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Abstrakt 
 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výrokových formulí, jejich porovnáním 

a vyhodnocením jejich vzájemné podobnosti. Je v ní uveden základní popis výrokové logiky 

a obecných pravidel ekvivalentních úprav formulí ve výrokové logice. Jádro této bakalářské práce 

představuje navržený algoritmus pro porovnání dvou výrokových formulí včetně jeho podrobného 

popisu a grafického znázornění.  

Navržený algoritmus je dále implementován v programovacím jazyce C#. Výsledný program 

dopomohl k otestování správné funkčnosti a doladění navrhovaného algoritmu do jeho konečné 

podoby. Tato bakalářská práce obsahuje také popis některých částí této implementace. 

 

Klíčová slova 
 

výroková logika, formule, výroková proměnná, algoritmus, ekvivalence, implikace, 

konjunkce, disjunkce, negace, binární strom 

 

Abstract 
 

This bachelor thesis deals with propositional formulas, their comparing and evaluating their 

mutual similarities. It contains a basic description of propositional logic and the general rules for 

equivalent adjustment of propositional formulas. The core of this thesis presents an algorithm designed 

for comparing two propositional formulas, including a detailed description and its graphical 

representation. 

The proposed algorithm is also implemented in programming language C #. The resulting 

program helped to test the proper function and tuning of the proposed algorithm to its final form. This 

thesis also contains a description of certain segments of this implementation. 
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1 Úvod 

O formulích výrokové logiky je známo, že je teoreticky možné je zapsat nekonečně mnoha 

ekvivalentními způsoby, aniž by se změnila jejich pravdivostní hodnota. Jednou z možností, jak zjistit, 

že jsou dvě, na první pohled různé, formule ekvivalentní, je převod jedné formule na druhou pomocí 

ekvivalentních úprav. Samotná procedura převodu není u jednoduchých formulí náročná. Ovšem se 

zvyšujícím se počtem výrokových proměnných, negací, závorek a operací roste i složitost jednotlivých 

úprav. Převádění formule je poté náročné jak na čas, tak na samotné lidské soustředění a úsilí. 

Kdybychom se omezili pouze na fakt, že nám stačí ověřit, jestli jsou dvě formule ekvivalentní, nebyl 

by to velký problém. Ovšem co v situaci, kdybychom se snažili porovnat formule, které sice 

ekvivalentní nejsou, avšak zajímalo by nás, do jaké úrovně si jsou podobné? Takový problém už není 

tak zcela jednoznačný.  

Z tohoto důvodu si tato bakalářská práce dává za cíl navrhnout funkční a pokud možno 

efektivní algoritmus pro porovnání míry podobnosti dvou formulí výrokové logiky a tím i usnadnění 

práce, díky automatizovanému vyhodnocování rozdílů mezi formulemi. Navržený algoritmus by měl 

být schopen s určitostí vyhodnotit, jestli jsou formule ekvivalentní, a v opačném případě najít rozdíly, 

kterými se tyto dvě formule liší. Nedílnou součástí takového algoritmu je také jeho schopnost převést 

formule na jiný ekvivalentní tvar za pomocí zákonů výrokové logiky. Důraz je kladen zvláště na 

ošetření ekvivalentních úprav prováděných pomocí De Morganových zákonů, zákonů implikace a 

zákonů ekvivalence. Samozřejmostí je také možnost odchycení vlastností operací výrokové logiky. 

Jedná se především o komutativitu, asociativitu, idempotenci a distributivitu. Výstupem navrženého 

algoritmu by tedy měla být odpověď, zdali jsou si dvě formule ekvivalentní, případně jakými rozdíly 

se liší. 

Další část bakalářské práce se věnuje implementaci navrženého algoritmu v programovacím 

jazyce C# a vytvoření jednoduché aplikace. Nezbytnou částí této aplikace je také možnost definovat 

váhu jednotlivých chyb, které se při porovnání dvou formulí mohou vyskytnout. Pomocí tohoto 

nastavení si může každý uživatel sám určit, které chyby jsou pro něj důležité, a které pro něj naopak 

nemají význam. Mezi další důležité součásti programu se také řadí kontrola syntaktické správnosti 

formulí, přehledné ovládání a komunikace s uživatelem a výpis postupu, kterým se program při určení 

podobnosti ubíral. 
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2 Výrok 

V této kapitole vycházím z teorie popsané v [1] a [2]. 

Základ výrokové logiky tvoří výrok. Výrokem je každé tvrzení, o kterém má smysl hovořit 

a zároveň se o něm dá říci, zda je pravdivé nebo ne. Například: 

 Slunce svítí. 

 Ten strom je zelený. 

 

Výrokem nemůže být věta, o které nelze jednoduše prohlásit, jestli je pravdivá nebo 

nepravdivá. Důvodem může být osobní pohled na význam věty nebo nedostatek znalostí (informací) 

potřebných k určení její pravdivosti. Taková věta se pak nazývá hypotéza (domněnka). 

Jednotlivé výroky se podobně jako výrokové formule (viz. Kapitola 3.1) dělí podle složitosti 

na: 

a) Atomické výroky – Slunce svítí. 

b) Složené výroky – Číslo dva je liché a zároveň je to prvočíslo. 
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3 Jazyk výrokové logiky 

Tato teoretická část čerpá z pramenů [1] - [5], které tak byly navzájem ověřené. Velice 

podrobný popis logických operací lze nalézt v [6]. U zákonů pro vzájemný převod vycházím také z [1] 

a [5]. 

Samotný výrok se přepisuje do jazyka výrokové logiky. Takový přepis výroku se nazývá 

výroková formule. Výrokové proměnné nacházející se v takovéto formuli představují atomické 

výroky, zatímco logické spojky (operace VL) zachytávají vazby mezi nimi. 

3.1 Syntaxe VL 

Pro zápis výrokových formulí se používají znaky z konečné množiny symbolů (abeceda), 

zapsaných podle určitých pravidel. Abeceda výrokové logiky obsahuje: 

a) Znaky pro výrokové proměnné – p, q, r, s, t … 

b) Znaky operací výrokové logiky – , , , ,  

c) Pomocné znaky pro závorky – (, ), [, ], {, } 

 

Následující definice výrokové formule určuje, za jakých podmínek lze řetězec znaků 

z abecedy VL považovat za formuli: 

a) Každá výroková proměnná p, q, r, s … je výrokovou formulí 

b) Pokud je nějaký řetězec  výrokovou formulí, poté je výrokovou formulí také  

c) Jestliže jsou řetězce  a  výrokovými formulemi, potom jsou výrokovými formulemi i 

řetězce   ,   ,   ,    

d) Řetězec lze považovat za výrokovou formuli, pokud splňuje podmínky a), b) a c) 

 

Proto jsou například následující řetězce výrokovými formulemi: p, q, p  q, p  q, p  (q 

 r); a řetězce jako (()), p  q  jimi nejsou (chybí požadované logické pořadí, výrokové proměnné). 

Výrokové formule se podle složitosti dále dělí na: 

a) Jednoduché formule – jedná se o samostatné výrokové proměnné 

b) Složené formule – výrokové formule spojené do složitějších celků pomocí operátorů výrokové 

logiky (negace, konjunkce, disjunkce, implikace a ekvivalence) 

 

3.1.1 Základní logické operace ve VL 

Jednotlivé operace výrokové logiky slouží ke spojování menších formulí do větších celků. 
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Pro každou operaci výrokové logiky je uvedena tabulka pravdivostních hodnot. Ta určuje, kdy 

je výsledný výrok pravdivý, nabývá logické hodnoty 1, a kdy ne, což značí logická 0. Tato tabulka se 

používá při pravdivostním ohodnocení výrokové formule.  

3.1.1.1 Negace 

Tato logická operace se skládá ze symbolu  a formule, ke které se tento symbol vztahuje, ta 

může být i složená. Příklady negací:  

 p 

 (q  r) 

 

Zvláštním případem je dvojitá negace p. To značí dvakrát negovanou hodnotu výrokové 

proměnné p, což není nic jiného než její původní hodnota. Z toho důvodu se dvojité negace ze zápisu 

vynechávají. 

p p 

1 0 

0 1 

Tabulka 3.1: Pravdivostní tabulka negace 

 

3.1.1.2 Konjunkce  

Konjunkce se skládá z jednoduchých nebo složených formulí oddělených symbolem . 

Výsledkem je formule, která je pravdivá právě tehdy, pokud jsou pravdivé obě formule. Výrokovou 

formuli p  q čteme: p a zároveň q. Příklady formulí s konjunkcí:  

 (q  r) 

 (p  q)  r 

 

Mezi základní vlastnosti konjunkce patří: 

a) Komutativita – levá a pravá strana této operace může být zaměněna 

 p  r  r  p 

b) Asociativita – nezáleží na tom, v jakém pořadí operace provádíme, pokud se jich vyskytuje 

více vedle sebe 

 (p  (q  r))  ((p  q)  r) 

c) Distributivita – tuto operaci lze distribuovat přes jinou operaci 

 ((p  q)  r)  ((p  r)  (q  r)) 

d) Idempotence – pokud se na obou stranách nachází stejný prvek, výsledkem je opět tento prvek 

 (p  p)  p 
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p q p  q 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 0 

Tabulka 3.2: Pravdivostní tabulka konjunkce 
 

3.1.1.3 Disjunkce  

Disjunkce se skládá z jednoduchých nebo složených formulí oddělených symbolem . 

