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4 CAPÍTULO 1. LÓGICA PROPOSICIONAL EM ISABELLE

1.1 Introdução

O sistema Isabelle ([1], [3]) foi desenvolvido por Lawrence C. Paulson (Universidade de
Cambridge, Reino Unido) e Tobias Nipkow (Universidade Técnica de Munique, Alemanha)
e pode obter-se no endereço http://www.cl.cam.ac.uk/Research/HVG/Isabelle/. É um
ambiente genérico que permite a representação e utilização de sistemas dedutivos para dife-
rentes lógicas. As lógicas tanto podem ser as muitas que estão já dispońıveis no sistema como
novas lógicas concebidas pelo utilizador. Na sequência, o ambiente de invocação do Isabelle é
a linha de comando em sistemas operativos do tipo unix (ou Linux). Um outro ambiente útil
é a ferramenta Proof General que, em particular, pode servir de interface ao sistema Isabelle.
Esta ferramenta encontra-se dispońıvel no endereço http://proofgeneral.inf.ed.ac.uk.

O sistema Isabelle é implementado sobre a linguagem de programação funcional SML, ou seja,
o sistema Isabelle é constrúıdo sobre uma implementação do cálculo-λ com tipos. Este facto
justifica estarem dispońıveis no sistema os construtores próprios do cálculo-λ e os construtores
de tipos. A sua utilização em Isabelle é útil sobretudo para a definição da sintaxe da lógica
objecto. Em particular, cada conectivo e operador é representado como uma função que às
fórmulas argumento associa a fórmula resultado. No entanto, não é necessário conhecimento
aprofundado deste cálculo para utilizar o sistema Isabelle.

A representação de um sistema dedutivo para uma determinada lógica é efectuada codifi-
cando as fórmulas e regras de inferência numa outra lógica, designada por metalógica. As
fórmulas da metalógica são designadas por metafórmulas. A lógica que se pretende definir
designa-se lógica objecto. Em Isabelle a metalógica é designada por Pure, uma lógica in-
tuicionista de ordem superior, definida em SML. A linguagem da lógica objecto é obtida,
como se referiu, declarando as funções que representam as fórmulas atómicas, os conectivos
e os operadores relevantes. As fórmulas da lógica objecto são entendidas como metafórmulas
atómicas. As regras de inferência da lógica objecto são codificadas como axiomas da me-
talógica (metafórmulas) e a representação de um sistema dedutivo para a lógica objecto
designa-se por teoria. A definição e utilização de teorias usa mecanismos disponibilizados
pelo sistema, tais como: primitivas para definição da sintaxe de lógicas objecto, gestão do es-
tado da demonstração e seus subobjectivos, algoritmo de unificação de ordem superior, tipos
úteis para a definição de termos e fórmulas (por exemplo logic), primitivas de construção
modular de teorias, etc. No apêndice ?? desenvolvem-se alguns tópicos mais espećıficos. Em
particular, descrevem-se alguns conceitos do cálculo-λ com o objectivo de permitir ao leitor
interessado em lógica, mas que desconheça este cálculo, entender o seu uso na definição de
teorias.

Em geral, como se verá, depois de definida a representação de um sistema dedutivo numa
teoria, estabelecem-se (em Isabelle) metafórmulas que decorrem dessa teoria. Essas me-
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tafórmulas significam que determinadas fórmulas são consequência, nesse sistema dedutivo,
de determinadas hipóteses. Designaremos o processo de estabelecer essas metafórmulas em
Isabelle por demonstração. A demonstração poderá ser automática ou assistida (interactiva).
Muitas vezes a demonstração assistida segue um percurso que replica uma derivação no sis-
tema original. Os mecanismos básicos usados em Isabelle em demonstrações são unificação
e resolução, como se verá adiante.

Nas secções que se seguem apresenta-se em primeiro lugar uma representação, em Isabelle,
do sistema dedutivo Np e, de seguida, apresentam-se, a propósito de diversos exemplos, os
comandos que permitem efectuar demonstrações. É importante notar que a maioria dos
conceitos e técnicas aqui referidos são genéricos e aplicam-se a qualquer lógica. Referem-
se também outras representações de sistemas dedutivos proposicionais, em particular o do
cálculo de sequentes e o de tableaux. O cálculo de sequentes é particularmente apropriado
para ilustrar formas de demonstração automática que serão depois adaptadas aos outros
sistemas dedutivos.

1.2 Representação do sistema de dedução natural Np

Nesta secção apresenta-se uma teoria Isabelle que codifica o sistema dedutivo Np. Neste
caso a lógica objecto é, portanto, a lógica proposicional. Recorde-se que há que definir a
linguagem e as regras de inferência. A definição da linguagem compreende a declaração das
funções que representam os conectivos e as regras correspondem aos axiomas da metalógica
que caracterizam essa teoria.

O ficheiro correspondente PROPOSICIONAL.thy1 que constitui a teoria associada ao sistema
dedutivo Np tem o seguinte conteúdo:

PROPOSICIONAL = Pure +

types
o

arities
o :: logic

1Todas as teorias aqui desenvolvidas podem ser obtidas electronicamente em
www.math.ist.utl.pt/∼fmd/lc05-06/teoriasisabelle
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consts

Trueprop :: o => prop ("( )"5)
verum, falsum :: o

(* Construtores *)

neg :: o => o ("∼ "[40] 40)
conj :: [o, o] => o (" & "[36,35] 35)
disj :: [o, o] => o (" | "[31,30] 30)
imp :: [o, o] => o (" --> "[26,25] 25)
eq :: [o, o] => o (" <-> "[26,25] 25)

rules (* Deduç~ao Natural N p *)

conjI "[| P; Q |] ==> P&Q"
conjEd "P&Q ==> P"
conjEe "P&Q ==> Q"

disjId "P ==> P|Q"
disjIe "Q ==> P|Q"
disjE "[| P|Q; P ==> R; Q ==> R |] ==> R"

impI "(P ==> Q) ==> P-->Q"
impE "[| P-->Q; P |] ==> Q"

absurdo "((P --> falsum) ==> falsum) ==> P"

(* Abreviaturas *)

verum def "verum == falsum-->falsum"
neg def "∼P == P-->falsum"
eq def "P<->Q == (P-->Q) & (Q-->P)"

end

A teoria acima é uma extensão de Pure (a metalógica) a que se acrescentam declarações
e meta-axiomas. Em Pure estão predefinidos o tipo das metafórmulas que é prop e os
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construtores de metafórmulas, em particular a meta-implicação (==>). Declara-se nesta
teoria o tipo adicional o que será o tipo das fórmulas da lógica objecto. A função Trueprop
associa a cada fórmula a metafórmula correspondente, como se referirá adiante.

As fórmulas atómicas da lógica objecto, neste caso a lógica proposicional, são verum, falsum e
também qualquer nome (A, B, C,...), pois o sistema considera que, por omissão, qualquer nome
não declarado é do tipo o. As outras fórmulas são obtidas à custa dos construtores de fórmulas
neg, conj, disj, imp e eq com representação sintáctica alternativa ∼A, A&B, A|B, A-->B e
A<->B. Estes construtores são funções. Por exemplo neg é uma função unária que associa
a cada fórmula A a fórmula neg(A). A declaração neg:: o => o especifica precisamente a
aridade da função. Note-se que => é um construtor de tipos e, neste exemplo, o => o
representa o tipo das funções unárias de fórmulas em fórmulas. A fórmula neg(A) pode ser
escrita também como ∼A. A representação sintáctica alternativa é especificada na mesma
linha em que se declara a função, entre aspas e usando o śımbolo para representar os
argumentos. Assim, "∼ " é a representação sintáctica alternativa para neg(A) e consiste em
preceder o argumento por ∼. A representação sintáctica alternativa para conj é especificada
por " & " e consiste em colocar & entre os dois argumentos. A declaração conj:: [o,o]
=> indica que conj é uma função com duas fórmulas por argumento e resultado em fórmulas.
Neste caso [o,o] => é uma abreviatura conveniente de o==>(o==>o).

Na definição destes construtores indicam-se também as respectivas precedências e tipo de
associatividade. Para a conjunção, por exemplo, a referência [36,35] 35 implica associ-
atividade à direita e o valor 35 corresponde a uma prioridade. A conjunção tem maior
precedência que qualquer outro conectivo com prioridade inferior (por exemplo, a disjunção
que tem prioridade 32). Os outros casos são semelhantes. Este assunto é referido com mais
detalhe no apêndice ??.

As regras de inferência, e em particular as do sistema Np, são escritas usando a meta-
implicação (ou seja, a implicação da metalógica, representada por ==>). Informalmente
H==>C significa que se estabelece C desde que se tenha estabelecido H. Usa-se ainda a notação
[|H1;H2;...;Hn|]==>C para abreviar H1==>(H2==>(...(Hn==>C)...)) com o significado
de que estabelece C desde que se tenha previamente estabelecido H1,H2,...,Hn. Desta forma,
[|H1;H2;...;Hn|]==>C representa uma regra de inferência e, como é usual, H1,H2,...,Hn
designam-se por premissas dessa regra e C por conclusão. Em particular, se as premissas
e conclusão corresponderem a fórmulas da lógica objecto, é útil entender a meta-fórmula
[|H1;H2;...;Hn|]==>C como significando que se obtém uma demonstração de C a partir de
demonstrações de H1,H2,...,Hn.

Por exemplo, a regra da eliminação da conjunção à direita é representada por P&Q==>P (tem
uma única premissa P&Q). Significa que se obtém uma demonstração de P a partir de uma
demonstração de P&Q.
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Uma questão técnica que é necessário referir é que a meta-implicação ==> corresponde a
um construtor de metafórmulas, devendo ter metafórmulas por argumento. Assim, à par-
tida, P&Q==>P não é uma metafórmula bem formada porque os argumentos são do tipo o
(fórmulas) e não do tipo prop. A metafórmula bem formada correspondente é, de facto,
Trueprop(P&Q)==>Trueprop(Q) onde se usa a função Trueprop que, a cada fórmula asso-
cia uma metafórmula. No entanto, como se pode verificar na teoria acima, a representação
sintáctica alternativa de Trueprop(A) é simplesmente o argumento A. Assim, P&Q==>P cor-
responde a uma representação alternativa mais simples de Trueprop(P&Q)==>Trueprop(Q).
Daqui em diante assume-se que, dependendo do contexto, uma fórmula pode ser uma repre-
sentação mais simples da metafórmula correspondente, pelo que não haverá necessidade de
tornar a usar Trueprop explicitamente.

Um outro exemplo de regras é a regra [|P;Q|]==>P&Q da introdução da conjunção que
tem duas premissas P e Q e significa que se obtém uma demonstração de P&Q a partir de
demonstrações de P e de Q.

Falta referir que estas regras têm um nome: conjEd para o primeiro exemplo e conjI para
o segundo exemplo.

Note-se no entanto que, em geral, nas regras podem ocorrer metafórmulas quaisquer. Por
exemplo, a regra (P==>Q) ==> P-->Q (designada por impI) tem como premissa uma meta-
fórmula não atómica e corresponde à introdução da implicação. Afirma que se estabelece
P-->Q desde que seja posśıvel estabelecer Q a partir de P. Dito de outra forma, obtém-se
uma demonstração de P-->Q se for posśıvel obter uma demonstração de Q a partir de uma
demonstração de P. Isto é o mesmo que afirmar que se obtém uma demonstração de P-->Q
se for posśıvel obter uma demonstração de Q que use P como hipótese.

As outras regras podem ser interpretadas de modo semelhante.

Às definições por abreviatura está também associada uma regra escrita usando meta-igualdade
(ou seja, a igualdade na metalógica, representada por ==). Em particular a definição da equi-
valência por abreviatura, P<->Q == (P-->Q) & (Q-->P) significa que as duas fórmulas são
idênticas. Operacionalmente é posśıvel substituir fórmulas onde ocorre <-> pelas fórmulas
correspondentes, como se verá adiante.

É importante notar que os nomes P, Q, ... que ocorrem nas regras anteriores são variáveis
sobre fórmulas, ou seja, podem ser substitúıdos por qualquer fórmula. Por exemplo, a regra
[|P;Q|]==>P&Q significa que para estabelecer a conjunção de duas quaisquer fórmulas há que
estabelecer cada uma delas. Em Isabelle as variáveis sobre fórmulas são designadas variáveis
esquema e são prefixadas por ?. Assim, a regra anterior é representada internamente por
[|?P;?Q|]==>?P&?Q. Fórmulas onde ocorram variáveis esquema, como por exemplo ?P&?Q,
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designam-se fórmulas esquema. O sistema permite que se omita o śımbolo ? ao escrever as
regras em teorias.

A descrição de como especificar teorias e do significado de palavras chave tais como global,
types, arities e consts encontra-se no apêndice ?? onde se refere com mais detalhe o
conteúdo deste tipo de ficheiros.

Para utilizar a teoria PROPOSICIONAL.thy há que iniciar o Isabelle indicando que se pretende
usar a metalógica Pure (digitando isabelle Pure na linha de comando) e, depois de iniciado
o Isabelle, carregar o ficheiro correspondente (digitando use thy "nome do ficheiro"):

isabelle Pure
...
> use thy "PROPOSICIONAL";
...

A partir de agora é posśıvel utilizar as regras anteriormente definidas. Para confirmar que
aos nomes atribúıdos às regras está associado o axioma (da metalógica) pretendido podemos
avaliar seu valor. A avaliação de expressões é efectuada escrevendo a expressão seguida de ;.
No exemplo seguinte avalia-se o valor de impE, respondendo o Isabelle com o valor associado
a este nome:

> impE;
val it = "[| ?P-->?Q; ?P |] ==> ?Q": Thm.thm

Recorda-se que o Isabelle está implementado sobre a linguagem de programação funcional
SML (ver [2]) e que a interacção é por intermédio de um interpretador que apresenta o
resultado da avaliação de expressões. A variável it contém o resultado da última expressão
avaliada.

Para sair da sessão Isabelle recorre-se a quit() (seguido de ;).

Como se referiu, nestas regras as variáveis aparecem prefixadas por ?, significando que são
variáveis esquema, ou seja que podem ser substitúıdas por qualquer fórmula. A forma como,
em cada situação, são substitúıdas as variáveis esquema é definida pelo mecanismo de uni-
ficação do sistema Isabelle. O termo unificação refere-se à solução de equações sintácticas,
assunto que será abordado adiante.
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1.3 Introdução à demonstração assistida

Em Isabelle estabelecem-se meta-fórmulas, designadas por objectivos (ou subobjectivos) apli-
cando tácticas que dão, por sua vez, origem a novos subobjectivos. Um exemplo de subob-
jectivo, neste caso numerado por 1, é a meta-fórmula

1. [| A; B; C |] ==> (A & B) & C

Significa, como seria de esperar, que há que estabelecer (A&B)&C a partir das hipóteses A, B
e C. A forma mais comum de estabelecer objectivos neste sistema é reproduzir derivações do
sistema dedutivo original (neste caso Np) constrúıdas usando derivação inversa. Trata-se de
reproduzir derivações efectuadas no sentido contrário do usual, ou seja, da conclusão para as
hipóteses. Uma derivação constrúıda dessa forma foi já apresentada na secção ??.

Neste exemplo, a conclusão (A&B)&C decorre da aplicação da regra da introdução
da conjunção, designada por conjI e que é o meta-axioma [|?P;?Q|]==>?P&?Q. A
aplicação desta regra ao subobjectivo anterior compreende primeiro a identificação
de quais as fórmulas relevantes para ?P e ?Q. Para tal o sistema compara a con-
clusão ?P&?Q da regra com a conclusão (A&B)&C do subobjectivo e resolve a equação
sintáctica ?P&?Q = (A&B)&C, ou seja, unifica ?P&?Q com (A&B)&C encontrando como
solução ?P=A&B e ?Q=C. Assim, com estas substituições, obtém-se o caso particular
[|A&B;C|]==>(A&B)&C da regra anterior, que significa que para deduzir (A&B)&C há
que estabelecer as premissas A&B e C. O sistema apresenta estas premissas como dois
novos subobjectivos. Este comportamento, unificação conveniente e apresentação
dos novos subobjectivos, designa-se por resolução.

A resolução é obtida em Isabelle por intermédio da táctica de resolução resolve tac. Neste
exemplo a regra relevante é conjI, aplicada ao subobjectivo 1. Para tal o utilizador digita

> by (resolve tac [conjI] 1);

obtendo os seguintes subobjectivos como resposta:

1. [| A; B; C |] ==> A & B
2. [| A; B; C |] ==> C

Há que notar que, aqui e no restante texto, os comandos digitados pelo utilizador se encon-
tram em linhas iniciadas por > e terminadas por ;. O śımbolo > é a prompt do sistema e não
é digitado pelo utilizador. O śımbolo ; indica a terminação do comando e deve ser digitado.
As linhas que não começam por > correspondem à resposta do sistema.
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Neste caso, o primeiro dos dois novos subobjectivos pode ser estabelecido repetindo a aplicação
da táctica de resolução (com a mesma regra). Quanto ao segundo, trata-se de estabelecer C
a partir de A, B e C. A táctica utilizada nesse caso designa-se por táctica de unificação com
hipóteses (assume tac). Digitando

> by (assume tac 2);

o sistema responde apresentando apenas o primeiro subobjectivo que é o único que falta
estabelecer:

1. [| A; B; C |] ==> A & B

A táctica de unificação com hipóteses compara sintácticamente a conclusão do subobjectivo
com as hipóteses presentes no lado esquerdo desse subobjectivo. Neste exemplo a comparação
sintáctica é trivial pois existe uma hipótese (C) igual à fórmula que se pretende estabelecer.
Em geral táctica de unificação com hipóteses envolve formas mais complexas de unificação
como se verá na secção 1.3.4.

Em resumo, se designarmos por estado da demonstração a lista de subobjectivos a estabelecer
em cada passo, a demonstração em Isabelle é concretizada por intermédio da aplicação de
tácticas (tactics) que são funções que transformam estados de demonstração em novos estados
de demonstração2. As tácticas3 são de dois tipos: a táctica de unificação com hipóteses
e a táctica de resolução. A táctica de unificação com hipóteses compara a conclusão do
subobjectivo em questão com as hipóteses existentes, da esquerda para a direita, envolvendo
eventualmente unificação. A táctica de resolução aplica (no sentido inverso) uma regra
unificando convenientemente a conclusão do subobjectivo presente com a conclusão da regra
e devolve os próximos subobjectivos a estabelecer.

Descreve-se seguidamente a sintaxe destas tácticas:

• táctica de unificação com hipóteses aplicada ao subobjectivo i: assume tac i

• táctica de resolução da conclusão de regra aplicada ao subobjectivo i: resolve tac
[regra] i.

Nesta táctica pode também usar-se a forma resolve tac [regra1,regra2,...] i contendo uma lista

de regras que são aplicadas sucessivamente até se encontrar a primeira cuja conclusão unifica com o

subobjectivo em questão. Nos exemplos iniciais deste livro conhece-se, em geral, qual a regra a aplicar

pelo que nesses exemplos a táctica é sempre usada com uma lista com uma só regra (resolve tac

[regra] i). A utilização de listas de regras é referida na secção 1.4.4.

2Em rigor pode haver mais de um estado alternativo de demonstração, como se verá na secção 1.4.4.
3Existem mais tipos de tácticas (ver secção 1.4.2).
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Estas tácticas são aplicadas ao estado actual da demonstração usando o comando by (por
exemplo by (assume tac 2)). Os outros comandos relevantes são:

• indicação inicial de que se pretende começar uma demonstração da metafórmula: Goal
"metafórmula"

• anulação da aplicação da última táctica: undo()

• resultado da demonstração (no caso de sucesso): result().

Falta ainda referir que as tácticas podem falhar por não ser posśıvel a unificação em causa.
Por exemplo, quer a táctica de unificação com hipóteses quer a táctica de resolução usando
a regra da introdução da implicação falham para o objectivo 1 anterior:

1. [| A; B; C |] ==> A&B
> by (assume tac 1);
*** by: tactic failed
Exception- ERROR raised
>
> by (resolve tac[impI] 1);
*** by: tactic failed
Exception- ERROR raised

A lista de comandos e tácticas referidos não é, naturalmente, exaustiva sendo útil consultar
[3]. No entanto, estes são os comandos e tácticas básicos que serão usados adiante.

1.3.1 Introdução da implicação

O primeiro exemplo de demonstração em Isabelle usando a teoria PROPOSICIONAL.thy es-
clarece a utilização da regra da introdução da implicação. Antes de começar a demonstração
há que invocar o sistema Isabelle, usando a teoria que representa o sistema dedutivo Np:

isabelle Pure
...
> use thy "PROPOSICIONAL";
...

Por facilitar a compreensão das fórmulas envolvidas será indicado ao Isabelle, neste exemplo,
que não deverá simplificar parênteses. Para tal há que efectuar o seguinte comando4

4Alternativamente poder-se-ia executar show brackets := true;. Naturalmente show brackets :=

false; tem o efeito oposto.
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> set show brackets;

Pretende-se agora estabelecer que `Np A → (B → (C → (A ∧ B) ∧ C)). A metafórmula
correspondente é, simplesmente, A-->(B-->(C-->(A&B)&C)). A indicação de que este é o
objectivo a demonstrar obtém-se digitando

> Goal "A-->(B-->(C -->((A&B)&C)))";

O sistema responde com a seguinte informação:

Level 0
(A-->(B-->(C-->((A&B)&C))))
1. (A-->(B-->(C-->((A&B)&C))))
val it = [] : Thm.thm list

A primeira linha indica a profundidade da demonstração (o número de passos até agora
efectuados). Na segunda linha recorda-se o objectivo que se pretende estabelecer. Na terceira
linha, encontra-se o objectivo actual que é o resultado a estabelecer e está numerado por 1.
Finalmente, a última linha corresponde ao resultado da invocação do comando Goal que,
neste caso, é a lista vazia ([]). Na secção 1.3.3 referem-se situações em que esta lista não é
vazia.

O subobjectivo actual, numerado por 1, é (A-->(B-->(C-->((A&B)&C)))). A derivação
correspondente em Np tem esta fórmula por conclusão e ela resulta da aplicação da regra da
introdução da implicação, usando a hipótese A. Em Isabelle, reproduz-se no sentido inverso a
derivação correspondente. Assim, o primeiro passo corresponde à aplicação de resolução com
impI, ou seja, com (?P==>?Q)==>?P-->?Q. A táctica de resolução, usando impI, unifica como
se referiu, a conclusão da regra (?P-->?Q) com (A-->(B-->(C-->((A&B)&C)))) obtendo
como solução ?P=A e ?Q=B-->(C-->((A&B)&C))). Assim, com estas substituições, obtém-se
o caso particular (A==>B-->(C-->((A&B)&C))))==>A-->(B-->(C-->((A&B)&C)))) de impI.
Neste caso tem-se que, para obter o subobjectivo original A-->(B-->(C-->((A&B)&C)))) há
que estabelecer B-->(C-->((A&B)&C))) a partir de A. É este o subobjectivo apresentado,
como se confirma de seguida.

by (resolve tac [impI] 1);

O sistema responde com a seguinte informação5

Level 1 (1 subgoal)
(A-->(B-->(C-->((A&B)&C))))

5Omite-se no restante texto a última linha val it = () : unit. Em SML este é o resultado que se
associa a comandos que alteram o estado do programa.
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1. (A ==> (B-->(C-->((A&B)&C))))
val it = () : unit

O novo subobjectivo é A ==> (B-->(C-->((A&B)&C)))) e significa como se referiu que há
que demonstrar B-->(C-->((A&B)&C))) podendo usar-se a hipótese A. Diz-se que A foi in-
troduzida como hipótese.

