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Sistemas de Tableaux

• O método de tableau para a lógica clássica,
devido a Jaako Hintikka (1929- ) e Evert
Beth(1908-1964) , é semelhante ao método de
resolução, no sentido que uma prova tableau é
uma prova por redução ao absurdo.

• Um sistema de tableaux é um método de
prova por refutação que consiste na geração de
uma árvore (tableau), a partir de um tableau
inicial, o qual é em muitos casos um nó
consistindo na negação do teorema a ser
demonstrado.

uma prova por redução ao absurdo.



• Passo a passo, após a escolha de um nó
ainda não utilizado relacionado a alguma
regra, o desenvolvimento da árvore se dá
a partir de todas as folhas descendentes
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a partir de todas as folhas descendentes
deste nó, localizadas em ramos abertos,
onde, a partir de cada uma destas folhas,
é acrescentada uma subárvore obtida pela
aplicação da regra ao nó.



• A proliferação dos ramos é contida por uma
operação de fechamento, pela qual um ramo
é fechado conforme a ocorrência de uma
certa condição, dada por um critério de
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certa condição, dada por um critério de
fechamento. O objetivo do procedimento é
fechar todos os ramos, provando daí o
teorema dado.



Seja α uma fórmula :

1: α é um tableau

2: se τ é um tableau e τ* resulta de τ ao 
aplicar uma das regras de expansão tableau 

Definição

aplicar uma das regras de expansão tableau 

então τ * também é um tableau.

• Um ramo ∆ de um tableau τ é um ramo 
fechado se ele contiver α e ¬ α, para alguma 
fórmula α.

• Um tableau τ é uma tableau fechado se 
cada um de seus ramos for fechado. 



Regras

A) B) C)

D) E) F)D) E) F)



Regras

G) H) I)

J) L)  Regra 



Exemplo Lógica Clássica



Exemplo Lógica de Predicados



Exemplo não fechado



Utilidade

• Na realidade, uma das qualidades do método é 
exatamente a sua adaptabilidade a uma grande 
variedade de lógicas (ele não requer conversão para 
formas normais, por exemplo),como pretendemos 

B
formas normais, por exemplo),como pretendemos 
aqui demonstrar. Essa flexibilidade o torna 
extremamente atraente ao projeto de automação do 
raciocínio, o qual consiste na modelagem lógica do 
raciocínio, seguida do desenvolvimento de métodos 
de prova para lógica empregada e da sua efetiva 
implementação na forma de um raciocínio 
automático.



Utilidade

• As chances de êxito do projeto moderno de
mecanização do raciocínio, em oposição a
seus prematuros precursores, repousam em
duas conquistas essenciais: o progresso noduas conquistas essenciais: o progresso no
conhecido de sistemas simbólicos adquirido
pela lógica matemática, teoria das linguagens
formais e teoria da computação, e a
disponibilidade de máquinas poderosas de
manipulação de símbolos.



Aplicações

• Métodos Tableau foram uma descoberta de um 
formalismo conveniente para automatizar  deduções 
em variáveis lógicas quantificadas assim como em 
variáveis da lógica clássica. As áreas de aplicação 
são:são:

• Databases dedutivo
• Diagnóstico de sistemas
• Representação de conhecimento a partir  de 
máquinas de inferência
• Verificação de softwares e sistemas computacionais-VizQL

* http://www.tableausoftware.com/amazing-things
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