Výsledkem je formule, která je pravdivá právě tehdy, pokud je alespoň jedna z formulí pravdivá. 

Výrokovou formuli p  q čteme: p nebo q. Například:  

 (q   r) 

 (p  q)  r 

 

Mezi základní vlastnosti disjunkce patří: 

a) Komutativita – levá a pravá strana této operace může být zaměněna 

 (p  r)  (r  p) 

b) Asociativita – nezáleží na tom, v jakém pořadí operace provádíme, pokud se jich vyskytuje 

více vedle sebe 

 (p  (q  r))  ((p  q)  r) 

c) Distributivita – tuto operaci lze distribuovat přes jinou operaci 

 (p  q)  r  (p  r)  (q  r) 

d) Idempotence – pokud se na obou stranách nachází stejný prvek, výsledkem je opět tento prvek 

 p  p  p 

 

p q p  q 

1 1 1 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 

Tabulka 3.3: Pravdivostní tabulka disjunkce 

 

3.1.1.4 Implikace  

Tato logická operace se skládá z jednoduchých nebo složených formulí oddělených symbolem 

. Výsledkem je formule, která je nepravdivá pouze tehdy, pokud je formule na levé straně pravdivá 

a formule na pravé straně nepravdivá. Výrokovou formuli p  q čteme: jestliže p, potom q. Například:  

 (q   r) 

 p  (q  r) 
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Mezi základní vlastnosti implikace patří: 

Na rozdíl od konjunkce a disjunkce, implikace není komutativní ani idempotentní operací. 

a) Asociativita – nezáleží na tom, v jakém pořadí operace provádíme, pokud se jich vyskytuje 

více vedle sebe 

 p  (q  r)  (p  q)  r 

b) Distributivita – tuto operaci lze distribuovat přes jinou operaci jen za speciálních podmínek 

(více v kapitole Zákony pro vzájemný převod formulí) 

 

p q p  q 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 1 

0 0 1 

Tabulka 3.4: Pravdivostní tabulka implikace 

 

3.1.1.5 Ekvivalence  

Ekvivalence se skládá z jednoduchých nebo složených formulí oddělených symbolem . 

Výsledkem je formule, která je pravdivá pouze tehdy, pokud mají obě formule stejnou pravdivostní 

hodnotu. Výrokovou formuli p  q čteme: p právě tehdy, když q. Například:  

 (q   r) 

 (p  (q  r)) 

 

Mezi základní vlastnosti ekvivalence patří: 

Na rozdíl od konjunkce a disjunkce, ekvivalence není distributivní ani idempotentní operací. 

a) Komutativita – levá a pravá strana této operace může být zaměněna 

 (p ≡ r)  (r ≡ p) 

b) Asociativita – nezáleží na tom, v jakém pořadí operace provádíme, pokud se jich vyskytuje 

více vedle sebe 

 (p ≡ (q ≡ r))  ((p ≡ q) ≡ r) 

 

p q p  q 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 

Tabulka 3.5: Pravdivostní tabulka ekvivalence 
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3.1.2 Priorita logických operací 

Samotné složené výrokové formule by se správně měly zapisovat do závorek, aby bylo 

zajištěno správné pořadí operací při pravdivostním ohodnocení formulí. U komplexních formulí 

ovšem v tomto případě dochází k nárůstu jejich délky a problémem může být i správné uzavření 

samotných závorek. Naopak jejich neuvedení by mohlo vést ke špatné interpretaci. Například 

výroková formule p  q  r se dá pochopit jako ((p  q)  r) nebo jako (p  (q  r)). Proto, podobně 

jako v matematice, kde násobení má přednost před sčítáním a odečítáním, i zde se rozlišují operace, 

které mají přednost před jinými. Proto se v určitých situacích závorky psát nemusí. Následující tabulka 

ukazuje prioritu jednotlivých operací: 

 

Operace Priorita 

 Nejvyšší 

  

  

  

 Nejnižší 

Tabulka 3.6: Priority logických operací 

 

3.1.3 Zákony pro vzájemný převod formulí 

Existuje několik zákonů pro vzájemný převod výrokových formulí. Je samozřejmostí, že se 

takovéto zákony vyznačují tím, že formule po převodu je ekvivalentní s originální formulí. 

 

3.1.3.1 Algebraické zákony 

Komutativní zákon pro konjunkci  (p  q)  (q  p) 

Komutativní zákon pro disjunkci (p  q)  (q  p) 

Komutativní zákon pro ekvivalenci  (p ≡ q)  (q ≡ p) 

Asociativní zákon pro konjunkci ((p  q)  r)  (p  (q  r)) 

Asociativní zákon pro disjunkci  ((p  q)  r)  (p  (q  r)) 

Asociativní zákon pro ekvivalenci ((p ≡ q) ≡ r)  (p ≡ (q ≡ r)) 

Distributivní zákon pro konjunkci ((p  q)  r)  ((p  r)  (q  r)) 

Distributivní zákon pro disjunkci ((p  q)  r)  ((p  r)  (q  r)) 
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3.1.3.2 Zákony pro implikaci 

Zákon kontrapozice    (p  q)  (q  p) 

Spojování předpokladů  (p  (q  r))  ((p  q)  r) 

Prohození předpokladů  (p  (q  r))  (q  (p  r)) 

Fregův zákon    (p  (q  r))  ((p  q)  (p  r)) 

Distributivní zákon  ((p  r)  (q  r))  ((p  q)  r) 

Distributivní zákon  ((p  q)  (p  r))  (p  (q  r)) 

 

3.1.3.3 Zákony pro vzájemné převody 

Převod ekvivalence  (p ≡ q)  ((p  q)  (q  p)) 

(p ≡ q)  ((p  q)  (q  p)) 

Převod implikace  (p  q)  (p  q) 

Negace implikace  (p  q)  (p  q) 

De Morganovy zákony  (p  q)  (p  q) 

(p  q)  (p  q) 

3.2 Sémantika VL 

Sémantika ve výrokové logice je podobná té v matematice. I zde není důležité, co samotné výrokové 

proměnné představují. Důležité jsou až vazby mezi nimi, což odpovídá vazbám mezi jednotlivými 

částmi výroku (formule). Proto se s výrokovými formulemi pracuje vždy stejným způsobem, bez 

ohledu na význam samotného výroku. Toto se nazývá principem extenzionality
1
. Každá výroková 

proměnná může nabývat hodnoty false nebo true, což odpovídá logické hodnotě 0 a 1. To znamená, že 

se jedná o dvouhodnotovou logiku
2
. Pro určení pravdivosti výroku se používají pravdivostní tabulky 

zmíněné v Kapitole 3.1.1. Dosazováním pravdivostních hodnot dochází k ohodnocování výrokové 

formule popsané v Kapitole 3.3.  

 

 

1 Podrobné vysvětlení naleznete v knize Kunen, Kenneth, 1980. Set Theory: An Introduction to Independence Proofs.  

2 Více informací lze nalézt v [1], kapitola 2 Výroková logika. 
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3.3 Ohodnocování výrokové formule 

Při vyhodnocování pravdivosti výrokové formule dochází k nahrazení výrokových 

proměnných za jejich pravdivostní hodnoty, a to vytvořením tabulky a uvedením všech možných 

kombinací. Jestliže tedy výroková formule obsahuje n proměnných, bude mít výsledná tabulka 2
n
 

řádků. Následující tabulka slouží jako příklad pravdivostního vyhodnocení výrokové formule (p  q ) 

 ( p  q). 

 

p q p q p  q p  q (p  q) (p  q)  (p  q) 

0 0 1 1 0 1 0 1 

0 1 1 0 0 1 0 1 

1 0 0 1 0 1 0 1 

1 1 0 0 1 0 1 1 

Tabulka 3.7: Pravdivostní tabulka formule (p  q)  (p  q) 

 

Výsledné vyhodnocení lze vidět v sloupci úplně napravo. Menší části formulí se často 

nahrazují určitým zástupným označením (číslo, písmeno, znak…), aby se v jiném sloupci nemusela 

psát celá formule znovu. Proto výsledná tabulka nemusí zabírat ani spoustu místa.  

 

Vyhodnocením každé formule VL rozhodujeme, o jakou formuli se jedná v závislosti na tom, 

při jaké valuaci výrokových proměnných nabývá hodnot 0, 1. 

a) Splnitelná formule – formule je pro určité ohodnocení výrokových proměnných pravdivá 

(alespoň v jednom případě), pro některé nepravdivá. Příkladem můžou být výrokové formule: 

 (p  p) 

 (p  q) 

 

p q p  q 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Tabulka 3.8: Pravdivostní tabulka formule p  q 
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b) Tautologie – formule je pro každé ohodnocení výrokových proměnných pravdivá (příklad 

v úvodu této kapitoly). Dále to mohou být například tyto formule: 

 (p ≡ p) 

 (p  p) 

 (p  p) 

 

c) Kontradikce – formule je pro každé ohodnocení výrokových proměnných nepravdivá. Dalším 

příkladem mohou být výrokové formule:  

 (p ≡ p) 

 (p  p) 

 (p  q) ≡ (p  q) 

 (p  q)  (p  q) 

 

P q p  q (p  q) (p  q)  (p  q) 

0 0 0 1 0 

0 1 0 1 0 

1 0 0 1 0 

1 1 1 0 0 

Tabulka 3.9: Pravdivostní tabulka formule (p  q)  (p  q) 
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4 Návrh algoritmu 

Navrhnout algoritmus, který by porovnával dvě formule, není jednoduché už jen z toho 

důvodu, že neexistuje žádný obecně přijímaný postup jak tuto operaci provést. Každý způsob sice 

bude mít stejné stěžejní kroky, ovšem jejich pořadí se může mírně lišit. Z těchto důvodů bude nejlepší 

navrhnout algoritmus tak, aby postupoval co nejobecněji a aby na pořadí jednotlivých kroků nebyl 

kladen maximální důraz. Takového chování docílíme následujícím způsobem: 

1. Zjistíme, jestli má formule správný tvar a nevyskytují se v jejím zápisu žádné syntaktické 

chyby. 