Segue-se mais uma aplicação da mesma regra. Agora há mais uma vez que unificar a
conclusão da regra impI com a conclusão B-->(C-->((A&B)&C))) do subobjectivo ante-
rior. Comparando ?P-->?Q com B-->(C-->((A&B)&C))) obtêm-se como solução ?P=B e
?Q=C-->((A&B)&C). Assim, a premissa ?P==>?Q da regra impI é, neste caso, a metafórmula
B==>C-->((A&B)&C). Recordando que o subobjectivo é A ==> (B-->(C-->((A&B)&C))))

e que o sistema substitui a conclusão (B-->(C-->((A&B)&C)))) pela premissa da regra

obter-se-á como novo subobjectivo A==> (B==>C-->((A&B)&C)) . Este novo subobjectivo
pode ser abreviado por [|A;B|] ==> (C-->((A&B)&C)) e significa que B foi introduzido
como hipótese. Assim, manteve-se a hipótese anterior A e acrescentou-se B. Confirme-se que
é este o resultado da aplicação da táctica de resolução:

> by (resolve tac [impI] 1);
Level 2 (1 subgoal)
(A-->(B-->(C-->((A&B)&C))))
1. ([| A; B |] ==> (C-->((A&B)&C)))

Note-se que o significado do subobjectivo anterior é o esperado, nomeadamente, que há
que estabelecer C-->((A&B)&C) a partir de A e de B. Uma última aplicação da mesma
regra ilustra mais uma vez a introdução de hipóteses. Neste último caso tem-se ?P=C e
?Q=(A&B)&C pelo que a premissa da regra toma a forma C==>(A&B)&C. Substituindo a con-
clusão do objectivo por esta premissa obtém-se [| A; B |] ==> (C==>((A&B)&C))) que
é o mesmo que A ==>(B==>(C==>((A&B)&C))). Esta metafórmula pode ser abreviada por
[| A; B; C|] ==> (A&B)&C. Ou seja, C foi introduzido como hipótese:

> by (resolve tac [impI] 1);
Level 3 (1 subgoal)
(A-->(B-->(C-->((A&B)&C))))
1. ([| A; B; C |] ==> ((A&B)&C))

Estamos agora num estado em que há que estabelecer (A & B) & C a partir das hipóteses
A,B e C. Este objectivo é igual ao que serviu de exemplo introdutório pelo que a demons-
tração continua de forma igual à já descrita anteriormente, usando resolução com regra da
introdução da conjunção.
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> by (resolve tac [conjI] 1);
Level 4 (2 subgoals)
(A-->(B-->(C-->((A&B)&C))))
1. ([| A; B; C |] ==> (A&B))
2. ([| A; B; C |] ==> C)

Temos agora dois subobjectivos. O primeiro resolve-se por outra aplicação da regra de
introdução da conjunção:

> by (resolve tac [conjI] 1);
Level 5 (3 subgoals)
(A-->(B-->(C-->((A&B)&C))))
1. ([| A; B; C |] ==> A)
2. ([| A; B; C |] ==> B)
3. ([| A; B; C |] ==> C)

Estamos agora face a três subobjectivos triviais, que se estabelecem por aplicação da táctica
de unificação com hipóteses:

> by (assume tac 1);
Level 6 (2 subgoals)
(A-->(B-->(C-->((A&B)&C))))
1. ([| A; B; C |] ==> B)
2. ([| A; B; C |] ==> C)

Sobram dois subobjectivos.

> by (assume tac 1);
Level 7 (1 subgoal)
(A-->(B-->(C-->((A&B)&C))))
1. ([| A; B; C |] ==> C)

> by (assume tac 1);
Level 8
(A-->(B-->(C-->((A&B)&C))))
No subgoals!

A informação No subgoals! significa que a demonstração está terminada com sucesso.
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1.3.2 Resultado de uma demonstração

Ao terminar-se uma demonstração com sucesso é posśıvel associar um nome à metafórmula
estabelecida, de forma a poder ser utilizada mais tarde. A metafórmula em questão é acesśıvel
pela função result() logo após conclúıda a demonstração e é posśıvel associar-lhe um nome
usando val nome = result(); como é usual em SML.

Exemplifica-se para a demonstração já efectuada:

> Goal "A-->(B-->(C -->((A&B)&C)))";
...
Level 8
(A-->(B-->(C-->((A&B)&C))))
No subgoals!

> val exemplo1 = result();
val exemplo1 = "(?A-->(?B-->(?C-->((?A&?B)&?C))))": thm

Note-se que na demonstração anterior os nomes A, B e C são arbitrários. Por essa razão teria
sido posśıvel fazer “a mesma” demonstração usando outros nomes ou fórmulas em vez deles.
Desta forma, estabeleceu-se A-->(B-->(C-->((A&B)&C))) para qualquer substituição de A,
B e C por nomes ou fórmulas arbitrários. Assim, o sistema substitui, no resultado de uma
demonstração, os nomes arbitrários por variáveis esquema, de forma a que esse resultado
possa vir a ser utilizado adiante em situações que possam envolver unificação. O mesmo não
se passaria, claro, se alguns dos nomes envolvidos fossem fixos, como por exemplo, verum e
falsum que foram declarados na teoria PROPOSICIONAL.thy.

Simplificações úteis

Quer a escrita das tácticas quer da sua aplicação pode ser abreviada de forma conveniente.
Em particular:

• A táctica resolve tac [regra] i pode ser abreviada por rtac regra i e a aplicação
by (resolve tac [regra] i) pode ser abreviada por br regra i (ou, também, por
by rtac regra i).

• A táctica assume tac i pode ser abreviada por atac i e a aplicação by assume tac
i pode ser abreviada por ba i (ou by atac i).
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Adicionalmente val lema = result() pode ser abreviado por qed "lema" (logo após a
conclusão da demonstração).

1.3.3 Regras derivadas

Afirmações de consequência como, por exemplo, {A,B,C} `Np
(A ∧ B) ∧ C, são facil-

mente representadas e demonstradas no sistema. Neste caso, a metafórmula correspondente
é [|A;B;C|] ==> (A&B)&C. A demonstração deste objectivo é semelhante à já apresentada
na secção 1.3.1 e não oferece dificuldade:

> Goal "[|A;B;C|] ==> (A&B)&C";
Level 0 (1 subgoal)
[| A; B; C |] ==> (A&B)&C
1. [| A; B; C |] ==> (A&B)&C
...
qed "exemplo2";
val exemplo2 = "[| ?A; ?B; ?C |] ==> (?A&?B)&?C": thm

O resultado anterior corresponde a uma regra derivada. Em particular estabeleceu-se a regra
[|?A;?B;?C|] ==> (?A&?B)&?C que afirma ser posśıvel concluir (?A&?B)&?C a partir das
premissas ?A, ?B e ?C (para qualquer substituição de ?A, ?B e ?C por fórmulas).

Também "(?A-->(?B-->(?C-->((?A&?B)&?C))))" , resultado da demonstração apresentada
na secção 1.3.1, constitui uma regra derivada, mas sem premissas.

O caso mais complexo de as premissas conterem metafórmulas não atómicas é tratado de
seguida. Neste caso, o comando Goal comporta-se de forma diferente da referida até aqui.

Considere-se o seguinte exemplo, onde se estabelece a uma propriedade da meta-implicação:

> Goal "[|A==>B ; B==>C ; A |] ==> C";
Level 0 (1 subgoal)
C
1. C
val it = ["A ==> B"[.], "B ==> C"[.], "A"[.]] : Thm.thm list

A diferença mais importante em relação aos casos até agora apresentados consiste no facto de
o objectivo ser C apenas (e não [|A==>B ; B==>C ; A |] ==> C). A informação associada
ao facto de existirem três premissas é dada como resultado do comando Goal e é a lista
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["A ==> B"[.], "B ==> C"[.], "A"[.]]. Esta informação pode ser recuperada noutro
ponto da demonstração usando o comando premises():

> premises();
val it = ["A ==> B"[.], "B ==> C"[.], "A"[.]] : Thm.thm list

A informação associada a cada premissa aparece na forma de uma metaregra de inferência.
Em particular "A"[.] abrevia "A"[A] e significa que, na metalógica, A é consequência da
lista de fórmulas [A]. O comando set show hyps; permite ver as metafórmulas (premissas)
nessa lista.

> set show hyps;
val it = true : bool

> premises();
val it = ["A ==> B"["A ==> B"], "B ==> C"["B ==> C"], "A"["A"]] : Thm.thm list

É conveniente associar nomes a cada uma destas metaregras para utilização na demonstração.
A forma mais usada é logo na invocação de Goal como se ilustra de seguida associando a lista
[mr1,mr2,mr3] ao resultado de Goal. Isto é o mesmo que associar o nome mr1 ao primeiro
elemento da lista resultado, mr2 ao segundo e mr3 ao terceiro.

> val [mr1,mr2,mr3]=Goal "[|A==>B ; B==>C ; A |] ==> C";
Level 0 (1 subgoal)
C
1. C
val mr1 = "A ==> B"[.] : Thm.thm
val mr2 = "B ==> C"[.] : Thm.thm
val mr3 = "A"[.] : Thm.thm

Alternativamente poder-se-iam ter associado aqueles nomes ao resultado de premises().

> val [mr1,mr2,mr3] = premises();
val mr1 = "A ==> B"[.] : Thm.thm
val mr2 = "B ==> C"[.] : Thm.thm
val mr3 = "A"[.] : Thm.thm

A demonstração prossegue da seguinte forma: para estabelecer C usa-se resolução com
mr2="B==>C"[.]. Assim, sendo o objectivo original C, a resolução com mr2 apresenta B como
próximo subobjectivo. Para estabelecer B usa-se resolução commr1="A==>B"[.] faltando
apenas estabelecer A que decorre de (mr3). Como mr3 não tem premissas, A é estabelecido e
não há mais subobjectivos por estabelecer.
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> br mr2 1;
Level 1 (1 subgoal)
C
1. B
> br mr1 1;
Level 2 (1 subgoal)
C
1. A
> br mr3 1;
Level 3
C
No subgoals!

> result();
val it = "[| ?A ==> ?B; ?B ==> ?C; ?A |] ==> ?C": Thm.thm

1.3.4 Unificação com hipóteses

A aplicação de determinadas regras faz surgir variáveis esquema que deverão vir a ser conveni-
entemente unificadas. Uma dessas regras é, por exemplo, a regra da eliminação da implicação
[|?P;?P-->?Q|]==>?Q. De facto, a aplicação desta regra a um objectivo concretiza o valor
de ?Q mas deixa ?P por resolver. No exemplo seguinte ilustra-se esta situação ao estabelecer
que {A∧B → C,A} `Np

B → C. O mesmo exemplo ilustra formas não triviais da aplicação
da táctica de unificação com hipóteses.

> Goal "[|(A&B)-->C;A|]==>(B-->C)";
Level 0 (1 subgoal)
[| A&B-->C; A |] ==> B-->C
1. [| A&B-->C; A |] ==> B-->C

Em primeiro lugar há que aplicar resolução com a regra da introdução da implicação, o que
não trás novidade. Por conveniência usa-se a forma abreviada br regra i.

> br impI 1;
Level 1 (1 subgoal)
[| A&B-->C; A |] ==> B-->C
1. [| A&B-->C; A; B |] ==> C

Não é dif́ıcil verificar que C é obtido por eliminação da implicação. Use-se portanto resolução
com a regra impE, ou seja, [|?P-->?Q;?P|]==>?Q. O comportamento da táctica de resolução
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é, como já foi descrito, unificação da conclusão C do subobjectivo com a conclusão ?Q da
regra. Naturalmente ter-se-á ?Q=C. Depois, fazendo esta substituição nas premissas, estas
são apresentadas como novos subobjectivos. Ter-se-á ?P-->C e ?P como novos subobjectivos.
Note-se que a unificação não impõe nenhum valor para ?P. Verifique-se que assim é:

> br impE 1;
Level 2 (2 subgoals)
[| A&B-->C; A |] ==> B-->C
1. [| A&B-->C; A; B |] ==> ?P1-->C
2. [| A&B-->C; A; B |] ==> ?P1

A única diferença relativamente ao que foi descrito é que o mecanismo de unificação apresenta
uma nova variável ?P1 em vez de ?P, mas é claro que uma mudança de nome das variáveis
esquema em nada altera o significado dos subobjectivos.

Agora, no primeiro subobjectivo, há que estabelecer uma fórmula conveniente, por enquanto
desconhecida, da forma ?P1-->C, encontrando uma substituição para ?P1. No segundo su-
bobjectivo haverá que estabelecer essa substituição para ?P1. Ora, a fórmula que convém
usar no primeiro subobjectivo, é A&B-->C. Assim, estabelece-se o primeiro subobjectivo por
unificação com as hipóteses. Ou seja, ?P1-->C é comparado sintácticamente com as hipóteses,
havendo uma única solução posśıvel que é ?P1=A&B. Esta solução é encontrada pelo sistema
comparando sintácticamente ?P1-->C com cada uma das hipóteses, da esquerda para a di-
reita, até encontrar a primeira que unifica. Se nenhuma hipótese unificar a táctica falha.
Pode também acontecer que exista mais de uma solução, como se verá na secção 1.4.4.
Neste exemplo, a primeira hipótese unifica. O primeiro subobjectivo fica assim estabelecido
sobrando um único subobjectivo que é estabelecer essa solução, A&B.

> ba 1;
Level 3 (1 subgoal)
[| A&B-->C; A |] ==> B-->C
1. [| A&B-->C; A; B |] ==> A&B

Agora, falta utilizar a introdução da conjunção para estabelecer o único subobjectivo. Usa-
se outra vez a forma abreviada e omite-se a explicação do comportamento da táctica de
resolução, com a regra conjI.

> br conjI 1;
Level 4 (2 subgoals)
[| A&B-->C; A |] ==> B-->C
1. [| A&B-->C; A; B |] ==> A
2. [| A&B-->C; A; B |] ==> B
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Ambos os subobjectivos são estabelecidos por hipótese usando-se a forma abreviada ba i:

> ba 1;
Level 5 (1 subgoal)
[| A&B-->C; A |] ==> B-->C
1. [| A&B-->C; A; B |] ==> B

> ba 1;
Level 6
[| A&B-->C; A |] ==> B-->C No subgoals!

A demonstração está terminada e estabeleceu-se o seguinte:

> qed "exemplo3";
val exemplo3 = "[| ?A&?B-->?C; ?A |] ==> ?B-->?C": Thm.thm

Termina-se esta secção com um outro exemplo. Pretende-se estabelecer o teorema (A|A)-->A.

> Goal "(A|A)-->A";
Level 0 (1 subgoal)
A|A-->A
1. A|A-->A

Primeiro usa-se resolução com impI introduzindo A|A como hipótese.

> br impI 1;
Level 1 (1 subgoal)
A|A-->A
1. A|A ==> A

A demonstração prossegue usando resolução com a regra disjE da eliminação da disjunção ,
ou seja, com a regra [|?P|?Q;?P==>?Q;?Q==>?R|]==>?R. A regra corresponde ao racioćınio
por casos e significa que se a disjunção ?P|?Q foi estabelecida e se a partir de ?P se pode esta-
belecer ?R e, ainda, se a partir de ?Q também se pode estabelecer ?R então pode estabelecer-se
?R. Neste caso a unificação de ?R com A é, naturalmente, ?R=A. Desta forma, haverá que es-
tabelecer três novos subobjectivos que resultam das três premissas da regra disjE, onde ?R
foi substitúıdo por A. Trata-se de substituir a conclusão A do objectivo anterior por cada uma
das 3 premissas.

> br disjE 1;
Level 2 (3 subgoals)
A|A-->A
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1. A|A ==> ?P1|?Q1
2. [| A|A; ?P1 |] ==> A
3. [| A|A; ?Q1 |] ==> A

O primeiro subobjectivo corresponde a estabelecer uma disjunção, por enquanto desconhe-
cida. Os dois objectivos seguintes correspondem aos dois casos do racioćınio. Há que notar
que ?P1 e ?Q1 foram introduzidos como hipóteses no subobjectivo correspondente, o segundo
e o terceiro, respectivamente. Isto seria de esperar pois as premissas em questão são idênticas
à premissa da regra de introdução da implicação.

A demonstração prossegue estabelecendo-se o primeiro subobjectivo por unificação com as
hipóteses. Neste exemplo só há uma solução que é ?P1=A e ?Q1=A. Assim, com estas substi-
tuições, o primeiro subobjectivo fica estabelecido. Nos outros subobjectivos substitui-se ?P1
por A e ?Q1 por A.

> ba 1;
Level 3 (2 subgoals)
A|A-->A
1. [| A|A; A |] ==> A
2. [| A|A; A |] ==> A

Estes dois subobjectivos são facilmente estabelecidos usando unificação (trivial) com as
hipóteses.

> ba 1;
Level 4 (1 subgoal)
A|A-->A
1. [| A|A; A |] ==> A

> ba 1;
Level 5
A|A-->A
No subgoals!
> qed "exemplo4";

val exemplo4 = "?A|?A-->?A": Thm.thm
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1.3.5 Abreviaturas

As abreviaturas são definidas em Pure usando a meta-igualdade. Recorde-se que, por exem-
plo, a negação é definida por

¬A ≡abv A→ ⊥

A representação correspondente é ∼A==A-->falsum, recordando que == é o śımbolo da meta-
igualdade e que ⊥ é designado por falsum. Esta definição por abreviatura está definida
na teoria PROPOSICIONAL e tem o nome neg def (definição da negação). Confirmemos a
definição em Isabelle da negação:

> neg def;
val it = "∼?P == ?P --> falsum": Thm.thm

A ocorrência de variáveis esquema é digna de nota mas já não deverá surpreender neste
ponto. O significado operacional da meta-igualdade é o de uma regra de rescrita: o lado
esquerdo da regra deve ser substitúıdo pelo lado direito.

Rescrita global de abreviaturas

Para efectuar demonstrações envolvendo abreviaturas há que rescrever as fórmulas de acordo
com as definições correspondentes. A forma mais simples é utilizar o comando Goalw
[definiç~oes] "metafórmula" que rescreve convenientemente as abreviaturas, de acordo
com as definiç~oes, em todas as fórmulas envolvidas. Note-se que se pode indicar uma lista
de definições (separada por v́ırgulas), por exemplo, Goalw [neg def,eq def] "metafórmula".

De seguida estabelece-se que {A,¬A} `Np
⊥. Para tal usa-se o comando Goalw [neg def]

"[|A;∼A|]==> falsum" que utiliza a definição da negação para rescrever as fórmulas em
que ocorra ∼ (neste caso é apenas ∼A):

Goalw [neg def] "[|A;∼A|]==> falsum";
Level 0 (1 subgoal)
[| A; ∼A |] ==> falsum
1. [| A; A-->falsum |] ==> falsum

Note-se que ∼A já aparece rescrito no objectivo na forma A-->falsum. A demonstração
prossegue usando resolução com a regra da eliminação da implicação:

> br impE 1;
Level 1 (2 subgoals)
[| A; ∼A |] ==> falsum
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1. [| A; A-->falsum |] ==> ?P-->falsum
2. [| A; A-->falsum |] ==> ?P

Agora há que encontrar uma substituição conveniente para ?P o que se consegue por uni-
ficação com as hipóteses. Por exemplo:

> ba 1;
Level 2 (1 subgoal)
[| A; ∼A |] ==> falsum
1. [| A; A-->falsum |] ==> A

O último objectivo é estabelecido também por hipótese:

> ba 1;
Level 3
[| A; ∼A |] ==> falsum
No subgoals!

A regra agora estabelecida é designada por negEaux e será útil adiante.

> qed "negEaux";
val negEaux = "[| ?A; ∼?A |] ==> falsum": Thm.thm

Rescrita local de abreviaturas

Em geral, demonstram-se fórmulas envolvendo abreviaturas como se descreveu na secção
anterior. No entanto, pode ser útil só rescrever uma abreviatura pontualmente. Para tal usa-
se a táctica rewrite goal tac [definiç~oes] como se ilustra de seguida para estabelecer o
teorema ¬(A ∧ ¬A) usando o lema anterior.

Goalw [neg def] "∼(A&∼A)";
Level 0 (1 subgoal)
∼(A&∼A)
1. A&(A-->falsum)-->falsum

A primeira regra a usar é, evidentemente, a introdução da implicação:

> br impI 1;
Level 1 (1 subgoal)
∼(A&∼A)
1. A&(A-->falsum) ==> falsum



1.3. INTRODUÇÃO À DEMONSTRAÇÃO ASSISTIDA 25

Para estabelecer falsum usa-se a regra negEaux anteriormente derivada. Recordando que esta
regra é [|?A;∼A|]==>falsum, o resultado da táctica de resolução é unificar a conclusão da
regra com a conclusão do subobjectivo anterior. São ambos falsum pelo que a unificação tem
sucesso, não havendo que substituir qualquer variável esquema. Assim, o sistema apresenta
como novos subobjectivos as premissas desta regras.

> br negEaux 1;
Level 2 (2 subgoals)
∼(A&∼A)
1. A&(A-->falsum) ==> ?A1
2. A&(A-->falsum) ==> ∼?A1

Quanto a ?A1, este deverá ser substitúıdo por A e é estabelecido por resolução com eliminação
da conjunção (à direita). Recorda-se que a regra conjEd é a regra ?P&?Q==>?P. Assim, a
unificação da conclusão ?P com ?A1 é ?P=?A1. A táctica de resolução apresenta como novo
primeiro objectivo o resultado de substituir ?A1 pela premissa de conjEd, onde ?P=?A1.

> br conjEd 1;
Level 3 (2 subgoals)
∼(A&∼A)
1. A&(A-->falsum) ==> ?A1&?Q2
2. A&(A-->falsum) ==> ∼?A1

O primeiro subobjectivo é facilmente estabelecido por unificação com as hipóteses. Ter-se-á
?A1=A e ?Q2=A-->falsum. Esta substituição de variáveis esquema é depois efectuada nos
subobjectivos restantes. Neste caso só relevante a substituição de ?A1 por A pois ?Q2 não
ocorre nos subobjectivos restantes.

> ba 1;
Level 4 (1 subgoal)
∼(A&∼A)
1. A&(A-->falsum) ==> ∼A

Falta agora estabelecer ∼A, o que será conseguido usando resolução com a eliminação da
conjunção à esquerda:

> br conjEe 1;
Level 5 (1 subgoal)
∼(A&∼A)
1. A&(A-->falsum) ==> ?P3&∼A

Como A-->falsum e ∼A são “a mesma fórmula” poderia parecer que o objectivo anterior uni-
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fica com a hipótese, com a substituição ?P3=A. No entanto, como a comparação é sintáctica,
a unificação com as hipóteses falha neste caso (as fórmulas não têm estrutura sintáctica se-
melhante). Há que rescrever o objectivo de forma a substituir a negação pela fórmula que
ela abrevia:

> by (rewrite goals tac [neg def]);
Level 6 (1 subgoal)
∼(A&∼A)
1. A&(A-->falsum) ==> ?P3&(A-->falsum)

Nesta situação é posśıvel a unificação pretendida, o que termina a demonstração:

> ba 1;
Level 7
∼(A&∼A)
No subgoals!

> qed "exemplo5";
val exemplo5 = "∼(?A&∼?A)": Thm.thm

1.3.6 Unificação guiada

Em determinadas situações, de aplicação quer de unificação com hipóteses quer de resolução
com regras, existe mais de uma escolha posśıvel para unificação. Muitas vezes a escolha do
sistema conduz a estados de demonstração que não são desejáveis. Indicam-se de seguida
formas de ultrapassar esses problemas, controlando as possibilidades de unificação. Uma
outra solução, que consiste em percorrer as diversas possibilidades de unificação até encontrar
a que interessa, é referida na secção 1.4.4.

Instanciação de variáveis esquema em regras

Faz-se aqui referência à táctica res inst tac que é análoga à táctica de resolução resolve tac
mas que permite impor determinadas substituições nas variáveis esquema que ocorrem numa
regra. Esta táctica é útil quando existem diversas formas de substituir as variáveis esquema,
embora apenas uma dessas formas seja a indicada.

No exemplo seguinte ilustra-se uma dessas situações.
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> Goal "[|A-->B;C-->B;C|]==>B";
Level 0 (1 subgoal)
[| A-->B; C-->B; C |] ==> B
1. [| A-->B; C-->B; C |] ==> B

É fácil perceber que B é obtido por eliminação da implicação envolvendo as duas últimas
hipóteses.

> br impE 1;
Level 1 (2 subgoals)
[| A-->B; C-->B; C |] ==> B
1. [| A-->B; C-->B; C |] ==> ?P-->B
2. [| A-->B; C-->B; C |] ==> ?P

No entanto, não é imediato indicar que a substituição pretendida é que ?P seja C ou que
?P-->B seja C-->B. De facto, a unificação com hipóteses usa a primeira que unifica e esta
não é a que interessa:

> ba 1;
Level 2 (1 subgoal)
[| A-->B; C-->B; C |] ==> B
1. [| A-->B; C-->B; C |] ==> A

A demonstração anterior não pode prosseguir com sucesso. Uma forma de obviar ao problema
é, em vez de usar a regra impE, (ou seja, [| ?P --> ?Q; ?P |] ==> ?Q), usar a regra

[| C --> ?Q; C |] ==> ?Q

que resulta daquela instanciando ?P por C. Para tal há que voltar ao ńıvel 0 (Level 0) o que
pode ser efectuado anulando os dois últimos passos (com a utilização de undo() duas vezes):

Level 0 (1 subgoal)
[| A-->B; C-->B; C |] ==> B
1. [| A-->B; C-->B; C |] ==> B

Neste caso a táctica de resolução usando a regra instanciada é res inst tac [("P","C")]
impE 1 e significa que, na regra impE a variável esquema ?P deve ser substitúıda por C.
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> by (res inst tac [("P","C")] impE 1);
Level 1 (2 subgoals)
[| A-->B; C-->B; C |] ==> B
1. [| A-->B; C-->B; C |] ==> C-->B
2. [| A-->B; C-->B; C |] ==> C

O resto da demonstração é trivial (usando duas vezes unificação com as hipóteses) e omite-se.

