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2לוגיקה למדמ"ח - תרגול 

 בתרגול הקודם דיברנו על השפה של תחשיב הפסוקים, אבל עוד לא הכנסו לה משמעות. זה מה
שנעשה היום,  נדבר על הסמנטיקה שלה.

בשביל זה נגדיר את מושג ההשמה.
}T,Fבשיעור אמרנו שזו פונ' מקבוצת הפסוקים האטומיים ל- {

אנו נגדיר את זה מעט שונה, נגדיר את זה בצורה הבאה (כפונ' מקבוצת כל הפסוקים):

המקיימת:

  (שמסומן ב-       ) נמצא בשפה, והשוויון הזה מגדיר לו את המשמעות. (כנ"ל עבורNOTכלומר לדוגמא 
שלושת הקשרים האחרים).

אז זו ההגדרה שלנו להשמה, שהיא שונה מההגדרה בשיעור (לכאורה).

 טענה: שתי ההגדרות שקולות. נראה שהערך האמת של ההשמה שלנו תלויה רק בערכי האמת של
 הפסוקים האטומיים ובכך נראה למעשה את השקילות. (כי ההגדרה לפי השיעור הייתה השמה שנותנת

 על ידי שימוש בטבלאות אמת של הקשרים)Vערכי אמת לפסוקים האטומיים, והרחבנו אותה ל- *

(כמו כן, הטענה הזו תצדיק את השימוש בטבלאות האמת)



קבוצת הפסוקים האטומיים
 נסמן בAסימון: את קבוצת הפסוקים האטומיים ב- 

מוגדרת כך:

ננסח מחדש את הטענה שאנו רוצים להוכיח:
 השמות כלשהן.V ו- 'V פסוק כלשהו, ו- Aיהי 

אם לכל

 (מבנית):Aכמובן שאת הטענה נוכיח באינדוקציה על 

בסיס:

 היא A פסוק אטומי, אז הטענה טריוויאלית - קבוצת הפסוקים האטומיים של Aאם 

מעבר:

 הם פסוקים המקיים את טענת האינדוקציה:C ו- Bנניח כי 



נמשיך למקרה הבא:

 הטענה הזו מספקת לנו את זה שכשאנחנו מחפשים ערך אמת של פסוק, אנחנו מסתכלים רק על
הפסוקים האטומיים שמופיעים בפסוק.

מושגים סמנטיים חשובים
(מומלץ להשקיע זמן על מנת שהמושגים יהיו ברורים כמה שיותר)

:מודל

 . (נאמר גם כי ההשמה מספקת את הפסוק).T. מודל של פסוק הוא השמה הנותנת לפסוק ערך אמת 1
הסימון של זה הוא:

 . מודל של קבוצת פסוקים (נקראת גם תורה) הוא מודל של כל אחד מהפסוקים בתורה, מסומן באותה2
צורה: 

:יחס הנביעה



  אך יחס נביעה הוא דבר שכבר הגדרנו וצריך לקיים כמהCPLאמנם הגדרנו כעת את יחס נביעה של 
 תכונות שראינו בשיעור. בתרגיל נצרך להוכיח שאכן זה הוא יחס נביעה)3דברים (

:ספיקות

.Tפסוק יקרא ספיק אם יש לו מודל. כלומר אם יש השמה שנותנת לו 

:טאוטולוגיה

 פסוק יקרא טאוטולוגיה אם על השמה היא מודל שלו. נסמן זאת בצורה כזו (כלומר נביעה מהקבוצה
הריקה): 

:סתירה

פסוק יקרא סתירה אם אין לו מודל. (ההפיך מספיקות - אם פסוק לא ספיק, הוא סתירה)

: בלוגיקה קלאסית,  נשים לב שממסתירה נובע כל דבר).הערה(

:שקילות לוגית

A -ו B שקולים לוגית אם"ם לכל השמה V:אז  ,

 ההגדרה הזו טובה לנו כי בעתיד נוכל באמצעותה להחליף פסוקים בפסוקים אחרים (ששקולים להם
לוגית)

שאלה

      טאוטולוגיה?האם:

איך בודקים את זה?

