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7. Wyk!ad 7: Nierozstrzygalno"# rachunku predykatów

Logiki predykatów jest nierozstrzygalna. Dok!adniej, nierozstrzygalny jest nast"puj#cy problem decy-
zyjny: Czy dana formu!a logiki pierwszego rz"du jest tautologi#? Aby wykaza$, %e tak jest, pos!u%ymy
si" nierozstrzygalno&ci# problemu stopu dla maszyn Turinga.
Przypomnijmy, %e maszyna Turinga jest abstrakcyjnym modelem komputera, sk!adaj#cym si" z nie-
sko'czenie d!ugiej ta&my podzielonej na pola. Ka%de pole mo%e znajdowa$ si" w jednym z N stanów.
Maszyna zawsze jest ustawiona nad jednym z pól i znajduje si" w jednym z M stanów. Zale%nie od
kombinacji stanu maszyny i pola maszyna zapisuje now# warto&$ w polu, zmienia stan, a nast"pnie mo%e
przesun#$ si" o jedno pole w prawo lub w lewo. Ka%d# z takich operacji nazywamy rozkazem. Maszyna
Turinga jest sterowana list# zawieraj#c# dowoln# liczb" takich rozkazów. N i M s# dowolnymi liczbami
sko'czonymi. Lista rozkazów dla maszyny Turinga mo%e by$ traktowana jako jej program.
Formalnie, maszyn" Turinga nad alfabetemA definiujemy jako uporz#dkowan# pi#tk"M = (!, Q, !, q0, qf ),
gdzie:

• ! jest sko'czonym alfabetem, zawieraj#cym A oraz symbol B /! A,
• Q jest sko'czonym zbiorem stanów,
• q0 ! Q jest stanem pocz#tkowym,
• qf ! Q jest stanem ko'cowym,
• ! : (Q \ {qf})"! # !"Q" {$1, 0, +1} jest funkcj# przej&cia.

Zak!adaj#c, %e zbiory ! i Q s# roz!#czne, mo%na zdefiniowa$ konfiguracj! maszyny jako s!owo postaci
wqv, gdzie q ! Q oraz w, v ! !, przy czym uto%samiamy konfiguracje wqv i wqvB. Interpretacja tej
definicji jest nast"puj#ca: ta&ma maszyny jest niesko'czona w prawo. Na pocz#tku ta&my zapisane jest
s!owo wv, dalej w prawo s# same blanki, a g!owica maszyny ”patrzy” na pierwszy znak na prawo od
w. Konfiguracj" postaci Cw = q0w, gdzie w ! A!, nazywamy pocz"tkow", a konfiguracj" postaci wqfv
nazywamy ko#cow" lub akceptuj"c".
Relacj" #Mna konfiguracjach definiujemy nast"puj#co:

• Je&li !(q, a) = (b, p, +1) to wqav #M wbpv;
• Je&li !(q, a) = (b, p, 0) to wqav #M wpbv;
• Je&li !(q, a) = (b, p,$1) to wcqav #M wpcbv oraz qav #M pbv (gdy ruch w lewo jest niemo%liwy.)

Symbolem!M oznaczamy przechodnio-zwrotne domkni"cie relacji#M. Je%eli Cw !M C ", gdzie C " jest
konfiguracj# akceptuj#c# to mówimy, %e maszyna akceptuje s!owo w.
Problem stopu mo%na równowa%nie sformu!owa$ nast"puj#co: czy dana maszyna Turinga akceptuje
s!owo puste?

Lemat 20. Niech " oznacza koniunkcj" nast"puj#cych formu!
• %y¬P (y, c),
• %x&yP (x, y),
• %x%y(P (x, y) # R(x, y)),
• %x%y%z(R(x, y) # (R(y, z) # R(x, z))),
• %x¬R(x, x).

Formu!a " jest zdaniem. Zdanie to jest spe!nialne, a ka$dy jego model A zawiera niesko%czony ci#g
ró$nych elementów cA = a0, a1, a2, . . . takich $e (ai, ai+1) ! PA dla ka$dego i.

Dowód pozostawiamy jako $wiczenie.

Twierdzenie 22. Nie istnieje algorytm rozstrzygaj#cy, czy dana formu!a logiki predykatów jest tauto-
logi#.
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Dowód. Naszym celem jest efektywna konstrukcja, która dla dowolnej maszyny Turinga M utworzy
formu!" #M o nast"puj#cej w!asno&ci:

M akceptuje s!owo puste wtedy i tylko wtedy, gdy #M jest tautologi#.

St#d natychmiast wynika teza twierdzenia. W przeciwnym razie taka konstrukcja pozwala!aby bowiem
na rozstrzyganie problemu stopu. W istocie, wygodniej b"dzie skonstruowa$ tak# formu!" #M, %e

M zap"tla si" na s!owie pustym wtedy i tylko wtedy, gdy #M jest spe!nialna,

i na koniec przyj#$ #M = ¬#M. J"zyk, w którym zapiszemy nasz# formu!", b"dzie zale%a!a od maszyny
M. Sk!ada si" on z:

• jednoargumentowych symboli relacyjnych Sq, dla wszystkich stanów q ! Q;
• dwuargumentowych symboli relacyjnych Ca, dla wszystkich symboli a ! !;
• dwuargumentowego symbolu relacyjnego G;
• sta!ej c i symboli P i Q wyst"puj#cych w formule " z Lematu.

