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1. Úvod
Problém splnitelnosti (SAT) je jedním z nejdůležitějších problémů informatiky.
Byl prvním problémem, o kterém bylo dokázáno, že je NP-úplný[4]. Třída NP-
úplných problémů se vyznačuje dvěma vlastnostmi.

• Korektnost řešení problému jde ověřit v polynomiálním čase (problémům
s touto vlastností se říká NP).

• Každý NP problém jde převést na NP-úplný problém v polynomiálním čase.

Z těchto vlastností vyplývá, že kdybychom byli schopni řešit jakýkoliv NP-
úplný problém rychle (v polynomiálním čase), mohli bychom v takovém čase řešit
i jakýkoliv NP problém. Tedy by platilo P = NP, kde P značí třídu problémů,
které se dají řešit v polynomiálním čase. Zda tato rovnost platí, není známo, ale
má se za to, že nikoliv[5].
I když budeme předpokládat, že problém splnitelnosti nemůžeme řešit v po-

lynomiálním čase, neznamená to, že neexistují metody, jak ve většině případů
najít řešení rychleji než v exponenciálním čase. Musíme mít na paměti, že časová
složitost je pro nejhorší případy. Tím je myšleno, že jakýkoliv vstup může být
splněn v takovém čase.
K problému splnitelnosti existují jeho zobecnění, která kladou další podmínky

na hledané řešení. Tyto problémy jsou ekvivalentní a jdou mezi sebou převádět.
Jedním z těchto problémů je i weighted short SAT, který požaduje nalezení splňu-
jícího ohodnocení za použití minimální váhy. V této práci se budeme věnovat to-
mu, jak využít metody používané při výpočtu splnitelnosti a vytvořit algoritmus,
který by řešil přímo weihted short SAT bez nutnosti převodu na klasický SAT.
Výhodou tohoto algoritmu je to, že ostatní problémy jdou snadno převést na
weighted short SAT, a tedy pokud bychom uměli tento problém řešit efektivně,
můžeme vytvořit univerzální program, který by byl schopen řešit různá zobecnění
problému splnitelnosti.
Celá práce je členěná následujícím způsobem. Nejprve definujeme potřebné

termíny a také variace problému splnitelnosti. V další kapitole ukážeme, že tyto
problémy jsou mezi sebou převoditelné, a tedy ekvivalentní. Následuje popsání a
rozebrání metod, které se používají v dnešních klasických programech na řešení
problému splnitelnosti (SAT solvery). V následující kapitole prozkoumáme, zda
a jakým způsobem jdou tyto metody převést na řešení problému weighted short
SAT. Nakonec popíšeme, jakým způsobem je námi navrhovaný solver implemen-
tovaný, a provedeme testy výkonu různých verzí, využívající různé metody pro
zrychlení výpočtu.
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2. Definice
V této kapitole zavedeme definice a pojmy, které budou dále používány při vy-
světlování řešení splnitelnosti Booleovských formulí.
Proměnné ve formulích mohou nabývat hodnot True nebo False, v takovém

případě jsou ohodnocené. Jinak jsou neohodnocené. Pravdivostní ohodnocení for-
mule přiřazuje každé proměnné z formule F hodnotu True nebo False. Částečné
pravdivostní ohodnocení přiřazuje hodnotu pouze některým proměnným. Oboje
jsou tedy funkce z množiny proměnných do pravdivostních hodnot.

V : var(F ) −→ {True, False}

V celé práci se omezíme na formule v konjunktivně normálním tvaru (CNF).
Struktura formule v CNF je následující. Literál je proměnná nebo její negace.
Kladný literál je proměnná a negativní literál je negace proměnné. Opačný literál
l je negace literálu l. Klauzule je disjunkce literálů. Formule v CNF je konjunkce
klauzulí.

Příklad 1. Formule F = (x1 ∨ x2 ∨ ¬x3) ∧ (¬x1 ∨ x4) ∧ (¬x2 ∨ x3) je v CNF.
(x1 ∨ x2 ∨ ¬x3), (¬x1 ∨ x4), (¬x2 ∨ x3) jsou klauzule. x1, ¬x1, x2, ¬x2, x3, ¬x3,
x4 jsou literály.

Formule v CNF je splněná, právě když je každá její klauzule splněná. Klauzule
je splněná, právě když je alespoň jeden literál splněný. Kladný literál je splněný,
právě když je příslušná proměnná ohodnocena hodnotou True. Negativní literál
je splněný, právě když je příslušná proměnná ohodnocena hodnotou False. Klau-
zuli budeme říkat nesplnitelná, pokud obsahuje pouze nesplněné literály. Tvar
CNF je vhodný pro SAT solvery, protože se dá lehce reprezentovat základními
datovými strukturami a je jednoduchý na parsování. Formule F a F ′ jsou ekvispl-
nitelné, pokud platí, že F je splnitelná právě tehdy, když je F ′ splnitelná. Každá
Booleovská formule se dá převést na ekvisplnitelnou formuli v CNF, a to dokonce
v lineárním čase[17], tedy nám omezení na formule ve tvaru CNF nevadí.

Příklad 2. Jedno z možných ohodnocení, které splňuje formuli z příkladu 1, je
následující x1 = True, x2 = False, x3 = True, x4 = True

Definice. Rezoluce[11] je odvozovací pravidlo tvaru

(p ∨ A) ∧ (¬p ∨B)

(A ∨B)

kde A a B jsou disjunkce literálů. (A ∨B) se nazývá resolventou.

Problém splnitelnosti Booleovské formule (SAT) je otázka, zda existuje splni-
telné ohodnocení pro zadanou formuli.
V některých příkladech bude žádoucí, aby se našlo částečné splňující ohodno-

cení, ve kterém je přiřazeno co nejméně proměnných. K tomu se hodí navíc každé
proměnné definovat její váhu. Váha proměnné je nezáporné celé číslo přiřazené
dané proměnné. Celková váha je zadané nezáporné celé číslo přiřazené formuli.
Celková volná váha je součet vah všech ohodnocených proměnných odečteno od
celkové váhy. Pokud je celková volná váha menší než váha proměnné, takováto
proměnná nemůže být ohodnocena.
Mimo úlohu SAT existují další její zobecnění.
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Definice. Short SAT je otázka, zda je zadaná formule splnitelná při ohodnocení
pouze zadaného počtu proměnných.

Definice. Partial short SAT je stejná otázka jako short SAT, navíc některé pro-
měnné jsou označené jako vážené a zbylé jako nevážené. Nevážené proměnné se
nezapočítávají do celkového počtu ohodnocených proměnných.

Definice. Každá proměnná má přiřazenou váhu, pak weighted short SAT je otáz-
ka, zda je zadaná formule splnitelná za použití maximálně zadané celkové váhy.

Definice. Max SAT je otázka, zda lze ze zadané formule vybrat alespoň zadaný
počet klauzulí, jejichž konjunkce je splnitelná.

Lze snadno nahlédnout, že pokud je formule splnitelná, lze splnit konjunkci
všech klauzulí. Pokud je formule nesplnitelná, vybírají se klauzule, které když se
odstraní, je nově vzniklá formule splnitelná.

Definice. Partial max SAT je stejný problém jako max SAT, navíc jsou někte-
ré klauzule označené jako Hard. Tyto nemohou být odstraněné. Zbylé klauzule
jsou označené jako Soft. Z těchto se vybírají klauzule k odstranění, aby byl zbytek
formule splnitelný.

Definice. Každá klauzule má přiřazenou váhu a je označená jako Hard nebo Soft
a máme zadanou celkovou váhu. Pak weighted partial max SAT je otázka, zda lze
splnit alespoň zadanou váhu, když musí být všechny Hard klauzule splněné. Pokud
je klauzule splněna, přičítá se její váha k celkové splněné váze.

K výše definovaným rozhodovacím problémům existují i varianty, které hledají
optimum. Pro problémy short SAT, partial short SAT a weighted short SAT to
znamená najít minimální počet proměnných, respektive minimální součet vah
proměnných, jejichž ohodnocením je formule splnitelná. Pro problémy max SAT,
partial max SAT a weighted partial max SAT to znamená najít maximální počet
klauzulí, respektive maximální součet vah klauzulí, jejichž konjunkce je splnitelná.
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3. Převod problémů
Cílem této práce je řešení problému weighted-short SAT. V této kapitole si před-
vedeme, že všechny problémy definované v předchozí kapitole jsou mezi sebou
převoditelné, a tedy ekvivalentní.

Lemma 3. Partial max SAT lze převést na partial short SAT.

Důkaz. Máme zadanou formuli F a číslo k. Ke každé Soft klauzuli přidáme novou
proměnnou jako kladný literál. Hard klauzule zůstanou v původním tvaru. Pů-
vodní proměnné jsou označené jako nevážené a nové jsou označené jako vážené.
Vznikne nám nová formule F ′. Partial short SAT nám odpoví, zda je F ′ splni-
telná za ohodnocení k nových proměnných. Každá ohodnocená nová proměnná
odpovídá původní klauzuli, která nemusí být splněná ohodnocením původních
proměnných. To odpovídá počtu klauzulí, které je potřeba odstranit, aby byla F
splnitelná.