2. Nejprve porovnáme modely obou formulí. Pokud jsou modely stejné, můžeme pokračovat 

krokem 5. 

3. Pro obě formule vytvoříme skupinu výsledků za použití algoritmu s binárním stromem (viz. 

Kapitola 4.1). Každý upravený strom do tohoto seznamu ukládáme pro jeho možné pozdější 

využití. 

4. Vytvoříme jednotlivé výsledky, kdy navzájem postupně porovnáváme všechny tvary stromů 

vzniklých v kroku 1. Všechny výsledky poté seřadíme podle celkové chyby od nejmenší po 

největší. 

5. Nakonec uživateli zobrazíme výslednou podobnost se seznamem případně nalezených chyb. 

Tímto postupem zajistíme nalezení té nejmenší možné chyby, která nakonec bude 

prezentována uživateli. Každá chyba je ohodnocena určitou váhou, kterou si uživatel může zvolit. 

Celková chyba se poté skládá ze sumy nalezených chyb. V navrhovaných algoritmech budeme počítat 

s výskytem a odchycením následujících chyb (mimo samotné kontroly správné syntaxe): 

1. Chybná výroková proměnná 

2. Chybná negace 

3. Záměna implikace za ekvivalenci 

4. Záměna implikace za konjunkci 

5. Záměna implikace za disjunkci 

6. Záměna ekvivalence za konjunkci 

7. Záměna ekvivalence za disjunkci 

8. Záměna disjunkce za konjunkci 

9. Chybějící výroková proměnná 

10. Chybějící logická spojka 

Finální podoby algoritmu bylo dosaženo také za pomoci postupného testování na různorodé 

sadě výrokových formulí, které jsou uvedeny v příloze.  
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4.1 Algoritmus s binárním stromem 

Tento algoritmus pracuje s formulí, která je převedena na binární strom. Důležitým bodem je 

správné převedení textového řetězce do podoby stromu. Všechny operace provedené nad tímto 

stromem jej mohou určitým způsobem transformovat, a proto je třeba neustále aktualizovat všechny 

stěžejní parametry jeho ovlivněných prvků. Pokud dojde k jakékoli úpravě (mimo úprav, které se 

týkají přípravy formule k rozdělení do stromu), uloží se strom do seznamu možných podob formule. 

Toto je zvláště důležité proto, abychom snížili počet porovnávání na samotném konci algoritmu. 

V opačném případě by se celkový čas a náročnost porovnání zbytečně zvyšovala, protože bychom 

stejné stromy porovnávali více než jednou. Celý algoritmus můžeme rozdělit do několika fází: 

 Fáze kontroly syntaxe – tato fáze má za úkol sjednotit formu zápisu formule a také otestovat 

její správný zápis, abychom náhodou neporovnávali formuli, která není platná. V popisu 

algoritmu tuto fázi představují kroky 1 – 4. 

 Fáze rozdělení do stromu – v této fázi dochází k rozdělení formule do stromu, tím pádem je 

s formulí snadné pracovat a provádět na ní úpravy. V algoritmu tuto fázi popisují kroky 5 – 8. 

 Fáze porovnání modelů – úkolem této fáze je porovnání modelů obou formulí. Tím 

předejdeme možnému nepotřebnému hledání rozdílů. V popisu algoritmu se jedná o krok 9. 

 Fáze převodu na optimální tvar – tato fáze se stará o nalezení zákonů výrokové logiky 

a převedení formule podle těchto zákonů na jiný tvar. Jde nám o to porovnat všechny tvary 

formule, abychom získali nejmenší možnou chybu. V popisu algoritmu se jedná o kroky 10 – 

20. 

 Fáze hledání rozdílů – poslední fáze algoritmu, která má za úkol vyhodnotit vzájemnou 

podobnost různorodých tvarů obou formulí. V popisu algoritmu se jedná o krok 21. 

Mimo obrázky jsou v příkladech logické spojky zastoupeny pomocí znaků -, +, *, >, =. 

Důvodem je to, že tyto příklady zobrazují přímý řetězec formule tak, jako by se zapisoval přímo do 

programu. Tímto tedy bude zachována určitá přehlednost a jednotnost. 

Hlavní kroky algoritmu jsou tedy následující (jejich implementace je popsána v Kapitole 5). 

1. V řetězcích výrokových formulí převedeme všechny výrokové proměnné na malá písmena. 

--P  + q              --p  + q 

2. V řetězci formule nahradíme všechny znaky logických operací znakem vyskytujícím se 

v samotném kódu, který je pevně implementovaný. To se provádí z důvodu možnosti 

nastavení textové reprezentace jednotlivých operací. Samotná logická operace může být 

uživatelem definována v podobě více znaků a je výpočetně jednodušší a snazší v pozdějších 

krocích algoritmu hledat nebo kontrolovat pouze jediný znak. Z téhož důvodu by vznikal 

problém i při kontrole gramatiky.  
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3. V řetězcích výrokových formulí odstraníme bílé znaky (mezery, tabulátory) a dvojité negace. 

Odstraníme také prázdné závorky, které by v dalším postupu kontroly gramatiky a vytváření 

stromu způsobovaly problémy. 

--p  + q               p+q 

--r  + q() * s               r+q*s  

4. Zkontrolujeme syntaxi obou formulí pomocí navržené gramatiky (viz. Kapitola 5.2). Dále také 

zkontrolujeme správné uzavření jednotlivých závorek. Pokud závorky nejsou správně 

uzavřené, nabízela by se také možnost automatické opravy, či doplnění chybějících závorek, 

ale v tomto případě takovouto opravu provést nelze. Muselo by se odhadovat, na jaká místa 

chybějící závorky vložit a protože je další postup algoritmu i výklad výrokové formule na 

umístění a posloupnosti závorek přímo závislý, nepřipadá toto v úvahu. Při nalezení určité 

chyby přerušíme postup porovnávání a informujeme uživatele o vyhledané chybě.  

ŠPATNĚ: SPRÁVNĚ: 
-p+ p+q 

p+*q p>q+r 
p+(*r+s) p*(r*s) 

 

5. Pro zvýšení efektivnosti algoritmu není třeba, aby se prováděl každý krok algoritmu. Proto si 

před samotným dělením formule na menší části zjistíme, které operace se ve formuli 

vyskytují, a tyto informace si následně uložíme. Potom když dojdeme k bodu algoritmu, který 

se provádí jen v souvislosti s určitou operací, můžeme se podívat, jestli tuto operaci formule 

obsahuje a podle toho se rozhodnout, zda tento krok algoritmu vykonat nebo ne.  

6. Obě formule postupně rozdělíme na menší celky, vždy na levou a pravou stranu, kde dělícím 

prvkem je operace (konjunkce, disjunkce, implikace nebo ekvivalence). Pořadí operací je dáno 

závorkami nebo prioritou logických operací, popřípadě při výskytu stejných operací tradičním 

čtením zleva doprava. Pozor si musíme dát na jednoduché formule typu: p, q, r atp. U těchto 

jednoduchých formulí není třeba provádět kroky 10. – 20. Na obrázku 4.1 můžeme vidět 

rozdělení formule t  p  q  (s  r). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.1: Rozdělení formule do stromu 

      t  p  q  (s  r) 

      s  r 

    t  p      q  (s  r) 

   r  

 q 

    s 

  t     p  
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7. Levou a pravou stranu zbavíme přebytečných závorek. V tomto kroku už se mohou 

vyskytovat pouze závorky na začátku a konci řetězce. 

((p+q+r))               p+q+r 

8. Levou a pravou stranu ukládáme do stromové struktury. Každý prvek tohoto stromu 

představuje strukturu obsahující informaci o operaci mezi levou a pravou stranou, negaci 

aktuálního prvku, odkazy na prvky levé a pravé strany a rodiče, „stupněm“ a nakonec, pokud 

se jedná o výrokovou proměnnou, o její hodnotě (znak výrokové proměnné). „Stupněm“ se 

rozumí součet hodnot všech listů v podstromu tohoto prvku (v obrázku 4.2 značeno červeně). 

Díku tomuto můžeme v pozdějších fázích porovnávání prvky řadit podle jejich velikosti. Při 

každém dotazu na hodnotu „stupně“ se tato hodnota automaticky přepočítá, protože od jejího 

posledního vyhodnocení mohlo dojít ke změně prvků stromu. Co se informace o negaci týká, 

musíme u ní ošetřit problém dvojité negace. To znamená, že pokud už je prvek jednou 

negovaný, další negace ji vyruší. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.2: Ohodnocení prvků stromu 

 

9. Před úpravou stromu porovnáme modely obou formulí. Pokud jsou ekvivalentní, není důvod 

pokračovat dále a uživateli můžeme vypsat zprávu, že jsou obě formule ekvivalentní. 

