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Tablice logiczne,

czyli kwadratura wielu kół

… diagram, pusty u góry i na ko cu,
patrzył na ni ze swoj zimn logik .1
(Robert L. Forward: Dragon's Egg, 1980)
Diagramy Venna, najpopularniejsze z diagramów logicznych w pierwszym okresie ich rozwoju, i ich proste odmiany2 były przydatne do reprezentacji problemów i wnioskowa dla niewielkiej liczby zmiennych, zwykle najwy ej trzech. Klasyczny diagram Venna dla trzech
zmiennych jest najbardziej znan form tego diagramu, a wiele osób wr cz uwa a, e to jest
jedyny diagram Venna. Diagramy Venna dla wi kszej liczby zmiennych, których wymy lono
z czasem wiele rodzajów,3 bywaj estetycznie atrakcyjne, ale do rozumowa nie najlepiej si
nadaj – s trudne do narysowania bez specjalistycznych narz dzi, układ kombinacji zbiorów
jest w nich zawiły i nieczytelny – bardzo trudno nieraz okre li , do których z n zbiorów naley dany obszar elementarny. Ró ne kształty i rozmiary obszarów elementarnych wprowadzaj
dodatkowy „szum informacyjny”. Na szcz cie (czy te nieszcz cie), przez wiele dziesi cioleci od powstania diagramów Venna nie było potrzeby rozwi zywania zada logicznych z
wi ksz liczb zmiennych, a do elementarnych wnioskowa typu sylogistycznego czy dowodzenia tautologii logicznych z powodzeniem wystarczały trzy zmienne.
Sytuacja uległa zasadniczej zmianie około połowy zeszłego wieku, kiedy pojawiły si pierwsze cyfrowe układy elektroniczne, a w ko cu oparte na tej technice cyfrowe układy steruj ce i
komputery. Okazało si nagle, e działanie takich układów, w których przetwarzane informacje najpro ciej było kodowa dwoma stanami układu (np. „płynie pr d” – „nie płynie pr d”),
znakomicie da si opisywa formułami algebry logiki Boole’a, w której te wyst puj tylko
dwie warto ci – prawda i fałsz. Przypomniano sobie wtedy o diagramach logicznych, jako
mo liwym narz dziu operowania wyra eniami dla funkcji algebry logiki. Jak jednak wskazali my wy ej, klasyczne diagramy Venna nie najlepiej nadawały si do tego celu. Znacznie
wygodniejszy okazał si bardziej regularny sposób ich konstrukcji w postaci prostok tnej
tablicy logicznej. Zanim omówimy te tablice, sposób ich u ycia i zastosowania, musimy
wprowadzi kilka dodatkowych poj i oznacze stosowanych w tej dziedzinie.
Algebra Boole’a. Kilkakrotnie ju wspomniana4 algebra logiki, zwana te algebr Boole’a,5
powstała w połowie XIX w. jako próba zapisu problemów (pierwotnie z teorii zbiorów) w
postaci analogicznej do formuł algebraicznych, tak, aby wnioskowania dało si przeprowadza w ten sam sposób, jak rachunki algebraiczne. Próba si w zasadzie udała, daj c przy
okazji pocz tek nowej dziedzinie matematyki, zwanej algebr abstrakcyjn . Jednak zbytnie
upodobnienie przez Boole’a tej notacji do arytmetyki, jak np. zapis operacji negacji nie x
jako odejmowania (1 – x), spowodowało, e rachunki w tej notacji były zawiłe i długie, co
pocz tkowo hamowało akceptacj tej algebry. Z czasem notacj uproszczono i algebra Boole’a stała si podstaw nowoczesnej logiki matematycznej i niektórych innych dziedzin, jak
teoria zbiorów, kombinatoryka, teoria informacji, czy metamatematyka.
Z arytmetycznej notacji Boole’a pozostały jednak wci pewne elementy, u ywane zwłaszcza
w jej zastosowaniach technicznych, takich jak projektowanie cyfrowych układów elektronicznych. S to liczbowe oznaczenia warto ci logicznych prawda
1; fałsz
0 (pierwotnie 1 oznaczało zbiór uniwersalny, za 0 – zbiór pusty) i arytmetyczne oznaczenia i nazwy
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podstawowych operatorów logicznych: i
(iloczyn logiczny, symbol cz sto opuszczany,
jak przy mno eniu arytmetycznym); lub
+ (suma logiczna); Boole pierwotnie u ywał tu
dysjunkcji wykluczaj cej (nierównowa no ci) zamiast alternatywy (dysjunkcji wł czaj cej) i
na koniec nie x
x̄ (negacja). Tablica prawdy6 dla operatorów logicznych w tej notacji wygl da jak nast puje:
x1 x2 x̄ 1 x̄ 2 x1+ x2 x1x2 x1 y x1 ≡ x2 x1 x2 x1 | x2 x1 x2
0 0 1 1
0
0
1
1
0
1
1
0 1 1 0
1
0
1
0
1
1
0
1 0 0 1
1
0
0
0
1
1
0
1 1 0 0
1
1
1
1
0
0
0
Podstawowe prawa algebry Boole’a, oprócz definicji operatorów logicznych (o czym wi cej
poni ej) wygl daj jak nast puje:
Prawa wył czonego rodka: x + x̄ = 1; x x̄ = 0.
Prawa pochłaniania: x + x = x; x x = x; x + 1 = 1; x 1 = x; x + 0 = x; x 0 = 0.
Prawa rozdzielno ci: x (y + z) = x y + x z; x + y z = (x + y) (x + z).
Zauwa my istotnie ró ne własno ci operacji algebry Boole’a w stosunku do odpowiednich
operacji arytmetycznych (np. trzy z praw pochłaniania i drugie prawo rozdzielno ci s w arytmetyce fałszywe).
Funkcje przeł czaj ce. Je li mamy pewien ustalony zbiór warto ci, mo emy definiowa
funkcje, których argumenty, jak równie warto ci, mog przybiera warto ci z tego zbioru.
Dla dwuelementowego zbioru warto ci logicznych {0, 1} mo emy wi c definiowa funkcje
logiczne postaci f: {0, 1}n
{0, 1}, t.j. funkcje o warto ciach 0 lub 1 z n argumentami przyjmuj cymi tak e warto ci 0 lub 1. W technice cyfrowej nazywane s one funkcjami przeł czaj cymi, gdy słu do opisu układów wł czaj cych lub wył czaj cych ró ne podzespoły, z
warto ciami 0 i 1 interpretowanymi jako wył czenie (pr d nie płynie) lub wł czenie (pr d
płynie) odpowiednio, a nie jako warto ci logiczne fałszu i prawdy.
Przykład praktyczny. W wielu urz dzeniach technicznych i powszechnego u ytku (cyfrowe
zegarki elektroniczne, tablice informacyjne wind, panele sterowania radia, magnetowidu, kuchenki mikrofalowej, itp.) zachodzi potrzeba wy wietlania w mo liwie tani i prosty sposób
cyfr od 0 do 9. Najprostszy i najcz ciej stosowany wy wietlacz do tego celu składa si z
siedmiu sektorów w postaci kresek – odpowiednie zapalenie tych kresek powoduje wy wietlenie obrazu po danej cyfry, jak na rysunku:

Potrzebny jest zatem układ, który dla ka dej podanej cyfry ustali, które sektory maj zosta
zapalone. Dla ka dego sektora trzeba wi c okre li wła ciw funkcj o warto ciach 0 (nie
zapala sektora) lub 1 (zapali sektor), której argumentem jest kod po danej cyfry. Je li na
wej ciu układu pojawiaj si kody cyfr do wy wietlenia w postaci liczb binarnych (wi c zerojedynkowych), to potrzebujemy siedmiu funkcji przeł czaj cych czterech zmiennych (do za92

kodowania cyfr 0 – 9 potrzeba czterech cyfr binarnych). Patrz c na rysunek powy ej, mo emy łatwo napisa tablic prawdy dla tych funkcji:
cyfra

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

x1 x2 x3 x4 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7
0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1
0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0
0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 - - - - - - 1 1 0 0 - - - - - - 1 1 0 1 - - - - - - 1 1 1 0 - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - -

Dla kodów binarnych odpowiadaj cych liczbom spoza zakresu 0 – 9 warto ci funkcji s w
zasadzie nieokre lone – zakłada si , e takie kody nigdy si na wej ciu nie pojawi . W praktycznym układzie jeden z nich mo na wykorzysta jako sygnał „nie wy wietlaj adnej cyfry”
– w tym przypadku wykorzystano do tego celu kod 10X = 1010II. W praktyce bardzo cz sto
wyst puj takie cz ciowo okre lone funkcje – ich warto ci dla niektórych kombinacji wartoci argumentów s nieokre lone lub nieistotne.
Funkcje przeł czaj ce (2). Z uwagi na sko czon liczb mo liwych warto ci funkcji i argumentów, dla ka dego
n istnieje sko czona liczba ró nych funkcji przeł czaj cych, a mian
nowicie dokładnie 22 . I tak np. dla dwu zmiennych mamy 16 ró nych funkcji (ponumerowanych od 0 do 15 odpowiednio do ci gu warto ci funkcji dla kolejnych kombinacji argumentów). Kilka z nich jest banalnych, jak np. funkcje stałe: f0(x1, x2) = 0; f15(x1, x2) = 1 i argumenty: f12(x1, x2) = x1; f10(x1, x2) = x2. Inne to np. podstawowe operacje logiczne: f8(x1, x2) =
x1 x2 lub f14(x1, x2) = x1 + x2, itd., zob. tablic prawdy powy ej. Funkcje te mo na opisywa za
pomoc tablic prawdy lub diagramów Johnstona7, lub te za pomoc formuł algebry Boole’a.
Ten ostatni zapis ma t zalet , e zwykle bezpo rednio odpowiada strukturze układu cyfrowego realizuj cego dan funkcj .8 W klasycznym systemie konstrukcji układów cyfrowych mamy do dyspozycji trzy standardowe układy (zwane bramkami logicznymi) realizuj ce negacj ,
iloczyn logiczny (koniunkcj ) i sum logiczn (alternatyw ):9

Je li przedstawimy np. dysjunkcj wykluczaj c (nierównowa no ) x1 / x2 w postaci odpowiedniej formuły: f6(x1, x2)
= x̄ 1 x2 + x1 x̄ 2, to układ j realizuj cy b dzie wygl dał tak:

≡/

I tutaj dochodzimy do istoty problemu zastosowania tablic
logicznych w projektowaniu układów cyfrowych. Otó dan funkcj przeł czaj c , zwłaszcza
bardziej zło on (o wi kszej liczbie zmiennych ni dwie), mo na przedstawi za pomoc wie93

lu ró nych, ale równowa nych formuł logicznych, którym mog odpowiada układy o ró nej
zło ono ci (mierzonej np. liczb potrzebnych bramek logicznych). Poniewa ka dy układ
