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Tiivistelmä
Tämä artikkeli käsittelee loogisten lauseiden toteutuvuutta laskennallisena ongelmana. Tavoitteena on esittää tutkimusalueena teorian ja käytännön välimaastoon
sijoittuvan toteutuvuustarkastusmenetelmien kehittämisen ja tehokkuusvertailun
perusideoita. Lisäksi pyritään kartoittamaan toteutuvuustarkastusmenetelmien nykyisiä käyttökohteita sekä tutkimusalueen haasteita.

1 Johdanto

ensimmäinen laatuaan, luoden toteutuvuusongelmasta yhden laskennan vaatiLaskennan vaativuusteoriassa tavoitteena vuusteorian kulmakivistä. Nyt, yli neljänon selvittää, mitkä ongelmat ovat ratkais?
nesvuosisata myöhemmin, “P=NP”, eli
tavissa algoritmisesti ja kuinka tehokkaas“onko NP-täydellisille ongelmille (kuten
ti. Ehkä olennaisin tutkimusalueen kysySAT) olemassa yleistä polynomiaikaista
myksistä on, voidaanko tietyille, ns. NPratkaisualgoritmia”, on yhä yksi tietotäydellisille, ongelmille [28] löytää tehojenkäsittelytieteen alan tärkeimmistä avoikas eli polynomiaikainen algoritmi.
mista ongelmista, lukuisista ratkaisuyriKauppamatkustajan ongelma, jossa
tyksistä huolimatta. Ongelman olennaitavoitteena on löytää annettua rajaa lysuutta on omiaan luonnehtimaan se, ethyempi n:n kaupungin kautta kulkeva
?
kierros, lienee yleisesti tunnetuin NP- tä “P=NP” on Clay Mathematics Institäydellinen ongelma. Tietojenkäsittelytie- tuten vuonna 2000 nimeämän seitsemän
teen näkökulmasta lauselogiikan toteutu- avoimen klassisen matemaattisen ongelvuusongelma (propositional satisfiability man joukossa [2]. Ratkaisun esittäjälle on
problem, SAT) [28, sivu 77] on kuiten- luvassa miljoonan dollarin palkinto. Yleikin olennaisempi monista syistä. Yksin- sesti uskotaan, että polynomiaikaisen alkertaisesta esitysmuodosta johtuen lause- goritmin löytäminen NP-täydellisille onlogiikan toteutuvuusongelma on tärkeässä gelmille on hyvin epätodennäköistä.
asemassa usein haluttaessa todistaa jokin
Lauselogiikalla, joka on tietojenkäsitongelma laskennan näkökulmasta haas- telytieteen alan opintojen loogisten perustavaksi. Stephen Cookin 1971 SAT:lle teiden olennainen osa, voidaan ilmaista
esittämä NP-täydellisyystodistus [12] oli yksinkertaisia ehtoja. Tällaisesta esimerk-

OHJE KIRJAPAINOLLE: B5-arkin vasen- ja yläreuna kohdistetaan A4-arkin vasempaan ja
yläreunaan. Näin pitäisi marginaaliksi tulla taitteen puolella noin 33 mm ja muualla noin 22 mm.
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kinä olkoon “täsmälleen toinen, joko Anssi tai Bettiina, voi osallistua juhliin”. Ehto
voidaan kirjoittaa toisin “Anssi osallistuu
juhliin TAI Bettiina osallistuu juhliin, JA
Anssi EI osallistu juhliin TAI Bettiina EI
osallistu juhliin”. Ottamalla käyttöön loogiset muuttujat a = “Anssi osallistuu juhliin” ja b = “Bettiina osallistuu juhliin”,
voidaan yllä oleva ehto kirjoittaa muotoon
(a TAI b) JA (( EI a) TAI ( EI b)),
eli lauselogiikan merkintöjä käyttäen
(a ∨ b) ∧ (¬a ∨ ¬b).

(1)

Yksi ratkaisu ongelmaan on, että Anssi
osallistuu juhliin ja Bettiina ei. Tätä vastaava lauselooginen ratkaisu eli lauseen
toteuttava totuusjakelu on antaa arvo tosi muuttujalle a ja arvo epätosi muuttujalla b.
Esimerkkiin peilaten lauselogiikan toteutuvuusongelman — “Onko annetulle
lauselogiikan lauseelle olemassa sen toteuttavaa totuusjakelua?” — NP-täydellisyys yleisessä tapauksessa on hämmästyttävää. Käytännössä kiinnostavat loogiset lauseet ovat kuitenkin usein huomattavan monimutkaisia, ja niille on näin ollen
laskennallisesti haastavaa löytää toteuttava totuusjakelu tai todeta, että toteuttavaa
jakelua ei ole olemassa.
Ongelman oletettavasta vaikeudesta huolimatta lauselogiikan toteutuvuuden tarkastusmenetelmät ja niiden toteutukset, ns. toteutuvuustarkastimet, ovat
kehittyneet huomattavasti erityisesti viimeisimpien 10–15 vuoden aikana. Sekä täydellisiä systemaattisia että satunnaistettuja paikalliseen hakuun perustuvia toteutuvuustarkastimia on käytetty
onnistuneesti monien erilaisten ongelmien tehokkaaseen ratkaisemiseen; katso esimerkiksi [17, 39] katsauksina erilaisiin toteutuvuustarkastustekniikoihin.
1 Ainoa

Muun muassa suunnittelu-, testaus- sekä
mallintarkastus- ja muita verifiointiongelmia [24, 25, 10, 9] voidaan ratkaista toteutuvuusongelmatapauksina, mistä johtuen
tehokkaille toteutuvuustarkastimille on
syntynyt suuri kysyntä. Esimerkiksi prosessorivalmistaja Intel on panostanut erityisesti verifiointiyksikköönsä Pentiumprosessorin laskuyksiköstä vuonna 1994
löytyneen, huomattavan kalliiksi koituneen vian löytämisen jälkeen.
Näin alunperin yksinomaan teoreettisesta näkökulmasta mielenkiintoisesta
ongelmasta on kehittynyt ratkaisumenetelmien kehittymisen myötä kiinnostava
myös käytännön näkökulmasta. Toteutuvuustarkastukseen keskittyvä International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing järjestetään
vuonna 2005 jo kahdeksatta kertaa [1].
Osana konferenssia on vuosittain kilpailu
tehokkaimmasta toteutuvuustarkastimesta. Tyypillistä on, että edeltävän vuoden
voittaja sijoittuu sellaisenaan seuraavan
vuoden kilpailijoihin verrattuna vasta keskikastiin, mikä kuvaa hyvin menetelmien
kiivasta kehitystä.
Teorian ja käytännön välimaastoon
asettuva, toisaalta täsmällisiin matemaattisiin todistuksiin, toisaalta teollisuudesta
kumpuavien ongelmatapausten ratkaisuajan vertailuun perustuva toteutuvuustarkastusmenetelmien tehokkuuden arviointi
on saanut yhä enemmän huomiota osakseen viime vuosina. Yhtenä syynä tähän
lienee, että teoreettisten tulosten ja käytännön välinen kuilu on melko kapea;
usein teoreettisia tuloksia voidaan soveltaa helposti uusia tarkastusmenetelmiä kehitettäessa. Tämä pätee myös yleisemmin ns. laskennallisen logiikan [32] tutkimusalueella, jonka yhtä osaa toteutuvuustarkastustutkimus edustaa.1

