
LOGIKA ALGORYTMICZNA

3. Drzewa semantyczne. Twierdzenie Herbranda.

Formu la φ nazywa siȩ litera lem, jeśli φ jest formu la̧ atomowa̧ lub negacja̧ formu ly
atomowej. Alternatywȩ litera lów nazywamy dyzjunktem. Każdy dyzjunkt L1∨L2∨...∨
Ln rozpatrujemy jako odpowiedni zbiór litera lów {L1, L2, ..., Ln}. Każda̧ koniunkcjȩ
dyzjunktów D1 ∧ D2 ∧ ... ∧ Dn utożsamiamy z odpowiednim zbiorem dyzjunktów
{D1, D2, ..., Dn}. Sta̧d każda̧ formu lȩ bez kwantyfikatorów można utożsamić
z pewnym zbiorem dyzjunktów.

Dalej zak ladamy, że w każdym przypadku, gdy badamy czy pewna formu la jest
sprzeczna, formu la ta nie ma zmiennych wolnych i znajduje siȩ w postaci Skolema.
W tej sytuacji pomijamy kwantyfikatory (pamiȩtaja̧c o tym, że sa̧ one uniwersalne).
W tym rozdziale (do p.5.6) również zak ladamy, że taka formu la nie ma podformu l
postaci t1 = t2.

Baza̧ Herbranda formu ly φ nazywamy zbiór wszystkich formu l atomowych postaci
P (t1, ..., tk), gdzie symbol P wystȩpuje w φ i termy t1, ..., tk należa̧ do uniwersum Her-
branda H∞ formu ly φ.

Niech B = {B1, B2, ..., Bi, ...} bȩdzie baza̧ Herbranda formu ly φ. Każda H-struktura
M definiuje cia̧g BM = {Bε1

1 , B
ε2
2 , ..., Bεi

i , ...}, gdzie εj ∈ {0, 1}, B1
j := Bj i B0

j := ¬Bj.
Zak ladamy, że Bε

i ∈ BM , jeśli M |= Bε
i . Wtedy M jest określona jednoznacznie przez

BM .
Niech ψ bȩdzie formu la̧ bez kwantyfikatorów i {x1, ..., xl} bȩdzie zbiorem wszys-

tkich zmiennych wystȩpuja̧cych w ψ. Wtedy formu la postaci ψ(t1, ..., tl), gdzie ti ∈
H∞, nazywa siȩ przyk ladem podstawowym formu ly ψ.

3.1. Zadanie. Niech D bȩdzie dyzjunktem i M bȩdzie pewna̧ H-struktura̧ jȩzyka
formu ly D. Udowodnić (trzymaja̧c siȩ powyższej konwencji): M |= D wtedy i tylko
wtedy, gdy każdy przyk lad podstawowy dyzjunktu D ma wspólny litera l z BM .

Drzewem semantycznym zbioru dyzjunktów S nazywamy drzewo T (skierowane
do do lu, o korzeniu ∅), w którym każda krawȩdź E jest oznaczona przez pewien
skończony zbiór QE podstawowych litera lów jȩzyka zbioru S. Przy tym zak ladamy
nastȩpuja̧ce warunki:

(a) z każdego wierzcho lka v wychodzi skończenie wiele krawȩdzi E1, ..., En i formu la∧
QE1 ∨

∧
QE2 ∨ ... ∨

∧
QEn jest tautologia̧;

(b) jeśli E1, E2, ..., Ek jest ścieżka̧ w T z wierzcho lka ∅ do v, to suma I(v) =
⋃
QEi

(nazywana interpretacja̧ czȩściowa̧) nie zawiera sprzecznej pary litera lów (tzn.
postaci B i ¬B).

