Logikai alapok a programozáshoz
Kidolgozott tételek
Készítette: Chripkó Ágnes
Felhasznált anyagok: előadásvázlat; gyakorlatok anyaga; Pásztorné Varga K., Várterész M.: A
matematikai logika alkalmazásszemléletű tárgyalása c. könyve (erre hivatkozok néhány
tételben is)

1. Mi a logika, ezen belül a matematikai logika tárgya és feladata? Milyen nyelvi
eszközöket használnak a matematikai logika tárgyalásához és miért? Mi indokolja az
elsőrendű nyelv bevezetését? Ismertesse az elemi aritmetika, mint matematikai
struktúra logikai nyelvét.
A logika tárgya a gondolkodás, feladata a gondolkodásformák analizálása, a helyes
gondolkodásformák meghatározása és a helyes következtetési szabályok kidolgozása.
A matematikai logika a matematikán belüli helyes gondolkodásformákkal és következtetési
szabályokkal foglalkozik. Ezért leíró nyelvként a matematikában általában alkalmazott
jelölésrendszerrel rokon nyelvet használ.
Az elsőrendű logika segítségével az egyszerű állítások belső szerkezetét is feltárhatjuk, egy
individuumhalmaz konkrét elemeivel kapcsolatos állításokat is megfogalmazhatunk.
Az elemi aritmetika nyelve (Ar nyelv):
1. struktúra: (N0; =; s, +, *; 0)
- univerzum: N0
- alapreláció: = (kétváltozós)
- műveletek: s(x) (rákövetkezés, egyváltozós), +, * (összeadás, szorzás,
kétváltozósak)
- konstans: 0
- szignatúra: v1(=): 2, v2(s): 1, v2(+): 2, v2(*): 2, v3: 1
2. a struktúrát leíró logikai nyelv: az Ar nyelv
- a nyelv logikán kívüli része: ábécé: (=; s, +, *; 0), szignatúra: (2; 1, 2, 2; 1)
- logikai része: individuumváltozók, logikai összekötőjelek, kvantorok
- elválasztójelek
- szintaxisa: megmondja, hogyan lehet az ábécé segítségével aritmetikai
kifejezéseket leírni; ide tartoznak: termek (a 0 konstans, individuumváltozók, és
ezekből az alapműveletekkel felírt további termek), formulák (atomi formula: két
term alaprelációval összekapcsolása, további formulák a logikai összekötőkkel és
kvantorokkal írhatók fel)
- szemantikája: egy n-változós term egy N0^n N0 műveletet ír le, egy n-változós
formula egy N0^n{i,h} logikai fv-t ír le. Ezeket az alapműveletek és alaprelációk
ismeretében határozhatjuk meg.
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2. Mit értünk matematikai struktúrán? Hogyan lehet egy matematikai struktúrát
nyelvként felfogni? Mi a struktúra típusa? Mi a nyelv típusa? Miért fontos a típus
fogalma? Mi a szignatúra? Miért az univerzum számosságának és nem az elemeinek
konkrét ismerete fontos? Adott nyelv és adott univerzum esetén, a bázis alapján hogyan
lehet megadni egy interpretációt?
U nem üres halmaz, R az U-n értelmezett relációk, M az U-n értelmezett műveletek halmaza,
C pedig U-beli elemek halmaza. Ekkor az (U; R; M; C) négyes matematikai struktúra vagy
modell.
A matematikai logika nyelve olyan nyelv, mellyel bármely matematikai struktúra
szimbolizálható. Pl. az elemi aritmetika, ill. a részhalmaz nyelv is matematikai struktúrákat
leíró nyelvek.
Legyen v1(R)=n (reláció változóinak száma), v2(M)=m (művelet változóinak száma), v3
(konstansok száma). Ekkor (v1, v2, v3) a struktúra szignatúrája.
A struktúra egy másik megadási módja: (U; R1, R2, …, Ri; m1, m2, …, mj; c1, c2, …, ck)
(felsoroljuk a halmazok elemeit)
Ekkor az aritások sorrendhelyes felsorolása, illetve a konstansok számának megadása a
szignatúra megadása más formában. Ezt a struktúra típusának is nevezik.
Adott nyelv és univerzum esetén, rögzített bázis mellett a szemantikus fával ábrázolhatjuk az
összes 2^n darab interpretációt.
3. Mit értünk ítélet vagy állítás alatt? Milyen esetekben nem tekintünk egy mondatot
állításnak? Sorolja fel az alapeseteket. Mire szolgál az ítéletváltozó és az
indivíduumváltozó? Melyek a legfontosabb logikai összekötôjelek? Mi a logikai
mûvelet? Hány egy-és kétváltozós logikai mûveletet ismer? Mire valók ezek?
Állítás: valamilyen kijelentő mondat információtartalma.