kosztuje (zwłaszcza w pocz tkowym okresie rozwoju techniki cyfrowej ceny, a tak e i rozmiary bramek logicznych były do spore), zachodzi potrzeba znajdowania dla funkcji logicznych wyra e o mo liwie najmniejszej zło ono ci. Zagadnienie znajdowania takich wyra e , zwane problemem minimalizacji funkcji przeł czaj cych, okazało si trudne. Teoretycznie mo na to robi metodami algebraicznymi, przekształcaj c wyra enie logiczne dla
danej funkcji zgodnie z prawami algebry Boole’a, lecz metoda ta jest bardzo niepraktyczna ze
wzgl du na zło ono takich formuł, wielk liczb potrzebnych przekształce i brak jednoznacznych reguł okre laj cych, w jaki sposób nale y przekształca formuł , aby uległa ona
uproszczeniu. Zwłaszcza w sytuacji, gdy cz sto aby dan formuł bardziej upro ci , trzeba j
najpierw skomplikowa …
Poka my to na elementarnym przykładzie. We my funkcj „kreska Sheffera” x1 | x2 (w układach cyfrowych zwan bramk NAND). Jak mo na odczyta z tablicy prawdy powy ej, tzw.
kanoniczna posta alternatywna tej funkcji (co to jest i jak j odczyta z tablicy – zob. poniej) to f7(x1, x2) = x̄ 1 x̄ 2 + x̄ 1 x2 + x1 x̄ 2. Ta posta formuły wymaga do realizacji 6 bramek (2
negacje, 3 iloczyny i 1 sum ). Próbuj c j upro ci , zastosujmy prawo rozdzielno ci do
pierwszych dwóch składników, a potem prawa wył czonego rodka i pochłaniania: f7(x1, x2) =
x̄ 1 (x̄ 2 + x2) + x1 x̄ 2 = x̄ 1 + x1 x̄ 2. Uzyskana formuła jest prostsza, wymaga tylko 4 bramek (2
negacje, 1 iloczyn i 1 suma). Co wi cej, nie da si jej dalej upraszcza , przynajmniej bezporednio. Albowiem, aby uzyska jeszcze prostsze wyra enie, w pierwszym kroku przekształcenia nale y najpierw formuł bardziej skomplikowa , u ywaj c jednego z praw pochłaniania
(w drug stron ): f7(x1, x2) = x̄ 1 x̄ 2 + x̄ 1 x2 + x̄ 1 x̄ 2 + x1 x̄ 2 = x̄ 1 (x̄ 2 + x2) + x̄ 2 (x̄ 1 + x1) = x̄ 1 + x̄ 2.
Ta formuła wymaga ju tylko 3 bramek (2 negacje, 1 suma). Stosuj c do niej prawo de Morgana mo emy dalej uzyska posta f7(x1, x2) = x1 x 2 , wymagaj c tylko dwu bramek (iloczynu i negacji).
Okazało si jednak, e do tego celu mo na zaprz c odpowiedni diagram – tablic logiczn .
Tablice logiczne. Ka dy obszar elementarny na diagramie Venna odpowiada jednej kombinacji nale enia i nienale enia punktów tego obszaru do ka dego ze zbiorów tworz cych diagram. W interpretacji zbiorów na diagramie Venna jako zmiennych logicznych (diagram
Johnstona10) przynale no do zbioru oznacza, e dana zmienna logiczna ma warto 1
(prawda), nienale enie do zbioru oznacza warto 0 (fałsz) odpowiedniej zmiennej. Zaznaczaj c na diagramie Venna te warto ci
w odpowiednich obszarach elementarnych otrzymamy co w rodzaju diagramowej tablicy prawdy, jak na przykładzie obok. Na drugim rysunku pokazane
s warto ci dziesi tne liczb binarnych
opisuj cych obszary.
Zaznaczaj c (np. kolorem) obszary elementarne odpowiadaj ce kombinacjom warto ci
zmiennych, dla których jaka funkcja logiczna jest prawdziwa, otrzymamy jej obraz na diagramie Venna. Na przykład, je li zaznacza b dziemy te pola kolorem szarym, to diagram
powy ej przedstawi nam funkcj trzech zmiennych f160(x1, x2, x3) = x1 x2 x3 + x1 x̄ 2 x3 = x1 x3.
Jak ju jednak wspomnieli my, działania na takich diagramach nie s wygodne, zwłaszcza dla
wi kszej liczby zmiennych, gdy ró ne kształty i rozmiary pól i rosn ce wraz z liczb obszarów problemy z okre leniem do jakich zbiorów dany obszar nale y, a do jakich nie, mocno te
94