laskennallisen logiikan tutkimusryhmä Suomessa toimii osana Tietojenkäsittelyteorian labo-
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On hämmästyttävää, että nykyi- 2 Toteutuvuusongelman
set käytännössä tehokkaimmat täydelmäärittely
liset toteutuvuustarkastimet tyypillisesti perustuvat jo 1960-luvulla esitel- Lauselogiikan lauseet koostuvat Boolen
tyyn Davis-Putnam-Logemann-Loveland- muuttujista (arvoalueena {tosi, epätosi})
menetelmään (DPLL) [16], joka on poh- ja niitä yhdistävistä konnektiiveista
jimmiltaan varsin yksinkertainen hakume• ¬ (looginen ei, negaatio),
netelmä. Yksi hypoteesi on, että DPLLpohjaiset tarkastusmenetelmät alkavat ol• ∨ (looginen tai, disjunktio) ja
la varsin huippuunsa viritettyjä. Eräitä tämän päivän tutkimussuuntauksia ovatkin
• ∧ (looginen ja, konjunktio).
(i) sallivampiin, ongelmaspesifisempiin kuvausmuotoihin perustuvien
toteutuvuustarkastusmenetelmien
kehittäminen,

Lisäksi tyypillisesti määritellään implikaatio
a → b ≡ ¬a ∨ b
ja ekvivalenssi
a ↔ b ≡ (¬a ∨ b) ∧ (a ∨ ¬b).

(ii) toteutuvuustarkastusmenetelmien
laajentaminen tehokkaiksi rajoitetuiksi lineaarirajoiteratkaisimiksi ja

Esimerkkinä lauselogiikan lauseesta
toimii johdannon ehto toisensa poissulkevasta Anssin ja Bettiinan juhliin osallistumisesta. Esimerkki voidaan ekvivalenssin
(iii) tehokkaimpien
toteutuvuustar- avulla kirjoittaa muodossa ¬a ↔ b.
kastusmenetelmien valjastaminen
Literaali on looginen muuttuja x tai
uusien, esimerkiksi bioinformatii- sen negaatio, ¬x. Muotoa l1 ∨ · · · ∨ ln olekan alalta kumpuavien, ongelmien vaa lausetta sanotaan klausuuliksi, missä
ratkaisemiseen.
jokainen li on literaali. Jokainen lauselogiikan lause voidaan ilmaista ekvivalentHuomattavaa on, että nämä kolme kehi- tina ns. konjunktiivisessa normaalimuotyssuuntaa ovat läheisessä yhteydessä toi- dossa (KNM) olevana lauseena. Lause on
KNM:ssa, jos se on muotoa C1 ∧ · · · ∧Cn ,
siinsa.
Tässä artikkelissa pyritään esittele- missä jokainen Ci on klausuuli. Esimermään lauselogiikan toteutuvuusongelmaa kiksi (1) on KNM:ssa.
Kuten yleisesti on tapana, tässä ar(kappale 2), sen ratkaisemisessa yleensä
tikkelissa
käytetään tarvittaessa lyhennyskäytettäviä, käytännössä tehokkaita algomerkintöjä
ritmisia ideoita (kappale 4) ja ratkaisumenetelmien sovellutuskohteita (kappale 3)
k
_
ja arviointimenetelmiä (kappale 5), sekä
Pi = P1 ∨ · · · ∨ Pk
kartoittamaan hieman, mitä haasteita toi=1
teutuvuustarkastus nyt ja tulevaisuudessa
tarjoaa (kappale 6). Erityisesti keskitytään ja
k
^
täydellisiin tarkastusmenetelmiin ja käyPi = P1 ∧ · · · ∧ Pk .
tännöstä kumpuaviin ongelmatapauksiin.
i=1
ratoriota Teknillisen korkeakoulun tietotekniikan osastolla, katso http://www.tcs.hut.fi/Research/
Logic/.
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Lauseen totuusjakelu asettaa kullekin lauseen muuttujalle totuusarvon tosi tai epätosi. Näin ollen totuusjakeluiden määrä on 2n , kun n on lauseessa olevien muuttujien määrä. Totuusjakelu toteuttaa lauseen, jos lause toteutuu totuusjakelun määräämillä muuttujien arvoilla;
esimerkiksi ¬x toteutuu, kun muuttujalle x asetetaan arvo epätosi, ja mielivaltainen klausuuli toteutuu, jos jokin klausuulin literaali toteutuu. Tällaista totuusjakelua sanotaan lauseen toteuttavaksi totuusjakeluksi tai malliksi. Lause, jolle on olemassa malli, on toteutuva, ja toteutumaton, jos mallia ei ole olemassa. Esimerkiksi (1) on toteutuva; sen malleja ovat
{a ← tosi, b ← epätosi}
ja
{a ← epätosi, b ← tosi}.
Lauselogiikan toteutuvuusongelmassa
(SAT) kysytään, onko annettu lauselogiikan lause toteutuva. Toteutuvuusongelmatapaukseksi kutsutaan lauselogiikan lausetta. Toteutuvuusongelma on NPtäydellinen, vaikka rajoituttaisiin KNMmuotoisiin lauseisiin, ja jopa vaikka jokaisessa klausuulissa olisi tasan kolme literaalia [28, Prop. 9.2].

3 Ongelmat
toteutuvuusongelmina
Toteutuvuustarkastusmenetelmien kysynnän kasvun syinä voidaan mainita tarkastusmenetelmien huiman kehityksen lisäksi menetelmien laajat käyttömahdollisuudet. Edellämainitut suunnittelu-, testausja verifiointiongelmat ovat vain esimerkkejä ongelmatyypeistä, joita voidaan ratkaista toteutuvuusongelmatapauksina tehokkaasti. Menetelmien tehokkuutta kuvaa se, että jopa satojatuhansia muuttu-

jia ja klausuuleja sisältäviä mallintarkastusongelmia on kyetty ratkaisemaan tavallisilla tietokoneilla.
Yleisesti ideana on kuvata alkuperäinen ongelma lauselogiikan lauseena siten,
että lause toteutuu jos ja vain jos alkuperäiselle ongelmalle on olemassa ratkaisu,
ja lisäksi lauseen toteuttavasta totuusjakelusta voidaan lukea suoraan ratkaisu alkuperäiselle ongelmalle. Kuvaustapa vaikuttaa olennaisesti menetelmän tehokkuuteen. Tämä pätee myös yleisemmin, ja tästä johtuen kompaktien, käytännössä hyvin toimivien kuvausideoiden kehittäminen on vireä tutkimusalue.
Tässä kappaleessa keskitytään hieman
tarkemmin tarkastelemaan, miten suunnitteluongelmia voidaan ratkaista ja ns. rajoitettua mallintarkastusta (bounded model checking, BMC) voidaan tehdä käyttäen toteutuvuustarkastusmenetelmiä.

