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11לוגיקה למדמ"ח - תרגול 

  10  הערה בקשר לתרגיל 

 יש שם תרגיל עם כל מיני טענות שצריך להצרין ולבדוק האם יש יכיחות או אין. צריך
  הטענות שיש שם הם נכונות במבנה של הטבעיים. ברגע7לשים לב למשהו - כל 

 שאנחנו מצרינים אנחנו כבר לא מוגבלים למבנה של הטבעיים (כלומר הן כעת לאו
 דווקא בעולם שמהן הן הגיעו) ולכן בבדיקת יכיחות אנחנו בודקים את זה באופן סינטקטי.

 בשביל להפריך יכיחות של טענה מסויימת, לא נוכל מן הסתם להשתמש במבנה של
 הטבעיים. כמשחפשים להפריך משהו שידוע שהוא נכון למשל בטבעיים - צריך לחשוב

 איזה תכונות "נסתרות" גורמות לזה להיות נכון בטבעיים. רמז: תכונה שמאוד עוזרת -
 . במבנה שזה לא מתקייםy גדול מ-x או x=y אז y לא קטן מ- xבטבעים מתקיים שאם 

יתכן שזה יגרום להפרכת כמה מהטענות.

 שאומר:HFOLבתרגיל הבית האחרון הוכחנו את משפט הדדקוציה של 

.פסוק Aאבל יש לנו פה הגבלה - זה נכון רק כש- 

משהו על תחשיב הילברט שיכול לעזור בחשיבה על איך מוצאים הוכחות בתחשיב הילברט

ננסח למה (היא תראה מסובכת בהתחלה אבל נסביר אותה מיד אחרי זה):

 ו- A כאשר *) אז HPC (בתחשיב הפסוקים – שימו לב שכתוב רשום אם 
*

 

 ע"י החלפת הפסוקים בנוסחאות מתחשיב הפרדיקטים.גאמא וAהן נוסחא המתקבלות מ- 

  (קראנו לזה כללמה זה בעצם אומר? למשל בתחשיב הפסוקים הוכחנו את הטענה: 

ההתפוצצות). הלמה אומרת שאוטומטית אנחנו מקבלים את זה:

.B בנוסחא מתחשיב הפרדיקטים, וכנ"ל עבור Aהחלפנו את 
 לא נוכיח את הלמה. ההוכחה היא פשוטה (באינדוקציה). למה באינדוקציה? אי אפשר פשוט להציב? זה

 כי צריך להגיד: נניח שיש לנו הוכחה כזו - נוכיח באינד' על אורך ההוכחה שאפשר לבנות הוכחה ב-
HFOL.



HFOLתרגיל ב- 

נוכיח כי:

.B ו- A הוא המשתנה החופשי היחיד של xכאשר 
.HFOLכלומר להוכיח שזה משפט ב- 

איך נתחיל? בגלל ה"כאשר" מה שיש בשמאל זה פסוק. לכן נוכל להשתמש במשפט הדדוקציה. על פיו:

] יש לנו בגלל משפט הדדוקציה):אז ההוכחה שלנו (מתחילה בהנחה שעכשיו [היא 

 .HPC טאוטולוגיה. בגלל השלמות זה משפט של איך נמשיך? בתחשיב הפסוקים זה: 

, על פי הלמה אפשר להציב כאן מה שרוצים. נמשיך:HPCבגלל שזה משפט של 

. נמשיך:: HPCשוב משפט של 

pכעת, מכיוון ש:  ,q├HPC¬ p¬q:ואנחנו מקבלים 



כמו שאנחנו שמים לב הלמה הזו היא מאוד שימושית.

HPCמשפט השלמות של 

דיברנו ולא הוכחנו את משפט השלמות של תחשיב הפרדיקטים. מה הוא אומר:

דיברנו עליו בשיעור ועל הרעיון להוכחה (על ידי מבני הרברנד). בשיעורים הבאים נתעסק עם זה עוד.

תרגיל

הוכח או הפרך:

  (כלל הכללה). לכן לפי משפטאז כיוון אחד שנראה הגיוני הוא להגיד דבר כזה: 

  הוא פסוק ולכן זה לא הוכחה נכונה. כיוון אחר, נשתמשAהדדקוציה זה יהיה נכון. אם לא טענו ש- 
  לפי משפט השלמות:HFOL-נביעה, לכן אין יכיחות ב- v איןבמשפט השלמות ונראה כי 

 אינו נכון (הפרכנו).. לכן 

מושג

  כאשר הינו פסוק מהצורה: A, סגור אוניברסלי של Aסגור אוניברסלי: בהנתן נוסחא 

 . בכוונה לא רשמנו "ה"סגור, יש הרבה כאלה (בגלל ההכלה). אנחנו מסמנים סגור

.אוניברסלי כך: 