V opačném případě pokračujeme dále a hledáme rozdíly, ve kterých se formule liší. 

10. Dále uspořádáme levou a pravou stranu podle velikosti, kdy na levou stranu vložíme menší ze 

dvou stran. Jediná výjimka nastává u implikace, kde tyto strany zaměnit nemůžeme. Zatím 

stačí pouze uspořádání v rámci levé a pravé strany jednoho prvku. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.3: Uspořádání stran stromu 
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11. Stromy obou formulí poté upravíme tak, aby se na levé straně nacházely pouze samostatné 

výrokové proměnné. Samozřejmě toto je možné pouze tam, kde se vyskytují stejné logické 

operace. Společně s tímto zjednodušením nám mohou vzniknout nové prvky stromu, které je 

třeba správně napojit na ostatní. Důvodem tohoto kroku je možná záměna stran u konjunkce 

a disjunkce a způsob porovnávání stromů v posledním kroku algoritmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.4: Zjednodušení levých stran stromu 

 

12. Znovu projdeme oba stromy a jejich prvky seřadíme podle velikosti, kdy na levou stranu 

vložíme menší ze dvou stran. Taková záměna se může uskutečnit pouze v oblasti stejných 

logických operací, které mají vlastnost komutativity (viz. Kapitola 3.1.1). Jako u každé změny 

prvků stromu, i zde je třeba si dát pozor na správné nastavení levých a pravých stran a jejich 

rodičů. Tímto krokem připravíme strom na ošetření zákonů, které již s jeho správným 

setříděním počítají. Příklady na obrázcích 4.5 a 4.6 ukazují, kde se seřazení může provést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.5: Setřídění prvků stromu 
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Obrázek 4.6: Setřídění prvků stromu 

 

13. Opět postupně projdeme oba stromy a hledáme prvky se stejnou levou a pravou stranou 

(stejný musí být celý podstrom, jehož kořenem by byl tento prvek). Takovéto prvky můžeme 

nahradit jedním stejným prvkem, který bude odpovídat levé (nebo pravé) straně. Upravíme 

příslušné změny (informace o předcházejícím a následujícím prvku). Zvláště pozor si musíme 

dát na to, abychom toto odstranění prováděli pouze tam, kde je to možné, to znamená jen mezi 

formulemi, kde se nachází logická operace s vlastností idempotence (viz. Kapitola 3.1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.7: Ošetření idempotence 

 

14. V tomto kroku se snažíme najít stejné prvky v různých větvích stromu, které by bylo možno 

vytknout. Pokud takový najdeme, upravíme příslušnou větev stromu a změníme informace 

u příslušných prvků (operace, následující a předcházející prvek). 
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Obrázek 4.8: Ošetření distributivity 

 

15. Projdeme oba stromy, pokud nalezneme operaci ekvivalence, převedeme ji na tvar obsahující 

konjunkce a disjunkci a příslušně upravíme ovlivněné prvky stromu. To znamená změnu 

logických operací, levých a pravých stran a rodičů ovlivněných prvků, podle pravidla pro 

převod ekvivalence (viz. Kapitola 3.1.3.3). Na obrázku si můžeme všimnout, že po převodu se 

každá z výrokových proměnných vázaných k operaci ekvivalence ve výsledném stromu 

vyskytuje dvakrát. Proto musíme vytvořit nové prvky stromu a správně je navázat na jejich 

okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.9: Převod ekvivalence 

 

16. Projdeme oba stromy, pokud nalezneme operaci implikace, převedeme ji na tvar obsahující 

disjunkci a příslušně upravíme ovlivněné prvky stromu. Na rozdíl od převodu ekvivalence 

nemusíme vytvářet nové prvky stromu, ale pouze změníme logické operace a negace už 

existujících prvků. V tomto kroku převádíme také negaci implikace na jiný tvar. U všech 

změn se řídíme pravidly pro převod implikace (viz. Kapitola 3.1.3.3). 
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Obrázek 4.10: Převod implikace 

 

17. U obou formulí zjistíme, zda lze některý prvek stromu převést pomocí De Morganových 

zákonů na jiný tvar. Pokud ano, převedeme ho na předem vybraný, jednotný tvar a podle typu 

zákona upravíme příslušné prvky stromu, tzn. negace a operace ovlivněných prvků. Některý 

z tvarů De Morganových zákonů musí být vybrán předem z následujícího důvodu. Můžeme si 

například představit, že formuli (p  q) převedeme na tvar (p  q) a v jiné části formule 

zase naopak tvar (p  q) na (p  q). Můžeme vidět, že dále jsme se v úpravách 

neposunuli. 

  

     

 

     

 

         

Obrázek 4.11: Převod pomocí De Morganových zákonů 

 

18. Znovu provedeme kroky 11. – Zjednodušení levých stran stromu a 12. – Setřídění prvků 

stromu, protože převodem ekvivalence, implikace a De Morgana mohlo dojít k poměrně 

rozsáhlým změnám ve struktuře stromu. Na obrázku 4.11 můžeme například vidět, že po 

ošetření De Morganova zákona nejsou prvky stromu seřazené tak, jak by měly být. 

19. Opět provedeme kroky 13. – Ošetření idempotence a 14. – Ošetření distributivity, protože se 

jednotlivými převody a setříděním mohly tyto vlastnosti objevit. 

20. Ještě jednou a naposledy provedeme kroky 11. – Zjednodušení levých stran stromu a 12. – 

Setřídění prvků stromu. Důvodem je ošetření idempotence a distributivity, což jsou jedny 

z nejnáročnějších kroků v tomto algoritmu a mohou za nejrozsáhlejší změny struktury stromu. 

21. Poslední krok tohoto algoritmu vyhodnotí rozdíly mezi stromy. Postupuje se následovně. 

V obou stromech vyhledáme všechny listy (výrokové proměnné) a pro každý strom je uložíme 

do zvláštního seznamu. Prvky těchto seznamů poté navzájem porovnáme. Tím dostaneme 

přehled o chybách negace a chybách hodnot výrokových proměnných. Chyby v jednom 
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vybraném stromu opravíme, abychom je náhodou nezapočítali dvakrát. U prvků, které si 

odpovídají, můžeme porovnat i operace, které se k nim vážou. Pokud narazíme na chybu mezi 

operacemi, opravíme ji stejně jako v předchozím případě. Prvky, které se nachází v jednom 

stromu, a v druhém jsme je nenašli, mohou buď chybět (stromy mají jiný počet větví) nebo se 

v něm nacházejí, ale liší se znakem výrokové proměnné. Proto je nutné ještě vyhledat prvky 

stromu, které jsou si podobné počtem větví, případně operacemi. Jejich listy můžeme nahradit 

znaky výrokových proměnných, které se na začátku nenašly. Pokud nelze najít podobné 

prvky, chybějící výrokové proměnné se ve stromě nenachází a je nutné tuto chybu ohodnotit 

příslušnou vahou. Důležité je dát pozor i na chybějící operace, které se k těmto proměnným 

vážou a taktéž je příslušně ohodnotit. Následující obrázek 4.12 počítá s porovnáváním prvku 

q. U něj můžeme najít chyby v negaci a logické operaci. 

 

 

    

 

     

 

         

 

 

Obrázek 4.12: Porovnání prvku q 

chybná logická operace 

chybná negace 
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5 Implementace 

Při implementaci gramatiky vycházím z příkladů a popisů metod implementace popsaných 

v [8] a [9]. Definice jsem čerpal z pramene [7]. 

Další částí této bakalářské práce je také implementace navrženého algoritmu ve zvoleném 

programovacím jazyce. V tomto případě byl celý program naprogramován v jazyce C# pod 

frameworkem .NET 4.0
3
 jako WindowsForm aplikace. Díky použití tohoto frameworku  bylo možné 

spoustu programových věcí implementovat mnohem efektivněji za pomoci tříd, jako jsou například 

String, List, Stack, Math či Environment, které jsou v tomto frameworku přímo implementovány. 

Algoritmus popsaný v Kapitole 4 Návrh algoritmu, je implementován v oddělené knihovně 

tříd (FormulaComparator) společně s načítáním a ukládáním uživatelského nastavení. I když takto 

vzniká aplikace, která se neskládá jenom ze spouštěcího souboru, ale také z dynamické knihovny, byl 

tento způsob zvolen z toho důvodu, aby bylo možné jednoduše zaměnit grafické rozhraní, a přitom 

jádro i samotná funkčnost aplikace byla zachována. Navržená knihovna tříd FormulaComparator 

obsahuje následující třídy: 

 Comparator – stěžejní třída celé knihovny, obsahuje veškerou logiku pro porovnávání formulí 

a volá metody ostatních tříd. 

 Element – třída reprezentující prvek binárního stromu. Obsahuje všechny informace o prvku, 

tzn. předka a následovníky, operaci mezi potomky, možnou negaci a „stupeň“ prvku, 

používaný k určení jeho velikosti. 

 Grammar – třída obsahující implementaci zvolené gramatiky (viz. Kapitola 5.2), která se stará 

o kontrolu syntaxe. Mimo to zpracovává všechny chyby, které se mohou během kontroly 

vyskytnout (zdvojené nebo chybějící operace, špatná uzavřenost závorek). Také odstraňuje 

nadbytečné závorky a znaky mezer, tabulátorů, atp. 