3.1

Rajoitettu mallintarkastus

Digitaalijärjestelmiä suunniteltaessa laaditaan järjestelmästä järjestelmäkuvaus,
joka koostuu järjestelmän toiminnallisuuden yksityiskohtaisesta määrittelystä. Verifioinnin tavoitteena on tarkastaa, toteuttaako annettu järjestelmäkuvaus tietyn
ominaisuuden — esimerkiksi “järjestelmä ei voi päätyä lukkiumatilaan” eli järjestelmää ei ole mahdollista ajaa millään
syötejonolla tilaan, jossa se ei kykene tekemään mitään. Ongelma voidaan periaatteessa ratkaista simuloimalla järjestelmän kaikkia mahdollisia suorituksia. Nykyisissä järjestelmissä mahdollisten suoritusten määrä on kuitenkin huikea, mistä johtuen ongelmaksi voi muodostua tilaavaruusräjähdys [37].
Mallintarkastus [11] on kirjoittajasta riippuen synonyymi sanalle verifiointi, tai verifioinnin alalaji, jossa verifioitava ominaisuus ilmaistaan loogisella kaavalla. Symbolisessa mallintarkastuksessa
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tila-avaruusräjähdys pyritään välttämään
luopumalla järjestelmän tilojen eksplisiittisestä esittämisestä. Perinteiset symboliset menetelmät perustuvat ns. binäärisiin päätöskaavioihin (binary decision
diagram, BDD) [4]. Noin viiden viime
vuoden aikana on kuitenkin tutkittu toteutuvuustarkastukseen perustuvaa symbolista mallintarkastusta.
Rajoitettu mallintarkastus [10] on toteutuvuustarkastusmenetelmiin pohjautuva symbolinen mallintarkastusmenetelmä. Rajoitetussa mallintarkastuksessa tavoitteena on tarkastaa, toteuttavatko järjestelmän kaikki enintään k:n mittaiset
suoritukset tietyn ominaisuuden. Rajoitettua mallintarkastusta voidaan suorittaa toteutuvuustarkastusmenetelmiin pohjautuen. Tällöin ideana on kuvata halutun ominaisuuden negaatio sekä järjestelmän k:n askeleen tilasiirtymät lauselogiikan lauseena ja tarkastaa, onko tälle lauseelle mallia toteutuvuustarkastinta
käyttäen. Tavoitteena on löytää iteratiivisesti k:n arvoa kasvattaen vastaesimerkki,
joka osoittaa järjestelmän kuvauksen virheellisyyden. Kuvaus muodostetaan niin,
että mahdollinen vastaesimerkki voidaan
lukea suoraan löydetystä mallista. Tästä johtuen menetelmä soveltuu erityisesti
järjestelmien virheiden etsintään (debugging).
Seuraavassa käydään esimerkin kautta
läpi yksi mahdollinen tapa kuvata rajoitettu mallintarkastusongelma lauselogiikalla. Oletetaan, että halutaan tarkastaa, että järjestelmä ei voi millään k:n askeleen
suorituksella käydä tilassa, jossa ominaisuus P pätee. Tätä voidaan tarkastella tutkimalla seuraavan lauselogiikan lauseen
toteutuvuutta:
I(v0 ) ∧

k−1
^
i=0

missä

R(vi , vi+1 ) ∧ (

k
_

i=0

P(vi )),

• vi on järjestelmätilamuuttujien vektori i:n tilasiirtymän jälkeen,
• lause I(v0 ) luonnehtii järjestelmän
alkutilat,
• R järjestelmän siirtymärelaation, ja
• P(vi ) kuvaa ominaisuuden P voimassaolemista vi :n määrittelemässä
tilassa.
Jos tälle lauseelle on olemassa malli, jokin
P(vi ) on tosi. Mahdollinen malli toimii
siis suoraan vastaesimerkkinä, joka kertoo, mikä P(vi ) on tosi, eli millä ajanhetkellä ominaisuus P on voimassa, sekä operaatiojonon, jolla ko. tilaan päästiin.

3.2

Suunnittelu

Monet tekoälyongelmat, kuten aikataulutus (scheduling), ovat suunnitteluongelmia. Seuraavassa esitellään suunnitteluongelma klassisen esimerkin kautta. Kyseessä on palikkamaailma (blocks world) ns.
Sussmanin anomalian tapauksessa. Siinä
tarkastellaan kolmea palikkaa a, b ja c.
Alkutilassa palikat a ja b ovat pöydällä, ja
c on a:n päällä. Tavoitteena on siirtää palikat päällekkäin järjestykseen, jossa c on
pöydällä, b on c:n päällä ja a b:n päällä.
Alkutila ja tavoitetila on esitetty kuvassa 1.

c
a

b

a
b
c

Kuva 1: Sussmanin anomalian alkutila (vasemmalla)
ja tavoitetila (oikealla).

Vain palikkaa, jonka päällä ei ole toista palikkaa, voidaan siirtää. Palikka voi olla vain pöydällä tai toisen palikan päällä.
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Mallin yksinkertaistamiseksi pöytä ajatellaan palikaksi d, jota ei voi siirtää, mutta
jonka päälle ja päältä voi siirtää.
Suunnitteluongelmassa tila voidaan
nähdä totuusarvojakeluna joukolle tilamuuttujia. Palikkamaailmaesimerkissä
valitaan tilamuuttujiksi kahdentyyppisiä
ehtoja. Kullekin palikalle P otetaan ehto, joka kertoo, onko palikan P päällinen tyhjä. Lisäksi kullekin parille palikoita P1 , P2 otetaan ehto, joka kertoo, onko
palikka P1 palikan P2 päällä. Käytämme
seuraavassa näistä tilamuuttujista merkintöjä clear(P) ja on(P1 , P2 ), missä P, P1 ja
P2 ovat joukosta {a, b, c, d}. Siis esimerkiksi tilamuuttuja on(a, c) saa arvon tosi
tilassa, jossa palikka a on palikan c päällä.
Palikkamaailmassa mahdolliset toiminnot ovat muotoa MOVE(P1 , P2 , P3 ) (siirrä palikka P1 palikan P2 päältä palikan P3
päälle), missä P1 , P2 ja P3 ovat joukosta
{a, b, c, d}.
Toiminnoille on olemassa rajoittavia
ehtoja, jotka kuvataan esiehtojen ja jälkiehtojen avulla; nykyinen tila voidaan
muuntaa jälkiehtojen määrittelemäksi tilaksi vain jos esiehdot ovat voimassa nykyisessä tilassa. Jos esi- tai jälkiehdot
eivät koske tiettyä tilamuuttujaa, pysyy
tämän totuusarvo ennallaan. Toimintoon
MOVE liittyvät esi- ja jälkiehdot ovat seuraavat.
• Esiehdot:
clear(P1 ), clear(P3 ), on(P1 , P2 ).
• Jälkiehdot:
clear(P1 ), clear(P2 ), on(P1 , P3 ),
¬clear(P3 ), ¬on(P1 , P2 ).
Suunnitteluongelmassa on siis annettu alkutila, mahdolliset toiminnot ja ehdot hyväksyttävälle lopputilalle. Ongelman ratkaisu eli suunnitelma on jono
toimintoja, jotka peräkkäin suoritettuna