Nem állítás: nem létező individuum, nem egyértelmű, jövő idejű, paradoxon, önhivatkozás,
paraméteres állítás, kérdés, nem objektív, kontextustól függ.
Ítéletváltozók: az egyszerű állítások halmazát futják be és ezzel lehetővé teszik tetszőleges
egyszerű állítás elérését. Formulát nyerünk, ha egy formalizált állításban az állításjeleket
ítéletváltozókra cseréljük.
Individuumváltozó: az individuumok halmazát futja be, tehát bármely individuum lehet az
értéke.
Logikai összekötőjelek: nem, és, vagy, implikáció, ekvivalencia
Logikai művelet: olyan f: K^nK n-változós művelet, ahol K={igaz,hamis}.
Egyváltozós: nem; kétváltozós: és, vagy, implikáció, ekvivalencia
4. Mit értünk egy formulának adott I interpretációban való Boole értékelésén
(igazságkiértékelésén)? Milyen eleme az igazságkiértékelés az ítéletlogikának? Mit ad
meg egy
igazságtábla? Mi az igazságértékelés függvény (Ai, Ah)? Hogyan
kapcsolódik egymáshoz az igazságértékelés, az igazságtábla, az igazságkiértékelés és az
interpretáció?
L0-beli formulák I interpretációbeli Boole-értékelése: L0  {i,h} függvény:
1. ha A prímformula, akkor BI(A) legyen I(A)
2. BI(A) legyen BI(A)
3. BI(A /\ B) legyen BI(A) /\ BI(B) stb.
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Igazságtábla: n-változós formula igazságtáblája egy n+1 oszlopból és 2^n sorból álló táblázat;
benne van az ítéletváltozók összes interpretációja, és emellett a formula igazságértéke.
Igazságértékelés függvény: egy formulához annak az igaz/hamishalmazát rendeli (azok az
interpretációk, melyekben a formula igaz/hamis).
Az igazságértékelés vagy az igazságtábla segítségével megkereshetjük azokat az
interpretációkat, melyekben a formula igazságkiértékelése igaz.
5. Ismertesse az ítéletlogikát leíró nyelvet (ABC, szintaxis, szemantika)! Mi a viszonya
ennek az L elsôrendû nyelv Lo nulladrendû résznyelvéhez? Mi a nyelv típusa, szintaxisa
és szemantikája általában? Miért kell rögziteni a feldolgozás sorrendjét az implikációs
láncban?
Ítéletlogika nyelve (L0): speciális nulladrendű nyelv, melynek ábécéje (Vo) csak logikai
szimbólumokból áll (ítéletváltozók: Vv, logikai összekötőjelek, elválasztójelek).
- az ítéletlogika nyelve a Vo ábécé feletti legszűkebb olyan tulajdonságú szóhalmaz,
amelynek Vv minden betűje egyúttal szava is; ha S eleme a szóhalmaznak akkor S is;
ha S és T eleme a szóhalmaznak akkor S(binér log.műv.)T is eleme.
- szintaxisa: az ítéletváltozók ítéletlogikai formulák, ezekből a logikai műveletekkel (nem,
és, vagy, implikáció) véges sok lépésben előállított formulák is azok.
- szemantika: az ítéletváltozók igaz/hamis értéket vehetnek fel, ennek rögzítését hívjuk
interpretációnak; egy formulához a benne található ítéletváltozók és logikai műveletek
függvényében valamilyen igazságértéket rendelünk.
Egy nyelv ábécéből, szintaxisból és szemantikából épül fel. A szintaxis a predikátumok és
műveletek formai jegyeinek, a szemantika pedig ezek tartalmának meghatározását írja le.
Tehát a szintaxis határozza meg a nyelvtanilag helyes mondatok szerkesztési szabályait, a
szemantika pedig megmondja ezek értelmezésének módját.
Az implikáció nem asszociatív művelet, így nem mindegy, hogy egy implikációs láncban
melyik implikációt dolgozzuk fel először. Ezért megállapodás szerint jobbról balra
zárójelezzük.
6. Mi a jólformált formula definíciója az ítéletlogikában? Mit ír le egy ilyen formula?
Hány leképezést lehet definiálni n ítéletváltozó felett? Milyen eleme a jólformált formula
fogalma az ítéletlogikának?
Egy ítéletváltozó jól formált formula (=nyelvtanilag helyes mondat).
Ha A és B jff-ek, akkor A, A /\ B, A  B, A  B is jff.
Minden jff ezek véges sokszori alkalmazásával áll elő.
L0 minden szava jff a szintaktikai szabályok miatt.
n ítéletváltozó felett 2^n leképezést lehet definiálni.
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7. Mit értünk formalizálás alatt az ítéletlogikában? Milyen lehetõségek vannak egy
formula által leírt leképezés megadására? Mit jelent az, hogy egy formula leír egy
leképezést? Mit jelent az, hogy adott leképezéshez megadunk egy azt leíró formulát?
