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Πεξίιεςε  

 

 
Σα «πζηήκαηα Απηφκαηεο Απφδεημεο Θεσξεκάησλ-ΑΑΘ» (Automatic 

Theorem Proving Systems-ATP Systems) είλαη ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζηε ινγηθή 

πξψηεο ηάμεσο, ηα νπνία κπνξνχλ απφ έλα ζχλνιν ινγηθψλ πξνηάζεσλ λα ζπλάγνπλ 

ηελ αιήζεηα κηαο δεδνκέλεο ινγηθήο πξφηαζεο κε απηφκαην ηξφπν. Η δηαδηθαζία ηεο 

απφδεημεο ζηα πεξηζζφηεξα ΑΑΘ ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο επίιπζεο, ηνλ 

ηζρπξφηεξν θαλφλα ινγηθήο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, θαη ηελ αληίθαζε ηεο 

επίιπζεο, κηα δηαδηθαζία πνπ εμαζθαιίδεη ηελ νξζφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Ο ACT-P είλαη έλα ΑΑΘ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο επίιπζεο θαη ηελ 

αληίθαζε ηεο επίιπζεο, γξακκέλν ζην εξγαιείν GCLISP Developer 5.0 ηεο Gold-

Hill, θαη δηαζέηεη κηα βηβιηνζήθε γλσζηψλ ζηξαηεγηθψλ ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο 

απφδεημεο, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα νξίζεη θάζε θνξά έλα 

(θαηάιιειν) ζπλδπαζκφ ζηξαηεγηθψλ. 

ηελ εξγαζία απηή έγηλε θαη’ αξρήλ κεηαθνξά ηνπ ACT-P ζε LispWorks, έλα 

δπλακηθφηεξν εξγαιείν αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ζε Lisp. Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο κέζσ 

ηνπ λένπ παξαζπξηθνχ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα βιέπεη δπν δηαθνξεηηθέο ιχζεηο ηνπ 

ίδηνπ πξνβιήκαηνο, ηε ζπλνπηηθή θαη αλαιπηηθή  ιχζε. 

ηε ζπλέρεηα, έγηλε έιεγρνο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ACT-P θαη ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ηνπ κέζσ δνθηκψλ κε πξνβιήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ TPTP 

(Thousands of Problems for Theorem Provers), κηα γλσζηή βηβιηνζήθε πξνβιεκάησλ 

γηα ΑΘ ζπζηήκαηα ζην Γηαδίθηπν, θαη έγηλαλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο έηζη ψζηε 

λα επηιχεη πξνβιήκαηα απφ δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ ηεο βηβιηνζήθεο 

TPTP. 

Σέινο, έγηλε κηα κειέηε ρξήζεο δηαθφξσλ ζπλδπαζκψλ ζηξαηεγηθψλ ειέγρνπ γηα 

δηάθνξα πξνβιήκαηα ηεο TPTP θαη εμήρζεζαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηά ηνπο θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ην είδνο ησλ 

πξνβιεκάησλ. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Απηφκαηε Απφδεημε ζεσξεκάησλ, Βηβιηνζήθε TPTP, 

ηξαηεγηθέο Διέγρνπ. 
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 Abstract 

Automatic Theorem Proving Systems (ATP Systems) are based on  First Order 

Logic (FOL) and are able to automatically prove the truth of logical sentence. The 

proof procedure in  most ATP Systems uses the resolution principle which is the 

strongest existing inference rule, and the resolution refutation process which ensure 

soundeness of the conclusion. 

The ACT-P is an ATP System which uses the resolution principle and the 

resolution refutation and it is written in GCLISP Developer 5.0 of Gold-Hill. ACT-P 

has a library of strategies to control the proof process, and gives users the ability to 

assign to specify a suitable combination of strategies. 

In this dissertation a new window based interface is  developed for  ACTP in 

Lispworks, which is a powerful tool for developing Lisp applications. The interface 

gives to the user a more thorough view of the solving process. Moreover, the user can 

see two different solutions of the problem, the brief and the analytic one. 

In addition, the functionality and the strategies of ACTP were tested on problems 

from the TPTP (Thousands of Problems for Theorem Provers) which is a known 

library of problems for ATP Systems on the web. ACTP has been improved so as to 

solve problems from various categories of the TPTP library. 

Finally, different strategy combinations for solving problems from various 

categories of TPTP library were studied, leading to useful conclusions about the  

suitability and the performance of the different combinations depending on the 

problems. 

 

Key words: Automatic Theory Proving, TPTP Library, Control Strategies 
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1 Βαζικέρ Έννοιερ και 

ζηοισεία 

1.1 Λογική 

Η Λνγηθή παξέρεη έλαλ ηξφπν γηα ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ηππνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο θαη πξνζθέξεη κηα ζεκαληηθή θαη εχρξεζηε 

κεζνδνινγία γηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ. Η αλάγθε ρξήζεο 

κηαο απζηεξά νξηζκέλεο γιψζζαο, κε ηε καζεκαηηθή έλλνηα, πξνήιζε απφ ηελ 

αθαηαιιειφηεηα ηεο θπζηθήο γιψζζαο γηα ρξήζε ζε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. 

Αληίζεηα, ε Λνγηθή πξνζθέξεη κηα ζαθή, αθξηβή θαη απιή ζηε ζχληαμε γιψζζα, 

θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο λέαο γλψζεο απφ ηελ ήδε ππάξρνπζα. 

Η Λνγηθή νξίδεηαη ζαλ ηε κειέηε ηεο ζσζηήο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. Μηα 

θαη’ ειάρηζηνλ απαίηεζε γηα ζσζηή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο 

αιήζεηαο, δειαδή ε απαίηεζε απφ αιεζείο ππνζέζεηο - πξνηάζεηο λα εμάγνληαη αιεζή 

ζπκπεξάζκαηα - πξνηάζεηο.  

Γηα λα νξίζνπκε κηα ινγηθή γιψζζα πξέπεη λα νξίζνπκε ηξία βαζηθά ζηνηρεία 

ηεο. Η ζύληαμε (syntax), δει ην ιεμηιφγην θαη νη ζπληαθηηθνί θαλφλεο ηεο γιψζζαο 

είλαη ην πξψην. Δθθξάζεηο ινγηθήο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ νξζή ζχληαμε 

θαινχληαη θαιά ζρεκαηηζκέλεο εθθξάζεηο (ΚΔ) ή ινγηθέο πξνηάζεηο. Γεχηεξνλ ε 

ζεκαζηνινγία (semantics) ή ζεσξία κνληέισλ (model theory) ηεο γιψζζαο. Σν ηξίην 

ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα θαζνξίζνπκε είλαη κηα απνδεηθηηθή ζεσξία (proof theory). Η 
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απνδεηθηηθή ζεσξία ζπλίζηαηαη βαζηθά απφ έλα ζχλνιν (γεληθψλ) θαλφλσλ πνπ 

νλνκάδνληαη θαλφλεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ (ΚΔ) ή ζπκπεξαζκαηηθνί θαλφλεο. 

Οη ζπκπεξαζκαηηθνί θαλφλεο είλαη θαλφλεο πνπ ζαλ είζνδν παίξλνπλ κηα ή 

πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο θαη ζαλ έμνδν δίλνπλ κηα λέα πξφηαζε. 

1.2 Βαζικέρ Έννοιερ Αποδεικηικήρ Θευπίαρ 

Δλψ ε ζεσξία κνληέινπ αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ησλ πξνηάζεσλ, 

ε απνδεηθηηθή ζεσξία αλαθέξεηαη ζηε γέλεζε πξνηάζεσλ απφ άιιεο πξνηάζεηο. 

Μηα βαζηθή έλλνηα ηεο απνδεηθηηθήο ζεσξίαο ησλ ινγηθψλ γισζζψλ είλαη ε 

έλλνηα ηεο εμαγσγηκφηεηαο (derivability) ζε ζρέζε κε έλα ζχλνιν θαλφλσλ εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ. Μηα πξφηαζε θ ιέκε φηη είλαη εμαγώγηκε (derivable) απφ έλα 

ζχλνιν ππνζέζεσλ S (ζπκβνιηζκφο : S |- θ) αλ ην θ αλήθεη ζην S ή είλαη απνηέιεζκα 

ηεο εθαξκνγήο θάπνηνπ θαλφλα εμαγσγήο ζπκπεξάζκαηνο ζε εθθξάζεηο εμαγψγηκεο 

απφ ην S. Oη πξνηάζεηο ζην S νλνκάδνληαη ππνζέζεηο (premises) θαη ε πξφηαζε θ 

ζπκπέξαζκα (conclusion) ή θαη’άιιε νξνινγία, αμηώκαηα (axioms) θαη ζεσξήκαηα 

(theorem) αληίζηνηρα. 

αλ απφδεημε (proof) κηαο πξφηαζεο θ απφ έλα ζχλνιν πξνηάζεσλ S νξίδεηαη 

κηα αθνινπζία πξνηάζεσλ, ηέηνηα ψζηε ε θ είλαη ε ηειεπηαία πξφηαζε ζηελ 

αθνινπζία θαη θάζε πξφηαζε ζηελ αθνινπζία είλαη είηε έλα αμίσκα, είηε κηα πξφηαζε 

απφ ην S, είηε κηα πξφηαζε πνπ παξήρζε απφ πξνεγνχκελε(εο) πξφηαζε(εηο) κε ηελ 

εθαξκνγή θάπνηνπ ζπκπεξαζκαηηθνχ θαλφλα. Λέκε φηη κηα πξφηαζε θ κπνξεί λα 

απνδεηρζεί απφ έλα ζχλνιν πξνηάζεσλ S (ζπκβνιηθά S |- θ), αλ ππάξρεη κηα απφδεημε 

ηεο θ απφ ην S. Ο νξηζκφο ηεο απφδεημεο απνηειεί θαη ηνλ ηππηθφ νξηζκφ ηεο ζσζηήο 

εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. Απηφο ν νξηζκφο δελ εμαξηάηαη απφ ηηο έλλνηεο ησλ 

πξνηάζεσλ, αιιά απφ ηελ κνξθή ηνπο. 

Η απφδεημε κηαο πξφηαζεο θ αλαθέξεηαη επίζεο θαη ζαλ ζπλεπαγσγή 

(deduction) ή εμαγσγή (derivation). 
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1.1 ρήκα : Γηαδηθαζία Απφδεημεο κηαο Πξφηαζεο 

 

Σα αμηψκαηα (ππνζέζεηο) θαη νη θαλφλεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ απνηεινχλ έλα 

ζχζηεκα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ (inference system) ή ζχζηεκα ζπιινγηζκνχ 

(reasoning system).  Όκσο έλα ζχζηεκα ζπιινγηζκνχ απφ κφλν ηνπ δελ αξθεί γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο απνδεηθηηθήο ζεσξίαο θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

Υξεηάδεηαη παξάιιεια θαη έλαο αιγφξηζκνο, κηα ζηξαηεγηθή πνπ ζα νξίδεη κε 

πνην ηξφπν πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο  ζηηο ππνζέζεηο γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξάζκαηνο. Ο ζπλδπαζκφο κηαο ζηξαηεγηθήο θαη ελφο ζπζηήκαηνο ζπιινγηζκνχ 

ζπληζηνχλ κηα δηαδηθαζία απόδεημεο (proof procedure). 

Η εγθπξφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ κηαο δηαδηθαζίαο απφδεημεο εμαζθαιίδεηαη 

απφ ηελ απαίηεζε γηα ινγηθή ζπλεπαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηηο ππνζέζεηο. 

Η ινγηθή ζπλεπαγσγή φκσο εμαξηάηαη εμ’ νινθιήξνπ απφ ηνπο θαλφλεο 

εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. Καλφλεο πνπ εμαζθαιίδνπλ απηφ νλνκάδνληαη νξζνί 

(sound) θαη ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία νξζή. Μηα δηαδηθαζία εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ 

ιέγεηαη νξζή (sound) αλ θαη κφλν αλ θάζε έθθξαζε πνπ κπνξεί λα εμαρζεί απφ έλα 

ζχλνιν πξνηάζεσλ S κε βάζε απηή ηε δηαδηθαζία ζπλεπάγεηαη ινγηθά απφ ην S. 

Σππηθά απηφ εθθξάδεηαη ζαλ 

∀ S ,  ∀ φ,   S |= φ αν  S |- φ 

Η νξζφηεηα είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ θαζηζηά κηα δηαδηθαζία εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ ρξήζηκε αθνχ απνηξέπεη ηελ εμαγσγή ιαλζαζκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ απφ ινγηθά επζηαζείο ππνζέζεηο. 
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Δπίζεο, κηα άιιε απαίηεζε είλαη λα κπνξνχκε λα εμάγνπκε φια ηα εμαγψγηκα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ απηφ, θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο  δηαδηθαζίεο πνπ 

νλνκάδνληαη πιήξεηο. Μηα δηαδηθαζία εμαγσγήο ζπκπεξάζκαηνο ιέγεηαη πιήξεο 

(complete), αλ θαη κφλν αλ θάζε έθθξαζε πνπ ζπλεπάγεηαη ινγηθά απφ ην ζχλνιν S 

είλαη εμαγψγηκε απφ ην S κε βάζε απηή ηε δηαδηθαζία. Απηφ ηππηθά εθθξάδεηαη ζαλ 

∀ S , ∀ φ, S |- φ αν S |=φ  

Η πιεξφηεηα εμαζθαιίδεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία εμαγσγήο 

ζπκπεξάζκαηνο ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εμαγσγή φισλ ησλ εθθξάζεσλ πνπ 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο αξρηθέο ππνζέζεηο, κεδελίδνληαο ηελ πηζαλφηεηα 

παξάιεηςεο θάπνηνπ ρξήζηκνπ ζπκπεξάζκαηνο. 

1.3 Δίδη Λογικήρ 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθά είδε Λνγηθήο, ν Πξνηαζηαθόο Λνγηζκόο θαη ν 

Καηεγνξεκαηηθόο Λνγηζκόο. Ο Πξνηαζηαθφο Λνγηζκφο ή Πξνηαζηαθή Λνγηθή 

(propositional calculus - logic) ρξεζηκνπνηεί νιφθιεξεο πξνηάζεηο ζαλ δνκηθέο 

κνλάδεο, ελψ ν Καηεγνξεκαηηθφο Λνγηζκφο ή Καηεγνξεκαηηθή Λνγηθή (predicate 

calculus -logic) αλαιχεη κηα πξφηαζε ζε πεξηζζφηεξεο δνκηθέο κνλάδεο. Πην 

πξνρσξεκέλν θαη πην ρξήζηκν είδνο ινγηθήο, ηδηαίηεξα γηα εθαξκνγέο ΣΝ, είλαη ε 

Καηεγνξεκαηηθή Λνγηθή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν Καηεγνξεκαηηθφο Λνγηζκφο 

Πξψηεο Σάμεο (First-Order Predicate Calculus -FOPC), ζπληνκνγξαθηθά ΚΛΠΣ. 

1.4  Πποηαζιακόρ Λογιζμόρ 

Ο Πξνηαζηαθφο Λνγηζκφο (propositional logical) απνηειεί ηελ απινχζηεξε 

κνξθή καζεκαηηθνχ Λνγηζκνχ θαη απνηειεί ηελ βάζε γηα πεξηζζφηεξν πνιχπινθεο 

ινγηθέο πξνηάζεηο. Μία ινγηθή πξφηαζε ραξαθηεξίδεηαη είηε σο αιεζήο (true) είηε σο 

ςεπδήο (false), κπνξεί δειαδή λα έρεη δχν ινγηθέο ηηκέο. Οη ινγηθέο πξνηάζεηο 

αλαπαξίζηαληαη ζπλήζσο απφ ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο P, Q, R θιπ. θαη νλνκάδνληαη 

άηνκα (atoms). Σα άηνκα κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ρξήζε ινγηθψλ ζπκβόισλ ή 

ζπλδεηηθώλ (connectives). 
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Ο Πξνηαζηαθόο Λνγηζκόο  πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Έλα ζχλνιν απφ πξνηαζηαθά ζχκβνια (P, Q, R, θ.η.ι) ηα νπνία 

εθθξάδνπλ απιά γεγνλφηα φπσο πρ.  

 «Ο σθξάηεο είλαη άλζξσπνο»   

  «Ο σθξάηεο είλαη ζλεηφο» 

 Σα ινγηθά δηαζπλδεηηθά  φρη  (¬) ,  ή (∨), θαη  (∧), ζπλεπάγεηαη  ( ⇒ ) 

θαη ηζνδπλακεί (⇔) 

 Σηο ινγηθέο ζηαζεξέο True (T) θαη false (F) 

 Παξελζέζεηο 

 

Παξάδεηγκα αλαπαξάζηαζεο γλψζεο κε ηε ρξήζε ηνπ πξνηαζηαθνχ ινγηζκνχ 

θαίλεηαη παξαθάησ. ε θάζε πξφηαζε (νλνκάδεηαη θαη γεγνλφο) πνπ ζέινπκε λα 

αλαπαξαζηήζνπκε αληηζηνηρεί έλαο ιαηηληθφο ραξαθηήξαο: 

 P: «Ο Θαλάζεο είλαη κεραληθφο» 

 Q: «Ο Θαλάζεο κέλεη ζηε Πάηξα» 

 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν παξαπάλσ πξνηάζεσλ κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδεηηθνχ ηεο 

ζπλεπαγσγήο είλαη: 

 

 P ⇒ Q: Δάλ «Ο Θαλάζεο είλαη κεραληθφο» ηόηε «Ο Θαλάζεο κέλεη ζηε Πάηξα» 

Αλ ππνζέζνπκε φηη νη πξνηάζεηο P θαη Q είλαη αιεζείο, ηφηε θαη ν νξζά δνκεκέλνο 

ηχπνο P  ⇒Q είλαη αιεζήο. 

 

Μηα θαιά ζρεκαηηζκέλε έθθξαζε (ΚΔ) (well formed formula, WFF)  ηνπ 

πξνηαζηαθνχ ινγηζκνχ είλαη έλα απφ ηα παξαθάησ: 

 Μηα αηνκηθή έθθξαζε ή άηνκν P,φπνπ P είλαη έλα πξνηαζηαθφ 

ζχκβνιν. 

 Μηα άξλεζε ¬A,φπνπ A είλαη κηα ΚΔ. 

 Μηα δηάδεπμε (A∨B),φπνπ A θαη B ΚΔ. 

 Μηα ζπλεπαγσγή (A ⇒ B),φπνπ A θαη B είλαη ΚΔ. 

 Μηα ηζνδπλακία (A ⇔B),φπνπ Α θαη B είλαη ΚΔ 
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Μηα ΚΔ ιέκε φηη βξίζθεηαη ζε ζπδεπθηηθή θαλνληθή κνξθή (Conjuctive 

Normal Form,CNF) φηαλ είλαη γξακκέλε ζαλ ζχδεπμε δηαδεχμεσλ, π.ρ   (A∨B) ∧ (¬A 

∨G). 

Αληίζεηα, ιέκε φηη βξίζθεηαη ζε δηαδεπθηηθή θαλνληθή Μνξθή (Disjunctive 

Normal Form DNF) αλ είλαη γξακκέλε ζαλ δηάδεπμε ζπδεχμεσλ, πρ. (A∧B)  ∨ 

(A∧G). 

1.5  Καηηγοπημαηικόρ Λογιζμόρ 

Ο Καηεγνξεκαηηθφο Λνγηζκφο Πξψηεο Σάμεο (predicate logical) πεξηιακβάλεη 

επηπιένλ ηξείο θαηλνχξγηεο έλλνηεο, ηνπο όξνπο (terms), ηα θαηεγνξήκαηα 

(predicates) θαη ηνπο πνζνδείθηεο (quantifiers) επεθηείλνληαο ηνλ πξνηαζηαθφ 

ινγηζκφ. Με βάζε ηηο ηξείο θαηλνχξγηεο έλλνηεο ιχλεη ην πξφβιεκα ηεο κε 

πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ησλ γεγνλφησλ ηεο πξνηαζηαθήο ινγηθήο.  

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ θαηεγνξεκαηηθή ινγηθή, ε πξφηαζε: «ν Γηάλλεο είλαη 

κεραληθφο» αλαπαξίζηαηαη κε μησανικόρ(Γιάννηρ) επηηξέπνληαο έηζη ηελ πξνζπέιαζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ (Γιάννηρ) απφ ηνπο θαλφλεο 

εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ πξνηάζεσλ. 

 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξαπάλσ  φξσλ ρξεηάδεηαη λα δηεπθξηληζηνχλ νη παξαθάησ 

έλλνηεο: 

 Πεδίο οπιζμού D νλνκάδεηαη ην ζχλνιν φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε γλψζε πνπ ζέινπκε λα αλαπαξαζηήζνπκε. 

 Μηα ζηαθεπά είλαη έλα ζχκβνιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ. 

 Η μεηαβληηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη έλα κέινο ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ, 

ρσξίο λα θαζνξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 

 Μηα ζςνάπηηζη n κεηαβιεηψλ είλαη κηα ακθηκνλνζήκαληε απεηθφληζε απφ ην 

D
n
 ζην D,φπνπ D είλαη ην πεδίν νξηζκνχ. 

 Σα ινγηθά δηαζπλδεηηθά φρη (not ¬ ), ή (or ∨ ), θαη (and ∧ ), ζπλεπάγεηαη 

(implies ⇒ ) θαη ηζνδπλακεί (equivalent ⇔ ). 

 Γχν πνζνδείθηεο: ν θαζνιηθφο (universal ∀ ) θαη ν ππαξμηαθφο (existential ∃ ). 
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Οη όξνη αλαδξνκηθά νξίδνληαη σο εμήο: 

1. Μηα ζηαζεξά είλαη φξνο. 

2. Μηα κεηαβιεηή είλαη φξνο. 

3. Αλ ε f  είλαη κηα ζπλάξηεζε n κεηαβιεηψλ θαη t1,…tn είλαη φξνη, ηφηε f(t1,..,tn) 

είλαη φξνο. 

4. Όινη νη φξνη παξάγνληαη κε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θαλφλσλ 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ ΚΔ ή πην απιά κηα έθθξαζε 

ζηνλ θαηεγνξεκαηηθφ ινγηζκφ πξψηεο ηάμεο: 

i. Έλα άηνκν είλαη κηα ΚΔ. 

ii. Αλ F θαη G είλαη κηα ΚΔ, ηφηε  ¬F , (F ∨ G), (F ∧ G), (F ⇒ G)θαη F ⇔ G 

είλαη ΚΔ. 

iii. Αλ F είλαη κηα ΚΔ θαη x κηα ειεχζεξε κεηαβιεηή ζηελ F,ηφηε νη (∀x) F, (∃ x) 

F είλαη ΚΔ. 

iv. Οη ΚΔ δεκηνπξγνχληαη κφλν απφ πεπεξαζκέλν αξηζκφ εθαξκνγψλ ησλ 

(i),(ii),(iii). 

 

 Παξαδείγκαηα ΚΔ εθθξάζεσλ: 

   (∀x) (F(x) ∧ G(x)) ⇒R(x)) 

   (∀x) (¬ (∃y) on(x,y) ) ⇒clear(x)) 

   (∀x) (F(x) ⇒(∃y)D(x,y)) 

 

Έλα καηηγόπημα n οπιζμάηυν  είλαη κηα αληηζηνίρηζε κηαο αθνινπζίαο n 

αληηθεηκέλσλ ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ ζην {T, F}, θαη εθθξάδεη έλα ζπζρεηηζκφ κεηαμχ 

ησλ αληηθεηκέλσλ. Αλ ηα n αληηθείκελα ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηνλ ηξφπν πνπ 

δειψλεη ην θαηεγφξεκα, ηφηε απηφ παίξλεη ηελ ηηκή T, δηαθνξεηηθά παίξλεη ηελ ηηκή 

F. 

Μηα αηομική έκθπαζη ή άηνκν ζηνλ θαηεγνξεκαηηθφ ινγηζκφ πξψηεο ηάμεο 

είλαη κηα έθθξαζε ηεο κνξθήο P(t1,…tn),φπνπ P έλα θαηεγφξεκα n νξηζκάησλ θαη 

t1,…tn είλαη νη φξνη. 
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Γηα παξάδεηγκα, αλ ην GREATER είλαη έλα θαηεγφξεκα πνπ εθθξάδεη ηε 

ζρέζε «κεγαιχηεξν», ηφηε ην GREATER(3,2) είλαη έλα άηνκν πνπ είλαη αιεζέο (T), 

ελψ ην GREATER(1,3) είλαη ςεπδέο (F). Οη Πνζνδείθηεο είλαη δχν, ν θαζνιηθφο 

(universal) πνπ ζπκβνιίδεηαη κε  ∀ θαη ππαξμηαθφο (existential) πνπ ζπκβνιίδεηαη κε 

ην  ∃. 

Γηα παξάδεηγκα, αλ x,y είλαη κεηαβιεηέο θαη GREATER είλαη έλα θαηεγφξεκα δχν 

νξηζκάησλ φπσο νξίζηεθε πξνεγνπκέλσο ηφηε ε έθθξαζε (∀x)(∀y)GREATER(x, y) 

ζεκαίλεη φηη «γηα θάζε x ππάξρεη έλα y ηέηνην ψζηε ην GREATER(x,y) είλαη αιεζέο», 

δειαδή ην x είλαη κεγαιχηεξν ηνπ y . 

Κάζε πνζνδείθηεο έρεη κηα εμβέλεια (scope),ε νπνία είλαη ε έθθξαζε ζηελ 

νπνία εθαξκφδεηαη ν πνζνδείθηεο  πρ. ζηελ πξνεγνχκελε έθθξαζε ε εκβέιεηα ηνπ x 

(θαη ηνπ y) είλαη ε έθθξαζε GREATER(x,y). 

Μηα κεηαβιεηή ιέγεηαη δεζμεςμένη (bound) ζε κηα έθθξαζε ,αλ θαη κφλν αλ 

κηα εκθάληζε ηεο ζε απηή ηελ έθθξαζε βξίζθεηαη κέζα ζηελ εκβέιεηα ελφο 

πνζνδείθηε πνπ ηελ πξνζδηνξίδεη. Μηα κεηαβιεηή πνπ δελ είλαη δεζκεπκέλε ιέγεηαη 

ειεχζεξε (free). Γηα παξάδεηγκα, ζηελ έθθξαζε  (∀x)P(x,y) ε κεηαβιεηή x είλαη 

δεζκεπκέλε ,ελψ ε y  είλαη ειεχζεξε. 

Μηα ΚΔ ιέκε φηη βξίζθεηαη ζε ζπδεπθηηθή θαλνληθή κνξθή  (Conjuctive 

Normal Form,CNF) φηαλ είλαη γξακκέλε ζαλ ζχδεπμε δηαδεχμεσλ, π.ρ   (A∨B) ∧ (¬A 

∨G). 

Αληίζεηα, ιέκε φηη βξίζθεηαη ζε δηαδεπθηηθή θαλνληθή Μνξθή (Disjunctive 

Normal Form DNF) αλ είλαη γξακκέλε ζαλ δηάδεπμε ζπδεχμεσλ, πρ. (A∧B)  ∨ 

(A∧G). 

Μηα έθθξαζε βξίζθεηαη ζε Καλνληθή Μνξθή Prenex (Prenex Normal Form, 

PNF) αλ θαη κφλν αλ έρεη ηελ κνξθή: 

(Q1x1 )...(Qnxn) (M) 

φπνπ θάζε Qi, i=1,…,n είλαη ν ∀ ή  ∃ θαη ε Μ είλαη κηα έθθξαζε πνπ δελ πεξηέρεη 

πνζνδείθηεο. 

Απνδεηθλχεηαη φηη γηα θάζε έθθξαζε ηνπ ΚΛΠΣ ππάξρεη κηα ηζνδχλακε 

έθθξαζε ζε θαλνληθή κνξθή Prenex. Με ηνλ φξν «ηζνδχλακε» ελλννχκε φηη νη δπν 

εθθξάζεηο παίξλνπλ ηηο ίδηεο ινγηθέο ηηκέο (Σ ή F) θάησ απφ νπνηαδήπνηε εξκελεία. 
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1.6 Πποηαζιακή Μοπθή ΚΛΠΣ 

Η πξνηαζηαθή Μνξθή (Clausal Form) είλαη κηα απινπνηεκέλε εθδνρή ηνπ 

ΚΛΠΣ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ζηνηρεία θαη πξνηάζεηο. Έλα ζηνηρείν (literal) είλαη 

είηε κηα αηνκηθή έθθξαζε (ζεηηθφ ζηνηρείν) είηε ε άξλεζε κηαο αηνκηθήο έθθξαζεο 

(αξλεηηθφ ζηνηρείν). Μηα πξφηαζε (clause) είλαη έλα ζχλνιν απφ ζηνηρεία, ην νπνίν 

αλαπαξηζηά ηε δηάδεπμή ηνπο. 

  Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα δηάδεπμε ζηνηρείσλ. Τπάξρνπλ αξθεηά δηαθνξεηηθά 

είδε πξνηάζεσλ, βάζεη ηνπ πιήζνπο θαη ηνπ είδνπο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. Μηα θελή 

πξφηαζε δελ πεξηέρεη θαλέλα ζηνηρείν. Μηα πξφηαζε πνπ πεξηέρεη έλα κφλν ζηνηρείν 

νλνκάδεηαη κνλαδηαία, δηαθνξεηηθά νλνκάδεηαη κε κνλαδηαία. Αλάινγα, κηα πξφηαζε 

πνπ πεξηέρεη n ζηνηρεία, νλνκάδεηαη n-πξφηαζε. Όηαλ φια ηα ζηνηρεία κηαο πξφηαζεο 

είλαη ζεηηθά, νλνκάδεηαη ζεηηθή, ελψ αλ φια ηα ζηνηρεία ηεο είλαη αξλεηηθά 

νλνκάδεηαη αξλεηηθή. Μηα κεηθηή πξφηαζε πεξηέρεη ηφζν ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά 

ζηνηρεία, ελψ κηα πξφηαζε ηχπνπ Horn πεξηέρεη ην πνιχ έλα ζεηηθφ ζηνηρείν. 

Έλα δεπγάξη απφ ζηνηρεία ιέγεηαη ζπκπιεξσκαηηθφ αλ ην έλα ζηνηρείν είλαη 

ζεηηθφ, ην άιιν αξλεηηθφ θαη νη αηνκηθέο ηνπο εθθξάζεηο είλαη ίδηεο. Μηα έθθξαζε 

βξίζθεηαη ζε πξνηαζηαθή κνξθή αλ κπνξεί λα γξαθεί ζαλ ζχδεπμε απφ πξνηάζεηο. 

Δπεηδή ε ζχδεπμε θαη ε δηάδεπμε είλαη πξάμεηο πξνζεηαηξηζηηθέο, αληηκεηαζεηηθέο θαη 

αλαθιαζηηθέο, κηα έθθξαζε ζεσξείηαη ζπρλά ζαλ έλα ζχλνιν απφ πξνηάζεηο. Η 

δηαδηθαζία κεηαηξνπήο κηαο ινγηθήο έθθξαζεο G ζε πξνηαζηαθή κνξθή θαίλεηαη 

παξαθάησ: 

1. Απαινηθή ησλ ζπλεπαγσγψλ απφ ηελ G: 

Η ( f1⇒f 2) γξάθεηαη ζαλ (¬ f 1 ∨ f 2) . 

2. Πεξηνξηζκφο ηεο εκβέιεηαο ησλ αξλήζεσλ δηαλέκνληάο ζηα ππφινηπα 

δηαζπλδεηηθά:  

H (¬ (¬ f ) ) γξάθεηαη ζαλ  f. 

Η ¬ (∀x) f  γξάθεηαη ζαλ (∃x) (¬ f ) .  

Η ¬ (∃x) f  γξάθεηαη ζαλ (∀x) (¬ f ).  

 H  ¬ (f1 ∧ f2 ∧ f3 ∧…∧ fn) γξάθεηαη ζαλ (¬ f1 ∨ ¬ f2 ∨… ∨ ¬ fn ). 

H  ¬ ( f1 ∨ f2 ∨…∨ fn ) γξάθεηαη ζαλ (¬ f1 ∧ ¬ f2 … ∧ ¬fn ). 

3. Μεηνλνκαζία κεηαβιεηψλ πνπ δεζκεχνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο πνζνδείθηεο, 

  έηζη ψζηε θάζε κεηαβιεηή λα δεζκεχεηαη απφ έλαλ κφλν πνζνδείθηε. 
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4. Μεηαηξνπή ηεο  έθθξαζε ζε θαλνληθή κνξθή Prenex.Πην ζπγθεθξηκέλα 

βξίζθεηαη ζε Καλνληθή Μνξθή Prenex (Prenex Normal Form, PNF) αλ θαη 

κφλν αλ έρεη ηελ κνξθή:  

  (Q1x1 )...(Qnxn) (M)  

Όπνπ ην Qi, i=1,…,n είλαη ν ∀ ή  ∃ θαη ε Μ είλαη κηα έθθξαζε πνπ δελ 

πεξηέρεη πνζνδείθηεο. 