Em geral a táctica referida tem por sintaxe res inst tac lista regra objectivo, que
permite uma lista de substituições do tipo [("E1","C1"),...,("En","Cn")] significando
que cada variável esquema ?Ei deve ser substitúıda pelo correspondente Ci, na regra regra.

Manipulação de hipóteses

Existem outras formas de resolver a situação referida atrás. Uma delas é, simplesmente,
retirar hipóteses desnecessárias do subobjectivo em questão. Para tal pode usar-se a táctica
thin tac esquema i que remove a primeira hipótese que unifica com esquema do subobjec-
tivo i.

No exemplo seguinte retira-se a hipótese A-->B usando6 by (thin tac "A-->B" 1);:

Level 0 (1 subgoal)
[| A-->B; C-->B; C |] ==> B
1. [| A-->B; C-->B; C |] ==> B

> by (thin tac "A-->B" 1);
Level 1 (1 subgoal)
[| A-->B; C-->B; C |] ==> B
1. [| C-->B; C |] ==> B

O resto da demonstração usa a eliminação da implicação e unificação com as hipóteses.

Finalmente há ainda que referir a possibilidade de modificar a ordem das hipóteses usando
a táctica rotate tac n i que roda n posições para a esquerda as hipótese do subobjectivo
i (se n for negativo roda à direita):

6Poder-se-ia ter usado também by (thin tac "A-->?Q" 1) que retiraria a primeira hipótese que unifica
com A-->?Q (nomeadamente A-->B).
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Level 0 (1 subgoal)
[| A-->B; C; C-->B |] ==> B
1. [| A-->B; C; C-->B |] ==> B

> by (rotate tac 2 1);
Level 1 (1 subgoal)
[| A-->B; C; C-->B |] ==> B
1. [| C-->B; A-->B; C |] ==> B

Nesta situação, depois de rodar as hipóteses duas posições para a esquerda, pode continuar-
se usando a regra da eliminação da implicação pois o facto de C-->B ser agora a primeira
hipótese permite a unificação desejada.

1.3.7 Resumo

Em Isabelle, em geral, estabelecem-se regras derivadas já que, no final da demonstração, as
variáveis (livres) utilizadas são substitúıdas por correspondentes variáveis esquema. Desta
forma, estas regras derivadas podem ser usadas com resolução mais tarde noutras demons-
trações. As demonstrações estabelecem proposições da metalógica que decorrem da repre-
sentação da lógica objecto. Estas representações são escritas em teorias e incluem, em
particular, a representação das regras de derivação do sistema dedutivo escolhido para a
lógica objecto. Estas regras são entendidas como meta-axiomas. Os exemplos deste caṕıtulo
correspondem a demonstrações que usam representações de sistemas dedutivos para lógica
proposicional.

As demonstrações são iniciadas pelo comando Goal que especifica a metafórmula a demons-
trar, depois de carregada a teoria em questão. Se a metafórmula envolver abreviaturas pode
ser conveniente reescrevê-las usando as regras correspondentes. Para tal há que usar Goalw
ou reescrita local de abreviaturas (rewrite goal tac). Se a metafórmula envolver premis-
sas complexas é em geral necessário unificar subobjectivos com essas premissas, guardadas
previamente em variáveis e também dispońıveis usando premises().

As demonstrações consistem no estabelecimento de subobjectivos, por intermédio da aplicação
de tácticas, até que não haja mais subobjectivos a estabelecer. Uma forma útil de guiar as
demonstrações corresponde a reproduzir, no sentido inverso, derivações no sistema dedutivo
da lógica objecto. As tácticas mais úteis são a táctica da unificação com hipóteses e a táctica
de resolução usando uma regra, que se resumem de seguida. Recorde-se que os subobjectivos
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são da forma [|H1,H2,...,Hn|]==>O e que as regras são da forma [|P1,P2,...Pm|]==>C.
Nestas meta-fórmulas poderão ocorrer variáveis esquema.

A aplicação da táctica assume tac i ao subobjectivo i da forma [|H1,H2,...,Hn|]==>O
corresponde a comparar sintaticamente a conclusão O com as hipóteses H1,H2,...,Hn, por
esta ordem, até encontrar uma solução. No caso de nenhuma das hipóteses unificar com O a
táctica falha. Se O contiver variáveis esquema, a unificação com uma das hipóteses implica
a substituição dessa variável esquema, nos outros subobjectivos, pela solução encontrada.
Como se referiu, pode suceder que existam outras soluções e que a primeira encontrada
pelo sistema não seja útil. Nesses casos, pode-se alterar a ordem das hipóteses ou eliminar
algumas. É também posśıvel aceder a todas as soluções como se refere na secção 1.4.4.

A aplicação da táctica resolve tac [regra] i corresponde a resolução usando aquela regra
sobre o subobjectivo numerado por i. Começando pelo caso mais simples de regras cujas
premissas só contêm fórmulas tem-se que sendo

regra=[|P1,P2,...,Pn|]==>C

e o (sub)objectivo i da forma

[|H1,H2,...Hm|]==>O

corresponde a

• unificar a conclusão da regra (C) com o lado direito do (sub)objectivo (O), encontrando
soluções para variáveis esquema que ocorram em C. No caso de não haver soluções a
táctica falha.

• substituir estas variáveis esquema nas premissas P1,P2,...,Pn obtendo-se O2,...On

• substituir o (sub)objectivo por n novos subobjectivos da forma

[|H1,H2,...Hm|]==>O1

[|H1,H2,...Hm|]==>O2

...

[|H1,H2,...Hm|]==>On.
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Se, como no caso da regra da introdução da implicação ou da regra de eliminação da disjunção,
alguma das premissas for da forma Fa==>Fb, o comportamento é semelhante. Nesse caso, após
unificação, substitui-se as soluções das variáveis esquema de C nas premissas. Para as premis-
sas da forma Fa==>Fb obter-se-á Oa==>Ob. O novo subobjectivo correspondente a essa pre-
missa será [|H1,H2,...Hm|]==>(Oa==>Ob) que é abreviado por [|H1,H2,...Hm,Oa|]==>Ob.
Ou seja, Oa é introduzido como hipótese nesse subobjectivo.

Embora não se tenha ilustrado, uma variação da aplicação desta táctica é obtida indicando
uma lista de regras como argumeto: resolve tac [regra1,regra2,...,regran] i. Neste
caso as regras são comparadas por ordem com a conclusão do subobjectivo i até encontrar
uma cuja conclusão unifique com a conclusão de i. É posśıvel que mais de uma regra seja
aplicável como se exemplifica na secção 1.4.4. Nesse caso é dada preferência à primeira e
o comportamento é idêntico ao já referido acima. Naturalmente, se nenhuma das regras
unificar a táctica falha.

Uma variação desta táctica é a táctica res inst tac que utiliza uma ou mais regras em que
foram instanciadas variáveis esquema.

1.4 Outras técnicas

Referem-se aqui outras formas de efectuar demonstrações, nomeadamente usando novas re-
gras obtidas por combinação ou usando outras tácticas. Apresentam-se também combinado-
res de tácticas que permitem a definição de tácticas poderosas e que conduzem à demons-
tração automática.

1.4.1 Combinação de regras

É posśıvel combinar duas regras por resolução, unificando a conclusão de uma delas com
uma das premissas da outra. A combinação regra1 RS regra2 produz uma nova regra
obtida unificando a conclusão de regra1 com a primeira premissa de regra2 (as variáveis
esquema envolvidas são renomeadas convenientemente). A figura seguinte sugere qual a regra
composta resultado de conjI RS conjI, onde se renomearam as variáveis da primeira regra,
ou seja a primeira regra é [|?P1;?Q1|]==>?P1&?Q1 e a segunda é [|?P;?Q|]==>?P&?Q1
e unificou-se a conclusão da primeira regra com primeira premissa da segunda, ou seja,
?P=?P1&?Q1.
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?P1 ?Q1
?P1&?Q1 ?Q

(?P1&?Q1)&?Q

Verifique-se qual o valor de conjI RS conjI.

> conjI RS conjI;
val it = "[| ?P1; ?Q1; ?Q |] ==> (?P1&?Q1)&?Q": Thm.thm

Pode também unificar-se a conclusão da primeira regra com a i-ésima premissa da segunda
usando regra1 RSN (i,regra2). Por exemplo, recordando que a regra da eliminação da im-
plicação impE se representa por [|?P-->?Q; ?P|] ==> ?Q tem-se para conjI RSN (2,impE)
a regra sugerida pela figura seguinte, onde mais uma vez se renomearam as variáveis esquema
da primeira regra e se unificou a segunda premissa com a conclusão da primeira regra, ou
seja, ?P=?P1&?Q1.

(?P1&?Q1)-->?Q ?P1 ?Q1
?P1&?Q1

?Q

Verifique-se que assim é:

> conjI RSN (2,impE);
val it = "[| ?P1&?Q1-->?Q; ?P1; ?Q1 |] ==> ?Q": Thm.thm

Naturalmente as regras anteriores podem ser usadas em demonstrações como se ilustra no
seguinte exemplo (trivial).

> Goal "[|A ; B ; C|] ==> (A&B)&C";
Level 0 (1 subgoal)
[| A; B; C |] ==> (A&B)&C
1. [| A; B; C |] ==> (A&B)&C

> br (conjI RS conjI) 1;
Level 1 (3 subgoals)
[| A; B; C |] ==> (A&B)&C
1. [| A; B; C |] ==> A
2. [| A; B; C |] ==> B
3. [| A; B; C |] ==> C

Omite-se o resto da demonstração.



1.4. OUTRAS TÉCNICAS 33

1.4.2 Outras tácticas

Além das tácticas unificação com hipóteses e de resolução, existem outras que convém re-
ferir. Salientam-se, pela sua importância, as tácticas de resolução com eliminação e de
resolução com destruição. A primeira táctica escreve-se eresolve tac [regras] i e é
equivalente a resolve tac [regras] i seguida de unificação com hipóteses aplicada ao
primeiro subobjectivo, retirando-se a hipótese correspondente dos subobjectivos restantes.
Ilustra-se esta táctica no exemplo seguinte onde se usa a abreviatura be regra i para
by (eresolve tac [regra] i). Poderá também ser útil usar a abreviatura etac regra i
de eresolve tac [regra] i.

> Goal "[|A;B|]==>A&B";
Level 0 (1 subgoal)
[| A; B |] ==> A&B
1. [| A; B |] ==> A&B

Aplica-se agora resolução com eliminação.

> be conjI 1;
Level 1 (1 subgoal)
[| A; B |] ==> A&B
1. B ==> B

Se tivesse sido usada resolução os subobjectivos seriam [|A;B|]==>A e [|A;B|]==>B. Usando
resolução com eliminação estabelece-se o primeiro subobjectivo (usando internamente uni-
ficação com hipóteses) e a hipótese em questão (neste caso A) é retirada de todos os subobjec-
tivos restantes. A resolução com eliminação permite que seja retirada uma hipótese quando
se aplica uma regra de eliminação, o que é útil para representar o comportamento do cálculo
de sequentes, como será referido na secção 1.8. Como veremos nessa secção é importante a
ordem das premissas e em particular as regras de eliminação em Isabelle devem ser escritas
de forma a que a primeira premissa contenha o conectivo a eliminar (como é aliás o caso das
teorias definidas nos caṕıtulos deste texto e das teorias disponibilizadas com a distribuição
do Isabelle).

Um último tipo de táctica de resolução é apropriado para demonstração no sentido directo
pois actua nas hipóteses e não na conclusão de cada objectivo. Este tipo de táctica, designada
por resolução com destruição é útil sobretudo para regras ditas de destruição (como as de
eliminação da conjunção, eliminação da implicação e eliminação da quantificação universal)
em que a conclusão é estruturalmente mais simples que a primeira premissa.

Em vez de se unificar a conclusão de cada regra com a conclusão do subobjectivo, unifica-se
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a primeira premissa da regra com uma hipótese do subobjectivo (a primeira hipótese uni-
ficável). Esta hipótese é substitúıda pela conclusão da regra, no subobjectivo. Por exemplo,
para estabelecer A&B==>A usando a regra conjEd (ou seja, ?P&?Q ==> ?P) unifica-se ?P&?Q
com A&B obtendo-se ?P=A e ?Q=B. Substitui-se depois a hipótese (A&B) pela conclusão da
regra (ou seja, ?P=A). Verifica-se que assim é no próximo exemplo. A táctica de resolução
com destruição é designada por dresolve tac e nos exemplos que se seguem usa-se a abre-
viatura bd regra i para by (dresolve tac [regra] i). Poderá também ser útil usar a
abreviatura dtac regra i de dresolve tac [regra] i.

> Goal "A&B==>A";
Level 0 (1 subgoal)
A&B ==> A
1. A&B ==> A

> bd conjEd 1;
Level 1 (1 subgoal)
A&B ==> A
1. A ==> A

Omite-se o resto da demonstração. O caso mais complexo de a regra ter mais de uma premissa
é reduzido ao anterior como se segue: todas as premissas da regra, excepto a primeira, são
consideradas novos subobjectivos a estabelecer a partir das hipóteses restantes. A primeira
premissa é tratada da forma anteriormente descrita. No exemplo seguinte usa-se a regra
impE ([|?P-->?Q;?P|] ==> ?Q).

> Goal "[|A-->B; B-->C; A|]==> C";
Level 0 (1 subgoal)
[| A-->B; B-->C; A |] ==> C
1. [| A-->B; B-->C; A |] ==> C

> bd impE 1;
Level 1 (2 subgoals)
[| A-->B; B-->C; A |] ==> C
1. [| B-->C; A |] ==> A
2. [| B-->C; A; B |] ==> C

Os subobjectivos anteriores resultam de unificar ?P-->?Q com A-->B. Em ambos retira-se
(destrói-se) esta hipótese. No primeiro subobjectivo há que estabelecer a segunda premissa
da regra impE que é ?P=A. No segundo, acrescentou-se a conclusão desta regra (ou seja, ?Q=B).
Estabelece-se de seguida o primeiro subobjectivo por hipótese.

> ba 1;
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Level 2 (1 subgoal)
[| A-->B; B-->C; A |] ==> C
1. [| B-->C; A; B |] ==> C

A regra é agora aplicada outra vez, repetindo-se o processo mas agora com a hipótese B-->C.

> bd impE 1;
Level 3 (2 subgoals)
[| A-->B; B-->C; A |] ==> C
1. [| A; B |] ==> B
2. [| A; B; C |] ==> C

> ba 1;
Level 4 (1 subgoal)
[| A-->B; B-->C; A |] ==> C
1. [| A; B; C |] ==> C

A demonstração termina estabelecendo-se o último subobjectivo por hipótese.

> ba 1;
Level 5
[| A-->B; B-->C; A |] ==> C
No subgoals!

Note-se a semelhança entre a demonstração anterior e uma derivação de C a partir das
hipóteses A→ B, B → C e A em Np, da forma convencional, usando lápis e papel. De facto,
a construção dessa derivação, no sentido directo, ou seja, das hipóteses para a conclusão,
é estruturalmente semelhante à demonstração anterior. Deste modo, a táctica de resolução
com destruição permite reproduzir derivações no sentido directo.

Vale ainda a pena referir a existência de abreviaturas que aplicam uma táctica ao primeiro
subobjectivo apropriado, ou seja, ao primeiro objectivo a que a táctica possa ser aplicada com
sucesso. Assim, fa() aplica a táctica de unificação com hipóteses ao primeiro subobjectivo
apropriado e fr regra aplica a táctica de resolução ao primeiro subobjectivo apropriado.

O exemplo seguinte ilustra a aplicação de fr regra.

> Goal "[|A;B;C|]==>A&(B&C)";
Level 0 (1 subgoal)
[| A; B; C |] ==> A&B&C
1. [| A; B; C |] ==> A&B&C
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> br conjI 1;
Level 1 (2 subgoals)
[| A; B; C |] ==> A&B&C
1. [| A; B; C |] ==> A
2. [| A; B; C |] ==> B&C

O próximo comando é fr conjI. O sistema procura o primeiro subobjectivo a que se pode
aplicar a regra conjI, que neste caso é o segundo.

> fr conjI ;
Subgoal 2 selected
Level 2 (3 subgoals)
[| A; B; C |] ==> A&B&C
1. [| A; B; C |] ==> A
2. [| A; B; C |] ==> B
3. [| A; B; C |] ==> C

Omite-se o resto da demonstração.

As abreviaturas para de resolução com eliminação e com destruição são fe regra e fd regra,
respectivamente.

1.4.3 Tacticais

Tacticais são operadores que permitem combinar tácticas. Os mais usuais são THEN (com-
posição sequencial), ORELSE (composição alternativa) e REPEAT (composição iterativa) que
se usam na forma tac1 THEN tac2, tac1 ORELSE tac2 e REPEAT tac. O significado é o
esperado (e será ilustrado de seguida) valendo a pena, no entanto, referir que a aplicação
da táctica tac1 ORELSE tac2 corresponde a aplicar primeiro tac1 e, apenas se esta falhar,
a aplicar depois tac2. Assim, em tac1 ORELSE tac2, é dada preferência à primeira táctica
(tac1).

Como exemplo de aplicação de tacticais refaz-se o primeiro exemplo de demonstração em
Isabelle (ver secção 1.3.1):

> Goal "A-->(B-->(C -->((A&B)&C)))";
Level 0 (1 subgoal)
A-->B-->C-->(A&B)&C
1. A-->B-->C-->(A&B)&C
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Level 0
(A-->(B-->(C-->((A&B)&C))))
1. (A-->(B-->(C-->((A&B)&C))))
val it = [] : Thm.thm list

Recorda-se que a demonstração consistiu em três introduções da implicação, duas introduções
da conjunção e três unificações com as hipóteses.

Assim, o primeiro exemplo de tactical é REPEAT (resolve tac [impI] 1) corresponde a
usar repetidamente a táctica de resolução com introdução da implicação (aplicada ao primeiro
subobjectivo resultante da aplicação anterior):

> by (REPEAT (resolve tac [impI] 1));
Level 1 (1 subgoal)
A-->B-->C-->(A&B)&C
1. [| A; B; C |] ==> (A&B)&C

A repetição da aplicação da táctica anterior termina pois não é posśıvel unificar o novo
subobjectivo com a introdução da implicação.

No que se segue repete-se a aplicação da táctica de resolução por introdução da conjunção
e, depois, unificação com hipóteses. O resultado é o esperado:

> by (REPEAT (resolve tac[conjI] 1));
Level 2 (3 subgoals)
A-->B-->C-->(A&B)&C
1. [| A; B; C |] ==> A
2. [| A; B; C |] ==> B
3. [| A; B; C |] ==> C

> by (REPEAT (assume tac 1));
Level 3
A-->B-->C-->(A&B)&C
No subgoals!

A demonstração anterior pode ser obtida com uma só táctica que corresponde à composição
em sequência (THEN) das tácticas anteriores7:

> Goal "A-->(B-->(C -->((A&B)&C)))";
Level 0 (1 subgoal)

7O śımbolo # é a resposta do sistema Isabelle quando se muda de linha num comando ainda não conclúıdo
(sem ;).
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A-->B-->C-->(A&B)&C
1. A-->B-->C-->(A&B)&C

> by ( (REPEAT (resolve tac [impI] 1)) THEN
# (REPEAT (resolve tac[conjI] 1)) THEN
# ( REPEAT (assume tac 1)) );
Level 1
A-->B-->C-->(A&B)&C
No subgoals!

Finalmente, uma alternativa à solução anterior é a repetição da táctica

(resolve tac[impI] 1) ORELSE (resolve tac[conjI] 1) ORELSE (assume tac 1)

que tenta estabelecer cada objectivo usando sucessivamente cada uma das tácticas de re-
solução e de hipótese (terminando logo que alguma das tácticas argumento estabeleça o ob-
jectivo). Apresenta-se, de seguida, a aplicação da táctica de repetição pretendida. Mudou-se
a ordem da aplicação das tácticas referidas para ilustrar o facto de esta não ser aqui relevante.

> Goal "A-->(B-->(C -->((A&B)&C)))";
Level 0 (1 subgoal)
A-->B-->C-->(A&B)&C
1. A-->B-->C-->(A&B)&C

> by (REPEAT ((assume tac 1) ORELSE (resolve tac [conjI] 1)
# ORELSE (resolve tac [impI] 1)));
Level 1
A-->B-->C-->(A&B)&C
No subgoals!

O facto de a táctica de resolução poder aceitar mais de uma regra na lista argumento per-
mite simplificar a escrita da táctica anterior. Em vez de (resolve tac [conjI] 1) ORELSE
(resolve tac [impI] 1) pode escrever-se simplesmente8 resolve tac [conjI,impI] 1.
Assim, a táctica usada na demonstração anterior simplifica-se para REPEAT ((assume tac 1)
ORELSE (resolve tac [conjI,impI] 1). Uma outra táctica, ainda não referida, é a táctica
ares tac que junta as tácticas de unificação com hipóteses e e resolução numa só dando pre-
ferência à primeira. De facto, ares tac [regras] i abrevia

assume tac i ORELSE resolve tac [regras] i

8Embora, em geral, haja diferenças entre as duas formas como se refere adiante na secção 1.4.4, não é esse
o caso aqui.
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e corresponde a tentar estabelecer o subobjectivo i por unificação com hipóteses, se posśıvel,
mas, se a táctica correspondente falhar, por resolução usando a primeira das regras que possa
ser aplicada com sucesso. Assim, ares tac [conjI,impI] 1 equivale a (assume tac 1)
ORELSE (resolve tac [conjI,impI] 1). Refaz-se a demonstração anterior usando esta
versão:

> Goal "A-->(B-->(C -->((A&B)&C)))";
Level 0 (1 subgoal)
A-->B-->C-->(A&B)&C
1. A-->B-->C-->(A&B)&C

> by (REPEAT (ares tac [conjI,impI] 1));
Level 1
A-->B-->C-->(A&B)&C
No subgoals!

Um outro exemplo que se resolve rapidamente com o tactical REPEAT é o já apresentado
na secção 1.3.3, onde foi introduzida resolução com premissas da metafórmula a estabele-
cer. Na solução seguinte usa-se resolução com as três premissas na única táctica REPEAT
(resolve tac [mr1,mr2,mr3] 1).

val [mr1,mr2,mr3]=Goal "[|A==>B ; B==>C ; A |] ==> C";
Level 0 (1 subgoal)
C
1. C
val mr1 = "A ==> B"[.] : Thm.thm
val mr2 = "B ==> C"[.] : Thm.thm
val mr3 = "A"[.] : Thm.thm
>
> by (REPEAT (resolve tac [mr1,mr2,mr3] 1));
Level 1
C
No subgoals!

Uma forma mais expedita de efectuar a demonstração anterior é, em vez de nomear cada
uma das premissas, nomear toda a lista resultado de Goal:

> val premissas =Goal "[|A==>B ; B==>C ; A |] ==> C";
Level 0 (1 subgoal)
C
1. C
val premissas = ["A ==> B"[.], "B ==> C"[.], "A"[.]] : Thm.thm list
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> by (REPEAT (resolve tac premissas 1));
Level 1
C
No subgoals!

Finalmente, a demonstração de (P==>falsum)==>∼P usa resolução com a regra impI, re-
solução com a premissa e unificação com hipóteses (por esta ordem). Uma forma expedita
de juntar as três possibilidades numa só táctica é utilizar ares tac incluindo na lista de
regras também as premissas. Isto corresponde a concatenar (juntar) a lista das premissas
com a lista de regras. A operação de junção de listas é designada em SML por @. Assim, na
demonstração seguinte premissas@[impI] corresponde à lista formada pelas premissas (por
sinal uma só) e por impI.

val premissas = Goalw [neg def] "(P ==> falsum) ==> ∼P";
Level 0 (1 subgoal)
∼ P
1. P-->falsum
val premissas = ["P ==> falsum"[.]] : Thm.thm list
by (REPEAT (ares tac (premissas@[impI]) 1)) ;
Level 1
∼ P
No subgoals!

Outros exemplos de definição de tácticas usando tacticais serão apresentados ao longo deste
texto. A sua utilização para definição de tácticas para demonstração automática é apresen-
tada a propósito do cálculo de sequentes na secção 1.6, dos tableaux na secção 1.7 e ainda
na secção 1.8.