działania utrudniaj . Nale ało wi c znale sposób bardziej regularnego rozmieszczenia tych
2n kombinacji warto ci zmiennych, ni na to pozwala klasyczny diagram Venna. Jedn z mo liwo ci było wykorzystanie prostego i regularnego tworu geometrycznego – wielowymiarowej kostki o jednostkowej kraw dzi. Je li jeden jej naro nik umie ci w pocz tku układu
współrz dnych (0, 0, …, 0), a przeciwległy naro nik w punkcie o wszystkich współrz dnych
jedynkowych (1, 1, …, 1), to naro niki kostki b d miały współrz dne odpowiadaj ce dokładnie wszystkim 2n kombinacjom warto ci zmiennych logicznych odpowiadaj cych osiom
układu współrz dnych. Konstrukcje dla n = 1, 2, 3, i 4 pokazuje rysunek:

Hiperkostka 4-wymiarowa pokazana jest tak e po prawej bez oznacze współrz dnych wierzchołków, aby unaoczni wyra niej jej struktur . Jak wida na rysunku, koncepcja ta (cho
okazała si u yteczna teoretycznie), nie prowadzi do uzyskania diagramów wygodnych w
u yciu. Nale ało poszuka sposobu regularnego „rozpłaszczenia” wielowymiarowej kostki na
płaszczy nie. Pomysł podsun ła struktura prostok tnego diagramu Carrolla.11 Sposób uzyskania prostok tnej postaci diagramu (o nieco innej strukturze ni diagram Carrolla) przez
stopniowe przekształcanie klasycznego diagramu Venna dla 4 zmiennych pokazuje rysunek.
Ró ne kreskowanie prostok tów odpowiadaj cych poszczególnym czterem zmiennym wprowadzono dla ich rozró nienia w sytuacji pokrywania si cz ci ich konturów.