5. Απαινηθή ππαξμηαθψλ πνζνδεηθηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ζπλαξηήζεηο θαη 

ζηαζεξέο Skolem. 

6. Γηαγξαθή θαζνιηθψλ πνζνδεηθηψλ. 

7. Μεηαηξνπή ηεο έθθξαζήο ζε ζπδεπθηηθή θαλνληθή κνξθή (CNF) 

 H (f ∨ (f1∧f2∧f3∧…fn) ) γξάθεηαη ζαλ ((f ∨ f1)  ∧  (f ∨ f3) ∧… (f ∨ fn)) 

8. Μεηνλνκαζία ησλ κεηαβιεηψλ, έηζη ψζηε κηα κεηαβιεηή λα κελ εκθαλίδεηαη 

ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξφηαζε.  

 

Καηά ηελ δηαδηθαζία Skolemization αληηθαηαζηήζνπκε ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

δεζκεχνληαη απφ ππαξμηαθφ πνζνδείθηε κε εηδηθέο ζηαζεξέο Skolem ή εηδηθέο 

Skolem ζπλαξηήζεηο κεηαβιεηψλ, αλάινγα κε ην αλ ππάξρνπλ ή φρη θαζνιηθνί 

πνζνδείθηεο πξηλ ην αληίζηνηρν ππαξμηαθφ. Μεηά απφ ηελ αληηθαηάζηαζε θάζε 

ηέηνηαο κεηαβιεηήο ζηελ έθθξαζε ν ππαξμηαθφο πνζνδείθηεο αθαηξείηαη. 

1.7 Κανόνερ  εξαγυγήρ ζςμπεπάζμαηορ 

Δμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο (inference) νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

απφ έλα ζχλνιν ππνζέζεσλ (premises) πξνθχπηεη έλα ζχλνιν ζπκπεξαζκάησλ 

ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θαλφλεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ 

(inference rules). 

Έλαο θαλφλαο εμαγσγήο ζπκπεξάζκαηνο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 

εθθξάζεσλ πνπ νλνκάδνληαη ππνζέζεηο θαη απφ έλα ζχλνιν εθθξάζεσλ πνπ ιέγνληαη 

ζπκπεξάζκαηα. 

Μεξηθνί ηέηνηνη θαλφλεο είλαη νη : 

 Modus Ponens (MP): αλ ηζρχνπλ νη ππνζέζεηο ηεο κνξθήο (f1⇒f2) θαη f1 

ηφηε πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα f2. 
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 Modus Tolens (MT): πξφθεηηαη γηα ηνλ αληίζηξνθν θαλφλα ηνπ Modus 

Ponens.Αλ ηζρχνπλ νη ππνζέζεηο  (f1⇒f2)θαη ¬f2 ηφηε κπνξχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε  ην ¬f1 

 And Elimination (AE):  αλ ηζρχεη κηα ζχδεπμε εθθξάζεσλ ηφηε ηζρχεη 

θαη θάζε έθθξαζε πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ζχδεπμε δειαδή απφ ηελ ππφζεζε 

(f1∧ f2) κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ηηο f1 θαη f2. 

 And Introduction (AI): ζχκθσλα κε απηφλ ηνλ θαλφλα, αλ ηζρχνπλ 

νξηζκέλεο ππνζέζεηο ηφηε ηζρχεη θαη νη ζχδεπμεο ηνπο, δειαδή απφ ηηο f1 

θαη f2 πξνθχπηεη ε (f1∧ f2). 

  Universal Instantiation (UI): Ο θαλφλαο απηφο καο επηηξέπεη λα 

ζθεθηφκαζηε απφ ην γεληθφηεξν ζην εηδηθφηεξν. Αλ ηζρχεη κηα έθθξαζε 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ έλαλ θαζνιηθφ πνζνδείθηε ηφηε κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε αλ έλα ζηηγκηφηππν απηήο ηεο έθθξαζεο ζην νπνίν ε 

κεηαβιεηή πνπ πξνζδηνξίδεη ν θαζνιηθφο πνζνδείθηεο έρεη 

αληηθαηαζηαζεί απφ έλαλ θαηάιιειν φξν. Γηα παξάδεηγκα απφ ηελ 

έθθξαζε (∀x)hates(jane,x) πξνθχπηεη  φηη hates(jane,jill) ή αθφκα θαη 

hates(jane,jane) 

 Existential Instantiation (EI): Αλ ηζρχεη κηα έθθξαζε πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ έλαλ ππαξμηαθφ πνζνδείθηε, κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε έλα ζηηγκηφηππν απηήο ηεο έθθξαζεο ζην φπνην ε 

κεηαβιεηή πνπ πξνζδηνξίδεη ν ππαξμηαθφο πνζνδείθηεο έρεη 

αληηθαηαζηαζεί απφ έλαλ θαηάιιειν φξν. Ο φξνο απηφο πξέπεη λα είλαη 

ζπλάξηεζε ησλ ειεχζεξσλ κεηαβιεηψλ ηεο έθθξαζεο (αλ δελ ππάξρνπλ 

ειεχζεξεο κεηαβιεηέο ηφηε ν φξνο είλαη κηα ζηαζεξά). 

 

Έλαο ζεκαληηθφο θαλφλαο εμαγσγήο ζπκπεξάζκαηνο είλαη θαη ε αξρή ηεο 

επίιπζεο (resolution principle). Η αξρή ηεο επίιπζεο είλαη έλαο θαλφλαο πνπ 

ζπλνςίδεη ζρεδφλ φινπο ηνπο παξαπάλσ θαλφλεο, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα 

κηα μερσξηζηή απιφηεηα. Απηέο νη ηδηφηεηεο θαηέζηεζαλ ηελ αξρή ηεο 

επίιπζεο ηνλ επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελν θαλφλα εμαγσγήο ζπκπεξάζκαηνο 

ζήκεξα. 
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Αλ θαηά ηελ εμαγσγή ηεο θ απφ έλα ζχλνιν ππνζέζεσλ ρξεζηκνπνηήζνπκε 

κφλν ηελ αξρή ηεο επίιπζεο ηφηε ιέκε φηη έρνπκε κηα εμαγσγή επίιπζεο 

(resolution deduction) ηεο έθθξαζεο θ. 
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2 ATP ςζηήμαηα  

2.1 Γενικά ηοισεία 

ην ηνκέα ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο ε Απηνκαηνπνηεκέλε Απόδεημε 

ζεσξεκάησλ (Automated Theorem Proving - ATP) είλαη ην πεδίν εθείλν πνπ 

αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πνπ απνδεηθλχεη φηη κηα ππφζεζε 

(conjecture) είλαη λογική ζςνεπαγωγή ελφο ζπλφινπ πξνηάζεσλ (axioms θαη/ή 

hypotheses).   

Σα ζπζηήκαηα ATP ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κία επξεία πεξηνρή εθαξκνγψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο καζεκαηηθφο κπνξεί λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα απφ ηα αμηψκαηα 

κηαο ζεσξίαο, έλαο θνηλσληνιφγνο λα θηηάμεη αμηψκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ πψο νη 

νξγαληζκνί αλαπηχζζνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ, θαη απφ εθείλα ηα αμηψκαηα λα 

απνδείμεη φηη ε νξγαληθή ζλεζηκφηεηα κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο, έλαο 

ζρεδηαζηήο πιηθνχ (hardware) λα απνηηκήζεη αλ απφ κηα ζεηξά απαηηήζεσλ κπνξεί λα 

πξνθχςεη κηα πιήξεο κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ ή θάπνηνο έθεβνο λα δηαηππψζεη κε 

ηχπνπο ηηο κπεξδεκέλεο πιεπξέο ελφο θχβνπ ηνπ Rubik θαη λα θαηαιήμεη ζε κηα ζεηξά 

θηλήζεσλ, απφ αμηψκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο ινγηθέο αιιαγέο ψζηε ν θχβνο λα έξζεη 

ζε θαηάζηαζε ιχζεο. Όια ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ 

έλα ζχζηεκα ATP, δνζέλησλ ησλ αμησκάησλ, ππνζέζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζε θαηάιιειε ηππνπνηεκέλε κνξθή. 

Η γιψζζα ζηελ νπνία είλαη γξακκέλα ηα αμηψκαηα, νη ππνζέζεηο θαη 

ζπκπεξάζκαηα (γεληθά γλσζηά σο ηχπνη – formulae) είλαη κηα Λνγηθή, ζπρλφηεξα 



 

    26 

θιαζζηθή Λνγηθή 1
εο

 ηάμεο, αιιά  θαη κε θιαζζηθή Λνγηθή θαζψο θαη Λνγηθή 

πςειφηεξεο ηάμεο.  

Απηέο νη γιψζζεο επηηξέπνπλ αθξηβή ηππνπνίεζε ηεο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίαο ζε πξνηάζεηο, ψζηε λα κπνξεί λα ηελ δηαρεηξηζηεί έλα  ζχζηεκα ATP. 

Απηή ε ηππνπνίεζε είλαη ε δχλακε ησλ ζπζηεκάησλ ATP: δελ ππάξρεη αζάθεηα ζηε 

δήισζε κηαο πξφηαζεο φπσο ζπρλά ζπκβαίλεη κε κηα θπζηθή γιψζζα (π.ρ. Διιεληθά, 

Αγγιηθά ). Οη ρξήζηεο πξέπεη λα πεξηγξάςνπλ γξαπηψο ην πξφβιεκα  κε αθξίβεηα, 

θαη απηή ε δηαδηθαζία απφ κφλε ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε θαηαλφεζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί ν ρξήζηεο λα ηππνπνηήζεη ην 

πξφβιεκα θαηάιιεια γηα λα ππνβιεζεί ζε έλα ATP ζχζηεκα. 

Οη απνδείμεηο πνπ παξάγνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα ATP πεξηγξάθνπλ αθξηβψο 

πψο θαη γηαηί πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα απφ ηα αμηψκαηα θαη ηηο ππνζέζεηο, κε έλαλ 

ηξφπν πνπ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφο απφ νπνηνλδήπνηε, αθφκε θαη απφ άιια 

πξνγξάκκαηα. Η απφδεημε κπνξεί λα κελ απνηειεί κφλν πεηζηηθή δήισζε φηη ην 

ζπκπέξαζκα είλαη κηα ινγηθή ζπλεπαγσγή ησλ αμησκάησλ θαη ππνζέζεσλ, αιιά 

ζπρλά πεξηγξάθεη θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί γηα ηελ ιχζε ελφο 

πξνβιήκαηνο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ θχβνπ ηνπ Rubik πνπ 

πξναλαθέξζεθε ζαλ παξάδεηγκα. 

Σα ζπζηήκαηα ATP είλαη πάξα πνιχ ηζρπξά πξνγξάκκαηα, ηθαλά λα παξάγνπλ 

θάζε πηζαλφ ζπκπέξαζκα απφ κηα αξρηθή βάζε γλψζεο. Δμ’ αηηίαο απηνχ ηνπ εχξνπο, 

νη εθαξκνγέο θαη νη εθηειέζεηο ρξεηάδεηαη πνιιέο θνξέο λα θαζνδεγνχληαη απφ έλαλ 

εηδηθφ ζηνλ ηνκέα ηνπ πξνβιήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ιπζεί ην πξφβιεκα ζε έλαλ 

εχινγν ρξφλν. Έηζη, ηα ζπζηήκαηα ATP, παξά ηελ νλνκαζία πνπ ηνπο έρεη δνζεί, 

ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εηδηθνχο κε αιιειεπηδξαζηηθφ ηξφπν. Η αιιειεπίδξαζε 

κπνξεί λα είλαη ζε πνιχ ιεπηνκεξέο επίπεδν, φπνπ ν ρξήζηεο θαζνδεγεί ηηο αλαθνξέο 

πνπ γίλνληαη απφ ην ζχζηεκα ή ζε έλα πνιχ πςειφηεξν επίπεδν φπνπ ν ρξήζηεο 

απνθαζίδεη ελδηάκεζα ιήκκαηα πνπ ζα πξέπεη λα απνδεηρζνχλ βαδίδνληαο πξνο ηελ 

απφδεημε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο. πρλά ππάξρεη  κηα ζρέζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ATP θαη ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ηδίσλ: 

 Σν ζχζηεκα ρξεηάδεηαη κηα αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο ζε  θάπνηα 

ηππνπνηεκέλε κνξθή. 
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 Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαλνήζεη θαιά ην πξφβιεκα έηζη ψζηε λα παξάγεη 

ηνπο θαηάιιεινπο ηχπνπο γηα ην ζχζηεκα. 

 Σν ζχζηεκα πξνζπαζεί λα ιχζεη ην πξφβιεκα. 

 Δάλ επηηχρεη, ε απφδεημε είλαη κηα ρξήζηκε έμνδνο. 

 Δάλ δελ επηηχρεη ε αλαδήηεζε απφδεημεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

θαζνδεγήζεη ην ζχζηεκα ή λα πξνζπαζήζεη λα ιχζεη θάπνην ελδηάκεζν 

απνηέιεζκα ή λα εμεηάζεη ηνπο ηχπνπο γηα λα βεβαησζεί φηη ην πξφβιεκα 

έρεη πεξηγξαθεί ζσζηά. Γεληθψο, αλαδεηά ζεκεία φπνπ ε δηαδηθαζία 

κπνξεί λα έρεη «μεζηξαηίζεη» θαη κε θαηάιιειεο ξπζκίζεηο λα μεθηλήζεη 

μαλά πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε. 

 Έηζη ηεξκαηίδεη ε δηαδηθαζία. 

Σα ζπζηήκαηα ATP είλαη επνκέλσο κηα ηερλνινγία πνιχ θαηάιιειε ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ έλαο εηδηθφο κπνξεί λα αιιειεπηδξά κε έλα ηζρπξφ εξγαιείν, ψζηε 

λα ιχζεη ελδηαθέξνληα θαη δχζθνια πξνβιήκαηα ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ πεδίνπ. Έλα 

ζχζηεκα ΑΣΡ είλαη ηθαλφ λα παξάγεη ζαλ ζπκπεξάζκαηα θάπνηα άγλσζηα 

επαθφινπζα ηεο βάζεο γλψζεο ηα νπνία λα κελ είλαη θαζφινπ πξνθαλή, αθφκε  

δειαδή θαη λα παξάγεη λέα γλψζε. Οη αξράξηνη ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα γξάςνπλ 

έλα ATP ζχζηεκα νη ίδηνη θαζψο ππάξρνπλ πνιιά ζπζηήκαηα ATP έηνηκα γηα ρξήζε. 

ε Λνγηθή 1
εο

 ηάμεο γλσζηά θαη επηηπρεκέλα ζπζηήκαηα γηα είλαη ηα εμήο: Otter, 

SETHEO, SPASS, iProver θαη Vampire .Τςειφηεξεο ηάμεο ζπζηήκαηα είλαη ηα Coq, 

HOL θαη KIV . Γηα παξαδείγκαηα γξακκέλα ζε θιαζζηθή ινγηθή 1
εο

 ηάμεο θαη ζε 

πςειφηεξεο ινγηθήο ππάξρεη ε βηβιηνζήθε πξνβιεκάησλ TPTP, ε νπνία απνηειεί 

ρξήζηκε πεγή, θαζψο πεξηιακβάλεη δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ απφ ηνλ ρψξν 

ηεο ζεσξίαο ζπλφισλ, puzzle θιπ. θαη δηαζέηεη έλα  απιφ πεξηβάιινλ δηεπαθήο γηα 

ηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη ζέινπλ λα δνθηκάζνπλ πνιιά ζπζηήκαηα 1
εο

 ηάμεο. 

Σα πεδία ζηα νπνία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρψο ηα ζπζηήκαηα ATP 

πεξηιακβάλνπλ ηελ Λνγηθή, ηα Μαζεκαηηθά, ηελ Δπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ, ηελ 

Μεραληθή θαη ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο. Τπάξρνπλ πνιιά αθφκε πεδία ζηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ATP ζπζηήκαηα φπσο ζηελ Βηνινγία, ηελ 

Ιαηξηθή, ην Δκπφξην  θ.ι.π. Η ηερλνινγία πεξηκέλεη ρξήζηεο απφ απηά ηα πεδία. 
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2.2 Χπηζιμόηηηα ηυν ATP ζςζηημάηυν 

Πνιιά ζεκαληηθά πξνβιήκαηα έρνπλ ιπζεί θαη ζπλερίδνληαη λα ιχλνληαη κε 

ηελ ρξήζε ATP ζπζηεκάησλ. ηα πεδία πνπ ζεκεηψλνπλ επηηπρία είλαη  ζηα 

Μαζεκαηηθά, ζηελ αλάπηπμε θαη επαιήζεπζε ινγηζκηθνχ (software), ζηελ 

επαιήζεπζε πιηθνχ (hardware) θαη ζε ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηε γλψζε 

(Knowledge Based Systems). 

H πην ζπλαξπαζηηθή ζρεηηθά πξφζθαηε επηηπρία ζπζηήκαηνο ΑΣΡ ζηα 

Μαζεκαηηθά είλαη ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ Robbins απφ ζχζηεκα  EQP. Σν 

1993 ν Herbert Robbins ζπκπέξαλε φηη κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα αμησκάησλ 

ζπληζηνχλ βάζε γηα άιγεβξα Boole αιιά νχηε απηφο νχηε θαλέλαο άιινο κπνξνχζε 

λα ην απνδείμεη (κέρξη πνπ δφζεθε ε ιχζε απφ ην EQP). Η απφδεημε βξέζεθε ζηηο 10 

Οθησβξίνπ 1996, κεηά απφ 8 εκέξεο έξεπλαο κε ην EQP ζε έλαλ επεμεξγαζηή 

RS/6000. Απηφ ην απνηέιεζκα δεκνζηεχηεθε ζηνπο New York Times. 

Ο William McCune θαη άιινη ζπλάδειθνί ηνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζχζηεκα 

Otter γηα λα βξνπλ ειάρηζηα ζχλνια αμησκάησλ ή λέα αμηψκαηα θαη λα ιχζνπλ πνιιά 

ελδηαθέξνληα πξνβιήκαηα ζε αιγεβξηθέο δνκέο. Πξφζθαηα ην ATP ζχζηεκα 

Waldmeister ελζσκαηψζεθε ζην Mathematica, επεθηείλνληαο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

Mathematica ζε έλα κνλαδηθφ ηζρπξφ αιγεβξηθφ απνδεηθηή ζεσξεκάησλ.  Σν 

ζχζηεκα NUPRL βνήζεζε γηα λα επηβεβαηψζεη ην ιήκκα ηνπ Higman θαη ην 

παξάδνμν ηνπ Gerard  ηα νπνία ήηαλ ππφ έξεπλα ηελ επνρή εθείλε. 

Ο εηδηθεπκέλνο γεσκεηξηθφο απνδείθηεο Geometry Expert ησλ Chou, Gao θαη 

Zhang ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εχξεζε λέσλ απνηειεζκάησλ ζηελ Δπθιείδεηα 

Γεσκεηξία. 

Η αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη κηα πνιιά ππνζρφκελε πεξηνρή κε 

πηζαλφηεηεο θαη γηα νηθνλνκηθνχ πιελ ηνπ εξεπλεηηθνχ νθέινπο. Αλ θαη ε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ ATP γηα αλάπηπμε ινγηζκηθνχ βξίζθεηαη αθφκε ζηα πξψηα ηεο βήκαηα, 

έρνπλ ήδε πξνθχςεη πνιιά ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. Σν ζχζηεκα KIDS, πνπ 

αλαπηχρζεθε ζην Kestrel Institute, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βξεη αιγνξίζκνπο 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ (scheduling) νη νπνίνη μεπέξαζαλ ηνπο σο ηφηε 

ρξεζηκνπνηνχκελνπο (νη νπνίνη ήηαλ θπζηθά, ζρεδηαζκέλνη απφ αλζξψπνπο). Σν 

KIDS παξέρεη δηαηζζεηηθέο, πςεινχ επηπέδνπ, ιεηηνπξγίεο γηα ζρεδηαζκφ 

πξνγξακκάησλ απφ πεξηγξαθέο κε κεηαζρεκαηηζκνχο. Σν έξγν AMPHION, πνπ 
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ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ NASA, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη θαηάιιειεο 

ππνξνπηίλεο πνπ ζπλδπάδνληαη γηα λα παξάγνπλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία θαζνδεγνχλ 

ππξαχινπο. Με ηελ ρξήζε απηψλ ησλ ππνξνπηηλψλ, ην AMPHION κπνξεί λα θηηάμεη 

πξνγξάκκαηα ζε ιηγφηεξν ρξφλν απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο (αλζξψπνπο), κε ηε 

βεβαηφηεηα φηη ην φιν ζχζηεκα είλαη ζσζηφ εθφζνλ απνηειείηαη απφ ζσζηά δνκηθά 

ζηνηρεία. 

Η απηνκαηνπνηεκέλε επαιήζεπζε ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη έλαο πξνθαλήο θαη 

ειθπζηηθφο ζηφρνο, ν νπνίνο ζηγά-ζηγά γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

ηερλνινγία ATP. Σν Κέληξν Έξεπλαο Δπαιήζεπζεο Λνγηζκηθνχ (Software 

Verification Research Centre – SVRC) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Queensland 

πξνζθέξεη επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζε νξγαληζκνχο λα 

πξνζδηνξίδνπλ θαη λα επηηπγράλνπλ θαηάιιεια επίπεδα αμηνπηζηίαο ζηελ αλάπηπμε 

ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο πνπ εμαξηψληαη απφ Η/Τ.  Αλάκεζα ζηηο εξγαζίεο ηνπ SVRC 

είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε επαιήζεπζε ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ Foxboro Australia  

ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ζηελ δχλακε ηεο αληηθαηάζηαζεο, ζπζηήκαηα 

πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ Οξγαληζκφ ηδεξνδξφκσλ ηνπ Hong Kong θ.α.  

Σν KIV (Karlsruhe Interactive Verifier) ζρεδηάζηεθε ζαλ πεηξακαηηθφ 

πξφγξακκα γηα ηελ επαιήζεπζε αιιειεπηδξαζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη απφ ηφηε έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρψο γηα λα επαιεζεχζεη κηα ζεηξά απφ εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη αθαδεκατθφ ινγηζκηθφ φπσο γηα αλαπαξάζηαζε θαη 

δηαρείξηζε δέληξσλ θαη γξάθσλ θ.α.  Σν KIV βξίζθεηαη ζην θαηψθιη βηνκεραληθψλ 

εθαξκνγψλ, κε πηινηηθέο κειέηεο ζε δηάθνξα πεδία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη: ελφο 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηαθφπηε ειεγρφκελνπ απφ ινγηζκηθφ, αζθαινχο κεηαθνξάο 

δηαηαγήο ζε δηαζηεκφπινην, επίβιεςεο ηεο ξνήο νπδεηεξνλίσλ ζε ππξεληθφ 

αληηδξαζηήξα.  

Σν PVS είλαη έλα ζχζηεκα επαιήζεπζεο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξεο 

εθαξκνγέο φπσο ε δηάγλσζε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο αιγνξίζκσλ γηα αξρηηεθηνληθέο 

κε ιάζε αλνρήο θαη νη απαηηήζεηο πξνζδηνξηζκψλ γηα ηκήκαηα ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

πηήζεσλ ζην δηάζηεκα. Η επαιήζεπζε ηνπ πιηθνχ είλαη ε κεγαιχηεξε βηνκεραληθή 

εθαξκνγή ησλ ATP σο ηψξα. Η IBM, ε Intel, θαη ε Motorola είλαη κεηαμχ ησλ 

εηαηξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγία ΑΣΡ γηα επαιήζεπζε. Γηα παξάδεηγκα ,ην 

ζχζηεκα ACL2 έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βξεζεί κηα απφδεημε γηα ηελ νξζφηεηα ζηε 

ρξήζε ησλ αξηζκψλ θηλεηήο ππνδηαζηνιήο γηα ηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή AMD5K86 ηεο 



 

    30 

AMD. Σν PVC έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή ηνπ 

απηνκάηνπ πηιφηνπ. Σν HOL είλαη έλα ζχζηεκα πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ Bell 

Laboratories γηα επαιήζεπζε πιηθνχ. Σν Nqthm έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα παξάγεη 

κηα κεραληθή απφδεημε ηεο νξζφηεηαο ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή FM9001.  

2.3 Καηηγοπιοποίηζη ηυν ATP ςζηημάηυν 

Τπάξρνπλ πνιινί ηχπνη ζπζηεκάησλ ATP, ζρεδηαζκέλνη γηα δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο πξνβιεκάησλ, ιεηηνπξγνχλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, θαη παξάγνπλ κηα 

ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο εμφδνπο. Οξηζκέλεο ζεκειηψδεηο παξακέηξνπο κε ηηο νπνίεο 

κπνξνχκε λα  ηαμηλνκήζνπκε ηα ATP ζπζηήκαηα είλαη νη εμήο: 

2.3.1 Η Γλώζζα 

Πνιιέο δηαθνξεηηθέο ινγηθέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ATP ζπζηήκαηα, εθηφο 

απφ ηελ θιαζηθή ινγηθή.  

Η θιαζηθή ινγηθή 1
εο

 Σάμεο είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά ζηα 

ATP ζπζηήκαηα, θαζψο  είλαη εχθνιε ζηελ πινπνίεζε θαη γλσζηή ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο θαζψο απνηειεί βάζε θάζε καζήκαηνο Μαζεκαηηθήο Λνγηθήο ή 

Σερλεηήο Ννεκνζχλεο. 

 

2.3.2 Ο Βαθμόρ Αςηομαηιζμού 

Σα ζπζηήκαηα ATP κε βάζε ηoλ βαζκφ απηνκαηηζκνχ δηαθξίλνληαη ζε 

ηέζζεξηο ηχπνπο [3]: ηα θαζαξά απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα, ηα ηζρπξά 

απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα, ηα αζζελψο απηνκαηνπνηεκέλα θαη ηα 

αιιειεπηδξαζηηθά ζπζηήκαηα (interactive systems). Αλ θαη κεξηθνί εξεπλεηέο 

ζεσξνχλ φηη δελ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηξηψλ πξψησλ ζπζηεκάησλ θαη 

θαηεγνξηνπνηνχλ ηα ζπζηήκαηα ζε δπν θαηεγνξίεο: ζηα πιήξε απηνκαηνπνηεκέλα θαη  

ζηα αιιειεπηδξαζηηθά ζπζηήκαηα (interactive systems). 

 Σα Καζαξά Απηνκαηνπνηεκέλα  είλαη ζπζηήκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη  

έλα πξφβιεκα δίρσο λα δέρνληαη παξακέηξνπο. (βξίζθνπλ κφλα ηνπο ηελ 

θαηαιιειφηεξε κέζνδν αλαδήηεζεο ιχζεο ή δηαζέηνπλ κφλν κία).  
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 Σα Ιζρπξώο Απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα  πνπ δέρνληαη έλα πξφβιεκα θαη 

κηα ζεηξά παξακέηξσλ, κε βάζε ηηο νπνίεο (είηε θαζνξίδνπλ φιεο ηηο δπλαηέο 

ξπζκίζεηο ηεο δηαδηθαζίαο απφδεημεο, είηε φρη) επηρεηξνχλ λα ιχζνπλ ην 

πξφβιεκα, νδεγψληαο ζε επηηπρία ή απνηπρία. 

  Σα Αζζελώο Απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ φπσο ηα ηζρπξψο 

απηνκαηνπνηεκέλα, αιιά ζε πεξίπησζε απνηπρίαο επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα 

εηζάγεη λέεο παξακέηξνπο θαη λα πξνζπαζήζεη λα βξεη κηα απφδεημε 

μεθηλψληαο ηελ δηαδηθαζία απφ ηελ αξρή (ηα φπνηα ελδηάκεζα απνηειέζκαηα 

απφ ηελ πξνεγνχκελε απφπεηξα ράλνληαη). 

Μεξηθά παξάδεηγκα πάλσ ζε πιήξε απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ζε ινγηθή 

πξψηεο ηάμεο είλαη Bliksem [8], Gandalf [27], Otter [15], SETHEO [13], 

SPASS [29], Vampire [28] θαη E [20]. 

 Σα Αιιειεπηδξαζηηθά ζπζηήκαηα είλαη εθείλα ζηα νπνία επηηξέπεηαη λα 

γίλεηαη αιιαγή ησλ παξακέηξσλ αλάκεζα ζηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλαδήηεζεο ιχζεο. Καζψο πνιιά ζπζηήκαηα αλαδεηνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

ηελ ιχζε πξηλ δερζνχλ ηελ απνηπρία ηνπο, ζε κεξηθέο εξγαζίεο ηα Αζζελψο 

Απηνκαηνπνηεκέλα πζηήκαηα ζεσξνχληαη Αιιειεπηδξαζηηθά. Σα πξαγκαηηθά 

Αιιειεπηδξαζηηθά ζπζηήκαηα πάλησο ηείλνπλ λα έρνπλ κηα bottom-to-top 

πξνζέγγηζε θαη λα δεηνχλ απφ ηνλ ρξήζηε λα δψζεη είζνδν, αληί απιψο λα 

πεξηκέλνπλ ηηο πξσηνβνπιίεο. Π.ρ. κπνξεί λα μεθηλνχλ απφ ην ζεψξεκα θαη λα 

αλαδεηνχλ δηαδξνκή πξνο ηα αμηψκαηα/ππνζέζεηο. Αλ θάπνην ηκήκα ηεο 

δηαδξνκήο ιείπεη, ηφηε ξσηνχλ ηνλ ρξήζηε θαηά πφζνλ πθίζηαηαη ή φρη (είλαη έλα 

είδνο δεπηεξεχνληνο ζηφρνπ).Μεξηθά παξαδείγκαηα αιιειεπηδξαζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ είλαη IFL [7], KIV [19], Isabelle [17], HOL[ 10], Coq [5].  

2.3.3  Η Οπθόηηηα 

Σα νξζά ATP ζπζηήκαηα επηζηξέθνπλ κφλν ζσζηέο ιχζεηο ησλ πξνβιεκάησλ. 

Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε νξζφηεηα γηα εθηεηακέλεο δνθηκέο ζπζηεκάησλ, αλ ην 

πνιχ έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ ηηο ιχζεηο έρεη ειεγρζεί. Με νξζά ATP ζπζηήκαηα 

δελ είλαη ρξήζηκα. Δπνκέλσο ε νξζφηεηα απαηηείηαη.  
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2.3.4 Η Πληπόηηηα 

Έλα Πιήξεο ζχζηεκα επηζηξέθεη ιχζε αλ ππάξρεη ιχζε. Όπσο αλαθέξζεθε θαη 

πην πάλσ, δελ ππάξρεη πιήξεο ζχζηεκα επί ηνπ παξφληνο. Τπάξρνπλ πιήξεηο ηερληθέο 

ζε δηάθνξα είδε Λνγηθήο, αιιά δελ βαζίδνληαη φια ηα ζπζηήκαηα ζε ηέηνηεο (ή ζε 

Λνγηθέο πνπ λα είλαη νη ίδηεο Πιήξεηο). Αθφκα θη εθείλα ηα ζπζηήκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ ην ζίγνπξν κνλνπάηη ησλ Πιήξσλ ηερληθψλ, κπνξεί λα πεξηέρνπλ 

ζθάικαηα (ή ζπκβηβαζκνχο) ζηελ πινπνίεζε. Καη ρσξίο απηά, πάιη, ν ρψξνο 

αλαδήηεζεο ζε πξαγκαηηθά αλνηρηά πξνβιήκαηα κπνξεί λα είλαη θνινζζηαίνο, νπφηε 

δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη (κε ηα ηξέρνληα δεδνκέλα) επαξθήο ππνινγηζηηθή ηζρχο 

(ρψξνο-ρξφλνο) γηα λα ηα ιχζεη. πλνιηθά, ππάξρνπλ αλνηρηά πξνβιήκαηα απφδεημεο 

ζεσξεκάησλ θαη ε ζεσξία πξνβιέπεη φηη πάληα ζα ππάξρνπλ. 