Lemma 4. Partial short SAT lze převést na short SAT.

Důkaz. Pro každou neváženou proměnnou xi přidáme klauzuli (xi ∨ ¬xi). Tyto
klauzule vynutí, aby byla každá nevážená proměnná nějak ohodnocena. K číslu k,
které udává maximální počet proměnných, které mohou být přiřazené, přičteme
počet nevážených proměnných.

Lemma 5. Short SAT lze převést na SAT[2].

Lemma 6. SAT lze převést na max SAT.

Důkaz. K zadané formuli přidáme číslo k rovné počtu klauzulí. Pokud jsou spl-
nitelné všechny klauzule, je formule splnitelná, v opačném případě je nesplnitel-
ná.

Lemma 7. Max SAT lze převést na weighted short SAT.

Důkaz. Máme zadanou formuli a číslo k. Do každé klauzule přidáme novou uni-
kátní proměnnou jako kladný literál. Původním proměnným přiřadíme nulovou
váhu, novým proměnným přiřadíme jednotkovou váhu a vezmeme číslo j = (k
- počet klauzulí). Weighted short SAT zjistí, zda je nová formule splnitelná za
použití váhy j. Tato váha odpovídá počtu klauzulí, které je potřeba odstranit
z původní formule, aby byla splnitelná. Navíc přidané ohodnocené proměnné od-
povídají klauzulím, které je potřeba odstranit.

Pro následující převod je nutné si definovat dual rail proměnné a dual rail
kódování[2].

Definice. Mějme množinu proměnných X = {x1, . . . xn}. Pak množina XDR =
{px1, nx1, . . . pxn, nxn} je množina dual rail proměnných. Pokud máme pravdi-
vostní ohodnocení v, definujeme ohodnocení vDR následujícím způsobem

v(xi) = True ⇔ vDR(pxi) = True

v(xi) = Fasle ⇔ vDR(nxi) = True
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Z této definice vyplývá, že proměnné pxi a nxi jsou obě ohodnocené hodnotou
False právě tehdy, když je proměnná xi neohodnocena. Dále můžeme také snadno
nahlédnout, že z ohodnocení v lze zkonstruovat vDR a opačně.

Definice. Mějme formuli F s proměnnými {x1, . . . xn} a množinou klauzulí C.
CDR je množina klauzulí získaná z množiny C následujícím způsobem. Výskyt
každého literálu xi je nahrazen pxi a výskyt literálu ¬xi je nahrazen nxi. Dual
rail kódování je potom formule tvaru

FDR = CDR ∧ (¬px1 ∨ ¬nx1) ∧ . . . ∧ (¬pxn ∨ ¬nxn)

Klauzule (¬pxi ∨ ¬nxi) nám zajišťují, že je alespoň jedna z proměnných pxi

nebo nxi ohodnocena hodnotou False. Bez těchto klauzulí by byla formule trivi-
álně splněna tak, že by byla všem proměnným pxi a nxi přiřazena hodnota True.
To by bylo ale ve sporu s definicí dual rail proměnných, protože by to znamenalo,
že v původním ohodnocení v je zároveň v(xi) = True a v(xi) = False. Díky
přidaným klauzulím toto nemůže nastat.

Příklad 8. Formule F z příkladu 1 by byla zakódována jako (px1 ∨ px2 ∨ nx3) ∧
(nx1 ∨ px4) ∧ (nx2 ∨ px3) ∧ (¬px1 ∨ ¬nx1) ∧ (¬px2 ∨ ¬nx2) ∧ (¬px3 ∨ ¬nx3) ∧
(¬px4 ∨ ¬nx4)

Lemma 9. Weighted short SAT lze převést na weighted partial max SAT.

Důkaz. Původní formuli převedeme na dual rail kódování, což nám nezmění spl-
nitelnost formule[2]. Vezmeme číslo l = sw - k, kde k je zadaná celková váha
pro weighted short SAT a sw je součet vah všech proměnných. Dále navíc pro
každou proměnnou xi přidáme sxi. K množině klauzulí přidáme pro všechna i
formule (pxi → sxi) a (nxi → sxi), tedy v CNF jsou to klauzule (¬pxi ∨ sxi)
a (¬nxi ∨ sxi). Původní klauzule a všechny tyto přidané klauzule označíme jako
Hard a přiřadíme jim nulovou váhu. Navíc přidáme klauzule (¬sxi), které ozna-
číme jako Soft, a přiřadíme jim váhu, jakou měly odpovídající původní proměnné
xi. Weighted partial max SAT odpoví, zda je splnitelná váha l. Tedy se snaží
ohodnotit sxi hodnotou False. Pokud je sxi = False, musí být pxi i nxi ohodno-
ceny False, což podle vlastností dual rail proměnných znamená, že je proměnná
xi v původním problému neohodnocena.

Lemma 10. Weighted partial max SAT lze převést na partial max SAT.

Důkaz. Každá klauzule má přiřazenou váhu. Vytvoříme novou formuli, kde se kaž-
dá Soft klauzule vyskytuje tolikrát, jaká je její váha v původní formuli. Speciálně
Soft klauzule s nulovou vahou do nové formule nedáme, protože nám v původním
problému svou vahou nijak nezlepšují řešení. Pokud nám nyní max SAT najde
ohodnocení, které splňuje nějakou Soft klauzuli, nutně splňuje i její kopie. Počet
splněných Soft klauzulí v nové formuli odpovídá splněné váze Soft klauzulí v pů-
vodní formuli. Hard klauzule zůstanou v původním tvaru. Ty musí být splněné
i v původním problému, tedy součet jejich vah je vždy splněný, pokud má úloha
řešení. Tedy stačí přičíst součet jejich vah k počtu splněných Soft klauzulí.

Věta 11. Problémy partial max SAT, partial short SAT, short SAT, SAT, max
SAT, weighted short SAT a wighted partial max SAT jsou ekvivalentní.

Důkaz. Z lemmmat 3 až 7, 9 a 10 lze nahlédnout, že problémy jsou mezi sebou
převoditelné, a tedy ekvivalentní.
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4. Řešení SAT
V této kapitole probereme, jakým způsobem lze řešit úlohu SAT. Základním
řešením je vyzkoušení všech možných ohodnocení. Takovéto řešení je ovšem velmi
neefektivní. Ukážeme tedy nějaké metody, jak lze úlohu řešit rychleji.

4.1 DPLL

Většina moderních programů na řešení SAT je založena na algoritmu Davis Put-
nam Logemann Loveland (DPLL)[12]. Jedná se v podstatě o postupné hledání
splňujícího ohodnocení za použití několika vylepšení.

• Předčasné ukončení. Pokud existuje nějaká klauzule, která je se stávajícím
částečným ohodnocením nesplnitelná, můžeme hledat jiné ohodnocení, pro-
tože je zřejmé, že celá formule nemůže být splněna stávajícím ohodnocením.
Na druhou stranu, pokud jsou všechny klauzule splněné, můžeme hledání
ukončit, protože na ohodnocení zbylých proměnných nezáleží.

• Jednotková propagace. Klauzuli, kde je právě jeden literál l neohodnocený
a zbylé jsou nesplněné, říkáme jednotková klauzule. Jednotková klauzule je
zatím nesplněná. Aby byla, musí se ohodnotit neohodnocený literál l tak,
aby byl splněný. Toto ohodnocení může vytvořit nové jednotkové klauzule.

• Eliminace pure literálů. Pokud existuje proměnná, která se v dosud ne-
splněných klauzulích vyskytuje pouze jako pozitivní literál nebo pouze jako
negativní literál, je ohodnocena tak, aby byla splněná. Toto způsobí, že jsou
některé klauzule splněné a mohou vzniknout nové pure literály.

Příklad 12. Příklad jednotkové propagace. Mějme formuli F = (x1∨x2)∧(¬x1∨
x4) ∧ (¬x2 ∨ x3) a částečné pravdivostní ohodnocení x4 = False. Z klauzule
(¬x1 ∨ x4) můžeme jednotkovou propagací odvodit ohodnocení x1 = False. Toto
ohodnocení si dále vynutí z klauzule (x1∨x2) ohodnocení x2 = True, což z klauzule
(¬x2 ∨ x3) vynutí x3 = True.

Nyní si popíšeme algoritmus DPLL (Obrázek 4.1). Začínáme s částečným
ohodnocením, ve kterém není přiřazena žádná proměnná. Splňující ohodnocení
hledáme rekurzivně. Na začátku zkontrolujeme podmínky ukončení. Pokud ne-
ní formule splněná ani nesplnitelná při současném ohodnocení, můžeme použít
jednotkovou propagaci a poté eliminaci pure literálů. Pořadí je dané tím, že při
jednotkové propagaci mohou vzniknout nové pure literály, zatímco eliminace pure
literálů nové jednotkové klauzule nevytvoří, protože nevytvoří žádný nesplněný
literál. Dále vybereme proměnnou a rekurzivně vyzkoušíme přidat obě její možné
hodnoty do částečného ohodnocení. Formule je splnitelná, pokud alespoň jedno
z těchto ohodnocení uspěje.