Drzewo semantyczne nazywa siȩ zupe lnym, jeśli dla każdej ga lȩzi γ wychodza̧cej
z ∅ i każdego litera lu podstawowego B zbiór

⋃{QE : E ∈ γ} zawiera B lub ¬B.
Wierzcho lek v ∈ T nazywa siȩ zaprzeczaja̧cym, jeśli I(v) zawiera negacjȩ pewnego
podstawowego przyk ladu pewnego dyzjunktu z S. Drzewo semantyczne T nazywa siȩ
domkniȩtym, jeśli każda ga la̧ź ma końcowy wierzcho lek, który jest zaprzeczaja̧cy.
Wierzcho lek v nazywa siȩ wyprowadzaja̧cym, jeśli każda krawȩdź wychodza̧ca z v
kończy siȩ wierzcho lkiem zaprzeczaja̧cym.
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3.2. Zadanie. Zbudować zupe lne drzewa semantyczne dla nastȩpuja̧cych zbiorów:
(a) S = {P (x),¬Q(f(x)) ∨ P (a)};
(b) S = {P (x) ∨ ¬R(a), Q(x) ∨ ¬R(x)}.
Na ga lȩzi γ, zawieraja̧cej wierzcho lek zaprzeczaja̧cy, niech vγ bȩdzie takim wierz-

cho lkiem najbliższym do korzenia ∅. Obcinaja̧c każda̧ taka̧ γ w punkcie vγ otrzymamy
domkniȩte drzewo semantyczne. W punktach (a) i (b) zbudować domkniȩte drzewa
semantyczne.

3.3. Twierdzenie (1 wersja twierdzenia Herbranda). Zbiór dyzjunktów S
jest sprzeczny wtedy i tylko wtedy, gdy każde zupe lne drzewo semantyczne zbioru
S może być przekszta lcone w skończone drzewo domkniȩte przez obcinanie ga lȩzi w
punktach zaprzeczaja̧cych.

3.4. Twierdzenie (2 wersja twierdzenia Herbranda). Zbiór dyzjunktów S
jest sprzeczny wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje skończony sprzeczny zbiór podsta-
wowych przyk ladów dyzjunktów z S.

3.5. Zadanie. Wykorzystuja̧c twierdzenia Herbranda udowodnić, że nastȩpuja̧ce
zbiory dyzjunktów sa̧ sprzeczne.

(a) S = {¬P (x), Q(f(x)), P (g(a)),¬Q(y)};
(b) S = {P (x),¬P (a) ∨Q(f(x)),¬Q(f(a))}.

3.6. Formu ly z równościa̧. Niech S bȩdzie zbiorem dyzjunktów odpowiadaja̧cych
formule φ (w postaci Skolema) jȩzyka L. Rozszerzaja̧c L do jȩzyka L ∪ {P 2

=} i
zastȩpuja̧c w S każda̧ podformu lȩ t1 = t2 przez P=(t1, t2) przekszta lcamy S w zbiór
dyzjunktów S1 bez podformu l postaci t1 = t2.

Niech S2 bȩdzie rozszerzeniem zbioru S1 przez aksjomaty równości:
(A1) P=(x, x) ; ¬P=(x, y) ∨ P=(y, x) ; ¬P=(x, y) ∨ ¬P=(y, z) ∨ P=(x, z);
(A2) ¬P=(x0, xj) ∨ ¬P (x1, ..., xj, ..., xn) ∨ P (x1, ..., x0, ..., xn), gdzie P jest sym-

bolem relacyjnym jȩzyka L;
(A3) ¬P=(x0, xj) ∨ P=(f(x1, ..., xj, ..., xn), f(x1, ..., x0, ..., xn)), gdzie f jest sym-

bolem funkcyjnym jȩzyka L.
Twierdzenie. Zbiór S2 jest sprzeczny wtedy i tylko wtedy gdy zbiór S jest

sprzeczny.
3.7. Stosuja̧c twierdzenie p.5.6 wyprowadzić:
Ogólna̧ postać twierdzenia Herbranda. Zbiór dyzjunktów S (nie wykluczaja̧c

dyzjunktów z równościa̧) jest sprzeczny wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje skończony
sprzeczny zbiór podstawowych przyk ladów dyzjunktów z S.

3.8. Zadanie. Pokazać, że nastȩpuja̧cy zbiór dyzjunktów jest sprzeczny:
R(a) ∨ R(b) , ¬D(y) ∨ L(a, y) , ¬R(x) ∨ ¬Q(y) ∨ ¬L(x, y) , D(a) ∨ ¬Q(a) ,

Q(b) ∨ ¬R(b) , a = b.
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