2.3.5 Οι λύζειρ 

Αλάινγα κε γεληθφηεηα θαη ην ζθνπφ ησλ ιχζεσλ, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο 

απαληήζεηο πνπ κπνξεί λα δψζεη έλα ATP ζχζηεκα ζε έλα πξφβιεκα. Έλα ΑΣΡ 

ζχζηεκα κπνξεί λα επηζηξέθεη ηελ δεηνχκελε ιχζε (πιήξεο κνλνπάηη ινγηθψλ 

ζπλεπαγσγψλ απφ ηα αμηψκαηα/ππνζέζεηο σο ην ζεψξεκα) ή κπνξεί λα επηζηξέθεη 

κφλν κηα δηαβεβαίσζε φηη ππάξρεη ε ιχζε («ππάξρεη απφδεημε»). Μηα άιιε 

πεξίπησζε είλαη ηα ζπζηήκαηα πνπ ηξέρνπλ κηα θνξά λα βξνπλ αλ ππάξρεη απφδεημε 

θαη κηα δεχηεξε γηα λα βξνπλ ηελ απφδεημε απηή (αλ ην επηζπκεί ν ρξήζηεο). ε 

αλνηρηά πξνβιήκαηα, ην ζεκαληηθφ είλαη λα μέξνπκε φηη ε πξφηαζε πνπ εμεηάδεηαη 

είλαη ζεψξεκα. Δπνκέλσο, κεηά δελ ζα  ζεσξνχκε ζπαηάιε ηελ δέζκεπζε πφξσλ γηα 

ηνλ εληνπηζκφ ηεο απφδεημεο. 
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3 Βιβλιοθήκη TPTP  

3.1 Γενική Πεπιγπαθή 

Η TPTP (Thousands of Problems for Theorem Provers) είλαη κηα βηβιηνζήθε κε 

πξνβιήκαηα γηα ηα ζπζηήκαηα. ATP (automated theorem proving). Η  Βηβιηνζήθε 

TPTP είλαη  πιήξεο, θαη έηζη παξέρεη κηα γεληθή εηθφλα, θαη έλα απιφ, θαη ζαθή 

κεραληζκφ αλαθνξάο γηα ATP ζπζηήκαηα. Όια ηα πξνβιήκαηα ζηελ TPTP 

παξνπζηάδνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε  κνξθή θαη  παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα 

απηφκαηε κεηαηξνπή ζε ηππνπνηεκέλεο εηζφδνπο δηαθφξσλ γλσζηψλ ATP 

ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ε εχξεζε πξνβιεκάησλ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

Σν βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ζπληήξεζε απηήο ηεο 

βηβιηνζήθεο είλαη ε αμηνιφγεζε θαη ε εθηίκεζε ησλ ATP ζπζηεκάησλ ζε κηα 

ζηαζεξή βάζε. Απηφ ήηαλ απαξαίηεην, δεδνκέλνπ φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

δεκνζηεχνληαλ δελ αληαλαθινχζαλ κε αθξίβεηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ATP 

ζπζηεκάησλ πνπ εμεηάδνληαλ. Η θνηλή βηβιηνζήθε ησλ πξνβιεκάησλ είλαη αλαγθαία 

γηα ηελ νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηηο ζπγθξίζεηο, θαζψο γηα ηελ 

επαλαιεςηκφηεηα ησλ δνθηκψλ, θαη ηελ παξαγσγή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

απνηειεζκάησλ.  

Η βηβιηνζήθε TPTP αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Geoff Sutcliffe ζην James Cook 

University θαη ηνλ Christian Suttner ζην Techinische Universitat Munchen  θαη 

δεκνζηεχηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1993. Απφ ηφηε πνιινί εξεπλεηέο ηελ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ATP ζπζηεκάησλ ηνπο, επεηδή πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαη είλαη εχρξεζηε. Πξηλ απφ ηε 
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δεκνζίεπζή ηεο, ππήξραλ δηάθνξεο άιιεο πεγέο πξνβιεκάησλ (βηβιία ζεσξίαο ΑΣΡ  

ζπζηεκάησλ ή γεληθά Σερλεηήο Ννεκνζχλεο ή Λνγηθήο) ρσξίο φκσο λα δίλνπλ πάληα 

ηηο πξνηάζεηο ζε θάπνηα ηππνπνηεκέλε κνξθή. Οη ζπιινγέο απηέο, φκσο, δελ ήηαλ ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ φπσο γηα παξάδεηγκα απηή ησλ 

Argonne National Laboratories, ζε Otter format [15] . Οη ζπιινγέο απηέο  απνηέιεζαλ 

ηνλ αξρηθφ ππξήλα γηα ηελ βηβιηνζήθε TPTP.  

3.2 Η σπήζη ηηρ TPTP 

Ο ζηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο TPTP είλαη λα ζπγθεληξψζεη θαη λα 

ζπληεξήζεη ηηο ζπιινγέο πξνβιεκάησλ . Πην ζπγθεθξηκέλα, ε βηβιηνζήθε TPTP: 

 Δίλαη εχθνιν λα απνθηεζεί, θαζψο είλαη δηαζέζηκε online, 

 Δίλαη εχθνιε ζηε ρξήζε. Σα πξνβιήκαηα είλαη ζε κηα εηδηθά 

ζρεδηαζκέλε, απιή θαη θαηαλνεηή κνξθή ελψ επίζεο παξέρεηαη ε 

απηφκαηε κεηαηξνπή ζε άιιεο γλσζηέο κνξθέο. 

 Καιχπηεη κεγάιε πνηθηιία πεξηερνκέλσλ. Παξέρεη κηα γεληθή 

επηζθφπεζε ησλ ηνκέσλ ζηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ATP 

ζπζηήκαηα. 

 Δίλαη αξθεηά κεγάιε ψζηε λα κπνξνχκε λα έρνπκε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ έιεγρν. ε αληίζεζε κε ηελ θνηλή πξαθηηθή, έλα ATP 

ζχζηεκα πξέπεη λα δνθηκαζηεί κε κεγάιν αξηζκφ πξνβιεκάησλ παξά κε 

έλα κηθξφ ζχλνιν απφ επηιεγκέλα παξαδείγκαηα. Απηφ είλαη δπλαηφλ 

ράξηλ ζην κεγάιν κέγεζνο ηεο βηβιηνζήθεο TPTP. 

 Δίλαη πεξηεθηηθή (comprehensive) θαζψο πεξηέρεη ηα πεξηζζφηεξα 

γλσζηά πξνβιήκαηα ηνπ ρψξνπ. Έηζη δελ ρξεηάδεηαη λα ςάμεη θαλείο 

αιινχ. 

 Δίλαη ελεκεξσκέλε. Σα λέα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη 

πξνζηίζεληαη ζηελ βηβιηνζήθε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 

 Δίλαη αλεμάξηεηε απφ νπνηνδήπνηε ATP ζχζηεκα. Σα πξνβιήκαηα είλαη 

ηαθηνπνηεκέλα έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ απφ ηνλ άλζξσπν 

θαη φρη απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ATP ζχζηεκα . 
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 Πεξηιακβάλεη πξνβιήκαηα κε δηάθνξνπο βαζκνχο δπζθνιίαο. Η 

δπζθνιία απηή θπκαίλεηαη απφ πνιχ απιά πξνβιήκαηα κέρξη αλνηρηά 

(εξεπλεηηθά) πξνβιήκαηα. Απηφ επηηξέπεη ζε φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο εξεπλεηέο, απφ λένπο έσο θαη εηδηθνχο, λα βαζίδνληαη 

ζηελ ίδηα βηβιηνζήθε πξνβιεκάησλ. Ο βαζκφο δπζθνιίαο πνπ παξέρεηαη 

κε θάζε πξφβιεκα είλαη πνιχ ζεκαληηθφο  γηα δηάθνξνπο ιφγνπο: 

1. Απινπζηεχεη ηελ επηινγή ησλ πξνβιεκάησλ αλάινγα κε ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ ρξήζηε. 

2. Δπηηξέπεη λα θξηζεί ε πνηφηεηα ελφο ATP ζπζηήκαηνο. 

3. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, νη αιιαγέο ζηνλ βαζκφ δπζθνιίαο 

ησλ πξνβιεκάησλ, θαζψο ζα αλαπηχζζνληαη θαηλνχξγηα 

ζπζηήκαηα θαη ζα βειηηψλνληαη ηα ππάξρνληα, ζα καο 

παξέρνπλ έλα δείθηε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ATP. 

 

 Παξέρεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα θάζε πξφβιεκα θαη γηα ηελ βηβιηνζήθε ζαλ 

ζχλνιν επνκέλσο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπληαθηηθή θχζε θάζε 

πξνβιήκαηνο. 

 αθήο αλαθνξά ζπλνδεχεη ηα πξνβιήκαηα θαη δίλεηαη αμία ζηελ ζχγθξηζε 

ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Δίλαη θαιά δνκεκέλε θαη ηεθκεξησκέλε. Απηφ επηηξέπεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο. 

 Έρεη έλαλ κεραληζκφ γηα ηελ πξνζζήθε λέσλ πξνβιεκάησλ κε απιφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

 Σεθκεξηψλεη θάζε πξφβιεκα. Απηφ ζπκβάιιεη ζηνλ ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θάζε πξνβιήκαηνο. 

 Παξέρεη έλα κεραληζκφ γηα ηελ πξνζζήθε λέσλ πξνβιεκάησλ κε απιφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

 Έρεη έλα κεραληζκφ γηα ηελ δηφξζσζε ιαζψλ ζε ππάξρνληα πξνβιήκαηα. 

Όια ηα ιάζε δηνξζψλνληαη θαη έρνπκε ηαθηηθά δηνξζσκέλεο εθδφζεηο ηεο 

βηβιηνζήθεο TPTP.  
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 Παξέρεη νδεγνχο γηα ηελ ρξήζε ηεο θαη ηελ εθηίκεζε ησλ ATP  

ζπζηεκάησλ. Απηφ απινπζηεχεη θαη βειηηψλεη ηηο ζπγθξίζεηο ζπζηεκάησλ 

θαη επηηξέπεη ηελ κέηξεζε ηεο πξνφδνπ ησλ ζπζηεκάησλ κε αθξίβεηα. 

 

Η αλάπηπμε ηεο βηβιηνζήθεο πξφβιεκα TPTP είλαη έλα αλνηρηφ πξφγξακκα, κε 

ζθνπφ λα παξέρεη φιεο ηηο επηζπκεηέο ηδηφηεηεο. Η ηξέρνπζα έθδνζε ηεο βηβιηνζήθεο 

TPTP πεξηνξίδεηαη ζε πξνβιήκαηα πνπ εθθξάδνληαη ζε ΚΛΠΣ (Καηεγνξεκαηηθφ 

Λνγηζκφ 1
εο

 Σάμεο). Χζηφζν, ππάξρνπλ  πεξαηηέξσ ζρέδηα γηα κειινληηθέο 

επεθηάζεηο. 

3.3 Γομή ηηρ ΣPTP 

Σα πξνβιήκαηα ζηελ TPTP είλαη ζπληαθηηθά πνηθίια θαη νκαδνπνηνχληαη ζε 

ηνκείο, πνπ θαιχπηνπλ ζέκαηα ζηνπο ηνκείο ηεο Λνγηθήο, Μαζεκαηηθψλ, ηεο 

Πιεξνθνξηθήο, ηεο Μεραληθήο, ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θ.α. Έγηλε πξνζπάζεηα 

ψζηε λα θαηεγνξηνπνηεζεί ην ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ TPTP κε ζπζηεκαηηθφ θαη 

θπζηθφ ηξφπν. Οη πέληε βαζηθνί ηνκείο είλαη: ινγηθή, καζεκαηηθά, επηζηήκε ησλ 

ππνινγηζηψλ, κεραληθή θαη άιια. Κάζε πεδίν πεξηέρεη πεξαηηέξσ ππνδηαηξέζεηο, πνπ 

νλνκάδνληαη (domains) πεδία Κάζε πεδίν αλαγλσξίδεηαη απφ ηξία γξάκκαηα. Απηά ηα 

πεδία ηεο TPTP απνηεινχλ ηηο βαζηθέο κνλάδεο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ. Μηα πιήξε θαηεγνξηνπνίεζε θαίλεηαη ζην ρήκα 3.1 
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ρήκα 3.1 H Γνκή ησλ Πεδίσλ ηεο TPTP 

 Combinatory logic   COL  

Logic Logic Calculi   LCL  

 Henkin models   HEN  

 
Set theory   SET, SEU, and 

SEV  

 Graph theory   GRA  

  
Relation 

algebra  
REL  

  
Boolean 

algebra  
BOO  

  
Robbins 

algebra  
ROB  

  
Left 

distributive  
LDA  

  Lattices  LAT  

Mathematics Algebra 
Kleene 

algebra  
KLE  

  Groups  GRP  

  Rings  RNG  

  Fields  FLD  

  
Homological 

algebra  
HAL  

  
General 

algebra  
ALG  

 Number theory  NUM  

 Topology  TOP  

 Analysis  ANA  

 Geometry  GEO  

 Category theory  CAT  

 Computing theory  COM  

 Knowledge representation  KRS  

 
Natural Language    

Processing 
 NLP  

Computer science Planning  PLA  

 Agents  AGT  

 Commonsense Reasoning  CSR  

 Software creation  SWC  

 Software verification  SWV  

 Hardware creation  HWC  

Science and 

Engineering 
Hardware verification  HWV  

 Medicine  MED  

 Processes  PRO  

Social sciences Management  MGT  

 Geography  GEG  

Other 

Syntactic  SYN and SYO  

Puzzles  PUZ  

Miscellaneous  MSC  
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3.4 Eκδόζειρ Πποβλημάηυν 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα γίλεη δεθηφ έλα πξφβιεκα ζε θάπνην ATP 

ζχζηεκα. Έηζη, ζηελ βηβιηνζήθε TPTP δίλνληαη ζπρλά ελαιιαθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ελφο πξνβιήκαηνο. Απηέο θαινχληαη εθδφζεηο (versions) ηνπ πξνβιήκαηνο. Κάζε 

έθδνζε είλαη απνζεθεπκέλε ζε μερσξηζηφ αξρείν. Δπίζεο, ζηελ TPTP κηα ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ εθδφζεσλ ησλ  πξνβιεκάησλ είλαη αλ ην πξφβιεκα 

παξνπζηάδεηαη ζε FOF (First Order Form) ή CNF (Conjuctive Normal Form) κνξθή. 

Δπνκέλσο γηα ηελ παξνπζίαζε ελφο πξνβιήκαηνο, ν αξρηθφο ιφγνο γηα ηελ 

χπαξμε ησλ δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ απνηειεί ε δπλαηφηεηα ρξήζεο δηαθνξεηηθνχ 

ζπλφινπ αμησκάησλ θαη ε δηαθνξεηηθή απφδνζε ηνπ ζεσξήκαηνο ην νπνίν ζέινπκε 

λα απνδείμνπκε. 

πλήζσο ππάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηξφπνη γηα ηελ απφδνζε ησλ 

αμησκάησλ (axiomatization) κηαο ζεσξίαο. Έηζη πξνθχπηνπλ δηάθνξεο εθδφζεηο.  

ηελ βηβιηνζήθε TPTP, ηα αμηψκαηα θαινχληαη ‘standard’ εάλ είλαη πιήξε 

αμηψκαηα κηαο ζεσξίαο, δελ έρνπλ πξνζηεζεί ιήκκαηα θαη δελ είλαη ζρεδηαζκέλα γηα 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ATP, ππνινγηζκφ ή ζηξαηεγηθή ειέγρνπ. Η έθδνζε ελφο 

πξνβιήκαηνο είλαη ‘standard’ εάλ ρξεζηκνπνηεί ‘standard’ αμηψκαηα (ζηα ‘standard’ 

αμηψκαηα κπνξεί λα ππάξρνπλ πιενλαζκνί, επεηδή θάπνηα αμηψκαηα βαζίδνληαη ζε 

άιια. Απηφ είλαη γλσζηφ αλ ζπκβαίλεη ή φρη – αλ λαη, ηφηε πξέπεη λα ην αλερηνχκε). 

Μέζα ζηελ θνηλφηεηα πνπ αζρνιείηαη κε ην πεδίν ηνπ ATP, πνιιά πξνβιήκαηα 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ‘non-standard’ αμηψκαηα. Μηα ‘non-standard’ απφδνζε 

αμησκάησλ (axiomatization) κπνξεί λα απνδνζεί κε ηελ ηξνπνπνίεζε κηαο ‘standard’: 

κε κείσζε (δηαγξάθνληαη αμηψκαηα) πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα κε πιήξε  

(incomplete) απφδνζε αμησκάησλ, ή κε αχμεζε (πξνζηίζεληαη ιήκκαηα) πνπ έρεη 

απνηέιεζκα κηα απφδνζε αμησκάησλ κε πιενλαζκνχο (redundant). Οη κε πιήξεηο θαη 

κε πιενλαζκνχο απνδφζεηο αμησκάησλ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα βξνπλ ηελ 

απφδεημε ελφο ζπκπεξάζκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλν ATP ζχζηεκα. Μηα  

απφδνζε ζεσξεκάησλ  επίζεο κπνξεί επίζεο λα είλαη ‘non-standard’ επεηδή είλαη 

ζρεδηαζκέλε εηδηθά γηα θάπνην ATP ζχζηεκα. Η έθδνζε ελφο πξνβιήκαηνο είλαη  κε 

πιήξεο, κε πιενλαζκνχο, ή πξνθαηεηιεκκέλε εάλ είλαη θαη ηα αμηψκαηα πνπ πεξηέρεη 

απηή. ηελ βηβιηνζήθε TPTP, γηα θάζε πξφβιεκα πνπ είλαη κε πιήξεο, κε 
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πιενλαζκνχο ή πξνθαηεηιεκκέλν, ζπλήζσο δεκηνπξγείηαη θαη κηα έθδνζε κε 

‘standard’ απφδνζε ζεσξεκάησλ. Σέινο, κηα απφδνζε ζεσξεκάησλ κπνξεί λα είλαη 

‘non-standard’ επεηδή δελ πεξηιακβάλεη θάπνηα ζεσξία (π.ρ. δελ ππάξρεη ‘standard’ 

απφδνζε, αιιά ηα αμηψκαηα δελ είλαη πξνθαηεηιεκκέλα). Η έθδνζε ελφο 

πξνβιήκαηνο κε ηέηνηα απφδνζε ιέγεηαη especial. Σππηθά, ηα αμηψκαηα ζε έλα 

‘especial’ πξφβιεκα είλαη εηδηθά γηα απηφ ην πξφβιεκα θαη δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε άιια πξνβιήκαηα.  

ε κία πξαγκαηηθή εθαξκνγή θάπνηνπ ATP ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ε ‘standard’ θαη ε ‘especial’ έθδνζε, ηνπιάρηζηνλ αξρηθά. 

Πάλησο, ε ρξήζε ησλ ‘standard’ απνδφζεσλ ζεσξεκάησλ είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή. 

3.5 H ιζόηηηα ζηην ΣΡΣΡ 

ηελ βηβιηνζήθε TPTP, ε ηζφηεηα παξηζηάλεηαη κε ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο = 

θαη ε αληζφηεηα κε !=  ,δειαδή ε αληζφηεηα είλαη ε άξλεζε ηεο ηζφηεηαο. Έηζη αλ 

ππάξρεη ηζφηεηα ζε έλα πξφβιεκα, δελ παξέρεηαη ηζφηεηα ζην αμίσκα. Αλ φκσο ε 

ηζφηεηα ησλ αμησκάησλ απαηηείηαη απφ έλα ATP ζχζηεκα ηφηε κπνξεί λα πξνζηεζεί 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ tptp2X  [30]. 

3.6   Η παποςζίαζη ηος πποβλήμαηορ 

Η θπζηθή παξνπζίαζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο TPTP είλαη ηέηνηα  γηα ηα ATP  

ζπζηήκαηα έηζη ψζηε νη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ εχθνια ηα 

πξνβιήκαηα. Η ζχληαμε φισλ ησλ αξρείσλ είλαη  ζαλ ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

Prolog . Απηφ θάλεη εχθνιε ηελ ρξήζε ησλ αξρείσλ . 

  Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ δελ πξννξίδoληαη γηα ρξήζε απφ ηα ζπζηήκαηα ATP 

ζπζηήκαηα έρνπλ κνξθνπνηεζεί σο ζρφιηα. Σα ζρφιηα μεθηλνχλ κε ηoλ ραξαθηήξα %  

θαη νξίδνληαη κέρξη ην ηέινο ηεο γξακκήο ή κπνξεί λα νξηζηνχλ εληφο / * ... * /. 

Η κνξθή γηα αξρεία πξνβιεκάησλ θαη αξρεία αμησκάησλ ζηελ ΣΡΣΡ έρεη ηξία 

θχξηα ηκήκαηα. Σν πξψην ηκήκα είλαη ε επηθεθαιίδα, ε νπνία πεξηέρεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ ρξήζηε. Απηή ε πιεξνθνξία δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα ζπζηήκαηα 
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ATP. Σν δεχηεξν ηκήκα πεξηέρεη νδεγίεο γηα ηα αξρεία αμησκάησλ πνπ είλαη 

απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζνχλ. 

Σν ηειεπηαίν ηκήκα απνηειείηαη απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ είλαη εηδηθέο γηα ην πξφβιεκα 

ή ηελ απφδνζε ησλ αμησκάησλ. Παξαθάησ δίλνληαη αλαιπηηθά νη πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζε θάζε ηκήκα. 

3.6.1 Σο ημήμα ηηρ Δπικεθαλίδαρ 

Τπνδηαηξείηαη ζε ηέζζεξα κέξε πνπ ρσξίδνληαη κε θελέο γξακκέο  

 Σν πξψην κέξνο πξνζδηνξίδεη θαη πεξηγξάθεη ην πξφβιεκα. 

 Σν δεχηεξν ηκήκα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζηελ βηβιηνγξαθία ή φπνπ αιινχ. 

 Σν ηξίην ηκήκα δίλεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη έλαλ πίλαθα κε 

κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ην πξφβιεκα φζνλ αθνξά ην ζπληαθηηθφ (αξηζκφο 

εκθαλίζεσλ θάζε ζπληειεζηή ζηηο πξνηάζεηο θηι.). 

 Σν ηειεπηαίν κέξνο πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφβιεκα. 

 

Γίλεηαη παξαθάησ έλα παξάδεηγκα επηθεθαιίδαο 

%--------------------------------------------------------------

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

% File     : PUZ003-1 : TPTP v4.0.0. Released v1.0.0. 

% Domain   : Puzzles 

% Problem  : The Barber Puzzle 

% Version  : Especial. 

% English  : There is a barbers' club that obeys the following   

%            three conditions: 

%           (1) If any member A has shaved any other member  

%              –whether himself or another - then all member 

%    have shaved A, though not necessarily at  

%              the same time. 

%           (2) Four of the members are named 

%    Guido,Lorenzo,Petrucio,and Cesare. 

%           (3) Guido has shaved Cesare. 

%            Prove Petrucio has shaved Lorenzo 

 

% Refs     : 

% Source   : [ANL] 

% Names    : barber.ver1.in [ANL] 

 

% Status : Unsatisfiable 
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% Rating : 0.00 v2.0.0 

% Syntax : Number of clauses: 8 ( 0 non-Horn; 6unit;  8 RR) 

% Number of atoms       :    13 (   0 equality) 

% Maximal clause size   :    4  (   2 average) 

% Number of predicates  :    2  ( 0 propositional; 1-2 arity) 

% Number of functors    :    5  (   5 constant; 0-0 arity) 

% Number of variables   :    4  (   0 singleton) 

% Maximal term depth    :    1  (   1 average) 

 

% Comments : 

%----------------------------------------------------------

---------- 

Σν πεδίν % File. 

Πεξηέρεη ην φλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο, ηνλ αξηζκφ ηεο ηξέρνπζαο έθδνζεο θαη 

ηελ αξρηθή έθδνζε απφ ηελ νπνία πξνήξζε (π.ρ. κε αιιαγή ησλ ηχπσλ). ην 

παξαπάλσ ζρήκα ην φλνκα είλαη PUZ003-1, ε έθδνζε είλαη v4.0.0 θαη νη πξνηάζεηο 

ηειεπηαία δηνξζψζεθαλ ζηελ έθδνζε v1.0.0.  

Σν πεδίν % Domain. 

Πξνζδηνξίδεη ην πεδίν θαη (αλ ππάξρεη) ην ππνπεδίν ζην νπνίν αλήθεη ην 

πξφβιεκα. Σν πεδίν αληηζηνηρεί ζηα ηξία πξψηα γξάκκαηα ηνπ νλφκαηνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Γηα ην παξάδεηγκά καο ην πεδίν είλαη Puzzles. 

Σν πεδίν  % Problem. 

 Γίλεη ζε κία γξακκή ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα ην παξάδεηγκά καο 

ε πεξηγξαθή απηή είλαη: The Barber Puzzle. ηα αξρεία αμησκάησλ, απηφ ην πεδίν 

θαιείηαη %Axioms, θαη πεξηέρεη κηα πςεινχ επηπέδνπ πεξηγξαθή ηνπ αμηψκαηνο. 

 

Σν πεδίν  % Version. 

Γίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε απηήο ηεο έθδνζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο απφ άιιεο εθδφζεηο. Η πξψηε πηζαλή δηαθνξνπνίεζε είλαη ηα αμηψκαηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Η δεχηεξε πηζαλή δηαθνξνπνίεζε είλαη ε θαηάζηαζε ησλ 

αμησκάησλ. Τπάξρνπλ 12 πηζαλφηεηεο:  

 

 Empty. Γείρλεη φηη ηα αμηψκαηα είλαη ηα standard, δει. είλαη πιήξε θαη 

δελ έρνπλ πξνζηεζεί ιήκκαηα. (κπνξεί, φκσο, λα ππάξρνπλ πιενλαζκνί).  
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 Especial. Γείρλεη φηη ηα αμηψκαηα δελ πεξηιακβάλνπλ θάπνηα ζεσξία.  

 Biased.  Γείρλεη φηη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ή 

λα είλαη απξνζάξκνζην ζε νξηζκέλα ATP ζχζηεκα ,ζην ινγηζκφ, ή ζηε 

ζηξαηεγηθή ειέγρνπ.  

 Incomplete. Γείρλεη φηη ηα αμηψκαηα είλαη κε-πιήξε. 

 Reduced > Complete. Γείρλεη φηη δηαγξάθεθαλ θάπνηα απφ ηα 

αμηψκαηα πνπ ήηαλ ‘standard’, θαη ην απνηέιεζκα είλαη πιήξεο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ζηα αξρηθά αμηψκαηα ππήξραλ πιενλαζκνί.  

 Reduced > Incomplete. Γείρλεη φηη δηαγξάθεθαλ θάπνηα απφ ηα 

αμηψκαηα πνπ ήηαλ ‘standard’, θαη ην απνηέιεζκα είλαη ‘non-standard’ 

εμ’ αηηίαο κε πιεξφηεηαο.  

 Augmented. Γείρλεη φηη πξνζηέζεθαλ ιήκκαηα ζηα ‘standard’ αμηψκαηα 

θαη ην απνηέιεζκα είλαη ‘non-standard’ εμ’ αηηίαο πιενλαζκψλ.  

 Complete > Reduced & Augmented > Complete. Γείρλεη φηη 

δηαγξάθεθαλ θάπνηα απφ ηα αμηψκαηα πνπ ήηαλ ‘standard’ θαη 

πξνζηέζεθαλ ιήκκαηα θαη ην απνηέιεζκα είλαη πιήξεο.    

 Complete. > Reduced & Augmented > Incomplete. Γείρλεη φηη 

δηαγξάθεθαλ θάπνηα απφ ηα αμηψκαηα πνπ ήηαλ ‘standard’ θαη 

πξνζηέζεθαλ ιήκκαηα θαη ην απνηέιεζκα είλαη ‘non-standard’ εμ’ αηηίαο 

κε πιεξφηεηαο.  

 Incomplete > Reduced > Incomplete. Γείρλεη φηη δηαγξάθεθαλ θάπνηα 

απφ ηα αμηψκαηα (πνπ δελ ήηαλ πιήξε εμαξρήο) θαη ην απνηέιεζκα είλαη 

‘non-standard’ εμ’ αηηίαο κε πιεξφηεηαο. 

 Incomplete > Augmented > Complete. Γείρλεη φηη πξνζηέζεθαλ 

ιήκκαηα ζε αμηψκαηα πνπ δελ ήηαλ πιήξε θαη ην απνηέιεζκα είλαη 

πιήξεο..  



 

    43 

 Incomplete > Augmented > Incomplete. Γείρλεη φηη πξνζηέζεθαλ 

ιήκκαηα ζε αμηψκαηα πνπ δελ ήηαλ πιήξε θαη ην απνηέιεζκα είλαη 

‘non-standard’ εμ’ αηηίαο κε πιεξφηεηαο. 

 Incomplete > Reduced & Augmented > Complete. Γείρλεη φηη 

δηαγξάθεθαλ θάπνηα απφ ηα αμηψκαηα (πνπ δελ ήηαλ πιήξε εμαξρήο) 

θαη πξνζηέζεθαλ ιήκκαηα θαη ην απνηέιεζκα είλαη πιήξεο.  

 Complete. > Incomplete > Reduced & Augmented > Incomplete. 

Γείρλεη φηη δηαγξάθεθαλ θάπνηα απφ ηα αμηψκαηα πνπ δελ ήηαλ πιήξε 

θαη πξνζηέζεθαλ ιήκκαηα θαη ην απνηέιεζκα είλαη ‘non-standard’ εμ’ 

αηηίαο κε πιεξφηεηαο. 

 Especial > Reduced > Especial. Γείρλεη φηη ζην ‘especial’ έρνπλ 

δηαγξαθηεί θάπνηα απφ ηα  αμηψκαηα θαη ην απνηέιεζκα παξέκεηλε 

‘especial’ 

 Especial>Augmented > Especial. Γείρλεη φηη ζην ‘especial’ έρνπλ  

πξνζηεζεί θάπνηα απφ ηα  αμηψκαηα θαη ην απνηέιεζκα παξέκεηλε 

‘especial’. 

 ην παξάδεηγκά καο, ε θαηάζηαζε είλαη Especial.  

Η ηξίηε πηζαλή δηαθνξνπνίεζε έρεη ζρέζε κε ην ζεψξεκα. Αλ ππάξρεη, ηφηε 

απηή αλαθέξεηαη. 

Σν πεδίν % English. 

Γίλεη ηελ πιήξε πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο ζε θπζηθή γιψζζα (αγγιηθά). 

Σν πεδίν % Refs. 

Μαο πξνκεζεχεη κία ιίζηα κε αλαθνξέο ζε πιηθφ ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ην 

πξφβιεκα.  

Σν πεδίν % Source. 

Γίλεηαη ε πεγή απφ ηελ νπνία απνθηήζεθε ην πξφβιεκα. Σέηνηεο πεγέο είλαη ε  

[ANL] (ε βηβιηνζήθε ηνπ Argonne National Laboratory), ε [15] (ε ζπιινγή πνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ζχζηεκα Otter), ε [13] (ε ζπιινγή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ην ζχζηεκα  SETHEO) θ.α  

Σν πεδίν % Names. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξεο ζπιινγέο ή ζηελ βηβιηνγξαθία 

έρνπλ ζπρλά νλφκαηα κε ηα νπνία είλαη γλσζηά ζηελ θνηλφηεηα ηνπ ATP. Σν 

πξφβιεκα ηνπ παξαδείγκαηφο καο είλαη γλσζηφ ζαλ: barber.ver1.in  ζηελ  

[ANL] 

Σν πεδίν % Status. 

Γίλεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ είλαη κία απφ ηηο παξαθάησ γηα 

πξνβιήκαηα ζε ΚΜ (ζπδεπθηηθή θαλνληθή κνξθή) κνξθή:  

 satisfiable – θάπνηεο, αιιά φρη φιεο, νη εξκελείεο είλαη κνληέια ησλ 

πξνηάζεσλ.  

 unsatisfiable – θακία εξκελεία δελ  είλαη κνληέιν ησλ πξνηάζεσλ.   

 unknown – ε θαηάζηαζε ησλ πξνηάζεσλ είλαη άγλσζηε αιιά ην 

πξφβιεκα (αθεξεκέλα) έρεη ιπζεί.  

 open – ην πξφβιεκα (αθεξεκέλα) δελ έρεη ιπζεί. ην παξάδεηγκά καο ε 

θαηάζηαζε είλαη unsatisfiable. 

 

Σν πεδίν % Rating. 

Γίλεη ηελ δπζθνιία ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηελ κνξθή ελφο πξαγκαηηθνχ 

αξηζκνχ απφ 0.00 έσο 1.0, φπνπ 0.0 ζεκαίλεη φηη ηα ATP ζπζηήκαηα κπνξνχλ  

ιχζνπλ ην πξφβιεκα θαη 1.0 ζεκαίλεη φηη ηα ATP ζπζηήκαηα δελ κπνξνχλ λα ην 

ιχζνπλ δειαδή ην πξφβιεκα είλαη δχζθνιν. ηελ πεξίπησζε  πνπ δελ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο δπζθνιίαο  ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχκβνιν‘?’.ην παξάδεηγκά 

καο ν βαζκφο δπζθνιίαο είλαη 0.00  ζηελ έθδνζε v4.0.0.  

 

Σν πεδίν % Syntax. 

