tento kořen označuje symbolem Т (top).
Tento uzel se obvykle v grafické podobě tabla nezobrazuje.



Nyní se začnou na tableau aplikovat postupně jednotlivá
pravidla.
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Tableau pravidla pro predikátovou logiku

konjunkce (&)


Pokud některá větev v tableau obsahuje formuli tvaru

A & B,
kde A a B jsou libovolné formule, připojíme k listu této
větve novou větev s formulemi A a B.


Formálně toto pravidlo zapíšeme takto:

A& B
(&)
A
B
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Tableau pravidla pro predikátovou logiku

konjunkce (&) – příklad


Následující příklad ukazuje výsledné tableau po aplikaci pravidla konjunkce
na tableau sestávajícího z jediného uzlu.
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Tableau pravidla pro predikátovou logiku

disjunkce (∨)


Pokud některá větev v tableau obsahuje formuli tvaru

A∨B,
kde A a B jsou libovolné formule, připojíme k listu této
větve dvě nové větve. Jedna větev bude obsahovat formuli
A a druhá formuli B.


Formálně toto pravidlo zapíšeme takto:

A∨ B
( ∨)
A|B
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Tableau pravidla pro predikátovou logiku

disjunkce (∨) – příklad


Následující příklad ukazuje počáteční a výsledné tableau po aplikaci pravidla
disjunkce.
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NNF (negation normal form)




Formule v negativní normální formě (NNF) je taková
logická formule, která obsahuje negaci pouze v literálech.
Každou formuli v predikátové logice lze jednoduše převést
na NNF formuli pomocí:
De Morganových pravidel:
¬(A ∨ B) ⇔ (¬A & ¬B),
¬(A & B) ⇔ (¬A ∨ ¬B),
pravidel pro propagaci negace přes kvantifikátory:
¬(∀x ϕ) ⇔ (∃x ¬ϕ),
¬(∃x ϕ) ⇔ (∀x ¬ϕ)
a pravidla pro rušení vícenásobné negace:
(¬¬A ⇔ A).



Převod všech formulí na NNF formule se obvykle provádí
před zahájením tableau metody.
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Tableau pravidla pro predikátovou logiku

negace (¬)


Pokud budeme zpracovávat pomocí tableau metody pouze
formule v tzv. negativní normální formě (NNF), není třeba
žádné pravidlo pro zpracování negace zavádět. Pro
formule, které nejsou v NNF formě, použijeme
následujících pět pravidel:
¬¬A
(¬1)
A
¬( A & B )
¬( A ∨ B )
(¬2)
(¬3)
¬A ∨ ¬B
¬A & ¬B

¬ (∀x ϕ )
(¬4)
∃x ¬ϕ
Automatické uvažování

¬ (∃x ϕ )
(¬5)
∀x ¬ϕ
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Tableau pravidla pro predikátovou logiku

univerzální kvantifikace (∀)


Pokud některá větev v tableau obsahuje formuli tvaru

∀x ϕ ( x )

kde x je proměnná a ϕ (x) je formule obsahující volnou
proměnnou x, připojíme k listu této větve novou formuli
ϕ (x’), kde ϕ (x’) vznikne z formule ϕ (x) nahrazením všech
volných výskytů proměnné x za novou proměnnou x’, která
se ještě nikde v tableau nevyskytuje.


Formálně toto pravidlo zapíšeme takto:

∀x ϕ ( x )
(∀)
ϕ ( x ′)
Automatické uvažování

kde x’ je nová proměnná, která se ještě
nikde v tableau nevyskytuje
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Tableau pravidla pro predikátovou logiku

univerzální kvantifikace (∀) – příklad


Následující příklad ukazuje počáteční a výsledné tableau po aplikaci pravidla
univerzální kvantifikace.

Automatické uvažování

12 / 25

Tableau pravidla pro predikátovou logiku

existenční kvantifikace (∃)


Pokud některá větev v tableau obsahuje formuli tvaru

∃x δ ( x )

kde x je volná proměnná ve formuli δ (x), a δ (x) může
obsahovat další volné proměnné x1 ,…,xn, připojíme k listu
této větve novou formuli δ ( f (x1 ,…,xn)), kde δ ( f (x1 ,…,xn))
vznikne δ (x) z nahrazením všech volných výskytů x termem
f (x1 ,…,xn). Zde f je nový funkční symbol, který se ještě
nikde v tableau nevyskytuje.