Prostok tn tablic logiczn tego typu zaproponował w 1952 Veitch12 (nazwano j wi c kart
Veitcha). Wkrótce potem Karnaugh13 zmodyfikował j w sposób ułatwiaj cy jej zastosowanie
do minimalizacji funkcji logicznych mniejszej liczby zmiennych (do 4). Jego tablice logiczne,
zwane tak e mapami Karnaugha, były przez długi okres podstawowym narz dziem pracy
projektantów układów przeł czaj cych. Jaki czas potem okazało si zreszt , e tablic logiczn (w formie jak u Veitcha) wynalazł du o wcze niej ameryka ski logik Marquand.14
Opisał j ju w 1881 r., a wi c ledwie rok po publikacji artykułu Venna o jego diagramach, i
to w tym samym angielskim czasopi mie, co Venn swoje diagramy.15 Tak jak to bywało z
wieloma wa nymi innowacjami przed i po Marquandzie, pomysł Marquanda został całkowicie zapomniany i trzeba go było odkrywa na nowo po 70 latach. Podobne tablice proponowało na pocz tku XX w. tak e dwóch innych autorów, ale te nie zostali zauwa eni.16 W latach
60-tych ubiegłego wieku inn modyfikacj diagramu Marquanda-Veitcha, ułatwiaj c jego
u ywanie dla wi kszej liczby zmiennych, zaproponował Michalski.17 Ostatecznie najcz ciej
u ywanymi wersjami tablic logicznych stały si mapy Karnaugha i diagramy Michalskiego,18
porównane z tablicami Marquanda na rysunku poni ej (dla n = 4):
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Numery pól diagramów s dziesi tkowymi wersjami zero-jedynkowych kombinacji warto ci
odpowiednich zmiennych. Ich rozło enie w diagramach pokazuje ró nice struktury ró nych
typów tablic logicznych. Diagram Marquanda pokazano w formie, w jakiej Marquand u ył go
jako panelu odczytu wyników w swojej maszynie logicznej.19 Marquand u ywał du ych liter
do zmiennych, a małych liter do ich negacji. Diagram Michalskiego podano z pełnym opisem;
zwykle u ywa si wersji uproszczonej, jak to robimy poni ej.
Minimalizacja funkcji przeł czaj cych. By móc u ywa tablic logicznych do minimalizacji funkcji logicznych, musimy umie tłumaczy formuły logiczne definiuj ce te funkcje na
odpowiedni obraz na tablicy logicznej i odwrotnie. Do tego celu b dzie nam potrzebne poj cie postaci normalnej funkcji logicznej. Ka d funkcj logiczn mo na przekształci do postaci sumy logicznej iloczynów logicznych zmiennych i ich negacji (posta alternatywna), a
tak e do postaci iloczynu logicznego sum logicznych zmiennych i ich negacji (posta koniunkcyjna). Dana funkcja mo e mie wiele równowa nych postaci normalnych, o ró nej
zło ono ci. Nasza przykładowa funkcja Sheffera ma m.in. takie dwie postacie alternatywne,
jak podano wy ej: f7(x1, x2) = x̄ 1 x̄ 2 + x̄ 1 x2 + x1 x̄ 2 = x̄ 1 + x1 x̄ 2. Natomiast posta koniunkcyjn
ma tylko jedn : f7(x1, x2) = x̄ 1 + x̄ 2 (i jest ona jednocze nie jej jeszcze inn postaci alternatywn ). Najbardziej zło one z postaci normalnych (osobno alternatywnych i koniunkcyjnych)
nazwano postaciami kanonicznymi (odpowiednio alternatywn i koniunkcyjn ). Odznaczaj
si one tym, e ka dy iloczyn logiczny w kanonicznej postaci alternatywnej (lub suma logiczna w kanonicznej postaci koniunkcyjnej) zawiera wszystkie n zmiennych, niektóre ewentualnie zanegowane. Istnieje bezpo rednia odpowiednio mi dzy postaci kanoniczn formuły
funkcji a tablic prawdy dla tej funkcji. Mianowicie ka demu wierszowi tablicy, w którym
funkcja ma warto 1 odpowiada jeden iloczyn jej kanonicznej alternatywnej postaci normalnej, a ka demu wierszowi z warto ci 0 funkcji – jedna suma logiczna jej kanonicznej koniunkcyjnej postaci normalnej. To, które zmienne w tym iloczynie (lub sumie) s zanegowane, okre la kombinacja warto ci argumentów odpowiadaj ca temu wierszowi tablicy: w
postaci alternatywnej negacji odpowiada warto 0, a w postaci koniunkcyjnej – warto 1.
Tak to b dzie wygl dało dla naszego przykładu funkcji Sheffera:

x1 x2 x1 | x2 iloczyny
0
0
1
1

0
1
0
1

1
1
1
0

x̄ 1 x̄ 2
x̄ 1 x2
x1 x̄ 2
-

sumy
x̄ 1 + x̄ 2

Poniewa tablice logiczne s po prostu tablicami prawdy, w których rol wierszy pełni kratki
tablicy, to samo mo na przedstawi na tablicy logicznej (Karnaugha), podanej obok tabeli.
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Przykład praktyczny (2). Mo emy teraz, maj c pełn tablic prawdy, przedstawi funkcje
opisuj ce układ sterowania wy wietlacza. Oto, przykładowo, dwie z nich (s1 i s5; kreski „–”
oznaczaj nieokre lone warto ci funkcji):