Γίλεη ηα απνηειέζκαηα δηάθνξσλ ζπληαθηηθψλ κεηξήζεσλ: ηνλ αξηζκφ ησλ 

πξνηάζεσλ (θαη αλαιπηηθά απηψλ πνπ δελ είλαη ηχπνπ Horn, ησλ κνλαδηαίσλ, θηι.), 
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ηνλ αξηζκφ ησλ literals, ηνλ αξηζκφ ησλ θαηεγνξεκάησλ ηζφηεηαο, ην κέγηζην θαη 

κέζν κέγεζνο ησλ πξνηάζεσλ (κεηξεκέλν απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ), ηνλ αξηζκφ 

ησλ θαηεγνξεκάησλ, ησλ πξνηαζηαθψλ ζπκβφισλ, ηνλ κηθξφηεξν θαη ηνλ 

κεγαιχηεξν βαζκφ ησλ θαηεγνξεκάησλ, ηνλ αξηζκφ ζπλαξηήζεσλ, ζηαζεξψλ, ηνλ 

κηθξφηεξν θαη ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ ησλ ζπληειεζηψλ, ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ, 

ηνλ αξηζκφ ησλ ‘singleton’ κεηαβιεηψλ (απηέο πνπ εκθαλίδνληαη κφλν κία θνξά ζηελ 

πξφηαζε), ην κέγηζην θαη ην κέζν βάζνο φξσλ (ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο έρνπλ βάζνο 

1). 

Σν πεδίν % Comments. 

ρφιηα ζε ειεχζεξε κνξθή (θπζηθή γιψζζα) ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα, φπσο ε 

ζεκαζία ηνπ πξνβιήκαηνο ή ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε ή αθφκα θαη ηα 

ηδηαίηεξα ζεκεία δπζθνιίαο ηνπ. 

Σν πεδίν % Bugfixes. 

Πεξηγξάθεη ηηο δηνξζψζεηο πνπ έγηλαλ θαη δίλεη θαη ηελ έθδνζε πάλσ ζηελ 

νπνία έγηλαλ νη δηνξζψζεηο. 

3.6.2 Σο ημήμα πεπιλαμβανομένυν οδηγιών  (Include) 

Πεξηέρεη  νδεγίεο γηα ηα αξρεία αμησκάησλ. Παξαθάησ δίλεηαη έλα 

παξάδεηγκα απφ ην πξφβιεκα GEO146+1.p.  

 

%--------------------------------------------------------------

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

%----Include simple curve axioms 

include('Axioms/GEO004+0.ax'). 

%----Include axioms of betweenness for simple curves 

include('Axioms/GEO004+1.ax'). 

%----Include oriented curve axioms 

include('Axioms/GEO004+2.ax'). 

%----Include trajectory axioms 

include('Axioms/GEO004+3.ax',[connect_defn,symmetry_of_at_the_s

ame_time]). 

%--------------------------------------------------------------

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

 

Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ νδεγίεο δείρλεη φηη ζε εθείλν ην ζεκείν ζα έπξεπε 

λα ζπκπεξηιάβνπκε ηηο πξνηάζεηο απφ ην αξρείν αμησκάησλ ην νπνίν αλαθέξεηαη. 
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Παξάδεηγκα πξνηάζεσλ  ΚΜ (ζπδεπθηηθή θαλνληθή κνξθή) ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 PUZ003-1 

%-------------------------------------------------------------------------- 

cnf(one_shaved_then_all_shaved,axiom, 

    ( ~ member(X) 

    | ~ member(Y) 

    | ~ shaved(X,Y) 

    | shaved(members,X) )). 

 

cnf(all_shaved_then_one_shaved,axiom, 

    ( ~ shaved(members,X) 

    | ~ member(Y) 

    | shaved(Y,X) )). 

 

cnf(guido,hypothesis, 

    ( member(guido) )). 

 

cnf(lorenzo,hypothesis, 

    ( member(lorenzo) )). 

 

cnf(petruchio,hypothesis, 

    ( member(petruchio) )). 

 

cnf(cesare,hypothesis, 

    ( member(cesare) )). 

 

cnf(guido_has_shaved_cesare,hypothesis, 

    ( shaved(guido,cesare) )). 

 

cnf(prove_petruchio_has_shaved_lorenzo,negated_conjecture, 

    ( ~ shaved(petruchio,lorenzo) )). 

 

%---------------------------------------------------------------

--- 

 

3.7  Η σπήζη  ηηρ βιβλιοθήκηρ ΣΡΣΡ 

Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο βηβιηνζήθεο ΣΡΣΡ είλαη θαη ε ζχγθξηζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ΑΣΡ κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζε δηάθνξα δεδνκέλα πξνβιήκαηα. 

Γη απηφ ην ιφγν πξέπεη θαλείο λα αθνινπζεί ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δίλνληαη 

παξαθάησ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ:  

 Πξέπεη λα δειψλεηαη ε έθδνζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

 Πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην ζπληαθηηθφ φλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο.  
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 Γελ πξέπεη λα αιιάδνληαη νη ηχπνη, νχηε λα πξνζηίζεληαη ή λα 

δηαγξάθνληαη ηχπνη ρσξίο λα ζεκεηψλνληαη νη αιιαγέο απηέο κε 

ζαθήλεηα (απηφ ηζρχεη θαη γηα ηε δηαγξαθή αμησκάησλ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε ηζφηεηα είλαη ελζσκαησκέλε ζηνπο απνδείθηεο).  

 Γελ πξέπεη λα αιιάδεηαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δίλνληαη νη ηχπνη, αιιά αλ 

θάηη ηέηνην γίλεηαη απηφ πξέπεη λα δειψλεηαη κε ζαθήλεηα.  

 Πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη φιεο νη ξπζκίζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηα 

ζπζηήκαηα ΑΣΡ.  
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4 Αποδείκηηρ ACT-P 

4.1 Γενικά ζηοισεία για ηο ACT-P 

Ο ACT-P είλαη έλα πζηήκαηα Απηόκαηεο Απόδεημεο Θεσξεκάησλ-ΑΑΘ 

(Automatic Theorem Proving Systems-ATP Systems) βαζηζκέλν ζηε ινγηθή πξψηεο 

ηάμεο θαη απφ έλα ζχλνιν ινγηθψλ πξνηάζεσλ λα ζπλάγεη ηελ αιήζεηα κηαο 

δεδνκέλεο ινγηθήο πξφηαζεο κε απηφκαην ηξφπν.  

4.2 σεδιαζμόρ και η εθαπμογή ηος ACT-P 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ACT-P έρεη ζρεδηαζηεί κε βάζε ηελ  ρξήζε ησλ meta-level 

ζπζηεκάησλ [11]. Σα ζπζηήκαηα απηά απνηεινχληαη  απφ δχν επίπεδα, ην επίπεδν 

ηνπ αληηθεηκέλνπ (object-level) ζην νπνίν ην ζχζηεκα ζεκειηψλεη ηνλ ρψξν θαη ην 

κεηα-επίπεδν (meta-level) ην νπνίν ζεκειηψλεη πψο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε γλψζε 

απηνχ ηνπ ρψξνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη έλαο ζθειεηφο βαζηζκέλνο ζηελ αξρή 

ηεο επίιπζεο, ζηνλ νπνίν ζπγθεθξηκέλα βήκαηα ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ θχθινπ 

πξνγξακκαηίδνληαη απφ ηνλ ρξήζηε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπλαξηήζεσλ. 

4.2.1 ηπαηηγικέρ Δλέγσος 

Οη ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ  έρνπλ ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ άρξεζησλ 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ζπλεπψο θαη ηνπ ππνινγηζηηθνχ ρξφλνπ. Οη ζηξαηεγηθέο 
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κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο: ζηηο ζηξαηεγηθέο 

πεξηνξηζκνχ ηεο επίιπζεο, ζηξαηεγηθέο ςαμίκαηνο ηεο αξρήο ηεο απφθαζεο, 

ζηξαηεγηθέο ηεο επίιπζεο θαη επξεηηθέο κέζνδνη ηεξκαηηζκνχ ςαμίκαηνο. Αλαιπηηθά 

νη ζηξαηεγηθέο θαη ππνθαηεγνξίεο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 4.1. 

4.2.1.1 ηπαηηγικέρ πεπιοπιζμού ηηρ επίλςζηρ 

Οη ζηξαηεγηθέο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ρψξνπ ςαμίκαηνο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απμήζνπλ ηελ απφδνζε πεξηνξίδνληαο ην κέγεζνο ηνπ ρψξνπ 

ςαμίκαηνο, είηε δηαγξάθνληαο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, είηε θαζνξίδνληαη απζηεξά 

ηα είδε ησλ πξνηάζεσλ πνπ επηηξέπεηαη λα επηιπζνχλ κεηαμχ ηνπο.  

Γηαθξίλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: 

 ηξαηεγηθέο Δπηινγήο Γνλέσλ. Σν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή κπνξεί λα είλαη 

βαζιζμένο ζε πποηάζειρ (clause-based) φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε ζηξαηεγηθή 

P1-resolution φπνπ ε αξρή ηεο επίιπζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλνλ αλ ν 

αξηζηεξφο γνλέαο είλαη ζεηηθή πξφηαζε ή βαζιζμένο ζε ζύνολα (set-based) 

φπσο ζηελ ζηξαηεγηθή input resolution  φπνπ ν αξηζηεξφο γνλέαο πξέπεη λα 

είλαη πάληα έλα αμίσκα. 

 ηξαηεγηθέο απαινηθήο ησλ πξνηάζεσλ. Μπνξεί λα είλαη ζηπαηηγικέρ αςηό-

απαλοιθήρ φπνπ νη πξνηάζεηο εμεηάδνληαη αλεμάξηεηα απφ άιιεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε tautology elimination ή ζηξαηεγηθέο αλληλο-απαλοιθήρ φπνπ νη 

πξνηάζεηο εμεηάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πξνηάζεηο ηεο βάζεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη forward θαη backward subsumption. 

 

4.2.1.2  ηπαηηγικέρ ταξίμαηορ ηηρ απσήρ ηηρ απόθαζηρ 

Οη ζηξαηεγηθέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζρεηίδνληαη  κε ηνλ ηξφπν πνπ 

εμεηάδεηαη ν ρψξνο ςαμίκαηνο. 

Γηαθξίλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: 
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 ηξαηεγηθέο Γεληθνχ Φαμίκαηνο νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε επαναληπηικέρ, 

φπνπ ν ρψξνο ςαμίκαηνο δεκηνπξγείηαη πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ζηξαηεγηθή depth-first iterative deepening, θαη ζε μη 

επαναληπηικέρ, φπνπ ν ρψξνο ςαμίκαηνο δεκηνπξγείηαη κφλν κία θνξά, φπσο 

γηα παξάδεηγκα oη ζηξαηεγηθέο breadth-first θαη depth-first. 

  ηξαηεγηθέο δηάηαμεο ηεο απφθαζεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην 

θξηηήξην πνπ κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε νιφθιεξεο πξνηάζεηο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε Fewest-literal Preference ή ζε μερσξηζηνχο φξνπο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε Lock resolution. 

4.2.1.3 ηπαηηγικέρ ηηρ επίλςζηρ 

Οη ζηξαηεγηθέο απηέο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο 

επίιπζεο ζηηο πξνηάζεηο πνπ επηιχνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζε 

ζπλδπαζκφ κε κηα ζηξαηεγηθή επηινγήο γνλέσλ.  

Γηαθξίλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: 

 ηξαηεγηθέο Πξνεηνηκαζίαο ηεο Δπίιπζεο, ζηηο νπνίεο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ηεο αξρήο ηεο απφθαζεο γίλνληαη κεηαζρεκαηηζκνί ζηηο πξνηάζεηο (φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ Model Elimination) ή δηαηάζζνληαη νη φξνη ησλ πξνηάζεσλ 

έηζη πνπ λα πξνσζείηαη ε επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελψ ηαπηφρξνλα 

παξάγνληαη δηαηεηαγκέλεο πξνηάζεηο. 

 ηξαηεγηθέο Δθηέιεζε ηεο Δπίιπζεο θαη δηαθξίλνληαη ζε ζηπαηηγικέρ 

ζσημαηιζμού ηηρ  επιλύοςζαρ,  φπνπ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ζπγρσλεχνληαη νη γνλείο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ε επηιχνπζα, θαη ζε 

ζηπαηηγικέρ επιλογήρ ηων ζηοισείων, οι οποίερ θαζνξίδνπλ πνηα απφ ηα 

ζηνηρεία ησλ γνλέσλ επηηξέπεηαη  λα εμεηαζηνχλ πξνο επίιπζε. 

4.2.1.4 Δςπιζηικέρ μέθοδοι ηεπμαηιζμού ταξίμαηορ 

Καζνξίδνπλ πφηε ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη ην ςάμηκν γηα ηελ εχξεζε κηαο 

απφδεημεο θαη δηαθξίλνληαη ζε κεζφδνπο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ απνηπρία θαη ηελ 

επηηπρία . 
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 Οη κέζνδνη νη νπνίεο αλαγλσξίδνπλ ηελ απνηπρία θαη δηαθξίλνληαη ζε 

μεθόδοςρ ελέγσος απείπων μονοπαηιών (φπνπ ε επηιχνπζα εμεηάδεηαη αλ 

ελνπνηείηαη κε θάπνην πξφγνλφ ηεο) ζε μεθόδοςρ ελέγσος πολςπλοκόηηηαρ 

(ζηηο νπνίεο ηίζεληαη δηάθνξνη πεξηνξηζκνί, φπσο π.ρ. ζην πιήζνο ησλ 

ζηνηρείσλ,  ζην πιήζνο ησλ εκθσιεπκέλσλ παξελζέζεσλ ζε έλα ζηνηρείν 

θ.ι.π., νπφηε αλ ε επηιχνπζα μεπεξλά απηά ηα φξηα ραξαθηεξίδεηαη σο 

αδηέμνδν) θαη ζε μεθόδοςρ οπίος βάθοςρ (φπνπ ηίζεληαη πεξηνξηζκνί ζην 

κήθνο ησλ κνλνπαηηψλ). 

 Οη κέζνδνη πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ επηηπρία, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη 

βαζιζμένερ ζε κόμβοςρ (έλαο θφκβνο ζεσξείηαη επηηπρεκέλνο αλ αληηζηνηρεί 

ζηελ θελή πξφηαζε) ή βαζιζμένερ ζηη διαδικαζία απόδειξηρ (θαζνξίδεηαη αλ 

ζα βξεζνχλ φιεο νη ιχζεηο ή κεξηθέο απφ απηέο). 
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4.2.2 Ο Mησανιζμόρ ηος ACT-P 

Η θαηεγνξηνπνίεζε πνπ παξνπζηάζηεθε πξνεγνπκέλσο απνηειεί ηελ βάζε 

γηα ηνλ πξνγξακκαηηζηηθφ θχθιν ηνπ ACT-P. Ο θχξηνο κεραληζκφο ηνπ ACT-P, 

απηφο ηεο απφδεημεο ζεσξεκάησλ, ρσξίδεηαη ζε δπν θάζεηο. 

 ηελ πξψηε, νη ινγηθνί ηχπνη πνπ θσδηθνπνηνχλ ηελ γλψζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα κε ηελ ζπλάξηεζε ‘store-assertions’, ε νπνία κπνξεί λα 

βξίζθεηαη ζε θαζαξή ΚΛΠΣ κνξθή ή ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην αλάκεζα ζε απηή θαη 

ηελ πξνηαζηαθή κνξθή. Απηφκαηα κεηαηξέπνληαη ζε πξνηαζηαθή κνξθή γηα λα 

απνζεθεπηνχλ ζηελ βάζε γλψζεο σο αμηψκαηα. 

Η δεχηεξε θάζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ ACT-P σο απνδείθηε ζεσξεκάησλ, ε 

νπνία ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο ‘print-prove’ κε φξηζκα ην 

ζεψξεκα, ρσξίδεηαη κε ηε ζεηξά ηεο ζε δπν ζηάδηα. ηε δηάξθεηά ηνπο, ε βάζε 

γλψζεο εκπινπηίδεηαη ζηαδηαθά κε ηηο πξνηάζεηο πνπ παξάγνληαη, κε απψηεξν ζθνπφ 

λα βξεζεί αλάκεζα ζε απηέο θαη ε θελή πξφηαζε.  

Σν πξψην απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζηάδηα είλαη απηφ ηεο πποεηοιμαζίαρ πνπ 

εθηειείηαη κφλν κία θνξά. Αθνινπζείηαη απφ αιιεπάιιειεο επαλαιήςεηο ηνπ 

δεπηέξνπ ζηαδίνπ (γλσζηφ σο κύπιορ κύκλορ απόδειξηρ), κέρξη λα βξεζεί ιχζε ή λα 

πξνθχςεη αδηέμνδν (αδπλακία παξαγσγήο λέσλ πξνηάζεσλ). ε πνιιέο ζηξαηεγηθέο, 

ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ αξρηθνπνίεζεο θαη επαλάιεςεο δελ είλαη θαζφινπ ηερλεηφο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ γξακκηθή επίιπζε εηζφδνπ, αξρηθά ζέινπκε λα παξάγνπκε φιεο 

ηηο πηζαλέο επηιχζεηο ησλ αμησκάησλ κε ην αληίζηξνθν ηνπ ζεσξήκαηνο. Όκσο, ζηε 

ζπλέρεηα, κφλν ε πην πξφζθαηε επηιχνπζα απνηειεί απνδεθηφ αξηζηεξφ γνλέα θαη ηα 

αμηψκαηα απνδεθηνχο δεμηνχο γνλείο.  

ε θάζε επαλάιεςε, θάπνηεο πξνηάζεηο ηεο βάζεο γλψζεο 

απελεξγνπνηνχληαη, εμαηηίαο πεξηνξηζκψλ ησλ ελεξγψλ ζηξαηεγηθψλ. κπνξνχλ λα 

απελεξγνπνηεζνχλ. Οη ππφινηπεο (νη ελεξγέο πξνηάζεηο) θαηαλέκνληαη ζε δχν 

ζχλνια, απηά ησλ ππνςήθησλ αξηζηεξψλ θαη δεμηψλ γνλέσλ, είηε πξφθεηηαη γηα 

αμηψκαηα είηε γηα ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ επαλαιήςεσλ. Η θαηάηαμε 

αθνινπζεί ηελ ζηξαηεγηθή επηινγήο γνλέσλ πνπ έρεη ελεξγνπνηήζεη ν ρξήζηεο. Κάζε 

ζπλδπαζκφο αξηζηεξνχ γνλέα κε δεμηφ γνλέα δίλεη έλα step-point (νδεγίεο επίιπζεο: 

γνλείο, φξνπο, απαξαίηεηεο αληηθαηαζηάζεηο), αλ είλαη δπλαηφλ λα επηιπζνχλ κεηαμχ 
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ηνπο. Σα step-points ηνπνζεηνχληαη ζε έλα ζχλνιν κε ην φλνκα agenda. Η agenda 

είλαη δηαηεηαγκέλε κε ηξφπν πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ κεηαζπλάξηεζε ‘combine-

points’. Η solution stack είλαη έλα άιιν ζχλνιν, ην νπνίν πεξηέρεη ηηο ιχζεηο πνπ 

έρνπλ ήδε βξεζεί ελψ solution νλνκάδεηαη ην ζχλνιν ησλ ηξερφλησλ πξνζδέζεσλ 

κεηαβιεηψλ.  

ηε ζπλέρεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ επαλαιεπηηθνχ βήκαηνο, ηα step-points 

εμάγνληαη απφ ηελ agenda θαη παξάγεηαη ε ζρεηηθή πξφηαζε-επηιχνπζα. Αλ δελ 

απνξξίπηεηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα ησλ (ηπρφλ) ζηξαηεγηθψλ απαινηθήο θαη δελ 

ππάξρεη ήδε ζηελ βάζε γλψζεο, εηζάγεηαη ζηελ ηειεπηαία. Δδψ εθηεινχληαη θαη 

δηάθνξνη άιινη έιεγρνη πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο ελεξγέο ζηξαηεγηθέο (π.ρ. γηα 

κνλνπάηη απείξνπ κήθνπο). Γηα θάζε λέα πξφηαζε ηεο βάζεο γλψζεο, ην πξφγξακκα 

εθηηκά αλ απνηειεί απνδεθηφ γνλέα (αξηζηεξφ ή δεμηφ) θαη παξάγεη ηα step-points απφ 

ηελ επίιπζή ηεο κε ηνπο ππφινηπνπο γνλείο πνπ είλαη δηαζέζηκνη ηε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή. Απηά κπαίλνπλ ζην ηέινο ηεο agenda, γηα εθηίκεζε θαη παξαγσγή ζε 

επφκελε επαλάιεςε ηνπ θχθινπ. 

Ο παξαπάλσ πξνγξακκαηηζηηθφο θχθινο ζρεκαηνπνηείηαη ζηνλ εμήο αιγφξηζκν: 

ηάδιο πποεηοιμαζίαρ 

1. Φηηάμε ην ζχλνιν κε ηηο αξρηθέο πξνηάζεηο. 

2. Δπέιεμε ηα ζχλνια κε ηνπο αξρηθνχο αξηζηεξνχο θαη δεμηνχο γνλείο. 

3. Πξνεηνίκαζε ηα ζχλνια κε ηνπο αξρηθνχο αξηζηεξνχο θαη δεμηνχο γνλείο. 

4. Φηηάμε δεπγάξηα επίιπζεο κεηαμχ ησλ ζπλφισλ κε ηνπο αξρηθνχο 

αξηζηεξνχο θαη δεμηνχο γνλείο. 

5. Φηηάμε step-points θαη βάιε ηα ζηελ agenda. 

6. Γηάηαμε ηελ agenda. 

7. Απνζήθεπζε ηελ αξρηθή θαηάζηαζε θαη επέιεμε ηα λέα ζχλνια κε ηνπο 

αξηζηεξνχο θαη δεμηνχο γνλείο. 
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Κύπιορ κύκλορ απόδειξηρ 

1. Αλ ηθαλνπνηείηαη ε ζπλζήθε ηεξκαηηζκνχ, επέζηξεςε ηηο ιχζεηο πνπ έρνπλ 

βξεζεί (ην πεξηερφκελν ηεο solution stack). 

2. Παξήγαγε ηελ επηιχνπζα πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 1
ν
 step-point ζηελ 

agenda ηνπ νπνίνπ θαλέλαο παηέξαο δελ έρεη απαιεηθζεί ζε πξνεγνχκελν 

βήκα θαη αθαίξεζε ην step-point απφ ηελ agenda. 

3. Αλ ε επηιχνπζα απνηειεί ιχζε απνζήθεπζέ ηελ ζηελ solution stack θαη 

πήγαηλε ζην βήκα 8. 

4. Αλ ρξεζηκνπνηείηαη επαλαιεπηηθφ ςάμηκν θαη ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε δελ 

επηηξέπεηαη λα εθηειέζεη άιιε επαλάιεςε, βάιε ζηελ agenda, ζην ζχλνιν 

κε ηηο αξρηθέο πξνηάζεηο θαη ζηα ζχλνια κε ηνπο αξρηθνχο αξηζηεξνχο θαη 

δεμηνχο γνλείο ηελ αξρηθή θαηάζηαζε θαη κεηά πήγαηλε ζην βήκα 8. 

5. Αλ ε επηιχνπζα απαιείθεηαη ή δελ ηθαλνπνηεί ηνπο ειέγρνπο 

πνιππινθφηεηαο, πήγαηλε ζην βήκα 8. 

6. Βξεο ηα λέα δεπγάξηα επίιπζεο κε βάζε ηελ λέα επηιχνπζα θαη ηνπο 

ππφινηπνπο δηαζέζηκνπο γνλείο. 

7. Φηηάμε ηα λέα step-points θαη πξφζζεζέ  ηα ζηελ agenda. 

8. Ξαλαδηάηαμε ηελ agenda. 

9. Δλεκέξσζε ηα ζχλνια κε ηηο πξνηάζεηο ηεο βάζεο, ηνπο αξηζηεξνχο γνλείο 

θαη ηνπο δεμηνχο γνλείο. 

10. Πήγαηλε ζην βήκα 8. 
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4.3 Γεικηοδόηηζη με Γένηπο Γιακπίζευν (Discrimination-Tree 

Indexing)  

Έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ ACT-P είλαη ν 

ρξφλνο εχξεζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κε κηα δεδνκέλε 

πξφηαζε. Γηα θάζε πξφηαζε-αξηζηεξφ γνλέα θαη γηα θάζε έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο ηα 

νπνία επηηξέπεηαη λα επηιπζνχλ, ρξεηάδεηαη λα βξεζνχλ φιεο νη πξνηάζεηο δεμηνί 

γνλείο πνπ πεξηέρνπλ ζηνηρεία ηα νπνία επηιχνληαη κε ηα αληίζηνηρα ηνπ ελ ιφγσ 

αξηζηεξνχ γνλέα. 

ηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ ACT-P ην ςάμηκν γηα ηελ εχξεζε ησλ πξνηάζεσλ 

δεμηψλ γνλέσλ γηλφηαλ ζεηξηαθά, εμεηάδνληαο όλα ηα ζηνηρεία κάθε πξφηαζεο, 

δειαδή ηθαλνπνηψληαο ηελ πνιππινθφηεηα ρεηξφηεξεο πεξίπησζεο. 

Μία άιιε ιχζε, ε νπνία πινπνηήζεθε αξγφηεξα ζηνλ ACT-P ζηα πιαίζηα 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηαηήξεζε κηαο δνκήο δεδνκέλσλ απνθιεηζηηθά γηα 

ηελ απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε πξνηάζεηο. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν, 

φιεο νη εκθαλίζεηο ζηνηρείνπ ζε δηάθνξεο πξνηάζεηο βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλεο. 

Πξνηάζεηο πνπ είλαη ζεκεησκέλεο σο πεξηέρνπζεο ην ίδην ζηνηρείν κπνξνχλ λα 

επηιπζνχλ κεηαμχ ηνπο, αλ ην ζηνηρείν ζηελ θάζε κία έρεη δηαθνξεηηθφ «πξφζεκν» 

(ζηε κία είλαη ζηελ απιή ηνπ κνξθή θαη ζηελ άιιε πξνεγείηαη άξλεζε). Αλαιφγσο, 

κηα πξφηαζε πνπ δειψλεηαη σο ε κνλαδηθή πεξηέρνπζα θάπνην ζηνηρείν είλαη 

απηφκαηα άρξεζηε ζηελ δηαδηθαζία (αθνχ πεξηέρεη «θαζαξφ ζηνηρείν»).  

Η ζπγθεθξηκέλε δνκή δεδνκέλσλ πνπ επηιέρζεθε γηα ηνλ ACT-P είλαη ην 

δέληξν δηαθξίζεσλ θαη ε κέζνδνο δεηθηνδφηεζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην ρξεζηκνπνηεί 

νλνκάδεηαη discrimination-tree indexing. Σν δέληξν δηαθξίζεσλ κνηάδεη κε tree, ζην 

νπνίν εηζάγνληαη κφλν νη ζπλδπαζκνί ζπκβφισλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πξάμε, ελψ 

νη ππφινηπνη αγλννχληαη. Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη επηζπκνχκε λα απνζεθεχζνπκε 

ζε δέληξν δηαθξίζεσλ ηα ζηνηρεία (p a b c), (p a (f ?x) ?y), (p (f a) b ?x), (q (f (g a)) a) 

θαη  (q ?x b). To δέληξν πνπ πξνθχπηεη απεηθνλίδεηαη παξαθάησ: 
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ρήκα 4.2  Γέληξν Γηαθξίζεσλ 

Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δέληξνπ δηαθξίζεσλ απφ ηνλ ACT-P έγηλαλ αιιαγέο 

ηφζν ζηνλ ηξφπν απνζήθεπζεο ησλ πξνηάζεσλ, φζν θαη ζηνλ ηξφπν επίιπζεο ηνπο. 

Έηζη νη φξνη ησλ πξνηάζεσλ απνζεθεχνληαη ζε έλαλ θαζνιηθφ πίλαθα (κεηαβιεηή 

*lit-dbase*), ηνπ νπνίνπ ε θάζε ζέζε είλαη κία δνκή ηχπνπ lit-node: 

(defstruct lit-node 

  (literal) 

  (pos-in-clauses) 

  (neg-in-clauses) 

  (pos-buckets) 

  (neg-buckets) 

) 

φπνπ ην πεδίν literal πεξηέρεη ην ζεηηθφ ηκήκα ηνπ ζηνηρείνπ πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ πίλαθα (δει. ην ζηνηρείν ρσξίο ηπρφλ άξλεζε πνπ 

πξνεγείηαη ζηελ πξφηαζε), ηα πεδία pos-in-clauses θαη neg-in-clauses είλαη hash-

tables κε θιεηδί ηε ζέζε ηνπ ζηνηρείνπ ζηηο δηάθνξεο πξνηάζεηο ηεο βάζεο φπνπ 
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εκθαλίδεηαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά, αληίζηνηρα. Π.ρ. αλ ην ζηνηρείν εκθαλίδεηαη ζεηηθά 

ζηε ζέζε 2 ζηηο πξνηάζεηο 4 θαη 12 θαη ζηε ζέζε 1 ζηηο πξνηάζεηο 2 θαη 5, ην pos-in-

clauses ζα έρεη ηελ κνξθή #S(HASH TABLE EQ (2 4 12) (1 2 5)). Σα pos-buckets 

θαη neg-buckets είλαη ιίζηεο πνπ πεξηέρνπλ ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο ην ζηνηρείν 

εκθαλίδεηαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά, αληίζηνηρα. Π.ρ. αλ ην ζηνηρείν εκθαλίδεηαη ζεηηθά 

ζηηο ζέζεηο 1 θαη 2 ην pos-buckets ζα έρεη ηελ ηηκή (1 2). 

Οη ζέζεηο ηνπ πίλαθα *lit-dbase* δεηθηνδνηνχληαη απφ ηα θχιια ηνπ δέληξνπ 

δηαθξίζεσλ. Σν δέληξν δηαθξίζεσλ είλαη έλαο πίλαθαο (κεηαβιεηή *tree* ζην 

πξφγξακκα) ηνπ νπνίνπ θάζε θφκβνο είλαη κία δνκή ηχπνπ tree-node: 

(defstruct tree-node 

  (value) 

  (children) 

  (jump-list) 

) 

φπνπ ην πεδίν value πεξηέρεη ην ζχκβνιν πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ηξέρνληα θφκβν 

ζχκθσλα κε ην ζρήκα πνπ δίλεηαη παξαπάλσ. Σν πεδίν children είλαη κία ιίζηα κε ηηο 

ζέζεηο ησλ θφκβσλ παηδηψλ ηνπ ηξέρνληνο θφκβνπ ζηνλ πίλαθα *tree* θαη ην πεδίν 

jump-list έρεη ηηκή κφλν γηα ηνπο θφκβνπο φπνπ ην πεδίν value πεξηέρεη ζχκβνιν 

ζπλάξηεζεο. ε απηνχο ηνπο θφκβνπο, ε jump-list είλαη κία ιίζηα θάζε ζηνηρείν ηεο 

νπνίαο είλαη κε ηε ζεηξά ηνπ ιίζηα ε νπνία πεξηέρεη ην ζηνηρείν πνπ μεθηλά απφ ηνλ 

ηξέρνληα θφκβν θαη ηε ζέζε ηνπ θφκβνπ ζηνλ νπνίν ηειεηψλεη. Π.ρ. αλ ν ηξέρσλ 

θφκβνο πεξηέρεη ην ζχκβνιν f πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αξρή ηνπ φξνπ (f (g a)) θαη ην a,  

πνπ αληηζηνηρεί ζην ηέινο ηνπ φξνπ, είλαη απνζεθεπκέλν ζηνλ θφκβν ν νπνίνο 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε 21, ηφηε ην πεδίν jump-list γηα ηνλ θφκβν ηνπ f έρεη ηελ ηηκή (((f ( 

g a)) 21)). Όηαλ έλαο θφκβνο ηνπ δέληξνπ *tree* είλαη θχιιν, δει. αληηζηνηρεί ζην 

ηειεπηαίν ζχκβνιν ελφο ζηνηρείνπ, ηφηε ην πεδίν children είλαη κία ιίζηα κε ηε ζέζε 

ηνπ lit-node  ζηνλ πίλαθα *lit-dbase*  πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην ζηνηρείν απηφ. 

Κάζε θνξά πνπ πξνζζέηνπκε κία πξφηαζε ζηελ βάζε γλψζεο, ηα ζεηηθά 

ζηνηρεία ηεο εηζάγνληαη ζην δέληξν δηαθξίζεσλ, θαη ε πξφηαζε απνζεθεχεηαη ζηνλ 
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πίλαθα *kb* ζαλ κία ιίζηα κε αλαθνξέο (δείθηεο) ζηηο ζέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζηνλ 

πίλαθα *lit-dbase*. Π.ρ. έζησ ε πξφηαζε C= ((~(p ?x)) (q a)), θαη φηη κεηά ηε 

εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ (p ?x) θαη (q a) ζην δέληξν δηαθξίζεσλ ηα ζηνηρεία απηά 

απνζεθεχηεθαλ ζηνλ πίλαθα *lit-dbase* ζηηο ζέζεηο 4 θαη 12 αληίζηνηρα. Σφηε ε 

πξφηαζε C απνζεθεχεηαη ζε κία ζέζε ηνπ πίλαθα *kb* κε ηελ κνξθή ((4) (12 . Σ)), 

φπνπ θάζε ζηνηρείν ηεο ιίζηαο είλαη έλα dotted pair ηεο ζέζεο ηνπ ζηνηρείνπ ζηνλ *lit-

dbase* θαη ηεο έλδεημεο αλ ην ζηνηρείν είλαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ (ηίπνηα γηα αξλεηηθφ, 

Σ=true γηα ζεηηθφ). ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ην (~(p ?x)) είλαη αξλεηηθφ θαη 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε 4 νπφηε ην dotted pair είλαη ην (4) ελψ ην (q a)) είλαη ζεηηθφ θαη 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε 12, νπφηε ην dotted pair είλαη ην (12 . Σ). 