1.4.4 Estados alternativos de demonstração

A aplicação de algumas tácticas, em situações em que há mais de uma possibilidade de
unificação, conduz, em geral, a estados de demonstração diferentes. Uma dessas situações
ocorre quando existem possibilidades diferentes de unificação de hipóteses. Por exemplo,
pode estabelecer-se [|A,B|]==>?P quer unificando ?P com A ou com B. Conceptualmente, o
sistema Isabelle considera as duas possibilidades mas mostra apenas a primeira. Em geral,
o resultado de aplicação de uma táctica não é o próximo estado da demonstração, mas sim
a lista dos posśıveis estados de demonstração futuros. No entanto, só é mostrado o primeiro
estado dessa lista embora seja posśıvel aceder a outros estados que não o primeiro (indicando
ao sistema que deve recusar esse estado e mostrar o seguinte). Operacionalmente, é aplicada
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a táctica dando-se preferência à primeira possibilidade de aplicação (ou seja, neste caso,
de unificação). O comando9 back() indica ao sistema que deverá voltar ao último ponto
da demonstração onde houve que efectuar uma escolha, recusar essa escolha e considerar
a escolha seguinte (de entre as posśıveis). No exemplo que consideramos aqui ambas as
alternativas são igualmente válidas. Em geral não é assim e pode existir apenas um estado
da demonstração útil. Já foram vistas formas de limitar ou contornar as alternativas de
unificação na secção 1.3.6. No entanto, em vez de limitar as possibilidades de unificação,
teria sido posśıvel usar o comando back() para escolher o estado de demonstração relevante
(recusando outros).

Ilustra-se a aplicação deste comando no que se segue, estabelecendo que "[|A;B|]==>?P" de
duas formas distintas.

> Goal "[|A;B|]==>?P";
Level 0 (1 subgoal)
[| A; B |] ==> ?P
1. [| A; B |] ==> ?P

A forma mais simples de estabelecer este objectivo é por hipótese unificando ?P com a
primeira hipótese, nomeadamente A.

> ba 1;
Level 1
[| A; B |] ==> A
No subgoals!

Poder-se-ia ter unificado também com B. O comando back() indica ao sistema que deverá
voltar ao último ponto da demonstração onde havia mais de uma possibilidade de continuar,
e que deverá tomar a opção seguinte (caso não haja alternativas o resultado é um erro).
Neste caso recusa-se a unificação de ?P com A e considera-se a possibilidade seguinte que é
unificar ?P com B.

> back();
Level 1
[| A; B |] ==> B
No subgoals!

Vale a pena recordar o exemplo da secção 1.3.6 e resolvê-lo agora usando back().

> Goal "[|A-->B;C-->B;C|]==>B";
Level 0 (1 subgoal)

9Do inglês backtracking.
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[| A-->B; C-->B; C |] ==> B
1. [| A-->B; C-->B; C |] ==> B
>
> br impE 1;
Level 1 (2 subgoals)
[| A-->B; C-->B; C |] ==> B
1. [| A-->B; C-->B; C |] ==> ?P-->B
2. [| A-->B; C-->B; C |] ==> ?P

Neste ponto há que unificar ?P-->B com C-->B. No entanto, táctica de unificação com
hipóteses unifica com a primeira solução, que não é útil:

> ba 1;
Level 2 (1 subgoal)
[| A-->B; C-->B; C |] ==> B
1. [| A-->B; C-->B; C |] ==> A

O comando back() tem o efeito descrito:

> back();
Level 2 (1 subgoal)
[| A-->B; C-->B; C |] ==> B
1. [| A-->B; C-->B; C |] ==> C

A demonstração pode prosseguir facilmente usando unificação com hipóteses.

Convém notar que, além da utilização de back(), se pode também usar a composição se-
quencial THEN de tácticas para eliminar estados alternativos intermédios. Considere-se outra
vez o ńıvel 1 exemplo anterior:

> Goal "[|A-->B;C-->B;C|]==>B";
Level 0 (1 subgoal)
[| A-->B; C-->B; C |] ==> B
1. [| A-->B; C-->B; C |] ==> B
>
> br impE 1;
Level 1 (2 subgoals)
[| A-->B; C-->B; C |] ==> B
1. [| A-->B; C-->B; C |] ==> ?P-->B
2. [| A-->B; C-->B; C |] ==> ?P

Neste ńıvel, a aplicação da táctica (assume tac 1) THEN (assume tac 1) permite terminar
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a demonstração com sucesso. De facto, a aplicação de assume tac 1 resulta nos dois estados
intermédios já referidos. A nova aplicação de assume tac 1 a estes dois estados intermédios
falha no primeiro deles e tem sucesso no segundo. Assim, o primeiro estado intermédio é ig-
norado e o resultado de (assume tac 1) THEN (assume tac 1) é o estado da demonstração
sem mais subobjectivos:

> by ((assume tac 1) THEN (assume tac 1));
Level 2
[| A-->B; C-->B; C |] ==> B
No subgoals!

Uma outra situação envolvendo mais de um estado de demonstração ocorre quando é posśıvel
utilizar mais de uma das regras dispońıveis em resolve tac[regras]. No exemplo seguinte
estabelece-se "[|A&B; B&A|] ==> A" de duas formas distintas usando conjEe e conjEd.
Note-se que, nas situações que se apresentam abaixo, ambas as regras são aplicáveis. O
sistema Isabelle dá preferência à primeira.

> Goal "[|A&B; B&A|] ==> A";
Level 0 (1 subgoal)
[| A&B; B&A |] ==> A
1. [| A&B; B&A |] ==> A

> by (resolve tac [conjEe,conjEd] 1);
Level 1 (1 subgoal)
[| A&B; B&A |] ==> A
1. [| A&B; B&A |] ==> ?P&A

Foi escolhida a primeira regra conjEe (pois unifica) e a demonstração prossegue:

> ba 1;
Level 2
[| A&B; B&A |] ==> A
No subgoals!

De seguida é efectuado o comando back() que percorre a demonstração até encontrar o
último ponto onde foi efectuada uma escolha, cancela essa escolha e aplica a escolha seguinte
posśıvel.

> back();
Going back a level...
Level 1 (1 subgoal)
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[| A&B; B&A |] ==> A
1. [| A&B; B&A |] ==> A&?Q

Neste caso foi cancelada a aplicação de conjEe, tendo sido aplicada a outra alternativa
posśıvel conjEd. A demonstração prossegue facilmente:

> ba 1;
Level 2
[| A&B; B&A |] ==> A
No subgoals!

Naturalmente, as situações mais relevantes de utilização de back() são aquelas em que a
alternativa escolhida pelo sistema conduz a estados indesejáveis, havendo que recusar essa e
considerar outras. No exemplo seguinte pretende-se estabelecer A-->A|B usando ares tac
[impI,disjIe, disjId] 1, ou seja, ou unificação com hipóteses ou resolução com as regras
de introdução da implicação e da disjunção. É fácil verificar que a regra disjIe é aplicada
no ńıvel 1, embora essa aplicação conduza a um subobjectivo que não se pode estabelecer.

> Goal "A--> A|B";
Level 0 (1 subgoal)
A-->A|B
1. A-->A|B
> by (ares tac [impI,disjIe,disjId] 1);
Level 1 (1 subgoal)
A-->A|B
1. A ==> A|B
> by (ares tac [impI,disjIe,disjId] 1);
Level 2 (1 subgoal)
A-->A|B
1. A ==> B

A utilização de back() cancela a escolha anterior (disjIe) e considera a seguinte que é
disjId e que permite terminar a demonstração com sucesso.

> back();
Level 2 (1 subgoal)
A-->A|B
1. A ==> A
> by (ares tac [impI,disjIe,disjId] 1);
Level 3
A-->A|B
No subgoals!
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Naturalmente, poder-se-ia também ter usado o combinador THEN para seleccionar o único
estado de demonstração que poderia vir a ser estabelecido por prova por hipótese.

O comportamento anterior de tácticas cuja aplicação pode conduzir a estados alternati-
vos posśıveis de demonstração (acesśıveis usando back()) designa-se por não determinista
pois não existe em geral apenas um estado seguinte posśıvel. Viu-se que assume tac i e
resolve tac [regras] i são, em geral, não deterministas. As outras tácticas de resolução
(com eliminação ou destruição) são também, em geral, não deterministas. O comportamento
não determinista é, em geral, herdado por tácticas constrúıdas com tacticais. A aplicação
da táctica tac1 THEN tac2 tem por estados posśıveis os que resultam de aplicar tac2 aos
estados obtidos por aplicar tac1. Como se referiu são eliminados os estados intermédios
resultantes da aplicação de tac1 em que tac2 falha. Mas, mesmo assim, poderão existir di-
versos estados posśıveis finais. Notando que REPEAT tac corresponde a tac THEN ... THEN
tac (terminando quando tac não pode ser mais aplicada), os estados alternativos resultan-
tes da aplicação de REPEAT tac são obtidos sucessivamente da mesma forma que a descrita
para tac1 THEN tac2. O comportamento de tac1 ORELSE tac2, ao contrário dos anteriores
não aumenta o não determinismo. Assim, se tac1 poder ser aplicada os estados posśıveis
são os mesmos que resultariam de tac1, sendo tac2 ignorada. Em caso contrário, os esta-
dos posśıveis são os mesmos que resultariam de tac12. No próximo exemplo estabelece-se
mais uma vez A-->A|B usando REPEAT (ares tac [impI,disjIe, disjId] 1). Convém
recordar que ares tac [impI,disjIe, disjId] 1 é o mesmo que assume tac 1 ORELSE
resolve tac[impI,disjIe, disjId] 1.

> Goal "A--> A|B";
Level 0 (1 subgoal)
A-->A|B
1. A-->A|B
> by (REPEAT (ares tac [impI,disjIe, disjId] 1));
Level 1 (1 subgoal)
A-->A|B
1. A ==> B
> back();
Level 1
A-->A|B
No subgoals!

Neste exemplo, a táctica termina (ńıvel 1) por não ser posśıvel aplicar nenhuma das regras
envolvidas. Esse resultado corresponde a ter aplicado repetidamente a táctica ares tac
... ao primeiro dos estados posśıveis seguintes, tendo sido escolhida a regra disjIe em
detrimento de disjId num dos passos dessa iteração. O comando back() procura um outro
estado posśıvel. Este é obtido por aplicação repetida da mesma táctica mas escolhendo agora
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disjId em detrimento de disjIe nesse passo da iteração. Com esta escolha a aplicação
repetida de ares tac ... estabelece todos os subobjectivos e assim, no estado final, não há
mais subobjectivos a estabelecer. O comando set trace REPEAT; permite a observação dos
passos internos realizados por REPEAT tac.

A existência de estados alternativos de demonstração tem custos computacionais que se de-
verão evitar quando posśıvel. Como se verá adiante a propósito da demonstração automática
existem sistemas dedutivos (para a lógica proposicional) em que qualquer dos estados alterna-
tivos posśıveis é igualmente útil, bastando então escolher qualquer um deles, em particular o
primeiro. Naturalmente esse não é o caso nos exemplos apresentados aqui. Vale, no entanto,
a pena referir formas controlar o não determinismo, sobretudo quando o tactical REPEAT é
utilizado. A forma mais simples é usar REPEAT DETERM que tem um comportamento seme-
lhante a REPEAT mas escolhe apenas o primeiro dos estados de prova posśıveis, eliminando
outros, como se ilustra de seguida, repetindo o exemplo anterior:

> Goal "A--> A|B";
Level 0 (1 subgoal)
A-->A|B
1. A-->A|B
> by (REPEAT DETERM (ares tac [impI,disjIe, disjId] 1));
Level 1 (1 subgoal)
A-->A|B
1. A ==> B
> back();
Going back a level...
Going back a level...
** back: no alternatives
Exception- ERROR raised

Neste caso o comando back() falha por não ter encontrado outras alternativas, que foram
eliminadas por se ter usado REPEAT DETERM em lugar de REPEAT. Para ter sucesso na demons-
tração anterior haveria que trocar a ordem de disjIe com disjId.

Outra forma de controlar o não determinismo é tornar as tácticas argumento tão determinis-
tas quanto posśıvel. O não determinismo associado à unificação com hipóteses não é fácil de
controlar. Existe, no entanto, uma outra táctica, eq assume tac que é similar mas não usa
unificação e simplesmente verifica se existe uma hipótese igual à conclusão do subobjectivo.
Esta táctica é menos poderosa mas é determinista. Não será considerada para já. Quanto
às tácticas de resolução, como por exemplo, resolve tac [impI,disjIe, disjId] 1 po-
dem ser reformuladas de forma a ficarem deterministas. Para tal basta notar que cada uma
das tácticas resolve tac [impI] 1, resolve tac [disjIe] 1 e resolve tac [disjId] 1
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é determinista por só envolver uma regra. Assim, usando abreviaturas já referidas, obtém-se
a táctica

(rtac impI 1) ORELSE (rtac disjIe 1) ORELSE (rtac disjId 1)

que é determinista. Se ignorarmos o não determinismo envolvido na unificação com hipóteses
(que não ocorre neste exemplo) a táctica

REPEAT ((atac 1) ORELSE (rtac impI 1) ORELSE (rtac disjIe 1) ORELSE (rtac
disjId 1))

tem precisamente o mesmo comportamento que

REPEAT DETERM (ares tac [impI,disjIe, disjId] 1)

1.5 Gestão e reutilização de demonstrações

Nesta secção referem-se, em primeiro lugar, mecanismos de gestão de demonstrações bem
como mecanismos simples de reutilização de resultados já estabelecidos anteriormente. A
forma mais simples de reutilizar demonstrações anteriores é reproduzir os comandos corres-
pondentes num ficheiro, como se refere nesta secção. Adiante será também referido como
disponibilizar regras derivadas de uma teoria, de forma a que fiquem dispońıveis sempre que
esta seja invocada. É também posśıvel guardar sessões e recomeçá-las mais tarde reutilizando
as demonstrações já efectuadas.

1.5.1 Pilha de demonstrações

É conveniente, por vezes, interromper uma demonstração para estabelecer um resultado
auxiliar e, depois, retomar a demonstração original. Para esse propósito é disponibilizada,
em Isabelle, uma pilha de demonstrações. Assim, é posśıvel colocar o estado actual de
demonstração no topo da pilha e, mais tarde, recuperá-lo. Os comandos relevantes são
push proof() e pop proof(). O comando rotate proof roda a pilha, ou seja, coloca o
topo no fim da pilha. O exemplo seguinte ilustra os dois primeiros comandos. Pretende-se
estabelecer A&∼A-->B e, a meio da demonstração, estabelece-se que [|A; ∼A|] ==> falsum,
usando-se este resultado na demonstração final.
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> Goal "A&∼A-->B";
Level 0 (1 subgoal)
A&∼A-->B
1. A&∼A-->B

> br impI 1;
Level 1 (1 subgoal)
A&∼A-->B
1. A&∼A ==> B

Neste ponto decide-se guardar a demonstração actual no topo da pilha e iniciar uma nova
demonstração.

> push proof();

Pretende-se agora estabelecer que [|A;∼A|]==>falsum. Omite-se aqui a repetição desta
demonstração que já foi apresentada na secção 1.3.5.

> Goalw [neg def] "[|A;∼A|]==>falsum";
Level 0 (1 subgoal)
[| A; ∼A |] ==> falsum
1. [| A; A-->falsum |] ==> falsum
...
Level 3
[| A; ∼A |] ==> falsum
No subgoals!

Terminada a demonstração auxiliar designe-se mais uma vez o resultado por negEaux.

> qed "negEaux";
val negEaux = "[| ?A; ∼?A |] ==> falsum": Thm.thm

Recomeça-se a demonstração original no ponto onde foi interrompida usando pop proof.

> pop proof();
Level 1 (1 subgoal)
A&∼A-->B
1. A&∼A ==> B

A demonstração original prossegue, podendo usar-se o resultado intermédio útil que se esta-
beleceu acima. Há, primeiro, que usar a regra absurdo.
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> br absurdo 1;
Level 2 (1 subgoal)
A&∼A-->B
1. [| A&∼A; B-->falsum |] ==> falsum

A demonstração continua usando agora regra auxiliar negEaux.

> br negEaux 1;
Level 3 (2 subgoals)
A&∼A-->B
1. [| A&∼A; B-->falsum |] ==> ?A2
2. [| A&∼A; B-->falsum |] ==> ∼?A2

Omite-se o resto da demonstração.

1.5.2 Reutilização de demonstrações

A reutilização de demonstrações pode conseguir-se por leitura de um ficheiro onde, previ-
amente, se guardaram os comandos Isabelle que constituem a demonstração. O comando
use "ficheiro" tem por consequência a execução do conteúdo do ficheiro. Por exemplo,
na sequência mostram-se os comandos escritos num ficheiro (de nome auxiliar.isa) e que
constituem uma demonstração de P ∨ P ⇒ P .

Goal "P|P --> P";
by (resolve tac [impI] 1);
by (resolve tac [disjE] 1);
by (assume tac 3);
by (assume tac 2);
by (assume tac 1);
val teoaux = result();

Como referido, a leitura destes comandos a partir do sistema Isabelle faz-se por intermédio
do comando use "ficheiro"10, como se ilustra de seguida.

10Pode ser indicada, no nome do ficheiro, a directoria onde este se encontra. Por omissão é na directoria
actual. O comando cd "directoria" permite alterar a directorial actual.
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> isabelle Pure
...
>use thy "PROPOSICIONAL";
...
> use "auxiliar.isa";
[opening auxiliar.isa]

A partir deste momento os comandos são executados automaticamente, como se espera:

Level 0
P | P --> P
1. P | P --> P
...
Level 5
P | P --> P
No subgoals!
val it = () : unit
val teoaux = "?P | ?P --> ?P": thm

O resultado agora estabelecido pode ser utilizado em demonstrações seguintes.

1.5.3 Disponibilização de regras derivadas

É útil e simples permitir a utilização imediata de regras derivadas das regras originais de uma
teoria. Por exemplo, a regra derivada negEaux já foi necessária por duas vezes neste texto e
teria sido mais simples tê-la imediatamente dispońıvel (em vez de ter de a estabelecer em cada
caso). O mesmo se aplica a outras regras derivadas. Uma solução é a que foi referida acima e
consiste em escrever as demonstrações dessas regras num ficheiro que é depois lido a partir do
sistema Isabelle. Uma solução mais conveniente é escrever as demonstrações das regras mais
importantes ou úteis num ficheiro especial que é sempre executado quando é invocada a teoria.
Esse ficheiro tem o mesmo nome que a teoria em causa mas com extensão ML. No caso presente
o ficheiro em questão será o ficheiro PROPOSICIONAL.ML. O comportamento do sistema é
idêntico ao que foi referido acima a propósito do ficheiro auxiliar.isa com a diferença de
não ser necessário carregá-lo explicitamente. Ao longo do texto serão acrescentadas regras
convenientes a esse ficheiro.

Apresentam-se de seguida algumas regras derivadas úteis que deverão constar desse ficheiro.
As demonstrações dessas regras ilustram a utilização das diversas possibilidades do sistema
Isabelle de forma mais poderosa do que a que foi efectuada até aqui.
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Em particular, escolheram-se como exemplo regras que permitem “esconder” as definições por
abreviatura de verum, negação e equivalência. Desta forma, embora aqueles conectivos sejam
definidos por abreviatura, disponibilizam-se regras que permitem usá-los como se fossem
conectivos primitivos, evitando o recurso à reescrita da abreviatura correspondente.

As demonstrações aqui apresentadas são, quase na sua totalidade, copiadas da distribuição
do sistema Isabelle, com pequenas adaptações e constituem exemplos novos de utilização das
diversas possibilidades do sistema. Em particular, usam-se tacticais e a táctica ares tac
[regras] i que, como referido, abrevia assume tac i ORELSE resolve tac [regras] i
e corresponde a estabelecer o subobjectivo i por hipótese, se posśıvel, mas, se falhar, por
resolução usando a primeira das regras que possa ser aplicada com sucesso.

Uma demonstração da regra da introdução de verum pode codificar-se da forma seguinte:

Goalw [verum def] "verum";
by (REPEAT (ares tac [impI] 1)) ;
qed "verumI";

Não é dif́ıcil verificar que a demonstração anterior se consegue usando primeiro a regra da
introdução da implicação e depois unificação com as hipóteses. A solução anterior é mais
expedita.

A regra da eliminação de falsum pode obter-se como se segue.

Goal "falsum==>P";
by (REPEAT (ares tac [absurdo] 1)) ;
qed "falsumE";

Para a negação começa-se por uma nova versão da regra absurdo, em que este conectivo
ocorre explicitamente. A nova regra é (∼P==>falsum)==>P e designa-se por absurdoNeg.
A demonstração desta regra derivada é apresentada de seguida. Note-se apenas que o co-
mando val [prem] = Goalw [neg def] "(∼P==>falsum)==>P" faz atribuir a única pre-
missa desta regra a prem que é a única variável na lista do lado esquerdo da atribuição.

val [prem] = Goalw [neg def] "(∼P==>falsum)==>P";
by ( (rtac absurdo 1) THEN (rtac prem 1) THEN (assume tac 1) );
qed "absurdoNeg";

Para a negação demonstram-se regras de introdução e de eliminação. Na primeira é necessária
resolução com as premissas. Neste caso, as premissas deverão constar da lista de regras da
táctica de resolução. Com já se referiu atrás, uma solução é utilizar como lista de regras a
junção da lista das premissas com a lista de regras conveniente. A operação de junção de
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listas é denotada em SML por @ pelo que aquela regra ocorre por vezes na forma ares tac
prems@[regras] i.

val prems = Goalw [neg def] "(P ==> falsum) ==> ∼P";
by (REPEAT (ares tac (prems@[impI]) 1)) ;
qed "negI";

Goalw [neg def] "[| ∼P; P |] ==> R";
by (etac (impE RS falsumE) 1);
by (assume tac 1);
qed "negE";

As demonstrações seguintes disponibilizam as regras de introdução e eliminação da equi-
valência.

val prems = Goalw [eq def] "[| P ==> Q; Q ==> P |] ==> P<->Q";
by (REPEAT (ares tac (prems@[conjI, impI]) 1)) ;
qed "eqI";

Goalw [eq def] "[| P <-> Q; P |] ==> Q";
by (etac (conjEd RS impE) 1);
by (assume tac 1);
qed "eqEe";

val prems = Goalw [eq def] "[| P <-> Q; Q |] ==> P";
by (etac (conjEe RS impE) 1);
by (assume tac 1);
qed "eqEd";

Uma forma de disponibilizar definitivamente estas regras, como se referiu, é simplesmente
colocar as respectivas demonstrações no ficheiro PROPOSICIONAL.ML. A figura 1.5.3 representa
(em parte) o conteúdo desse ficheiro. Note-se que este ficheiro será aumentado com mais
regras adiante.

Quando é invocada a teoria PROPOSICIONAL as demonstrações das regras derivadas anteriores
são efectuadas e as regras disponibilizadas.

> use thy "PROPOSICIONAL";
Loading theory "PROPOSICIONAL"
...

Desta forma, além das regras usuais, estão dispońıveis as regras derivadas. Sugere-se a
demonstração de Goal "(A<->B)<->(∼A<->∼B)" como exemplo de utilização dessas regras.
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(*** Regras Derivadas ***)
Goalw [verum def] "verum";
by (REPEAT (ares tac [impI] 1)) ;
qed "verumI";

...

val prems = Goalw [eq def] "[| P <-> Q; Q |] ==> P";
by (etac (conjEe RS impE) 1);
by (assume tac 1);
qed "eqEd";

Figura 1.1: Ficheiro PROPOSICIONAL.ML (omitiram-se partes)

1.5.4 Reutilização de sessões

É posśıvel guardar uma sessão Isabelle num ficheiro que a codifica, usando o comando
commit(). Em particular, os lemas estabelecidos nessa sessão poderão assim vir a ser reutili-
zados em sessões futuras. O ficheiro que codifica uma sessão é especificado no ińıcio da sessão,
quando se invoca o sistema Isabelle. Exemplifica-se de seguida com a teoria PROPOSICIONAL,
escolhendo PROP como nome para o ficheiro onde se guardará a sessão que agora se inicia.

isabelle Pure PROP
>use thy "PROPOSICIONAL";
>...
>commit();
>quit();

A primeira linha (isabelle Pure PROP) indica que a sessão Isabelle deverá usar Pure e que
o resultado da sessão deverá ser guardado em PROP. No final da sessão, o comando commit()
guarda no ficheiro PROP o código que a representa. Isso inclui a representação da teoria
PROPOSICIONAL, das regras derivadas a partir de PROPOSICIONAL.ML e dos lemas estabe-
lecidos durante a sessão. A invocação de isabelle PROP inicia uma nova sessão em que
estão imediatamente dispońıveis quer a representação da teoria, quer as regras derivadas,
quer os lemas guardados em PROP. No final desta nova sessão, o comando commit() actu-
aliza o ficheiro PROP acrescentando os lemas entretanto estabelecidos. Este processo pode
ser repetido de sessão em sessão, sem se perder a informação de lemas anteriormente guar-
dados. O ficheiro PROP assim criado é guardado numa directoria espećıfica (normalmente
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./isabelle/heaps). A sequência de comandos commit(); quit(); pode ser abreviada por
control D.