 -נביעה, בגלל שמשפט השלמות עובד דווקא איתו, להוכיח נוסחא זה בדיוק כמוvלמה זה חשוב? ב- 
 להוכיח את הסגור שלה - אין הבדל. אפשר לעשות רדוקציה מבדיקת יכיחות נוסחא לבדיקת יכיחות של

-נביעה הסגור לא משנה).vהסגור שלנו (נובע בגלל שב- 



תרגיל (ממבחן)

הוכך או הפרך:
-ספיקה.t היא ∀-ספיקה אם"ם tגאמא היא 

הוכחה:

:=>
-t היא ∀יותר קל כי הסגור מכיל פסוקים ויותר קל לעבוד איתן מאשר עם נוסחאות כלליות. נניח כי 

  מתקיים ש:v ולכל השמה ∈. לכן, לכל ∀ אשר מספק את Mספיקה. יש מבנה 

. נעבוד כעת עם ההגדרות של "לכל".

  בתחום, אבל מספיקa. (זה נכון לכל  בתחום כך ש- aכלומר קיים 

  למרות שיכולנו להגיד לכלa-ספיקות מספיק השמה מספקת אחת. לכן אמרנו קיים tלנו אחד, כי בשביל 

a :נמשיך בצורה כזו ונקבל .(.

M>קיבלנו ש-  ,v -ספיקה.t היא  ולכן ∈-מודל לכל t מהוה <'

:<=
כיוון שני, האם נוכיח אותו? (לא)

  אז יש השמה שמספקת את הסגורים שלאם יש מבנה והשמה שמספקים את כל איברי הקבוצה 

  אפשר לספק אותה עםאיברי הקבוצה הזו? זה כבר לא נכון... דוגמא נגדית: 

P=even.ושאר דברים בהתאם. אבל ברור שאי אפשר לספק את הסגורים של הקבוצה הזו 

ברור שבמבחן לא צריך להראות כיוון אחד ואז שהכיוון השני לא נכון.
אם ישר להראות שהכיוון השני לא נכון ובכך להפריך את השקילות.

תרגיל

  ע"י'L. נגדיר שפה חדשה L נוסחה ב-  פסוק ו-  תורה של פסוקים , T שפה מסדר ראשון, Lתהי 
.f סימן פונקציה חד-מקומי חדש Lכך שנוסיף ל- 

.נתון: 

. אז הוכח כי אם 



-v (רק המבנה הוא מהותי – לא משנה אם מדובר על T מבנה המספק את Mאיך נתחיל? כך כמובן: יהי 

. מורכבת מפסוקים). צ"ל: Tנביעה או כי אמרנו ש- 

  הזה, מה נעשה? נגדיר מבנה חדשf. מן הסתם צריך לעבוד עם ה- מהנתון: 
M  , ונוסיף בו (במבנהL, כלומר יהיה להם אותו התחום ואותם הפירושים לסימנים ב- M שירחיב את '

Mהחדש    בתחום כךba בתחום קיים a. מהנתון, לכל 'L. אז הגדנו מבנה עבור השפה f) פירוש לסימן '

  אחד שכזה (כיba בתחום נבחר a. כעת נשתמש בזה - עבור כל ש: 

 לא חייב להיות אחד, יכולים להיות כמה, לא משנה - נקח אחד). נזכור שאנחנו מנסים להגדיר פירוש

M. נגדיר כי ב- fלסימן  . (בטוח יש כזה, הפונ' שלנו תקינה).: '

אנחנו יודעים כי:

x בצד שמאל אמור להיות כמובן [ה-  , y[

). נמשיך: אנחנו יודעים כיL (הוא היה עוד בשפה f אין את למה זה? כי ב- 

 (משפט ההצבה)

נמשיך את השקילות ממקודם:

 ). אזL היא עוד מ- T (כי ) וזה קורה אם"ם M (ככה בחרנו את אנחנו יודעים ש- 

 . לפי הנחת השאלה:כעת לפי שרשרת השקילויות אנחנו יודעים כי: 

., וזה אם"ם v לכל  אבל זה מתקיים אם"ם 

תרגיל מאוד דומה לזה יופיע בתרגיל הבית.



PNFצורה פרנקסית נורמלית – 

נרגע קצת מהסינטקטיקה ונעשה משהו סמנטי לחלוטין.

, הצורה היא כזו:PNF וכאלה, זו עוד צורה לנוסחא והיא נקראת CNFכמו שלמדנו 

איך מגיעים לצורה הזו:

. נבצע החלפת שמות של משתנים קשורים.1
. בעזרת שקילויות "נמשוך" כמתים החוצה.2

לאתר יועלה דף שקילויות בנושא.

דוגמא

:PNFנהפוך את הנוסחא הבאה לצורת 

? נשתמש תחילה בכלל אלפא:PNFאיך נהפוך אותו ל- 

נשתמש כעת בשקילות הזו:

אז כעת:

). נכניס אותו פנימה:NOTזה עדיין לא מספיק כי צריך בהתחלה רק כמתים (בלי ה- 

וכו'.


