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Dokumentace programu PrenEx
PrenEx je program napsaný v jazyce Prolog, spustitelný pod implementací SWI-Prolog (s drobnými 
úpravami i v jiných). Dokáže převést schéma formule predikátové logiky 1. řádu do prenexního 
tvaru, jádro převedené formule pak volitelně i do disjunktního či konjunktivního normálního tvaru.

Zadání

Zápočtový program bude schopen ze vstupu načíst schéma formule predikátové logiky a převést ji 
do prenexního tvaru (tj. tvaru (Q1x1)...(Qnxn)f, kde Qi je existenční či obecný kvantifikátor, x1,..., xn 
jsou navzájem různé proměnné a f je otevřená formule). Přičemž jádro, otevřená formule f, bude 
navíc volitelně v normální formě. Převedenou formuli poté opět vypíše v zavedeném formátu na 
výstup.

Formát vstupu a výstupu

Schéma formule se v základu drží konvencí užívaných pro zápis predikátových formulí:
• Máme k dispozici spojky negace (zapisujeme tildou, tj. ‚~’), konjunkce ‚&’, disjunkce ‚|’, 

implikace ‚->‘ a ekvivalence ‚<->‘. Spojky mají obvyklou prioritu (negace > konjunkce > 
disjunkce > ekvivalence > implikace), v zápisu lze díky tomu vynechávat závorky bez újmy 
na jednoznačnosti (tedy např. A & (B & C) lze stručněji zapsat jako  A & B & C).

• Schémata atomických formulí mají tvar Název(proměnná1, proměnná2, …). Jméno 
formule tvoří alfanumerické znaky a začíná velkým písmenem. Názvy proměnných 
(alfanumerické znaky, začínají malým písmenem), které se ve formuli vyskytují, jsou 
uvedeny v závorkách za jménem formule. Pokud formule neobsahuje proměnnou, lze 
závorky vynechat.

• Kromě toho lze užít obecného kvantifikátoru ‚*‘ a existenčního kvantifikátoru ‚#‘ . 
Kvantifikované proměnné (stejný formát jako v zápisu formulí) se uvádějí do čárkami 
oddělovaného seznamu za znak kvantifikátoru, tedy není nutné před každou proměnnou 
umisťovat znak kvantifikátoru.

• Zápis schématu formule lze zpřehlednit užitím bílých znaků mezery či tabulátoru, které jsou 
ignorovány.

• Zápis schématu formule končí s koncem vstupu či znakem konce řádku ‚\n‘.

Práce s programem

Program lze spustit konzultací souborů „prenex.pl“ (pouze převod do prenexního tvaru), 
„prenex_cnf.pl“ (převod do prenexního tvaru a jádra do CNF) či „prenex_dnf.pl“ (dtto, akorát 
DNF), které po spuštění čekají na uživatelský vstup formule, po jehož ukončení jej zpracují a 
výsledek vypíší na uživatelský výstup. Alternativně lze konzultovat soubor „main.pl“ a dotazem 
prenex(+VstupníStream, +VýstupníStream, +TypNormalizaceJádra) navolit požadované 
parametry, kde TypNormalizaceJádra může nabývat atomických hodnot none, cnf či dnf. Pokud 
chceme pracovat pouze s uživatelským vstupem a výstupem, lze zvolit zkratku 
prenex(+TypNormalizaceJádra).

http://en.wikipedia.org/wiki/Prenex_normal_form
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Algoritmy

Převod do prenexního tvaru

Postup převodu do prenexního algoritmu vychází principiálně ze standardního algoritmu:

pa) Nahraď podformuli její variantou.
pb) Nahraď podformuli ¬(Qx)ψ  za (Q‘x)¬ψ.
pc) Nahraď podformuli (Qx)ψ ◊ χ za (Qx)(ψ ◊ χ), není-li x volná v χ.
pd) Nahraď podformuli ψ ◊ (Qx)χ za (Qx)(ψ ◊ χ), není-li x volná ve ψ.
pe) Nahraď podformuli (Qx)ψ → χ za (Q‘x)(ψ → χ), není-li x volná v χ.
pf) Nahraď podformuli ψ → (Qx)χ za (Qx)(ψ → χ), není-li x volná v ψ.