Exerćıcios

Os seguintes exerćıcios são úteis para melhor entendimento das demonstrações em Isabelle.
Sugere-se também a resolução em Isabelle das aĺıneas do Exerćıcio ??.

1. Usando a teoria PROPOSICIONAL, demonstre as proposições correspondentes a:

(a) `Np A→ (B → A)

(b) {A} `Np
(A→ B) → ((B → C) → C)

(c) {A ∧B → C,A,B} `Np
C

(d) `Np A→ (A ∨B)

(e) {A ∨B,A→ C,B → C} `Np
C

(f) `Np
A ∧ (B ∨ C) → (A ∧B) ∨ (A ∧ C)

(g) {A→ B,¬B} `Np ¬A
(h) `Np ¬(A ∧ ¬A)

(i) `Np
((A ∨B) ∨ C) → (A ∨ (B ∨ C))

(j) `Np
(A↔ B) → (¬A↔ ¬B)

(k) {¬A→ A,A→ B} `Np B (sugestão: estabelecer primeiro o lema `Np (A ∨ ¬A))

2. Crie um ficheiro (designado, por exemplo, PROPOSICIONAL1.thy) com a definição de
uma variante da teoria PROPOSICIONAL na qual se consideram como primitivos, para
além dos conectivos →, ∧, ∨, ⊥, também os conectivos ↔ e ¬. Isto corresponde à de-
finição da linguagem e das regras de dedução natural convenientes. A única abreviatura
é >.

3. Repita os exerćıcios 1g, 1h e 1j usando esta nova teoria

4. Crie um ficheiro (designado, por exemplo, PROPOSICIONAL2.thy) com a definição de
uma extensão da teoria PROPOSICIONAL1 anterior na qual se acrescenta o conectivo ⊕
(disjunção exclusiva) como primitivo. Isto corresponde a importar a teoria anterior
acrescentando este conectivo à definição da linguagem e as regras de dedução natural
convenientes.
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5. Verifique que A⊕B ↔ ((A∧¬B)∨ (¬A∧B)) é teorema deste novo sistema dedutivo.

6. Crie um ficheiro (designado, por exemplo, PROPOSICIONAL2.thy) com a definição de
uma variante da teoria PROPOSICIONAL na qual se consideram como primitivos, apenas
→ e ⊥. Assim, os conectivos ∧, ∨, ↔ e ¬ são definidos por abreviatura, bem como >.
Defina a linguagem e as regras de dedução natural convenientes. Note que as antigas
regras de dedução natural associadas aos conectivos agora definidos por abreviatura são
regras derivadas desta nova teoria. Crie um ficheiro PROPOSICIONAL2.ML contendo essas
demonstrações e verifique que pode usar as regras derivadas repetindo os os exerćıcios
1g, 1h e 1j usando esta nova teoria.

7. Desenvolva uma táctica, usando tacticais, que permita estabelecer teoremas da forma
A→ (A→ (A→ (A→ ...A)))

8. Os teoremas da aĺınea anterior são estabelecidos usando impI e unificação com hipóteses.
Generalize a táctica anterior de forma a que possa estabelecer os teoremas obtidos por
aplicação das regras de introdução ou unificação com as hipóteses. Verifique que esta
táctica estabelece automaticamente os seguintes teoremas: FALTA ACABAR.
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1.6 Representação do cálculo de sequentes

A representação em Isabelle do sistema dedutivo Sp passa primeiro pela definição de sequen-
tes. Na representação em Isabelle os sequentes correspondem a pares de sequências (listas)
de fórmulas.

Uma variante do cálculo de sequentes, envolvendo apenas sequentes com uma única fórmula
no consequente, será apresentada na secção 1.8.

1.6.1 Representação do sistema dedutivo Sp

Um sequente é representado por um par de sequências de fórmulas. A distribuição do sistema
Isabelle já inclui, na teoria Sequents, duas representações de sequências de fórmulas. Numa
delas as sequências são representadas por funções (ver [4]) ficando assim imediatamente dis-
pońıveis os mecanismos de unificação, como se verá adiante. Esta representação é designada,
em Isabelle, por representação interna. No entanto, é conveniente ter uma notação alterna-
tiva para sequências em que uma sequência é representada usando v́ırgulas para separar as
fórmulas que a constituem. Esta representação é designada, em Isabelle, por representação
externa. Estas duas representações de sequências são convert́ıveis entre si. Como um se-
quente é um par de sequências (a sequência antecedente e a sequência consequente), a estas
duas representações de sequências correspondem duas representações de sequentes, também
designadas por representação interna e externa.

Descrevem-se agora com mais detalhe as duas representações de sequências.

Para a representação externa de sequências há apenas que ter em conta que uma fórmula
(do tipo o) é implicitamente uma sequência (com essa fórmula por único elemento) e que
variáveis prefixadas por $ correspondem a variáveis do tipo sequência. Assim, A-->B,A,B
é uma sequência. Um exemplo envolvendo variáveis do tipo sequência é $F,A-->B,$G,A,B.
Naturalmente, podem utilizar-se variáveis esquema que podem ser do tipo sequência ou do
tipo fórmula. A sequência esquema $?H,?P,?Q,$?K unifica, por exemplo, com A-->B,A,B
fazendo $?H=A-->B, ?P=A, ?Q=B e, finalmente, substituindo $?K pela sequência vazia. Uma
outra possibilidade de unificação seria substituir $?H pela sequência vazia, sendo as outras
substituições dadas por ?P=A-->B, ?Q=A e $?K=B. O tipo, em Isabelle, desta representação de
sequências é seq.

Para entender a representação interna convém referir que cada sequência S pode ser iden-
tificada por uma função FS de sequências em sequências. A função FS é definida por
FS(S′) = SS′, ou seja, esta função devolve a sequência argumento S′ prefixada por S. Em
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particular, a função que identifica a sequência vazia é a função identidade (em sequências).
Não é dif́ıcil verificar que a duas sequências diferentes correspondem funções diferentes. Por
outro lado, se as funções FS1 e FS2 são funções diferentes, então S1 e S2 são sequências
diferentes. O facto de existir esta correspondência biuńıvoca justifica a identificação de
sequências por estas funções. A representação interna de sequências usa esta identificação.
Ou seja, uma sequência é representada pela função correspondente. O tipo desta repre-
sentação de sequências é o tipo das funções correspondentes: seq’=>seq’. O tipo seq’ é
um tipo auxiliar. Note-se que, em geral, o utilizador escreve as sequências usando a repre-
sentação externa. Esta é convertida para a representação interna pelo sistema Isabelle e é
nesta representação interna que é efectuado o processamento, por exemplo, unificação. O
resultado desse processamento é novamente convertido para a representação externa. Assim,
o utilizador, normalmente só se apercebe da representação externa de sequências. Nos ca-
sos em que é necessário indicar explicitamente a representação interna de sequências pode
usar-se a notação <<...>> que converte a representação externa de uma sequência na sua
representação interna. Por exemplo, <<A,A-->B,C>> designa a representação interna da
sequência A,A-->B,C. Este mecanismo é útil quando se pretende instanciar uma variável es-
quema do tipo sequência com uma sequência concreta, na táctica res inst tac. O primeiro
e último exemplos desta secção ilustram esta utilização.

A teoria que codifica o sistema Sp é a teoria SPROP. As meta-fórmulas atómicas da teoria
SPROP são os sequentes (e não as sequências). Designa-se por representação interna de sequen-
tes a representação que usa a representação interna de sequências. De igual modo, designa-se
por representação externa de sequentes a que usa a representação externa de sequências. A
função Trueprop associa a um sequente na representação interna a meta-fórmula corres-
pondente. Por outro lado, função TruepropExt11 associa a um sequente na representação
externa a meta-fórmula correspondente. As declarações destas funções são as seguintes.

Trueprop :: [seq’=>seq’,seq’=>seq’]=>prop
TruepropExt :: [seq,seq]=>prop (" |- "[6,6] 5)

A representação sintáctica alternativa de TruepropExt permite escrever, por exemplo, a
metafórmula $H,A-->B,A |- $G,C,$F. As outras meta-fórmulas obtêm-se da forma esperada
usando a meta-implicação. Como se referiu, a representação interna é usada, em geral,
apenas para processamento interno. O utilizador interage com o sistema por intermédio da
representação externa. Assim, há que providenciar mecanismos que permitam a tradução
entre estas duas representações.

11Na distribuição Isabelle, na teoria LK, a função equivalente a TruepropExt tem por nome "@Trueprop".
Aliás, é frequente o uso de @ como prefixo do nome das funções referentes a representações externas. O uso
deste śımbolo (não alfanumérico) obriga a escrever estes nomes entre aspas. Neste texto preferiu-se usar
TruepropExt.
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Em primeiro lugar refira-se a tradução da representação externa para a interna. A tradução
corresponde a uma lista de regras de rescrita que transforma metafórmulas atómicas cons-
trúıdas por TruepropExt em metafórmulas atómicas constrúıdas por Trueprop. Esta lista
deve ser atribúıda à variável parse translation por intermédio da declaração

val parse translation = [("TruepropExt",Sequents.two seq tr "Trueprop")];

O sistema pré-processa as metafórmulas de acordo com aquela lista de substituições. Cada
substituição é um par onde o lado esquerdo é o nome que deverá ser substitúıdo pelo lado
direito. Neste caso só há uma substituição e o seu lado esquerdo é "TruepropExt". O lado di-
reito usa a função Sequents.two seq tr, disponibilizada na teoria Sequents, com argumento
"Trueprop". Por razões técnicas os nomes das funções Trueprop e TruepropExt devem aqui
ocorrer entre aspas. De acordo com aquela substituição a metafórmula TruepropExt(Se1,Se2)
é substitúıda por Trueprop(Si1,Si2), em que Si1 e Si2 são as traduções para a repre-
sentação interna de Se1 e Se2. O leitor interessado poderá encontrar o código SML destas
funções em Sequents.thy.

O mecanismo para a tradução da representação interna para a representação externa con-
siste em atribuir à variável print translation a lista de substituições a efectuar. As me-
tafórmulas são traduzidas de acordo com esta lista de substituições antes de serem mostradas
ao utilizador. A atribuição, neste caso, é:

val print translation = [(Trueprop,Sequents.two seq tr’ TruepropExt)];

Agora é usada a função Sequents.two seq tr’, disponibilizada na teoria Sequents que
efectua a tradução da representação interna de pares de sequentes para a externa. Estas
atribuições deverão ser escritas na secção ML da teoria SPROP.thy.

O conteúdo do ficheiro SPROP.thy apresenta-se de seguida.

SPROP = Sequents +
consts

Trueprop :: [seq’=>seq’,seq’=>seq’]=>prop
TruepropExt :: [seq,seq]=>prop ("(( )/ |- ( ))"[6,6] 5)

falsum,verum :: o
neg :: o => o ("∼ "[40] 40)
conj :: [o, o] => o (" & "[36,35] 35)
disj :: [o, o] => o (" | "[31,30] 30)
imp :: [o, o] => o (" --> "[26,25] 25)
eqv :: [o, o] => o (" <-> "[26,25] 25)



1.6. REPRESENTAÇÃO DO CÁLCULO DE SEQUENTES 59

rules (*Regras Lógicas de Sp*)

axS0 "P |- P"
falsumE0 "falsum|- "

conjD0 "[| $H|- $E, P; $H|- $E, Q|] ==> $H|- $E, P&Q"
conjE1 "P,$H |- $E ==> P & Q, $H |- $E"
conjE2 "Q,$H |- $E ==> P & Q, $H |- $E"

disjD1 "$H |- $E, P ==> $H |- $E, P|Q"
disjD2 "$H |- $E, Q ==> $H |- $E, P|Q"
disjE0 "[| P, $H |- $E; Q, $H |- $E |] ==> P|Q, $H |- $E"

impD0 "P,$H |- $E, Q ==> $H |- $E, P-->Q"
impE0 "[| $H |- $E,P; Q,$G |- $F |] ==> P-->Q, $H,$G |- $E,$F"

(* Axiomas e Regras Derivadas de S’p, demonstradas em SPROP.ML*)

(* axS "$H, P, $G |- $E, P, $F"*)
(* falsumE "$H, falsum, $G |- $E"*)
(* conjD "[| $H|- $E, P, $F; $H|- $E, Q, $F |] ==> $H|- $E, P&Q, $F"*)
(* conjE "$H, P, Q, $G |- $E ==> $H, P&Q, $G |- $E"*)
(* disjD "$H |- $E, P, Q, $F ==> $H |- $E, P|Q, $F"*)
(* disjE "[| $H, P, $G |- $E; $H, Q, $G |- $E |] ==> $H, P|Q, $G |- $E"*)
(* impD "$H, P |- $E, Q, $F ==> $H |- $E, P-->Q, $F"*)
(* impE "[| $H,$G |- $E,P; $H, Q, $G |- $E |] ==> $H, P-->Q, $G |- $E"*)

(* Regras estruturais *)

cntD0 "$H |- $E, $S, $S, $F ==> $H |- $E, $S, $F"
cntE0 "$H, $S, $S, $G |- $E ==> $H, $S, $G |- $E"
enfD0 "$H |- $E, $F ==> $H |- $E, $S, $F"
enfE0 "$H, $G |- $E ==> $H, $S, $G |- $E"
trcD0 "$H |- $E, $R, $S, $F ==> $H |- $E, $S, $R, $F"
trcE0 "$H, $R, $S, $G |- $E ==> $H, $S, $R, $G |- $E"

(* Corte *)
corte "[| $H’ |- $E’, P; $H’’, P |- $E’’ |] ==> $H’,$H’’ |- $E’,$E’’"
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(* Regras estruturais derivadas em SPROP.ML *)

(* enfE "$G |- $E ==> P, $G |- $E"*)
(* enfD "$H |- $E ==> $H |- $E, P"*)
(* trcE "$H, P, Q, $G |- $E ==> $H, Q, P, $G |- $E"*)
(* trcD "$H |- $E, P, Q, $F ==> $H |- $E, Q, P, $F"*)
(* cntD "$H |- $E, P, P ==> $H |- $E, P"*)
(* cntE "P, P, $G |- $E ==> P, $G |- $E"*)

(* Abreviaturas *)
verum def "verum == falsum-->falsum"
eq def "P<->Q == (P-->Q) & (Q-->P)"
neg def "∼P == P-->falsum"
end

ML
val parse translation = [(TruepropExt,Sequents.two seq tr Trueprop)];
val print translation = [(Trueprop,Sequents.two seq tr’ TruepropExt)];

A declaração de TruepropExt em SPROP.thy é

TruepropExt :: [seq,seq]=>prop ("(( )/ |- ( ))"[6,6] 5)

A diferença relativamente ao que foi apresentado anteriormente refere-se apenas à sintaxe
alternativa e, em particular, à forma como os sequentes são apresentados ao utilizador.
O sistema Isabelle inclui um mecanismo de especificação do modo como expressões longas
são apresentadas (“pretty printing”). Em particular, na especificação "(( )/ |- ( ))" o
sequente do lado esquerdo e o do lado direito estão entre parêntesis indicando que cada um
deles é um bloco que não deve ser separado em linhas diferentes. O facto de o sequente
do lado esquerdo poder ficar separado do restante (incluindo |-) é especificado colocando /
nessa posição.

A codificação das regras de inferência de Sp inclúıda em SPROP.thy é simples. O axioma
axS0 é codificado por

”?P |- ?P”

e corresponde a um sequente com a mesma fórmula no antecedente e no consequente. Não
podem ocorrer outras fórmulas no antecedente ou no consequente. É posśıvel derivar uma
versão mais flex́ıvel deste axioma usando as regras estruturais de enfraquecimento. O novo
axioma é designado por axS e é codificado por
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"$?H, ?P, $?G |- $?E, ?P, $?F"

Este axioma corresponde a um sequente no qual existe uma fórmula (a unificar com ?P) que
ocorre quer do lado esquerdo quer do lado direito. Usam-se as variáveis esquema $?H,$?E,
$?G e $?F para representar as listas das fórmulas que precedem e sucedem a ?P no lado
esquerdo e no lado direito do sequente. O facto de estas variáveis serem diferentes possibilita
a sua unificação com diferentes listas de fórmulas. Assim, a mesma fórmula (a unificar com
?P) deverá ocorrer do lado esquerdo e do lado direito do sequente mas nem é relevante a sua
posição em cada lado nem as outras fórmulas que ocorrem no sequente. A demonstração deste
axioma a partir das regras de Sp será apresentada adiante e inclúıda no ficheiro SPROP.ML.
Esta nova versão do axioma é precisamente a que faz parte do sistema S ′p. Note-se que
embora sejam representadas as regras e axiomas de Sp, estão também dispońıveis as regras
e axiomas de S ′p, que são demonstradas a partir daquelas em SPROP.ML.

As outras regras lógicas têm por conclusão um sequente e por premissas um ou dois sequentes.
A codificação destas regras é obtida, da forma esperada, usando a meta-implicação. Por
exemplo, as regras esquerdas da conjunção designam-se por conjE1 e conjE2 e representam-
se por

"P,$H |- $E ==> P & Q, $H |- $E"
"Q,$H |- $E ==> P & Q, $H |- $E"

A única regra esquerda de S ′p, para a conjunção, é a regra conjE seguinte:

"$H, P, Q, $G |- $E ==> $H, P&Q, $G |- $E"

Esta regra pode ser obtida como regra derivada de Sp.

A regra ∧D de Sp tem duas premissas, designa-se por conjD0 e representa-se por

"[| $H|- $E, P; $H|- $E, Q|] ==> $H|- $E, P&Q"

A regra correspondente de S ′p é semelhante, designa-se por conjD e escreve-se

"[| $H|- $E, P, $F; $H|- $E, Q, $F |] ==> $H|- $E, P&Q, $F"
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As regras estruturais permitem duplicar fórmulas (regras de contracção), eliminar fórmulas
do antecedente ou do consequente (regras de enfraquecimento) e trocar a posição de fórmulas
no antecedente ou no consequente (regras de permutação). A codificação aqui escolhida cor-
responde às regras apresentadas em 1.6 com a diferença de que se permite duplicar sequências
de fórmulas, retirar sequências de fórmulas ou permutar sequências de fórmulas. Recorde-se
que no cálculo Sp só se considera uma fórmula de cada vez, em vez de sequências de fórmulas.
De qualquer forma estão também dispońıveis as versões das regras estruturais de Sp, que são
casos particulares das regras representadas.

Por exemplo, a regra enfD0 ("$H |- $E, $F ==> $H |- $E, $S, $F") quando aplicada a
um subobjectivo devolve como novo subobjectivo o sequente original a que se subtraiu a
sequência de fórmulas que unificou com $S. Como, em geral, existem diversas possibilidades
de unificação é frequente usar estas regras juntamente com res inst tac de forma a espe-
cificar melhor qual a unificação pretendida. A regra original de Sp é a regra designada por
enfD que se representa por "$?H |- $?E ==> $?H |- $?E, ?P" e que é o caso particular
de enfD0, onde $S é a sequência com uma única fórmula P e $F é a sequência vazia. É obtida
em SPROP.ML usando res inst tac com enfD0.

Ilustra-se de seguida a utilização da teoria SPROP. As demonstrações usando esta teoria
são semelhantes às demonstrações que usam a teoria PROPOSICIONAL, com a diferença de
se manipularem sequentes e não apenas fórmulas. A demonstração corresponde agora a
percorrer uma árvore de prova no sentido que vai da conclusão para os axiomas. Esta forma
de construir a demonstração é semelhante à construção de árvores de prova em que se coloca
a conclusão no topo (ver secção ??).

O primeiro exemplo corresponde a estabelecer axS e utiliza as regras estruturais de enfra-
quecimento.

Antes de definir o objectivo há que invocar o sistema Isabelle usando a teoria Sequents
(isabelle Sequents). Depois há que ler a teoria SPROP.

isabelle Sequents
...
> use thy "SPROP";
...

O objectivo a estabelecer é definido como se espera usando Goal:

Goal "$H, P, $G |- $E, P, $F";

O resto da demonstração consiste em retirar as sequências $F, $E, $H e $G usando as regras
de enfraquecimento. Nota-se que se explicita, usando res inst tac, que se deve unificar S
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(a sequência a subtrair) com aquelas sequências de fórmulas.

by (res inst tac [("S","F")] enfrD 1);
by (res inst tac [("S","E")] enfD0 1);
by (res inst tac [("S","H")] enfE0 1);
by (res inst tac [("S","G")] enfE0 1);
br axS0 1;
qed "axS";

Esta demonstração consta do ficheiro SPROP.ML e o axioma axS poderá ser usado nas de-
monstrações ulteriores.

No próximo exemplo pretende-se estabelecer |-(A-->(B-->C))-->((A-->B)-->(A-->C)).
Usam-se as regras de Sp. A demonstração inicia-se com três aplicações de resolução com
impD0.

> Goal - (A-->(B-->C))-->((A-->B)-->(A-->C))";
Level 0 (1 subgoal)
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. |- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
val it = [] : Thm.thm list
> br impD0 1;
Level 1 (1 subgoal)
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. A-->B-->C |- (A-->B)-->A-->C
> br impD0 1;
Level 2 (1 subgoal)
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. A-->B, A-->B-->C |- A-->C
> br impD0 1;
Level 3 (1 subgoal)
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. A, A-->B, A-->B-->C |- C

A demonstração prosseguirá com resolução com a regra da implicação à esquerda. Para tal
é necessário duplicar a fórmula A, usando cntE.

> br cntE 1;
Level 4 (1 subgoal)
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. A, A, A-->B, A-->B-->C |- C
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Agora há que trocar A-->B até que seja a primeira fórmula do antecedente, pois a regra
impE0 pressupõe que a implicação seja a primeira fórmula. Note-se que a regra trcE é repre-
sentada por "$?H, ?P, ?Q, $?G |- $?E ==> $?H, ?Q, ?P, $?G |- $?E" e que existem
muitas possibilidades de unificação para quais as fórmulas a trocar.

> br trcE 1;
### Warning: same as previous level
Level 5 (1 subgoal)
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. A, A, A-->B, A-->B-->C |- C

A solução apresentada correspondeu a trocar A com A. Use-se back() para procurar outra
solução.

> back();
Level 5 (1 subgoal)
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. A, A-->B, A, A-->B-->C |- C

Agora há que repetir a troca.

> br trcE 1;
Level 6 (1 subgoal)
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. A-->B, A, A, A-->B-->C |- C

Pode finalmente aplicar-se resolução com a regra esquerda da implicação, impE0. Esta regra é
representada por "[| $H |- $E,P; Q,$G |- $F |] ==> P-->Q, $H,$G |- $E,$F" e, mais
uma vez, são diversas as soluções de unificação posśıveis.

> br impE0 1;
Level 7 (2 subgoals)
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. |- A
2. B, A, A, A-->B-->C |- C

A solução anterior não é a que interessa (corresponde a $H e $E serem vazias). Procure-se
outra.

> back();
Level 7 (2 subgoals)
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|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. A |- A
2. B, A, A-->B-->C |- C

O primeiro subobjectivo pode ser estabelecido por resolução com axS0.

> br axS0 1;
Level 8 (1 subgoal)
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. B, A, A-->B-->C |- C

Agora há mais uma vez que duplicar A o que se consegue com troca e contracção.

> br trcE 1;
Level 9 (1 subgoal)
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. A, B, A-->B-->C |- C

> br cntE 1;
Level 10 (1 subgoal)
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. A, A, B, A-->B-->C |- C

Falta colocar A-->B-->C no ińıcio do antecedente. Desta vez indica-se explicitamente que a
solução da variável esquema $?H deverá ser a sequência A,A. Note-se que se usa <<A,A>>.

> by (res inst tac [("H"," <<A,A>>")] trcE 1);
Level 11 (1 subgoal)
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. A, A, A-->B-->C, B |- C

Use-se mais duas vezes troca.

> br trcE 1;
### Warning: same as previous level
Level 12 (1 subgoal)
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. A, A, A-->B-->C, B |- C

> back();
Level 12 (1 subgoal)
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
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1. A, A-->B-->C, A, B |- C

> br trcE 1;
Level 13 (1 subgoal)
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. A-->B-->C, A, A, B |- C

Pode agora usar-se resolução com a regra da implicação à esquerda. Como se viu atrás a
primeira solução não é a que interessa pelo que haverá que procurar outras. Uma forma de
fazer a selecção de soluções é usar o tactical THEN. Neste caso, a táctica (rtac impE0 1)
THEN (assume tac 1) selecciona de entre os estados posśıveis decorrentes da aplicação de
rtac impE0 1 o primeiro que pode ser estabelecido por assume tac 1.