muuntavat alkutilan sellaiseksi tilaksi, jossa lopputilaehdot ovat voimassa.
Palikkaesimerkissä
(lyhyimmäksi)
suunnitelmaksi saadaan seuraava jono toimintoja:
(MOVE(c, a, d), MOVE(b, d, c), MOVE(a, d, b)).
Toiminnon MOVE(c, a, d) jälkeinen tila
on esitetty kuvassa 2 ja toiminnon
MOVE(b, d, c) jälkeinen tila kuvassa 3.

a

b

c

Kuva 2: Tila toiminnon MOVE(c, a, d) suorittamisen
jälkeen.

a

b
c

Kuva 3: Tila toiminnon MOVE(b, d, c) suorittamisen
jälkeen.

Edellä annettu suunniteluongelman
määrittely lähtee siitä, että ratkaisuna
saatavassa suunnitelmassa kussakin tilassa yksi toiminto aiheuttaa tilan muuttumisen toiseksi. Seuraavassa esitettävää
suunnitteluongelman lauselogiikan toteutuvuusongelmakuvausta varten otetaan
käyttöön k + 1 ajanhetkeä t = 0, 1, . . . , k
siten, että ajanhetki 0 tarkoittaa järjestelmän alkutilaa ja yleisesti ajanhetkellä
t tarkoitetaan järjestelmän tilaa t:n toiminnon jälkeen. Kuvauksessa vaaditaan
siis, että jokaisena ajanhetkenä t suoritetaan täsmälleen yksi toiminto. Jokaista tilamuuttujaa kohden otetaan muuttuja jokaiselle t ∈ {0, . . . , k} ja jokaista toimintoa kohden muuttuja jokaiselle t ∈
{0, . . . , k − 1}; palikkamaailmatapauksessa siis on(P1 , P2 ,t) ja clear(P,t), missä
t = 0, . . . , k, ja MOVE(P1 , P2 , P3 ,t), missä
t = 0, . . . , k − 1.
Palikkamaailmatapauksessa
yksi
mahdollinen lauselooginen kuvaus on
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muotoa
A∧

k−1
^

(Yt ∧Vt ∧ Kt ) ∧ L,

Jatkoa varten tarvitaan läpikäytävien
muuttujien x, y ja z arvoyhdistelmiä rajoittava kaava:

t=0

x, y, z ∈ {a, b, c, d} ∧
x 6= y ∧ x 6= z ∧ y 6= z ∧ x 6= d

missä
• A kuvaa alkutilan,

(2)

Lause Yt2 on muotoa
_

• L tavoitetilan,

MOVE(x, y, z,t).

(2)
• Yt vaatimuksen, että ajanhetkellä t
suoritetaan täsmälleen yksi toiminto,

Lisäksi pitää kuvata toiminnon MOVE
vaikutukset tilaan jokaisella ajanhetkellä
t, eli esi- ja jälkiehdot kyseiselle toimin• Vt ajanhetkellä t suoritettavan toi- nolle:
^
minnon esi- ja jälkiehdot, ja lisäkVt = (MOVE(x, y, z,t) →
si
(2)
• Kt ns. kehysaksioomat, jotka huo- (clear(x,t) ∧ on(x, y,t) ∧ clear(z,t) ∧
lehtivat siitä, että tila säilyy ajanheton(x, z,t + 1) ∧ clear(y,t + 1) ∧
kestä t ajanhetkeen t + 1 ennallaan
clear(x,t
+ 1) ∧ ¬clear(z,t + 1) ∧
niiden tilamuuttujien osalta, joihin
¬on(x, y,t + 1))).

ei kohdistu toimintoa hetkellä t.

Seuraavassa pyritään antamaan idea siitä, Ylläolevalla lauseella vaaditaan, että jomiten yllämainitut kuvauksen osat muo- ko toimintoa MOVE(x, y, z,t) ei suoriteta tai
esi- ja jälkiehtojen on oltava voimassa.
dostetaan.
Lisäksi jokaista toiminto/tilamuuttujaAlkutilan (t = 0) kuvaus A on muotoa
paria kohden on lisättävä jokaiselle ajanhetkelle edellämainittu kehysaksiooma.
on(c, a, 0) ∧ on(a, d, 0) ∧ on(b, d, 0)
Määritellään esityksen avuksi rajoitus
∧ clear(c, 0) ∧ clear(b, 0).
x0 , y0 , z0 ∈ {a, b, c, d} ∧
(x0 6= x ∨ (y0 6= y ∧ y0 6= z)).

Tavoitetilan (t = k) kuvaus L on muotoa
on(a, b, k) ∧ on(b, c, k) ∧ on(c, d, k).
Vaatimuksen “jokaisena ajanhetkenä suoritetaan täsmälleen yksi toiminto” kuvaus
Yt on muotoa Yt1 ∧ Yt2 , missä Yt1 sallii, että enintään yksi toiminto suoritetaan ja Yt2
että vähintään yksi toiminto suoritetaan
ajanhetkellä t. Esimerkiksi Yt1 :n osana on
palikan a siirtämisen ajanhetkellä t palikan b päältä sekä palikan c päälle että pöydälle (d) kieltävä lause
¬MOVE(a, b, c,t) ∨ ¬MOVE(a, b, d,t).

(3)

Nyt esimerkiksi toiminnolle MOVE ja ontyyppiselle tilamuuttujalle kirjoitetaan kehysaksiooma KtMOVE,on , joka on muotoa
^

(MOVE(x, y, z,t) →
(2)
^

(on(x0 , y0 ,t) ↔ on(x0 , y0 ,t + 1))).

(3)
Merkittäessa kaikkien ajanhetkeä t koskevien kehysaksioomien voimassaoloa vaativaa lausetta Kt :llä — tässä tapauksessa
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siis
KtMOVE,on ∧ KtMOVE,clear
— on kaikki kuvauksen osat saatu määriteltyä.

suuntainen hakumenetelmä. Seuraavassa
käsitellään DPLL-menetelmän perusideaa
ja sen tehokkuutta huomattavasti parantavaa, nykyisissä tarkastimissa käytettävää
oppimista.