Formalizálja az IF-THEN és az IF-THEN-ELSE mûködését.
Formalizálás: adott egy probléma. Minden állítást kifejező egyszerű mondat helyett
bevezetünk egy-egy állításjelet. Az összetett mondatokat analizáljuk, és átalakítjuk az eredeti
mondattal azonos értelmű, de egyszerű mondatokból olyan nyelvtani összekötőkkel felépített
mondattá, ahol a nyelvtani összekötők egyben logikai összekötők is. Ezután az állításjeleket a
logikai összekötőknek megfelelő jelekkel összekapcsolva kapjuk a problémát vagy
megállapítást leíró összetett ítéletlogikai állítást. Ebben kicserélve az állításjeleket
ítéletváltozókkal kapjuk az ítéletlogikai formulát.
Egy formula által leírt leképezést megadhatunk például az igazságértékelés függvénnyel, vagy
az igazságtáblájával.
Egy n-változós formula igazságtáblája egy b: {i,h}^n{i,h} n-változós leképezés
művelettáblája. A b műveletet szokás a formulával leírt műveletnek is nevezni.
Egy formula tehát leír egy leképezést, ha egy interpretációban a formula értéke pontosan az,
amit a leképezés rendel hozzá.
A programozási nyelvekben feltételes utasításoknak nevezzük az IF (feltétel) THEN
(utasítások) és az IF (feltétel) THEN (utasítások) ELSE (utasítások) szerkezetű parancsokat.
Legyen V(x) = i, ha az x programutasítások végrehajtódnak, h egyébként.
Ekkor a feltételes utasítások: IF F THEN V(p) és IF F THEN V(p1) ELSE V(p2) alakban
írhatók fel.
IF F THEN V(p) működését leíró formula: (F /\ V(p))  (F /\ V(p))
IF F THEN V(p1) ELSE V(p2) működését leíró formula: (F /\ V(p1) /\ V(p2))  (F /\
V(p1) /\ V(p2))
8. Mi egy formula igazságtáblája és igaz halmaza? Milyen speciális tulajdonságú
formulákat ismer az általuk leírt leképezést tekintve? E speciális formulák
igazságtáblája alapján felírható-e mind a KDNF mind a KKNF? Lehet-e több formula
igazhalmaza ugyanaz? Ha igen, akkor mi ennek a feltétele? Megkapható-e tetszőleges F1
,F2 formulára az F1 F2 igazhalmaza az F1 ,F2 igazhalmazából?
Igazságtábla: logikai műveletek művelettáblája, melyből kiolvasható, hogy milyen
igazságértéket rendelünk a formulához a közvetlen részformulák igazságértékének
függvényében.
Igaz halmaz: azok az interpretációk, melyekben a formula értéke igaz.
Speciális tulajdonságú formulák például a tautológiák (ítéletlogikai törvények), amik
bármilyen interpretációban igaz értéket vesznek fel (71.oldal).
Több formula igaz halmaza lehet ugyanaz, ekkor ezek ugyanazt a műveletet írják le.
F1 F2 igazhalmaza F1 és F2 igazhalmazának a metszete.
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9. Mit jelent az, hogy egy adott igazságkiértékelés kielégít egy F formulahalmazt? Mi az
igazságkiértékelés? Definiálja a tautológia, a kielégíthetô formula, a kielégíthetetlen
formula és a szemantikus következmény fogalmát.
L0-beli formulák I interpretációbeli Boole-értékelése: L0  {i,h} függvény:
1. ha A prímformula, akkor BI(A) legyen I(A)
2. BI(A) legyen BI(A)
3. BI(A /\ B) legyen BI(A) /\ BI(B) stb.
Egy BI igazságkiértékelés kielégít egy F formulahalmazt, ha BI az F elemeihez az igaz értéket
rendeli, vagyis a formulahalmaz elemei az I interpretációban igazak.
Tautológia: azonosan igaz formula (bármilyen interpretációban igaz).
Kielégíthető formula: ha van olyan interpretáció, amelyben igazat ad.
Kielégíthetetlen: nincs interpretáció, amiben igaz lenne.
Szemantikus következmény: G szemantikus következménye F-nek, ha minden I interpretáció
ami F-et kielégíti, kielégíti G-t is.
10. Mi a funkcionálisan teljes mûvelethalmaz? A logikai összekötôjelek mely
részhalmazáról tudja közvetlenül eldönteni, hogy az funkcionálisan teljes? A logikai
összekötôjelek mely egyéb részhalmazai alkotnak funkcionálisan teljes mûvelethalmazt?
Ezt bizonyítsa is.