Věta 13. DPLL vždy skončí a dá korektní výsledek[8].

Z rekurzivního charakteru algoritmu lze snadno nahlédnout, že časová složi-
tost algoritmu je exponenciální (2n) vzhledem k počtu proměnných. Ve skutečnos-
ti díky předčasnému ukončování a jednotkové propagaci se algoritmus většinou

7



nezanoří až do hloubky n. Díky tomu v praxi výpočet často běží rychleji než
v exponenciálním čase.

Algoritmus DPLL
01 Boolean SAT (F )
02 klauzule = KlauzuleFormule(F )
03 var = ProměnnéFormule(F )
04 v = ∅ // částečné pravdivostní ohodnocení
05 return DPLL (klauzule, var, v)
06

07 Boolean DPLL (klauzule, var, v)
08 if (∀c ∈ klauzule) v(c) = True then return true
09 if (∃c ∈ klauzule) v(c) = False then return false
10 v = v ∪ JednotkováPropagace(klauzule, v)
11 v = v ∪ EliminacePureLiterálů(klauzule, v)
12 x = Vyber(var, v) // vrátí zatím neohodnocenou proměnnou
13 return (DPLL (klauzule, var, v ∪ v(x) = true) ∨
14 DPLL (klauzule, var, v ∪ v(x) = false))

Obrázek 4.1: Pseudokód algoritmu DPLL s využitím jednotkové propagace a eli-
minace pure literálů.

4.2 CDCL

Klasický algoritmus DPLL lze vylepšit navíc učením se nových klauzulí (Conflict
Driven Clause Learning - CDCL). Tato metoda je založená na odvození nové
klauzule ze stávajících, vždy kdy dojde ke konfliktu. Při určování ohodnocení
proměnných pomocí jednotkové propagace se může stát, že máme dvě jednotkové
klauzule, ve kterých jsou neohodnocené literály opačné. V takovém případě si
jedna z kaluzulí vynutí ohodnocení, které nesplňuje klauzuli druhou. Tím dojde
ke konfliktu a z těchto klauzulí se lze naučit novou klauzuli. Z kterých klauzulí je
vhodné se naučit novou, je detailně popsáno zde[15].
Pokud v množině klauzulí existují dvě klauzule, které obsahují opačné literá-

ly, můžeme z nich pomocí rezoluce získat novou klauzuli. Když takto vzniklou
klauzuli přidáme do původní množiny klauzulí, nezmění nám to výsledek řešení.

Příklad 14. Když vezmeme v úvahu formuli z příkladu 1, vidíme, že klauzule
(x1 ∨ x2 ∨ ¬x3), (¬x1 ∨ x4) obsahují opačné literály x1 a ¬x1. Rezolucí podle
proměnné x1 dostaneme novou klauzuli (x2 ∨ ¬x3 ∨ x4).

Věta 15. Rozšíření formule F o klauzuli C, kterou lze získat rezolucí z původních
klauzulí, nezmění množinu splňujících ohodnocení formule F .

Důkaz. Nechť je C = (x1∨ . . .∨xn−1∨ . . .∨ y1∨ . . .∨ ym−1) nově vzniklá klauzule
odvozená rezolucí z klauzulí C1 = (x1 ∨ . . . ∨ xn) a C2 = (y1 ∨ . . . ∨ ym−1 ∨ ¬xn).
Každé pravdivostní ohodnocení v, které splňovalo F , potom muselo splňovat i C1

a C2. Nyní ukážeme, že toto ohodnocení musí splňovat i C.
Pokud ohodnocení v přiřazuje xn True, pak musí v klauzuli C2 existovat

literál, který ji splňuje při ohodnocení v. Tento literál je přítomný i v C.
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Obdobně pokud ohodnocení v přiřazuje xn False, pak musí v klauzuli C1

existovat literál, který ji splňuje při ohodnocení v. Tento literál je přítomný i v C.
Tedy všechna ohodnocení, která splňovala původní formuli, splňují i formu-

li rozšířenou o klauzule naučené rezolucí. Zároveň se přidáním nových klauzulí
nemohla množina splňujících ohodnocení ani zvětšit.

Rekurzivní charakter DPLL algoritmu nám umožňuje každému kroku, kdy vy-
bíráme proměnnou a její hodnotu, přiřadit rozhodovací úroveň. Speciální úroveň
je nultá. Ta přiřazuje ohodnocení, která plynou přímo ze zadané formule bez roz-
hodování, tj. z jednotkových klauzulí a případně následné jednotkové propagace.
Rozhodovací úroveň n odpovídá proměnné, která byla ohodnocena rozhodnutím
v n-tém kroku (těmto proměnným budeme říkat rozhodovací proměnné), a všem
proměnným, jejichž ohodnocení z tohoto rozhodnutí vyplývá. Nyní můžeme defi-
novat backtrackování. Pokud se nalezneme v situaci, že za stávajícího ohodnocení
je nějaká klauzule nesplnitelná, musíme backtrackovat do nějaké úrovně j. To
znamená, že všechny proměnné s rozhodovací úrovní větší než j se stanou neo-
hodnocené. Pokud jsme se při backtrackování vrátili až na úroveň 0, je formule
nesplnitelná.
Při použití CDCL nám nově naučená klauzule rozšíří množinu klauzulí a také

určí úroveň, do které se má backtrackovat. Z nově naučené klauzule vybereme
literál, který má druhou největší rozhodovací úroveň a do této úrovně backtrac-
kujeme. Pokud nastane speciální případ, že se klauzule skládá pouze z jednoho
literálu, backtrackujeme na úroveň 0. Pokud se stane, že nově naučená klauzule
má pouze jeden literál, který je ohodnocený na současné úrovni, stane se z té-
to klauzule po backtrackování jednotková klauzule, což vynutí ohodnocení dané
proměnné.
Nyní si popíšeme CDCL DPLL algoritmus (Obrázek 4.2). Nejprve inicializu-

jeme částečné pravdivostní ohodnocení jako prázdné a rozhodovací úroveň nasta-
víme na 0. Samotná zadaná formule může obsahovat jednotkové klauzule, které
vynucují ohodnocení. Tato ohodnocení, pokud nejsou sporná, budou mít rozho-
dovací úroveň 0, která se již nikdy nezmění. Nyní následuje nekonečný cyklus, kde
nejprve vybereme rozhodovací proměnnou a její hodnotu. Pokud nelze žádnou vy-
brat, znamená to, že jsou již všechny proměnné ohodnocené a nedošlo ke sporu,
tedy jsme skončili a formule je splněná. Pokud jsme vybrali proměnnou k ohod-
nocení, zvětšíme rozhodovací úroveň, ohodnotíme proměnnou a zkontrolujeme,
zda tímto ohodnocením a jeho důsledky nedošlo ke konfliktu. To zařizuje funkce
Propagace, která kontroluje spor v ohodnocení a zajišťuje jednotkovou propagaci
a eliminaci pure literálů. Pokud nedošlo ke sporu, pokračujeme v dalším ohodno-
cování. Pokud se ovšem vyskytl konflikt, musíme ho vyřešit. Pokud je rozhodovací
úroveň 0, je formule nesplnitelná a můžeme skončit. Konflikt na úrovni 0 zname-
ná, že existuje proměnná, která musí být True i False zároveň. Dále se naučíme
novou klauzuli a přidáme ji do formule, backtrackujeme na příslušnou úroveň
a upravíme indikátor úrovně, kde se nacházíme. Po backtrackování se okamžitě
volá funkce Propagace, která může nastavit ohodnocení, pokud je nově naučená
klauzule jednotková.
I když to není jednoznačně vidět na první pohled jako u samotného DPLL,

i algoritmus CDCL DLPP je úplný a korektní[15].
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Algoritmus CDCL DPLL
01 Boolean CDCL-DPLL (F )
02 klauzule = KlauzuleFormule(F )
03 v = ∅ // částečné pravdivostní ohodnocení
04 level = 0
05 if Propagace(klauzule, v) = false then return false
06 while true do
07 l = Vyber(klauzule, v)
08 if l = null then return true
09 level = level + 1
10 v = v ∪ v(l) = True
11 while Propagace(klauzule, v) = false do
12 if level = 0 then return false
13 novaKlauzule = AnalyzaKonfliktu(klauzule, v)
14 klauzule = klauzule ∪ novaKlauzule
15 btLevel = SpočtiBTLevel(novaKlauzule)
16 v = Backtrack(v, btLevel)
17 level = btLevel
18 end
19 end

Obrázek 4.2: Pseudokód algoritmu DPLL s využitím učení nových klauzulí.