4.1

DPLL

4 Toteutuvuustarkastusmenetelmistä

DPLL-menetelmä olettaa syötteenä annettavan toteutuvuustarkastustapauksen olevan KNM:ssa. Menetelmän esittäminen
Toteutuvuusongelman
NP-täydellisyy- selkeytyy, kun KNM:ssa oleva lause nähdestä huolimatta suuri joukko erityyp- dään joukkona klausuuleja ja klausuulit
pisiä lauselogiikan toteutuvuustarkas- edelleen joukkoina literaaleja. Näin esitukseen tarkoitettuja menetelmiä on merkiksi lause (a∨b)∧(¬a∨¬b) voidaan
esitetty erityisesti 1980-luvulta tähän nähdä joukkona {{a, b}, {¬a, ¬b}}.
päivään (katso [17]). LähestymistapoAlgoritmi A kuvaa DPLL-menetelja perustuen esimerkiksi neuroverkkoi- män perusperiaatteen. Algoritmi valitsee
hin tai (globaaliin/lokaaliin, lineaari- klausuulijoukon muuttujista yhden (x), ns.
seen/epälineaariseen) optimointiin on esi- haarautumismuuttujan, käytetyn heuristetty. Erityisesti viimeksi kuluneiden noin tiikan mukaan (HeuristiikkaA), ja edel10–15 vuoden aikana toteutuvuustarkas- leen tälle muuttujalle arvon v (tosi tai epätusmenetelmien kehitys on ollut huomat- tosi) toisen heuristiikan (HeuristiikkaB)
tavaa.
mukaan. Merkintä C [x ← v] tarkoittaa
Menetelmät voidaan luokitella niiden klausuulijoukkoa, joka on saatu klausuusystemaattisuuden mukaan. Systemaatti- lijoukosta C muuttamalla sitä seuraavilla
nen menetelmä on tyypillisesti täydelli- kahdella tavalla.
nen; jos lause on toteutuva, menetelmä
(i) On poistettu jokainen sellainen
löytää sille mallin, ja erityisesti jos lause
klausuuli, jossa on muuttujan x ilon toteutumaton, menetelmä pystyy tomentymä (literaali), joka toteutuu
teamaan tämän. Ei-systemaattiset menetotuusarvojakelulla {x ← v}.
telmät sisältävät satunnaisen komponentin ja perustuvat tyypillisesti paikalliseen
hakuun (katso esimerkiksi [34, 35, 20]).
Ei-systemaattisia menetelmiä on käytetty
erityisesti satunnaisten toteutuvuusongelmatapausten ratkaisemiseen. Tässä artikkelissa keskitymme systemaattisiin menetelmiin.
On hämmästyttävää, että nykyiset
käytännössä tehokkaimmat systemaattiset toteutuvuustarkastimet tyypillisesti perustuvat jo 1960-luvulla esiteltyyn Davis-Putnam-Logemann-Lovelandmenetelmään (DPLL) [16], joka on pohjimmiltaan varsin yksinkertainen syvyys-

(ii) On poistettu jokainen muuttujan
x ilmentymä, joka ei toteudu totuusarvojakelulla {x ← v}.
Jos A (C [x ← v]) palauttaa arvon “toteutumaton”, haarasta, jossa x saa arvon v,
ei löydetty mallia. Tällöin kokeillaan sijoittaa muuttujaan x arvon v vasta-arvo
¬v. Jos kummastakaan haarasta ei löydetä
mallia, on klausuulijoukon C oltava toteutumaton.
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Algoritmi A
Syöte: Klausuulijoukko C
Palauttaa: “toteutuva” tai “toteutumaton”
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l muuttujan x ilmentymä. Yksikkövyörytyssäännön mukaan lausejoukko C voidaan tällöin korvata joukolla C [x ← v],
missä v on se totuusarvo, jolla l toteu1. C ← Yksinkertaista(C )
tuu. Yksikkövyörytyksessä yksikkövyörytyssääntöä sovelletaan, kunnes sen het2. If C = 0/ return toteutuva
kisessä klausuulijoukossa ei enää ole yksikköklausuuleja.
3. If 0/ ∈ C return toteutumaton
Yksikkövyörytys ei teoriassa tehosta
4. muuttuja x ← HeuristiikkaA(C )
DPLL-algoritmia; sama vaikutus saadaan
aikaan pakottamalla heuristiikat valitse5. arvo v ← HeuristiikkaB(C , x)
maan mahdollisten yksikköklausuulien
sanelemia
muuttuja/totuusarvo-pareja.
6. If A (C [x ← v]) = toteutuva
Yksikkövyörytys voidaan kuitenkin käyreturn toteutuva
tännössä toteuttaa erittäin tehokkaasti. Lisäksi monotonisen literaalin sääntöä ei
7. If A (C [x ← ¬v]) = toteutuva
pystytä suoraan simuloimaan yksikkövyöreturn toteutuva
rytyksen tapaan heuristisilla valinnoilla;
8. return toteutumaton
vaikkakin monotoninen literaali ja sille
sopiva arvo voidaan tunnistaa sopivilla
Jos kaikki klausuulit poistetaan heuristiikoilla, ilman monotonisen literaaklausuulijoukosta, kohdan (i) perusteel- lin säännön käyttöä voidaan joutua tilanla jokainen klausuuli toteutuu, ja näin teeseen, jossa algoritmin A rivin 7 rekurollen klausuulijoukko on toteutuva (rivi siivinen kutsu suoritetaan turhaan.
2). Toisaalta, jos jonkin klausuulijoukon
klausuulin kaikki literaalit on poistettu
haun aikana, kohdan (ii) perusteella ky- 4.2 Heuristiikoista ja
seinen klausuuli ei toteudu tehdyillä tooppimisesta
tuusarvovalinnoilla (rivi 3).
Lausejoukkoa voidaan yksinkertaistaa Haarautumismuuttujien ja niiden arvojen
aina ennen uuden haarautumismuuttujan valintaan vaikuttavilla heuristiikoilla on
valintaa. Esimerkkinä käytettävistä yk- käytännössä erittäin suuri vaikutus DPLLsinkertaistamissäännöistä voidaan mainita menetelmään pohjautuvan toteutuvuustarns. monotonisen literaalin sääntö: jos jon- kastimen tehokkuuteen. Monenlaisia heukin muuttujan x kaikki jäljellä olevat il- ristiikkoja on esitetty, katso esimerkikmentymät ovat samaa polariteettia (eli x si [27, 26, 6, 21, 19].
literaalit ovat kaikki muotoa x tai kaikki
Intuitiivisesti ajatellen ahne heuristiikmuotoa ¬x), korvataan C joukolla C [x ← ka pyrkii tekemään valintoja, jotka johtav], missä v on se totuusarvo, jolla x:n lite- vat nopeasti mallin löytymiseen tai ristiraalit toteutuvat.
riitaan. Kuvan 4 hakupuu on syntynyt tälOlennaisin DPLL-algoritmien yksin- laisen valinnan (vasen haara) kautta. Kukertaistamismenetelmä on kuitenkin ns. vassa vasen haara edustaa jäljellejäävää
yksikkövyörytys (unit propagation). Ole- hakua, kun valittuun muuttujaan sijoitetetaan, että klausuulijoukko C sisältää taan arvo epätosi, oikea haara taas sijoiklausuulin, jossa on ainoastaan yksi li- tusta tosi. Mahdollinen ongelma on silteraali l (ns. yksikköklausuuli). Olkoon minnähtävä. Vaikka ahne valinta on joh-
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tanut tavoitteena olleeseen pieneen alihakupuuhun (vasen alipuu), ei valinta ole ottanut huomioon jäljellejäävää hakua (oikea alipuu) siinä tapauksessa, että ratkaisua ei löydy vasemmasta haarasta. Oikean
alipuun koko saattaa tässä muodostua pullonkaulaksi.

