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9לוגיקה למדמ"ח – שיעור 

מידע טכני: כנראה יהיה שיעור השלמה באחד מימי השישי האחרונים של הסמסטר.

 מושגי מודל):2נמשיך מאיפה שהפסקנו בשיעור הקודם. ראינו את מושג המודל (למעשה 

 ). נאמר גם (סימנו ב- v עבור ההשמה M נכונה במבנה פיהראשון: הנוסחא המושג 

 של נוסחא. צריך לדעת גם מה המבנה הנכונותזה הוא מושג פי. -מודל של t הוא שהזוג 

וגם מה ההשמה עליה מדובר.

 , זה הוא סימון דומה אך אנחנו (סימנו ב- Mתקפה במבנה פי המושג השני: הנוסחא 
פי.-מודל של v הוא Mמבדילים לפי מספר האיברים מצד שמאל של היחס). נאמר גם ש- 

) מתקיים M ב- v אם לכל השמה תזכורת: (

לפי שנמשיך לנביעה, תחילה נראה אזהרה.

אזהרה!

 את מושג המודל למדנו לראשונה בתחשיב הפסוקים, ולכן זה נשאר הכי טוב בראש ואנחנו עלולים להשליך
אותו בצורה שגויה על נושאים אחרים. למשל בתחשיב הפסוקים ראינו ש:

 כיוון שכך יש נטיה טבעית להכליל את זה למושגי המודל שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. מה שכתוב כאן מוכלל
לכן,! איזה אחד מהם זה מוכלל? לראשון. לאונכון רק עבור אחד מהמושגים שלנו ואחד מהם 

הכללה ללוגיקה מסדר ראשון - תחשיב הפרדיקטים:

אבל! אין זה נכון באופן כללי ש:



 (הטבעיים היא ? כשהעולם שלנו הוא סינגלטון. כלומר: לדוגמא: מתי זה נכון - 

 ! (וזה בכל מבנה אפילו לא תקף) אז השני אף פעםאבל גם זה לא תקף: לא קבוצת סינגלטון) 
לא תקף (במובן הרגיל של שוויון) והראשון כמעט תמיד לא תקף (זה תקף רק כשהעולם הוא סינגלטון).

, וזה דוגמא נגדית לשני.מה גם ש: 

  יהיה נכון (כי ערך האמת שלו לא תלוי בהשמה). כשלא מדובר על פסוק,כןפסוק, אז זה פי לגבי פסוקים: אם 
צריך להזהר במעבר הזה!

(נזכר – עד עכשיו דיברנו רק על יחס הסיפוק)כעת נעבור למושג של יחס הנביעה 

יחס הנביעה

הגדרה:

 , בהמשך נוריד את ה- בלוגיקה מסדר ראשון (נסמן ב- T-נובעת מתורה tפי . נאמר שנוסחא 1

FOL כי רוב הזמן נעסוק ביחס הנביעה של FOL אם כל (t מודל של-Tכלומר מודל של כל אחד ואחד מאיברי)  
פי.-מודל של tהקבוצה) הוא גם 

 , בהמשך נוריד את ה- בלוגיקה מסדר ראשון (נסמן ב- T-נובעת מתורה v. נאמר שנוסחא פי 2

FOL כי רוב הזמן נעסוק ביחס הנביעה של FOL אם כל (v מודל של-Tכלומר מודל של כל אחד ואחד מאיברי)  
.פי-מודל של vהקבוצה) הוא גם 

נקדיש את עיקר השיעור לתכונות והקשרים של ובין יחסי הנביעה הללו.

 , ואףFOL: יש הרבה ספרי לוגיקה, וכל אלה שאברון בדק מגדירים באיזה שהוא שלב יחס נביעה של הערה
 אחד לא מגדיר שני יחסי נביעה כמו שעשינו פה (חלק מגדירים כמו הראשון שלנו, וחלק כמו השני שלנו) ועלינו

לשים לב איזה יחס נביעה הגדיר המחבר.



השאלה הראשונה שנדון בה - מי יותר חזק? בצורה פורמלית – מה הקשר בין השניים:

. הראשון גורר את השני.1
. השני גורר את הראשון.2
. אין ביניהם יחס גרירה.3

המלצה: לפני שתמשיכו, קחו כמה דקות לחשוב על התשובה.
חיזרו להגדרה אם יש צורך.