Egy művelethalmaz funkcionálisan teljes, ha a megfelelő logikai összekötőjelek és
ítéletváltozók felhasználásával tetszőleges logikai művelethez meg lehet konstruálni egy, a
műveletet leíró formulát.
A {, /\,  } művelethalmaz amiatt funkcionálisan teljes, hogy bármilyen logikai művelethez
meg lehet konstruálni egy KDNF-et, vagy KKNF-et, amik pontosan ezekből a logikai
összekötőkből épülnek fel. (95.oldal)
Funkcionálisan teljes még: {, /\}, {, }, {, }
Ugyanis: X  Y = (X /\ Y) = XY
X  Y = (X  Y) = (XY)
Így a hiányzó műveletet bármelyik halmazban elő tudjuk állítani.
11. Lássa be, hogy a {,,} logikai összekötôjelek funkcionálisan teljes mûvelethalmazt
alkotnak! Definiálja a 0. és 1. rendű klóz fogalmát. Milyen általános érvényű helyes
következtetési formákat ismer?
Tetszőleges művelethez meg lehet konstruálni egy a műveletet leíró speciális alakú formulát.
Ez egy kitüntetett diszjunktív, ill. konjunktív normálforma lesz. Algoritmus:
b művelet, X1,…,Xn ítéletváltozók
KDNF előállítása:
1. válasszuk ki a művelettáblából azon sorokat (s1,..,sr) ahol a formula igazságértéke igaz,
minden ilyen sorhoz rendeljünk hozzá egy X1’ /\ … /\ Xn’ teljes elemi konjunkciót úgy,
hogy az Xj’ literál Xj vagy Xj aszerint, hogy ebben a sorban Xj oszlopában igaz vagy
hamis szerepel. Az így nyert teljes elemi konjunkciók: ks1,…,ksr
2. ezekből készítsünk egy diszjunkciós láncformulát
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KKNF előállítása:
1. válasszuk ki a művelettáblából azon sorokat (s1,..,sr) ahol a formula igazságértéke hamis,
minden ilyen sorhoz rendeljünk hozzá egy X1’  …  Xn’ teljes elemi diszjunkciót úgy,
hogy az Xj’ literál Xj vagy Xj aszerint, hogy ebben a sorban Xj oszlopában hamis vagy
igaz szerepel. Az így nyert teljes elemi diszjunkciók: ds1,…,dsr
2. ezekből készítsünk egy konjunkciós láncformulát
Ezzel beláttuk, hogy a {,,} funkcionálisan teljes művelethalmaz.
Klóz, vagy elemi diszjunkció: az egységdiszjunkció és a különböző alapú literálok
diszjunkciója.
Elsőrendű klóznak nevezünk egy olyan zárt Skolem-formulát, amelynek a magja elsőrendű
literálok diszjunkciója.
{A1, …, An} formulahalmaz, B formula. ({A1,…,An}, B) következtetésforma. Helyes
következtetésforma, ha {A1,…,An} kielégíthető és B szemantikus következménye
Általános érvényű helyes következtetési formák:
- modus ponens (leválasztási szabály): ({AB, A}, B)
- modus tollens (kontrapozíció): ({AB, B}, A)
- reductio ad absurdum: ({AB, AB}, A)
- indirekt bizonyítás: ({AB, AB}, A)
- ({A,B}, A /\ B), ({A /\ B}, A), ({A}, A  B), ({B}, AB)
stb. (82.oldal)
12. Definiálja nullad- és elsőrendben a literállal, a diszjunkcióval, és a konjunkcióval
kapcsolatos fogalmakat. Definiálja a különbözô normálformákat. Miért fontosak a
normálformák?
Egy prímformula (ítéletváltozó) vagy annak a negáltja a literál. A prímformula a literál
alapja. Egy literált hívhatunk egységkonjunkciónak vagy egységdiszjunkciónak.
Klóz, vagy elemi diszjunkció: az egységdiszjunkció és a különböző alapú literálok
diszjunkciója.
Egy elemi konjunkció/diszjunkció teljes egy n-változós logikai műveletre nézve, ha mind az
n ítéletváltozó alapja valamely literálnak.
DNF (diszjunktív normálforma): elemi konjunkciók diszjunkciója
KNF (konjunktív normálforma): elemi diszjunkciók konjunkciója
Ezek kitüntetettek, ha teljes elemi konjunkciók/diszjunkciókból állnak.
Elsőrendben:
Prenexformula: Q1x1Q2x2…QnxnA alakú, ahol Qj tetszőleges kvantor, A pedig kvantormentes
formula. Q1x1Q2x2…Qnxn a prefixum, A a prenexformula magja. Ha a mag KNF vagy DNF,
akkor a formula prenex-konjunktív, ill. prenex-diszjunktív normálforma.
Skolem-formula: olyan prenexformula, amiben csak univerzális kvantor van. Ha a magja
KNF, akkor Skolem-normálformának nevezzük.
