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8. Wyk!ad 8: Paradygmaty dowodzenia

Sprawdzenie, czy dana formu!a rachunku zda" jest tautologi# polega zwykle na obliczeniu jej warto$ci
dla 2n ró%nych warto$ciowa", gdzie n jest liczb# zmiennych zdaniowych tej formu!y. Jak dot#d nie
s# znane radykalnie szybsze metody. Dla rachunku predykatów nie istnieje w ogóle %aden algorytm
sprawdzania czy dana formu!a jest tautologi#, o czym przekonali$my si& na ostatnim wyk!adzie. W obu
przypadkach istniej# jednak metody dowodzenia pozwalaj#ce na wyprowadzanie prawdziwych formu! za
pomoc# ustalonych procedur syntaktycznych w ramach pewnego systemu dowodzenia.
Zajmiemy si& najpierw rachunkiem zda". Poznane przez nas dotychczas syntaktyczne podej$cie do
dowodzenia twierdze" klasycznego rachunku zda" zwane bywa systemem hilbertowskim. Poznamy
obecnie dwa dalsze systemu tego typu, a mianowicie system naturalnej dedukcji i system rachunku
sekwentów.

8.1. Naturalna dedukcja. System naturalnej dedukcji (wprowadzony przez S. Ja$kowskiego i G. Gent-
zena) operuje wyra%eniami zwanymi sekwentami. S# to wyra%enia postaci ! ! !, gdzie ! jest pewnym
sko"czonym zbiorem formu!, a ! jest formu!#. W odró%nieniu od systemu hilbertowskiego, w naturalnej
dedukcji istotne s# regu!y dowodzenia, a aksjomat jest bardzo prosty. Charakterystyczn# cech# natural-
nej dedukcji jest to, %e regu!y dowodzenia (za wyj#tkiem regu!y (PS) ”przez sprzeczno$'”) s# podzielone
na grupy, po jednej dla ka%dego spójnika. W ramach jednej takiej grupy mamy dwa rodzaje regu!. Re-
gu!y wprowadzania mówi# o tym w jakiej sytuacji mo%na wprowadzi' dany spójnik na prawo od znaku
! (tj. wywnioskowa' formu!& danego kszta!tu). Regu!y eliminacji mówi# o tym w jakiej sytuacji mo%na
ten spójnik wyeliminowa', tzn. jak mo%na u%y' formu!y zbudowanej z jego pomoc# do wyprowadzenia
innej formu!y. Regu!& dowodzenia ”przez sprzeczno$'” mo%na traktowa' jako ”siln#” regu!& eliminacji
". Pami&tajmy, %e ¬! oznacza formu!& ! #".
Poni%ej b&dziemy stosowa' nast&puj#c# konwencj&: Napis !, !1, . . . ,!n oznacza zbiór !${!1, . . . ,!n},
przy czym nie zak!adamy tu, %e !i /% !.
Aksjomat:

(A0): !, ! ! !

Regu!y dowodzenia:

#-intro: !,!!"
!!!""

#-elim: !!!"",!!!
!!"

&-intro: !!!,!!"
!!!#"

&-elim: !!!#"
!!!

&-elim: !!!#"
!!"

'-intro: !!!
!!!$"

'-intro: !!"
!!!$"

'-elim: !!!$",!,!!#,!,"!#
!!#

(PS): !,¬!!%
!!!

Zauwa%my, %e szczególnym przypadkiem regu!y (#-intro) jest nast&puj#ca regu!a, mo%na j# traktowa'
jak regu!& wprowadzenia negacji:

!, ! !"
! ! ¬!
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Zauwa%my te%, %e szczególnym przypadkiem regu!y (#-elim) jest nast&puj#ca regu!a, mo%na j# trak-
towa' jak regu!& eliminacji negacji:

! ! ¬!, ! ! !