בכיתה נאמר פה אחד כי:

בואו נבדוק את זה. תחילה נפרט מה כל אחד מהדברים שכתבנו אומר:

ונשאר אם שני האחרונים (הם אלה שמעניינים. השני זה פיתוח של הראשון):

אז מי גורר את מי ולמה?



" אפשר להתעלם כי זה כתוב בשניהם בהתחלה, אז נמחק את זה לרגע:Mמה"לכל 

נתסכל על הצורה הכללית של זה:

כעת אנו רואים (ודאו שזה ברור לכם) שדווקא השני הוא זה שגורר את הראשון!

.נראה את זה: 

. זה אמת לוגית כללית.B ומה הוא Aזה תקף לוגית לא משנה מה הוא 

תהיה פסיכולוגית
  בצורה כללית, אז איך זה שלא זיהינו אתB ו- Aאם כך, בקלות זיהינו כשהיה 

  וכו') מסתבר שלא תמיד כתוב Aבמקרה הפרטי? (שבו במקום 
קל לזהות שמשהו הוא מקרה פרטי של אמת כללית.

. ההיפך אינו נכון. אז : אם 1עובדה 

מה המשמעות של העובדה הזו?

 ,כל מה שאנחנו עושים במשוואות אנחנו יכולים לעשות בזהויות, אך ההיפך אינו נכון. אם יש לנו 
 ). לעומת זה לא אומר ש- . (כלומר אם אני מניח x2 ב- xאני לא יכול להחליף את 

 . וזה נכוןבזהויות (למשל, להוסיף לשני האגפים קבוע)לעשות אנחנו יכולים  מה שאנחנו עושים במשוואות,זאת, 
-נביעה אך לא ההיפך.v-נביעה גורר tכי 

תהיה נוספת (על השפה הטבעית)
 בגלל שהוא יותר חזק אפשר לעשות איתו פחות. חוזק אצלנו נמדד במי גורר את

מי, כשמודדים במה אפשר לעשות אז זה דווקא מחליש אותו.



 מורכבת מפסוקים בלבד.Tעם זאת, יש מקרה חשוב מאוד שבו ההיפך כן נכון, והוא כאשר 

אזהרה!

 פי: עם זאת, יש מקרה חשוב מאוד שבו ההיפך כן נכון, והוא כאשר זה לא נכוןלהגיד את זה 
(נאמר בכיתה בנסיון לענות על השאלה מתי ההיפך כן נכון)הוא פסוק. 

דוגמא נגדית:

 . האם זה נכון? כן. (ברור שזה נכון, כתוב אותו דבר בשנינסתכל על 
הצדדים).

 ? זה גם נכון (אם צד שמאל תקף במבנה כלשהוא,האם זה נכון: 
כלומר נכון עבור כל השמה, צד שמאל יסופק [הוא אפילו לא תלוי בהשמה])

  יש? לא. (דוגמא: והאם זה נכון: 

 השמה המספקת את צד שמאל וצד ימין הוא פשוט לא נכון [ההשמות לא משפיעות עליו, הוא
פסוק]).

. מורכבת מפסוקים בלבד. נראה ש- T ו - הסבר: נניח 
כעת פשוט צריך ללכת להגדרות! זה קל, וצריך לעשות את זה לפי ההגדרות.

  מורכבתT. כיוון ש- , כלומר ש: פי-מודל של t, ונראה שהוא שהוא T-מודל של t יהי 

 , לא רקM ב- v לכל השמה  (כלומר , אז  לכל מפסוקים, ו- 

 ] גם מספר אותו [נזכרv> [לכל M,v שמספק אותו אז < מורכבת מפסוקים, ואם יש Tכי , v0ל- 

 . כיוון שנתון כלומר ) לכל מהשיעור הקודם – או כל ההשמות מספקות פסוק, או אף אחת

.), בפרט:  (פי-מודל של v גם M אז ש- 
.-נביעהv-נביעה ל- tהעובדה הזו מאפשרת לנו לעשות רקדוציה מ- 

כעת נראה איך עושים רדוקציה מכל אחת הנביעות לשניה.