4.3 Restarty

Další technika, kterou používají moderní SAT solvery, je restartování[13]. Jedná se
o zastavení hledání splňujícího ohodnocení a odstranění všech rozhodnutí, která
jsme udělali, a spuštění celého výpočtu od začátku. Tento přístup je vhodný,
protože se může stát, že se hledání zasekne v nesplnitelné části vyhledávacího
stromu. Aby se zamezilo pouhému opakování výpočtu stejným způsobem, musí
se použít určitý stupeň náhodnosti při výběru rozhodovacích proměnných nebo
ponechání naučených klauzulí. Díky ponechání naučených klauzulí může častěji
docházet k propagaci, případně dříve odhalíme nesplňující ohodnocení. Navíc se
může také změnit pořadí vybírání literálů k ohodnocení.
Restartování nám může ovlivnit úplnost algoritmu, proto se musí postupně

zvyšovat doba, po které dojde k restartu. Popíšeme si dva způsoby, jak zvyšovat
dobu mezi jednotlivými restarty. V obou případech budeme brát jako referenci,
kdy restartovat, počet konfliktů.
Způsob exponenciálního restartování je pevně si zvolit konstanty c a d a re-

startovat vždy, když počet sporů S, na které jsme narazili, je roven následující
rovnici

S = d+ ci, c > 1

kde i je počet již provedených restartů. Je vidět, že počet sporů, na které můžeme
narazit, postupně roste. Konstantu c je vhodné volit menší, protože díky mocnině
roste velice rychle a mohlo by se stát, že po málo restartech již k žádnému nebude
moct dojít kvůli velké hranici pro restart.
Další možnost, jak volit intervaly pro restartování, je takzvaný Luby restart[7]

(Obrázek 4.3). Jde o vytvoření posloupnosti začínající 1. Další členy se vytvoří
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Obrázek 4.3: Ukázka intervalů restartů při použití Luby restartování.

zkopírováním všech předchozích členů posloupnosti a přidáním dvojnásobku po-
sledního. Vznikne tedy posloupnost (1, 1, 2, 1, 1, 2, 4, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 4, 8, . . .). Pro
stanovení hranice restartu se číslo z posloupnosti vynásobí nějakým pevně da-
ným faktorem x. Když dojde k restartu, jako další hranice restartu se vezme
následující člen posloupnosti.

4.4 Sledované literály

Vždy, když dojde k přiřazení hodnoty nějaké proměnné, musíme zkontrolovat,
zda toto ohodnocení nezpůsobilo, že vznikla nějaká nesplnitelná nebo jednotko-
vá klauzule. To znamená, že po každém ohodnocení proměnné x musíme projít
a zkontrolovat všechny klauzule, které obsahují proměnnou x nebo její negaci. To
může být časově velice náročné, protože klauzulí je velké množství, které navíc
díky učení nových klauzulí postupně roste. Způsob, jak tento krok zefektivnit,
je použití takzvaných líných datových struktur. Základní ideou je, že nemusíme
kontrolovat všechny klauzule, ale pouze některé, protože většina se stejně nestane
nesplnitelnými nebo jednotkovými. Protože musíme identifikovat pouze nesplni-
telné a jednotkové klauzule, stačí nám mít dvě reference na každou klauzuli. Jako
tyto reference bereme literály z dané klauzule. Když dojde k ohodnocení pro-
měnné, zkoumáme pouze klauzule, u kterých jejich reference odpovídají právě
ohodnocené proměnné. Nyní si popíšeme, jak vypadá konkrétně datová struktura
za použití sledovaných literálů (Obrázek 4.4).
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Obrázek 4.4: Ukázka sledovaných literálů. Na úrovni ú1 jsou oba sledované literá-
ly nesplněné, tedy se oba musejí změnit. Na úrovni ú2 nebyl ohodnocen sledovaný
literál, tedy se nic nemění. Na úrovni ú3 je neohodnocený jeden ze sledovaných
literálů, ale neexistuje jiný volný, tedy musí dojít k propagaci. Po backtrackování
na úroveň ú1 se sledované literály nijak nepřesouvají.

Pro každou klauzuli si pamatujeme dva sledované literály. Hlavní podmínkou
je, že oba musí, pokud je to možné, ukazovat na splněné nebo neohodnocené
literály. Díky tomuto pravidlu stačí mít pouze dvě reference. Takto totiž pozná-
me, zda je klauzule splněná, nesplněná, či se jedná o jednotkovou klauzuli. Došlo
k ohodnocení proměnné x, která se vyskytuje v klauzuli. Následuje rozbor pří-
padů, co se může stát.

• Ani jeden ze sledovaných literálů neobsahuje x, klauzule se tedy ignoruje.

• Jeden ze sledovaných literálů obsahuje x a jeden z literálů je splněný. Nedělá
se nic, je splněna celá klauzule.

• Sledovaný literál (w1) obsahuje x a je nesplněný, druhý (w2) je nepřiřazený.
Pokusíme se najít literál l, který je zatím neohodnocený a není to druhý
sledovaný literál. Literál l se stane novým sledovaným literálem w1, který
nahradí. Pokud takový literál l neexistuje, musí se jednat o jednotkovou
klauzuli, protože druhý sledovaný literál w2 je jediný neohodnocený. Ten se
propaguje.

• Jeden ze sledovaných literálů obsahuje x a oba sledované literály jsou ne-
splněné. Pokud jsou v klauzuli volné literály, upraví se sledované literály
tak, aby splňovaly podmínku. Pokud neexistují, je celá klauzule nesplněná.
V takovém případě jsme narazili na spor.
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Tato datová struktura má výhodu, že když dojde k backtrackování, nemusí se
sledované literály měnit. Detailnější popis a další datové struktury jsou popsány
zde[15].

4.5 Výběr proměnných

Když se podíváme na algoritmus pro DPLL, můžeme si všimnout, že obsahu-
je funkci Vyber, která má vracet zatím nepřiřazenou proměnnou a ohodnocení,
které jí bude v příštím kroku přiřazeno. Správné vybírání proměnných je jedním
z klíčových kroků algoritmu. Kdybychom byli schopni vybírat proměnné ideálně,
mohli bychom celou úlohu řešit v lineárním čase. Bohužel, taková funkce neexis-
tuje, proto se používají heuristiky. V této části se podíváme na některé heuristiky,
které řeší vybírání proměnných.

4.5.1 Dynamic Largest Individual Sum

Dynamic Largest Individual Sum (DLIS)[16] je heuristika založená na skóre li-
terálů. Každému literálu je přiřazeno skóre, které odpovídá počtu jeho výskytu
v klauzulích, které jsou s daným částečným ohodnocením zatím nesplněny. Tato
vlastnost dělá z této heuristiky dynamickou heuristiku. Tedy je potřeba při kaž-
dém přiřazení přepočítat ohodnocení literálů, protože se změní množina nesplně-
ných klauzulí. Neohodnocený literál s největším skóre je vybrán jako proměnná
a ohodnocení, které bude v dalším kroku přiřazeno.
Cílem této heuristiky je v každém kroku splnit co největší množství klauzulí.

Nevýhodou je stálé přepočítávání skóre literálů, které může být velice náročné.

4.5.2 Last Encountered Free Variable

Last Encountered Free Variable (LEFV)[3] není založená na skóre literálů, ale vy-
užívá propagaci literálů v DPLL. Když kontrolujeme v jednotkové propagaci, zda
je daná klauzule jednotková, často se stává, že nejde o jednotkovou klauzuli. V ta-
kovém případě si držíme ukazatel na poslední klauzuli, která nebyla jednotková.
Z této vybíráme neohodnocený literál, který použijeme v dalším kroku přiřazení
hodnoty.
Výhoda této heuristiky je, že je snadno implementovatelná a její nároky na čas

a paměť jsou minimální. Na druhou stranu se může stát, že nám nevydá literál
pro ohodnocení. K tomu může dojít například, pokud splníme klauzuli, na kterou
si držíme ukazatel.

4.5.3 Variable State Independent Decaying Sum

Variable State Independent Decaying Sum (VSIDS) je opět založená na skóre
proměnných. Tato heuristika byla představena v Chaff SAT solveru[9]. Skóre li-
terálů se počítá následujícím způsobem. Každý literál l dostane číslo c(l) a n(l).
Před začátkem výpočtu se c(l) nastaví na počet klauzulí, ve kterých se l vysky-
tuje a n(l) = 0. Když dojde k naučení nové klauzule, zvedne se číslo n(l) o jedna
pro každý literál v nově naučené klauzuli. Jednou za 255 zavolání funkce Vyber
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dojde k upravení skóre všech literálů následujícím způsobem.

c(l) = c(l)/2 + n(l)

n(l) = 0

Počítání skóre je podobné DLIS, ale počítá se výskyt všech literálů a ne jen
nesplněných klauzulí. Tím je jeho počítání méně náročné. Navíc půlením skóre
více zohledňujeme nově naučené klauzule.