Elsőrendű klóznak nevezünk egy olyan zárt Skolem-formulát, amelynek a magja elsőrendű
literálok diszjunkciója.
Bármilyen formulát normálformára lehet hozni, nullad-és elsőrendben is.
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13. Melyek a hálóaxiómák? Mit fejez ki a hálóelméleti dualitás? Milyen struktúrát alkot
az {i,h} halmaz a {,,} mûveletekre? Lássa be, hogy az ítéletlogika is Boole algebra.
Háló: (U; =; , ) matematikai struktúra, ahol ,  binér műveletek U-n.
Hálóaxiómák: a műveletek kommutatívak, asszociatívak, abszorptívak (x  (x  y) = x és
fordítva).
Ezek a műveletek egymás duálisai.
Hálóelméleti dualitás: a hálóelmélet minden igaz formulájának duálisa (műveletek
felcserélésével kapott formula) is igaz.
A két művelet idempotens (x  x = x).
Ha pl. R rendezésre O minimális, I maximális elem, akkor q komplementuma v-nek, ha
qv=I és qv=O.
Boole-algebra: egyértelműen komplementumos disztributív háló.
Az ítéletlogika Boole-algebra, mivel:
- az és és vagy műveletek teljesítik a hálóaxiómákat az U={i,h} univerzumon
- a műveletek disztributívak
- a konjunkció segítségével definiáljunk egy rendezést: h < i , ekkor a
komplementumképző művelet a negáció
Tehát az {U; =; , /\, } struktúra Boole-algebra.
14. Melyek a De Morgan azonosságok az ítéletlogikában és a predikátumlogikában?
Mikor mondjuk, hogy egy struktúra komplementumos háló? Mi a Boole algebra? Lássa
be a De Morgan azonosságok fennállását az ítéletlogikában a Boole algebra axiómái
alapján.
De Morgan-azonosságok:
- egy (U; =; k, , ) Boole-algebrában: k(xy) = k(x)  k(y) és fordítva (ahol k egy
elemhez annak komplementumát rendeli)
(ítéletlogikában pl: (X /\ Y) = X  Y)
- predikátumlogikában: xA = xA és xA = xA
Ha pl. R rendezésre O minimális, I maximális elem, akkor q komplementuma v-nek, ha
qv=I és qv=O.
Egy struktúra komplementumos háló, ha olyan háló, melyben minden elemnek van
komplementuma.
Boole-algebra: egyértelműen komplementumos disztributív háló.
De Morgan bizonyítása: 91.oldal
15. Hogyan lehet megadni egy Bn  B (B={i,h}) leképezést leíró DNF-et, illetve KNF-et?
Milyen egyszerûsítési szabályokat ismer? Hogyan lehet ezek segítségével belátni, hogy
egy formula tautológia, vagy hogy kielégíthetetlen?
Ld. 11.tétel.
Egyszerűsítési szabályok: ha X ítéletváltozó, k az X-et nem tartalmazó elemi konjunkció, d az
X-et nem tartalmazó elemi diszjunkció, akkor:
- (X /\ k)  (X /\ k) = k
- (X  d) /\ (X  d) = d
Ezek a konjunktív, illetve diszjunktív normálformákat teszik egyszerűbbé.
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KDNF egyszerűsítésére: Quine-McCluskey algoritmus:
1. soroljuk fel a KDNF-ben szereplő összes teljes elemi konjunkciót az L0 listában, j:=0
2. megvizsgáljuk Lj-ben az összes lehetséges elemi konjunkciópárt, hogy alkalmazható-e
rájuk a fenti egyszerűsítési szabály, ha igen, akkor ezeket megjelöljük, és az eredmény
beírjuk egy Lj+1 listába. Így amik nem lesznek megjelölve, azok kerülnek majd az
egyszerűsített DNF-be
3. ha Lj+1 nem üres, akkor j:=j+1 és vissza a 2.hoz
4. készítsünk a megjelöletlen elemi konjunkciókból egy diszjunktív láncformát
(99.oldal)
Ha az egyszerűsítések során X  X alakhoz jutunk, akkor a formula tautológia, ha X /\X
alakhoz, akkor kielégíthetetlen.
16. Tartalmilag mit jelent az üres klóz és a tele klóz? Milyen módon és milyen
esetekeben nyerhetôk ezek azonos átalakításokkal egy formulából? Milyen formulával
ekvivalens logikailag az üres klóz és a tele klóz? Formula-e az üres klóz és a tele klóz?
KNF egyszerűsítése során, ha Xn /\ Xn alakú formula marad, akkor ez kielégíthetetlen, így
a következő lépés után nem marad literál az elemi diszjunkcióban, ekkor kapjuk az üres klózt.
Ez logikailag egy kielégíthetetlen formulával ekvivalens.