  -נביעה  v  -נביעה ל-   t  רקדוציה מ- 

 -נביעה, על ידי שימוש בפסוקים. רק צריךv-נובע, אז יש לנו דרך לעבור ל- tנניח שיש לנו דרך למצוא משהו 
 לדעת איך לעבור מאוסף של נוסחאות לאוסף של פסוקים מהם נובע אותו דבר בדיוק. (ואת זה אנחנו נראה

השיעור)

 -נביעה. כלומר (מסביר מה זה כלל ההכללה)v: כלל הכללה נכון עבור 2עובדה 
 (ואף הזכרנו את זה באזהרה. זה נובע ישירות מההגדרה. 

בעמוד הקודם)

 -נביעהt-נביעה, אלא נכון אפילו עבור vלא רק עבור הוא נכון - ו, : הכיוון ההפוך, הערה

.מההגדרות). גם זה מיידי (כלומר 

 . כעת אפשר להוסיף הרבה "לכל" עבור כל המשתנים לבין -נביעה, אין הבדל בין vלכן מבחינת 
החופשיים עד שלא יהיו וזה יהפוך להיות פסוק, ולזה נקרא הסגור.

סגור של נוסחא

 (כלומר שמים "לכל"ים).  מהצורה: פסוק היא כל פיהגדרה: סגור של נוסחא 

סגור"? כי לנוסחא יש הרבה סגורים, למעשה אינסוף.הלמה לא כתבנו "
 והסגורים שלה:דוגמא: הנוסחא 

 (אפשר להוסיף עוד משתנים, אבל לפחות החופשיים חייבים להיות ברשימת "לכל"ים כדי שהנוסחא תהפוך
לפסוק).

 החשוב הוא שאין הבדל ביניהם - כולם נובעים אחד מהשני - כל הסגורים שקולים זה לזה (וזה לא משנה אם
-נביעה כי אנחנו מדברים על פסוקים).t-נביעה או vמדברים על 

  (לא חשוב איזה ו-  אז: פיהיא סגור של פסי  וההערה שאחריה, נקבל שאם 2מעובדה 

  וגםאז פי  שניהם סוגרים של 2פסיו 1פסי כי הם פסוקים). מזה מקבלים שאם t או vנביעה, 



 -נביעה והןtסגור כי כל הסגורים השונים שקולים זה לזה, הן מבחינת ה. מסיבה זו נהוג לדבר על 
-נביעה.vמבחינת 

פי. יסמן סגור כל שהוא של סימון:  
).T (הכוונה לקחת אחד לכל איבר של T את קבוצה הסגורים של איברי  תורה נסמן ב- T         אם 

 נוסחא אז:פי תורה וTמסקנה מכל מה שראינו: אם 

 יש בדיוק את אותם מודלים (כלומר אותם מבנים שבהם הם תקפים). ול-כי ל- 

 מורכב מפסוקים:וכיוון ש- 

 (הכיוון ההפוך)  -נביעה  t  -נביעה ל-   v  רקדוציה מ- 

 -נביעה לוקחים השמהt-נביעה). מה שעושים ב- v (כאשר אנחנו מומחים ל- נניח רוצים לברר אם 
 אחת ונשארים כל הזמן איתה (למשתנים החופשיים יש את אותו ערך כל הזמן) - כלומר הם מתנהגים כמו

קבועים.
באופן רשמי, ברדוקציה הופכים אותם לקבועים.

אז: 

  הם קבועים חדשים ושונים זה מזה (חייבים להיות, כדי שזה יהיה כללי מספיק, אבל כמובן שיכולכאשר 

 פי בxi במקום המופעים החופשיים של di מתקבל ע"י שמבציבים את להיות להם אותו ערך) ו- 
).T(כנ"ל לגבי 

דוגמא

.נניח אני רוצה לברר אם: 

 ונבדוק האם: a,b,cנוסיף קבועים 

מה ההבדל? שפה אנחנו כבר מתעסקים עם פסוקים.



 -נביעה יש ויש! מתייחסים למשתניםv-נביעה אין הבדל בין משתנים חופשיים לבין קבועים. ב- tלכן ב- 
 החופשיים כאילו היו מכומתים על ידי "לכל" (זה מה שקורה בזהויות, שם בדרך כלל אנחנו לא כותבים את

  נשאר אותו דבר לאורך כלx אנחנו מתכוונים שהערך של שםמשוואה, בניגוד לה"לכל" אבל מתכוונים אליו). 
העסקים, כאילו היה קבוע.