Minimalizacja funkcji przeł czaj cych (2). Pozostało nam jeszcze tylko jedno: jak przedstawia na tablicy logicznej inne postacie normalne (nie kanoniczne) i jak znajdowa na tablicy minimalna posta normaln . Okazuje si , e iloczynom zmiennych (prostych i zanegowanych) lub ich sumom odpowiadaj pewne okre lone grupy kratek tablicy logicznej. Grupy te
maj charakterystyczne kształty łatwe do rozpoznania na tablicy, a ich rozmiary (liczba kratek) nie s dowolne: jest to zawsze pot ga dwójki – 2, 4, 8, 16, …) . Wygoda u ycia mapy
Karnaugha bierze si st d, e na niej grupy te składaj si zawsze z pól s siednich (przy czym
przyjmuje si , e s siednie s tak e kratki na brzegu mapy umieszczone po przeciwległych jej
stronach). Niestety, własno ta nie zachodzi dla map Karnaugha przy liczbie zmiennych
wi kszej ni 4. Dla innych tablic logicznych, np. dla diagramu Michalskiego, grupy niekoniecznie składaj si z kratek s siednich, ale ich kształty tak e s na tyle charakterystyczne,
e stosunkowo łatwo daj si rozpozna . Dla porównania, przykłady grup odpowiadaj cych
kilku iloczynom (sumom) logicznym pokazano na rysunku na mapie Karnaugha i diagramie
Michalskiego. Pokazano tak e (szarym kolorem) przykłady grup nieprawidłowych, którym
nie odpowiadaj adne proste iloczyny czy sumy zmiennych. Algebraiczne formuły dla tych
grup podano tu w formie koniunkcji, jakby to były jedynki funkcji.
Na diagramie Michalskiego ró ne gruboci linii pomagaj w rozpoznaniu właciwych grup. Staje si to szczególnie
istotne dla wi kszej liczby zmiennych,
wtedy bowiem struktura mapy Karnaugha traci swoj prostot . Mianowicie,
cz
grup przestaje si składa z kratek
s siednich, gdy obszary odpowiadaj ce
niektórym zmiennym przestaj by spójne. Np. mapa Karnaugha dla 6 zmiennych składa si z czterech map dla 4 zmiennych uło onych jak 4 kratki mapy dla dwu zmiennych, przy czym niektóre z nich s jeszcze u yte w
odbiciu zwierciadlanym, aby kratki dodatkowych dwóch zmiennych stały si s siednie. Mimo
to obszary zmiennych x3 i x6 dalej pozostaj niespójne, w rezultacie czego niektóre grupy zawieraj ce te zmienne staj si równie niespójne, podobnie, jak niektóre grupy na diagramie
Michalskiego. Ta niejednolito kształtów znacznie utrudnia u ywanie map Karnaugha dla
wi kszej liczby zmiennych, podczas gdy na diagramach Michalskiego diagramowe reguły
tworzenia grup s zawsze takie same,20 niezale nie od liczby zmiennych. Pokazuje to porównanie kształtu kilku przykładowych grup na obu tych diagramach dla 6 zmiennych poni ej.
Kolorem ciemnoszarym zaznaczono przykłady grup nieprawidłowych, a jasnoszarym – roz-
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ł czne obszary odpowiadaj ce zmiennej x3 na mapie Karnaugha. Dla zmiennej x6 obszary
takie maj ten sam kształt, tylko ustawione s pionowo.