DNF egyszerűsítése során, ha Xn  Xn marad, akkor ez tautológia, és a következő lépésben
nem marad literál az elemi konjunkcióban, így kapjuk az üres elemi konjunkciót. Ez
logikailag egy tautológiával ekvivalens.
17. Mi a szemantikus vagy tautológikus következményfogalom, valamint az ezt
elôkészítô fogalmak definíciója? Mi az a feltételhalmaz, amelynek következménye a)
tautológia, b) valamely azonosan hamis formula? Használja fel a szemantikus
következményfogalom definícióját.
A B formula tautológikus következménye az M formulahalmaznak, ha minden I interpretáció,
ami kielégíti M-et, kielégíti B-t is.
Ennek eldöntésére: közös igazságtábla, szemantikán alapuló lusta módszer, igazságértékelés.
Ha a feltételhalmaz csupa tautológiából áll, akkor nyilván a következmény is tautológia, de
egy tautológia bármilyen feltételhalmaznak következménye lehet.
18. Mit értünk helyes következtetésforma alatt? Hogyan lehet igazságtáblával
ellenôrizni, hogy F=oA fennáll-e? Hogyan lehet igazságtáblával megadni a legszűkebb
következményt? Definiálja a tautológikus ekvivalencia fogalmat.
{A1, …, An} formulahalmaz, B formula. ({A1,…,An}, B) következtetésforma. Helyes
következtetésforma, ha {A1, …, An} kielégíthető és B szemantikus következménye.
F=oA , ha az igazságtábla minden olyan sorában, amiben F igaz, A is igaz.
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Ha az igazságtáblában a formula és a következmény oszlopaiban pontosan ugyanott szerepel
igaz, akkor a következmény a legszűkebb következménye a formulának.
Az A és B ítéletlogikai formulák tautologikusan ekvivalensek, ha minden I interpretációban
BI(A)=BI(B)
19. Ha {F1,F2,...,Fn}=oA, akkor milyen tulajdonsága van a {F1,F2,...,Fn,A}
formulahalmaznak és miért? Ha {F1,F2,...,Fn }oA, akkor milyen tulajdonsága van a
{F1,F2,...,Fn,A} formulahalmaznak? Ismer-e erre vonatkozó tételt?
Ha {F1,F2,...,Fn}=oA, akkor {F1,F2,...,Fn,A} kielégíthetetlen. Ugyanis: minden olyan
interpretáció, amely kielégíti {F1,F2,...,Fn}-t, kielégíti A-t is, tehát ezekben az
interpretációkban A, illetve F1 /\ F2 /\.../\ Fn /\ A is hamis, továbbá ezek az interpretációk
nem elégítik ki {F1,F2,...,Fn,A}-t. Nyilván azok az interpretációk sem fogják kielégíteni,
melyek már az eredeti formulahalmazt sem elégítik ki, tehát {F1,F2,...,Fn,A}
kielégíthetetlen.
Ha {F1,F2,...,Fn }oA, akkor {F1,F2,...,Fn,A} kielégíthetlen, ugyanis {F1,F2,...,Fn }oA
esetén {F1,F2,...,Fn}=oA.
20. Bizonyítsa be, hogy {F1,F2,...,Fn}=oA akkor és csak akkor, ha {F1,F2,...,Fn-1}=o
FnA. Milyen fontos logikai eredményt lehet a tétel felhasználásával belátni?
Dedukciós tétel: {F1,F2,...,Fn}=oA akkor és csak akkor, ha {F1,F2,...,Fn-1}=o FnA bizonyítás:
{F1,F2,...,Fn-1} modelljeinek két csoportja van: amik kielégítik {F1,F2,...,Fn}-t is és amik
nem. Nyilván {F1,F2,...,Fn} minden modellje modellje {F1,F2,...,Fn-1}-nek is. {F1,F2,...,Fn}
modelljeiben mind Fn, mind A és így FnA is igaz. {F1,F2,...,Fn-1} azon modelljeiben,
melyek {F1,F2,...,Fn}-nek nem modelljei, Fn hamis, ezért FnA most is igaz.
Visszafele: {F1,F2,...,Fn} minden modellje modellje {F1,F2,...,Fn-1}-nek is. A feltétel miatt
ezen interpretációkban FnA és Fn is igaz, következésképpen A is igaz.
Ebből a tételből lehet belátni az eldöntésprobléma tételét.
21. Mi az ítéletlogika eldöntésproblémája? Mi közte és az automatikus tételbizonyítás
közötti kapcsolat? Melyik tétel adja ezt meg? Ismertesse e tétel bizonyításának elvét.
Van-e elsőrendben is hasonló eredmény?
Ítéletlogika eldöntésproblémája: {F1,F2,...,Fn}=oB pontosan akkor, ha =o
F1…FnB.