4.5.4 Phase Saving

Další možnou heuristikou je phase saving[10]. Nejde o vybírání proměnné a její
hodnoty, která se bude přiřazovat, ale pouze hodnoty, když dostaneme nějakým
způsobem zadanou proměnnou. Tato heuristika funguje v kombinaci s některou
z jiných heuristik, která vybere proměnnou. Pro tuto heuristiku si musíme pa-
matovat poslední ohodnocení proměnných včetně těch, které jsou nyní neohod-
nocené. Ze vstupního literálu vezmeme pouze proměnnou a jako ohodnocení ji
přiřadíme takové, které měla minule. Pokud ještě nebyla přiřazená, necháme jí
hodnotu vstupního literálu. Tato heuristika má vyšší paměťovou náročnost, ale
hodnotu proměnné lze získat v konstantním čase.
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5. Řešení weighted short SAT
Jak jsme si již ukázali v dřívější kapitole, weighted short SAT je ekvivalentní
s ostatními SAT problémy. Jeho výhodou navíc je, že převádění ostatních pro-
blémů na weighted short SAT je jednoduché, a tedy jeho pomocí můžeme řešit
ostatní problémy. Již jsme popisovali převod z max SAT a lze snadno nahléd-
nout, že obdobně lze převést i partial verze. Dále, že vhodným přiřazením vah lze
snadno převést short SAT i partial short SAT na weighted short SAT.
Cílem této práce je navrhnout a implementovat weighted short SAT solver,

založený na principech klasických SAT solverů. Tedy hledání ohodnocení bude
založeno na CDCL DPLL. V této kapitole si popíšeme, jakým způsobem lze
poupravit techniky z předchozí kapitoly, aby řešily weighted short SAT.

5.1 DPLL

Základní postup je opět založen na hledání ohodnocení do hloubky. V tomto pří-
padě ale uvažujeme tři možná ohodnocení proměnných - True, False, Unassign.
Ohodnocení proměnné hodnotou Unassign znamená, že proměnná bude ve vý-
sledném ohodnocení nepřiřazená. Rozšíření o novou hodnotu je nutné, protože
kdybychom měli pouze dvě pravdivostní ohodnocení a proměnným, u kterých se
rozhodne, že budou neohodnocené, se žádná hodnota nepřiřadila, mohlo by se
stát, že bude ta samá proměnná stejným způsobem znova vybrána. To by mohlo
vést k zacyklení výpočtu. Dále si můžeme všimnout, že proměnné ohodnocené
Unassign se chovají stejně jako nesplněný literál. Tyto proměnné nám nikdy ne-
mohou splnit žádnou klauzuli a navíc se nemohou propagovat, pokud jsou všech-
ny ostatní literály v klauzuli nesplněné. Probereme si tři vylepšení z klasického
DPLL, která nám prořezávají vyhledávací strom.

• Předčasné ukončení. Stejně jako u DPLL, pokud existuje klauzule, která je
se stávajícím ohodnocením nesplněná, nemůže být splněna ani celá formule.
To vyžaduje návrat a hledání jiného ohodnocení. Další možnost předčasného
ukončení je, pokud nám dojde váha. Každá proměnná má přiřazenou váhu
a máme zadanou celkovou váhu, kterou můžeme použít (volná váha). Pokud
ohodnotíme proměnnou hodnotou True nebo False, odečteme její váhu od
volné váhy. Když je proměnná ohodnocena jako Unassign, neodečítá se její
váha od volné váhy. Pokud se dostaneme do situace, že máme volnou váhu
zápornou, použili jsme více váhy, než máme povoleno zadáním, a tedy se
musíme vrátit a najít jiné ohodnocení.

• Jednotková propagace. Stejně jako u DPLL můžeme propagovat ohodno-
cení, které si vynucují jednotkové klauzule. Můžeme si totiž všimnout, že
poslední volný literál v zatím nesplněné klauzuli nemůžeme ohodnotit ja-
ko Unassign. Tato propagace nám ovšem může vynutit předčasné ukončení
z toho důvodu, že ohodnotíme proměnné, které mají dohromady větší váhu,
než jaká je naše zbývající volná váha.

• Eliminace pure literálů. Tuto metodu není vhodné použít při řešení weight-
ed short SAT, které je zde popisováno. Důvodem je, že nevíme, jestli musí
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být nalezený pure literál ohodnocený, či nikoliv, a může tak zbytečně dojít
k zabrání volné váhy. Navíc tato metoda se nepoužívá ani u klasických SAT
solverů. Je totiž proti myšlence sledovaných literálů, protože se musejí vždy
kontrolovat všechny klauzule, aby se zjistilo, zda existuje nějaký pure literál.
Toto může trvat velice dlouho a nemusí přinést žádné výsledky.

Princip sledovaných literálů se prakticky neliší od toho, jakým způsobem byly
popsány v předchozí kapitole. Jediný rozdíl je, že proměnné s hodnotou Unassign
se berou jako nesplněné literály. Díky této vlastnosti si můžeme všimnout, že není
nutné zvyšovat počet sledovaných literálů.

Věta 16. DPLL algoritmus s výše popsanými úpravami se zastaví a dá korektní
výsledek.

Důkaz. Pokud máme zadanou maximální váhu, kterou můžeme použít, podmínka
předčasného ukončení nám zaručí, že nepoužijeme více váhy. Korektnost ohod-
nocení a zastavení plyne z věty 13. Vyhledávací strom pouze nebude binární, ale
ternární.

5.2 Učení klauzulí

I u weighted short SAT můžeme využít učení nových klauzulí k určení backtrac-
kovací úrovně a zvětšení množiny klauzulí. Učení probíhá opět pomocí rezoluce,
pouze si musíme dávat pozor na speciální případ, který nám doteď nemohl nastat.
V klasickém SAT se nám nemůže stát, že by měly dvě rezolvované klauzule dva
nebo více párů opačných literálů. Jak by se choval SAT v takovém případě, si
ukážeme na následujícím příkladu.

Příklad 17. Mějme klauzule (x1, x2, x3), (¬x1, ¬x2, x4). Pokud uvažujeme ohod-
nocení pouze hodnotami True a False, pak nám libovolné ohodnocení proměnné
x1 nebo x2 splní jednu z klauzulí. To znamená, že tato klauzule už nebude jed-
notková, a tedy si nikdy nevynutí ohodnocení druhé párové proměnné, které by
mohlo být ve sporu s druhou klauzulí.

Takovouto dvojici ovšem můžeme dostat, pokud jsou všechny dvojice opač-
ných literálů až na jeden ohodnoceny jako Unassign. V takovém případě pořád
můžeme použít rezoluci, rezolvujeme ovšem pouze podle jedné proměnné. Vý-
sledná klauzule rezolvovaná podle x1 z příkladu 17 by tedy byla (x2, ¬x2, x3, x4).
Takováto klauzule je tautologií a v klasickém SAT nám nepřidává žádnou infor-
maci. Při použití tří ohodnocení mohou být ovšem i tyto klauzule užitečné, pokud
je proměnná, jejíž pozitivní i negativní literál se vyskytuje v klauzuli, ohodnocen
jako Unassign. Na druhou stranu i s použitím hodnoty Unassign jsou tyto klau-
zule pro většinu ohodnocení automaticky splněné a je vhodné si rozmyslet, zda
je použít, či nikoliv. Korektnost učení nových klauzulí vyplývá z věty 15, která
platí i při použití tří ohodnocení.
Backtrackování, rozhodovací úrovně a restartování zůstávají opět v podstatě

nezměněny, pouze pokud si nenecháváme všechny naučené klauzule, je vhodné
používat jinou referenci pro to, kdy restart provést. U řešení SAT jsme používali
počet sporů, který odpovídal i počtu naučených klauzulí, to ovšem neplatí, po-
kud si nenecháváme všechny naučené klauzule. Je proto vhodnější používat jako
referenci počet naučených klauzulí.
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5.3 Výběr proměnných