! !"
O ile dowody w systemi hilbertowskim definiowali$my zarówno jako ci#gi jak i drzewa, ale na ogó!
traktowali jak ci#gi, o tyle w systemie naturalnej dedukcji dowody s# drzewami. Pozwala to znacznie
lepiej wizualizowa' zale%no$ci pomi&dzy przes!ankami i konkluzj# stosowanych regu!. Dowodem sekwentu
! ! ! w systemie naturalnej dedukcji nazwiemy drzewo etykietowane sekwentami tak, %e korze" ma
etykiet& ! ! !, li$cie s# etykietowane wyst#pieniami aksjomatu oraz ka%dy wewn&trzny wierzcho!ek jest
etykietowany sekwentem otrzymanym z etykiet potomków tego wierzcho!ka przy zastosowaniu jednej z
regu!. Piszemy ! !N !, gdy sekwent ! ! ! ma dowód w systemie naturalnej dedukcji. Gdy ! = (
to mówimy te%, %e ! jest twierdzeniem systemu naturalnej dedukcji i zapisujemy to przez !N !. Je$li
! jest zbiorem niesko"czonym, to ! !N ! oznacza, %e istnieje dowód sekwentu !0 ! !, dla pewnego
sko"czonego !0 ) !.
Przyk!ady:
(1) Poka%emy, %e !N p # p:

p ! p

! p # p
(#-intro)

(2) Poka%emy, %e !N p # (q # p):
p, q ! p

p ! q # p
(#-intro)

p ! q # p

! p # (q # p)
(#-intro)

(3) Poka%emy, %e !N ¬¬p # p:
¬¬p,¬p ! ¬¬p,¬¬p,¬p ! ¬p

¬¬p,¬p ! p
(#-elim)

¬¬p,¬p ! p

¬¬p ! p
(PS)

¬¬p ! p

! ¬¬p # ¬p
(#-intro)

Oznaczmy przez ! !H ! to, %e formu!a ! ma dowód na gruncie zbioru formu! ! w rachunku hilber-
towskim.

Twierdzenie 23. Dla dowolnego sekwentu ! ! !:

! !N ! wtedy i tylko wtedy, gdy ! !H !

Dowód. Dla dowodu tego, %e ka%dy dowód w systemie naturalnej dedukcji daje si& przerobi' na dowód w
rachunku hilbertowskim wystarczy sprawdzi', %e ka%da z regu! w systemie naturalnej dedukcji jest wy-
prowadzalna w systemie hilbertowskim – ale wynika to wprost z lematów udowodnionych na Wyk!adzie
4.
Na odwrót, dla pokazania implikacji przeciwnej nale%y pokaza', %e wszystkie aksjomaty KRZ s# twier-
dzeniami systemu naturalnej dedukcji. Kilka z nich udowodnili$my ju% w powy%szych przyk!adach, do-
wody pozosta!ych pozostawiamy Czytelnikowi jako nietrudne 'wiczenie. !
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8.2. Rachunek sekwentów. Dla przedstawienia rachunku sekwentów rozszerzymy nieco poj&cie se-
kwentu. Przez sekwent b&dziemy teraz rozumie' napis ! ! ", gdzie ! oraz " s# sko"czonymi zbiorami
formu!. Intuicyjnie, wyprowadzalno$' sekwentu ! ! " w rachunku sekwentów b&dzie oznacza!c, %e al-
ternatywa formu! z " wynika z hipotez !. Podobnie jak w poprzedniej cz&$ci, rozwa%amy formu!y,
zbudowane w oparciu o spójniki #,',& oraz sta!# zdaniow# ". Negacj& ¬ traktujemy jako spójnik
zdefiniowany przez # i !. Charakterystyczn# cech# rachunku sekwentów jest specyficzna posta' regu!.
Regu!y w tym systemie naturalnie dziel# si& na dwie grupy: jedna grupa regu! opisuje sytuacje kiedy
mo%emy wprowadzi' dany spójnik na lewo od znaku !, a druga grupa jest odpowiedzialna za wprowa-
dzanie spójnika na prawo od !. Dla ka%dego spójnika mamy odpowiadaj#c# par& regu!. Aksjomat (A")
mo%na traktowa' jako regu!& (bez przes!anek) wprowadzenia " z lewej strony znaku !.
Aksjomaty:
(A00): !, ! ! ", !
(A"): !,"! "

Regu!y dowodzenia:
#-lewa: !!",!;!,"!"

!,!""!"

#-prawa: !,!!","
!!",!""

&-lewa: !,!,"!"
!,!#"!"

&-lewa: !!",!;!!","
!!",!#"

'-lewa: !,!!";!,"!"
!,!$"!"