Kuva 4: Epätasapainoinen hakupuu.

Kuvassa 5 esitetty hakupuu on tasapainoinen; on päädytty suurinpiirtein samankokoiseen hakuun kummassakin alipuussa. Kumman tahansa totuusarvon sijoittaminen valitulle muuttujalle johtaa
siis kohtuullisen kokoiseen hakuun. Verrattaessa kuvien 4 ja 5 alihakupuita
huomataan, että kuvan 5 alihakupuiden
yhteispinta-ala on pienempi (eli haku lyhyempi) kuin kuvan 4. Tähän vedoten
voidaan argumentoida, että hyvä heuristinen idea olisi pyrkiä valitsemaan sellaisia muuttujia, joilla haarauduttaessa hakupuusta tulee tasapainoinen ja molemmat
alihakupuut ovat kohtuullisen pieniä.

olennaista toteutuvuustarkastuksessa, sillä muutoin haun tehokkuus ei missään nimessä riittäisi suurten teollisuusongelmatapausten ratkaisemiseen. Nykyiset tehokkaimmat DPLL-pohjaiset toteutuvuustarkastimet käyttävät hyväksi ns. ristiriitoihin perustuvaa oppimista (conflict driven learning) [38]. Intuitiivisesti oppimisen integroiminen osaksi toteutuvuustarkastinta johtaa hakuavaruuden huomattavaan karsimiseen verrattuna perus-DPLLalgoritmiin.
Oppimisessa muodostetaan hakua ohjaavia ns. konfliktiklausuuleja, joilla eksplisiittisesti kielletään totuusarvoyhdistelmiä, joiden on haun aikana todettu johtavan totuusarvojakeluihin, jotka eivät
toteuta klausuulijoukkoa. Yksinkertainen
esimerkki tästä on, että valintojen johtaessa ristiriitaan voidaan käsiteltävään
klausuulijoukkoon lisätä tehtyjen valintojen vastakohtaa esittäviä klausuuleja. Esimerkiksi jos valintojen x ← tosi, y ←
epätosi jälkeen voidaan yksinkertaistamalla johtaa tyhjä klausuuli, pätee yleisesti, että klausuulijoukkoa ei toteuta mikään
totuusarvojakelu, jossa muuttujaan x sijoitetaan arvo tosi ja muuttujaan y arvo epätosi. Tästä voidaan oppia klausuuli ¬x ∨ y,
joka ilmaisee, että molempia valinnoista
x ← tosi, y ← epätosi ei voida tehdä. Opittu klausuuli voidaan nyt lisätä osaksi alkuperäistä klausuulijoukkoa.

Oppimisen haasteena on löytää lyhyitä (ja näin ollen hakua tehokkaasti rajaavia) konfliktiklausuuleja. Tässä mielessä
yllä kuvattu yksinkertainen oppimisidea ei
ole suoraan käyttökelpoinen. Käytännössä tehokkaissa menetelmissä oppiminen
on yhdistetty ns. epäkronologiseen peruuttamiseen (nonchronological backtracking), jossa valintoja peruutetaan (backtKuva 5: Tasapainoinen hakupuu.
racking) monta kerrallaan. On osoitettu,
Tehokas hakuavaruuden karsinta osa- että konflikteihin perustuva oppiminen tena syvyyssuuntaista hakua on erittäin hostaa — sekä käytännössä että teoreetti-
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sesti — toteutuvuustarkastusmenetelmää
huomattavasti.
Useissa tarkastimissa valintaheuristiikka ottaa huomioon opitut klausuulit. Seuraava, käytännössä toimiva, ns.
VSIDS-heuristiikka (variable state independent decaying sum) on osana erityisesti rakenteisten ongelmien tapauksessa yhtä parhaista toteutuvuustarkastimista nimeltä zChaff [27]. VSIDS ylläpitää jokaiselle literaalille l pistearvoa s(l) ja
laskuria c(l). Aluksi kaikille literaaleille
l asetetaan c(l) = 0. Ennen haun aloittamista s(l):n arvoksi asetetaan literaalin
esiintymiskertojen määrä syötteenä saatavassa lausejoukossa. Opittaessa konfliktiklausuuli C korotetaan jokaisen C:n sisältämän literaalin arvoa c(l) yhdellä. Lisäksi määräajoin tehdään jokaisen literaalin l osalta päivitys
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tehdä joko empiirisesti tai analyyttisesti. Näistä jälkimmäinen, matemaattista
pohjaa hyödyntävä keino voidaan edelleen jakaa pahimman tapauksen analyysiin ja todistuskompleksisuustarkasteluihin. Huomattavaa on, että vertailumenetelmät eivät suinkaan ole toisensa poissulkevia, vaan toisiaan tukevia, ja jokaisella
niistä on omat hyvät ja huonot puolensa.