Opět budeme potřebovat nějakou funkci pro výběr proměnných. Když se podí-
váme na navrhované heuristiky v minulé kapitole, můžeme si všinout, že nevy-
bírají pouze proměnnou, ale i jakou hodnotou bude ohodnocena. To nyní není
možné, protože takto bychom nikdy neohodnotili žádnou proměnnou hodnotou
Unassign. Budeme tedy potřebovat předělat heuristiky tak, aby dávaly jako vý-
sledek pouze proměnnou, která má být ohodnocena.
V případě Last Encountered Free Variable si udržujeme ukazatel na poslední

kontrolovanou klauzuli, která nebyla jednotková, a v dalším kroku vybereme ne-
ohodnocenou proměnnou z dané klauzule jako rozhodovací proměnnou pro další
ohodnocení. Nevýhoda této heuristiky, že nemusí vydat žádný výsledek, pořád
zůstává ze stejného důvodu.
U heuristik založených na skóre literálů jednoduše použijeme jako náhradu

skóre proměnných, tedy budeme brát v úvahu počet výskytu proměnné bez ohledu
na to, zda se vyskytuje jako pozitivní nebo negativní literál. Toto nám ovšem kazí
ideu Dynamic Largest Individual Sum, který se snaží splnit co nejvíce klauzulí.
Sice ohodnotíme proměnnou, která je v nejvíce klauzulích, ale není jisté, že budou
splněné. Navíc je tato heuristika stále náročná na počítání.
Fakt, že funkce Vyber vrací nyní pouze proměnnou bez hodnoty, která bude

přiřazena, vybízí k použití phase saving. Použití tří možných ohodnocení nevadí,
vždy proměnné přiřadíme jakoukoliv hodnotu, kterou byla ohodnocena naposle-
dy. Stačí pouze vyřešit, co dělat v případě, že proměnná ještě nebyla přiřazena.
Pevně zvolíme pořadí, v jakém budeme zkoušet ohodnocení. Toto pořadí začíná
hodnotou Unassign, protože chceme použít co nejmíň váhy, a díky jednotkové
propagaci dostaneme ohodnocení dalších proměnných, které už budou splňovat
nějaké klauzule. Nyní vždy, když backtrackujeme na nějakou úroveň, necháme
si již vybranou rozhodovací proměnnou a pouze jí přiřadíme další možné ohod-
nocení. Pokud tato proměnná byla ohodnocena pomocí phase saving, vybíráme
hodnotu z našeho zvoleného pořadí a pouze přeskočíme tu hodnotu, která již byla
použita.
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6. Implementace
V této kapitole si detailněji popíšeme, jakým způsobem je implementován popi-
sovaný weighted short SAT solver.

6.1 Datové struktury

Nejprve začneme datovými strukturami. Program obsahuje dvě hlavní třídy. Prv-
ní je třída klauzule, která je vytvořena pro každou jednotlivou klauzuli ve formuli
a obsahuje jednak seznam literálů, které jsou obsažené v dané klauzuli. Literál je
v seznamu reprezentovaný jako celé kladné nebo záporné číslo podle toho, zda se
jedná o pozitivní nebo negativní literál. Jeho absolutní hodnota potom odpovídá
proměnné, kterou reprezentuje. Díky tomuto není možné mít proměnnou x0, a
tedy i další datové struktury, které odpovídají vlastnostem proměnných, budou
číslované od 1 místo od 0. Dále tato třída obsahuje dva sledované literály pro
danou klauzuli a funkci, která ověřuje, zda je klauzule splněna. Druhou třídou
je třída fronty, kde se ukládá dosavadní postup při hledání ohodnocení. Hlavním
prvkem je LIFO fronta, kam se postupně vkládají proměnné, které jsou jakým-
koliv způsobem ohodnoceny. Proměnné odpovídají celým kladným číslům. Vždy,
než se ohodnotí rozhodovací proměnná, vloží se zarážka (0), aby bylo poznat,
že došlo k rozhodnutí. Toto rozhodnutí může vést k odvození jiných ohodnocení,
která se vloží postupně bez zarážek. Tato fronta simuluje rozhodovací úrovně.
Dále si musíme pamatovat několik polí o délce počtu proměnných + 1, protože
indexujeme od 1. Nejprve máme pole proměnných, které odpovídá tomu, jakou
má proměnná pravdivostní hodnotu. Pokud je proměnná xi ohodnocena True,
respektive False, respektive Unassign nebo zatím neohodnocená, nabývá pole na
indexu i hodnotu i, respektive −i, respektive 0. Protože pouze s těmito struktura-
mi neumíme rozlišit proměnnou, kterou jsme zatím neohodnocovali, a proměnnou,
která je ohodnocena Unassign, potřebujeme pole, ve kterém si pamatujeme po-
mocí hodnot 1 či 0, zda je, či není ohodnocená. Dále si musíme pamatovat zadané
váhy pro každou proměnnou a ohodnocení phase saving. Phase saving je opět po-
le, které inicializujeme nulami. Hodnoty, které můžeme nabývat, jsou 0, 1, −1
po řadě odpovídající Unassign, True, False. Když vybereme proměnnou, která
zatím neměla přiřazenou hodnotu, použije se hodnota Unassign díky inicializaci.

6.2 Hlavní cyklus

Nyní si popíšeme pseudokód weighted short SAT solveru (Obrázek 6.1). Funkce
dostává jako vstup formuli a maximální váhu, kterou můžeme použít. Nejprve
inicializujeme datové struktury, které budeme potřebovat, a vybereme proměn-
nou, kterou budeme ohodnocovat. První hodnotu, kterou zkusíme, je Unassign.
To vychází z předem definované posloupnosti ohodnocení, kterou zkoušíme. Ny-
ní vstoupíme do nekonečného cyklu, kde nejprve vyzkoušíme, zda vybraná pro-
měnná není 0. V takovém případě funkce Vyber nenalezla žádnou proměnnou
k ohodnocení. To znamená, že jsou všechny proměnné ohodnocené správně, a
tedy musí být všechny klauzule splněny. Druhá možnost je, že nezbývá dostatek
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Algoritmus DPLL
01 Boolean DPLL (F , k)
02 klauzule = KlauzuleFormule(F )
03 phaseSaving[1..n] = 0
04 fronta = ∅
05 x = Vyber(klauzule, v)
06 hodnota = Unassign
07 while true do
08 if x = 0 then
09 if VseSAT() then return true
10 if !Backtrack(fronta) then return false
11 else
12 fronta = {fronta, 0}
13 if Propagace(x, hodnota, fronta, k) then
14 x = Vyber(klauzule, v)
15 hodnota = phaseSaving[x]
16 else
17 x = posledniPromenna
18 hodnota = DalsiHodnota(x)
19 end

Obrázek 6.1: Pseudokód algoritmu DPLL využívající 3 ohodnocení proměnných.

volné váhy k ohodnocení jakékoliv proměnné hodnotou True nebo False. V ta-
kovém případě musí být zbylé proměnné Unassign, ale to nám nesplní žádnou
další klauzuli, tedy musíme hledat jiné ohodnocení, pokud nejsou všechny klau-
zule už splněny. To zařídí funkce Backtrack, která navíc vrací hodnotu false,
pokud již není ve frontě co backtrackovat. To znamená, že jsme vyzkoušeli pro
první zvolenou proměnnou všechna ohodnocení a žádné neuspělo, tedy je formule
nesplnitelná pro zadanou váhu. Pokud funkce Vyber našla nějakou proměnnou
k ohodnocení, přidáme do fronty zarážku, která označuje, že jsme ohodnotili roz-
hodovací proměnnou. Nyní zkusíme propagovat proměnnou x a její ohodnocení.
Funkce Propagace vrací true, pokud nedojde ke sporu, jinak vrací false. V pří-
padě, že nedošlo ke sporu, vybereme další rozhodovací proměnnou a její hodnotu
pomocí phase saving a přejde se na další iteraci cyklu. Pokud došlo ke sporu, bylo
ve funkci Propagace backtrackováno na nějakou rozhodovací proměnnou, která
je označena jako posledniPromenna. Protože to je rozhodovací proměnná, která
již byla ohodnocena, můžeme jí najít další možné ohodnocení, které jsme pro ni
zatím nezkoušeli se stávajícím částečným pravdivostním ohodnocením.

6.3 Pomocné funkce

Funkce Propagace (Obrázek 6.2) bere jako argumenty proměnnou x, hodnotu,
kterou se má zkusit ohodnotit, frontu, do které se zapisuje, jaké proměnné již byly
ohodnoceny, a volnou váhu k, kterou ještě můžeme použít. Nejprve musíme zkon-
trolovat, zda nám nedošla volná váha k. V takovém případě je stávající částečné
ohodnocení nesplňující a musíme hledat jiné, tedy backtrackujeme a funkce vrací
false. Pokud máme dostatek volné váhy, přidáme propagovanou proměnnou do

19



Funkce Propagace
01 Boolean Propagace (x, hodnota, fronta, k)
02 if (hodnota != U ∧ k − vaha[x] < 0) then
03 Backtrack(fronta)
04 return false
05 fronta = {fronta, x}
06 ohodnoceni[x] = 1
07 promenne[x] = value
08 phaseSaving[x] = value
09 if value != 0 then
10 k = k − vaha[x]
11 for (∀ klauzule i) (i obsahuje x jako literál)
12 y = JeSAT(i)
13 if y = not SAT then
14 UceniNoveKlauzule()
15 Backtrack(fronta)
16 return false
17 else if y = SAT then continue
18 else
19 if (Propagace(|y|, y

|y| , fronta, k)) then continue
20 else return false
21 end
22 return true

Obrázek 6.2: Funkce Propagace, která zkouší ohodnotit proměnnou x ohodnoce-
ním hodnota a případně přiřadit další ohodnocení, která jsou tímto vynucena.