4.4 Η Γλώζζα ηος ACT-P 

O Απνδείθηεο ζεσξεκάησλ ACT-P ρξεζηκνπνηεί ηελ γιψζζα ΚΛΠΣ γηα ηελ 

δηαηχπσζε ησλ Αμησκάησλ θαη ζεσξεκάησλ ηνπ. Λφγσ φηη, ν ACT-P δηαζέηεη έλαλ 

κεραληζκνχ πνπ κεηαηξέπεη ηα αμηψκαηα θαη ηα ζεσξήκαηα άκεζα ζε πξνηαζηαθή 

κνξθή, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δέρεηαη θαη πξνβιήκαηα πνπ είλαη ήδε γξακκέλα ζε 

πξνηαζηαθή κνξθή, κε ηελ πξνυπφζεζε λα αθνινπζνχλ ηηο ζπκβάζεηο ηνπ. 

Η γιψζζα ηνπ ACT-P αθνινπζεί ηνλ ζπκβνιηζκφ Polish Notation ν νπνίνο 

είλαη θπζηθφο γηα ηελ γιψζζα LISP ζηελ νπνία είλαη γξακκέλνο. πλεπψο: 

 ηαζεξά απνηειεί νπνηνδήπνηε άηνκν ηεο LISP,  

 π.ρ. giannis, food, mary. 

 Μεηαβιεηή είλαη νπνηνδήπνηε ζχκβνιν μεθηλά κε ηνλ ραξαθηήξα ‘?’,  

      π.ρ. ?x, ?y, ?z.  

 H ζπλάξηεζε γξάθνληαη σο (f a1 a2 a3 a4 …) φπνπ f είλαη ην φλνκα ηεο 

ζπλάξηεζεο θαη a1,a2,a3,a4, ... ηα νξίζκαηά ηεο πνπ ην θαζέλα ηνπο είλαη 

φξνο.  

      Π.ρ. (uncle-of  Gianni), (uncle-of (brother-of ?x)).  

 Σα άηνκα έρνπλ ηε κνξθή (Ρ t1 t2 … tn) φπνπ ην Ρ είλαη θαηεγφξεκα 

θαη ηα t1, t2,… tn φξνη. Καηεγφξεκα κπνξεί λα ζπκβνιίζεη ν,ηηδήπνηε 
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κπνξεί λα ζπκβνιίζεη θαη ζηαζεξά ζε απηή ηε γιψζζα (νπνηνδήπνηε 

ζχκβνιν ηεο γιψζζαο LISP). 

 Οη ζπκβνιηζκνί ησλ ηειεζηψλ θαη ησλ πνζνδεηθηψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οη κε αηνκηθέο εθθξάζεηο έρνπλ ηε κνξθή (T/Π f1 f2 … fn) φπνπ Σ/Π 

ηειεζηήο ή πνζνδείθηεο θαη f1 f2 … fn είλαη ΚΔ. 

Παξαδείγκαηα πξνηάζεσλ ζηελ γιψζζα πνπ νξίζηεθε παξαπάλσ: 

(~ ((forall ?x) (loves ?x cat))) 

(V (father jack paul) (son jack paul)) 

((forall ?x) (exists ?y) (mother ?y ?x))) 

((forall ?A) ((forall ?B) ((forall ?C) ((=> (& (equal ?A ?B) 

(richer ?A ?C)) (richer ?B ?C))))))) 

 

Η πξνηαζηαθή κνξθή ζε απηήλ ηελ γιψζζα είλαη έλα ζχλνιν αηφκσλ κέζα ζε 

παξελζέζεηο, ρσξηζκέλα κε θελά, δίρσο πνζνδείθηεο θαη ηειεζηέο πιένλ.  

Γηα παξάδεηγκα: 

Ποζοδείκηηρ/ηελεζηήρ Μοπθή 

Άξλεζε (~ f1) 

Γηάδεπμε (V f1 f2 … fn) 

χδεπμε (& f1 f2 … fn) 

πλεπαγσγή (=> f1 f2) 

Τπαξμηαθφο πνζνδείθηεο (exists ?x) 

Καζνιηθφο πνζνδείθηεο (forall ?x) 
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(V (~(shaved members ?X)) (~(member ?Y)) (shaved ?Y ?X)) 

 

4.5 Απσεία Διζόδος-Δξόδος 

4.5.1 Απσεία Διζόδος 

Ο ACTP δέρεηαη ζαλ είζνδν αξρεία ηεο γιψζζαο lisp κε θαηάιεμε ‘.lsp’ Σα 

αξρεία εηζφδνπ απνηεινχλ θπξίσο ηα πξνβιήκαηα ηεο βηβιηνζήθεο TPTP ηα νπνία 

είλαη κε θαηάιεμε ‘.p’ θαη κέζσ ηνπ Actrans κεηαηξέπνληαη ζε θαηάιιειε εηζφδνπ 

γηα ηνλ ACTP.  

Κάζε πξφβιεκα απνηειείηαη απφ δπν αξρεία, έλα γηα ηα αμηψκαηα θη έλα γηα ην 

ζεψξεκα. Σν πξψην έρεη ην φλνκα ηνπ πξνβιήκαηνο, ην δεχηεξν έρεη ην ίδην φλνκα 

ζπλ ηελ επέθηαζε PR πξηλ ηελ θαηάιεμε ‘.lsp’. Αμηψκαηα θαη ζεσξήκαηα γξάθνληαη 

κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν ζαλ πξνηάζεηο ΚΛΠΣ. 

Η δηαθνξά αλάκεζα ζε έλα αξρείν αμησκάησλ θαη έλα αξρείν ζεσξήκαηνο ηνπ 

ACT-P είλαη ε εμήο: Σν ζεψξεκα Θ δειψλεηαη σο εμήο (premise 'Θ) ψζηε λα 

εθιεθζεί ηηο «κεηξεηνίο» (εμαηηίαο ηνπ Quote) θαη λα θιεζεί ε ζπλάξηεζε premise 

ηνπ ACT-P γηα λα ην ρεηξηζηεί. Έλα αξρείν αμησκάησλ, αληίζεηα, μεθηλά κε ηελ 

θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο store-premises, δειαδή: (store-premises). Αθνινπζεί ε 

αλάζεζε ηνπ ζεσξήκαηνο ζηελ κεηαβιεηή quarry,  

π.ρ. (setf quarry '(shaved petruchio lorenzo)). 

Παξάδεηγκα ελφο αξρείνπ puz002-1.lsp πνπ πεξηέρεη ζεσξήκαηα. 

Puz002-1.lsp: 

(setf *premises* nil) 

 

;-------------------------------------------------------

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

; File     : PUZ002-1 : TPTP v4.0.0. Released v1.0.0. 

; Domain   : Puzzles 
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; Problem  : The Animals Puzzle 

; Version  : Especial. 

; English  : 1) The only animals in this house are cats. 

;            2)  Every animal is suitable for a pet, 

;                that loves to gaze at the moon. 

;            3)  When I detest an animal, I avoid it. 

;            4)  No animals are carnivorous, unless they 

;                 prowl at night. 

;            5)  No cat fails to kill mice. 

;            6)  No animals ever take to me, except what   

;                 are in this house. 

;            7)  Kangaroos are not suitable for pets. 

;            8)  None but carnivora kill mice. 

;            9)  I detest animals that do not take to ;  

;                 me. 

;            10) Animals that prowl at night always love   

;                 to gaze at the moon. 

;            The problem is to prove that "I always  

;    avoid a kangaroo". 

; Refs     : [Car86] Carroll (1986), Lewis Carroll's  

; Symbolic Logic 

; Source   : [ANL] 

; Names    : animals.ver1.in [ANL] 

; Status   : Unsatisfiable 

; Rating   : 0.00 v2.0.0 

; Syntax   : Number of clauses: 12(1 non-Horn 2 unit               

;            11RR) 

; Number of atoms       :   22 (   0 equality) 

; Number of predicates  :   11 (   0 propositional; 1-1 

arity) 

; Number of functors    :    1 (   1 constant; 0-0 ; 

;arity) 

;            Number of variables   : 10 (   0  

;singleton) 

;            Maximal term depth    :   1 (   1 average) 

; Comments : 

;-------------------------------------------------------

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

 

(premise '(V (~(in_house ?Cat)) (cat ?Cat))) 

 

(premise '(V (~(gazer ?Gazer)) (suitable_pet ?Gazer))) 

 

(premise '(V (~(detested ?Detested))(avoided 

?Detested))) 

 

(premise '(V (~(carnivore ?Carnivore))(prowler 

?Carnivore))) 

 

(premise '(V (~(cat ?Cat)) (mouse_killer ?Cat))) 
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(premise '(V (~(takes_to_me ?Taken_animal)) (in_house 

?Taken_animal))) 

 

(premise '(V (~(kangaroo ?Kangaroo)) (~(suitable_pet 

?Kangaroo)))) 

 

(premise '(V (~(mouse_killer ?Killer)) (carnivore 

?Killer))) 

 

(premise '(V (takes_to_me ?Animal) (detested ?Animal))) 

 

(premise '(V (~(prowler ?Prowler)) (gazer ?Prowler))) 

 

(premise '(kangaroo the_kangaroo)) 

 

;-------------------------------------------------------

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

 

 

 

Παξάδεηγκα ελφο αξρείνπ puz002-1PR.lsp πνπ πεξηέρεη αμηψκαηα: 

 

Puz002-1PR.lsp 

 
(store-premises)  

 

(setf quarry '(~(~(avoided the_kangaroo)))) 

 

 

 

4.5.2 Απσεία Δξόδος 

Η έμνδνο παξάγεηαη ζε ζπλήζε αξρεία θεηκέλνπ, ηα νπνία δηαηεξνχλ ηελ 

θαηάιεμή ηνπο (.txt). Σν φλνκά ηνπο ην παίξλνπλ απφ ην αξρείν εηζφδνπ ζην νπνίν 

αληηζηνηρνχλ, ζπλ έλα πξφζθπκα πνπ δείρλεη ηη αθξηβψο πεξηέρνπλ. 

ε έλα πξφβιεκα παξάγνληαη δπν αξρέηα γηα ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο  

παξάγεη ηα δπν αξρεία Π-detailsol.txt θαη Π-briefsol.txt, φπνπ Π είλαη ην 

αληίζηνηρν πξφβιεκα.  

Σα αξρεία Π-detailsol.txt  πεξηέρνπλ κία απεηθφληζε φισλ ησλ θάζεσλ ηεο 

απφπεηξαο απφδεημεο ελφο ζεσξήκαηνο, ελψ ηα Π-briefsol.txt πεξηνξίδνληαη κφλν ζηηο 

πξνηάζεηο πνπ παξήρζεζαλ θαη ζπκκεηείραλ ηειηθά ζηελ απφδεημε. 
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Η μοπθή ενόρ απσείος detailsol είναι η εξήρ: 

1. Ρςθμίζειρ 

Δδψ αληηγξάθνληαη φιεο νη ξπζκίζεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν ACTP ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε απφπεηξά ηνπ λα εληνπίζεη απφδεημε. 

2. Αξιώμαηα 

Σα αμηψκαηα ζε πξνηαζηαθή κνξθή. 

3. Θευπήμαηα 

Σα ζεσξήκαηα ζε πξνηαζηαθή κνξθή. 

4. Φάζειρ παπαγυγήρ πποηάζευν 

Κάζε παξαγσγή πξφηαζεο έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

                  α. Γνλείο (ζε πιήξε κνξθή θαη αξηζκεκέλνη). 

                  β. Όξνη ηνπ θάζε γνλέα νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίιπζε. 

                  γ. Αληηθαηαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ελνπνίεζε            

ησλ δχν πξνηάζεσλ (δεμηά απφ ηελ θάζεην ε κεηαβιεηή πνπ 

θεχγεη, αξηζηεξά ν φξνο πνπ ηελ αληηθαζηζηά). 

                  δ. Απνηέιεζκα ηεο επίιπζεο (πιήξεο θαη κε αχμνληα αξηζκφ). 

Γξακκέο απφ παχιεο (---) ρσξίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο απφδεημεο. Χο 

θάζε ελλνείηαη ν θχθινο θαηά ηνλ νπνίν δνθηκάδνληαη σο γνλείο φιεο νη ήδε 

ππάξρνπζεο πξνηάζεηο (πνπ επηηξέπεη ε ζηξαηεγηθή επηινγήο γνλέσλ) θαη παξάγνληαη 

ηα απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πξψηε θάζε παξάγνληαη φια ηα πηζαλά 

παηδηά ησλ αμησκάησλ. ηελ δεχηεξε, ηα παηδηά ησλ πξψησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο 

αιιά θαη κε ηα αμηψκαηα θνθ. 

5. [Κενή ππόηαζη] 

Η θελή πξφηαζε (αλ έρεη παξαρζεί). 
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6. Χαπακηηπιζμόρ Αποηελέζμαηορ 

Βξέζεθε απφδεημε ή δελ ζηάζεθε δπλαηφ λα βξεζεί. Αξηζκφο ζεσξεκάησλ. 

Αξηζκφο πξνηάζεσλ πνπ παξήρζεζαλ. Αξηζκφο πξνηάζεσλ – πέξα απφ ηα ζεσξήκαηα 

– νη νπνίεο ζπκκεηείραλ ζην κνλνπάηη ηεο απφδεημεο.  

7. Χπόνορ εκηέλεζηρ  

Υξφλνο απφ ηελ θιήζε ηεο θχξηαο ζπλάξηεζεο ηνπ απνδείθηε ζεσξεκάησλ 

σο ηελ επηζηξνθή απφ απηήλ ηελ ζπλάξηεζε (ζε ψξεο, ιεπηά, δεπηεξφιεπηα θαη 

ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ). 

8. ---- EOF ----- 

χκβνιν πνπ δείρλεη ζηνλ ρξήζηε φηη ην αξρείν νινθιεξψζεθε θαη ε 

εθηέιεζε δελ παξνπζίαζε πξνβιήκαηα. 

Παξάδεηγκα ελφο αξρείνπ Puz002-1-detailsol.lsp πνπ πεξηέρεη ηελ αλαιπηηθή 

ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Puz002-1-detailsol.lsp: 

Settings that resulted in the proving proccess outlined below 

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

Control Strategy:          Unit Resolution                    

Elimination Strategy:      None 

Ordered Resolution:        No 

Search Strategy:           None 

 

Process Oriented Strategy:     None 

 

Axiom Clauses: 

1. (~(IN_HOUSE ?v0)) (CAT ?v0)  

2. (~(GAZER ?v1)) (SUITABLE_PET ?v1)  

3. (~(DETESTED ?v2)) (AVOIDED ?v2)  



 

    66 

4. (~(CARNIVORE ?v3)) (PROWLER ?v3)  

5. (~(CAT ?v4)) (MOUSE_KILLER ?v4)  

6. (~(TAKES_TO_ME ?v5)) (IN_HOUSE ?v5)  

7. (~(KANGAROO ?v6)) (~(SUITABLE_PET ?v6))  

8. (~(MOUSE_KILLER ?v7)) (CARNIVORE ?v7)  

9. (TAKES_TO_ME ?v8) (DETESTED ?v8)  

10. (~(PROWLER ?v9)) (GAZER ?v9)  

11. (KANGAROO THE_KANGAROO)  

Theorem Clauses: 

12. (~(AVOIDED THE_KANGAROO))  

 

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

 

Next Resolution between clauses: 11 and 7  

11. (KANGAROO THE_KANGAROO)  

7. (~(KANGAROO ?v6)) (~(SUITABLE_PET ?v6))  

* On literals  

- Left parent: (KANGAROO THE_KANGAROO)  

- Right parent(s): (~(KANGAROO ?v6))   

* With binds: 

(THE_KANGAROO/?v6)  

* For result : 

13. ((~ (SUITABLE_PET ?v6))) 

 

 

Next Resolution between clauses: 12 and 3  

12. (~(AVOIDED THE_KANGAROO))  

3. (~(DETESTED ?v2)) (AVOIDED ?v2)  

* On literals  
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- Left parent: (~(AVOIDED THE_KANGAROO))  

- Right parent(s): (AVOIDED ?v2)   

* With binds: 

(THE_KANGAROO/?v2)  

* For result : 

14. ((~ (DETESTED ?v2))) 

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

Next Resolution between clauses: 13 and 2  

13. (~(SUITABLE_PET ?v6))  

2. (~(GAZER ?v1)) (SUITABLE_PET ?v1)  

* On literals  

- Left parent: (~(SUITABLE_PET ?v6))  

- Right parent(s): (SUITABLE_PET ?v1)   

* With binds: 

(?v1/?v6)  

* For result : 

15. ((~ (GAZER ?v1))) 

Next Resolution between clauses: 14 and 9  

14. (~(DETESTED ?v2))  

9. (TAKES_TO_ME ?v8) (DETESTED ?v8)  

* On literals  

- Left parent: (~(DETESTED ?v2))  

- Right parent(s): (DETESTED ?v8)   

* With binds: 

(?v8/?v2)  

* For result : 

16. ((TAKES_TO_ME ?v8)) 

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

------ ----------- 
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Next Resolution between clauses: 15 and 10  

15. (~(GAZER ?v1))  

10. (~(PROWLER ?v9)) (GAZER ?v9)  

* On literals  

- Left parent: (~(GAZER ?v1))  

- Right parent(s): (GAZER ?v9)   

* With binds: 

(?v9/?v1)  

* For result : 

17. ((~ (PROWLER ?v9))) 

 

 

Next Resolution between clauses: 16 and 6  

16. (TAKES_TO_ME ?v8)  

6. (~(TAKES_TO_ME ?v5)) (IN_HOUSE ?v5)  

* On literals  

- Left parent: (TAKES_TO_ME ?v8)  

- Right parent(s): (~(TAKES_TO_ME ?v5))   

* With binds: 

(?v5/?v8)  

* For result : 

18. ((IN_HOUSE ?v5)) 

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

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

Next Resolution between clauses: 17 and 4  

17. (~(PROWLER ?v9))  

4. (~(CARNIVORE ?v3)) (PROWLER ?v3)  

* On literals  

- Left parent: (~(PROWLER ?v9))  
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- Right parent(s): (PROWLER ?v3)   

* With binds: 

(?v3/?v9)  

* For result : 

19. ((~ (CARNIVORE ?v3))) 

Next Resolution between clauses: 18 and 1  

18. (IN_HOUSE ?v5)  

1. (~(IN_HOUSE ?v0)) (CAT ?v0)  

* On literals  

- Left parent: (IN_HOUSE ?v5)  

- Right parent(s): (~(IN_HOUSE ?v0))   

* With binds: 

(?v0/?v5)  

* For result : 

20. ((CAT ?v0)) 

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

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

Next Resolution between clauses: 19 and 8  

19. (~(CARNIVORE ?v3))  

8. (~(MOUSE_KILLER ?v7)) (CARNIVORE ?v7)  

* On literals  

- Left parent: (~(CARNIVORE ?v3))  

- Right parent(s): (CARNIVORE ?v7)   

* With binds: 

(?v7/?v3)  

* For result : 

21. ((~ (MOUSE_KILLER ?v7))) 

Next Resolution between clauses: 20 and 5  

20. (CAT ?v0)  
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5. (~(CAT ?v4)) (MOUSE_KILLER ?v4)  

* On literals  

- Left parent: (CAT ?v0)  

- Right parent(s): (~(CAT ?v4))   

* With binds: 

(?v4/?v0)  

* For result : 

22. ((MOUSE_KILLER ?v4)) 

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

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

Next Resolution between clauses: 21 and 5  

21. (~(MOUSE_KILLER ?v7))  

5. (~(CAT ?v4)) (MOUSE_KILLER ?v4)  

* On literals  

- Left parent: (~(MOUSE_KILLER ?v7))  

- Right parent(s): (MOUSE_KILLER ?v4)   

* With binds: 

(?v4/?v7)  

* For result : 

23. ((~ (CAT ?v4))) 

Next Resolution between clauses: 22 and 21  

22. (MOUSE_KILLER ?v4)  

21. (~(MOUSE_KILLER ?v7))  

* On literals  

- Left parent: (MOUSE_KILLER ?v4)  

- Right parent(s): (~(MOUSE_KILLER ?v7))   

* With binds: 

(?v7/?v4)  

* For result : 
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24. The empty clause! 

 

The theorem has been proven! 

Axioms: 11 

Produced Clauses: 11 

Actually Used: 10  

 

CPU Time = 0 h:0 min : 0 sec : 0ms 

---- EOF ----- 
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5 ηπαηηγικέρ ηος ACT-P 

Οη ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο πινπνηήζεθαλ, ρσξίζηεθαλ ζε 5 θαηεγνξίεο. Κάζε 

θαηεγνξία ηνπ απνδείθηε αληηζηνηρεί ζε θάπνηα θαηεγνξία ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εθαξκνζηεί ε Αξρή ηεο Απφθαζεο. Έηζη, o ρξήζηεο ηνπ 

ACT-P, θαιείηαη λα επηιέμεη κία ζηξαηεγηθή απφ θάζε θαηεγνξία  γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. 

5.1 Πεπιγπαθή ηπαηηγικών  

O ρξήζηεο απφ ηελ θαηεγνξία Parent-Selection (ζηξαηεγηθέο επηινγήο 

γνλέσλ) έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ζηηο αθφινπζεο ζηξαηεγηθέο: 

 Unit Resolution: ηε ζηξαηεγηθή απηή πξέπεη ηνπιάρηζηνλ έλαο απ' 

ηνπο γνλείο λα είλαη κηα κνλαδηαία πξφηαζε, κε απνηέιεζκα ε επηιχνπζα 

λα έρεη ιηγφηεξα ζηνηρεία απφ ηε κεγαιχηεξε πξφηαζε - γνλέα. Έηζη, ην 

ςάμηκν πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ εμαγσγή ηεο θελήο πξφηαζεο θαη 

επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ απφδνζε. 

 P1 Resolution: ηε ζηξαηεγηθή απηή ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο δχν 

γνλείο πξέπεη λα είλαη ζεηηθή πξφηαζε, δειαδή λα κελ πεξηέρεη θαλέλα 

ζηνηρείν κε άξλεζε. 

 Ν1 Resolution: Η ζηξαηεγηθή απηή είλαη ε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο P1 

resolution, αθνχ ζέηεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο γνλείο λα 

είλαη αξλεηηθή πξφηαζε, δειαδή φια ηα ζηνηρεία ηεο λα έρνπλ άξλεζε. 
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 Hyperresolution: Η ζηξαηεγηθή απηή είλαη κηα πην απνδνηηθή εθδνρή 

ηεο P1 resolution. Υξεζηκνπνηεί ηνλ θαλφλα ηεο PI-resolution ηνλ νπνίν ζα 

εμεγήζνπκε παξαθάησ. Semantic Resolution (PI-resolution):Ο θαλφλαο 

απηφο ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ηεο ζεκαληηθήο ζχγθξνπζεο 

(semanticclash). Έζησ I κηα εξκελεία θαη P κηα δηάηαμε ησλ ζπκβφισλ 

πνπ δειψλνπλ ζηνηρεία. 

Έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν πξνηάζεσλ{Δ1,...,Δq, Ν}, q≥1, νλνκάδεηαη 

ζημανηική ζύγκποςζη ζε ζρέζε κε ηελ P θαη ηελ I (ή PI-ζχγθξνπζε) αλ θαη 

κφλν αλ νη E1, E2,...,Eq (πνπ νλνκάδνληαη ειεθηξφληα) θαη ε N (πνπ 

νλνκάδεηαη ππξήλαο) ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαθάησ ζπλζήθεο: 

 Οη E1, E2,...,Eq είλαη ςεπδείο κε βάζε ηελ I. 

  Έζησ R1 = N. Γηα θάζε i = 1,...,q , ππάξρεη κηα επηιχνπζα 

(resolvent) Ri+1 ηεο Ri θαη ηεο Ei. 

  Σν ζηνηρείν ηεο Ei πνπ επηιχεηαη, πεξηέρεη ην κεγαιχηεξν 

ζχκβνιν ζηνηρείνπ ζηελ Ei , i = 1,...,q. 

 Rq+i είλαη ςεπδήο κε βάζε ηελ I. 

Η Rq+1 νλνκάδεηαη PI-επιλύοςζα (PI-resolvent) ηεο PI-ζχγθξνπζεο 

{Δ1,...,Δq, Ν}.Γηα παξάδεηγκα, έζησ νη πξνηάζεηο E1 = (Q1, Q3), E2 = 

(Q2, Q3) θαη N = (¬Q1, ¬Q2,Q3), I κηα εξκελεία ε νπνία αληηζηνηρεί ηα 

Q1, Q2, Q3 ζην ςεπδέο θαη P κηα δηάηαμε ζηελ νπνία Q1>Q2>Q3. Σφηε 

ην ζχλνιν {Δ1, Δ2, Ν} είλαη κηα PI-ζχγθξνπζε. Η PI-επηιχνπζα απηήο ηεο 

ζχγθξνπζεο είλαη ε (Q3), ε νπνία είλαη ςεπδήο ζηελ I. Δδψ λα 

ζεκεηψζνπκε φηη ε ζεηξά ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο PI-ζχγθξνπζεο δελ 

επεξεάδεη ηελ PI-επηιχνπζα. Μπνξνχκε λα κεηνλνκάζνπκε νπνηνδήπνηε 

ειεθηξφλην ζαλ E1, νπνηνδήπνηε απ' ηα ππφινηπα ειεθηξφληα ζαλ E2 θιπ 

θαη λα πάξνπκε ηελ ίδηα PI-επηιχνπζα απηήο ηεο ζχγθξνπζεο. 

Μηα PI-deduction είλαη κηα εμαγσγή ζηελ νπνία ηφζν ην ηειηθφ φζν 

θαη ηα ελδηάκεζα ζπκπεξάζκαηα είλαη PI-επηιχνπζεο. Μηα PI-refutation 

είλαη κηα PI-deduction ηεο θελήο πξφηαζεο. Παξαθάησ, βιέπνπκε έλα 
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παξάδεηγκα κηαο PI-refutation φπνπ ε εξκελεία I αληηζηνηρεί ηα W,Q θαη R 

ζην ςεπδέο θαη P είλαη ε δηάηαμεW>Q>R : 

1.  (W, Q) 

2.  (¬W, R) 

3.  (¬Q, R) 

4.  (¬R) 

_______________ 

5.  (Q, R) (2, 1) 

6.  (R) (3, 5) 

7.  () (4, 6) 

 

H PI-resolution είλαη πιήξεο (refutation complete). 

Όπσο είπακε παξαπάλσ, ε ζηξαηεγηθή Hyperresolution ρξεζηκνπνηεί 

ηνλ θαλφλα ηεο PI-resolution θαη ζπληειεί ζηελ παξαγσγή ζεηηθψλ κφλν 

πξνηάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε hyperresolution ν ππξήλαο πξέπεη λα είλαη 

κηα κεηθηή πξφηαζε θαη ηα ειεθηξφληα ζεηηθέο πξνηάζεηο ίζεο ζην πιήζνο κε 

ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ ππξήλα. 

Κάζε ζεηηθή πξφηαζε-ειεθηξφλην επηιχεηαη κε έλα απφ ηα αξλεηηθά 

ζηνηρεία ηνπ ππξήλα, νπφηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα, πνπ νλνκάδεηαη 

hyperresolvent, απνηειείηαη απφ φια ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ππξήλα καδί κε ηα 

κε επηιπφκελα (ζεηηθά) ζηνηρεία ησλ ειεθηξνλίσλ. 

 

Γηα παξάδεηγκα, έζησ ε πξφηαζε-ππξήλαο C = (p(?x), q(a), ¬r(a), ¬q(b)) 

θαη ηα ειεθηξφληα P1 = (r(?y), p(?y)) θαη P2 = (r(a), q(b)). Σφηε, ζχκθσλα κε 

ηε multi-clausal resolution, απφ ηηο πξνηάζεηο C θαη P1, πξνθχπηεη ε 

ελδηάκεζε επηιχνπζα R1 = (p(?x),q(a), ¬q(b), p(a)). Έλαο παξάγνληαο ηεο R1 

είλαη ε R1' = (p(a), q(a), ¬q(b)). 
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 Unit-Resulting Resolution: Ο θαλφλαο απηφο, φπσο θαη ε semantic 

resolution, πξνζπαζεί λα επηιχζεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν πξνηάζεηο 

ηαπηφρξνλα θαη λα νδεγήζεη ζηελ παξαγσγή κνλαδηαίσλ πξνηάζεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έζησ κηα πξφηαζε C θαη C' έλαο παξάγνληαο ηεο C (αλ ε C 

δελ έρεη παξάγνληα, ηφηε C' = C). Έζησ φηη ε C' έρεη n ζηνηρεία θαη φηη 

ππάξρνπλ m κνλαδηαίεο πξνηάζεηο U1, ..., Um, φπνπ m є {n, n - 1}. Έζησ 

Rm = C'. Αλ γηα θάζε i = m,m - 1, ..., 1 ππάξρεη κηα επηιχνπζα Ri-1 ηεο Ri 

κε ηελ Ui θαη ε R0 είλαη είηε κνλαδηαία ή ε θελή πξφηαζε ηφηε ε R0 

νλνκάδεηαη UR-resolvent ησλ πξνηάζεσλ C, U1, ..., Um. Γηα παξάδεηγκα, 

έζησ ε πξφηαζε C = (p(?x), q(a), ¬r(a), p(a)) θαη νη κνλαδηαίεο πξνηάζεηο 

U1 = (¬q(?y)) θαη U2 = (r(?z)). Έλαο παξάγνληαο ηεο C είλαη ε πξφηαζε C' 

=(p(a), q(a), ¬r(a)). Έρνπκε R2 = (p(a), q(a), ¬r(a)). Απφ ηηο πξνηάζεηο R2 

θαη U2 πξνθχπηεη ε R1 = (p(a), q(a)). Απφ ηηο R1 θαη U1 πξνθχπηεη ε R0 = 

(p(a)). Η R0 είλαη κνλαδηαία, άξα απνηειεί έλα UR-resolvent ησλ 

πξνηάζεσλ C, U1 θαη U2. 

 Input Resolution: ηε ζηξαηεγηθή απηή πξέπεη κία απ' ηηο πξνηάζεηο - 

γνλείο λα αλήθεη ζην ζχλνιν ησλ αξρηθψλ πξνηάζεσλ (input πξνηάζεηο), 

δειαδή ηελ έλσζε ησλ αμησκάησλ θαη ησλ πξνηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ην ζεψξεκα. 

 Linear Resolution: Η ζηξαηεγηθή απηή είλαη κηα γελίθεπζε ηεο input 

resolution. 

 Linear Input Resolution: Η γξακκηθή επίιπζε εηζφδνπ (Linear Input 

Resolution) είλαη κηα παξαιιαγή ηεο επίιπζεο εηζφδνπ (linear resolution) 

φπνπ ν καθξηλφο (δεμηφο) γνλέαο πξέπεη λα αλήθεη ζηηο αξρηθέο ππνζέζεηο 

ελψ ν θνληηλφο (αξηζηεξφο) είλαη ε πην πξφζθαηε επηιχνπζα. Η παξαιιαγή 

απηή ηεο γξακκηθήο επίιπζεο είλαη πιήξεο κφλν γηα πξνηάζεηο ηχπνπ Horn 

 

O ρξήζηεο απφ ηελ θαηεγνξία Elimination Strategies (απαινηθήο πξνηάζεσλ) 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ζηηο αθφινπζεο ζηξαηεγηθέο: 

 Tautology Elimination: Σαπηνινγία (tautology) νλνκάδεηαη κηα 

πξφηαζε πνπ πεξηέρεη έλα δεπγάξη απφ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. Γηα 

παξάδεηγκα, ε πξφηαζε (p(?x), q(?y), ¬q(?y), r(?z)) είλαη κηα ηαπηνινγία 
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γηαηί πεξηέρεη ην ζπκπιεξσκαηηθφ δεπγάξη q(?y) θαη ¬q(?y). Οη 

ηαπηνινγίεο κπνξνχλ λα δηαγξαθνχλ απφ έλα ζχλνιν Γ απφ πξνηάζεηο 

γηαηί δελ επεξεάδνπλ θαζφινπ ην αλ ην ζχλνιν είλαη ηθαλνπνηήζηκν ή φρη. 

Απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη ηαπηνινγίεο είλαη πάληα αιεζείο θάησ απφ 

νπνηαδήπνηε εξκελεία θαη ζπλεπψο ε ζχδεπμή ηνπο κε ην ζχλνιν ησλ 

ππνινίπσλ πξνηάζεσλ, έζησ Γ, ηαπηίδεηαη κε ηε ζχδεπμε ησλ πξνηάζεσλ 

ηνπ Γ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα λα είλαη κηα πξφηαζε ηαπηνινγία 

πξέπεη λα πεξηέρεη έλα δεπγάξη απφ ακπιβώρ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη 

φρη απιψο ζηνηρεία πνπ γίλνληαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

θαηάιιειεο αληηθαηάζηαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ 

(¬p(a), p(?x)) θαη (¬p(b)) είλαη κε ηθαλνπνηήζηκν. Αλ φκσο δηαγξάςνπκε 

ηελ πξψηε πξφηαζε ζεσξψληαο ηελ ηαπηνινγία, ηφηε κέλεη κφλν ε δεχηεξε 

πξφηαζε ε νπνία πξνθαλψο είλαη ηθαλνπνηήζηκε. 

 Pure-literal Elimination: Έλα ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ ην ζπκπιήξσκα 

δελ εκθαλίδεηαη ζε θακία πξφηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αξρηθψλ πξνηάζεσλ 

θαιείηαη θαζαξφ (pure). Μηα πξφηαζε πνπ πεξηέρεη έλα θαζαξφ ζηνηρείν 

είλαη άρξεζηε ζηελ πνξεία ηεο εμαγσγήο ηεο θελήο πξφηαζεο γηαηί θάζε 

επηιχνπζα πνπ έρεη γνλέα απηή ηελ πξφηαζε πεξηέρεη πάληα ην θαζαξφ 

ζηνηρείν. Έηζη, κπνξνχκε λα ηε δηαγξάςνπκε, κεηψλνληαο ην πιήζνο ησλ 

δπλαηψλ επηιχζεσλ θαη, επνκέλσο, ηνλ ππνινγηζηηθφ ρξφλν. 

 Subsumption Elimination: Μηα πξφηαζε C ζπλνςίδεη (subsumes) κηα 

πξφηαζε D αλ θαη κφλν αλ ππάξρεη κηα αληηθαηάζηαζε ζ ηέηνηα ψζηε Cζ 

⊆ D. Γηα παξάδεηγκα, ε πξφηαζε (P(?x), Q(?y)) ζπλνςίδεη ηελ (P(a), 

Q(?v), R(?w)), αθνχ ππάξρεη ε αληηθαηάζηαζε {x/a,y/v} πνπ θαζηζηά ηελ 

πξψηε πξφηαζε ππνζχλνιν ηεο δεχηεξεο. Μπνξεί λα απνδεηρζεί φηη αλ κηα 

πξφηαζε ζπλνςίδεηαη απφ κηα άιιε ηφηε ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ πνπ 

πξνθχπηεη κεηά δηαγξαθή ηεο πξφηαζε πνπ ζπλνςίδεηαη είλαη 

ηθαλνπνίεζηκν αλ θαη κφλν αλ ην αξρηθφ ζχλνιν είλαη ηθαλνπνίεζηκν. 

Έηζη, νη πξνηάζεηο πνπ ζπλνςίδνληαη κπνξνχλ λα δηαγξαθνχλ ρσξίο λα 

δεκηνπξγεζεί θαλέλα πξφβιεκα. Δπεηδή κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρή ηεο 

αληίθαζεο ζε έλα ζχλνιν πνπ δελ πεξηέρεη πξνηάζεηο πνπ ζπλνςίδνληαη 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ λέεο πξνηάζεηο πνπ ζπλνςίδνπλ ή ζπλνςίδνληαη 
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απφ άιιεο, πξέπεη λα ειέγρνπκε θάζε λέα πξφηαζε ζε ζρέζε κε ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο. Όηαλ κηα λέα πξφηαζε ζπλνςίδεηαη απφ κηα ήδε ππάξρνπζα 

ηφηε ιέκε φηη έρνπκε forward subsumption, ελψ φηαλ κηα λέα πξφηαζε 

ζπλνςίδεη κηα παιηά έρνπκε backward subsumption. 

O ρξήζηεο απφ ηελ θαηεγνξία Process Oriented Strategies (ζηξαηεγηθέο 

δηάηαμεο ηεο επίιπζεο ) έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ζηηο αθφινπζεο 

ζηξαηεγηθέο: 

 

 Ordered Resolution: 

ηε ζηξαηεγηθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηεο διαηεηαγμένηρ 

ππόηαζηρ (ordered clause), ζχκθσλα κε ηελ νπνία κηα πξφηαζε 

ζεσξείηαη ζαλ κηα αθνινπζία απφ ζηνηρεία θαη φρη ζαλ έλα ζχλνιν 

ζηνηρείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα ζηνηρείν L2 ιέκε φηη είλαη 

κεγαιχηεξν απφ έλα ζηνηρείν L1 ζε κηα πξφηαζε αλ θαη κφλν αλ ην L2 

αθνινπζεί ην L1 ζηελ αθνινπζία πνπ θαζνξίδεη ε πξφηαζε. Έηζη, ην 

ηειεπηαίν ζηνηρείν ζε κηα δηαηεηαγκέλε πξφηαζε ζεσξείηαη πάληα ην 

κεγαιχηεξν ζηνηρείν ηεο πξφηαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε δηαηεηαγκέλε 

πξφηαζε (p3, p1, p2) ην p2 είλαη ην κεγαιχηεξν ζηνηρείν. Παξά ηελ 

πξφζζεηε έλλνηα ηεο αθνινπζίαο ησλ ζηνηρείσλ, ε δηαηεηαγκέλε 

πξφηαζε δηαηεξεί φιεο ηηο ππφινηπεο ηδηφηεηεο ηεο απιήο πξφηαζεο, 

δειαδή αλαπαξηζηά θαη απηή ηε δηάδεπμε ησλ ζηνηρείσλ ηεο. Αλ δχν ή 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία κηαο δηαηεηαγκέλεο πξφηαζεο C κε ηελ ίδηα 

πνιηθφηεηα έρνπλ κηα γεληθφηεξε ελνπνηήηξηα ζ, ηφηε ε δηαηεηαγκέλε 

πξφηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αθνινπζία Cζ δηαγξάθνληαο θάζε 

ζηνηρείν πνπ είλαη ην ίδην κε έλα κηθξφηεξν ζηνηρείν ζηελ αθνινπζία 

νλνκάδεηαη διαηεηαγμένορ παπάγονηαρ ηεο C. Γηα παξάδεηγκα, έζησ ε 

δηαηεηαγκέλε πξφηαζε C = (p(?x), q(?x), p(a)). Σν πξψην θαη ην 

ηειεπηαίν ζηνηρείν ηεο C έρνπλ ηε γεληθφηεξε ελνπνηήηξηα ζ = {x/a}. 

Έηζη, Cζ = (p(a),q(a), p(a)). ηελ αθνινπζία Cζ ππάξρνπλ δπν ίδηα 

ζηνηρεία, νπφηε δηαγξάθνπκε ην κεγαιχηεξν θαη πξνθχπηεη ε 

αθνινπζία (p(a), q(a)), ε νπνία είλαη έλαο δηαηεηαγκέλνο παξάγνληαο 

ηεο C. Έζησ ηψξα δχν δηαηεηαγκέλεο πξνηάζεηο C1 θαηC2 νη νπνίεο 

δελ έρνπλ θνηλέο κεηαβιεηέο θαη L1, L2 ζηνηρεία ησλ C1, C2 
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αληίζηνηρα. Αλ ην L1 θαη ην ¬L2 έρνπλ κηα γεληθφηεξε ελνπνηήηξηα ζ 

θαη αλ C είλαη ε δηαηεηαγκέλε πξφηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

ζπλέλσζε ησλ αθνινπζηψλ C1ζ θαη C2ζ, ηε δηαγξαθή ησλ L1ζ θαη 

L2ζ θαη ηε δηαγξαθή θάζε ζηνηρείνπ πνπ είλαη ην ίδην κε έλα 

κηθξφηεξν ζηνηρείν ζηελ ίδηα αθνινπζία, ηφηε ε C νλνκάδεηαη 

διαηεηαγμένη δςαδική επιλύοςζa ηεο C1 σο πξνο ηελ C2. Σα ζηνηρεία 

L1 θαη L2 θαινχληαη ζηνηρεία πνπ επηιχνληαη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ρξεζηκνπνηνχκε ηε θξάζε "σο πξνο ηελ" γηα λα δειψζνπκε φηη κηα 

δπαδηθή επηιχνπζα ηεο C1 σο πξνο ηε C2 είλαη δηαθνξεηηθή απφ κηα 

δηαηεηαγκέλε επηιχνπζα ηεο C2 σο πξνο ηε C1. Μηα δηαηεηαγκέλε 

επηιχνπζα κηαο δηαηεηαγκέλεο πξφηαζεο C1 σο πξνο κηα δηαηεηαγκέλε 

πξφηαζε C2 είλαη κηα απφ ηηο παξαθάησ δηαηεηαγκέλεο δπαδηθέο 

επηιχνπζεο: 

 

1. κηα δηαηεηαγκέλε δπαδηθή επηιχνπζα ηεο C1 σο πξνο ηε C2. 

2. κηα δηαηεηαγκέλε δπαδηθή επηιχνπζα ηεο C1 σο πξνο έλα 

δηαηεηαγκέλν παξάγνληα ηεο C2. 

3. κηα δηαηεηαγκέλε δπαδηθή επηιχνπζα ελφο δηαηεηαγκέλνπ 

παξάγνληα ηεο C1 σο πξνο ηε C2. 

4. κηα δηαηεηαγκέλε δπαδηθή επηιχνπζα ελφο δηαηεηαγκέλνπ 

παξάγνληα ηεο C1 σο πξνο έλα δηαηεηαγκέλν παξάγνληα ηεο 

C2. 

 

Γηα παξάδεηγκα, έζησ νη δηαηεηαγκέλεο πξνηάζεηο C1 = (p(?x), 

q(?x), r(?x), p(a)) θαη C2 =(¬p(a), q(a)). Έλαο δηαηεηαγκέλνο 

παξάγνληαο ηεο C1 είλαη ν C1' = (p(a), q(a), r(a)). Μηα δηαηεηαγκέλε 

επηιχνπζα ηεο C1' σο πξνο ηε C2 είλαη ε αθνινπζία (q(a), r(a)). Άξα, 

ε (q(a), r(a)) είλαη κηα δηαηεηαγκέλε επηιχνπζα ηεο C1 σο πξνο ηε C2. 

Η ordered resolution είλαη πιήξεο, δειαδή εγγπάηαη ηελ εμαγσγή ηεο 

θελήο πξφηαζεο απφ έλα κε ηθαλνπνηήζηκν ζχλνιν δηαηεηαγκέλσλ 

πξνηάζεσλ. 

 

 OI resolution: 
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Η ζηξαηεγηθή απηή ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ηεο διαηεηαγμένηρ 

ζημανηικήρ 

ζύγκποςζηρ (ordered semantic clash). Έζησ I κηα εξκελεία. Μηα 

πεπεξαζκέλε αθνινπζία δηαηεηαγκέλσλ πξνηάζεσλ, (Δ1, Δ2, ..., Δq, 

Ν), q ≥ 1, νλνκάδεηαη διαηεηαγμένη ζημανηική ζύγκποςζη ζε ζρέζε κε 

ηε Ι (ή OI-ζχγθξνπζε γηα ζπληνκία) αλ θαη κφλν αλ νη Δ1, Δ2, ...,Δq 

(πνπ νλνκάδνληαη δηαηεηαγκέλα ειεθηξφληα) θαη ε Ν (πνπ νλνκάδεηαη 

δηαηεηαγκέλνο ππξήλαο) ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαθάησ ζπλζήθεο: 

• Οη E1, E2,...,Eq είλαη ςεπδείο κε βάζε ηελ Ι. 

• Έζησ Rq = N. Γηα θάζε i = q, q - 1, ...,1 ππάξρεη κηα δηαηεηαγκέλε 

επηιχνπζα Ri-1 

ηεο Ei σο πξνο ηελ Ri. 

• Σν ζηνηρείν ηεο Ei πνπ επηιχεηαη είλαη ην ηειεπηαίν ζηνηρείν ηεο Ei, i 

= 1,...,q. Σν 

ζηνηρείν ηεο Ri επηιχεηαη είλαη ην κεγαιχηεξν ζηνηρείν πνπ είλαη 

αιεζέο κε βάζε 

ηελ Ι. 

• Η R0 είλαη ςεπδήο κε βάζε ηελ I. 

Η R0 νλνκάδεηαη OI - resolvent ηεο ΟΙ - ζχγθξνπζεο (Δ1, Δ2, ..., Δq, 

Ν). 

Γηα παξάδεηγκα, έζησ νη δηαηεηαγκέλεο πξνηάζεηο: 

1. (P1, P2) 

2. (P1, P3) 

3. (¬P3, ¬P2, P1) 

Έζησ ε εξκελεία πνπ αληηζηνηρεί ηα P1, P2, P3 ζην ςεπδέο. Δθ' φζνλ 

νη 1 θαη 2 

είλαη ςεπδείο κε βάζε ηε Ι, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ 

δηαηεηαγκέλα ειεθηξφληα. 

Δθ' φζνλ ε 3 έρεη έλα ζηνηρείν πνπ είλαη αιεζέο ζηελ Ι, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ δηαηεηαγκέλνο ππξήλαο, δειαδή Ν = (¬P3, ¬P2, 

P1). ηελ Ν ππάξρνπλ δχν ζηνηρεία  πνπ είλαη αιεζή κε βάζε ηελ Ι, ηα 

(¬P3) θαη (¬P2). Έηζη, ρξεηαδφκαζηε δχν δηαηεηαγκέλα ειεθηξφληα. 

Έζησ R2 = N. Σν κεγαιχηεξν ζηνηρείν ηεο R2 πνπ είλαη αιεζέο κε 

βάζε ηελ Ι είλαη ην (¬P2). Δθ' φζνλ ην (¬P2) θαη ην ηειεπηαίν ζηνηρείν 
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ηεο 1 κπνξνχλ  λα επηιπζνχλ, έρνπκε Δ2 = (P1, P2). Η δηαηεηαγκέλε 

επηιχνπζα R1 ηεο Δ2 ελάληηα ζηελ R2 είλαη ην R1 = (P1, ¬P3). Σψξα, 

ζηελ R1 ην κεγαιχηεξν ζηνηρείν πνπ είλαη αιεζέο κε βάζε ηελ Ι είλαη 

ην (¬P3). Δθ' φζνλ ην (¬P3) θαη ην ηειεπηαίν ζηνηρείν ηεο 2 κπνξνχλ 

λα επηιπζνχλ, έρνπκε Δ1 = (P1, P3). Η δηαηεηαγκέλε επηιχνπζα R0 

ηεο Δ1 ελάληηα ζηελ R1 είλαη ε R0 = (P1). Δθ' φζνλ ε R0 είλαη ςεπδήο 

κε βάζε ηελ Ι, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε (2, 1,3) είλαη κηα ΟΙ - ζχγθξνπζε 

θαη ε (P1) είλαη ην OI - resolvent απηήο ηεο ζχγθξνπζεο. Απφ ην 

παξάδεηγκα απηφ παξαηεξνχκε φηη ε ζεηξά ησλ δηαηεηαγκέλσλ 

ειεθηξνλίσλ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζεηξά ησλ ζηνηρείσλ ζην 

δηαηεηαγκέλν ππξήλα. Έηζη ε (1, 2, 3) δε ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα ΟΙ 

- ζχγθξνπζε ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα. 

 

Μπνξνχκε λα νξίζνπκε ηηο εμήο έλλνηεο: 

ΟΙ-deduction: Μηα εμαγσγή ζηελ νπνία ηφζν ην ηειηθφ, φζν θαη ηα 

ελδηάκεζα 

απνηειέζκαηα είλαη ΟΙ-resolvents. 

ΟΙ-refutation: Μηα ΟΙ-deduction ηεο θελήο πξφηαζεο. 

Παξαθάησ θαίλεηαη κηα ΟΙ-refutation ζηελ νπνία ε εξκελεία Ι 

αληηζηνηρεί ηα P, Q θαη R ζην ςεπδέο: 

 

1. (P, Q) 

2. (¬P, R) 

3. (¬Q, R) 

4. (¬R) 

_______________ 

5. (P, R) (1, 3) 

6. (P) (5, 4) 

7. (R) (6, 2) 

_______________ 

8. () (7, 4) 
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O ρξήζηεο απφ ηελ θαηεγνξία Search Strategies (ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο ηεο   

επίιπζεο ) έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ζηηο αθφινπζεο ζηξαηεγηθέο:  

 

 Fewest Literal Preference: 

Η ζηξαηεγηθή απηή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζηξαηεγηθψλ δηάηαμεο 

ηεο απφθαζεο. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο 

πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ πην γξήγνξα κηα απφδεημε, δηαηάζζνληαο 

ηηο δπλαηέο εθαξκνγέο ηεο αξρήο ηεο απφθαζεο, κε βάζε νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνηάζεσλ πνπ επηιχνληαη. Αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμεηάδνληαη, δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

1)βαζηζκέλεο ζε πξνηάζεηο θαη 2) βαζηζκέλεο ζε ζηνηρεία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ζηξαηεγηθή απηή είλαη βαζηζκέλε ζε πξνηάζεηο. αλ 

θξηηήξην γηα ηε δηάηαμε ησλ πξνηάζεσλ ιακβάλεηαη ην κήθνο ηνπο, 

δειαδή, ην πιήζνο σλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνπλ. Όζν κηθξφηεξν είλαη 

ην κήθνο κηαο πξφηαζεο, ηφζν θαιχηεξε ζεσξείηαη, αθνχ ην κήθνο 

κηαο πξφηαζεο δειψλεη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ εθαξκνγψλ ηεο αξρήο ηεο 

απφθαζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο θελήο πξφηαζεο. 

 

 Unit preference: 

ηε ζηξαηεγηθή απηή θξηηήξην γηα ηε δηάηαμε είλαη ην αλ κηα πξφηαζε 

πνπ παξάγεηαη είλαη κνλαδηαία ή φρη. Απηφ είλαη ινγηθφ, αθνχ ε 

επίιπζε ησλ κνλαδηαίσλ πξνηάζεσλ ζα νδεγήζεη (πηζαλφλ) 

γξεγνξφηεξα ζηελ εμαγσγή ηεο θελήο πξφηαζεο. Η πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο είλαη παξφκνηα κε απηή ηεο Fewest Literal Preference 

κφλν πνπ δε καο ελδηαθέξεη ε πιήξεο δηάηαμε ησλ step points αιιά 

απιά λα πεξάζνπλ κπξνζηά απηά πνπ νδεγνχλ ζε κνλαδηαίεο 

επηιχνπζεο. Βέβαηα, επεηδή νη ιχζεηο είλαη νη θελέο πξνηάζεηο, δε ζα 

έπξεπε ηα step points πνπ νδεγνχλ ζε κνλαδηαίεο επηιχνπζεο λα 

πξνεγνχληαη απηψλ πνπ νδεγνχλ ζε θελέο πξνηάζεηο. 

 

Δπίζεο, έρνπκε: 

 

ordered deduction: κηα εμαγσγή ζηελ νπνία ηφζν ην ηειηθφ φζν θαη ηα 

ελδηάκεζα ζπκπεξάζκαηα είλαη δηαηεηαγκέλεο επηιχνπζεο. 
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ordered refutation: κηα ordered deduction ηεο θελήο πξφηαζεο. 

Παξαθάησ ππάξρεη έλα παξάδεηγκα κηαο ordered refutation: 

1. (P, Q) 

2. (¬P, R) 

3. (¬Q, R) 

4. (¬R) 

_______________ 

5. (Q, R) (1, 2) 

6. (P, R) (1, 3) 

7. (¬P) (2, 4) 

8. (¬Q) (3, 4) 

_______________ 

9. (Q) (1, 7) 

10. (P) (1, 8) 

11. (R) (2, 6) 

_______________ 

12. () (4, 11) 
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6 Βεληίυζη ηος Actrans 

 

 

6.1 O Actrans  

Ο Actrans (Automated Conversion Transform ) είλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ  

κεηαηξνπήο ελφο πξνβιήκαηνο απφ ηελ βηβιηνζήθε TPTP ζε θαηάιιειε γιψζζα 

ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ACTP. Η κνξθή πνπ είλαη γξακκέλα ηα 

πξνβιήκαηα ζηελ βάζε TPTP δηαθέξνπλ αξθεηά απφ ηελ γιψζζα πνπ δέρεηαη ν 

ACT-P. 

6.2 Βεληίυζη Actrans  

Η βηβιηνζήθε TPTP είλαη κηα βηβιηνζήθε ε νπνία αλαλεψλεηαη αξθεηά ζπρλά 

δεκηνπξγψληαο θαηλνχξγηεο εθδφζεηο πξνβιεκάησλ. Ο ππάξρσλ Αctrans 

ιεηηνπξγνχζε γηα πξνβιήκαηα version v2.6.0 ηεο βηβιηνζήθεο TPTP. Ο Actrans 

βειηηψζεθε ψζηε λα  ιεηηνπξγεί κε ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα ηεο TPTP κε ηελ λέα 

version 4.0.0 

Η γεληθή ζπλαθηηθή δνκή ησλ πξνβιεκάησλ έρεη αιιάμεη.  

6.2.1 Παπαδείγμαηα 

To πξφβιεκα Puz003-1.p ηεο  βηβιηνζήθεο TPTP κε ηελ version 2.6.0 
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%---------------------------------------------------------------

----------- 

% File     : PUZ002-1 : TPTP v2.6.0. Released v1.0.0. 

% Domain   : Puzzles 

% Problem  : The Animals Puzzle 

% Version  : Especial. 

% English  : 1)  The only animals in this house are cats. 

%            2)  Every animal is suitable for a pet, that loves  

%   to gaze at the moon. 

%            3)  When I detest an animal, I avoid it. 

%            4)  No animals are carnivorous, unless they prowl 

%   at night. 

%            5)  No cat fails to kill mice. 

%            6)  No animals ever take to me, except what are in  

%            this house. 

%            7)  Kangaroos are not suitable for pets. 

%            8)  None but carnivora kill mice. 

%            9)  I detest animals that do not take to me. 

%            10) Animals that prowl at night always love to  

%            gaze at the moon. 

%            The problem is to prove that "I always avoid a 

kangaroo". 

% Refs     : [Car86] Carroll (1986), Lewis Carroll's Symbolic 

Logic 

% Source   : [ANL] 

% Names    : animals.ver1.in [ANL] 

% Status   : unsatisfiable 

% Rating   : 0.00 v2.0.0 

% Syntax   : Number of clauses    :   12 (   1 non-Horn;   2 

unit;  11 RR) 

%            Number of literals   :   22 (   0 equality) 

%            Maximal clause size  :    2 (   1 average) 

%            Number of predicates :   11 (   0 propositional; 1-

1 arity) 
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%            Number of functors   :    1 (   1 constant; 0-0 

arity) 

%            Number of variables  :   10 (   0 singleton) 

%            Maximal term depth   :    1 (   1 average) 

 

% Comments : 

%---------------------------------------------------------------

----------- 

input_clause(only_cats_in_house,axiom, 

[--in_house(Cat), 

++cat(Cat)]). 

 

input_clause(gazers_are_suitable_pets,axiom, 

[--gazer(Gazer), 

++suitable_pet(Gazer)]). 

 

input_clause(avoid_detested,axiom, 

[--detested(Detested), 

++avoided(Detested)]). 

 

input_clause(carnivores_are_prowlers,axiom, 

[--carnivore(Carnivore), 

++prowler(Carnivore)]). 

 

input_clause(cats_are_mice_killers,axiom, 

[--cat(Cat), 

++mouse_killer(Cat)]). 

 

input_clause(in_house_if_takes_to_me,axiom, 

[--takes_to_me(Taken_animal), 

++in_house(Taken_animal)]). 

 

input_clause(kangaroos_are_not_pets,axiom, 

[--kangaroo(Kangaroo), 

--suitable_pet(Kangaroo)]). 

 

input_clause(mouse_killers_are_carnivores,axiom, 

[--mouse_killer(Killer), 

++carnivore(Killer)]). 

 

input_clause(takes_to_me_or_detested,axiom, 

[++takes_to_me(Animal), 

++detested(Animal)]). 

 

input_clause(prowlers_are_gazers,axiom, 
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[--prowler(Prowler), 

++gazer(Prowler)]). 

 

input_clause(kangaroo_is_a_kangaroo,axiom, 

[++kangaroo(the_kangaroo)]). 

 

input_clause(avoid_kangaroo,conjecture, 

[--avoided(the_kangaroo)]). 

%---------------------------------------------------------------

----------- 

 

To πξφβιεκα Puz003-1.p ηεο  βηβιηνζήθεο TPTP κε ηελ  λέα version 4.0.0 

 

%----------------------------------------------------------------

---------- 

% File     : PUZ002-1 : TPTP v4.0.0. Released v1.0.0. 

% Domain   : Puzzles 

% Problem  : The Animals Puzzle 

% Version  : Especial. 

% English  : 1) The only animals in this house are cats. 

%            2)Every animal is suitable for a pet, that loves to 

%             gaze the moon. 

%            3)When I detest an animal, I avoid it. 

%            4)No animals are carnivorous, unless they prowl at 

%    night. 

%            5)  No cat fails to kill mice. 

%            6)  No animals ever take to me, except what are in  

%   this house. 

%            7)  Kangaroos are not suitable for pets. 

%            8)  None but carnivora kill mice. 

%            9)  I detest animals that do not take to me. 

%           10) Animals that prowl at night always love to gaze 

%           at the moon. 

% The problem is to prove that "I always avoid a kangaroo". 

 

% Refs     : [Car86] Carroll (1986), Lewis Carroll's Symbolic 

Logic 

% Source     : [ANL] 

% Names      : animals.ver1.in [ANL] 

 

% Status     : Unsatisfiable 

% Rating     : 0.00 v2.0.0 

% Syntax    : Number of clauses :   12 ( 1 non-Horn;   2 unit;  

11 

% RR) 
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% Number of atoms       :   22 (   0 equality) 

% Maximal clause size   :    2 (   2 average) 

% Number of predicates  :   11 (   0 propositional; 1-1 arity) 

% Number of functors    :    1 (   1 constant; 0-0 arity) 

% Number of variables   :   10 (   0 singleton) 

% Maximal term depth    :    1 (   1 average) 

 

% Comments : 

%----------------------------------------------------------------

---------- 

cnf(only_cats_in_house,axiom, 

    ( ~ in_house(Cat) 

    | cat(Cat) )). 

 

cnf(gazers_are_suitable_pets,axiom, 

    ( ~ gazer(Gazer) 

    | suitable_pet(Gazer) )). 

 

cnf(avoid_detested,axiom, 

    ( ~ detested(Detested) 

    | avoided(Detested) )). 

 

cnf(carnivores_are_prowlers,axiom, 

    ( ~ carnivore(Carnivore) 

    | prowler(Carnivore) )). 

 

cnf(cats_are_mice_killers,axiom, 

    ( ~ cat(Cat) 

    | mouse_killer(Cat) )). 

 

cnf(in_house_if_takes_to_me,axiom, 

    ( ~ takes_to_me(Taken_animal) 

    | in_house(Taken_animal) )). 

 

cnf(kangaroos_are_not_pets,axiom, 

    ( ~ kangaroo(Kangaroo) 

    | ~ suitable_pet(Kangaroo) )). 

 

cnf(mouse_killers_are_carnivores,axiom, 

    ( ~ mouse_killer(Killer) 

    | carnivore(Killer) )). 

 

cnf(takes_to_me_or_detested,axiom, 

    ( takes_to_me(Animal) 

    | detested(Animal) )). 
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cnf(prowlers_are_gazers,axiom, 

    ( ~ prowler(Prowler) 

    | gazer(Prowler) )). 

 

cnf(kangaroo_is_a_kangaroo,axiom, 

    ( kangaroo(the_kangaroo) )). 

 

cnf(avoid_kangaroo,negated_conjecture, 

    ( ~ avoided(the_kangaroo) )). 

 

%----------------------------------------------------------------

---------- 

 

 

Παξαηεξνχκε φηη έρνπλ γίλεη αιιαγέο ζην ηξφπν αλαπαξάζηαζεο ησλ 

πξνηάζεσλ θαη ζηνλ νξηζκφ ησλ ινγηθψλ ηειεζηψλ. Έγηλαλ νη θαηάιιειεο αιιαγέο 

ζηνλ θψδηθα ψζηε λα γίλεηαη εηζαγσγή ησλ πξνβιεκάησλ ζηνλ ACTP κε ηελ  λέα 

έθδνζε (version 4.0.0) ηεο TPTP  . 

 

 

6.3 O Actrans από ηην Πλεςπά ηος Χπήζηη  

O Αctrans είλαη έλα εξγαιείν ζε Visual C++ (κε ην εξγαιείν Microsoft Visual 

Studio 2008). Ο ρξήζηεο απφ ην παξαζπξηθφ πεξηβάιινλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

επηιέμεη έλα αξρείν κε ηελ θαηάιεμε .p (ην νπνίν δίλεηαη ζηα αξρεία πξνβιεκάησλ 

ηεο ΣΡΣΡ) θαη απφ απηφ λα παξάγεη δχν θαηλνχξηα αξρεία κε ηελ θαηάιεμε ‘.lsp’, έλα 

κε ην ίδην φλνκα ηνπ αξρηθνχ θαη έλα άιιν κε ην ίδην φλνκα ζπλ  έλα πξφζθπκα PR 

(ρήκα 6.1). 

 

 



 

    89 

 

                ρήκα 6.1  Σν παξαζπξηθφ Πεξηβάιινλ ηνπ Actrans 

 

Ο ρξήζηεο απφ ην παξαζπξηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί απφ ην κελνχ λα επηιέμεη ηνλ 

δίζθν (ινγηθφ ή θπζηθφ) ζηνλ νπνίν επηζπκεί λα ςάμεη γηα αξρεία πξνβιεκάησλ 

ηχπνπ .p. ηελ αξηζηεξή πεξηνρή θαίλνληαη φινη νη θάθεινη πνπ πεξηέρνληαη ζην 

βαζηθφ επίπεδν ηνπ δίζθνπ θαη ζηελ δεμηά πεξηνρή ηα ηξέρνληα αξρεία κε θαηάιεμε 

.p πνπ πεξηέρνληαη ζην ίδην επίπεδν. ηελ αξηζηεξή πεξηνρή ε επηινγή ηνπ θαθέινπ 

κε ην φλνκα ‘..’ θάλεη ην πξφγξακκα λα βγεη έμσ απφ ηνλ ηξέρνλ θαηάινγν.  

ηελ πάλσ πιεπξά ηνπ παξαζχξνπ, είλαη πάληα νξαηφ ην ηξέρνλ κνλνπάηη πνπ 

βξίζθεηαη ν ρξήζηεο. Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο  έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζε νπνηνδήπνηε 

ζεκείν λα επηιέμεη λέν δίζθν γηα λα ςάμεη ηα πξνβιήκαηα. 
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ρήκα 6.2  Σν παξαζπξηθφ Πεξηβάιινλ ηνπ Actrans 

 

Ο ρξήζηεο  επηιέγνληαο έλα πξφβιεκα απφ ηελ δεμηά πεξηνρή, δεηάεη λα 

κεηαηξαπεί απηφ ζε κνξθή πνπ είλαη ηθαλφο λα δηαβάζεη ν ACT-P. Με ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαηξνπήο, ν ρξήζηεο ιακβάλεη ζρεηηθφ κήλπκα. Σα 

δπν λέα αξρεία δεκηνπξγνχληαη κέζα ζηνλ θάθειν ‘Problems’ ηνπ θαθέινπ ζηνλ 

νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ACT-P. 
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ρήκα 6.3 Σν παξαζπξηθφ Πεξηβάιινλ ηνπ Actrans 

 

Δπηπιένλ δίλεηαη ζηνλ ρξήζηε ε δπλαηφηεηα κε ην Preserve Directory 

Structure ζην «θνπηί» λα ηζεθάξεη απηή ηελ επηινγή . Η επηινγή απηή είλαη γηα λα 

δηαηεξεί ην πξφγξακκα ηελ δνκή ησλ θαθέισλ πνπ πεξηέρνπλ ηα αξρεία ‘.p’. Γειαδή, 

βάδεη ην απνηέιεζκα ηεο κεηαηξνπήο φρη απεπζείαο ζηνλ θάθειν Problems, αιιά ζε 

έλαλ ππνθάθειν ηνπ κε ην ίδην φλνκα φπσο εθείλνο πνπ πεξηείρε ην αξρηθφ αξρείν ηεο 

βάζεο ΣΡΣΡ (αλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο ζηνλ Problems, ηνλ δεκηνπξγεί). Απηφ επηηξέπεη 

ηελ δηαηήξεζε ηεο δνκήο ηεο βηβιηνζήθεο ΣΡΣΡ, ζηελ νπνία ηα πξνβιήκαηα είλαη 

ρσξηζκέλα ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην πεδίν (Domain) ζην νπνίν αλήθνπλ (ν 

θάθεινο νλνκάδεηαη φπσο θαη ν θσδηθφο ηνπ πεδίνπ, κε ηα πξψηα ηξία γξάκκαηα 

ηνπ). 
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Σν πεξηβάιινλ ηνπ Actrans έρεη πιένλ ελζσκαησζεί ζην λέν παξαζπξηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ACTP ζε Lispworks πνπ ζα παξνπζηάζνπκε ζην επφκελν θεθάιαην. 
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7 Γιεπαθή σπήζηη  ACT-P   

7.1 Διζαγυγή 

Ο ACTP είλαη έλα ATP ζχζηεκα βαζηζκέλνο ζηελ αξρή ηεο επίιπζεο θαη ηελ 

αληίθαζε ηεο επίιπζεο γξακκέλνο ζην εξγαιείν GClisp Developer 5.0 ηεο Gold-

Hill.ηελ παξνχζα εξγαζία δεκηνπξγήζεθε λέν παξαζπξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ΑCTP 

ζε Lispworks, πνπ είλαη έλα δπλακηθφηεξν ινγηζκηθφ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ 

ζε Lisp.  