5.1

Empiirinen arviointi

Tarkastusmenetelmien empiirisen arvioinnin osalta toteutuvuustarkastusyhteisö on
huomattavan organisoitunut. Tunnetusti
vaikeita, yleisesti käytössä olevia ns.
benchmark-tapauksia on koottu yhteen2 .
Tarve laajalle valikoimalle erityyppisiä
(satunnaisia, teollisuudesta kumpuavia,
jne.) ongelmia on selvä; yleisesti tehokas toteutuvuustarkastin on huomattavasti
s(l)
s(l) := c(l) +
; c(l) := 0.
hankalampi toteuttaa kuin vain tietynlaisia
2
tapauksia tehokkaasti ratkaiseva tarkastin.
Muuttujaa valittaessa VSIDS-heuristiikka
Ongelma empiirisessä arvioinnissa
valitsee literaalin l, jolla arvo s(l) on suu- on benchmark-tapausten kattavuudessa ja
rin, ja asettaa literaalia vastaavalle muut- objektiivisuuden säilyttämisessä eri metujalle arvon, joka toteuttaa literaalin.
netelmiä vertailtaessa. Empiiriset kokeet
Intuitiivinen oletus VSIDS-heuristii- ovat kuitenkin erittäin tärkeä osa käytänkan takana on, että uusimmat opitut nön sovellutuksiin tähtäävää toteutuvuusklausuulit ovat olennaisimpia. Tämä pyri- tarkastustutkimusta.
tään ottamaan huomioon sillä, että literaalien pistearvoa jaetaan määräajoin vakiolla, ja pistearvo kasvaa ainoastaan opittaes- 5.2 Pahimman tapauksen
sa konfliktiklausuuli, jossa kyseinen liteanalyysi
raali on.
Mielenkiinto toteutuvuustarkastusmenetelmien pahimman tapauksen analyysia
on kasvanut erityisesti viime vuo5 Tarkastusmenetelmien kohtaan
sien aikana, katso esimerkiksi [15]. Paarvioinnista
himman tapauksen analyysi on kuitenkin
useissa tapauksissa varsin haastavaa. TälEri menetelmien tehokkuusvertailu on lä hetkellä parhaimman tunnetun täydelolennaista tehokkaita toteutuvuustarkas- lisen menetelmän pahimman tapauksen
tusmenetelmiä kehitettäessä. Vertailua voi laskenta-aika on luokkaa O (1,3n ), missä n
2 Katso

http://www.satlib.org/.
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on tapauksen muuttujien määrä [15]. Eksponentin kantaa on saatu tasaisesti pienennettyä. Tällä rintamalla tutkimustyö on
aktiivista ja erityisesti teoreettisesta näkökulmasta hyvin mielenkiintoista.
Analyysin luonteenomaisen haastavuuden lisäksi ongelmana on, että tunnetusti pahimman tapauksen käyttäytymiseltään parhaimmat menetelmät ovat hankalasti toteutettavissa. Usein hyvin optimoitu DPLL-pohjainen menetelmä onkin empiirisesti tällaista menetelmää tehokkaampi käytännössä. Pahimman tapauksen käytös onkin usein varsin karkea vertailuparametri käytännössä tehokkaille menetelmille.
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tisin. Esimerkkinä klassisista tuloksista
mainittakoon Hakenin todistus [18], josta suoraan seuraa, että DPLL-menetelmä
on pohjimmiltaan eksponentiaaliaikainen. On myös osoitettu [7], että DPLLmenetelmä ilman oppimista ei kykene polynomisesti simuloimaan oppimisella varustettua DPLL-menetelmää.

6 Yleistyksistä

Tässä kappaleessa keskitytään toteutuvuustarkastusmenetelmien yleistyksiin,
jotka mahdollisesti lyövät itsensä läpi tulevaisuudessa. Eräs tutkimussuunta liittyy toteutuvuusongelman esitysmuotoon;
kömpelön konjunktiivisen normaalimuo5.3 Todistuskompleksisuus
don käyttämisen sijaan voidaan käyttää
Lauselogiikan lauseelle voidaan määrittää
muun muassa ns. Boolen piirejä, jotka esins. todistuskompleksisuus [8] jonkin tartellään seuraavassa. Toisena suuntauksena
kastusmenetelmän suhteen. Intuitiivisesti
mainitaan 0–1-kokonaislukuoptimointi- ja
todistuskompleksisuus on mitta pienimmallienlaskentaongelmien tehokkaat tomälle askelmäärälle, jossa menetelmällä
teutuvuustarkastukseen pohjautuvat raton mahdollista osoittaa lause toteutuvakkaisumenetelmät.
si tai toteutumattomaksi.
Todistuskompleksisuuskäsite mahdollistaa eri tarkastusmenetelmien teoreetti- 6.1 Esitysmuodosta
sen vertailun. Todistuskompleksisuuteen
pohjautuen voidaan sanoa, että menetelmä Konjunktiivinen normaalimuoto on varM polynomisesti simuloi [13] menetelmää sin kömpelö, vaivalloisesti käytettävisM 0 , jos on olemassa polynomi p(n) siten, sä oleva esitysmuoto monissa tapaukettä jokaiselle lauseelle C pätee, että jos sissa. Esimerkiksi mallintarkastusongelC on mahdollista osoittaa toteutuvaksi (to- man toteutuvuusongelmakuvaus tehdään
teutumattomaksi) menetelmässä M 0 askel- usein välimuotoisen esityksen kautta. Limäärällä n, niin C on mahdollista osoit- säksi KNM:oon käännettäessä joudutaan
taa toteutuvaksi (toteutumattomaksi) me- usein lisäämään ylimääräisiä muuttujia
netelmässä M askelmäärällä p(n).
käännöksen koon hallittavuuden takia;
Erityisesti voidaan eräissä tapauksissa ilman ylimääräisiä muuttujia käännökosoittaa, että jollakin menetelmällä M ei sen koko kasvaa pahimmassa tapaukvoida polynomisesti simuloida toista me- sessa eksponentiaalisesti. Ylimääräisten
netelmää M 0 . Tästä seuraa, että on tapauk- muuttujien esittely taas huonontaa DPLLsia, joilla menetelmä M 0 on huomattavasti pohjaisten toteutuvuustarkastimien patehokkaampi kuin M.
himman tapauksen käyttäytymistä johtuen
Todistuskompleksisuustarkastelu on käyttäytymisen eksponentiaalisesta riiparviointimenetelmistä kenties matemaat- puvuudesta muuttujien määrästä.
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Monissa tapauksissa tiivis, luonnollinen ja alkuperäisen ongelman rakenteen säilyttävä kuvaus saadaan käyttämällä Boolen piirejä. Boolen piirit ovat suunnattuja, asyklisiä verkkoja, joiden solmuja kutsutaan porteiksi. Portit voidaan jakaa
kolmeen joukkoon: tulosportteihin, väliportteihin ja syöteportteihin. Jokaiseen
tulos- ja väliporttiin liittyy Boolen funktio. Esimerkki Boolen piiristä on kuvassa
6. Kuvan piirissä v on tulosportti, c, d, e,
f , g, h väliportteja ja a, b syöteportteja.