Im wi ksza grupa, tym krótsze (zawieraj ce mniejsz liczb zmiennych) wyra enie (iloczyn
lub suma) przez ni reprezentowane. Co za tym idzie, podstawowy sposób minimalizacji
funkcji przeł czaj cych polega na tym, by znale najmniejszy zestaw jak najwi kszych grup
na tablicy logicznej, których suma (dla postaci alternatywnej) lub iloczyn (dla postaci koniunkcyjnej) jest poprawn postaci normaln danej funkcji. Dla postaci alternatywnej w grupy nale y ł czy wył cznie te kratki, w których funkcja ma warto 1 (jedynki funkcji; grupy
takie nazwano prostymi implikantami funkcji), a dla postaci koniunkcyjnej – kratki o warto ci
0 (zera funkcji; grupy zer nazywaj si tutaj prostymi implicentami funkcji). Je li implikanty
pokryj wszystkie jedynki funkcji (i adnego zera!), to ich suma równa si naszej funkcji. To
samo zachodzi w postaci koniunkcyjnej – implicenty musz pokry wszystkie zera (i adnej
jedynki), a wtedy ich iloczyn daje nam nasz funkcj . St d procedura znalezienia takiej minimalnej postaci normalnej funkcji nazywa si cz sto problemem pokrycia. Problemy tego
typu wyst puj tak e w wielu innych dziedzinach i s to w ogólnym przypadku problemy o
du ej zło ono ci obliczeniowej (liczba potrzebnych operacji ro nie wykładniczo ze wzrostem
liczby zmiennych n). Dla wi kszej liczby zmiennych stosuje si zatem cz sto algorytmy
przybli onej minimalizacji, daj ce rozwi zania znacznie mniejszym kosztem obliczeniowym,
cho niekoniecznie ci le minimalne. Jednym z lepszych algorytmów tego rodzaju jest klasyczny ju algorytm AQ Michalskiego, który oprócz w przybli eniu minimalnego pokrycia
podaje tak e dosy dokładne oszacowanie bł du (odległo ci od minimum).21
Oprócz przedstawionej minimalizacji postaci alternatywnej lub koniunkcyjnej, na tablicach
logicznych mo na tak e minimalizowa inne rodzaje układów przeł czaj cych, np. trójpoziomowe układy zbudowane za pomoc bramek NOR (negacja sumy, strzałka Peirce’a) lub
NAND (negacja iloczynu, kreska Sheffera),22 a tak e wykonywa ró ne inne operacje, jak np.
analiza układów przeł czaj cych pod k tem mo liwo ci wyst pienia w nich pewnych rodzajów bł dów (np. tzw. „hazardu”).
Przykład praktyczny (3). Wykonajmy wi c minimalizacj naszych przykładowych funkcji
s1 i s5. Ich pokrycia minimalne pokazuje rysunek.
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Przedstawiono zarówno posta alternatywn jak i koniunkcyjn (implicenty tej ostatniej zaznaczono szarym kolorem), na mapie Karnaugha i na diagramie Michalskiego. Fakt nieokrelono ci funkcji pozwala cz sto na wi ksze uproszczenie wyra enia dla tej funkcji, gdy wybrane warto ci nieokre lone mo emy zaliczy albo do zer, albo do jedynek funkcji, zale nie
od tego, jak nam jest wygodniej przy tworzeniu grup komórek tablicy. Wida to dla funkcji s1
powy ej – jej implikanty i implicenty zachodz na siebie (oczywi cie, mog to robi bezkarnie tylko na polach z warto ci nieokre lon funkcji), a co za tym idzie posta alternatywna i
koniunkcyjna przedstawiaj ró ne funkcje (s1a ≠ s1k). Uzyskane w ten sposób postacie funkcji
s funkcjami okre lonymi – jednymi z wielu funkcji zgodnych z nasz pierwotn funkcj dla
tych kombinacji warto ci argumentów, dla których jest ona okre lona:

s1a(x1, x2, x3, x4) = x1 x̄ 3 + x2 x4 + x̄ 1 x3 + x̄ 2 x̄ 3 x̄ 4 (lub + x̄ 1 x̄ 2 x̄ 4);
s1k(x1, x2, x3, x4) = (x1 + x2 + x3 + x̄ 4) (x̄ 2 + x3 + x4) (x̄ 1 + xx̄ 3).
Minimalna posta alternatywna s1a ma dwa równowa ne warianty ró ni ce si ostatnim składnikiem. Pojawianie si wielu równowa nych wariantów wyra enia funkcji zdarza si przy
minimalizacji dosy cz sto. W tym przypadku, gdy minimalizujemy jednocze nie kilka (tu –
siedem) funkcji tych samych argumentów, wybór wariantu podyktowany jest zwykle wyst powaniem takich samych składników w kilku funkcjach. Je li popatrzymy na funkcje s5 (tutaj
mamy s5a = s5k, gdy implikanty i implicenty nie zachodz na siebie):