Q a Q‘ značí kvantifikátor a jeho inverzi (obecný za existenciální a naopak), ◊ pak konjunkci či 
disjunkci.

Výše popsaný algoritmus je realizován průchodem stromu formule do hloubky s postupným 
nahrazováním kořenů podstromů. Před samotným průchodem jsou všechny vázané proměnné pro 
zjednodušení přejmenovány tak, aby jejich název byl globálně unikátní (tím je vyřešeno pa)). 
Ekvivalence jsou před samotným převodem převedeny na konjunkci implikace a obrácené 
implikace (tento převod vyžaduje zkopírování vnitřních formulí a přejmenování vázaných 
proměnných tak, aby jejich jméno bylo unikátní pro korespondující větve).

Převod jádra do normálního tvaru

Algoritmus převodu jádra formule do CNF, resp. DNF je opět standardní:

NF1 Měň, dokud to jde, podformuli tvaru (φ → ψ) na (¬φ ∨ ψ), pak pokračuj s dalším 
bodem.

NF2 Měň, dokud to jde, podformuli tvaru ¬¬φ na φ, ¬(φ ◊ ψ) na (¬φ ◊‘ ¬ψ), pak 
pokračuj s dalším bodem.

NF3 Měň, dokud to jde, podformuli tvaru (φ ◊‘ (ψ ◊ χ)) či ((ψ ◊ χ) ◊‘ φ) na ((φ ◊‘ ψ) ◊ ( φ 
◊‘ χ)).

Symboly ◊ a ◊‘ značí konjunkci a disjunkci, resp. disjunkci a konjunkci (podle toho, zda-li chceme 
CNF či DNF).

Postup výpočtu je podobný, akorát s tím, že se nejdříve nahrazuje, a pak se výpočetní procedura 
spouští na již nahrazeném kořeni podstromu.

Struktura programu

• main.pl – hlavní podprogram, volá jednotlivé části výpočtu.

• tokenizer.pl – převádí znakový vstup do rozdílového seznamu tokenů.

• grammar.pl – gramatika formulí v Greibachové normálním tvaru popsaná v DCG, zajišťuje 
konstrukci derivačního stromu formule.

• treeconversion.pl – převádí derivační strom formule na jednodušší výrazový strom, se 
kterým se dále pracuje.

• bindednormalization.pl – přejmenovává všechny vázané proměnné ve formuli tak, aby měli 

http://en.wikipedia.org/wiki/Definite_clause_grammar
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unikátní jméno. Navíc převádí ekvivalenci.

• prenexsearch.pl – převádí do prenexního tvaru dle výše popsaného algoritmu.

◦ prenexrules.pl – obsahuje pravidla pro prenexní převod.

• normalization.pl – převádí jádro do normálního tvaru.

• treetostringconversion.pl – konstruuje výstupní řetězec průchodem výrazového stromu.

• utils.pl – pomocné predikáty pro práci s rozdílovými seznamy.

• prenex.pl, prenex_cnf.pl, prenex_dnf.pl – zkratky.

Testovací příklady

Po konzultací souboru „tests.pl“ dojde ke spuštění několika testovacích příkladů, které jsou 
zadefinovány v souborech „testformulae.txt“ a „testnorms.pl“. Zpracování probíhá tak, že testovací 
program načte jeden řádek čili formuli ze souboru „testformulae.txt“ a k němu jeden term ze 
souboru „testnorms.pl“, specifikující typ následné normalizace jádra formule. Po vyčerpání 
posledního termu se zpracování zastaví.

Příklady jsou seřazeny vzestupně dle složitosti a náročnosti. Zejména poslední příklad může mít 
poněkud větší nároky na velikost přiděleného zásobníku či prostor pro výpis výsledku.
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