הכי קל זה טבלת אמת:



 (נשים לב שאנחנו לא מתחייסים לכל ההשמות בעולם אלא רק לאלה עבור הפסוקים האטומיים שבפסוק
שלנו, וזה אפשרי על פי מה שהוכחנו בתחילת התרגול)

  (בעמודה האחרונה, של הפסוק שאנו מנסים להוכיח שהואTעלינו לראות שעבור כל השמה יש 
.Tטאוטולוגיה), כלומר כל השורות הן 

.T, עבור סתירה צריך ששום שורה לא תהיה Tעבור ספיקות נצטרך רק שורה אחת שהיא 

איך נבדוק נביעה באמצעות טבלת אמת?

  אז יש נביעה. אם ישT. אם בהם גם המסקנה מקבלת Tנסתכל על השורות שבהם ההנחות מקבלות 
 אין נביעה.F אבל המסקנה היא Tשורה בה ההנחות הם 

 (שאר השורות, בהן ההנחות לא מתקיימות, לא מעניינות אותנו. ואם בכל השורות ההנחות לא מתקיימות
אז הנביעה מתקיימת [באופן ריק])

(היא מקשרת בין נביעה לספיקות)טענה חשובה שציינו בכיתה 

הטענה:

הוכחה:

 המספקת V-> נניח ש                           ונניח בשלילה ש                      ספיקה, לכן קיימת השמה 

, (כלומר מצאנו מודל Tאותה, כלומר                                                     . מצאנו השמה שמספקת את 

).T נובע מ- A, וזו היא סתירה להנחה (ש-A) שאיננו מודל ל- Tל- 



  הואT<-  נניח ש                      אינה ספיקה. נרצה להוכיח את הנביעה, כלומר להראות כי כל מודל של 

. Aמודל של 
. A היא לא מודל של V). נניח בשלילה כי A (ונראה שהיא מודל של T השמה המהווה מודל של Vתהי 

 מספקת את                   .Vכלומר                                                         . אבל אז 

וזו סתירה להנחת אינה ספיקותה.

עוד משפט חשוב שלא נוכיח:
משפט הדדוקציה

עוד טענה:

(תרגיל: להוכיח את זה)

 תרגיל

הוכח או הפרך:

 ספיקות אז                ספיקה.A,Bא. אם 

 והיא תספק גם את הדבר הזה.Aזה נכון - כי נקח השמה שמסקת את 

 ספיקות אז                   ספיקה. לא נכון, דוגמא נגדית:                .A,Bב. אם 



ג.                                                                                . לא נכון, דוגמא נגדית:                              .

ד.

 נכונה.Bנכון כי בכל השמה שניהם נכונים ולכן בכל השמה גם 

 שהוא מציג חשובה):שהבניהעוד תרגיל (

. הוכח כי אם                                  טאוטולוגיה אזp פסוקים עם משתנה משותף יחיד A, Bיהיו 

                                                    טאוטולוגיה.

הוכחה:

נניח כי                                  טאוטולוגיה . נניח בשלילה כי 

 זה אומר כי קיימות השמות

מה זה אומר?

 כאן צריך להיזהר ולא לעשות את הטעות ולהגיד מיד כי מצאנו סתירה ל-                      (לכאורה
 הן השמות שונות!V1, V2 שקר), כי B אמת ול-A אמת, ל- pההשמה נותנת ל- 



אז מה עושים? נגדיר השמה חדשה:

  והןpסכנה! חפיפה  בהגדרות (ואז זה לא יהיה מוגדר היטב). אבל אנחנו יודעים שהיחיד המשותף הוא 
מסיכמות עליו אז זה בסדר.

לפי הטענה שהוכחנו בתחילת השיעור (אם שתי טענות מסכימות על הפסוקים האטומיים אז...):

מהתרגיל הזה בעיקר חשובה הבניה (נעשה דברים דומים בהמשך).

 התרגול הזה הועלה לאתר הוירטואל (גרסת סיכום של המתרגלת). התרגיל השני גם הוא כבר הוא
באתר.

שבוע הבא נדבר על הסינקס של המערכת שלנו.