 ProgramException – třída obsluhující kritické chyby, ke kterým během práce s programem 

může dojít. Využívá se zejména ve spojitosti s chybami vyskytujícími se ve spojitosti 

s vytvářením a ukládáním nastavení. 

 ResultComparer – třída dědící z IComparer, slouží k porovnání dvou výsledků (jejich celkové 

chyby), používá se v případě  třídění výsledků. Slouží jak ke zpřehlednění kódu, tak i k využití 

výhod objektově orientovaného programování. 

 Settings – třída, která stará se o načítání a ukládání nastavení, definuje také výchozí hodnoty 

jednotlivých vah. V případě, že soubor s nastavením nemůže být vytvořen (málo místa na 

disku, nedostatečná práva), také slouží k vytvoření vnitřních vah chyb, se kterými poté 

program pracuje. 

 

3 Více informací o .NET 4.0 naleznete na http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms171868%28v=VS.100%29.aspx. 
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Dále si pojďme popsat způsob implementace některých důležitých a zajímavých metod z výše 

popsaného algoritmu. 

5.1 Kontrola správné syntaxe 

Metody zabývající se kontrolou správné syntaxe, se musí vypořádat s širokou škálou možných 

chyb v zápisu formule. Aby formule kontrolou syntaxe prošly a mohlo se přistoupit do další fáze 

porovnávání, musí splňovat požadavky, které vycházejí z pravidel výrokové logiky. Ty jsou upřesněny 

o další pravidla spojené s přiblížením nároků uživatele. 

 Formule se musí skládat pouze ze znaků logických spojek (ekvivalence, implikace, disjunkce, 

konjunkce a negace) upřesněných v nastavení, velkých a malých písmen anglické abecedy 

představující výrokové proměnné a závorek. Přípustné jsou také mezery nebo tabulátory. 

 Formule musí obsahovat alespoň jednu výrokovou proměnnou. 

 Logické operaci ekvivalence, implikace, disjunkce a konjunkce musí předcházet a zároveň 

následovat výroková proměnná (resp. její negace) nebo začátek závorky (resp. její negace). 

 Výroková proměnná může být vyjádřena pouze jedním písmenem anglické abecedy. 

 Za negací musí následovat další negace, výroková proměnná nebo začátek závorky. 

 Každá závorka musí být uzavřená. To znamená, že musí mít začátek a konec. 

 Formule může obsahovat prázdné závorky. 

 

Při nalezení jakékoliv chyby informujeme uživatele a přerušíme postup porovnávání. 

Implementace kontroly syntaxe používá kontrolu podle bezkontextové gramatiky. Tato gramatika 

musí ošetřit všechny požadavky na zápis dobře utvořené formule zmíněné výše. O to se 

starají následující přepisová pravidla navržené gramatiky: 

 S  A 

 A  B | C 

 B  p | q | r 

 C  (A) | ADA | -A 

 D  & | || | > | = 
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Definice 5.1: 

Bezkontextová gramatika je definována jako uspořádaná čtveřice G = (Π,Σ, S, P), kde 

 Π je konečna množina neterminálních symbolů (neterminálů) 

 Σ je konečna množina terminálních symbolů (terminálů), přičemž Π ∩ Σ = ∅ 

 S ∈ Π je počáteční (startovací) neterminál 

 P je konečná množina pravidel typu A → β, kde 

o – A je neterminál, tedy A ∈ Π 

o – β je řetězec složený z terminálů a neterminálů, tedy β ∈ (Π∪Σ)∗. 

 

Gramatika je implementována pomocí analýzy zdola (někdy se také označuje Bottom Up nebo 

Shift – Reduction
4
). Princip je následující. Nejprve ze vstupního (testovaného) řetězce bereme od 

konce vždy jeden znak. V tomto novém řetězci hledáme podřetězec, který je pravou stranou nějakého 

pravidla gramatiky. Ten nahradíme levou stranou (neterminálem) tohoto pravidla. Tento postup 

opakujeme tak dlouho, dokud jsme schopni nějakou náhradu provést. Poté přidáme další znak ze 

vstupního řetězce. Pokud je po konečném počtu náhrad a přesunů získán počáteční neterminál 

a zároveň je řetězec již prázdný, je vstupní řetězec generován gramatikou. 

5.2 Převod výrokové formule na strom 

 Výsledný strom se skládá z prvků (instance třídy Element) obsahujících následující 

informace: 

 Odkaz na rodiče (pokud se nejedná o kořen). 

 Odkazy na levou a pravou stranu (pokud se nejedná o list). 

 Operace mezi těmito stranami (pokud se nejedná o list). 

 Negace aktuálního prvku. 

 „Stupeň“ prvku (součet ASCII
5
 hodnot všech výrokových proměnných spadajících pod tento 

prvek). 

 Znak výrokové proměnné (pokud se jedná o list). 

Na následujícím obrázku lze vidět, o jaké informace se přesně jedná. Uvažujme informace 

prvku -(q  r). 

 

 

 

 

4 Názorné grafické vysvětlení v [8]. 

5 Kompletní tabulku ASCII lze najít na http://www.asciitable.com/.  



IMPLEMENTACE 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.1: Informace prvku stromu 
 

Prvky se do stromu vkládají s přihlédnutím na závorky a prioritu jednotlivých logických 

operací tak, že prvky s vyšší prioritou se nacházejí dále od kořene, to znamená ve vyšších úrovních 

stromu. Dělícím prvkem v řetězci formule je logická spojka ekvivalence, implikace, disjunkce nebo 

konjunkce. Metoda, která převádí výrokovou formuli na strom, postupuje následovně:  

1. Odstraníme závorky na začátku a konci formule a připravíme si prozatím prázdný prvek. 

2. Vytvoříme cyklus, ve kterém procházíme textovou reprezentaci formule znak po znaku. 

3. Zjistíme, zdali by tento prvek neměl být negován. V takovém případě by se na aktuální pozici 

v řetězci nacházel znak určený pro negaci a zbytek by tvořila jedna závorka nebo výroková 

proměnná. Pokud tato situace nastane, nastavíme aktuálnímu prvku negaci a z textového 

řetězce odstraníme znak negace. Poté pokračujeme dále. 

4. Hledáme znak požadované logické operace vně závorek. Začínáme s operací s nejmenší 

prioritou – ekvivalencí. Pokud tuto operaci nenajdeme, voláme metodu znovu, tentokrát ale 

s operací s větší prioritou, tzn. implikací. Takto postupujeme přes disjunkci až ke konjunkci. 

Poté se z této metody buď vracíme, nebo, v případě úspěšného nalezení operace, pokračujeme 

dalším bodem. 

5. Pokud se aktuální část řetězce neskládá pouze ze samostatné výrokové proměnné (a případně 

její negace), vytvoříme nové prvky stromu pro levou a pravou stranu a aktuální prvek do nich 

uložíme jako rodiče. V aktuálním prvku dále nastavíme odkazy na obě strany, operaci, negaci 

a „stupeň“. Případně ještě znak výrokové proměnné.  

6. Rekurzivně tuto metodu voláme pro obě strany, kdy použijeme část textového řetězce před 

nalezenou operací, ten bude tvořit levou stranu aktuálního prvku. Druhá část řetězce 

nacházejícího se po nalezené operaci bude tvořit pravou stranu aktuálního prvku. Protože se 

v částech můžou znovu vyskytovat operace s nižší prioritou, než jakou jsme právě nalezli, 

musíme metodu volat opět s operací ekvivalence a podle strany i s příslušnou částí řetězce.  

 

 

 

 

Obrázek 5.2: Rozdělení řetězce 

    p  -(q  r) 

 -(q  r) p 

 q  r 
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   část pro levou stranu    část pro pravou stranu 

   nalezená dělící logická spojka 

   p  q ≡ r 
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5.3 Zjednodušení levých stran stromu 

V této metodě se snažíme odstranit zbytečné složené levé strany. V pozdějších fázích 

algoritmu je totiž jednodušší, pokud je na levé straně umístěný jen prvek představující výrokovou 

proměnnou. Jednak se při průchodu stromu nemusí procházet tolik větví, a také se při porovnávání 

nemusí brát v potaz prvky, mezi kterými vede cesta přes velký počet uzlů stromu. Zjednodušit levou 

stranu můžeme pouze tam, kde nám to operace dovolují a kde touto úpravou neporušíme prioritu nebo 

posloupnost jednotlivých operací. Postup, kterým metoda pracuje je následující: 

1. Procházíme strom a hledáme složené levé strany. Pokud na takovou stranu narazíme, 

zapamatujeme si logickou operaci tohoto prvku. 

2. Tuto logickou operaci srovnáme s operací rodiče a pravé strany (obrázek 5.3). Pokud se 

shodují, můžeme v postupu pokračovat. V opačném případě procházíme strom dále. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.3: Srovnání operací 

 

3. Vytvoříme si nový prvek, kde levou stranou bude pravá strana složené levé strany a novou 

pravou stranou bude původní pravá strana. Složenou stranu dále nahradíme levým prvkem této 

strany. Takto nám vzroste počet úrovní stromu o jedna. Po začlenění nového prvku do stromu 

(nastavení rodičů a potomků), pokračujeme v hledání dalších složených stran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.4: Odstranění složeného prvku 
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5.4 Seřazení prvků stromu 

Tato metoda má za úkol správně seřadit listy stromu tam, kde je to možné. To znamená 

v oblastech se stejnou logickou operací, která má vlastnost komutativity. Jde nám hlavně o to, dostat 

prvky s podobnou hodnotou co nejblíže k sobě. Tím se usnadní implementace ostatních metod pro 

vyhledání zákonů a jejich ošetření. Také se toto uspořádání výhodně projeví u vyhodnocení 

podobnosti. Metoda pracuje následovně: 

1. Postupně procházíme strom. Pokud narazíme na list, zapamatujeme si logickou operaci, která 

se na něj váže a jeho rodiče.  