7.2 Σο πεπιβάλλον ηος ACTP 

Γεκηνπξγήζεθε έλα λέν παξαζπξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ACTP γηα εθπαηδεπηηθνχο 

θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, πνπ δίλεη πνηθίιεο δπλαηφηεηεο ζην ρξήζηε. Σν 

παξαζπξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ACTP είλαη δηαξζξσκέλν έηζη ψζηε ν εξεπλεηήο ή ν 

θνηηεηήο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δίλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα δεη ηνλ αξηζκφ ησλ αμησκάησλ 

ηνπ πξνβιήκαηνο, ηνλ αξηζκφ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο, ηνλ ρξφλν επίιπζεο θ.α. Σν παξαζπξηθφ πεξηβάιινλ 

ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα κπνξεί λα είλαη εχρξεζην εξγαιείν απφ έλαλ θνηηεηή πνπ 

ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά λα παξέρεη 

ζηνλ εξεπλεηή  θαη πην ζχλζεηα ζηνηρεία  φπσο γηα παξάδεηγκα αξηζκφο ησλ 

πξνηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξαγκαηηθά ζηελ δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο, ν 

ρξφλνο θ.α. 
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  Με ηελ εθθίλεζε ηνπ ACTP  o ρξήζηεο αληηθξίδεη  έλα παξαζπξηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ζηελ δεμηά πιεπξά πεξηέρεη ηηο βαζηθέο νδεγίεο θαη κπνξεί  ν 

ρξήζηεο λα αξρίζεη ηελ πεξηήγεζε ηνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ACTP. 

 

 

ρήκα 7.1  Σν παξαζπξηθφ Πεξηβάιινλ ηνπ ACTP 

 

 

O ACTP είλαη δηαξζξσκέλνο απφ 5 παξάζπξα  θαη  ην κελνχ  ζην πάλσ κέξνο . 

Σα  πέληε νξγαλσκέλα  παξάζπξα είλαη: 

 Παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Δίζνδνο δεδνκέλσλ δειαδή ην πξφβιεκα θαη νη  ζπλδπαζκνί ησλ 

ζηξαηεγηθψλ πνπ  έρεη επηιέμεη ν ρξήζηεο.  

 Ο ζηφρνο ηνπ πξνβιήκαηνο (Goal). 

 H Λχζε ηνπ πξνβιήκαηνο (solution). 

 Ο ρξφλνο επίιπζεο (Time). 
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ρήκα 7.2  Παξαζπξηθφ πεξηβάιινλ ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο 

 

 

Σν κελνχ πεξηέρεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Actp 

 Problem 

 Edit 

 Tools 

 Elimination Strategies 

 Parent Selection 

 Search Strategies 

 Process Oriented Strategies 

 Proving Mechanisms 

 Help 
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ρήκα 7.3  Μελνχ ACTP 

 

 

To  κελνχ απνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο επηινγέο γηα ηνλ ρξήζηε: 

 

ACTP: 

Η θαηεγνξία ζρεηίδεηαη κε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ACTP.  

Problem:  

Η θαηεγνξία πεξηέρεη ηα πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε απφ ηνλ ACTP. 

Edit: 

ηελ θαηεγνξία απηή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη θαη λα 

επεμεξγαζηεί έλα πξφβιεκα. 

Tools:  

ηελ θαηεγνξία απηή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα  ζπλδεζεί online κε ηε 

βηβιηνζήθε TPTP θαη επηπιένλ λα επηιέμεη ηνλ Actrans κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα  θάλεη 

κεηαηξνπή ελφο πξνβιήκαηνο απφ ηελ βηβιηνζήθε TPTP ζε γιψζζα ηνπ ACTP.  

Elimination Strategies: 

ε απηήλ θαηεγνξία ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηε ρξήζε (ή κε) ζηξαηεγηθψλ 

απαινηθήο πξνηάζεσλ ζηελ δηαδηθαζία εμαγσγήο απφδεημεο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο 

ζηνρεχνπλ ζηελ απαινηθή ησλ άρξεζησλ πξνηάζεσλ (απφ ην ζχλνιν πνπ 

εμεηάδνπκε). Μηα πξφηαζε κπνξεί λα είλαη άρξεζηε γηαηί ζπλνςίδεηαη απφ θάπνηα 

άιιε ή επεηδή πεξηέρεη ηε κνλαδηθή εκθάληζε ελφο θαηεγνξήκαηνο (ην νπνίν είλαη 

αδχλαην λα απαιεηθζεί θαη λα αθήζεη πίζσ ηνπ ηελ θελή πξφηαζε). 
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Parent Selection: 

Απφ απηήλ ηελ θαηεγνξία ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη  ηε ρξήζε  ζηξαηεγηθψλ 

επηινγήο γνλέσλ. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζην πνηεο πξνηάζεηο 

απφ ηηο δηαζέζηκεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο γνλείο λέσλ πξνηάζεσλ, θαζψο 

δελ είλαη απαξαίηεην λα εμαρζνχλ φιεο νη πηζαλέο πξνηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνθχςεη θαη ε θελή πξφηαζε. Αλ δελ έρεη επηιέμεη θάπνηα ν ρξήζηεο, ην πξφγξακκα 

δελ επηηξέπεη ηελ εθθίλεζε δηαδηθαζίαο αληίθαζεο ηεο επίιπζεο. 

Search Strategies: 

Aπφ απηήλ ηε θαηεγνξία ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηε ρξήζε (ή κε) ζηξαηεγηθψλ 

αλαδήηεζεο ηεο ιχζεο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο ζηνρεχνπλ ζηνλ γξεγνξφηεξν 

εληνπηζκφ ελφο κνλνπαηηνχ πνπ λα νδεγείηαη απφ ηηο αξρηθέο πξνηάζεηο ζηελ θελή. 

Process oriented Strategies: 

Απφ απηή ηελ θαηεγνξία κπνξεί ν ρξήζηεο κπνξεί λα  επηιέμεη ηε ρξήζε λα ε (ή κε) 

ζηξαηεγηθψλ δηαδηθαζίαο επίιπζεο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο πξνζπαζνχλ λα βνεζήζνπλ 

ζηνλ γξεγνξφηεξν εληνπηζκφ ηεο ιχζεο, είηε κε δηάηαμε ησλ πξνηάζεσλ πνπ 

παξάγνληαη  είηε κε άιιεο ηερληθέο (π.ρ. Model Elimination). 

Proving Mechanisms 

Μέζσ απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

βαζηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο σο απνδείθηε ζεσξεκάησλ. 

Help 

Πεξηέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε ζρεηηθά κε ηνλ ACTP. 

 

Πεξηερόκελα ησλ θαηεγνξηώλ 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε θαηεγνξία. 
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Καηηγοπία 1: ACTP 

 

ρήκα7.4 Δπηινγέο  κελνχ ACTP 

 

Δπηινγή 1 Reset: 

 Δπαλαθέξεη ηνλ ACTP ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε, αθξηβψο φπσο φηαλ έγηλε ε 

εθθίλεζή ηνπ. Κακία επηινγή απφ φζεο έγηλαλ σο εθείλε ηε ζηηγκή (π.ρ. πξνβιήκαηνο 

ή ζηξαηεγηθήο) δελ ηζρχνπλ πιένλ. 

 

Δπηινγή 2 Refresh: 

Με  ηελ επηινγή απηή αλαλεψλνληαη φιεο νη ξπζκίζεηο ηνπ ACTP γηα παξάδεηγκα 

ζηελ πεξίπησζε κεηαηξνπήο ελφο πξνβιήκαηνο κέζσ ηνπ Actrans γηα λα εκθαληζηεί 

ην πξφβιεκα  ζην κελνχ ησλ πξνβιεκάησλ ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ην  

Refresh.  

Δπηινγή 3 Exit: 

 Ο ρξήζηεο ηεξκαηίδεη ηνλ ACTP αθνχ λσξίηεξα κέζσ ελφο παξαζχξνπ ηνπ δίλεηαη ε 

επηινγή ηεο αθχξσζεο ηεο ελέξγεηαο ή ηεο  εμφδνπ απφ ην πξφγξακκα. 
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ρήκα7.5  Έμνδνο απφ  ηνλ ACTP 

 

Καηηγοπία 2: Problem 

 

ρήκα 7.6   Δπηινγή πξνβιήκαηνο πξνο επίιπζε 

 

 

Δπηινγή  load Problem: 

Με ηελ επηινγή απηή ν ρξήζηεο επηιέγεη ην πξφβιεκα ην φπνην ζέιεη λα «θνξηψζεη 

«γηα λα βξεη ηελ ιχζε απφ ηελ ιίζηα  πνπ εκθαλίδεη φια ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη 

απνζεθεχζεη ζην θάθειν problems. 
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Καηηγοπία 3: Edit/Create New Problem 

 

 

 

ρήκα 7.7   Δπηινγή επεμεξγαζίαο ή δεκηνπξγίαο ελφο  λένπ πξνβιήκαηνο 

 

Δπηινγή  Edit/Create New Problem: 

Με ηελ επηινγή απηή αλνίγεη έλα θαηλνχξγην παξαζπξηθφ πεξηβάιινλ. Σν λέν 

παξαζπξηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη έλαλ εηδηθά ζρεδηαζκέλνο editor γξακκέλνο ζε  

Lispworks πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα επεμεξγαζηεί έλα ππάξρνλ 

πξφβιεκα απφ ηελ βηβιηνζήθε TPTP θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα δηθφ ηνπ απιφ 

πξφβιεκα αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο ηεο γιψζζαο ηνπ ACTP. 
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ρήκα 7.8   Δditor γηα επεμεξγαζία πξνβιεκάησλ ζε Lispworks 

 

 

Παξνπζίαζε Editor ACTP 

 O Editor ACTP  είλαη έλα εξγαιείν πινπνηεκέλν ζε Lispworks θαη απνηειείηαη απφ 

ην κελνχ θαη κηα task bar κε δηάθνξα εξγαιεία. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη  

έλα απιφ δηθφ ηνπ πξφβιεκα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ γιψζζα ηνπ απνδεηθηή. Έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ βνήζεηα help γηα λα δεη πσο ζα ζπληάμεη έλα 

πξφβιεκα θαη  απφ ην κελνχ ή  απφ ηελ task bar λα επηιέμεη ηνπο ηειεζηέο πνπ 

επηζπκεί. Δπηπιένλ κπνξεί λα αλνίμεη θαη λα επεμεξγαζηεί έλα  ππάξρσλ πξφβιεκα 

απφ ηελ βηβιηνζήθε TPTP. 
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Σν κελνχ έρεη ηηο επηινγέο : 

 File 

 Edit 

 Insert Symbol 

 Help 

 

Καηεγνξία File 

 

ρήκα 7.9  Δπηινγέο File ηνπ Editor  
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File πεξηέρεη ηηο βαζηθέο επηινγέο ελφο editor  

New:  Γεκηνπξγία ελφο θαηλνχξγηνπ file. 

Open:  Αλνίγεη αξρεία κε θαηαιήμεηο .lsp ή lisp δειαδή γξακκέλα ζε γιψζζα lisp θαη 

αξρεία ηεο κνξθήο (.p) δειαδή πξνβιήκαηα απφ ηελ βηβιηνζήθε TPTP.Σν άλνηγκα 

ελφο αξρείνπ κπνξεί λα γίλεη απφ νπνηνδήπνηε directory. 

Save as: Απνζεθεχεη έλα αξρείν κε έλα φλνκα θαη ηηο θαηαιήμεηο .lsp ή .lisp θαη (.p).  

ζε νπνηνδήπνηε directory.  

Save : Απνζεθεχεη έλα αξρείν ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί πην παιηά. 

Print Preview: Μπνξεί λα δεη ν ρξήζηεο ην αλνηρηφ αξρείν πξηλ ην ηππψζεη. 

Print: Δθηχπσζε ζηνλ ηξέρνλ εθηππσηή. 

Καηεγνξία Edit 
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ρήκα 7.10  Δπηινγέο Edit ηνπ Editor  

Πεξηέρεη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ έρεη έλαο editor  γηα επεμεξγαζία. 

 Undo 

 Redo 

 Cut 

 Paste 

 Select all 

 

Καηεγνξία Insert Symbol 

 

ρήκα 7.11  Δπηινγέο Δηζαγσγήο Λνγηθψλ πκβφισλ 
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Πεξηέρεη ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ ζπγγξαθή ελφο πξνβιήκαηνο ζηε γιψζζα ηνπ 

ACTP δειαδή πνζνδείθηεο θαζνιηθφο θαη ππαξμηαθφο, ινγηθά ζχκβνια . 

 

Καηεγνξία Help 

 

ρήκα 7.12  Βνήζεηα γηα ηνλ ρξήζηε 

 

Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζην ρξήζηε γηα ηελ γιψζζα ηνπ ACTP θαη γηα ηνλ ηξφπν 

ζχληαμεο ελφο πξνβιήκαηνο. 
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Καηηγοπία 4: Tools 

 

 

ρήκα 7.13   Δξγαιεία ηνπ ACTP 

 

Δπηινγή 1 Actrans: 

 Με ηελ επηινγή απηή  ελεξγνπνηείηαη ην εξγαιείν ηνπ Actrans ν νπνίνο κεηαηξέπεη έλα 

πξφβιεκα απφ ηελ Βηβιηνζήθε TPTP ζε κνξθή θαηάιιειε γηα ηνλ ACTP.Όπσο 

παξνπζηάζηεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

 

Δπηινγή 2 Online TPTP: 

Με  ηελ επηινγή απηή  ν ρξήζηεο  ζπλδέεηαη κε ηε βηβιηνζήθε TPTP θαη  κπνξεί λα 

θαηεβάζεη πξνβιήκαηά απφ δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαη λα ηα εηζάγεη ζηνλ ACTP. 
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Καηηγοπία 4: Tools 

ρήκα 7.14  Καηεγνξίεο πξνβιεκάησλ ηεο TPTP 

 

 

 

Καηηγοπία 5: Elimination Strategies 

 

ρήκα 7.15  Δπηινγή ζηξαηεγηθψλ απφ ηελ  θαηεγνξία Elimination Strategies 
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Δπηινγή 5a.   Tautology Elimination 

Δπηινγή 5b.   Pure Literal Elimination 

Δπηινγή 5c.   Subsumption Elimination (Deactivate) 

Δπηινγή 5d.   Subsumption Elimination (Replace) 

Δπηινγή 5e.   Forward Subsumption Elimination 

Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ επηινγέο νξίδεη φηη ζηηο επφκελεο απφπεηξεο 

εληνπηζκνχ απφδεημεο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αληίθαζεο ηεο επίιπζεο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ ACT-P θαη ε νκψλπκε (ζε θάζε πεξίπησζε) ηξαηεγηθή 

Απαινηθήο. Οη επηινγέο απηέο είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο, αιιά ζπλδπάδνληαη κε 

εθείλεο ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ. 

Δπηινγή 5f. No elimination 

Οξίδεη φηη ζηηο επφκελεο απφπεηξεο εληνπηζκνχ απφδεημεο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

αληίθαζεο ηεο επίιπζεο δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ ACT-P καμία ηξαηεγηθή 

Απαινηθήο 
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Καηηγοπία 6: Parent Selection 

 

ρήκα 7.16  Δπηινγή ζηξαηεγηθψλ απφ ηελ  θαηεγνξία Parent Selection. 

 

 

Δπηινγή 6a.   Input Resolution 

Δπηινγή 6b.   Linear Resolution 

Δπηινγή 6c.   Linear Input Resolution  

Δπηινγή 6d. Set of Support Resolution  

Δπηινγή 6e.   Unit Resolution 

Δπηινγή 6f.   P1 Resolution 

Δπηινγή 6g.   N1 Resolution 

Δπηινγή 6h.    Hyperresolution 
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Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ επηινγέο νξίδεη φηη ζηηο επφκελεο απφπεηξεο 

εληνπηζκνχ απφδεημεο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αληίθαζεο ηεο επίιπζεο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ ACT-P θαη ε νκψλπκε (ζε θάζε πεξίπησζε) ηξαηεγηθή 

Δπηινγήο Γνλέσλ. Οη επηινγέο απηέο είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο, αιιά 

ζπλδπάδνληαη κε εθείλεο ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ. Γελ ππάξρεη επηινγή λα κελ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηξαηεγηθή απηήο ηεο θαηεγνξίαο γηαηί ηφηε δελ κπνξεί λα μεθηλήζεη 

ε δηαδηθαζία απφδεημεο ζεσξήκαηνο. 

 

 

Καηηγοπία 7: Search Strategies 

 

ρήκα 7.17  Δπηινγή ζηξαηεγηθψλ απφ ηελ  θαηεγνξία Search Strategies. 

 

Δπηινγή 7a.   Fewest Literal Preference 

Δπηινγή 7b.   Unit Preference 

 

Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ επηινγέο νξίδεη φηη ζηηο επφκελεο απφπεηξεο εληνπηζκνχ 

απφδεημεο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αληίθαζεο ηεο επίιπζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ 

ACT-P θαη ε νκψλπκε (ζε θάζε πεξίπησζε) ηξαηεγηθή Αλαδήηεζε ηεο Δπίιπζεο. 

Οη επηινγέο απηέο είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο κεηαμχ ηνπο, αιιά ζπλδπάδνληαη κε 
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εθείλεο ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ θαζψο θαη κε ηηο ππφινηπεο απηήο εδψ ηεο 

θαηεγνξίαο. 

 

 

Καηηγοπία 8: Process Oriented Strategies 

 

ρήκα 7.18  Δπηινγή ζηξαηεγηθψλ απφ ηελ  θαηεγνξία Process Oriented Strategies 

 

Δπηινγή 8a.  Model Elimination 

Δπηινγή 8b.  Ordered Resolution 

Δπηινγή 8c.  OI-Resolution 

Δπηινγή 8d.  Lock Resolution 

. 

Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ επηινγέο νξίδεη φηη ζηηο επφκελεο απφπεηξεο εληνπηζκνχ 

απφδεημεο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αληίθαζεο ηεο επίιπζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ 

ACT-P θαη ε νκψλπκε (ζε θάζε πεξίπησζε) ηξαηεγηθέο δηαδηθαζίαο Δπίιπζεο. Οη 

επηινγέο απηέο είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο, αιιά ζπλδπάδνληαη κε εθείλεο ησλ 

άιισλ θαηεγν 
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Καηηγοπία 8: Proving Mechanisms 

 

ρήκα 7.19  Έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο 

 

Δπηινγή Start Proving 

Με ηελ επηινγή απηή αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο ηνπ ACTP κε βάζε ηηο 

επηινγέο πνπ έρνπκε θάλεη ζηα πξνεγνχκελα κελνχ. 
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Παξάδεηγκα επίιπζεο ελόο πξνβιήκαηνο 

 

ρήκα 7.20  Λχζε ηνπ Puz002-1 

 

ηελ αξηζηεξή πιεπξά θαίλεηαη ην πξφβιεκα πξνο επίιπζε  έρνπκε επηιέμεη ην 

ALG010-1  θαη θάησ ζηελ δεμηά πιεπξά θαίλεηαη ν ζηφρνο πξνο απφδεημε ηνπ 

πξνβιήκαηνο  (goal),  ελψ ζηελ δεμηά πιεπξά θαίλνληαη νη  ζπλδπαζκνί ζηξαηεγηθψλ 

πνπ έρνπκε επηιεγεί. Μεηά ηελ επηινγή  Start Proving ζηελ θάησ δεμηά πιεπξά θαίλεηαη 

αλ ιχζεθε ην πξφβιεκα θαη απφ θάησ  θαίλεηαη ν ρξφλνο επίιπζεο. ην πεδίν  Solution 

εκθαλίδεηαη αλ ιχζεθε ην πξφβιεκα, ην πιήζνο ησλ αμησκάησλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ  

clauses πνπ παξήρζεηζαλ θαη πξαγκαηηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

ηελ αξηζηεξή πιεπξά δεκηνπξγείηαη έλα θνπκπί «Show Solution» πνπ πηέδνληαο ην 

δεκηνπξγείηαη έλα παξαζπξηθφ πεξηβάιινλ κε δπν επηινγέο γηα ηελ ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο  Detail θαη Brief solution. Όπνπ Detail παξνπζηάδεηαη ε αλαιπηηθή ιχζε 
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ηνπ πξνβιήκαηνο θαη Brief ε ζπλνπηηθή ιχζε. Πηέδνληαο apply button εκθαλίδεηαη έλα 

λέν παξαζπξηθφ πεξηβάιινλ . 

 

ρήκα 7.21  Δπηινγή γηα πξνβνιή ηεο αλαιπηηθήο - ζπλνπηηθήο  

        ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

 

 

ρήκα 7.22 Γεκηνπξγία δηεπαθήο γηα ηελ επηινγή αλαιπηηθήο - ζπλνπηηθήο ιχζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη Detail ζα δίλεη ηελ αλαιπηηθή ιχζε δειαδή 

ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ πξνηάζεσλ θαη φινπο ηηο αληηθαηαζηάζεηο, ηνπο αξηζηεξνχο 

θαη δεμηνχο γνλείο ηνπ δέληξνπ πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα λα νδεγεζνχκε ζηελ θελή 

πξφηαζε. 

 

 

ρήκα 7.23   Αλαιπηηθή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη Brief ζα δίλεη ηελ ζπλνπηηθή ιχζε δειαδή 

ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα λα νδεγεζνχκε ζηελ θελή 

πξφηαζε.  

 

ρήκα 7.24  πλνπηηθή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο 
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8 Βεληιώζειρ ACTP 

Πειπαμαηικέρ Γοκιμέρ 

8.1 Βεληιώζειρ ACTP 

Ο ΑCTP ζε επίπεδν επίιπζεο πξνβιεκάησλ βειηηψζεθε ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε έθδνζε. Έγηλαλ αξθεηέο ηξνπνπνηήζεηο ζηα βαζηθά αξρεία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ  επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Ο ACTP βειηηψζεθε ψζηε λα ιχλεη 

πξνβιήκαηα πνπ ε πξνεγνπκέλε έθδνζε δε έιπλε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη 

ην πξφβιεκα απφ ηελ θαηεγνξία PUZ ηεο βηβιηνζήθεο TPTP πνπ θαη αλ είλαη 

πξφβιεκα PUZ003-1 (rate 0.00) πνπ είλαη αξθεηά εχθνιν δελ κπνξνχζε λα ιπζεί. 

Πιένλ κε ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηνπο θψδηθέο ιχλεηαη κε φιεο ηνπο ζπλδπαζκνχο 

ζηξαηεγηθψλ. 

Δπηπιένλ ε πξνεγνχκελε έθδνζε έιπλε πξνβιήκαηα κφλν απφ ηελ θαηεγνξία 

PUZ ηεο βηβιηνζήθεο TPTP. Με ηηο αιιαγέο  πνπ έγηλαλ ζε δηάθνξα βαζηθά αξρεία 

ηνπ  ACTP πιένλ  κπνξεί λα επηιχεη πξνβιήκαηα απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηεο 

βηβιηνζήθεο . 
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8.2 Πειπαμαηικέρ Γοκιμέρ 

Ο ACTP είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν θαη δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ηα ηζρπξά 

ATP ζπζηήκαηα. Χζηφζν ηα απνηειέζκαηα ρξφλνπ θαη επίιπζε δχζθνισλ 

πξνβιεκάησλ είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά. Έγηλαλ δνθηκέο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

πξνβιεκάησλ ηεο βηβιηνζήθεο TPTP θαη πξνέθπςαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο 

ην ρξφλν επίιπζεο. Οη δνθηκέο έγηλαλ ζε ππνινγηζηή κε επεμεξγαζηή Intel® Core™ 2 

Duo CPU 2.40GHz θαη  κλήκε RAM: 3,00GB. 

Έγηλε δνθηκή ηνπ ACTP  ζε πξνβιήκαηα απφ ηελ βάζε TPTP απφ ηελ 

θαηεγνξία «Λνηπά» θαη πην ζπγθεθξηκέλα επηιέμακε ηα πξνβιήκαηα ηεο θαηεγνξίαο 

puzzle. Γνθηκάζακε ηα πξνβιήκαηα Puzzle κε φιεο ηηο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ Parent 

Selection θαη κε 3 δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ζηξαηεγηθψλ. Γηα θάζε ζηξαηεγηθή ή 

ζπλδπαζκφ ζηξαηεγηθήο ππνινγίζηεθε ν κέζνο ρξφλνο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ. 

 

 

       ρήκα 8.1  Πξνβιήκαηα απφ ηελ θαηεγνξία Puzzle κε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο 

ζηξαηεγηθψλ. 
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     ρήκα 8.2 πλδπαζκνί ζηξαηεγηθψλ γηα πξνβιήκαηα απφ ηελ θαηεγνξία Puzzle. 

 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα πξνθχπηεη φηη ν θαιχηεξνο ζπλδπαζκφο 

ζηξαηεγηθήο είλαη ν combination 2 δει. P1 Resolution θαη Οrdered Resolution κε  

κέζν ρξφλν επίιπζεο γηα ηα πξνβιήκαηα puzzle λα είλαη 23,5 ms  σζηφζν απφ ην 

δηάγξακκα θαίλεηαη φηη δε  κπφξεζε λα επηιχζεη πξνβιήκαηα κε Linear Resolution ζε 

απνδεθηφ ρξφλν.   

Έγηλε δνθηκή ηνπ ACTP ζε πξνβιήκαηα απφ ηελ βάζε TPTP απφ ηελ 

θαηεγνξία  ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα επηιέμακε ηα Γεληθά Αιγεβξηθά 

(General Algebra) πξνβιήκαηα. Γνθηκάζακε ηα αιγεβξηθά πξνβιήκαηα κε φιεο ηηο 

ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ Parent Selection θαη κε 3 δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο 

ζηξαηεγηθψλ. Γηα θάζε ζηξαηεγηθή ή ζπλδπαζκφ ζηξαηεγηθήο ππνινγίζηεθε ν κέζνο 

ρξφλνο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ. 
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ρήκα 8.3  Πξνβιήκαηα απφ ηελ θαηεγνξία General Algebra κε δηάθνξνπο 

ζπλδπαζκνχο ζηξαηεγηθψλ. 

 

 

       

    ρήκα 8.4 πλδπαζκνί ζηξαηεγηθψλ γηα πξνβιήκαηα απφ ηελ θαηεγνξία  General Algebra. 
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Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα πξνθχπηεη φηη ν θαιχηεξνο ζπλδπαζκφο 

ζηξαηεγηθήο είλαη ν combination 4 δει. Tautology Elimination θαη Linear Resolution  

κε  κέζν ρξφλν επίιπζεο γηα ηα αιγεβξηθά πξνβιήκαηα  λα είλαη 4,29 ms. 

 

Έγηλε δνθηκή ηνπ ACTP  ζε πξνβιήκαηα απφ ηελ βάζε TPTP απφ ηελ 

θαηεγνξία  ησλ πξνβιεκάησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα επηιέμακε ηα πξνβιήκαηα Logic 

Calculi. Γνθηκάζακε ηα πξνβιήκαηα Logic Calculi κε φιεο ηηο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ 

Parent Selection θαη κε 3 δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ζηξαηεγηθψλ. Γηα θάζε 

ζηξαηεγηθή ή ζπλδπαζκφ ζηξαηεγηθήο ππνινγίζηεθε ν κέζνο ρξφλνο επίιπζεο ησλ  

πξνβιεκάησλ. 

 

 

ρήκα 8.5  Πξνβιήκαηα απφ ηελ θαηεγνξία Logic Calculi κε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο 

ζηξαηεγηθψλ. 
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  ρήκα 8.6.πλδπαζκνί ζηξαηεγηθψλ γηα πξνβιήκαηα απφ ηελ θαηεγνξία Logic 

Calculi. 

 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα πξνθχπηεη φηη ν θαιχηεξνο ζπλδπαζκφο 

ζηξαηεγηθήο είλαη ν combination 4 δει.  Pure Literal Elimination θαη Linear 

Resolution κε κέζν ρξφλν επίιπζεο γηα ηα αιγεβξηθά πξνβιήκαηα  λα είλαη 2,14 ms 

σζηφζν απφ ην δηάγξακκα θαίλεηαη φηη δε  κπφξεζε λα επηιχζεη πξνβιήκαηα κε 

Hyperresolution ζε ρξφλν. 

 

ηελ ζπλέρεηα έγηλε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ρξφλσλ επίιπζεο ησλ ηξηψλ 

θαηεγνξηψλ πξνβιεκάησλ Μαζεκαηηθψλ (General Algebra),Λνγηθήο (Logic Calculi) 

θαη «Λνηπά» (Puzzle)  κε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ έιεγρνπ (Parent Selection) πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ.  
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      ρήκα 8.7. χγθξηζε ηνπ κέζνπ ρξφλνπ επίιπζεο ησλ  θαηεγνξηψλ ALG, LCL, 

PUZ  κε φιεο ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγή γνλέσλ. 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα πξνθχπηεη φηη θαιχηεξε ζηξαηεγηθή γηα ηελ επίιπζε 

θαη ησλ ηξηψλ θαηεγφξησλ είλαη ε Set of Support Resolution ε νπνία δίλεη ειάρηζην  

κέζν ρξφλν 11,14 ms θαη κέγηζην κέζν ρξφλν 86 ms.   

  

 

 

8.3 Γομή Γνυζηών ζςζηημάηυν ATP ζηην βιβλιοθήκη ΣPTP 

8.3.1 Otter 

Ο Otter είλαη ηέηαξηεο γεληάο ζχζηεκα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ ηνπ Argonne 

National Laboratory ηνπ νπνίνπ νη πξφγνλνη (μεθηλψληαο απφ ην 1960) 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ζεηξέο TP, ηα NIUTP, AURA θαη ITP. Δίλαη ζρεδηαζκέλνο λα 

απνδεηθλχεη ζεσξήκαηα δεισκέλα ζε θαηεγνξεκαηηθφ ινγηζκφ 1
εο

 ηάμεο (first order 

logic) κε ηζφηεηα. Οη θαλφλεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ είλαη βαζηζκέλνη ζηελ  αξρή 

ηεο επίιπζεο  θαη ζηελ paramodulation (θαλφλαο ρεηξηζκνχ ηεο ζρέζεο ηζφηεηαο). 

Καη πεξηιακβάλεη επθνιίεο γηα ην μαλαγξάςηκν φξσλ, ηε δηάηαμε φξσλ, νινθιήξσζε 

Κnuth-Bendix, βάξε θαη ζηξαηεγηθέο γηα λα θαηεπζχλνπλ θαη λα πεξηνξίδνπλ ηελ 
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αλαδήηεζε ιχζεο. Ο Otter κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ζπκβνιηθφο 

ππνινγηζηήο κε ελζσκαησκέλν ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ εμηζψζεσλ. H θχξηα 

εθαξκνγή ηνπ Otter είλαη γηα έξεπλα ζηελ ζεσξεηηθή άιγεβξα θαη ζηε ηππνπνηεκέλε 

ινγηθή (formal logic). Ο Otter θαη νη απνδείθηεο πνπ πξνεγήζεθαλ απφ απηφλ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απαληεζνχλ πνιιά αλνηρηά εξσηήκαηα ζηελ πεξηνρή ησλ 

πεπεξαζκέλσλ εκηνκάδσλ, ζηελ άιγεβξα Boole, ζηνλ ινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ζηελ 

ζπλδπαζηηθή ινγηθή, ζηε ζεσξία νκάδσλ, ζηε ζεσξία δηθηχσλ θαη ζηελ αιγεβξηθή 

γεσκεηξία. O Otter είλαη γξακκέλνο ζε C θαη είλαη εχθνινο ζηελ εγθαηάζηαζε. Η 

ηξέρνπζα έθδνζε ηνπ Otter είλαη Otter 3.3. 