'-prawa: !!",!,"
!!",!$"

Dowodem sekwentu ! ! ", tak jak poprzednio, nazywamy drzewo etykietowane sekwentami tak, %e
korze" jest etykietowany przez ! ! ", li$cie s# etykietowane aksjomatami oraz wierzcho!ki wewn&trzne
s# etykietowane sekwentami otrzymanymi poprawnie przez zastosowanie regu! dowodzenia. Je$li istnieje
dowód sekwentu ! ! " w rachunku sekwentów to zapisujemy to przez ! !G ". (Litera G pochodzi od
nazwiska twórcy tego systemu, G. Gentzena.) Piszemy te% ! !G !, gdy ! jest niesko"czony, ale !0 !G !
dla pewnego sko"czonego !0 ) !.
Zauwa%my, %e je$li mamy sekwent! ! ", ! to stosuj#c aksjomat (A"), a nast&pnie (#-lewa) dostajemy
sekwent !,¬! ! ". Zatem nat&puj#ca regu!a jest wyprowadzalna w systemie !G:

(¬-lewa) ! ! ", !

!,¬! ! "

Ponadto zauwa%my, %e je$li mamy dowód sekwentu ! ! ", to dla ka%dej formu!y ! mo%emy j# doda'
do prawej strony ka%dego sekwentu w tym dowodzie i otrzymamy dowód sekwentu ! ! ", !. (atwy
dowód indukcyjny pozostawiamy Czytelnikowi jako 'wiczenie. W szczególno$ci, je$li mamy udowodniony
sekwent !, ! ! ", to mo%emy te% udowodni' sekwent !, ! ! ",". Stosuj#c do niego regu!& (#-prawa)
otrzymujemy sekwent ! ! ",¬!. Tym samym pokazali$my, %e nast&puj#ca regu!a jest dopuszczalna w
systemie !G:

(¬-prawa) !, ! ! "

! ! ",¬!

Twierdzenie 24. Dla dowolnego sekwentu ! ! !:

! !G ! wtedy i tylko wtedy, gdy ! !H !

Powy%sze twierdzenie pozostawimy bez dowodu. (atwo jest ”przet!umaczy'” ka%de wyprowadzenie w
systemie !G na dowód w stylu Hilberta. Dla dowodu implikacji odwrotnej rozszerza si& system !G przez
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dodanie nowej regu!y zwanej ci&ciem:

(ci&cie)
!, ! ! "; ! ! !, "

! ! "
Niech !GC oznacza system gentzenowski z ci&ciem. Bez trudu mo%na pokaza', %e regu!a odrywania
jest wyprowadzalna w !GC . Zatem, korzystaj#c z twierdzenia o pe!no$ci pokazujemy, %e ka%da tautologia
jest twierdzeniem systemu !GC . G!ówna trudno$' w dowodzie polega na udowodnieniu nast&puj#cego
twierdzenia o eliminacji ci&cia:

Twierdzenie 25. Je!li ! !GC ", to ! !G ".

G!ówna zaleta dowodów w rachunku sekwentów wynika z nast&puj#cej w!asno$ci podformu!: wszystkie
formu!y wyst&puj#ce w przes!ance dowolnej regu!y s# podformu!ami formu! wyst&puj#cych w konkluzji.
Zatem np. w dowodzie sekwentu ! ! mamy do czynienia tylko z podformu!ami formu!y !. Dla danej for-
mu!y !, !atwiej wi&c znale)' dowód w sensie Gentzena ni% np. dowód w sensie Hilberta. Dlatego systemy
zbli%one do rachunku sekwentów znajduj# zastosowanie w automatycznym dowodzeniu twierdze".
Przyk!ad:
(4) Poszukamy dowodu sekwentu ! ¬¬! # ! w !G. Poniewa% najbardziej zewn&trznym spójnikiem w
rozwa%anej formule jest#, to ostatni# regu!# w poszukiwanym dowodzie musia!a by' regu!a (#-
prawa). Zatem wystarczy znale)' dowód sekwentu ¬¬! ! !. Najbardziej zewn&trznym spójnikiem
formu!y po lewej stronie jest ¬, a zatem na mocy regu!y (¬-lewa) wystarczy udowodni' sekwent
! !,¬!. Podobnie, na mocy regu!y (¬-prawa), wystarczy udowodni' sekwent ! ! !, a on przecie%
jest aksjomatem.