2. Poté zkontrolujeme také pravou stranu tohoto rodiče a porovnáváme „stupeň“ obou prvků. 

Pokud se na levé straně nachází prvek s větší hodnotou „stupně“, prvky přehodíme a začínáme 

celý postup od začátku. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.5: Setřídění prvků stejné úrovně 

 

3. Pokud ne, porovnáme operaci rodiče a pravé strany. Pokud se shodují, pokračujeme 

s porovnáním prvků levých stran v různých úrovních. Při nalezení nesetříděného páru 

v různých úrovních musíme také správně nastavit rodiče a potomky ovlivněných prvků. 

V opačném případě si zapamatujeme novou logickou operaci a rodiče a celý postup 

opakujeme. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.6: Setřídění prvků různých úrovní 
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5.5 Převod ekvivalence, implikace a De Morgana 

Všechny tyto převody jsou realizovány podobným způsobem, kdy postupně procházíme každý 

prvek stromu a zkoušíme, lze-li ho převést na jiný tvar. Postupy pro ekvivalenci, implikaci 

a De Morgana se liší pouze v podmínkách, které se vztahují k právě testovanému převodu a tím 

i logické operaci, negaci a potomkům, které prvek musí obsahovat. Následující postup se vztahuje 

k převedení implikace. 

1. Procházíme strom a u každého prvku zjišťujeme, zdali nemá operaci implikace. Pokud ano, 

pokračujeme dalším bodem. V opačném případě se přesouváme na další prvek nejprve vlevo, 

poté vpravo. 

2. Zjistíme, zdali lze tento prvek převést. To znamená, že musí splňovat podmínky určené podle 

zákonů pro vzájemný převod (p  q)  (p  q) nebo (p  q)  (p  q). Zvýšenou 

pozornost musíme věnovat tomu, že levá i pravá strana může být negována: 

(p  q)  (p  q), (p  q)  (p  q), atp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.7: Převod implikace 

 

3. Pokud prvek převést lze, provedeme příslušné úpravy – změníme operaci, upravíme příslušné 

negace. Také seřadíme levou a pravou stranu podle jejich „stupně“, kdy na levou stranu 

umístíme prvek s menším „stupněm“. 

4. Rekurzivně voláme metodu pro levou a pravou stranu a tím procházíme všechny prvky 

stromu. 

5.6 Ošetření idempotence 

Postupně prohledáváme strom a hledáme prvky se stejným podstromem. Nesmíme 

zapomenout na to, že vlastností idempotence se vyznačují pouze logické operace konjunkce 

a disjunkce. Proto musíme hledat jen takové prvky, mezi kterými se tyto operace vyskytují. Protože se 

při výskytu stejných logických operací prvky řadí podle abecedního pořadí nebo podle „stupně“, je 

změna negace 

        

   -p  (q  r) 

 q  r -p 
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 q  r p 

 q  r 

změna operace 
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zajištěno, že dva stejné prvky se budou nacházet hned za sebou (obrázek 5.9). Jediný problém proto 

nastává, pokud se prvky ve stromě vyskytují v různých úrovních (obrázek 5.8).  

 

 

 

 

 

Obrázek 5.8: Idempotence v různých úrovních 

 

Postup, kterým se metoda pro ošetření idempotence řídí je následující: 

1. Zjistíme, jestli je aktuálně testovaný prvek výrokovou proměnnou. Pokud není, pokračujeme 

dále. V opačném případě tento prvek vracíme. Toto se mimo jiné provádí z důvodu výskytu 

jednoduchých formulí jako například p, q, r, atp. 

2. Nejdříve testujeme, zdali je levá i pravá strana tohoto prvku totožná. Jestliže ano, můžeme 

tento prvek odstranit a nahradit ho za levou (nebo pravou) stranu tohoto prvku. Poté zbývá jen 

správně změnit informace o rodiči a potomcích.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.9: Ošetření idempotence 

 

3. Pokud se prvky pravé a levé strany nerovnají, zjišťujeme, jestli je levá strana a levá strana 

pravé strany stejná, to znamená, jestli se stejné prvky nevyskytují v různých úrovních. Pokud 

ano, nahradíme pravou stranu aktuálně testovaného prvku pravou stranou pravé strany.  

 

 

 

 

   p  p  r 

 p  r p 

 p  r 
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Obrázek 5.10: Ošetření idempotence 

 

4. Postupně tuto metodu voláme pro všechny prvky, vždy zvlášť pro levou a pravou stranu.  

5.7 Ošetření distributivity 

Ošetření distributivity je stěžejním procesem při porovnávání výrokových formulí. Z tohoto 

důvodu jsou také obě metody, ze kterých se toto ošetření skládá, zvlášť obtížné k implementaci.  

První metoda se stará o to, aby ošetření distributivity probíhalo od listů směrem ke kořenu 

stromu a o volání metod pro úpravu stromu (setřídění prvků a zjednodušení levých stran) po každém 

úspěšně provedeném ošetření distributivity. Metody pro úpravu stromu se volají z toho důvodu, aby 

bylo zajištěné správné uspořádání prvků stromu, se kterým ošetření distributivity počítá. 

Druhá metoda má za úkol samotné nalezení prvku, přes který distribuce probíhá a aktualizaci 

všech prvků, kterých se potřebné úpravy týkají. Nalezené prvky mohou být pouze výrokovou 

proměnnou, nemůže se jednat o složenou formuli. 

Podrobný postup si ukážeme na příkladu (p  q)  (o  p  r). 

1. Vytvoříme si proměnné pro seznam prvků a seznam znaků. 

2. Najdeme všechny listy mimo listů podstromu rodiče tohoto prvku a uložíme je společně 

s tímto prvkem do seznamu. Bylo by dobré připomenout, že všechny tyto prvky jsou výrokové 

proměnné. Takto vyhledáme prvky, které by mohly být ovlivněné distributivitou. Na obrázku 

5.4 můžeme vidět, jaké prvky by byly vyhledány od prvku s výrokovou proměnnou o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.11: Hledání prvků distributivity 

   p  p  r 

p 

 p  r 

 p  r 

     p  r 

   r p 

        

    (p  q)  (o  p  r) 

   p  q     o  p  r 

  o   p     p  r    q 

  p    r 



IMPLEMENTACE 

 

 

 

 

29 

 

 

3. Pokud je počet nalezených prvků menší než čtyři, můžeme tuto metodu opustit, protože 

k výskytu distributivity jsou zapotřebí alespoň čtyři prvky ( např.: (p  q)  (p  r) ). 

4. Prvky seřadíme podle jejich „stupně“ (ASCII hodnoty). 

5. Projdeme seznam nalezených prvků a znaky těch, které se vyskytují dvakrát, uložíme do 

seznamu znaků. 

6. Pokud je počet znaků v seznamu roven nule, tuto metodu opustíme. Jinak pokračujeme dále. 

7. Vytvoříme cyklus, ve kterém budeme procházet všechny prvky ze seznamu. K tomu si 

budeme pamatovat aktuální pozici v seznamu. Pokud prvek na aktuální pozici bude mít stejný 

znak, negaci a operaci jako prvek na pozici následující, budeme v postupu pokračovat, 

v opačném případě se přesuneme o pozici dále. Seznam je již setříděný, proto se prvky se 

stejnou hodnotou budou nacházet za sebou. Na obrázku můžeme vidět obsah seznamu 

a prvky, které byly vyhodnoceny jako stejné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.12: Nalezené prvky distributivity 

 

8. Vytvoříme si proměnné pro rodiče obou prvků, splňující podmínku výše, P1 a P2. 

9. Poté si vytvoříme proměnné pro ohraničení oblastí stejných operací, ve které se distributivita 

vykytuje. Takovéto oblasti vzniknou u větví obsahujících nalezené prvky. Proměnné budou 

vyjadřovat horní a dolní mez dané oblasti. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.13: Nalezení mezí distributivity 

     (p  q)  (o  p  r) 

   p  q     o  p  r 

  o   p     p  r    q 
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10. Zjistíme, zdali se tato distributivita týká operace implikace. Tuto informaci si uložíme do 

pomocné proměnné. 