> by ((rtac impE0 1) THEN (assume tac 1));
Level 14 (1 subgoal)
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. B-->C, A, B |- C

Agora pode usar-se resolução com impE0. Mais uma vez, as primeiras soluções não são úteis.

> br impE0 1;
Level 15 (2 subgoals)
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. |- B
2. C, A, B |- C

> back();
Level 15 (2 subgoals)
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. A |- B
2. C, B |- C

> back();
Level 15 (2 subgoals)
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. A, B |- B
2. C |- C

O segundo subobjectivo é estabelecido por resolução com axS0.

> br axS0 2;
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Level 16 (1 subgoal)
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. A, B |- B

O único objectivo restante pode ser estabelecido usando axS0 havendo para isso que retirar,
usando enfraquecimento, A do antecedente.

> br enfE 1;
Level 17 (1 subgoal)
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. B |- B

> br axS0 1;
Level 18
|- (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
No subgoals!

Estabelece-se agora o mesmo resultado |-(A-->(B-->C))-->((A-->B)-->(A-->C)) usando
as regras de S ′p que são mais simples de manipular.

> Goal " |- (A-->(B-->C))-->((A-->B)-->(A-->C))";
Level 0 (1 subgoal)
|- (A --> B --> C) --> (A --> B) --> A --> C
1. |- (A --> B --> C) --> (A --> B) --> A --> C

Há primeiro que aplicar três vezes a regra da implicação à direita. Usa-se o tactical REPEAT
de forma a tornar a demonstração mais expedita.

> by (REPEAT (rtac impD 1));
Level 1 (1 subgoal)
|- (A --> B --> C) --> (A --> B) --> A --> C
1. A --> B --> C, A --> B, A |- C

Segue-se a aplicação da regra da implicação à esquerda, que introduz um subobjectivo facil-
mente estabelecido usando axS.

> br impE 1;
Level 2 (2 subgoals)
|- (A --> B --> C) --> (A --> B) --> A --> C
1. A --> B, A |- C, A
2. B --> C, A --> B, A |- C
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> br axS 1;
Level 3 (1 subgoal)
|- (A --> B --> C) --> (A --> B) --> A --> C
1. B --> C, A --> B, A |- C

A demonstração prossegue aplicando repetidamente ou axS ou impE ao primeiro subobjectivo
o que se consegue, por exemplo, da seguinte forma:

> by (REPEAT (resolve tac [axS,impE] 1));
Level 4
|- (A --> B --> C) --> (A --> B) --> A --> C
No subgoals!

No próximo exemplo pretende estabelecer-se "A-->C,B-->C,B |- C".

> Goal "A-->C,B-->C,B |- C";
Level 0 (1 subgoal)
A --> C, B --> C, B |- C
1. A --> C, B --> C, B |- C

A regra que interessa aplicar é impE (implicação à esquerda) mas relativamente à fórmula
B-->C. Recorda-se esta regra de seguida:

> impE;
val it = "[| $?H, $?G |- $?E, ?P; $?H, ?Q, $?G |- $?E |]
==> $?H, ?P --> ?Q, $?G |- $?E": Thm.thm

Existem, neste exemplo, duas possibilidade de unificar ?P-->?Q, nomeadamente A-->C e
B-->C. Por omissão o sistema escolhe a primeira o que, neste caso, é um passo desnecessário.

Note-se que rotate tac não faz sentido nesta representação de sequentes. Uma solução é
usar back() após a aplicação de impE. Uma outra solução é especificar melhor qual a fórmula
que interessa unificar, indicando instâncias convenientes para as variáveis esquema. Neste
exemplo basta especificar, usando res inst tac, que ?P deve ser instanciado com B.

> by (res inst tac [("P","B")] impE 1);
Level 1 (2 subgoals)
A --> C, B --> C, B |- C
1. A --> C, B |- C, B
2. A --> C, C, B |- C

O resto da demonstração usa o axioma axS duas vezes:
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> br axS 1;
Level 2 (1 subgoal)
A --> C, B --> C, B |- C
1. A --> C, C, B |- C

> br axS 1;
Level 3
A --> C, B --> C, B |- C
No subgoals!

No próximo exemplo usam-se abreviaturas. Pretende-se estabelecer A-->B |- ∼B-->∼A. A
demonstração não envolve dificuldades bastando usar Goalw e a regra de rescrita da negação.

> Goalw [neg def] "A-->B |- ∼B-->∼A";
Level 0 (1 subgoal)
A --> B |- ∼ B --> ∼ A
1. A --> B |- (B --> falsum) --> A --> falsum

A demonstração usa apenas as regras da implicação (esquerda e direita) e o axioma axS. As-
sim, uma forma expedita de estabelecer este objectivo é usar a táctica REPEAT (resolve tac
[axS,impD,impE] 1).

> by (REPEAT (resolve tac [axS,impD,impE] 1) );
Level 1
A --> B |- ∼B-->∼A
No subgoals!

Guarda-se este resultado no nome lema1 pois será útil no próximo exemplo.

qed "lema1";
val lema1 = "?A-->?B |- ∼?B--> ∼?A": Thm.thm

O último exemplo inclui aplicações da regra do corte. Usa-se o lema lema1 estabelecido acima
e também lema2: "?A-->?B |- ?A&?C-->?B&?C" de que se omite a demonstração (mas que é
fácil de demonstrar). Trata-se agora de estabelecer "A-->B |- ∼(B&C)-->∼(A&C)" usando
estes lemas e a regra do corte que se recorda:

> corte;
val it =
"[| $?H’ |- $?E’, ?P; $?H’’, ?P |- $?E’’ |]
==> $?H’, $?H’’ |- $?E’, $?E’’": Thm.thm

A demonstração inicia-se da forma usual e é seguida de uma aplicação da regra do corte.
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> Goal "A-->B |- ∼(B&C)-->∼(A&C)";
Level 0 (1 subgoal)
A-->B |- ∼ B&C-->∼ A&C
1. A-->B |- ∼ B&C-->∼ A&C
val it = [] : Thm.thm list
>
> br corte 1;
Level 1 (2 subgoals)
A-->B |- ∼ B&C-->∼ A&C
1. |- ?P
2. A-->B, ?P |- ∼ B&C-->∼ A&C

A unificação escolhida pelo sistema não é útil (instancia $?H com a sequência vazia) pelo que
se recorre a back() para procurar uma mais conveniente.

> back();
Level 1 (2 subgoals)
A-->B |- ∼ B&C-->∼ A&C
1. A-->B |- ?P
2. ?P |- ∼ B&C-->∼ A&C

Agora é posśıvel estabelecer o primeiro subobjectivo por resolução com o lema1.

> br lema1 1;
Level 2 (1 subgoal)
A-->B |- ∼ B&C-->∼ A&C
1. ∼ B-->∼ A |- ∼ B&C-->∼ A&C

O subobjectivo restante é estabelecido de forma semelhante usando corte e o lema2. Na
aplicação da regra do corte usa-se res inst tac para instanciar $?H’’ com a sequência vazia.
Note-se que se usa <<>> para representar a sequência vazia.

> by (res inst tac [("H’’"," <<>>")] corte 1);
Level 3 (2 subgoals)
A-->B |- ∼ B&C-->∼ A&C
1. ∼ B-->∼ A |- ?P2
2. ?P2 |- ∼ B&C-->∼ A&C

> br lema2 1;
Level 4 (1 subgoal)
A-->B |- ∼ B&C-->∼ A&C
1. ∼ B&?C5-->∼ A&?C5 |- ∼ B&C-->∼ A&C



1.6. REPRESENTAÇÃO DO CÁLCULO DE SEQUENTES 71

Este subobjectivo é facilmente estabelecido usando o axioma axS.

> br axS 1;
Level 5
A-->B |- ∼ B&C-->∼ A&C
No subgoals!

Note-se finalmente que embora os exemplos anteriores envolvam sequentes com fórmulas
“concretas” seria igualmente posśıvel estabelecer sequentes envolvendo sequências arbitrárias
(variáveis do tipo sequência) como, por exemplo, "A-->B |- $S1, ∼B&C-->∼A&C, $S2".

1.6.2 Demonstração automática

A lógica proposicional é decid́ıvel, ou seja, existe um algoritmo que dada uma fórmula pro-
posicional informa se ela é ou não é válida. Com já se referiu, o cálculo de sequentes é uma
ferramenta apropriada para realizar esse algoritmo. A validade de fórmulas é um caso parti-
cular da validade de sequentes. Assim, um algoritmo que decida se um determinado sequente
é válido ou não pode ser usado para decidir se uma fórmula é ou não válida. Este algoritmo
corresponde à aplicação exaustiva das regras do cálculo de sequentes S ′p ao objectivo e su-
bobjectivos subsequentes. Estas regras são as regras lógicas de Sp com o axioma axS. Se o
objectivo inicial for um sequente válido então a aplicação repetida das regras do cálculo de
sequentes, por qualquer ordem, termina com sucesso (é efectuada uma demonstração). Se o
objectivo inicial não for um sequente válido então a aplicação repetida das regras termina
também mas desta feita são apresentados sequentes que definem as valorações que não sa-
tisfazem o sequente original. Informalmente, a aplicação das regras do cálculo de sequentes
(não os axiomas) simplifica em cada passo a estrutura das fórmulas envolvidas até que o
sequente só envolva fórmulas atómicas. Nesta situação ou o sequente resultante é válido e
é estabelecido pelos axiomas ou não e o algoritmo termina. Na secção ??, a propósito da
completude de Sp, apresenta-se uma discussão mais rigorosa deste assunto.

É, portanto, muito simples definir uma táctica que realize este algoritmo, como se descreve de
seguida. Conforme referido é irrelevante a ordem pela qual se aplicam as regras. No entanto,
preferir-se-á aplicar primeiro (se posśıvel) as regras que diminuam ou não aumentem o número
de subobjectivos. Desta forma a execução do algoritmo envolverá menos subobjectivos, sendo
assim mais eficiente. Por exemplo, a aplicação das regras pela ordem seguinte é apropriada:
axS,falsumE,impD,conjE,disjD,impE,conjD,disjE.

A táctica

(rtac axS 1) ORELSE ... ORELSE (rtac disjE 1)
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representa a aplicação da táctica de resolução ao subobjectivo 1, com a primeira das regras
que unifique, pela ordem referida acima. Ou seja, só uma das regras é aplicada, nomeada-
mente a primeira aplicável. A táctica

REPEAT ((rtac axS 1) ORELSE ... ORELSE (rtac disjE 1))

repete a aplicação da táctica anterior. Esta última táctica, quando aplicada a um sequente
válido, realiza o algoritmo descrito anteriormente. Dado um sequente válido como primeiro
objectivo, a aplicação repetida das regras ao primeiro subobjectivo pode criar temporaria-
mente outros subobjectivos mas simplificará em cada aplicação o primeiro subobjectivo, até
que este seja estabelecido. Nesta situação, o segundo subobjectivo é renumerado tornando-se
o primeiro e o processo repete-se até que não existam mais subobjectivos a estabelecer.

Exemplifica-se a aplicação desta táctica ao exemplo anteriormente resolvido, tendo previa-
mente o cuidado de lhe dar o nome tacSeq1 (omite-se o final da táctica).

> val tacSeq1= REPEAT ((rtac axS 1) ORELSE (rtac falsumE 1) ...

> Goal " |- (A --> B --> C) --> (A --> B) --> A --> C";
Level 0 (1 subgoal)
|- (A --> B --> C) --> (A --> B) --> A --> C
1. |- (A --> B --> C) --> (A --> B) --> A --> C
val it = [] : Thm.thm list
>
> by tacSeq1;
Level 1
|- (A --> B --> C) --> (A --> B) --> A --> C
No subgoals!

A táctica anterior, como referido, permite estabelecer todos os sequentes válidos. No caso dos
sequentes falsificáveis, a táctica termina quando não é posśıvel simplificar mais o primeiro
subobjectivo. Este subobjectivo representa uma valoração que falsifica o sequente inicial,
como se referiu na secção ??. Assim, esta táctica constitui um algoritmo de decisão para a
validade de sequentes. Ficam, no entanto, outros subobjectivos por processar.

É fácil alterar a táctica de forma a que só termine quando não for posśıvel aplicar nenhuma
regra a nenhum dos subobjectivos. Nesta situação, cada subobjectivo representa uma va-
loração que falsifica o sequente original. Para tal, há primeiro que definir uma função que,
dado um subojectivo i, devolva a táctica correspondente a aplicar as regras na ordem referida
acima a esse subobjectivo. Essa função é definida em SML da seguinte forma:
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val tacSeqfun = fn i => (rtac axS i) ORELSE ... ORELSE (rtac disjE i);

Houve o cuidado de atribuir um nome à função, nomeadamente tacSeqfun. Nota-se que
REPEAT tacSeqfun(1) corresponde à táctica tacSeq1 anteriormente definida. A táctica
pretendida corresponde a aplicar REPEAT tacSeqfun(i) sucessivamente a todos os subob-
jectivos. O sistema Isabelle providencia o construtor REPEAT FIRST para este propósito.
Dada uma função tacfun, de subobjectivos em tácticas, REPEAT FIRST tacfun aplica repe-
tidamente tacfun(i) a cada subobjectivo i, começando pelo primeiro, até não ser posśıvel
aplicá-la a mais nenhum subobjectivo. Assim, a táctica pretendida é definida como se segue:

val tacSeq = REPEAT FIRST tacSeqfun;

Como são evidentemente úteis, as tácticas anteriores deverão ser disponibilizadas no ficheiro
SPROP.ML de forma a estarem imediatamente dispońıveis sempre que esta teoria seja invocada.
Os comandos relevantes são os seguintes:

val tacSeqfun = fn i => ((rtac axS i) ORELSE ... ORELSE (rtac disjE i));
val tacSeq1 = REPEAT (tacSeqfun(1));
val tacSeq = REPEAT FIRST tacSeqfun;

Figura 1.2: Ficheiro SPROP.ML (omitiram-se partes)

O exemplo seguinte ilustra a diferença entre a aplicação da táctica tacSeq1 (que só considera
o primeiro subobjectivo) e a aplicação da táctica tacSeq a um sequente falsificável:

> Goal - (A --> D --> C) --> (A --> B) --> A --> E";
Level 0 (1 subgoal)
|- (A --> D --> C) --> (A --> B) --> A --> E
1. |- (A --> D --> C) --> (A --> B) --> A --> E

> by tacSeq1;
Level 1 (2 subgoals)
|- (A --> D --> C) --> (A --> B) --> A --> E
1. B, A |- E, D
2. C, A --> B, A |- E

Os subobjectivos que faltam estabelecer indicam que o sequente original é falsificável. Em
particular, o primeiro subobjectivo informa que as valorações que satisfaçam B e A e não
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satisfaçam E e D falsificam o sequente original. O segundo subobjectivo não se encontra sim-
plificado. A aplicação da táctica tacSeq permite simplificá-lo. Optamos aqui por recomeçar
a demonstração e refazê-la usando tacSeq.

> undo();
Level 0 (1 subgoal)
|- (A --> D --> C) --> (A --> B) --> A --> E
1. |- (A --> D --> C) --> (A --> B) --> A --> E

> by tacSeq;
Level 1 (2 subgoals)
|- (A --> D --> C) --> (A --> B) --> A --> E
1. B, A |- E, D
2. C, B, A |- E

Nesta situação o segundo subobjectivo encontra-se também simplificado e corresponde a
valorações adicionais que falsificam o sequente original.

No exemplo seguinte estabelece-se um sequente válido que envolve conectivos definidos por
abreviatura. Basta usar Goalw com as regras de rescrita das abreviaturas envolvidas.

> Goalw [neg def,eq def] " |- ∼∼A <-> A";
Level 0 (1 subgoal)
|- ∼∼ A <-> A
1. |- (((A --> falsum) --> falsum) --> A) & (A --> (A --> falsum) --> falsum)

> by tacSeq;
Level 1
|- ∼∼ A <-> A
No subgoals!

O último exemplo corresponde a um sequente falsificável que inclui abreviaturas. Mais uma
vez basta usar Goalw com as regras relevantes.

> Goalw [neg def] "(A|∼E)-->∼B, C&∼B-->D |- (A|∼E)-->D";
Level 0 (1 subgoal)
A | ∼ E --> ∼ B, C & ∼ B --> D |- A | ∼ E --> D
1. A | (E --> falsum) --> B --> falsum, C & (B --> falsum) --> D
|- A | (E --> falsum) --> D

> by tacSeq;
Level 1 (2 subgoals)
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A | ∼ E --> ∼ B, C & ∼ B --> D |- A | ∼ E --> D
1. A |- D, B, C
2. |- D, B, C, E

As técnicas de demonstração automática do cálculo de sequentes são facilmente adaptáveis
ao sistema de tableaux, como se refere na próxima secção. Com algum esforço adicional são
também úteis no contexto do sistema de dedução natural como se verá na secção 1.8.2.

Exerćıcios

1. Reproduza, quer interactivamente quer automaticamente, em Isabelle, usando SPROP,
as aĺıneas do Exerćıcio ??.

2. Encontre as regras do sistema de sequentes para a equivalência e negação (vistas como
conectivos primitivos). Verifique que são regras derivadas em SPROP.

3. Crie um ficheiro (designado, por exemplo, SPROP1.thy) com a definição de uma variante
da teoria SPROP na qual se consideram como primitivos, para além dos conectivos →,
∧, ∨, ⊥, também os conectivos ↔ e ¬. Isto corresponde à definição da linguagem e das
regras convenientes. A única abreviatura é >.

4. Demonstre em SPROP1 que ` (A↔ B) ↔ (A→ B)∧(B → A) e que ` ¬A↔ (A→ ⊥).

5. Altere as tácticas de demonstração automática de forma a que também processem
fórmulas envolvendo os conectivos ↔ e ¬.

6. Crie um ficheiro (designado, por exemplo, SPROP2.thy) com a definição de uma vari-
ante da teoria SPROP na qual se consideram como primitivos, apenas → e ⊥. Assim,
os conectivos ∧, ∨, ↔ e ¬ são definidos por abreviatura, bem como >. Defina a lin-
guagem e as regras convenientes. Note que as antigas regras do sistema de sequentes
associadas aos conectivos agora definidos por abreviatura são regras derivadas desta
nova teoria. Crie um ficheiro SPROP2.ML contendo essas demonstrações e contendo
também as tácticas de demonstração automática. Verifique que se podem demonstrar
em SPROP2.thy ` (A↔ B) ↔ (A→ B) ∧ (B → A) e ` ¬A↔ (A→ ⊥).
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1.7 Representação do sistema de tableaux Tp

A representação do sistema de tableaux Tp tem semelhanças com a representação do cálculo
de sequentes S ′p, com a diferença de que, neste caso, as metafórmulas atómicas são, não
sequentes, mas sim sequências de fórmulas. Nota-se que se usam sequências de fórmulas e
não conjuntos (como na secção ??). Convenciona-se escrever estas sequências entre parentesis
rectos, como, por exemplo, em [A,A-->B,C]. Há ainda uma outra questão a ter em conta.
Ao aplicar uma regra de inferência na construção de uma derivação em Tp, a fórmula a que se
aplica essa regra pode estar em qualquer nó do ramo relevante. Ou seja, ao aplicar uma regra
não é suficiente a informação presente num único nó, mas podem também ser necessárias
fórmulas dos nós predecessores.

Uma posśıvel representação em Isabelle considera que cada ramo do tableau é codificado por
uma sequência de fórmulas, as fórmulas presentes nos nós desse ramo. Considere-se o tableau
para ¬((¬B → ¬A) → (A→ B)).

¬((¬B → ¬A) → (A→ B))

————————————— ¬ →

¬B → ¬A
¬(A→ B)

——————————→

¬¬B ¬A

————— ¬ → ————— ¬ →

A,¬B A,¬B

————— ¬¬

B

A representação em Isabelle deste tableau, que tem dois ramos, consiste em duas sequências,
uma para cada ramo, contendo as fórmulas presentes no ramo correspondente. Essas sequências
são:

[B,A,∼B, ∼∼B,∼(A-->B),∼B-->∼A,∼((∼B-->∼A)-->(A-->B))]

[A,∼B, ∼A,∼(A-->B),∼B-->∼A,∼((∼B-->∼A)-->(A-->B))]
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Estas sequências são obtidas em Isabelle começando pela sequência [∼((∼B-->∼A)-->(A-->B))]
que corresponde à raiz do tableau. A aplicação da regra ¬ → dá origem à sequência
[∼(A-->B),∼B-->∼A,∼((∼B-->∼A)-->(A-->B))]. A aplicação da regra → dá origem às
duas sequências

[ ∼∼B,∼(A-->B),∼B-->∼A,∼((∼B-->∼A)-->(A-->B))]

[∼A,∼(A-->B),∼B-->∼A,∼((∼B-->∼A)-->(A-->B))]

O processo continua de forma semelhante obtendo-se por fim as duas sequências acima re-
feridas. Estas duas sequências correspondem a ramos fechados do tableau original. Assim,
as regras em Isabelle transformam sequências de fórmulas em sequências de fórmulas, o que
representa a obtenção de novos ramos do tableau a partir de um original. Por exemplo, a
regra → é representada por

[| [$H,∼P,$E,P-->Q] ; [$H,Q,$E,P-->Q] |] ==> [$H,P-->Q,$E]

Como na secção anterior as variáveis prefixadas por $ representam variáveis sobre sequências
de fórmulas. A conclusão da regra representa o ramo a que se vai aplicar a regra. Este
ramo deverá conter uma implicação (P-->Q). Depois da aplicação desta regra, usando re-
solução da forma habitual, as duas premissas dão origem a dois novos ramos, obtidos deste
acrescentando, respectivamente, ∼P e Q. A regra ¬ → só tem um premissa e é representada
por

[$H,P,∼Q,$E,∼(P-->Q)] ==> [$H,∼(P-->Q),$E]

As regras ∧, ¬∧, ∨, ¬∨ e ¬¬ são, respectivamente, representadas por

[$H,P,Q,$E,P&Q] ==> [$H,P&Q,$E]

[| [$H,∼P,$E,∼(P&Q)] ; [$H,∼Q,$E,∼(P&Q)] |] ==> [$H,∼(P&Q),$E]

[| [$H,P,$E,P|Q] ; [$H,Q,$E,P|Q] |] ==> [$H,P|Q,$E]

[$H,∼P,∼Q,$E,∼(P|Q)] ==> [$H,∼(P|Q),$E]

[$H,P,$E,∼∼P] ==> [$H,∼∼P,$E]

Os subobjectivos correspondentes a ramos fechados são estabelecidos unificando-os com um
dos seguintes axiomas: [$H , P, $E , ∼P , $G], [$H,∼P,$E,P,$G] e [$H,falsum,$E].



78 CAPÍTULO 1. LÓGICA PROPOSICIONAL EM ISABELLE

Os dois primeiros correspondem a ramos onde se encontra um fórmula e a sua negação. Há
necessidade de codificar dois axiomas por se usarem sequências de fórmulas, e não conjuntos.
O último axioma corresponde a um ramo onde se encontra o śımbolo de absurdo.

É fácil alterar as regras anteriores de forma a obter um sistema mais apropriado para a
demonstração automática. Para tal basta retirar das premissas a fórmula a que se refere
a regra. Por exemplo, a nova versão de ¬ → é obtida retirando ∼(P-->Q) da premissa,
passando a ser

[$H,P,∼Q,$E] ==> [$H,∼(P-->Q),$E]

As demonstrações em Isabelle usando as novas versões das regras correspondem a tableaux
em que, em cada ramo, cada fórmula foi usada para a aplicação de uma regra no máximo
uma vez. Por essa razão, ao aplicar uma regra em Isabelle, não é necessário guardar essa
fórmula na representação do ramo, já que não voltará a ser utilizada. Como se viu na
secção ??, a correcção e completude do sistema Tp são estabelecidas usando precisamente
este tipo de tableaux. Assim, o facto de se usarem as novas regras não constitui, para esses
propósitos, uma limitação ao sistema dedutivo. Além disso, cada aplicação das novas regras
diminui a complexidade das fórmulas envolvidas o que possibilita desenhar um algoritmo
para demonstração automática (com garantia de terminação).

O ficheiro TPROP.thy contém a representação dos sistema Tp, usando esta última versão das
regras.