s5a(x1, x2, x3, x4) = x̄ 2 x̄ 3 x̄ 4 + x̄ 1 x3 x̄ 4 =
s5k(x1, x2, x3, x4) = x̄ 4 (x̄ 2 + x3) (x̄ 1 + xx̄ 3),
to zauwa ymy wyst powanie jednego ze składników pierwszego wariantu funkcji s1a w wyraeniu dla funkcji s5a, zatem ten wariant funkcji s1a bardziej opłaca si wybra . W ten sposób
jedna bramka realizuj ca iloczyn x̄ 2 x̄ 3 x̄ 4 b dzie mogła zosta wykorzystana w obu funkcjach.
Podobnie powtarza si suma (x̄ 1 + xx̄ 3), wi c jej bramka te mo e by podwójnie wykorzystana.
Minimalizacj pozostałych pi ciu funkcji pozostawiamy jako wiczenie dla czytelnika. Ciekawy wynik uzyskamy dla funkcji s6: posta alternatywna i koniunkcyjna s dla niej identyczne (jak dla funkcji Sheffera analizowanej na pocz tku). Wyniki tej minimalizacji, zrealizowane ł cznie jako jeden układ cyfrowy o siedmiu wyj ciach, mo na zastosowa do sterowania wy wietlaczem cyfr.
Diagram GLD. Michalski uogólnił swój diagram logiczny do postaci pozwalaj cej reprezentowa funkcje o argumentach maj cych wi cej ni dwie warto ci.23 Nosi on nazw diagramu
GLD (Generalized Logic Diagram) i znajduje zastosowania w rozpoznawaniu obrazów, maszynowym uczeniu si (gdzie słu y do upraszczania opisów poj , których uczy si komputer), w wizualizacji wiedzy,24 itp.
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Drzewa decyzyjne. Tablice logiczne przedstawione powy ej to jeszcze nie ostatnie słowo w
dziedzinie diagramów logicznych. W miar rozwoju techniki cyfrowej i komputerowej w
oparciu o układy scalone wielkiej skali integracji, minimalizacja liczby bramek logicznych
przestała by kluczowym zagadnieniem, bo w układach tych mieszcz si z powodzeniem nawet setki tysi cy bramek, a ich jednostkowy koszt staje si niewielki. Wa niejsze staj si
zagadnienia niezawodno ci, mo liwo ci łatwego projektowania i realizacji procesu produkcji
układu, budowa układów z regularnych struktur komórkowych pozwalaj cych realizowa
dowolne funkcje za pomoc niewielkich modyfikacji poł cze , mo liwo operowania funkcjami wielu zmiennych (zło ono tablic prawdy czy tablic logicznych ro nie wykładniczo
wzgl dem liczby zmiennych), itp. Tak e coraz wi cej układów zacz to projektowa komputerowo. Do tych celów tablice logiczne nie najlepiej si nadawały, dokonała si wi c kolejna
zmiana reprezentacji diagramowej: opracowano tzw. drzewa decyzyjne. W u yciu jest wiele
rodzajów tych drzew. Nie b dziemy ich tu szczegółowo omawia z braku miejsca, przedstawimy tylko ogóln zasad ich budowy.
Drzewa decyzyjne maj podobn histori , jak tablice Marquanda: zaproponował je Macfarlane ju w roku 1885.25 Zostały one potem zapomniane na dziesi tki lat, by zosta ponownie
odkryte w 1959 roku,26 ulepszone i szerzej rozpropagowane w drugiej połowie lat siedemdziesi tych ubiegłego wieku27 i u yte dopiero zupełnie niedawno w komputerowym projektowaniu układów cyfrowych.28 Zacznijmy od propozycji Macfarlane’a. „Wyprostował” on
tablic Marquanda do postaci liniowego ci gu kratek, natomiast opis przynale no ci kratek do
odpowiednich zmiennych logicznych przedstawił w postaci drzewa, podobnie jak na rysunku
poni ej dla czterech zmiennych:

To jest pełne drzewo dla przedstawionej funkcji. Ma ono zło ono wykładnicz wzgl dem
liczby zmiennych (tak jak tablice prawdy czy zwykłe tablice logiczne). W praktyce stosuje si
wi c drzewa zredukowane (otrzymywane przez stosowanie dwóch prostych diagramowych
reguł redukcji), jak podano obok dla tej samej funkcji, w
dwu wariantach zapisu.
Przez odpowiedni dobór kolejno ci zmiennych w drzewie mo na w ten sposób uzyska dla wi kszo ci funkcji
reprezentacje, które nie maj zło ono ci wykładniczej.
Dalsze modyfikacje i ulepszenia daj jeszcze lepsze
rezultaty.29
Kolejnym etapem rozwoju drzew decyzyjnych s najnowsze diagramy dla projektowania
układów do oblicze kwantowych.30 Nie potrafimy co prawda jeszcze fizycznie budowa
komputerów kwantowych, ale metody ich projektowania i komputerowej symulacji s ju
nie le zaawansowane.
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