11. Vytvoříme nový prvek pro pravou stranu. Strany tohoto prvku budou tvořit strany dolních 

mezí, typ logické operace bude záležet na tom, zdali se jedná o distribuci s implikací nebo ne 

(viz. Kapitola 3.1.3.2 Zákony pro implikaci) a rodič tohoto prvku bude stejný, jako je rodič 

horní meze. Levá strana bude odpovídat prvku, který distribuci zprostředkovává. U něj bude 

rodič také odpovídat rodiči horní meze. Poslední věcí, kterou je třeba upravit, je aktualizace 

obou stran rodiče horní meze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.14: Ošetření distributivity 

 

5.8 Převod stromu na řetězec 

Implementace tohoto kroku není nikterak náročná. Pozor si musíme dát hlavně na negace, 

které se vážou na jednotlivé výrokové proměnné a jejich správnou posloupnost. Strom na řetězec 

převedeme rekurzivním voláním této metody. Převáděný strom procházíme stylem „in order“. To 

znamená, že nejprve navštívíme levý podstrom, poté aktuální prvek a nakonec pravý podstrom. Na 

obrázku 5.15 můžeme posloupnost tohoto průchodu vidět názorněji. Takto dostaneme zápis formule 

přesně v takovém pořadí, v jakém byla do stromu zapsána, včetně přihlédnutí k závorkám a prioritě 

logických operací. Postup jakým tato metoda převod realizuje je následující: 

1. Vytvoříme si proměnnou pro návratovou hodnotu, do které budeme ukládat textovou 

reprezentaci formule. 

2. Zjistíme, jestli je aktuální prvek negovaný a podle toho upravíme návratovou proměnnou. 

Pozor je třeba dát u prvků, které nepředstavují samostatnou výrokovou proměnnou a vložit do 

návratové proměnné i začátek závorky. 

    (p  q)  (o  p  r) 

   p  q     o  p  r 

  o   p     p  r    q 

  p    r 

        

        p  (q  (o  r)) 
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3. Pokud je aktuální prvek výrokovou proměnnou, uložíme jeho hodnotu do návratové proměnné 

a tuto právě prováděnou metodu opustíme. 

4. Metodu pro převod stromu na řetězec rekurzivně zavoláme pro levý podstrom tohoto prvku. 

5. Poté do návratové proměnné přidáme znak logické operace aktuálního prvku. 

6. Metodu pro převod stromu na řetězec rekurzivně zavoláme i pro pravý podstrom tohoto prvku. 

7. Pokud jsme v kroku 2 zjistili, že je prvek negovaný a zároveň má levou i pravou stranu, 

přidáme do návratové proměnné i znak pro konec závorky. 

8. Vrátíme návratovou proměnnou a metodu opustíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.15: Převod stromu na řetězec 
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6 Popis programu 

Program byl vyvíjen zejména pro snadnou použitelnost a čitelnou komunikaci s uživatelem. 

Mezi jeho hlavní funkce patří: 

 Určení podobnosti mezi dvěma formulemi a zhodnocení do jaké míry si jsou podobné. 

 Měření času potřebného k porovnání formulí. 

 Možnost nastavení jednotlivých vah chyb a reprezentace logických spojek. 

 Uložení uživatelem definovaných nastavení do XML souboru. 

 

Chyby, které je program schopen odchytit (mimo chyb spojených s kontrolou správné 

syntaxe), je možné ohodnotit určitou vahou. Ty musí být v intervalu <0,1>, kde 1 značí maximální 

velikost chyby, s přesností na 3 desetinná místa. K oddělení desetinných míst může sloužit jak čárka, 

tak i tečka. Všechny váhy nalezených chyb se v konečném důsledku sčítají a dávají tak hodnotu 

celkové chyby. Ta může být při výskytu mnoha chyb značně vysoká, a proto se zavádí mezní hodnota. 

Ta značí hranici mezi formulemi, které budou vyhodnoceny jako podobné, a které jako podobné již 

vyhodnoceny nebudou. Hledané chyby jsou následující: 

1. Chybná výroková proměnná 

2. Chybná negace (vztahuje se jen k výrokové proměnné) 

3. Záměna implikace za ekvivalenci 

4. Záměna implikace za konjunkci 

5. Záměna implikace za disjunkci 

6. Záměna ekvivalence za konjunkci 

7. Záměna ekvivalence za disjunkci 

8. Záměna disjunkce za konjunkci 

9. Chybějící výroková proměnná 

10. Chybějící logická spojka 

 

V nastavení je také možné definovat znaky pro logické spojky. Ty můžou být vyjádřeny až 

třemi znaky. Povolena je většina speciálních symbolů s výjimkou písmen, číslic a diakritických znaků 

(´, ˇ, ¨, °, „ ,‘ , atp.).  

Následuje popis chování programu v některých klíčových případech. U každé situace bude 

zmíněn vstup, tzn. porovnávané formule, a obrázek výstupu programu. Na těchto příkladech uvidíme 
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všechny stavy, do kterých se program během porovnávání dvou formulí může dostat. Aby se formule 

shodovaly se skutečným tvarem, jakým by byly zapsány přímo do programu, budou jednotlivé logické 

spojky nahrazeny znaky -, +, *, > a =. 

6.1 Ukázky chyb 

V první řadě si ukažme, jaké chyby se mohou během kontroly syntaxe vyskytnout. I když 

všechny příklady počítají s chybou ve formuli B, může se stejně tak vyskytnout i ve formuli A, potom 

se bude lišit jen výpis místa, kde se chyba nachází.  

1. Předpokládejme následující situaci. Snažíme se porovnat tyto formule: 

 p+q 

 druhou formuli jsme nedopatřením nezadali 

 

 

Obrázek 6.1: Nenalezená výroková proměnná 

 

Program testuje výskyt výrokových proměnných. Pro spuštění fáze porovnání musí být zadána 

alespoň jednoduchá formule. V tomto případě program ve formuli B žádnou nenajde a ohlásí chybu. 

 

2. V dalším příkladu uvažujme tyto formule: 

 p+q 

 p++q 
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Obrázek 6.2: Chyba dvou operací 

 

Program při kontrole gramatiky narazí na dvě operace za sebou a ohlásí tuto chybu uživateli. 

 

3. V tomto případě se snažíme porovnat formule: 

 p+q 

 p+q+ 

 

 

Obrázek 6.3: Chyba umístění operace 

 

Program si během kontroly syntaxe všimne špatně umístěné logické spojky a chybu zobrazí 

uživateli. 

 

4. V této situaci porovnáváme tyto formule: 

 p+q 

 p+qr 
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Obrázek 6.4: Chyba chybějící operace 

 

Program vyžaduje pouze jeden znak pro výrokovou proměnnou, proto rozpozná chybu ve 

formuli B a zobrazí nalezenou chybu. 

 

 

5. V tomto příkladu uvažujme tyto formule: 

 p+q 

 (p+(q) 

 

 

Obrázek 6.5: Chyba závorek 

 

Všechny závorky musí být správně uzavřené. Program najde během kontroly gramatiky ve 

formuli B chybějící pravou závorku a chybu zobrazí uživateli. 

 

6. V posledním příkladu, týkajícího se vyhledání chyb, porovnáváme tyto formule: 

 p+q 

 p‘+q 

 



POPIS PROGRAMU 

 

 

 

 

36 

 

 

Obrázek 6.6: Chyba nepovoleného znaku 

 

Jediné znaky kromě písmen, které se v zápisu formule mohou vyskytovat, jsou znaky 

logických spojek upřesněné v nastavení programu. V tomto případě znak „ ‘ “ nereprezentuje žádnou 

logickou spojku a proto kontrola gramatiky končí chybovým hlášením o nepovoleném znaku ve 

formuli. 

6.2 Ukázky porovnání 

Následují příklady, které znázorňují různé postupy při samotném porovnání. V této fázi už 

počítáme s tím, že formule mají správný zápis a prošly kontrolou gramatiky. 

1. Porovnáváme tyto formule: 

 p+q 

 -(-p*-q) 

 

 

Obrázek 6.7: Porovnání modelů 

 

První věcí, kterou program udělá, je porovnání modelů formulí. Pokud se jejich modely 

shodují, není důvod pokračovat dále a může uživateli vypsat zprávu, že formule jsou ekvivalentní. 

 



POPIS PROGRAMU 

 

 

 

 

37 

 

2. Další příklad je podobný prvnímu: 

 p+q 

 -(-r*-s) 

 

 

Obrázek 6.8: Porovnání modelů 

 

Modely obou formulí jsou opět ekvivalentní. Na rozdíl od prvního příkladu se ale formule liší 

hodnotou výrokových proměnných a tato chyba je zobrazena uživateli. 

 

3. V dalším příkladu berme v úvahu tyto formule: 

 p+q 

 p*q 

 

 

Obrázek 6.9: Porovnání s chybou 
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V tomto případě program vyhodnotil nejmenší nalezenou velikost chyby. Tato chyba se odvíjí 

od rozdílu nejpodobnějších tvarů formulí, které jsou zobrazeny na konci výpisu. Zde nebylo nutné tyto 

tvary nijak upravovat. Uživatel dále vidí i seznam jednotlivých rozdílů, které byly nalezeny a jejich 

příspěvek do celkové chyby. 

 

4. V následující situaci porovnáváme tyto formule: 

 p+q 

 -(p+q) 

 

 

Obrázek 6.10: Porovnání s úpravou 

 

Na rozdíl od 2. případu zde není jedna z formulí v optimálním tvaru. Program u ní rozpozná 

De Morganův zákon a podle něj ji převede. Uživatel tuto úpravu může vidět jak v seznamu změn, 

které proběhly, tak i v záznamu o formulích, které se v konečném důsledku porovnávaly.  

 

5. V tomto příkladu porovnáváme dvě různě dlouhé formule: 

 p+q 

 p+q+r 

 



POPIS PROGRAMU 

 

 

 

 

39 

 

 

Obrázek 6.11: Porovnání různě dlouhých formulí 

 

Mezi rozdíly, které program hledá, jsou i chybějící výrokové proměnné a logické spojky. 