TPROP = Sequents +

consts
Trueprop :: (seq’=>seq’)=>prop
TruepropExt :: seq=>prop ("[ ]"5)

falsum,verum :: o
neg :: o => o ("∼ "[40] 40)
conj :: [o, o] => o (" & "[36,35] 35)
disj :: [o, o] => o (" | "[31,30] 30)
imp :: [o, o] => o (" --> "[26,25] 25)
eqv :: [o, o] => o (" <-> "[26,25] 25)

rules
(*Regras de inferência*)
axT1 "[$H , P, $E , ∼P , $G]"
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axT2 "[$H,∼P,$E,P,$G]"
axFalsum "[$H,falsum,$E]"

imp "[|[$H,∼P,$E] ; [$H,Q,$E]|] ==> [$H,P-->Q,$E]"
negImp "[$G,P,∼Q,$H] ==> [$G,∼(P-->Q),$H]"

conj "[$G,P,Q,$H] ==> [$G,P&Q,$H]"
negConj "[|[$H,∼P,$E] ; [$H,∼Q,$E]|] ==> [$H,∼(P&Q),$E]"

disj "[|[$H,P,$E] ; [$H,Q,$E]|] ==> [$H,P|Q,$E]"
negDisj "[$G,∼P,∼Q,$H] ==> [$G,∼(P|Q),$H]"
negNeg "[$G,P,$H] ==> [$G,∼∼P,$H]"

eq def "P<->Q == (P-->Q) & (Q-->P)"
verum def "verum == falsum-->falsum"

end

ML
fun seqtab tr c [s] = Const(c,dummyT) $ Sequents.seq tr s;
fun seqtab tr’ c [s] = Const(c,dummyT) $ Sequents.seq tr’ s;

val parse translation = [("TruepropExt",seqtab tr "Trueprop")];
val print translation = [("Trueprop",seqtab tr’ "TruepropExt")];

Recorde-se que existem duas representações para sequências: a representação interna (com
tipo seq’=>seq’) e a representação externa (com tipo seq). No ińıcio do ficheiro ante-
rior, a declaração Trueprop::"(seq’=>seq’)=>prop" refere-se à função que associa a cada
sequência (na representação interna) uma metafórmula atómica. Por sua vez, a declaração
TruepropExt::"seq=>prop"("[ ]"5) refere-se à função que associa a cada sequência (na re-
presentação externa) uma metafórmula atómica, indicando como sintaxe alternativa a escrita
da sequência de fórmulas entre parêntesis rectos. A tradução entre as duas representações
encontra-se no final do ficheiro TPROP.thy anterior. Foi necessário acrescentar as funções
auxiliares seqtab tr e seqtab tr’.

Exemplifica-se, de seguida, a utilização deste sistema estabelecendo (A-->B)-->(∼B-->∼A.
Note-se que, nesta teoria, a negação não é definida por abreviatura.

Como no caso da teoria SPROP há primeiro que invocar a teoria Sequents.

isabelle Sequents
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> use thy "TPROP";

A demonstração é efectuada da forma esperada usando negImp, imp e negNeg. No final
usam-se os axiomas axT1 e axT2 para estabelecer os ramos fechados.

> Goal "[ ∼((A-->B)-->(∼B-->∼A) ) ]";
Level 0 (1 subgoal)
[∼ ((A-->B)-->∼ B-->∼ A)]
1. [∼ ((A-->B)-->∼ B-->∼ A)]
>
> br negImp 1;
Level 1 (1 subgoal)
[∼ ((A-->B)-->∼ B-->∼ A)]
1. [A-->B, ∼ (∼ B-->∼ A)]
> br negImp 1;
Level 2 (1 subgoal)
[∼ ((A-->B)-->∼ B-->∼ A)]
1. [A-->B, ∼ B, ∼ ∼ A]
> br negNeg 1;
Level 3 (1 subgoal)
[∼ ((A-->B)-->∼ B-->∼ A)]
1. [A-->B, ∼ B, A]
> br imp 1;
Level 4 (2 subgoals)
[∼ ((A-->B)-->∼ B-->∼ A)]
1. [∼ A, ∼ B, A]
2. [B, ∼ B, A]
> br axT2 1;
Level 5 (1 subgoal)
[∼ ((A-->B)-->∼ B-->∼ A)]
1. [B, ∼ B, A]
> br axT1 1;
Level 6
[∼ ((A-->B)-->∼ B-->∼ A)]
No subgoals!
> result();
val it = "[∼ ((?A-->?B)-->∼ ?B-->∼ ?A)]": Thm.thm

As tácticas de demonstração automática em TPROP são muito semelhantes às já apresentadas
para SPROP. Define-se (no ficheiro TPROP.ML) a função tacTabfun que, a cada subobjectivo i,
associa a táctica de resolução com uma das regras ou axiomas. Dá-se mais uma vez prioridade
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aos axiomas e às regras com menor número de premissas. A táctica tacTab1 corresponde
a aplicar repetidamente esta função ao primeiro subobjectivo. Tal como anteriormente esta
táctica pode ser melhorada. A táctica correspondente é tacTab.

val tacTabfun =
fn i => ((rtac axFalsum i) ORELSE (rtac axT1 i) ORELSE (rtac axT2 i)/
ORELSE (rtac negImp i) ... ORELSE (rtac disj i));
val tacTab1 = REPEAT (tacTabfun(1));
val tacTab = REPEAT FIRST tacTabfun;

O próximo exemplo corresponde a um tableau fechado e pode ser estabelecido usando quer
a táctica tacTab1 quer tacTab.

> Goalw [eq def] "[∼(A<->∼∼A)]";
Level 0 (1 subgoal)
[∼ (A <-> ∼∼ A)]
1. [∼ ((A --> ∼∼ A) & (∼ A --> A))]
val it = [] : Thm.thm list
>
> by tacTab1;
Level 1
[∼ (A <-> ∼∼ A)]
No subgoals!

O exemplo seguinte corresponde a um tableau esgotado, mas não fechado. Neste caso, os
subobjectivos que não podem ser estabelecidos correspondem a ramos não fechados, a partir
dos quais se podem construir modelos que satisfazem o objectivo inicial.

> Goal "[∼((A --> D --> C) --> (A --> B) --> A --> E)]";
Level 0 (1 subgoal)
[∼ ((A --> D --> C) --> (A --> B) --> A --> E)]
1. [∼ ((A --> D --> C) --> (A --> B) --> A --> E)]
val it = [] : Thm.thm list
>
> by tacTab;
Level 1 (2 subgoals)
[∼ ((A --> D --> C) --> (A --> B) --> A --> E)]
1. [∼ D, B, A, ∼ E]
2. [C, B, A, ∼ E]
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Exerćıcios

1. Reproduza, quer interactivamente quer automaticamente, em Isabelle, usando TPROP,
as aĺıneas do Exerćıcio ??.

2. Encontre as regras do sistema de tableaux para a equivalência (vista como conectivo
primitivo). Verifique que são regras derivadas em TPROP. Acrescente estas regras a
TPROP.ML e altere as tácticas de demonstração automática de forma a que também
processem fórmulas envolvendo ↔.

3. Demonstre em SPROP1 que ¬((A ↔ B) ↔ (A → B) ∧ (B → A)) e que ¬(¬A ↔ (A →
⊥)).

4. Crie um ficheiro (designado, por exemplo, TPROP1.thy) com a definição de uma variante
da teoria TPROP na qual se consideram como primitivos, apenas ¬, → e ⊥. Assim, os
conectivos ∧, ∨ e ↔ são definidos por abreviatura, bem como >. Defina a linguagem e
as regras convenientes. Note que as antigas regras do sistema de tableaux associadas aos
conectivos agora definidos por abreviatura são regras derivadas desta nova teoria. Crie
um ficheiro TPROP1.ML contendo essas demonstrações e contendo também as tácticas
de demonstração automática. Verifique que se podem demonstrar em TPROP2.thy
¬((A↔ B) ↔ (A→ B) ∧ (B → A)) e que ¬(¬A↔ (A→ ⊥)).
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1.8 Demonstração automática em Np

As regras de inferência do sistema Np não permitem desenhar facilmente tácticas eficientes
de demonstração automática que as incluam explicitamente. No entanto é posśıvel obter
regras derivadas daquelas que possibilitam o desenho de tais tácticas. Estas regras derivadas
são semelhantes às regras correspondentes do cálculo de sequentes S ′p, pelo que as tácticas
são obtidas adaptando as que foram apresentadas a propósito desse cálculo. É conveniente
considerar também regras associadas à negação. Para estabelecer a relação com o cálculo de
sequentes há primeiro que entender uma metafórmula da forma H==>C como um sequente. As
metafórmulas da forma H==>C correspondem a um caso particular de sequentes, os sequentes
com uma única fórmula no consequente, e qualquer sequente deste tipo pode ser representado
por uma destas metafórmulas. As regras que se pretende derivar em Np são regras de um
cálculo de sequentes que envolve apenas estes sequentes com consequente singular. Algumas
destas regras coincidem com as regras de S ′p. As outras obtêm-se relacionando os sequentes
na sua forma mais geral com sequentes com consequente singular.

Não é dif́ıcil verificar que qualquer sequente com consequente não vazio,

ϕ1, ..., ϕn =⇒ ψ1, ..., ψm

é equivalente ao sequente

ϕ1, ..., ϕn,¬ψ1, ...,¬ψm−1 =⇒ ψm

com consequente singular. A equivalência dos dois sequentes significa que cada valoração V
satisfaz o primeiro sequente se e só se satisfaz o segundo. Se o consequente for vazio temos
que

ϕ1, ..., ϕn =⇒

é equivalente a
ϕ1, ..., ϕn−1 =⇒ ¬ϕn

assumindo que o antecedente não é vazio. Um sequente com consequente vazio é também
equivalente ao sequente que se obtém colocando ⊥ no consequente.

Esta equivalência de sequentes permite a definição de um cálculo de sequentes que só envolve
sequentes com consequente singular. Com excepção das regras associadas à negação e das
regras ∨D e → E, as regras do novo cálculo de sequentes são idênticas às do sistema S ′p,
restringidas aos casos em que o consequente é singular. Por exemplo, a nova versão da regra
∧E é:
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ϕ,ψ,Φ =⇒ γ

————————— ∧E

ϕ ∧ ψ,Φ =⇒ γ

Os novos axiomas são simplesmente as restrições dos axiomas de S ′p a este tipo de sequentes.

As regras associadas à negação foram já derivadas em S ′p. Se se restringir a conclusão dessas
regras a sequentes com consequente singular obtêm-se as regras seguintes:

Φ =⇒ ϕ, γ
————————— ¬E

¬ϕ,Φ =⇒ γ

ϕ,Φ =⇒
————————— ¬D

Φ =⇒ ¬ϕ

Há agora que modificar as premissas de forma a que o consequente fique singular. No caso da
regra ¬E há que escolher qual das fórmulas ϕ, γ deverá ser inclúıda no antecedente (negada).
Só há uma escolha não trivial. Na regra ¬D substitui-se a premissa pelo sequente equivalente
com ⊥ no consequente. Obtêm-se as regras seguintes:

¬γ,Φ =⇒ ϕ
————————— ¬E

¬ϕ,Φ =⇒ γ

ϕ,Φ =⇒ ⊥
————————— ¬D

Φ =⇒ ¬ϕ

Nas regras ∨D e → E a situação é semelhante. Se se restringir a conclusão da regra ∨D a
sequentes com consequente singular obtém-se:

Φ =⇒ ϕ,ψ

————————— ∨D

Φ =⇒ ϕ ∨ ψ

Há agora que decidir qual das fórmulas ϕ ou ψ é inclúıda no antecedente (negada). Qualquer
uma destas opções conduz a uma regra correcta:
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¬ϕ,Φ =⇒ ψ
———————– ∨D1

Φ =⇒ ϕ ∨ ψ

¬ψ,Φ =⇒ ϕ
———————– ∨D2

Φ =⇒ ϕ ∨ ψ

Uma situação semelhante ocorre com a regra → E, obtendo-se as seguintes regras:

¬ϕ,Φ =⇒ γ ψ,Φ =⇒ γ
———————————— → E1

ϕ→ ψ,Φ =⇒ γ

¬γ,Φ =⇒ ϕ ψ,Φ =⇒ γ
———————————— → E2

ϕ→ ψ,Φ =⇒ γ

Não é dif́ıcil concluir que a regra ∨D2 pode ser derivada de ∨D1 e ¬E. O mesmo acontece
com → E2 que se deriva de → E1 e ¬E. Escolhem-se assim para o novo sistema as regras
∨D1, → E1.

É fácil estabelecer que o novo sistema dedutivo é correcto e, também, completo (ver exerćıcio
??).

Este sistema dedutivo, embora possa ser usado per se, é utilizado aqui como passo auxiliar
para a demonstração automática em Np. Para tal há que ver que as regras agora apresen-
tadas são regras derivadas de Np, desde que se entenda o śımbolo =⇒ como `Np

, isto é,
consequência em Np. Por exemplo, a regra ∧D

Φ =⇒ ϕ Φ =⇒ ψ

———————————————— ∧D

Φ =⇒ ϕ ∧ ψ

significa, nesta interpretação, que se, emNp, é posśıvel estabelecer ϕ a partir das hipóteses em
Φ e é posśıvel estabelecer ψ a partir das hipótese em Φ, então é também posśıvel estabelecer
ϕ ∧ ψ a partir das hipóteses em Φ. Isto corresponde exactamente à regra ∧I (introdução da
conjunção). As outras regras deste cálculo de sequentes podem ser interpretadas de forma
semelhante. As regras ∨E e → D são iguais às regras ∨E e → I de Np, respectivamente.
A regra ¬D coincide com a regra ¬I derivada em Np (ver secção 1.5.3). As outras regras
são também deriváveis em Np e as respectivas demonstrações na teoria PROPOSICIONAL.thy
serão inclúıdas no ficheiro PROPOSICIONAL.ML. De seguida apresentam-se as codificações de
todas estas regras. Recorde-se que um sequente com consequente singular A1, ..., An =⇒ B
é representado pela metafórmula [|A1,...,An|]==>B.
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As regras “direitas” não levantam qualquer problema. Por exemplo, a regra ∧D corresponde
exactamente à introdução da conjunção em Np pelo que a sua codificação é igual a conjI,
ou seja [|?P;?Q|]==>?P&?Q. Embora não fosse necessário, decidiu-se neste caso e noutros
semelhantes, manter duas designações para a mesma regra. Assim, no contexto do cálculo
de sequentes com consequente singular esta regra será designada por conjDir.

A regra → D

ϕ,Φ =⇒ ψ

————————— → D

Φ =⇒ ϕ→ ψ

corresponde exactamente à introdução da implicação em Np, pelo que a sua codificação é
igual a impI, ou seja, (?P==>?Q)==>?P-->?Q. A regra será designada, neste contexto, por
impDir.

A regra ¬D corresponde exactamente à introdução da negação, já derivada em Np, e a
sua codificação é igual a negI, ou seja, (P==>falsum)==>∼P. Esta regra será designado por
negDir.

Finalmente, a regra ∨D1 codifica-se por (∼?P==>?Q)==>?P|?Q. Esta regra será designada
disjDir1. Esta regra é derivada emNp e a sua demonstração faz parte de PROPOSICIONAL.ML.

As regras “esquerdas” não envolvem dificuldade de maior, mas são um pouco mais dif́ıceis
de representar porque há que assegurar as condições em que podem ser aplicadas. A sua
aplicação a um subobjectivo deve ser efectuada usando resolução com eliminação (e não
resolução simples). Como referido na secção 1.4.2, o sistema Isabelle providencia a táctica
eresolve tac (de resolução e eliminação) cujo comportamento corresponde a resolução com
uma regra, estabelecimento do primeiro subobjectivo por hipótese e eliminação da fórmula
assim estabelecida das hipóteses (nos restantes subobjectivos). A razão pela qual a re-
solução com eliminação é conveniente para a aplicação das regras esquerdas é exemplificada
a propósito da regra ∧E:

ϕ,ψ,Φ =⇒ γ

————————— ∧E

ϕ ∧ ψ,Φ =⇒ γ
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Lembrando que a demonstração segue o sentido inverso, há que garantir a presença de uma
conjunção no antecedente do sequente a que se aplica a regra. Esta condição é codifi-
cada acrescentando uma (primeira) premissa conveniente, que deverá ser estabelecida por
hipótese. Assim, a regra ∧E é codificada por [|?P&?Q ; [|?P,?Q|]==>?R|]==>?R e será
designada por conjEsq. A primeira premissa é uma conjunção e deverá ser estabelecida
por hipótese. Por exemplo, a aplicação, usando resolução com eliminação, de conjEsq ao
objectivo [|A1,...,An,A&B|]==>C consiste em estabelecer por hipótese o primeiro dos dois
objectivos internos [|A1,...,An,A&B|]==>?P&?Q e [|A1,...,An,A&B,?P,?Q|]==>C e em
retirar a hipótese correspondente do segundo. O primeiro subobjectivo codifica a condição
referida de que uma conjunção deverá ocorrer no lado esquerdo do sequente. Como se re-
feriu, deverá ser estabelecido usando assume tac. Neste caso ?P&?Q unifica com A&B, pelo
que o segundo subobjectivo passa a ser [|A1,...,An,A&B,A,B|]==>C. Este subobjectivo
corresponde à representação da regra original, com a diferença de não se ter eliminado a
fórmula A&B das hipóteses. O passo final da resolução com eliminação elimina esta fórmula.
O resultado final é o que se esperaria, como se ilustra de seguida.

Recorda-se que a aplicação de resolução com eliminação é idêntica à da táctica por resolução
(by eresolve tac [regras] i) e pode ser abreviada por be regra i.

> Goal "[|A1;A2;A3;A&B|]==>C";
Level 0 (1 subgoal)
[| A1; A2; A3; A&B |] ==> C
1. [| A1; A2; A3; A&B |] ==> C

> be conjEsq 1;
Level 1 (1 subgoal)
[| A1; A2; A3; A&B |] ==> C
1. [| A1; A2; A3; A; B |] ==> C

As outras regras esquerdas são codificadas de forma semelhante. No caso da regra ∨E a dis-
junção em causa deverá ser a primeira premissa. A codificação resultante é [|P|Q;P==>C;Q==>C|]
==> C e será designada disjEsq. Da mesma forma, obtém-se [|P-->Q; ∼P==>C; Q==>C|]==>
C como codificação da regra → E1. Será designada por impEsq1. Finalmente, a regra ¬E é
codificada por "[|∼?P; ∼?Q==>?P|] ==> ?Q" e é designada por negEsq.

Falta ainda referir a representação dos axiomas. O axioma esquema Φ,⊥ =⇒ γ é represen-
tado por falsum ==> ?P e coincide com a regra falsumE da eliminação de ⊥, já derivada.
É designado por falsumEsq. Quanto ao axioma esquema Φ, ϕ =⇒ ϕ não é necessário repre-
sentá-lo pois corresponde a ?P==>?P que se demonstra usando assume tac.
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1.8.1 Regras de sequentes como regras derivadas e sua utilização

Como referido, as regras relativas a sequentes com consequente singular são regras deri-
vadas na teoria PROPOSICIONAL.thy. Assim, é útil acrescentá-las àquela teoria como re-
gras derivadas (ou seja, incluindo as respectivas derivações em PROPOSICIONAL.ML). Desta
forma, a mesma teoria permite efectuar demonstrações em dedução natural e, também,
no cálculo de sequentes com consequente singular. Adiante apresentar-se-á também uma
táctica de demonstração automática nesta teoria baseada nas regras de sequentes com con-
sequente singular. A demonstração das regras falsumEsq, conjEsq conjDir, disjEsq,
disjDir1, impEsq1, impDir, negDir e negEsq não oferece dificuldade de maior. Nalguns
casos são simplesmente iguais a regras já existentes ou derivadas antes (ver secção 1.5.3).
Exemplificam-se algumas no que se segue.

(* Axioma *)
val falsumEsq = thm "falsumE";

(* Negaç~ao *)
val negDir = thm "negI";

val [major,prem] = Goal "[|∼P; ∼Q ==> P|]==> Q";
by (rtac absurdoNeg 1);
by (rtac negE 1);
by (rtac major 1);
by (rtac prem 1);
ba 1;
qed "negEsq";

(* Conjunç~ao *)
val major::prems = Goal
"[| P&Q; [| P; Q |] ==> R |] ==> R";
by (resolve tac prems 1);
by (rtac (major RS conjEd) 1);
by (rtac (major RS conjEe) 1);
qed "conjEsq";

val conjDir = thm "conjI";

...

As regras de sequentes com consequente singular permitem efectuar demonstrações muito
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próximas das do cálculo de sequentes para a lógica proposicional S ′p, como se verá adiante.
As regras direitas são aplicadas usando resolução e as esquerdas usando resolução com eli-
minação. A principal diferença é que, por vezes, há que trocar a fórmula do consequente
por uma que se encontre negada no antecedente. Essa troca é conseguida aplicando a regra
negEsq, usando resolução com eliminação, como se ilustra de seguida.

> Goal "[|A1;∼A2; A3|] ==> A4";
Level 0 (1 subgoal)
[| A1; ∼A2; A3 |] ==> A4
1. [| A1; ∼A2; A3 |] ==> A4

> be negEsq 1;
Level 1 (1 subgoal)
[| A1; ∼A2; A3 |] ==> A4
1. [| A1; A3; ∼A4 |] ==> A2

Como se verifica trocou-se A4 com A2.

De seguida serão apresentados dois exemplos de utilização das novas regras. Como pri-
meiro exemplo estabelece-se o sequente (A-->(B-->C))-->((A-->B)-->(A-->C)), que abre-
via ==>(A-->(B-->C))-->((A-->B)-->(A-->C)). Inicia-se a demonstração com três aplicações
da táctica de resolução com impDir.

> Goal "(A-->(B-->C))-->((A-->B)-->(A-->C))";
Level 0 (1 subgoal)
(A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C

> by (REPEAT (rtac impDir 1));
Level 1 (1 subgoal)
(A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. [| A-->B-->C; A-->B; A |] ==> C

A demonstração prossegue com a utilização da regra impEsq1, utilizando resolução com
eliminação.

> be impEsq1 1;
Level 2 (2 subgoals)
(A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. [| A-->B; A; ∼A |] ==> C
2. [| A-->B; A; B-->C |] ==> C



90 CAPÍTULO 1. LÓGICA PROPOSICIONAL EM ISABELLE

Agora é conveniente trocar C com A no primeiro subobjectivo, o que se obtém por resolução
com eliminação usando negEsq.

> be negEsq 1;
Level 3 (2 subgoals) (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. [| A-->B; A; ∼ C |] ==> A
2. [| A-->B; A; B-->C |] ==> C

O primeiro subobjectivo corresponde a um axioma e é estabelecido usando unificação com
as hipóteses:

> ba 1;
Level 4 (1 subgoal)
(A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. [| A-->B; A; B-->C |] ==> C

Este tipo de procedimento repete-se para as implicações A-->B e B-->C. Ou seja, há que apli-
car a regra da implicação à esquerda (etac impEsq1 1) e estabelecer por hipótese fórmulas
que ocorrem negadas no antecedente, depois de as trocar para o consequente. Esta última
situação estabelece-se com etac negEsq 1 THEN atac 1. A táctica

REPEAT ((etac impEsq1 1) ORELSE (etac negEsq 1 THEN atac 1))

aplica repetidamente ou etac impEsq1 1 ou (etac negEsq 1 THEN atac 1) e, assim, co-
difica o procedimento a aplicar, como se ilustra:

> by (REPEAT ((etac impEsq1 1) ORELSE (etac negEsq 1 THEN atac 1)));
Level 5 (1 subgoal)
(A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. [| A; B; C |] ==> C

Deve notar-se que é necessário cuidado ao usar etac negEsq 1 como argumento do tactical
REPEAT. Com efeito, a aplicação repetida de etac negEsq 1 em geral não termina já que,
após duas aplicações se retorna ao subobjectivo inicial. Por essa razão esta táctica só deverá
ocorrer como argumento de REPEAT desde que se garanta que não são posśıveis duas aplicações
sucessivas de etac negEsq 1. Neste exemplo, garante-se que a uma aplicação de etac
negEsq 1 se segue obrigatoriamente uma aplicação de atac 1.

O último subobjectivo é estabelecido de forma trivial. > ba 1;
Level 6
(A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
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No subgoals!

No próximo exemplo estabelece-se ∼(A-->B)-->(A&∼B).

> Goal "∼(A-->B)-->(A&∼B)";
Level 0 (1 subgoal)
∼ (A-->B)-->A&∼ B
1. ∼ (A-->B)-->A&∼ B

Escolhe-se iniciar a demonstração com a regra direita da implicação seguida da regra direita
da conjunção.

> br impDir 1;
Level 1 (1 subgoal)
∼ (A-->B)-->A&∼ B
1. ∼ (A-->B) ==> A&∼ B

> br conjDir 1;
Level 2 (2 subgoals)
∼ (A-->B)-->A&∼ B
1. ∼ (A-->B) ==> A
2. ∼ (A-->B) ==> ∼ B

Agora há que processar a fórmula do antecedente, no primeiro subobjectivo. Para tal usa-se
negEsq seguida da regra direita da implicação.