Formálně toto pravidlo zapíšeme takto:

∃x δ ( x )
(∃)
δ ( f (x1 ,K, x n ))
Automatické uvažování

kde f je nový funkční symbol a x1 ,…,xn
jsou volné proměnné formule δ
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Tableau pravidla pro predikátovou logiku

uzavření větve




Pokud se na některé větvi v tableau vyskytují dva
komplementární literály L a K takové, že existuje nejobecnější
unifikační substituce θ pro literály L a ¬K (resp. ¬L a K ), že
L θ ≡ ¬K θ (resp. ¬L θ ≡ K θ ),
potom aplikujeme substituci θ na všechny uzly tableau a
takovou větev označíme za uzavřenou.



Uzavřené větve již není třeba dále rozšiřovat.



Příklad:
Pokud L= ¬p (x ) a K= p (t ),
pak existuje substituce θ ={ x / t } taková, že ¬p (t ) ≡ ¬p (t ).
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Tableau pravidla pro predikátovou logiku

uzavřené tableau


Tableau je uzavřené, pokud jsou všechny jeho větve
uzavřené.



Takové tableau dosvědčuje spor vstupní množiny formulí,
protože všechna tableau pravidla jsou logicky korektní (tedy
kořen tabla implikuje každý uzel v tablu) a každá cesta
z kořene do listu obsahuje dvojici komplementárních literálů,
což představuje spor.
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Tableau pravidla pro predikátovou logiku

uzavřené tableau – příklad


Následující příklad ukazuje počáteční a výsledné tableau po uzavření levé
větve (pravá větev byla již uzavřená).



Výsledné tableau je uzavřené.

Automatické uvažování
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LeanTAP


LeanTAP je jeden z nejkratších úplných dokazovačů
pro predikátovou logiku.



LeanTAP používá tableau metodu a skládá se z pěti klauzulí
v programovacím jazyku Prolog.



Jako vstup přepokládá dokazovač konjunkci skolemizovaných
uzavřených formulí v NNF.



Značení:
logické spojky: ,(pro konjukci), ; (pro disjunkci), - (pro negaci)
univerzální kvantifikátor: all(proměnná,formule)
proměnné jsou prologovské proměnné (začínají velkým písmenem)
funkční a predikátové symboly mají prologovskou notaci



Jeho zdrojový kód je následující:

Automatické uvažování
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LeanTAP
% prove(+Fml,+UnExp,+Lits,+FreeV,+VarLim)
prove((A,B),UnExp,Lits,FreeV,VarLim) :- !,
prove(A,[B|UnExp],Lits,FreeV,VarLim).
prove((A;B),UnExp,Lits,FreeV,VarLim) :- !,
prove(A,UnExp,Lits,FreeV,VarLim),
prove(B,UnExp,Lits,FreeV,VarLim).
prove(all(X,Fml),UnExp,Lits,FreeV,VarLim) :- !,
\+ length(FreeV,VarLim),
copy_term((X,Fml,FreeV),(X1,Fml1,FreeV)),
append(UnExp,[all(X,Fml)],UnExp1),
prove(Fml1,UnExp1,Lits,[X1|FreeV],VarLim).
prove(Lit,_,[L|Lits],_,_) :(Lit = -Neg; -Lit = Neg) ->
(unify_with_occurs_check(Neg,L)
; prove(Lit,[],Lits,_,_)).
prove(Lit,[Next|UnExp],Lits,FreeV,VarLim) :prove(Next,UnExp,[Lit|Lits],FreeV,VarLim).

Automatické uvažování
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vstupní formule

fronta formulí
k navštívení

seznam literálů na
aktuální větvi tableau

seznam všech
aktuálně volných
proměnných

% prove(+Fml,+UnExp,+Lits,+FreeV,+VarLim)
prove((A,B),UnExp,Lits,FreeV,VarLim) :- !,
prove(A,[B|UnExp],Lits,FreeV,VarLim).
prove((A;B),UnExp,Lits,FreeV,VarLim) :- !,
prove(A,UnExp,Lits,FreeV,VarLim),
prove(B,UnExp,Lits,FreeV,VarLim).