Mimo to samozřejmě také hledá chyby v nalezených částech, které jsou si podobné. Celkovou chybu 

a postup porovnání opět zobrazí uživateli. 
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7 Závěr 

V prvních kapitolách této bakalářské práce se čtenář mohl seznámit s teorií výroků a výrokové 

logiky. Byl popsán způsob vytváření výrokových formulí, společně s popisem jejich správné syntaxe 

a sémantiky. Také byl nastíněn postup, kterým se vyhodnocuje pravdivostní hodnota výrokových 

formulí. Dále byly představeny základní logické spojky, které se ve výrokové logice používají. 

Objasněny byly i rozdíly mezi nimi a vlastnosti, kterými se vyznačují. Nebylo opomenuto ani sepsání 

nejfamiliárnějších zákonů pro ekvivalentní převody ve výrokové logice. 

Po  teoretické části se nachází návrh a podrobný popis kroků algoritmu pro určení ekvivalence 

dvou výrokových formulí a určení případných rozdílů, které se mezi nimi nachází. Byl představen 

optimální způsob reprezentace formulí v programovacím jazyce, společně s popisem nalezení 

a provedení ekvivalentních úprav ve formuli. Tento algoritmus byl následně otestován pomocí jeho 

implementace na různorodém spektru výrokových formulí. Tímto testováním nebyla ověřena jen jeho 

funkčnost, ale také bylo dosaženo jeho optimalizace.  

V další části bakalářské práce věnované implementaci, se čtenář mohl blíže seznámit nejen se 

způsoby implementace jednotlivých kroků algoritmu, ale celého programu. Dále byly podrobně 

popsány jeho funkce a možnosti. Na několika příkladech byly představeny všechny možnosti, jakým 

se postup programu může ubírat. Součástí je také uživatelská příručka, detailně popisující práci 

s programem, která se nachází v příloze. 

Implementace odhalila v některých případech nesprávné vyhodnocení podobnosti. Samotné 

odchycení a převod zákonů De Morgana, implikace, ekvivalence a vlastností komutativity, asociace, 

idempotence a distributivity funguje bez výrazných nedostatků. Problémy nastaly až v samotném 

závěru algoritmu, kdy u některých porovnávaných formulí nebyly nalezeny nejoptimálnější způsoby 

zápisu formule. V některých situacích také došlo k nesprávnému vyhodnocení rozdílu, kdy nebyla 

nalezena chyba, která se ve formuli nacházela. Jedna z příčin tohoto nesprávného chování je velká 

různorodost formulí a jejich mnoha ekvivalentních způsobů zápisu, se kterou si algoritmus musí 

poradit.  

V budoucnu by se určitě mohl samotný krok algoritmu sloužící k porovnání formulí vylepšit 

a optimalizovat, aby nedocházelo k již zmíněným problémům. Dále by se program mohl rozšířit 

o výpis pravdivostního ohodnocení výrokové formule, čímž by se zvýšila informovanost uživatele 

o porovnávaných formulích, či nabídnout uživateli porovnání formulí načítaných ze souboru. V 

budoucnu by se mohla práce rozšířit i pro vyšší řády logických kalkulů, jako je například predikátová 

logika apod. 
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I 

 

Příloha A – Testované formule 
 

c+-(a*b)+-d+-(e*f)+-(g*h*i) 

(-a+-b)+(c+(d+-e+-f+-g)+-h)+-i 

   

(a*b*c)+(d*e)+f 

(f)+(c*b*a)+(e*d) 

   

-((a*b)*(c*d)) 

-a+-b+-c+-d 

   

-a*-b+c 

c+-(b+a) 

   

(a*b)+(a*c) 

a*(b+c) 

   

a*b*c*d+e+r*t*j 

e+a*d*c*b+t*j*r 

   

a*b*f+f*d*c 

f*(b*a+c*d) 

  

a*b*f+f*k*l*r 

f*(b*a+k*l*r) 

   

g*b*a+c+g*d*c*f 

g*(b*a+f*c*d)+c 

  

a*b*c*d+e*b*c*f 

b*c*(a*d+e*f) 

  

(a*b*f+f*k*l)*r 

f*(b*a+k*l)*r 

  

((a*f)+c)+((a*g)+e) 

(a*(f+g))+c+e 

  

((a*b*f*g)+c)*((a*b*f*g)+e) 

(g*a*b*f)+(c*e) 

  

a*b+b*a 

b*a 

  

((b*a)+c)+((a*b)+e) 

(a*b)+(c+e) 

  

a*a*a*b*c*b*c*a*c*b 

a*b*c 

   

a*a*a*b*c*b*c*a*c*b+d*a 

a*(c*b+d)
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a>-b 

-b+-a 

  

(a+b)>c+d 

(a>c+d)*(b>c+d) 

  

((a*b*f*h*i)+c*q)*((a*b*i*h*f)+e*q) 

(a*h*i*b*f)+(c*q*e*q) 

  

a>(b>c) 

(a*b)>c 

  

(a>b)>(a>c) 

a>(b>c) 

  

a>(b>c) 

b>(a>c) 

  

a>(b*c) 

(a>b)*(a>c) 

  

((a*b*c)+c)*((a*b*c)+e) 

(a*b*c)+(c*e) 

  

(a*b)+(a*c)>(a*d) 

-(a*(b+c))+(a*d) 

  

(a*b)+(a*c)+(a*d) 

a*(b+c+d)
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Příloha B – Uživatelská příručka 
 

1. První spuštění 
 

Samotný program nevyžaduje instalaci a velice snadno se ovládá. Následující kroky popisují 

první spuštění programu. 

1. Program se spouští dvojitým kliknutím na soubor FormulaComparator.exe. 

2. Protože se jedná o první spuštění tohoto programu na Vašem počítači, zobrazí se upozornění, 

informující o nenalezeném souboru s nastavením (viz. obr. B.1). Po kliknutí na tlačítko Ok 

dojde k automatickému vytvoření nového souboru s výchozím nastavením v adresáři 

s programem. Výchozí nastavení je zobrazeno na obrázku B.2. 

3. Další obrazovka představuje hlavní podobu aplikace (viz. obr. B.3). 

 
 

Obrázek B.1: Upozornění o nenalezeném nastavení 

 

 
 

Obrázek B.2: Obrazovka s výchozím nastavením



PŘÍLOHA B – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

 

 

IV 

 

 
 

Obrázek B.3: Hlavní obrazovka 

 

2. Rozhraní aplikace 
 

Na obrázku B.3 umístěném výše můžete vidět jednotlivé části aplikace. 

 Oblast formulí – slouží jako vstup pro program. Do těchto oblastí se vpisují požadované 

formule určené k porovnání. Každá z formulí se zapisuje samostatně. 

 Compare – toto tlačítko slouží ke spuštění procesu porovnávání zadaných formulí. 

 Log – tato oblast informuje uživatele o výsledku porovnání a o postupu, který program použil. 

Případné chyby se taktéž zobrazují v této oblasti. 

 

2.1.   Menu 

Na následujícím obrázku je znázorněna struktura menu. 
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Obrázek B.4: Struktura menu 

 

 Quit – ukončí aplikaci. 

 Errors and operations – tato možnost zobrazí nové okno (viz. obr. B.2), ve kterém je možné 

nastavit váhu chyb a zástupné znaky logických operací. 

 Measure time – po zaškrtnutí této možnosti bude program měřit čas potřebný k porovnání 

formulí. 

2.2.   Nastavení 

Tento obrázek popisuje jednotlivé části nastavení. 

 

 

Obrázek B.5: Obrazovka nastavení
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 Save – toto tlačítko slouží k uložení uživatelského nastavení do xml souboru do adresáře 

s programem. V případě chyby (např. z důvodu nemožnosti psát na disk) program používá 

výchozí nastavení (viz. B.2). 

 Cancel – po stisknutí tohoto tlačítka dojde k uzavření obrazovky s nastavením a změny, které 

byly provedeny, nebudou uloženy. 

 Oblast operací – tato oblast slouží k nastavení znaků pro logické operace. Operace mohou 

být zastoupeny skupinou znaků (max. 3). V případě použití nepovoleného nebo 

nepodporovaného znaku a pokusu o uložení dojde k vyvolání chyby (viz. B.5 – Chyba 

operace). 

 Oblast chyb – v této oblasti můžete každé chybě přiřadit určitou váhu. V případě použití 

nepovoleného nebo nepodporovaného znaku a pokusu o uložení dojde k vyvolání chyby (viz. 

B.5 – Chyba hodnoty). 

 Chyba operace – toto upozornění značí chybu v nastavení některé z operací. Může se 

zobrazit při pokusu o uložení. 

 Chyba hodnoty – toto upozornění značí chybu v nastavení některé z váhy chyb. Může se 

zobrazit při pokusu o uložení. 

 

3. Porovnání formulí 
 

Ke spuštění procesu na porovnání dvou výrokových formulí postupujte podle následujících 

kroků. Jak může ve výsledku takové porovnání vypadat, znázorňuje obrázek B.6. 

1. Do oblasti formulí vepište požadované formule. 

2. Klikněte na tlačítko Compare. 

3. O výsledku porovnání budete informováni v Logu, včetně postupu a případných chyb.



PŘÍLOHA B – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

 

 

VII 

 

 

Obrázek B.6: Příklad porovnání formulí 

 

 

 