59

lua rajoitteella “portti v on tosi”. Toisaalta
rajoitteilla “portti e on epätosi” ja “portti
g on tosi” totuusjakelu
{a ← epätosi, b ← epätosi}

toteuttaa piirin.
Erityisen mielenkiintoista on, että
DPLL-menetelmälle on määriteltävissä
vastine Boolen piireille, katso esimerkiksi [22]. Lisäksi useat nykyisten tehokkaimpien DPLL-pohjaisten tarkastimien
käyttämät tekniikat ovat hyödynnettävisv and
sä myös Boolen piirejä käsittelevässä vastineessa [36]. Boolen piirien etu KNMesitykseen nähden on se, että piirien säior g
or h
e or
f or
lyttämää alkuperäistä rakennetta voidaan
käyttää suoraan syötteestä lukien hyödyksi haun aikana. Rakenteen säilyttänot
not
c
d
vien KNM-käännöksien aikaansaaminen
a
b
on haastavaa; katso esimerkiksi [30]. BooKuva 6: Esimerkki Boolen piiristä.
len piireillä operoiviin DPLL:ään pohPiirin kaaret kuvaavat porttien funk- jautuviin menetelmiin keskittyvä tutkitionaalista riippuvuutta toisistaan. Esimer- mus onkin tällä hetkellä suuren mielenkiksi kuvan 6 piirissä porttien b, c, f väli- kiinnon kohteena. Lisäksi Boolen piinen riippuvuus on muotoa f = or(b, c), ja rien rakenteellisuus antaa oivallisen pohedelleen porttien a, c välillä on riippuvuus jan muun muassa todistuskompleksisuusc = not(a). Boolen piirien semantiikka on tarkasteluille [23].
ilmeinen: kiinnitettäessä totuusarvot syöteportteihin määrittyvät muiden porttien 6.2 Lineaarirajoitteista ja
totuusarvot yksikäsitteisesti.
mallienlaskennasta
Rajoitetussa Boolen piirissä sallitaan
piirin porttien totuusarvojen rajoittami- Lineaariset 0–1-rajoitteet ovat muotoa
nen. Esimerkiksi kuvan 6 piiriin voitaisiin
∑ ai xi ∼ b,
lisätä rajoite “portti v on tosi”. Boolen piii
rien toteutuvuusongelmassa kysytään, onko annetun rajoitetun Boolen piirin syöte- missä ai , b ovat kokonaislukuja, xi ∈
porteille olemassa sellaista totuusarvoja- {0, 1} ja “∼” ∈ { “=”, “<”, “≤”, “>”,
kelua, joka toteuttaa piirin rajoitteet. Jos “≥” }. Huomattavaa on, että mielivaltaitällainen totuusjakelu on olemassa, sano- nen klausuuli
taan kyseistä piiriä toteutuvaksi, ja muulx0 ∨ x1 ∨ · · · ∨ xi ∨ ¬xi+1 ∨ · · · ∨ ¬xn
loin toteutumattomaksi.
Kuten lauselogiikan tapauksessa, voidaan esittää lineaarirajoitteena
myös Boolen piirien toteutuvuusongelma on NP-täydellinen. Esimerkiksi kuvan
x0 + . . . + xi + (1 − xi+1 ) + . . . + (1 − xn )
6 piirille ei ole sen toteuttavaa totuusjake≥ 1.
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Yleisesti lineaariset 0–1-rajoitteet voidaan kuvata polynomisen kokoisena (mutta suurena) klausuulijoukkona. Osa rajoitteista voidaan tosin usein kuvata tiiviisti ja
luonnollisesti klausuuleina. Tehokkaaksi
todettuja toteutuvuustarkastustekniikoita
onkin pyritty laajentamaan hyväksymään
myös lineaarisia 0–1-rajoitteita loogisten
rajoitteiden lisäksi. Ajatuksena on hyväksikäyttää tehokkaita toteutuvuustarkastusmenetelmiä klausuulimuotoisiin rajoitteisiin ja samalla hyväksyä myös tiiviimpien
lineaaristen 0–1-rajoitteiden käyttö osana ongelmakuvausta. On alustavaa näyttöä siitä, että tämä lähestymistapa on kilpailukykyinen tietyillä sovellutusalueilla
jopa kaupallisten huippuunsaviritettyjen
— ja huippukalliiden — lineaariepäyhtälöryhmien ratkaisimien3 kanssa [3]. Tämänkaltaisia menetelmiä olisi mahdollista soveltaa esimerkiksi bioinformatiikan alalta kumpuavien ongelmien, kuten NP-täydellisen usean merkkijonon sovitusongelman (multiple sequence alignment) [31], ratkaisemiseen.

johtuu sen läheisestä suhteesta probabilistiseen päättelyyn [29].

7 Lopuksi
Lauselogiikan toteutuvuusongelma on yksi tutkituimmista NP-täydellisistä ongelmista. Tähän teorian ja käytännön välimaastoon asettuvaan ongelmaan liittyvä
algoritmitutkimus on edistynyt huimasti
erityisesti viimeksi kuluneiden noin 10–
15 vuoden aikana. Toteutuvuustarkastimia
on viime vuosina käytetty laajalti erilaisten käytännön ongelmien ratkaisemisessa.
Tässä artikkelissa pyrittiin tuomaan esille lauselogiikan toteutuvuustarkastuksen
perusperiaatteita sekä tutkimusongelmia,
keskittyen systemaattisiin tarkastusmenetelmiin ja käytännöstä kumpuavien ongelmien ratkaisemiseen.

Toteutuvuustarkastukseen liittyvä tutkimusalue on — kenties yllättävänkin
Mallienlaskentaongelmassa kysymys — laaja. Tämä artikkeli käsitteli aion annetun toteutuvuusongelmatapauk- noastaan pientä, epätasapainoisesti valitsen mallien lukumäärän määrittämisestä. tua osaa alueeseen liittyvistä tutkimusonMallienlaskentaongelma on vaativuusteo- gelmista (ja sitäkin hyvin pintapuolisesreettisesti toteutuvuusongelmaa vaikeam- ti). Käsittelyn ulkopuolelle jääneistä aipi, ns. #P-täydellinen [28]. On ilmisel- heista mainittakoon satunnaisiin toteutuvää, että toteutuvuustarkastumenetelmiä vuusongelmatapauksiin liittyvä faasitranvoidaan käyttää suoraan hyväksi mal- sitioilmiö [14], jolla on vahva kytkenlienlaskentaongelmatapausten ratkaisemi- tä materiaalifysiikkaan, ja PSPACEsessa hakemalla yksinkertaisesti kaikki täydellisen kvantifioidun toteutuvuusonko. tapauksen mallit. Viimeisimpien pa- gelman (QSAT) [28] ratkaiseminen, serin vuoden aikana on herännyt kiin- kä stokastiset toteutuvuustarkastusmenenostus yhä tehokkaampien mallienlas- telmät.
kentaongelmaratkaisimien kehittämiseen
Pintapuolisen käsittelyn johdosta lupohjautuen toteutuvuustarkastusmenetel- kijaa lämpimästi kehoitetaan tutustumaan
miin. Joitakin lupaavia tuloksia on jo esi- hänessä kiinnostusta herättäneisiin toteutetty [33, 5]. Kiinnostus mallienlasken- tuvuustarkastuksen osa-alueisiin artikketaongelman ratkaisumenetelmiä kohtaan lin viitteiden kautta.
3 Esimerkiksi

ILog CPLEX-ratkaisin.
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