Formu!a #M jest koniunkcj# z!o%on# z wielu sk!adowych, które teraz opiszemy. Pierwsz# sk!adow#
jest formu!a " z Lematu. Ka%dy model tej formu!y zawiera ró%nowarto&ciowy ci#g a0, a1, a2, . . ., który
pos!u%y nam jako substytut ci#gu liczb naturalnych (o elemencie ai my&limy jak o liczbie i). Intuicyjny
sens formu! atomowych naszej sygnatury jest taki:

• Formu!" Sq(x) czytamy: po x krokach obliczenia maszyna jest w stanie q.
• Formu!" G(x, y) czytamy: po x krokach g!owica maszyny znajduje si" w pozycji y.
• Formu!" Ca(x, y) czytamy: po x krokach na pozycji y znajduje si" symbol a.

Dalsze sk!adowe naszej formu!y #M s# tak dobrane, aby ka%dy jej model reprezentowa! niesko'czone
obliczenie maszyny zaczynaj#ce si" od s!owa pustego. Oto te sk!adowe:
(1) Sq0(c) 'G(c, c) ' %xCB(c, x);
(2) %x(

!
q#Q Sq(x));

(3) %x(Sq(x) # ¬Sp(x)), dla q, p ! Q, q (= p;
(4) %x%y(

!
a#! Ca(x, y));

(5) %x%y(Ca(x, y) # ¬Cb(x, y)), dla a, b ! !, a (= b;
(6) %x&yG(x, y);
(7) %x%y%z(G(x, y) 'G(x, z) # y = z);
(8) %x%y%z(Sq(x) 'G(x, y) ' Ca(x, y) ' P (x, z) # Sp(z) ' Cb(z, y)), gdy !(q, a) = (p, b, i);
(9) %x%y%z(¬G(x, y) ' Ca(x, y) ' P (x, z) # Ca(z, y));
(10) %x%y%z%v(Sq(x) 'G(x, y) ' P (x, z) ' P (y, v) # G(z, v)), gdy !(q, a) = (p, b, +1);
(11) %x%y%z(Sq(x) 'G(x, y) ' P (x, z) # G(z, y)), gdy !(q, a) = (p, b, 0);
(12) %x%y%z%v(Sq(x) 'G(x, y) ' P (x, z) ' P (v, y) # G(z, v)), gdy !(q, a) = (p, b,$1);
(13) %x%y%z%v(Sq(x) 'G(x, c) ' P (x, z) # G(z, c)), gdy !(q, a) = (p, b,$1);
(14) %x¬Sqf

(x).
Przypu&$my teraz, %e maszynaM ma niesko'czone obliczenie dla pustego s!owa wej&ciowego. Zbudu-
jemy model A dla formu!y #M. Dziedzin# tego modelu jest zbiór N liczb naturalnych. Sta!# c interpre-
tujemy jako zero, relacja PA to relacja nast"pnika, a RA to (ostra) relacja mniejszo&ci. Relacje SA

q , CA
a

i GA okre&lamy zgodnie z ich intuicyjn# interpretacj# na podstawie przebiegu niesko'czonego obliczenia
maszyny. Nietrudno si" przekona$, %e wszystkie cz!ony koniunkcji s# prawdziwe w A, czyli zdanie #M
jest spe!nialne.
Przyst#pmy wi"c do trudniejszej cz"&ci dowodu. Za!ó%my mianowicie, %e A |= #M dla pewnego modelu

A. Wtedy tak%e A |= ", niech wi"c ai b"d# elementami A, o których mowa w Lemacie. Model A spe!nia
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te% wszystkie pozosta!e sk!adowe formu!y #M. Sk!adowe (2) i (3) gwarantuj#, %e ka%dy z elementów ai

nale%y do dok!adnie jednej z relacji Sq. Podobnie, ka%da para (ai, aj) nale%y do dok!adnie jednej z relacji
Ca, oraz ka%de ai jest w relacji G z dok!adnie jednym elementem modelu A – tu u%ywamy sk!adowych
(4)–(7).
Rozpatrzmy obliczenie maszynyM dla s!owa pustego. Poka%emy, %e jest to obliczenie niesko'czone.
Je&li obliczenie maszyny M sk!ada si" z co najmniej n kroków, to przez qn oznaczmy stan, w którym
znajduje si" maszyna M po wykonaniu tych n kroków, a przez kn pozycj" g!owicy w tym momencie.
Zawarto&ci# m-tej komórki ta&my po n-tym kroku obliczenia niech za& b"dzie symbol bnm.
Przez indukcj" ze wzgl"du na n dowodzimy, %e dla dowolnego n ! N obliczenie sk!ada si" z co najmniej

n kroków, oraz:
an ! SA

qn
, (an, am) ! CA

bnm
, (an, akn) ! GA.

Inaczej mówi#c, model A prawid!owo reprezentuje kolejne konfiguracje maszyny. Dla n = 0 powy%sze
zwi#zki wynikaj# wprost z prawdziwo&ci cz!onu (1) naszej koniunkcji. W kroku indukcyjnym skorzystamy
przede wszystkim z cz!onu (14), który gwarantuje, %e stan qn nie jest ko'cowy. Okre&lona jest wi"c
warto&$ funkcji przej&cia !(qn, bmkn). Mo%emy wi"c odwo!a$ si" do sk!adowych (9–12), które zapewniaj#
poprawn# zmian" stanu i symbolu pod g!owic# (8), zachowanie bez zmian reszty ta&my (9) i przesuni"cie
g!owicy (10–12). "