> be negEsq 1;
Level 3 (2 subgoals)
∼ (A-->B)-->A&∼ B
1. ∼ A ==> A-->B
2. ∼ (A-->B) ==> ∼ B

> br impDir 1;
Level 4 (2 subgoals)
∼ (A-->B)-->A&∼ B
1. [| ∼ A; A |] ==> B
2. ∼ (A-->B) ==> ∼ B

O primeiro subobjectivo estabelece-se facilmente por hipótese, depois de trocar ∼ A para o
consequente.
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> be negEsq 1;
Level 5 (2 subgoals)
∼ (A-->B)-->A&∼ B
1. [| A; ∼ B |] ==> A
2. ∼ (A-->B) ==> ∼ B

> ba 1;
Level 6 (1 subgoal)
∼ (A-->B)-->A&∼ B
1. ∼ (A-->B) ==> ∼ B

O subobjectivo restante estabelece-se de forma semelhante. Trata-se de aplicar a regra da
implicação à direita ou prova por hipótese a fórmulas que ocorrem negadas no antecedente,
depois de as trocar para o consequente. Usa-se a táctica que repete a aplicação de etac
negEsq 1 desde que seguida ou de rtac impDir 1 ou de prova por hipótese (atac 1).

> by (REPEAT ( (etac negEsq 1) THEN ( rtac impDir 1 ORELSE atac 1 )));
Level 7
∼ (A-->B)-->A&∼ B
No subgoals!

Nota-se mais uma vez que se garante que não poderão ocorrer duas aplicações sucessivas de
etac negEsq 1, pois exige-se que após uma aplicação desta táctica se lhe siga obrigatoria-
mente ou uma aplicação de rtac impDir 1, ou de atac 1.

1.8.2 Demonstração automática

Os exemplos anteriores sugerem algumas questões a ter em conta ao desenhar uma táctica
de demonstração automática para a teoria PROPOSICIONAL.thy, usando as regras de sequen-
tes. Em primeiro lugar, há que referir que a ideia geral do algoritmo é semelhante à já
apresentada a propósito do cálculo de sequentes S ′p. Trata-se, numa primeira fase, de apli-
car repetidamente as regras, simplificando as fórmulas até que todas as fórmulas envolvidas
sejam atómicas. Depois, numa segunda fase, haverá que estabelecer os subobjectivos corres-
pondentes a axiomas. Neste caso de sequentes com consequente singular, usa-se negação (no
antecedente) para representar sequentes com possivelmente mais de uma fórmula no conse-
quente. Assim, um sequente que envolve só fórmulas atómicas (variáveis ou falsum) pode,
na sua representação como sequente com consequente singular, ter negações de fórmulas
atómicas no antecedente. Por exemplo, o sequente P,Q,R |- S, T pode ser representado
por [|P;Q;R; ∼S|] ==> T. A táctica que se pretende obter deverá, numa primeira fase,
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aplicar repetidamente as regras até que o objectivo final tenha uma fórmula atómica no
consequente e contenha apenas fórmulas atómicas ou negações destas no antecedente. No
entanto, já se notou que a regra negEsq pode ser aplicada repetidamente sem que o pro-
cesso termine. De facto, a aplicação desta regra não simplifica o objectivo em causa mas é
necessária para retirar uma fórmula (negada) do antecedente de forma a que se lhe possa
aplicar ou uma regra direita ou prova por hipótese. Assim, esta regra deverá ser usada só
nestas circunstâncias, ou seja, quando é posśıvel aplicar depois uma regra direita ou prova
por hipótese.

Desta forma, a primeira parte da táctica de demonstração automática consiste na aplicação
repetida das diversas regras, tendo o cuidado referido com a aplicação da regra negEsq. A
táctica

val tac0=REPEAT (resolve tac[conjDir,disjDir1,impDir,negDir] 1
ORELSE eresolve tac[conjEsq,disjEsq,impEsq1] 1
ORELSE (etac negEsq 1 THEN resolve tac[conjDir,disjDir1,impDir,negDir] 1))

corresponde à aplicação repetida das diversas regras ao primeiro objectivo. Dá-se prioridade
à aplicação das regras direitas, depois à das esquerdas e finalmente à aplicação de negEsq
desde que seguida da aplicação de uma das regras direitas. Esta táctica generaliza-se a outros
subobjectivos da forma usual. A função

val ftacRegras= fn i=> (resolve tac[conjDir,disjDir1,impDir,negDir] i
ORELSE eresolve tac[conjEsq,disjEsq,impEsq1] i
ORELSE (etac negEsq i THEN resolve tac[conjDir,disjDir1,impDir,negDir] i))

aplica uma das regras ao subobjectivo i e a táctica

val tac1 =REPEAT FIRST ftacRegras

aplica a função anterior sucessivamente a todos os subojectivos. A aplicação desta táctica aos
dois exemplos anteriores é apresentada de seguida. Nota-se que os subobjectivos resultantes
correspondem a sequentes que só envolvem fórmulas atómicas ou suas negações.

A aplicação desta táctica ao primeiro exemplo é apresentada de seguida:

> Goal "(A-->(B-->C))-->((A-->B)-->(A-->C))";
Level 0 (1 subgoal)
(A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. (A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C

> by tac1;
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Level 1 (6 subgoals)
(A-->B-->C)-->(A-->B)-->A-->C
1. [| A; ∼ A; ∼ A |] ==> C
2. [| A; ∼ A; B |] ==> C
3. [| A; ∼ A; ∼ B |] ==> C
4. [| A; ∼ A; C |] ==> C
5. [| A; B; ∼ B |] ==> C
6. [| A; B; C |] ==> C

Note-se que os subobjectivos resultantes ou são axiomas ou podem ser transformados em
axiomas trocando uma fórmula negada do antecedente para o consequente. A aplicação da
táctica ao segundo exemplo é:

> Goal "∼(A-->B)-->(A&∼B)";
Level 0 (1 subgoal)
∼ (A-->B)-->A&∼ B
1. ∼ (A-->B)-->A&∼ B

> by tac1;
Level 1 (2 subgoals)
∼ (A-->B)-->A&∼ B
1. [| ∼ A; A |] ==> B
2. [| B; ∼ falsum; A |] ==> B

Uma táctica de demonstração automática pode ser obtida a partir dos subobjectivos resul-
tantes da primeira fase, procurando estabelecê-los usando os axiomas. Para tal poderá ser
necessário trocar previamente uma fórmula (negada) do antecedente para o consequente. A
táctica correspondente é obtida usando REPEAT FIRST com a função seguinte:

ftacAxiomas = fn i =>
(etac falsumEsq i) ORELSE (atac i) ORELSE (etac negEsq i THEN atac i)

Não é dif́ıcil verificar que esta táctica estabelece todos os subobjectivos dos dois exemplos
anteriores. Assim, uma versão da táctica de demonstração automática pretendida obtém-se
juntando por ordem estas duas tácticas, a da simplificação dos subobjectivos seguida da do
estabelecimento destes usando os axiomas.

Como é fácil compreender, não é obrigatório esperar pela conclusão do processo de simpli-
ficação para estabelecer subobjectivos que possam ser estabelecidos usando os axiomas. É
até mais eficiente fazê-lo tão cedo quanto posśıvel. Desta forma a táctica de demonstração
automática final dará prioridade ao estabelecimento dos subobjectivos usando os axiomas.
A função correspondente é
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val ftacSeq = fn i => (ftacAxiomas i) ORELSE (ftacRegras i)

e a táctica é a seguinte:

val tacSeq = REPEAT FIRST ftacSeq

Esta táctica estabelece automaticamente, na teoria PROPOSICIONAL.thy, os sequentes com
consequente singular válidos. Ilustra-se este facto com mais um exemplo.

> Goal "[|A-->B;B-->A|]==> (∼∼A&C-->B&C)&(∼∼B&C-->A&C)";
Level 0 (1 subgoal)
[| A-->B; B-->A |] ==> (∼ ∼ A&C-->B&C)&(∼ ∼ B&C-->A&C)
1. [| A-->B; B-->A |] ==> (∼ ∼ A&C-->B&C)&(∼ ∼ B&C-->A&C)

> by tacSeq;
Level 1
[| A-->B; B-->A |] ==> (∼ ∼ A&C-->B&C)&(∼ ∼ B&C-->A&C) No subgoals!

A táctica tacSeq encontra as valorações que falsificam os sequentes falsificáveis . Este facto
é ilustrado de seguida.

> Goal "A-->(B|∼C)";
Level 0 (1 subgoal)
A-->B|∼ C
1. A-->B|∼ C

> by tacSeq;
Level 1 (1 subgoal)
A-->B|∼ C
1. [| A; ∼ B; C |] ==> falsum

Neste exemplo, não foi posśıvel estabelecer [| A; ∼ B; C |] ==> falsum. Este subobjec-
tivo representa as valorações que falsificam o objectivo inicial. De facto, as valorações que
atribuem valor verdadeiro a A e C e valor falso a B falsificam A-->(B|∼C). Um outro exemplo
é o seguinte:

> Goal "[|A-->B;B-->A|]==> (∼∼A&C-->B&D)";
Level 0 (1 subgoal)
[| A-->B; B-->A |] ==> ∼ ∼ A&C-->B&D
1. [| A-->B; B-->A |] ==> ∼ ∼ A&C-->B&D
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> by tacSeq;
Level 1 (1 subgoal)
[| A-->B; B-->A |] ==> ∼ ∼ A&C-->B&D
1. [| C; B; A; ∼ D; A |] ==> falsum

Neste exemplo as valorações que atribuem valor verdadeiro a A, B e C e valor falso a D
falsificam o objectivo inicial.

A táctica tacSeq constitui um procedimento de decisão para o problema da validade de
sequentes com consequente singular. De facto, estabelece os sequentes válidos e apresenta
contra-exemplos para os sequentes falsificáveis. Notando que os teoremas e regras deriva-
das de PROPOSICIONAL.thy podem ser vistos como sequentes com consequente singular, em
que as hipóteses correspondem às fórmulas no antecedente e a conclusão é a fórmula no
consequente, esta táctica constitui também um procedimento de decisão nesse contexto.

1.8.3 Abreviaturas

Embora seja posśıvel estabelecer também sequentes válidos que contenham abreviaturas,
usando Goalw, é um exerćıcio simples estabelecer as regras derivadas para a equivalência e
para >. A regra direita para a equivalência é designada por eqDir e coincide com a regra
eqI da introdução da equivalência ([| ?P ==> ?Q; ?Q ==> ?P |] ==> ?P<->?Q). A regra
eqEsq representa-se por

[| ?A<->?B; [| ?A; ?B |] ==> ?C; [| ∼ ?A; ∼ ?B |] ==> ?C |] ==> ?C

A regra verumDir é idêntica à regra verumI da introdução de> e a regra verumEsq representa-
se por [| verum; ?Q |] ==> ?Q. Estas regras derivadas são simples de estabelecer. Acres-
centando estas regras à função ftacRegras obtém-se uma nova versão de tacSeq que evita
rescrever as abreviaturas, como se ilustra de seguida. O próximo exemplo corresponde a um
sequente válido.

> Goal "(A<->B)<->(∼A<->∼B)";
Level 0 (1 subgoal)
(A<->B)<->∼ A<->∼ B
1. (A<->B)<->∼ A<->∼ B

> by tacSeq;
Level 1
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(A<->B)<->∼ A<->∼ B
No subgoals!

O exemplo seguinte corresponde a um sequente falsificável.

> Goal "(A-->B)<->(∼A<->∼B)";
Level 0 (1 subgoal)
(A-->B)<->∼ A<->∼ B
1. (A-->B)<->∼ A<->∼ B

> by tacSeq;
Level 1 (2 subgoals)
(A-->B)<->∼ A<->∼ B
1. [| ∼ A; B; ∼ A |] ==> falsum
2. [| ∼ A; B; B |] ==> falsum

1.8.4 Outras modificações

A táctica tacSeq pode ser melhorada de forma a simplificar a forma como são apresentados os
subobjectivos finais. Por exemplo, na última demonstração da secção anterior poder-se-ia ter
eliminado a duplicação de ∼ A e de B e substitúıdo a fórmula falsum do consequente por A.
Assim, em vez do subobjectivo [| ∼ A; B; ∼ A |] ==> falsum obter-se-ia simplesmente
B==>A. O próximo exemplo ilustra outras circunstâncias em que é posśıvel simplificar os
subobjectivos não estabelecidos.

> Goal "A-->(A|∼C)& ∼D--> (E|D)";
Level 0 (1 subgoal)
A-->(A|∼ C)&∼ D-->E|D
1. A-->(A|∼ C)&∼ D-->E|D

> by tacSeq;
Level 1 (2 subgoals)
A-->(A|∼ C)&∼ D-->E|D
1. [| A; ∼ E; ∼ D; A |] ==> D
2. [| A; ∼ E; ∼ D; ∼ C |] ==> D

No primeiro subobjectivo, para além de A ocorrer duplicado tem-se que, embora indirecta-
mente, ∼ D também. Apresentam-se, de seguida, regras e tácticas que permitem simplificar
este tipo de subobjectivos.
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A regra derivada negfalsumEsq, quando usada com resolução com eliminação, simplifica o
antecedente de um subobjectivo retirando ∼falsum.

Goal "[|∼falsum;Q|]==>Q";
ba 1;
qed "negfalsumEsq";

A regra negSimp, quando usada com resolução com eliminação, retira uma hipótese que
ocorra simultaneamente no consequente e negada no antecedente.

Goal "[|∼P;Q|]==>P";
be negE 1;
ba 1;
qed "negSimp";

A regra thinSimp, quando usada com resolução com eliminação logo antes de prova por
hipótese, retira uma hipótese que ocorra duplicada.

Goal "[|P;P;Q|]==>Q";
ba 1;
qed "thinSimp";

A eliminação das diversas duplicações é efectuada usando REPEAT FIRST com a função

val ftacSimp= fn i=>
(etac negSimp i) ORELSE ((etac thinSimp i) THEN (atac i))
ORELSE (etac negfalsumEsq i) ORELSE ((etac negEsq i)THEN(etac negfalsumEsq i));

A última táctica ((etac negEsq i)THEN(etac negfalsumEsq i)) troca falsum do conse-
quente para o antecedente (negado) e depois elimina essa fórmula.

A função final é

val ftacSeqSimp = fn i =>
(ftacAxiomas i) ORELSE (ftacRegras i) ORELSE (ftacSimp i)

e a táctica final é a seguinte:

val tacSeqSimp = REPEAT FIRST ftacSeqSimp

Repetem-se agora alguns dos exemplos anteriores mas usando a nova táctica.

> Goal "A-->(B|∼C)";
Level 0 (1 subgoal)
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A-->B|∼ C
1. A-->B|∼ C

> by tacSeqSimp;
Level 1 (1 subgoal)
A-->B|∼ C
1. [| A; C |] ==> B

> Goal "A-->(A|∼C)&∼D--> (E|D)";
Level 0 (1 subgoal)
A-->(A|∼ C)&∼ D-->E|D
1. A-->(A|∼ C)&∼ D-->E|D

> by tacSeqSimp;
Level 1 (2 subgoals)
A-->(A|∼ C)&∼ D-->E|D
1. [| ∼ E; A |] ==> D
2. [| A; ∼ E; ∼ C |] ==> D

> Goal "(A-->B)<->(∼A<->∼B)";
Level 0 (1 subgoal)
(A-->B)<->∼ A<->∼ B
1. (A-->B)<->∼ A<->∼ B

> by tacSeqSimp;
Level 1 (2 subgoals)
(A-->B)<->∼ A<->∼ B
1. B ==> A
2. B ==> A

O sistema Isabelle disponibiliza ainda a táctica distinct subgoals tac que poderá ser
utilizada para simplificação adicional, eliminando subobjectivos iguais.

1.8.5 Optimizações

No que se segue, apresenta-se uma nova versão optimizada da táctica de demonstração
automática. De facto, a distribuição do sistema Isabelle disponibiliza outras funções que
são úteis no contexto da demonstração automática usando regras de sequentes com con-
sequente singular. Uma delas é a táctica biresolve tac que possibilita a aplicação quer
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de regras esquerdas, quer de regras direitas. Recorda-se que regras direitas são aplica-
das usando resolução normal enquanto que as regras esquerdas são aplicadas usando re-
solução com eliminação. A táctica biresolve tac tem como argumento uma lista de pares
(true,RegraEsq) ou (false,RegraDir). O primeiro elemento de cada par é um valor bo-
oleano que indica se a regra, o segundo elemento do par, é esquerda ou não. Desta forma,
o algoritmo pode ser mais facilmente alterado considerando-se uma ordem de aplicação das
regras mais apropriada que a anterior. Como já se referiu antes, a propósito de demons-
tração automática em S ′p, uma boa ordem de aplicação é considerar primeiro as regras cuja
aplicação resulta em menos subobjectivos. Para tal pode usar-se a lista de todas as regras
(esquerdas ou direitas) mas ordenadas de forma conveniente.

Há ainda que notar que na função ftacRegras definida acima se consideraram as regras
direitas, as regras esquerdas e ainda a aplicação das regras direitas logo após negEsq. Esta
aplicação de uma regra direita logo após negEsq pode ser representada por uma nova regra
que combina as duas. De facto, trata-se de unificar a conclusão da regra direita em questão
com a segunda premissa de negEsq="[| ∼ ?P; ∼ ?Q ==> ?P |] ==> ?Q". Por exemplo,
para impDir="(?P1 ==> ?Q1) ==> ?P1-->?Q1" unifica-se ?P1-->?Q1 com ?P. O resultado
é a regra

[| ∼(?P1-->?Q1); [| ∼ ?Q; ?P1 |] ==> ?Q1 |] ==> ?Q

que pode ser obtida usando impDir RSN (2, negEsq). O combinador RSN é referido na
secção 1.4.1. Esta regra deve ser aplicada usando resolução com eliminação. O combinador
RLN generaliza RSN a listas de regras. Assim, as regras resultantes de aplicar uma regra
direita logo após negEsq são dadas por

[conjDir,disjDir1,impDir,negDir,eqDir] RLN (2, [negEsq])

Temos assim as seguintes regras:

val regrasDireitas=[conjDir,disjDir1,impDir,negDir,eqDir];
val regrasEsquerdas=[conjEsq,disjEsq,impEsq1,eqEsq] @
(regrasDireitas RLN (2,[negEsq]));

Consideraram-se como regras esquerdas as regras originais e, ainda, as regras que correspon-
dem à aplicação de uma regra direita após negEsq. A nova versão de ftacRegras corres-
ponde simplesmente a birresolução com estas regras, havendo o cuidado de as ordenar e de
as classificar como esquerdas e como direitas. Em primeiro lugar criam-se as listas de pares
correspondentes a regras direitas e esquerdas, acrescentando false às primeiras e true às
segundas. A lista de todos os pares é a concatenação (@) destas duas.
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val paresDireitas= map (pair false) regrasDireitas;
val paresEsquerdas= map (pair true) regrasEsquerdas;
val todosPares= paresDireitas @ paresEsquerdas;

A lista todasRegras resulta de ordenar convenientemente a lista todosPares. A ordenação
é efectuada de acordo com o predicado predefinido make ord lessb que ordena os pares por
menor número de subobjectivos.

val todasRegras= sort (make ord lessb) todosPares;

A nova versão de ftacRegras é

val ftacRegras= fn i=> biresolve tac todasRegras i;

Falta referir ainda que as tácticas de resolução e de prova por hipótese, conforme já apre-
sentado na secção 1.4.4, permitem o acesso a estados alternativos de demonstração. Estes
estados correspondem a possibilidades alternativas de unificação quer com hipóteses quer
com regras. Essa funcionalidade é útil nos casos em que a primeira escolha de estado de
demonstração se revele infrut́ıfera, sendo posśıvel seguir caminhos alternativos. No entanto,
no caso presente da lógica proposicional, não é necessário ter informação de estados alternati-
vos, já que todas as escolhas são igualmente apropriadas. Assim, define-se a função ftacSeq
precedendo a táctica de aplicação dos axiomas ou das regras pela palavra chave DETERM.
Esta classificação tem por efeito tornar deterministas as tácticas em questão, ou seja, a
informação sobre estados alternativos de demonstração é esquecida. Como se discutiu, a
táctica resultante é assim mais eficiente.

val ftacSeq = fn i=> DETERM ((ftacAxiomas i) ORELSE (ftacRegras i));

A táctica final tacSeq é, como anteriormente

val tacSeq = REPEAT FIRST ftacSeq;

As considerações para tacSeqSimp, que simplifica os subobjectivos não estabelecidos, são
idênticas.

val ftacSeqSimp = fn i=>
DETERM ((ftacAxiomas i) ORELSE (ftacRegras1 i) ORELSE (ftacSimp i));
val tacSeqSimp = (REPEAT FIRST ftacSeqSimp);
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1.8.6 Variáveis esquema no subobjectivos

A táctica de demonstração automática pressupõe, como é razoável, que o sequente a estabele-
cer ou a falsificar não contém variáveis esquema. No entanto, pode suceder que durante uma
demonstração interactiva ocorram variáveis esquema e que a posterior aplicação de tacSeq
conduza a resultados inesperados. Ilustra-se esta possibilidade com o exemplo seguinte, de
um sequente válido.

> Goal "[|C-->B;A-->B;A|]==>B";
Level 0 (1 subgoal)
[| C-->B; A-->B; A |] ==> B
1. [| C-->B; A-->B; A |] ==> B

> br impE 1;
Level 1 (2 subgoals)
[| C-->B; A-->B; A |] ==> B
1. [| C-->B; A-->B; A |] ==> ?P-->B
2. [| C-->B; A-->B; A |] ==> ?P

Usou-se a regra impE de eliminação da implicação, em dedução natural. A aplicação de
tacSeq tem por efeito unificar ?P-->B com C-->B o que conduz a um estado de demonstração
que não é posśıvel estabelecer.

> by tacSeq;
Level 2 (2 subgoals)
[| C-->B; A-->B; A |] ==> B
1. [| A; ∼ C; B |] ==> C
2. [| A; B; B |] ==> C

Como tacSeq é determinista não ficou guardada a informação de outros estados alternativos
e, assim, não é posśıvel estabelecer o objectivo (válido) original. Dito de outra forma, a táctica
tacSeq não é segura já que, quando aplicada a um estado de demonstração que é posśıvel
estabelecer, pode resultar num estado de demonstração que não é posśıvel estabelecer. Como
foi referido isto só pode acontecer se algum dos subobjectivos contiver variáveis esquema e
decorre de se ter optimizado a táctica de forma a que a sua aplicação seja determinista.

Uma forma de evitar este problema é rescrever a táctica de demonstração automática utili-
zando tácticas de prova por hipótese e de resolução menos flex́ıveis. A táctica eq assume tac
efectua prova por hipótese mas sem unificação, ou seja, o subobjectivo é estabelecido apenas
quando a conclusão é sintacticamente igual a uma das hipóteses. Este tipo mais restritivo de
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prova por hipótese é suficiente para a táctica de demonstração automática apresentada atrás.
Para as tácticas de resolução existem também versões mais restritivas que não utilizam, para
unificação, as variáveis esquema já presentes nos subobjectivos. Assim, match tac corres-
ponde a resolve tac, ematch tac corresponde a eresolve tac e bimatch tac corresponde
a biresolve tac. É simples rescrever a táctica tacSeq substituindo as tácticas pelas suas
versões mais restritivas. Designar-se-á por tacPROP a táctica final. As considerações são
idênticas para a táctica com simplificação. A nova táctica será designada por tacPROPSimp.

val fmatchtacAxiomas = fn i =>
(eq assume tac i) ORELSE (ematch tac [falsumEsq] i) ORELSE
((ematch tac [negEsq] i) THEN (eq assume tac i));
val fmatchtacRegras= fn i=> bimatch tac todasRegras i;
val ftacPROP = fn i=> DETERM ((fmatchtacAxiomas i) ORELSE (fmatchtacRegras i));
val tacPROP = REPEAT FIRST ftacPROP;

Usando agora esta nova táctica no exemplo anterior, verifica-se que a variável esquema pre-
sente não foi unificada e os subobjectivos resultantes podem ser estabelecidos.

> undo();
Level 1 (2 subgoals)
[| C-->B; A-->B; A |] ==> B
1. [| C-->B; A-->B; A |] ==> ?P-->B
2. [| C-->B; A-->B; A |] ==> ?P

> by tacPROP;
Level 2 (2 subgoals)
[| C-->B; A-->B; A |] ==> B
1. [| A; ∼ C; B |] ==> ?P
2. [| A; B; B |] ==> ?P

Duas aplicações de ba 1 estabelecem estes subobjectivos.
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