זה אחד ההבדלים היסודיים בין שני יחסי הנביעה.

 הרדוקציות2סיכום 
 , נקח את)Tמ- פי -נביעה (של v-נביעה ורוצים לבדוק tאם אנחנו מומחים ל- –

  מהקבוצה-נובעתt פי) ונראה האם Tהסגורים של איברי קבוצת ההנחות (
) .T∀החדשה הזו (מסומנת ב- 

 , נוסיף)Tמ- פי -נביעה (של t-נביעה ורוצים לבדוק vאם אנחנו מומחים ל- –
 קבועים חדשים עבור כל משתנה חופשי, נציב אותם במקומות ונבדוק האם

-נביעה.vמתקיימת כעת 

-נביעהtמשפט הדדוקציה: תכונה יחודית ל- 

 ). כעת נראה תכונה שיש דווקא ל-2-נביעה (כלל ההכללה, עובדה t-נביעה ואין ל- vראינו תכונה אחת שיש ל- 
t -נביעה ואין ל-v.נביעה-

-נביעה.v-נביעה אבל לא עבור tטענה: משפט הדדקוציה נכון עבור 

כלומר:

 ולוקחים השמה, וגוררים את אותה ההשמה כל הזמן.Mרעיון ההוכחה: לוקחים 

 אבל לעומת זאת, 

)(למשל על ידי: 

  וספר אחד יגיד שלא - נזכר למה (הערה מתחילתFOLאם בספר אחד כתוב שהמשפט הדדקוציה עובד ב- 
השיעור).



תרגיל

  לא היה פסוק,p(x)=x+1. (כמובן בדוגמא הקודמת  אם"ם  פסוק אז Aאם 
היה לו משתנה חופשי, ובגלל זה משפט הדדוקציה לא עבד בו).

הצבה

עוד הבדל בין הנביעות - אפשרות ההצבות.

.פי בx במקום המופעים החופשיים של t - הכוונה לתוצאה של הצבת סימון: 
 שהוא חופשי להצבה.tנזכר שיש הצבות שהן בעייתיות (מבדידה), ולכן נעשה את זה רק עבור 

 אינו הופך לקשור בעקבות ההצבה.t אם שום משתנה חופשי של פי בx נקרא חופשי להצבה במקום tהגדרה: 

מה היא תוצאה של הצבה?

  וכשעובדיםx=tבשפות תכנות דקלרטיביות הפקודה הכי פשוטה היא פקודת ההשמה, משהו שנקרא מהצורה: 
 עם הוכחת נכונות של תוכניות, מתברר מה האפקט של כל השמה. רואים בכל שלב מה מצב התכניות - הכוונה

היא מה היא ההשמה למשתנים של התוכנה.

 ) w אנחנו מקבלים השמה חדשה (נסמנה בשם x=t השמה ואנחנו מבצעים פעולה כזו: vאם 

שבה:

משפט ההצבה

 חלקים, אחד מה קורה לש"ע ואחד מה קורה עם נוסחאות.2יש לו 

. ש"ע אז: s ו- . אם 1

  חופשי להצבהt ובלבד ש-  ונוסחא אז: פי ו. אם 2

רק אז! צריך להזהר!)(פי  בxבמקום 

הוכחה: כתרגיל (פשוט יחסית - לפי ההגדרות בלבד). זה הוא תרגיל מצויין.



מוטיבציה
 HOAREהעקרון של משפט ההצבה זה העקרון הראשון של הלוגיקה של 

 להוכחת נכונות של תוכניות - והיא מתבססת תחילה על מה קורה אחרי השמה
, לולאות וכו').if(אחרי זה יש גם מה קורה אחרי פקודות 

.פי בx חופשי להצבה עבור t בתנאי ש- מסקנה: 

הוכחת המסקנה:

 . עלינו להראות ש-M השמה כל שהיא ב- v. אז . נראה ש: נניח 

  וזה נכון כיוון ש- . לפי משפט ההצבה עלינו להראות ש - 

.M היא השמה ב- ו- 