LeanTAP
číslo určující maximální
hloubku tableau definovanou
maximálním počtem různých
volných proměnných
vyskytujících se na jedné každé
větvi

zpracování konjukce
zpracování disjunkce

prove(all(X,Fml),UnExp,Lits,FreeV,VarLim) :- !,
\+ length(FreeV,VarLim),
copy_term((X,Fml,FreeV),(X1,Fml1,FreeV)),
append(UnExp,[all(X,Fml)],UnExp1),
prove(Fml1,UnExp1,Lits,[X1|FreeV],VarLim).

zpracování univerzální
kvantifikace

prove(Lit,_,[L|Lits],_,_) :(Lit = -Neg; -Lit = Neg) ->
(unify_with_occurs_check(Neg,L)
; prove(Lit,[],Lits,_,_)).

zpracování literálu

prove(Lit,[Next|UnExp],Lits,FreeV,VarLim) :prove(Next,UnExp,[Lit|Lits],FreeV,VarLim).

Pokud nelze aktuální větev
uzavřít, pokračuje LeanTAP
zpracováním dosud
nezpracovaných formulí.

Automatické uvažování
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LeanTAP


Spuštění dokazovače se provádí dotazem:
?- prove(<konjuce zkolemizovaných formulí v NNF>,
[],[],[],
<max. počet volných proměnných v tableau>).
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Příklad
Máme zjistit, zda Johnovi chutnají buráky.
Víme, že mu chutná každé jídlo,
a že jablka a kuře jsou jídlo.
Dále víme, že Bill je naživu,
a kdo je naživu, toho nic nezabilo.
Bill jí buráky,
a co jí Bill, to jí také Sue.
Pokud někdo něco jí, a nezabije ho to, pak je to jídlo.
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Příklad - formalizace
Máme zjistit, zda Johnovi chutnají buráky. likes(john,peanuts)
Víme, že mu chutná každé jídlo,

∀X food(X) → likes(john,X)

a že jablka a kuře jsou jídlo.

food(apples) & food(chicken)

Dále víme, že Bill je naživu,

alive(bill)

a kdo je naživu, toho nic nezabilo.

∀Y alive(Y) → ∀X not_killed_by(Y,X)

Bill jí buráky,

eats(bill,peanuts)

a co jí Bill, to jí také Sue.

∀X eats(bill,X) → eats(sue,X)

Pokud někdo něco jí, a nezabije ho to, pak je to jídlo.
∀X (∃Y eats(Y,X) & not_killed_by(Y,X) ) → food(X)
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Příklad – negace domněnky+převod na NNF
likes(john,peanuts)

-likes(john, peanuts),

∀X food(X) → likes(john,X)

all(X,(-food(X);likes(john, X)),

food(apples) & food(chicken)

food(apples), food(chicken),

alive(bill)

alive(bill),

∀Y alive(Y) → ∀X not_killed_by(Y,X)
all(Y,(-alive(Y);all(X,not_killed_by(Y, X)))),

eats(bill,peanuts)

eats(bill, peanuts),

∀X eats(bill,X) → eats(sue,X)

all(X,(-eats(bill, X);eats(sue, X))),

∀X (∃Y eats(Y,X) & not_killed_by(Y,X) ) → food(X)
all(X,(food(X);all(Y,(-eats(Y,X);-not_killed_by(Y,X)))))
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Příklad – použití LeanTAPu
?- prove((-likes(john, peanuts),
food(apples),
food(chicken),
all(X,(food(X);all(Y,(-eats(Y,X);-not_killed_by(Y,X))))),
alive(bill),
eats(bill, peanuts),
all(X,(-eats(bill, X);eats(sue, X))),
all(Y,(-alive(Y);all(X,not_killed_by(Y, X)))),
all(X,(-food(X);likes(john, X)))),
[],
[],
[],
5).
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Příklad – tableau důkazu
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