fronty, označíme, že proměnná x je již ohodnocena, a do pole promenne přidáme
její hodnotu. Tuto hodnotu si také uložíme pro pahse saving. Pokud hodnota není
Unassign, musíme odečíst váhu proměnné od zbývající volné váhy. Nyní musíme
zkontrolovat všechny klauzule, které obsahují x jako pozitivní nebo negativní li-
terál. Toto se řeší pomocí sledovaných literálů, tedy nemusíme kontrolovat úplně
všechny klauzule, ale pouze ty, které mají proměnnou x jako jeden ze sledovaných
literálů. Funkce JeSAT je funkcí třídy klauzule, která vrací, zda je klauzule spl-
něná, nesplněná nebo zda je jednotková. V posledním případě navíc vrací literál,
který musí být propagovaný. Její návratovou hodnotu lze reprezentovat jako celé
číslo, které odpovídá proměnné a její hodnotě (záporné nebo kladné číslo), a dvě
speciální hodnoty, které jinak nemůžou nastat (například čísla větší než počet
proměnných). Pokud je kontrolovaná klauzule nesplněná, dojde k naučení nové
klauzule, ale také k backtrackování, protože současné ohodnocení je nesplnitelné.
Pokud je kontrolovaná klauzule splněná nebo ještě může být splněná, kontrolu-
jeme zbylé klauzule. Pokud jsme našli jednotkovou klauzuli, musíme tento literál
propagovat. Pokud tato propagace neuspěje, neuspěla ani ta, ve které se nachá-
zíme. Pokud uspěla, musíme ještě zkontrolovat zbylé klauzule. Pokud jsme prošli
všechny klauzule a nenarazili jsme na spor, propagace byla úspěšná a funkce vrací
true.
Funkce Backtrack (Obrázek 6.3) je volána, když dojde ke sporu a vrací změny

ohodnocení, které jsme udělali. Nejprve zkontrolujeme, zda nechceme backtracko-
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vat prázdnou frontu, v takovém případě je příklad se zadanou váhou nesplnitelný,
protože jsme buďto přišli na spor v nejnižší úrovni, nebo jsme vyzkoušeli všechny
možnosti ohodnocení rozhodovací proměnné na nejnižší úrovni a všechny vedly
ke sporu. V takovém případě nastavíme posledniPromenna na 0 a vrátíme false.
Díky tomuto ve funkci DPLL poznáme, k čemu došlo a že je formule nesplnitelná.
Nyní backtrackujeme k první zarážce a postupně vyndáváme proměnné z fronty a
nulujeme jejich ohodnocení. V případě, že proměnná ve frontě nebyla ohodnocena
jako Unassign, přičteme její váhu k celkové volné váze, protože tuto váhu jsme
určitě odečetli, když jsme ji ohodnocovali. Na konci máme v posledniPromenna
uloženou poslední vyndávanou proměnnou, která je rozhodovací. Pokud pro tuto
rozhodovací proměnnou nemáme další možné ohodnocení, můžeme backtrackovat
dále.

Funkce Backtrack
01 Boolean Backtrack (fronta, k)
02 if fronta = ∅ then
04 posledniPromenna = 0
04 return false
03 else
04 while posledniPrvek(fronta) != 0
05 if ohodnoceni[posledniPromenna] != 0 then
06 k = k + vaha[posledniPromenna]
07 posledniPromenna = PosledniPrvek(fronta)
08 ohodnoceni[posledniPromenna] = 0
09 promenne[posledniPromenna] = 0
10 fronta = fronta \ PosledniPrvek(fronta)
11 end
12 if DalsiHodnota(posledniPromenna) = neni then
13 Backtrack(fronta)
04 return true

Obrázek 6.3: Funkce Backtrack, která odstraňuje všechna přiřazení, jež byla
provedena v poslední rozhodovací úrovni.

6.4 Vstup a výstup

Navrhovaný solver je implementovaný jako jednoduchý konzolový program, kte-
rý bere dva argumenty. Prvním argumentem je, jaká SAT úloha se má řešit, a
druhým je vstupní soubor s parametry úlohy. Je na výběr z řešení weighted short
SAT (parametr „wshortÿ), short SAT (parametr „shortÿ) a partial max SAT
(parametr „pmaxÿ). Použití těchto argumentů pouze mění, jakým způsobem se
zpracovává vstupní soubor, na algoritmu výpočtu se nic nemění. Pro short SAT se
pouze přiřadí stejná váha všem proměnným a hledá se minimální váha, se kterou
je formule splnitelná. Toto hledání váhy probíhá binárním vyhledáváním od 0 do
součtu váhy všech proměnných. Pro partial max SAT se přidají nové proměnné
a přiřadí se váha proměnným, jak bylo popsáno v kapitole o převodech. Poté se
opět binárně hledá minimální váha. Výstupem programu je posloupnost řádků
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pro každou iteraci, které informují, jaká maximální váha se zkoušela použít a zda
je příklad s touto váhou splnitelný, či nikoliv (Obrázek 6.4).
Jako vstupní soubory se předpokládají textové soubory ve formátu DIMA-

CS. Formát je následující. Řádky začínající písmenem „cÿ jsou komentáře a při
výpočtu se ignorují. V souboru je právě jeden řádek začínající písmenem „pÿ.
Na tomto řádku je definované, o jakou úlohu se jedná a jaké jsou její parame-
try. Pro weighted short SAT je řádek s parametry ve tvaru „p wshort nbvar
nbclausesÿ, kde nbvar odpovídá počtu proměnných a nbclauses odpovídá počtu
klauzulí. Následuje nbvar řádků s jedním číslem, které odpovídá proměnné podle
toho, o kolikátý řádek se jedná. Tyto čísla reprezentují váhy proměnných. Po-
té následuje nbclauses řádků, které odpovídají klauzulím. Každá klauzule je ve
tvaru několika celých kladných nebo záporných čísel, která reprezentují literály
oddělené mezerou. Klauzule jsou zakončeny 0.

Obrázek 6.4: Ukázka vstupu a výstupu weighted short SAT solveru.

Příklad 18. Příklad vstupního souboru pro weighted short SAT
c
c komentář
c
p wshort 3 4
2
0
3
1 -2 0
-1 2 -3 0
-3 2 0
1 3 0

Pro short SAT používáme vstupní soubory pro SAT, které mají řádek s para-
metry ve tvaru „p cnf nbvar nbclausesÿ, kde nbvar odpovídá počtu proměnných
a nbclauses odpovídá počtu klauzulí. Následuje nbclauses řádků s klauzulemi ve
stejném formátu jako předchozí.
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Příklad 19. Příklad vstupního souboru pro short SAT
c
c komentář
c
p cnf 3 4
1 -2 0
-1 2 -3 0
-3 2 0
1 3 0

Pro partial max SAT je řádek s parametry ve tvaru „p wcnf nbvar nbclauses
topÿ, kde nbvar odpovídá počtu proměnných a nbclauses odpovídá počtu klauzulí.
Následuje nbclauses řádků s klauzulemi, které mají navíc na začátku celé kladné
číslo, jež je buďto 1, v takovém případě se jedná o Soft klauzuli, nebo číslo top,
v takovém případě jde o Hard klauzuli. Navíc číslo top musí být větší, než je
počet Soft klauzulí.

Příklad 20. Příklad vstupního souboru pro partial max SAT
c
c komentář
c
p wcnf 3 4 15
15 -3 -1 0
15 1 -2 -3 0
1 3 2 0
1 1 3 0
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7. Experimentální výsledky
V této kapitole si popíšeme výsledky experimentů, které jsme provedli, abychom
změřili výkon navrhovaného weighted short SAT solveru. Porovnáme několik růz-
ných přístupů k řešení, které jsme popisovali v předchozích kapitolách. Všechny
příklady, na kterých budeme různé verze programu zkoušet, jsou pseudonáhodně
generované 3-SAT formule. Tedy každá klauzule má právě tři proměnné. Testy
jsou prováděny na partial max SAT a short SAT příkladech. Partial max SAT
příklady jsme generovali námi napsaným generátorem, který je stejně jako všech-
ny verze solveru na přiloženém CD. Poměr „proměnné - počet všech klauzulí -
z toho Hardÿ je vždy stejný a to 1-6-4. Proto vždy, když se budeme dále bavit
o příkladech, budeme zmiňovat pouze počet proměnných. Short SAT příklady
jsou převzaté ze stránky SATLIB - Benchmark Problems[6]. V těchto příkladech
je poměr „proměnné - počet klauzulíÿ následující: 20-91, 50-218, 75-325, 100-430,
125-538. Tedy se opět budeme nadále bavit pouze o počtu proměnných. Všech-
ny verze programu mají stejná vstupní data a jsou pouštěny na stejném počí-
tači. Tímto počítačem je virtuální stroj vytvořený pomocí programu VMware
Workstation verze 7.1.0. Na virtuálním stroji je operační systém Ubuntu verze
12.04.3. Tento virtuální stroj využívá jedno jádro procesoru a jeden gigabyte fy-
zické paměti fyzického počítače. Parametry fyzického počítače jsou následující:
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz, Windows 7 Professional 64bit.
Hlavní rozdíl mezi jednotlivými verzemi je způsob učení nových klauzulí a

způsob restartování. Základní přístup DPLL algoritmu je stejný. Tedy všechny
verze mají předčasné ukončení a jednotkovou propagaci. Dále je ve všech verzích
implementovaná datová struktura sledovaných literálů a rozhodovací heuristika
VSIDS a phase saving. Nakonec máme pět různých verzí programu. Následuje
seznam s jejich pojmenováním pro budoucí referenci a jejich charakteristikou.