Ez bizonyítható a dedukciós tétel n-szeri alkalmazásával, vagy ha megmutatjuk, hogy
F1…FnB tautologikusan ekvivalens F1 /\ … /\ Fn  B –vel.
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Automatikus tételbizonyítás: a matematikai képletek közötti logikai kapcsolatokat logikai
műveletekkel kifejezve teljes bizonyításokat lehet leírni és kiszámolni a képlet
igazságértékét, ami a tétel igazolását vagy cáfolatát adná.
Az eldöntésprobléma az elsőrendű logikában is megtalálható.
22a. Mi a rezolúciós elv eldöntésproblémája az ítéletlogikában? Melyek a rezolúciós elv
alapfogalmai? Definiálja a rezolúciós levezetést. Lássa be, hogy a rezolúciós kalkulus
helyes.
Rezolúciós kalkulus: egy szintaktikai alapokon működő döntési elv, amelynek segítségével el
lehet jutni valamely ítéletlogikai formula vagy formulahalmaz kielégíthetetlenségének
igazolásához, azaz a szemantikus eldöntésprobléma megoldásához.
Ha C1=C1’ /\ L1, C2=C2’ /\ L2, ahol L1 és L2 komplemens literálpár, akkor a C1’  C2’
klózt a (C1, C2) klózpár rezolvensének nevezzük. (ha C1=L1 és C2=L2 akkor a rezolvens az
üres klóz)
A rezolúciós kalkulus eldöntésproblémája az, hogy levezethető-e egy S klózhalmazból az
üres klóz. A rezolúciós levezetés célja tehát az üres klóz levezetése S-ből. Ha S-ből
levezethető az üres klóz, azt mondjuk, hogy S-nek van rezolúciós cáfolata.
Egy S klózhalmazból a C klóz rezolúciós levezetése egy olyan véges k1,..,km klózsorozat,
ahol minden j=1,..,m-re vagy kj eleme S-nek, vagy van olyan 0<s,t<j hogy kj a (ks, kt)
klózpár rezolvense, és a klózsorozat utolsó tagja éppen a C klóz.
A rezolúciós kalkulus helyessége: S tetszőleges klózhalmaz, ha S-ből levezethető az üres klóz,
akkor S kielégíthetetlen - bizonyítás:
Tegyük fel, h van I interpretáció ami kielégíti S-t. Ekkor I kielégíti a rezolúciós levezetés
minden klózát is (ez teljes indukcióval bebizonyítható). De az üres klóz kielégíthetetlen, tehát
nem lehet eleme a levezetésnek. Így ha S-ből az üres klóz levezethető, akkor kielégíthetetlen.
(230.oldal)
22b. Milyen rezolúciós stratégiákat (algoritmusokat) ismer? Melyek teljesek ezek közül?
A nem teljes stratégiák milyen klózhalmazok esetén teljesek?
Lineáris rezolúciós levezetés: S klózhalmaz, k1, l1, k2, l2,…, km-1, lm-1, km rezolúciós levezetés,
amelyben minden j=2,3,..,m-re kj a (kj-1, lj-1) klózpár rezolvense. A kj klózokat centrális
klózoknak, az lj klózokat mellékklózoknak nevezzük. Ez a levezetés teljes.
Lineáris inputrezolúciós levezetés: S klózhalmaz, k1, l1, k2, l2,…, km-1, lm-1, km lineáris
rezolúciós levezetés, amelyben minden j=1,2,…,m-1 –re lj eleme S-nek, azaz a mellékklózok
S elemei. Ez nem teljes.
Egységrezolúciós levezetés: S klózhalmaz, k1, k2, …, km rezolúciós levezetés, ahol minden
j=1,2,..,m –re ha kj nem eleme S-nek, akkor kj két olyan őt levezetésben megelőző ks, kt
klóznak a rezolvense, amelyek közül az egyik egységklóz. Ez sem teljes.
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(ez utóbbi két stratégia ekvivalens egymással)
A lineáris inputrezolúciós stratégia Horn-formulák esetére teljes.
Horn-klózok: olyan klózok, amelyek legfeljebb egy negált literált tartalmaznak.
Horn-formulák: olyan formulák, melyek KNF-je Horn-klózok konjunkciója.
23. Milyen kapcsolat van a C rezolvens klóz és ôsei, C1 és C2 között az ítéletlogikában
és az elsőrendű logikában? Bizonyítsa be az erre vonatkozó tételt az ítéletlogikában! Mit
biztosít ez a kapcsolat a rezolúciós elvre, mint kalkulusra nézve?
C1=C1’ /\ L1, C2=C2’ /\ L2, ahol L1 és L2 komplemens literálpár, akkor a C=C1’  C2’ klóz
a (C1, C2) klózpár rezolvense.