8.3.2 Vampire 

O Vampire είλαη βαζηζκέλνο ζηελ αξρή ηεο επίιπζεο θαη ρξεζηκνπνηεί ινγηθή 1
εο

 

ηάμεο. Δπηιχεη πξνβιήκαηα ζε θαλνληθή πξνηαζηαθή κνξθή (CNF) ζε ζχληαμε ηχπνπ 

TPTP. Ο Vampire ππνζηεξίδεη ηνπο παξαθάησ θαλφλεο εμαγσγήο ζπκπεξάζκαηνο: 

 Γηαηεηαγκέλε δπαδηθή επίιπζε κε επηινγή αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ 

(Ν1 επίιπζε) 

 Γηαηεηαγκέλε ππεξεπίιπζε  

 Τπέξζεζε (superposition) 

 Μία εηδηθή κνξθή δηάζπαζεο (splitting)  

Ο Vampire εθκεηαιιεχεηαη αξθεηνχο ειέγρνπο γηα πιενλαζκνχο θαη ηερληθέο 

απινπνίεζεο, φπσο: 

 χλνςε πξνο ηα κπξνο θαη πξνο ηα πίζσ 

 Δκπξφο θαη πίζσ demodulation (γηα ηελ ηζφηεηα) 

 Δπίιπζε κε πξνο ηα κπξνο ζχλνςε 

Η απνδνηηθφηεηα ηνπ Vampire νθείιεηαη ζηνλ ζπλδπαζκφ ηεο κεηαγιψηηζζεο θαη 

ησλ ηερληθψλ δεηθηνδφηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εθαξκνζηνχλ φιεο νη 

«αθξηβέο» (ζε ρξφλν) ιεηηνπξγίεο. Υξεζηκνπνηεί δέληξα θσδηθψλ γηα  ηελ πινπνίεζε 

ηεο εκπξφζζηαο ζχλνςεο θαη γηα ηελ έξεπλα γηα γεληθεχζεηο, ζπλδπαζκφ 

δεηθηνδφηεζεο κνλνπαηηψλ θαη  ζχλδεζε δηαθφξσλ ηχπσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζχλνςεο πξνο ηα πίζσ θαη έλαλ αξηζκφ απφ εηδηθέο εθδφζεηο ησλ 

δέληξσλ δηαθξίζεσλ (discrimination trees) γηα ηελ επίιπζε, ηεο ππέξζεζε θαη ηελ 
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demodulation. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ θάλεη ην ζχζηεκα αληαγσληζηηθφ είλαη 

ε απνθαινχκελε ζηξαηεγηθή Πεξηνξηζκέλσλ Πφξσλ πνπ έρεη ζαλ ζθνπφ λα 

πξνκεζεχζεη ηελ θαιχηεξε εθηέιεζε φηαλ ν ρξφλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο, 

ειαρηζηνπνηψληαο ην πνζφ ηεο εξγαζίαο πνπ δαπαλάηε φηαλ πιεζηάδεη ην φξην 

ρξφλνπ. Λακβάλεη ππφςε ηεο ηελ κε απεηξία ησλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ θαη 

πξνζπαζεί λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα κε απηήλ ηελ ζεψξεζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ιχλνληαη πξνβιήκαηα πνπ αιιηψο ζα ράλνληαλ, εμαηηίαο ζεκάησλ πινπνίεζεο θη φρη 

εγγελνχο δπζθνιίαο ηνπο. 

8.3.3 SPASS 

Πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1994, κεηά απφ αλάπηπμε αξθεηψλ πξσηνηχπσλ θαη 

πεηξακαηηζκνχο κε αξθεηέο δηαθνξεηηθέο δνκέο δεδνκέλσλ. (π.ρ. δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο δεηθηνδφηεζεο), κνληέια κλήκεο θαη ηαμηλνκεκέλε ελνπνίεζε. 

Η πξψηε επίζεκε θπθινθνξία ήηαλ ε έθδνζε 0.42 Πεξηείρε κία εθαξκνγή ηνπ 

ππνινγηζκνχ ππέξζεζεο (superposition calculus) κε δηαηεηαγκέλε ελνπνίεζε. Δθηφο 

απφ θαλφλεο εμαγσγήο ζπκπεξάζκαηνο, πεξηείρε αθφκε θαλφλεο κεηαηξνπήο θαη 

απινπνίεζεο, έλαλ θαλφλα δηάζπαζεο θαη ηνλ FLOTTER (έλαλ κεηαθξαζηή ζε 

θαλνληθή πξνηαζηαθή κνξθή). 

Μεηέπεηηα ππήξμαλ αξθεηέο λέεο εθδφζεηο, νη νπνίεο δηφξζσλαλ πξνβιήκαηα  

θαη έθαλαλ βειηηψζεηο θαη πξνζζήθεο. Η ηξέρνπζα έθδνζε ηνπ SPASS είλαη SPASS 

3.01. 

8.3.4 iProver 

Ο iProver είλαη έλαο απνδείθηεο ζεσξεκάησλ ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηνλ 

instantiation-based απηφκαην ζπιινγηζκφ. ηφρνο ηεο ζπιινγηζηηθήο απηήο ηερληθήο 

είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο πξνηαζηαθήο ινγηθήο κε ηελ 

εθθξαζηηθφηεηα ηεο θαηεγνξεκαηηθήο ινγηθήο πξψηεο ηάμεο. 

Ο  iProver ελζσκαηψλεη ζχγρξνλεο ηερληθέο φπσο ε ελνπνίεζε (unification) ε 

δεηθηνδφηεζε (indexing), ε απαινηθή πιενλαζκψλ (redundancy elimination), ε 

ζεκαζηνινγηθή επηινγή (semantic selection) θαη άιιεο. Η ηερληθή ηεο απαινηθήο 

πιενλαζκνχ πνπ πινπνηείηαη ζηνλ iProver πεξηιακβάλεη: 
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 πεξηνξηζκνχο αλνκνηφηεηαο (Dismatching constraints) 

 απνηξνπή δεκηνπξγίαο κε θαηάιιεισλ ζηηγκηφηππσλ 

 πξνηαζηαθέο απινπνηήζεηο  

 γεληθφο δεπηεξεχσλ ζπιινγηζκφο (global subsumption) 

 

Δπηπιένλ ν iProver πινπνηεί δηαηεηαγκέλε αλάιπζε επίιπζεο θαη ηελ ζπλδπάδεη 

κε ηελ γέλλεζε ζηηγκηφηππσλ. Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε γέλλεζε ζηηγκηφηππσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη πεξηνξηζκνί αλνκνηφηεηαο. 

O iProver έρεη πινπνηεζεί πάλσ ζηελ ζπλαξηεζηαθή γιψζζα OCaml θαη 

ελζσκαηψλεη έλαλ επηκέξνπο επηιπηή πξνηαζηαθνχ ζπιινγηζκνχ, ηνλ MiniSat ν 

νπνίνο έρεη πινπνηεζεί ζε C/C++. Γηα λα κεηξεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ iProver 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνβιήκαηα ηεο βηβιηνζήθεο TPTP v3.2.0. Απφ ηα 8984 

πξνβιήκαηα θαηάθεξε λα ιχζεη ηα 4843. Πξνβιήκαηα κε ζπληειεζηή δπζθνιίαο 0 

ήηαλ εχθνιν λα επηιπζνχλ, ελψ απφ πξνβιήκαηα κε ζπληειεζηή δπζθνιίαο 1, πνπ 

είλαη γεληθά πνιχ δχζθνιν λα επηιπζνχλ, ν iProver θαηάθεξε λα ιχζεη 7.  

 

8.4 ύγκπιζη ΑCTP με άλλα ATP ζςζηήμαηα 

Έγηλε  ζχγθξηζε ηνπ ACTP κε άιια γλσζηά ATP ζπζηήκαηα φπσο ν iProver, 

Otter, Vampire. Οη κεηξήζεηο γηα απηά ηα ATP ζπζηήκαηα έγηλε απφ ηελ βηβιηνζήθε 

TPTP πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα λα δνθηκαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο βηβιηνζήθεο 

κε δηάθνξα ATP ζπζηήκαηα. 

Γνθηκάζηεθε ζε πέληε πξνβιήκαηα αξθεηά δχζθνια. 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα βιέπνπκε ηα πξνβιήκαηα θαη δίπια ην βαζκφ δπζθνιίαο 

 

Problems Rating 

LCL073-1 1.00 

LCL074-1 1.00 

LCL0415-1 0.86 

AlG010-1 1.00 

AlG010-1 0.88 

ρήκα 8.8. Βαζκφο δπζθνιίαο θάζε πξνβιήκαηνο 
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ρήκα 8.9. χγθξηζε ηνπ  κέζνπ ρξφλνπ επίιπζεο ηνπ ACTP κε άιια γλσζηά ζπζηήκαηα 

ATP 

 

Απφ ην δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ν ACTP ιχλεη αξθεηά δχζθνια πξνβιήκαηα απφ 

ηελ βηβιηνζήθε TPTP θαη ρξφλνο επίιπζεο είλαη πνιχ πην θαιφο απφ ηα ππφινηπα 

ATP ζπζηήκαηα. 

 

πκπεξαζκαηηθά ν ACTP θαίλεηαη λα είλαη έλα αξθεηά ηζρπξφ ATP ζχζηεκα. Με 

πεξαηηέξσ δνθηκέο ηνπ ACTP ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνβιεκάησλ ζα κπνξέζεη λα 

καο δψζεη κηα πιεξέζηεξε εηθφλα ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ιχλεη  ζε 

ζρέζε κε ηα  άιια γλσζηά ATP ζπζηήκαηα.   
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9 Παπάπηημα Α 

Αλαιπηηθά απνηειέζκαηα απφ ηηο πεηξακαηηθέο δνθηκέο πνπ έγηλαλ γηα 

δηαθνξέο θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ. 

 

Καηεγνξία Πξνβιεκάησλ Puzzles 

 

ηξαηεγηθή : Unit Resolution 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes puz003-1 156 0.0 7 19 2 

Yes puz002-1 0 0.0 11 11 10 

Yes puz001-3 31 0.0 11 13 2 

Yes puz012-1 15 0.0 17 10 0 

Yes puz029-1 125 0.0 11 12 2 

Yes puz001-1 16 0.0 14 46 6 

Average Time (ms) 57,16666667         

 

ηξαηεγηθή : P1 Resolution 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes puz003-1 749 0.0 7 12 1 

Yes puz002-1 63 0.0 11 35 6 

Yes puz001-3 547 0.0 11 253 3 

Yes puz012-1 0 0.0 17 0 0 

Yes puz001-1 78 0.0 14 56 3 

Average Time (ms) 287,4         

  

Γελ βξήθε ιχζε κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ην ηξέρνλ ππνινγηζηηθφ 

ζχζηεκα ζηα αθφινπζα πξνβιήκαηα κε ζηξαηεγηθή : P1 Resolution 
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Solution Problems 
Time 
(ms) 

Rate Axioms Clauses Used 

- puz029-1 -  0.0 11 -      - 

 

 

ηξαηεγηθή : Ν1 Resolution 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes puz003-1 47 0.0 7 13 2 

Yes puz002-1 16 0.0 11 19 4 

Yes puz001-3 56 0.0 11 285 3 

Yes puz012-1 16 0.0 17 12 0 

Yes puz001-1 390 0.0 14 152 2 

Average Time (ms) 105         

 

Γελ βξήθε ιχζε κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ην ηξέρνλ ππνινγηζηηθφ 

ζχζηεκα ζηα αθφινπζα πξνβιήκαηα κε ζηξαηεγηθή : Ν1 Resolution 

Solution Problems 
Time 
(ms) 

Rate Axioms Clauses Used 

- puz029-1 -  0.0 11 -      - 

 

ηξαηεγηθή : Hyperresolution 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes puz003-1 0 0.0 7 2 2 

Yes puz002-1 93 0.0 11 30 -  

Yes puz012-1 104 0.0 17 52 0 

Yes puz001-1 765 0.0 14 78 6 

Average Time (ms) 240,5         

 

Γελ βξήθε ιχζε κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ην ηξέρνλ ππνινγηζηηθφ 

ζχζηεκα ζηα αθφινπζα πξνβιήκαηα κε ζηξαηεγηθή : Hyperresolution 

Solution Problems 
  Time 
(ms) 

Rate Axioms Clauses Used 

- puz029-1  - 0.0 11 -       - 

- puz001-3 -  0.0 11       -      - 

 

ηξαηεγηθή : Input Resolution 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes puz003-1 1826 0.0 7 105 2 

Yes puz002-1 1311 0.0 11 101 4 

Yes puz001-3 125 0.0 11 92 1 

Yes puz012-1 63 0.0 17 34 0 

Yes puz001-1 63 0.0 14 70 1 

Average Time (ms) 677,6         
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Γελ βξήθε ιχζε κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ην ηξέρνλ ππνινγηζηηθφ 

ζχζηεκα ζηα αθφινπζα πξνβιήκαηα κε ζηξαηεγηθή Input Resolution 

Solution Problems 
Time 
(ms) 

Rate Axioms Clauses Used 

- puz029-1 -  0.0 11 -      - 

 

ηξαηεγηθή : Linear Resolution 

Γελ θαηάθεξε λα δψζεη ιχζε απφ κφλε ηεο ζε θαλέλα πξφβιεκα. 

 

ηξαηεγηθή : Linear Input Resolution 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes puz003-1 94 0.0 7 13 2 

Yes puz002-1 0 0.0 11 10 10 

Yes puz001-1 592 0.0 14 218 3 

         Average Time (ms) 228,6666667         

 

Γελ βξήθε ιχζε κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ην ηξέρνλ ππνινγηζηηθφ 

ζχζηεκα ζηα αθφινπζα πξνβιήκαηα κε ζηξαηεγηθή Linear Input Resolution 

Solution Problems 
  Time 
(ms) 

Rate Axioms Clauses Used 

- puz029-1 -  0.0 11 -      - 

- puz001-3  - 0.0 11      -     - 

- puz012-1 - 0.0 17       -     - 

 

 

ηξαηεγηθή : Set of  Support Resolution 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes puz003-1 156 0.0 7 19 2 

Yes puz002-1 15 0.0 11 10 10 

     Average Time (ms) 85,5         

 

Γελ βξήθε ιχζε κέζα ζε εχινγν ρξφληθν δηάζηεκα κε ην ηξέρνλ ππνινγηζηηθφ 

ζχζηεκα ζηα αθφινπζα πξνβιήκαηα κε ζηξαηεγηθή Set of  Support Resolution  

Solution Problems 
  Time 
(ms) 

Rate Axioms Clauses Used 

 -  puz029-1   0.0 11 -        - 

 -  puz001-3   0.0 11       -       - 

      - puz012-1  0.0 17       -       - 

      - puz001-1  0.0      14       -       - 
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Combination 1 : 

 Forward Subsumption Elimination 

 Unit Resolution 

 Ordered Resolution 

 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes puz003-1 109 0.0 7 5 2 

Yes puz001-3 0 0.0 11 5 1 

Yes puz012-1 16 0.0 17 3 0 

Yes puz001-1 16 0.0 14 5 1 

         Average Time (ms) 35,25         

 

Γελ βξήθε ιχζε ζηα αθφινπζα πξνβιήκαηα κε ην ζπλδπαζκφ ζηξαηεγηθψλ 

combination 1 

Solution Problems 
  Time 
(ms) 

Rate Axioms Clauses Used 

No  puz029-1 -  0.0 11 -      - 

No  puz02-1 -  0.0 11 -      - 

 

 

Combination 2 : 

 P1 Resolution 

 Ordered Resolution 

 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes puz003-1 78 0.0 7 5 2 

Yes puz001-3 0 0.0 11 11 1 

Yes puz012-1 0 0.0 17 17 0 

Yes puz001-1 16 0.0 14 11 1 

         Average Time (ms) 23,5         

 

Γελ βξήθε ιχζε ζηα αθφινπζα πξνβιήκαηα κε ην ζπλδπαζκφ ζηξαηεγηθψλ 

combination 2 

Solution Problems 
  Time 
(ms) 

Rate Axioms Clauses Used 

No  puz029-1 -  0.0 11 -      - 

No  puz02-1 -  0.0 11 -      - 
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Combination 3 : 

 N1 Resolution 

 Tautology Resolution 

 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes puz003-1 46 0.0 7 13 2 

Yes puz002-1 16 0.0 11 19 4 

Yes puz001-3 3104 0.0 11 285 3 

Yes puz012-1 10 0.0 17 12 0 

Yes puz001-1 16 0.0 14 11 1 

        Average Time (ms) 638,4         

 

Γελ βξήθε ιχζε κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ην ηξέρνλ ππνινγηζηηθφ 

ζχζηεκα ζηα αθφινπζα πξνβιήκαηα κε ην ζπλδπαζκφ ζηξαηεγηθψλ combination 3 

Solution Problems 
  Time 
(ms) 

Rate Axioms Clauses Used 

-  puz029-1 -  0.0 11 -      - 

 

Combination 4: 

 Set of  Support Resolution 

 Model Elimination 

 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes puz003-1 109 0.0 7 5 85 

Yes puz002-1 15 0.0 11 7 1 

Yes puz001-3 140 0.0 11 5 112 

Yes puz012-1 0 0.0 17 3 4 

Yes puz001-1 0 0.0 14 5 1 

     Average Time (ms) 52,8         

 

Γελ βξήθε ιχζε κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ην ηξέρνλ ππνινγηζηηθφ 

ζχζηεκα ζηα αθφινπζα πξνβιήκαηα κε ην ζπλδπαζκφ ζηξαηεγηθψλ combination 4 

 

Solution Problems 
  Time 
(ms) 

Rate Axioms Clauses Used 

-  puz029-1 -  0.0 11 -      - 
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Καηεγνξία Πξνβιεκάησλ General Algebra 

 

ηξαηεγηθή : Unit Resolution 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes Alg002-1 0 1.0 12 7 0 

Yes Alg004-1 47 0.5 8 15 0 

Yes Alg003-1 47 0.5 9 9 0 

Yes Alg005-1 46 0.0 11 7 0 

Yes Alg008-1 452 0.33 7 12 0 

Yes Alg007-1 31 0.00 8 5 0 

Yes Alg0010-1 63 1.00 12 7 0 

       Average Time (ms) 98         

 

ηξαηεγηθή : P1 Resolution 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes Alg002-1 15 1.0 12 6 0 

Yes Alg004-1 16 0.5 8 9 0 

Yes Alg003-1 16 0.5 9 0 0 

Yes Alg005-1 16 0.5 11 6 0 

Yes Alg008-1 16 0.33 7 7 0 

Yes Alg007-1 15 0.00 8 4 0 

Yes Alg010-1 32 1.00 12 6   0 

 Average Time (ms) 18         

 

 

ηξαηεγηθή : N1 Resolution 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes Alg002-1 15 1.0 12 2 0 

Yes Alg004-1 16 0.5 8 9 0 

Yes Alg003-1 0 0.5 9 3 0 

Yes Alg005-1 0 0.5 11 6 1 

Yes Alg008-1 15 0.33 7 7 0 

Yes Alg007-1 0 0.00 8 1 0 

Yes Alg010-1 15 1.00 12 7 0 

 Average Time (ms) 8,714285714         
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ηξαηεγηθή : Hyperresolution 

 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes Alg002-1 0 1.0 12 0 0 

Yes Alg004-1 0 0.5 8 0 0 

Yes Alg003-1 15 0.5 9 0 0 

Yes Alg005-1 0 0.5 11 0 0 

Yes Alg008-1 16 0.33 7 0 0 

Yes Alg007-1 15 0.00 8 0 0 

Yes Alg010-1 0 1.0 12 0 0 

 Average Time (ms) 6,571428571         

 

 

ηξαηεγηθή : Input Resolution 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes Alg002-1 16 1.0 12 2 0 

Yes Alg004-1 717 0.5 8 45 0 

Yes Alg003-1 15 0.5 9 3 0 

Yes Alg005-1 16 0.5 11 1 0 

Yes Alg008-1 15 0.33 7 32 0 

Yes Alg007-1 0 0.00 8 1 0 

Yes Alg010-1 16 1.0 12 2 0 

Average Time (ms) 113,5714286     

 

 

ηξαηεγηθή : Linear Resolution 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes Alg002-1 0 1.0 12 2 0 

Yes Alg004-1 16 0.5 8 9 0 

Yes Alg003-1 16 0.5 9 3 0 

Yes Alg005-1 0 0.5 11 1 0 

Yes Alg008-1 0 0.33 7 7 0 

Yes Alg007-1 0 0.00 8 1 0 

Yes Alg010-1 0 1.0 12 7 0 

 Average Time (ms) 4,571428571         
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ηξαηεγηθή : Linear Input Resolution 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes Alg002-1 16 1.0 12 2 0 

Yes Alg004-1 16 0.5 8 9 0 

Yes Alg003-1 15 0.5 9 3 0 

Yes Alg005-1 16 0.5 11 1 0 

Yes Alg008-1 0 0.33 7 7 0 

Yes Alg007-1 0 0.00 8 1 0 

Yes Alg010-1 16 1.0 12 2 0 

 Average Time (ms) 11,28571429         

 

 

ηξαηεγηθή : Setf of Support Resolution 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes Alg002-1 0 1.0 12 2 0 

Yes Alg004-1 15 0.5 8 9 0 

Yes Alg003-1 15 0.5 9 3 0 

Yes Alg005-1 32 0.5 11 1 0 

Yes Alg008-1 16 0.33 7 7 0 

Yes Alg007-1 0 0.00 8 1 0 

Yes Alg010-1 0 1.0 12 7 0 

 Average Time (ms) 11,14285714         

 

Combination 1 : 

 Forward Subsumption Elimination 

 Unit Resolution 

 Ordered Resolution 

 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes Alg002-1 0 1.0 9 3 0 

Yes Alg004-1 15 0.5 8 9 0 

Yes Alg003-1 31 0.5 9 9 0 

Yes Alg005-1 15 0.0 11 7 0 

Yes Alg008-1 16 0.33 7 7 0 

Yes Alg007-1 0 0.00 8 5 0 

Yes Alg0010-1 15 1.00 12 7 0 

 Average Time (ms) 13,14285714         
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Combination 2 : 

 P1 Resolution 

 Ordered Resolution 

 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes Alg002-1 0 1.0 12 3 0 

Yes Alg004-1 32 0.5 8 9 0 

Yes Alg003-1 16 0.5 9 9 0 

Yes Alg005-1 0 0.0 11 7 0 

Yes Alg008-1 15 0.33 7 7 0 

Yes Alg007-1 0 0.00 8 5 0 

Yes Alg0010-1 15 1.00 12 7 0 

 Average Time (ms) 11,14285714         

 

Combination 3 : 

 N1 Resolution 

 Tautology Resolution 

 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes Alg002-1 15 1.0 9 3 0 

Yes Alg004-1 16 0.5 8 9 0 

Yes Alg003-1 15 0.5 9 3 0 

Yes Alg005-1 15 0.0 11 1 0 

Yes Alg008-1 15 0.33 7 7 0 

Yes Alg007-1 0 0.00 8 1 0 

Yes Alg0010-1 0 1.00 12 2 0 

 Average Time (ms) 10,85714286         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    137 

Combination 4: 

 Linear Resolution 

 Tautology Resolution 

 

Solution Problems   Time (ms) Rate Axioms Clauses Used 

Yes Alg002-1 0 1.0 9 3 0 

Yes Alg004-1 0 0.5 8 9 0 

Yes Alg003-1 0 0.5 9 3 0 

Yes Alg005-1 15 0.0 11 1 0 

Yes Alg008-1 0 0.33 7 7 0 

Yes Alg007-1 0 0.00 8 1 0 

Yes Alg0010-1 15 1.00 12 2 0 

 Average Time (ms) 4,285714286         

 

 

 

 

 

Καηεγνξία Πξνβιεκάησλ  Logic Calculi 

 

 

 

ηξαηεγηθή : Unit Resolution 

Solution Problems 
  Time 
(ms) 

Rate Axioms Clauses Used 

Yes LCL030-1 16 0.75 5 6 -  

Yes LCL078-1 16 0.8 4 6 -  

Yes LCL073-1 0 1.0 2 6 -  

Yes LC074-1 16 1.0 2 6 -  

Yes LCL415-1 0 0.4 2 6 -  

Yes LCL002-1 16 0.75 2 6 -  

Yes LCL003-1 16 0.38 2 6 -  

         Average Time (ms) 11,42857         
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ηξαηεγηθή : P1 Resolution: 

Solution Problems 
  Time 
(ms) 

Rate Axioms Clauses Used 

Yes LCL030-1 16 0.75 5 3 -  

Yes LCL078-1 16 0.8 4 3 1 

Yes LCL073-1 16 1.0 2 3 - 

Yes LC074-1 16 1.0 2 3 -  

Yes LCL415-1 31 0.4 2 3 -  

Yes LCL002-1 0 0.75 2 3 -  

Yes LCL003-1 0 0.38 2 3 -  

         Average Time (ms) 13,571429         

 

ηξαηεγηθή : N1 Resolution: 

Solution Problems 
  Time 
(ms) 

Rate Axioms Clauses Used 

Yes LCL030-1 16 0.75 5 3 2 

Yes LCL078-1 10 0.8 4 3 2 

Yes LCL073-1 16 1.0 2 3 2 

Yes LC074-1 0 1.0 2 3 2 

Yes LCL415-1 16 0.4 2 3 2 

Yes LCL002-1 0 0.75 2 3 2 

Yes LCL003-1 0 0.38 4 3 2 

         Average Time (ms) 8,2857143         

 

 

ηξαηεγηθή : Hyperresolution 

Solution Problems 
  Time 
(ms) 

Rate Axioms Clauses Used 

Yes LCL030-1 16 0.75 5 -  -  

Yes LCL078-1 10 0.8 4 -  - 

Yes LCL073-1 16 1.0 2 -  -  

Yes LC074-1 0 1.0 2 -  -  

Yes LCL415-1 16 0.4 2 -  -  

Yes LCL002-1 0 0.75 2 -  -  

Yes LCL003-1 0 0.38 4 - -  

         Average Time (ms) 8,2857143         
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ηξαηεγηθή : Input Resolution 

 

Solution Problems 
  Time 
(ms) 

Rate Axioms Clauses Used 

Yes LCL030-1 47 0.75 5 9 1 

Yes LCL078-1 16 0.8 4 9  - 

Yes LCL073-1 15 1.0 2 9 -  

Yes LC074-1 16 1.0 2 9 -  

Yes LCL415-1 15 0.4 2 9 -  

Yes LCL002-1 15 0.75 2 9  - 

Yes LCL003-1 15 0.38 2 9  - 

         Average Time (ms) 19,857143         

 

 

 

ηξαηεγηθή : Linear Resolution 

Solution Problems 
  Time 
(ms) 

Rate Axioms Clauses Used 

Yes LCL030-1 0 0.75 5 1 -  

Yes LCL078-1 16 0.8 4 1 -  

Yes LCL073-1 0 1.0 2 1 -  

Yes LC074-1 0 1.0 2 1 -  

Yes LCL415-1 15 0.4 2 1 -  

Yes LCL002-1 0 0.75 2 1 -  

Yes LCL003-1 15 0.38 2 1 -  

         Average Time (ms) 6,5714286         

 

 

ηξαηεγηθή : Linear Input Resolution 

Solution Problems 
  Time 
(ms) 

Rate Axioms Clauses Used 

Yes LCL030-1 32 0.75 5 3 2 

Yes LCL078-1 16 0.8 4 3 2 

Yes LCL073-1 0 1.0 2 3 2 

Yes LC074-1 15 1.0 2 3 2 

Yes LCL415-1 15 0.4 2 3 2 

Yes LCL002-1 0 0.75 2 3 2 

Yes LCL003-1 0 0.38 2 3 2 

         Average Time (ms) 11,142857         
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ηξαηεγηθή : Setf of Support Resolution 

Solution Problems 
  Time 
(ms) 

Rate Axioms Clauses Used 

Yes LCL030-1 16 0.75 5 3 2 

Yes LCL078-1 16 0.8 4 3 2 

Yes LCL073-1 0 1.0 2 3 2 

Yes LC074-1 16 1.0 2 3 2 

Yes LCL415-1 0 0.4 2 3 2 

Yes LCL002-1 15 0.75 2 3 2 

Yes LCL003-1 0 0.38 2 3 2 

         Average Time (ms) 9         

 

Combination 1 : 

 Forward Subsumption Elimination 

 Unit Resolution 

 Ordered Resolution 

Solution Problems 
  Time 
(ms) 

Rate Axioms Clauses Used 

Yes LCL030-1 16 0.75 5 2 0 

Yes LCL078-1 16 0.8 4 2 0 

Yes LCL073-1 0 1.0 2 2 0 

Yes LC074-1 16 1.0 2 2 0 

Yes LCL415-1 0 0.4 2 2 0 

Yes LCL002-1 15 0.75 2 2 0 

Yes LCL003-1 0 0.38 2 2 0 

         Average Time (ms) 9         

 

Combination 2 : 

 P1 Resolution 

 Ordered Resolution 

 

Solution Problems 
  Time 
(ms) 

Rate Axioms Clauses Used 

Yes LCL030-1 0 0.75 5 2 0 

Yes LCL078-1 0 0.8 4 2 0 

Yes LCL073-1 15 1.0 2 2 0 

Yes LC074-1 0 1.0 2 2 0 

Yes LCL415-1 15 0.4 2 2 0 

Yes LCL002-1 0 0.75 2 2 0 

Yes LCL003-1 0 0.38 2 2 0 

         Average Time (ms) 4,2857143         
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Combination 3 : 

 N1 Resolution 

 Tautology Resolution 

 

Solution Problems 
  Time 
(ms) 

Rate Axioms Clauses Used 

Yes LCL030-1 0 0.75 5 3 2 

Yes LCL078-1 0 0.8 4 3 2 

Yes LCL073-1 0 1.0 2 3 2 

Yes LC074-1 0 1.0 2 1 0 

Yes LCL415-1 15 0.4 2 1 0 

Yes LCL002-1 0 0.75 2 3 2 

Yes LCL003-1 15 0.38 2 3 2 

         Average Time (ms) 4,2857143         

 

Combination 4: 

 Linear Resolution 

 Pure Literal 

 

Solution Problems 
  Time 
(ms) 

Rate Axioms Clauses Used 

Yes LCL030-1 0 0.75 5 3 2 

Yes LCL078-1 0 0.8 4 3 2 

Yes LCL073-1 0 1.0 2 3 2 

Yes LC074-1 0 1.0 2 1 0 

Yes LCL415-1 15 0.4 2 1 0 

Yes LCL002-1 0 0.75 2 3 2 

Yes LCL003-1 0 0.38 2 3 2 

         Average Time (ms) 2,1428571         
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Παπάπηημα B 

O ACTP απνηειείηαη απφ ηα βαζηθά αξρεία γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

θαη αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην παξαζπξηθφ πεξηβάιινλ. 

Η δνκή ησλ αξρείσλ ηνπ ACTP είλαη: 

1. Αctp.lsp: 

Δίλαη ην θχξην αξρείν ζην νπνίν γίλνληαη load ηα βαζηθά αξρεία γηα ηελ 

δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ ACTP θαζψο θαη ην παξαζπξηθφ πεξηβάιινλ 

ηνπ.   

2. Φάθεινο Files πνπ πεξηέρεη : 

1. Φάθειν Base: πεξηέρεη ηα αξρεία κε βάζε απηά γίλεηαη ε 

επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο 

2.  Φάθειν Strat: Πεξηέρεη φιεο ηηο ζηξαηεγηθέο πινπνηεκέλεο αλ 

θαηεγνξία 

3. Φάθεινο Interface:πεξηέρεη φινπο θψδηθεο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ παξαζπξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ACTP 

4. Φάθεινο Problems:πεξηέρεη φια ηα πξνβιήκαηα απφ ηελ 

βηβιηνζήθε TPTP πνπ έρνπλ κεηαηξαπεί κε κνξθή .(lsp)  κέζσ 

ηνπ Αctrans έηζη ψζηε λα  κπνξεί λα δηαβάζεη ν ACTP. 

5. Φάθεινο Axioms: πεξηέρεη φια ηα αμηψκαηα πνπ έρνπλ 

κεηαηξαπεί θαη απηά ζε κνξθή (.lsp) θαη ηα νπνία θνξηψλνληαη 

καδί κε κεξηθά πξνβιήκαηα. 

 

 

 



 

    143 

Γεκηνπξγία άκεζα εθηειέζηκεο κνξθήο πξνγξάκκαηνο .exe 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε αιιαγέο είηε ζηνπο βαζηθνχο 

θψδηθεο ή ζε θψδηθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην interface γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

εθηειέζηκνπ ζα πξέπεη λα θάλνπκε ηα εμήο: 

 

1.Κάλνπκε compile  (compile-file "C:/actp/actp.lsp" :load 

t)ζηελ Lispworks 

2.Γεκηνπξγνχκε έλα αξρείν  script.lsp 

3. cd Program files\lispworks lispworks-4450.exe –init 

C:\actp\script.lsp 

4.Γεκηνπξγείηαη ε εηθφλα ζην c:\program Files\lispworks 

 

 

To αξρείν script.lsp ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο: 

 

(in-package "CL-USER") 

 

(load-all-patches) 

 

;; Load the compiled file actp. Should be in the same  

 

;; directory as this script. 

 

(load (current-pathname "actp" nil)) 

 

;; Now deliver the application itself to create the image actp 

 

(deliver 'play-actp "actp" 0 :interface :capi) 

 

(quit) 
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