• Arés. Jako restartovací strategie se používá exponenciální restartování. Po
naučení nové klauzule se backtrackuje tak, aby byl alespoň jeden literál
v nové klauzuli neohodnocený. Pokud je nově naučená klauzule jednotková,
propaguje se její neohodnocený literál. Pokud není, novou klauzuli si nene-
cháme. V tomto případě je nutné mít jako referenci k restartování počet
naučených klauzulí místo počtu sporů.

• Dionýsos. Jako restartovací strategie se používá exponenciální restartování.
Po naučení nové klauzule se backtrackuje tak, aby byl alespoň jeden literál
v nové klauzuli neohodnocený. Pokud je nově naučená klauzule jednotková,
propaguje se její neohodnocený literál. Tato situace nemusí vždy nastat,
protože i po backtrackování o jednu úroveň může mít nově naučená klau-
zule více než jeden neohodnocený literál. I v takovém případě si ale novou
klauzuli necháme, pouze nepropagujeme.

• Héfaistos. Bez učení nových klauzulí, a tedy i bez restartování.

• Poseidón. Jako restartovací strategie se používá luby restart. Učení klauzulí
probíhá stejně jako u verze Arés.

• Zeus. Jako restartovací strategie se používá luby restart. Učení klauzulí
probíhá stejně jako u verze Dionýsos.
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Obrázek 7.1: Řešení problému short SAT pomocí verzí Héfaistos (modrá), Posei-
dón (červená) a Zeus (zelená).
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Obrázek 7.2: Řešení problému partial max SAT pomocí verzí Héfaistos (modrá),
Poseidón (červená) a Zeus (zelená).
Nejprve porovnáme verze se stejnou restartovací strategií, ale různými způso-

by učení klauzulí. Na obrázcích 7.1 a 7.2 můžeme vidět srovnání verzí Héfaistos
(modrá), Poseidón (červená) a Zeus (zelená). Testy byly prováděny na více úlo-
hách a hodnoty uváděné v grafu jsou průměry naměřených výsledků. Druhy úloh
jsou short SAT (Obrázek 7.1) a partial max SAT (Obrázek 7.2). Oba druhy úloh
byly prováděny na příkladech s 20, 50, 75, 100 a 125 proměnnými. Jak si ale může-
me všimnout, partial max SAT dosahuje značně horších výsledků. To je způsobeno
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tím, že převádění partial max SAT na weighted short SAT přidá velké množství
nových proměnných. V obou případech je však rozdíl výkonů mezi jednotlivý-
mi verzemi srovnatelný. Verzi Héfaistos můžeme brát jako kontrolní vzhledem
k tomu, že nevyužívá žádné speciální techniky. Verze Poseidón si vede nejhůře.
To je způsobeno tím, že nově naučené klauzule nám mnohdy nejsou ihned nijak
užitečné a pouze zvětšují počet klauzulí, které se musí při každém ohodnocení
proměnné kontrolovat. Na druhou stranu ve verzi Zeus nám nové klauzule ihned
propagují proměnnou, která může způsobit další propagace. Výsledky verzí Arés
a Dionýsos jsou velice podobné svým protějškům s jinou restartovací strategií,
tedy neuvádíme grafy s jejich výsledky. Navíc verze Arés, Héfaistos a Poseidón
již nebudeme uvažovat, protože jsou mnohem pomalejší než zbylé verze.
Nyní se podíváme pouze na verzi Zeus a na rozptyl výsledků pro jednotlivé

testy (Obrázek 7.3). Protože tato verze je rychlejší než již zavržené verze, budeme
počítat příklady partial max SAT pro počet proměnných 20, 50, 75, 100, 125,
150 a 175. Jak je vidět, směrodatná odchylka je téměř stejně velká jako průměr
naměřených hodnot. Všechny ostatní verze ovšem mají také velké směrodatné
odchylky.
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Obrázek 7.3: Výsledek řešení problému partial max SAT pomocí verze Zeus se
směrodatnou odchylkou.

Když porovnáme pouze verze Dionýsos a Zeus (Obrázek 7.5), může se zdát,
že s rostoucím počtem proměnných je verze Zeus o něco rychlejší než Dionýsos.
To ovšem nemusí být pravda vzhledem k velkým směrodatným odchylkám obou
verzí. Obrázek 7.4 ovšem ukazuje (na vybraných příkladech), že obě verze se
„zdržíÿ na stejných příkladech a verze Zeus je ve většině případů rychlejší než
Dionýsos. Velká odchylka je pak daná velkými rozdíly časů u různých příkladů.
Verze Zeus je tedy opravdu s rostoucím počtem proměnných rychlejší, i když ne
o tolik.

Příklad pmax1 pmax2 pmax3 pmax4 pmax5 pmax6 pmax7 pmax8 pmax9 pmax10
Dionýsos 40.59 22.10 71.99 36.53 39.38 25.41 132.11 26.46 20.59 52.89
Zeus 32.51 21.51 71.18 22.97 39.03 26.72 130.74 26.23 20.73 52.61

Obrázek 7.4: Porovnání výsledků verzí Dionýsos a Zeus u jednotlivých partial
max SAT příkladů se 175 proměnnými.
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Obrázek 7.5: Porovnání výsledků verzí Dionýsos (červená) a Zeus (zelená) při
řešení partial max SAT.

Na závěr porovnáme námi vybranou nejrychlejší verzi (Zeus) s jedním ze sou-
těžních (partial) max SAT solverů. Tímto solverem je antom[14] a jeho verze,
která byla přihlášena do soutěže Max-SAT-2013[1]. Jak je vidět na obrázku 7.6,
náš solver je u větších problémů nesrovnatelně pomalejší. Zrychlení našeho sol-
veru, který převádí problémy na weighted short SAT, do takové míry, že by byl
jeho výkon srovnatelný se špičkovými solvery, je jednou z budoucích prací.
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Obrázek 7.6: Porovnání výsledků verze Zeus (zelená) a solveru antom (červená)
při řešení partial max SAT.
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8. Závěr
Řešení problému splnitelnosti je výpočetně náročný úkol a to samé platí i pro jeho
varianty. V této práci jsme prozkoumali techniky, které se používají v moderních
SAT solverech. Dále jsme ukázali, zda a případně jakým způsobem jdou tyto
techniky předělat na řešení problému weighted short SAT.
Na základě této teoretické práce jsme implementovali několik verzí vlastního

weighted short SAT solveru a tyto verze mezi sebou porovnali, abychom zjistili,
které techniky jsou nejúčinnější. Výhodou námi navrženého programu je, že může-
me stejným algoritmem řešit více různých zobecnění problému SAT. Stačí pouze
vhodným způsobem upravit načítání zadání, tak aby byl problém převeden na
weighted short SAT. Takto můžeme úlohy převést i na klasický SAT (nebo obecně
na jakékoliv zobecnění), to nám ale často úlohu značně zvětší v počtu proměnných
i v počtu klauzulí.

8.1 Budoucí práce

Existuje stále ještě množství technik, které jsme nezkoušeli implementovat a které
by náš weighted short SAT solver mohly vylepšit a zrychlit. Z výsledků experimen-
tů je vidět, že verze, kde jsme si z naučených klauzulí nechávali pouze jednotkové,
je nejrychlejší. Tyto klauzule nám totiž ihned dávají ohodnocení další proměnné.
Tedy jedním ze způsobů, jak zrychlit náš solver, je implementovat postup, díky
němuž se budeme častěji učit jednotkové klauzule na rozdíl od obecných klauzu-
lí. Další způsob vylepšení je navrhnout heuristiku, která bude přímo počítat se
třemi ohodnoceními proměnných. Heuristiky, které jsme používali, jsou převzaté
od klasických SAT solverů, které počítají pouze s hodnotami True a False. Dnes
velmi důležitým faktorem je paralelizace výpočtu. V současné době je běžné mít
vícejádrové procesory, ale většina SAT solverů této možnosti nevyužívá. Vhod-
né dělení vyhledávání splňujícího ohodnocení by mohlo značným způsobem celý
výpočet zrychlit. Toto jsou jen některé hlavní způsoby, jak vylepšit náš solver.
Mezi další by pak patřila efektivnější implementace algoritmů za použití vlastních
datových struktur (místo struktur ze Standard Template Library) a optimalizace
zadané formule před samotným výpočtem. Konečným cílem by pak bylo vytvořit
solver, jehož výkon by byl srovnatelný se špičkovými solvery.
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