Elsőrendű logikában:
C1 és C2 szülő klózok elsőrendű rezolvense a következő bináris rezolvensek valamelyike:
- a C1 és a C2 klózok bináris rezolvense
- a C1 klóz és a C2 klóz egy faktorának a bináris rezolvense
- a C1 klóz egy faktorának és a C2 klóznak a bináris rezolvense
- C1 klóz egy faktorának és C2 klóz egy faktorának bináris rezolvense.
(faktor, bináris rezolvens definíció: 255.oldal)
pl. C1=x(P(f(x))  Q(x)), C2=xy (P(f(x))  R(x,y)) - ekkor ezek pontosan egy
komplemens literálpárt tartalmaznak. Rezolvensük: C=xy (Q(x)  R(x,y))
Ha a C klóz a (C1, C2) klózpár rezolvense, akkor azon I interpretációk a {C1, C2}
klózhalmazt nem elégíthetik ki, amelyekben BI(C)=h. - bizonyítás:
- ha C1=L1 és C2=L2, akkor rezolvensük az üres klóz. Az üres klóz minden
interpretációban hamis, tehát azt kell belátnunk hogy {C1, C2} kielégíthetetlen. Ez így
van, mivel C1 és C2 komplemens literálpár.
- ha C1=(C1’ /\ L1), C2=(C2’ /\ L2), ahol L1 és L2 komplemens literálpár, akkor legyen I
egy olyan interpretáció, melyben BI(C)=h. Ez azt jelenti, hogy C1’ és C2’ is hamis. Az L1
és L2 literálok közül viszont csak az egyik lehet igaz I-ben, így a {C1, C2} klózhalmazt I
nem elégíti ki.
24. A nullad- és elsôrendû rezolúciós elv alkalmas-e elôrekövetkeztetésre, vagy csak
visszakövetkeztetés végezhetô vele? Mit értünk a fenti következtetésfajták alatt?
Milyen következtetésfajták végezhetôk el az ismert kalkulusokkal?
A rezolúciós kalkulus következtetési módja a visszakövetkeztetés (de előrekövetkeztetése is
alkalmas): az {A1,…,An} feltételhalmazhoz hozzávesszük a B tételformula negáltját és a
kapott {A1,…,An} B formulahalmazból előállítjuk az S klózhalmazt. Ha S-nek van
rezolúciós cáfolata, akkor {A1,…,An} kielégíti B-t.
Visszakövetkeztetés: {A1,…,An} formulahalmaz, B lehetséges következmény. {A1,…,An}
következménye B akkor és csak akkor, ha (A1 /\…/\ An /\ B) kielégíthetetlen.
Előrekövetkeztetés: keressük {A1,…,An} összes lehetséges következményeinek halmazát.
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25. Hogyan kell elôkészíteni egy 0-ad illetve egy 1. rendű tételbizonyítási feladatot a
rezolúciós elvvel való megoldásra? Mi a rezolvens? Mikor létezik rezolvens? Lássa be,
hogy az üres klóz kielégíthetetlen.
A rezolúciós levezetéshez nulladrendben a formulákat KNF-re kell hozni, és ebből előállítani
a klózhalmazt.
Elsőrendű formulák esetén Skolem-normálformára kell hozni, és ebből a kvantorok
elhagyásával előállítani a klózhalmazt.
Két klóz rezolvense: rez(p  A, p  B) = A v B
Akkor létezik rezolvens, ha a két klózban pontosan egy komplemens literálpár van.
Az üres klóz egy (Xn /\ Xn) alakú formula rezolvense, ami pedig kielégíthetetlen.
26. Definiálja a szemantikus fa és a levezetési fa fogalmat az ítéletlogikában. Fejtse ki,
mi a kapcsolatuk. Bizonyítsa be a rezolúciós elv teljességét ezek felhasználásával. Ismere a teljességre másféle bizonyítást is?
Szemantikus fa: egy formula különböző interpretációit szemlélteti. A formula
ítéletváltozóinak egy rögzített sorrendje a bázis. A szemantikus fa egy olyan bináris fa,
amelynek i-edik szintszámú csúcsa a bázis i-edik ítéletváltozójához tartozik, és egy-egy szint
minden csúcsából pontosan két él indul, az egyik a szinthez rendelt ítéletváltozóval, a másik
ennek a negáltjával címkézve. Így n változó esetén minden ág n élt tartalmaz, melyek a
formula 1-1 interpretációját szemléltetik. 2^n különböző ág lesz.
Egy rezolúciós levezetés szerkezetét levezetési fa segítségével szemléltethetjük. A levezetési
fa csúcsai klózok. Két csúcsból pontosan akkor vezet él egy harmadik közös csúcsba, ha ott a
két klóz rezolvense található.
A szemantikus fából megkaphatjuk a levezetési fát: tükrözzük a szemantikus fát a gyökéren
átmenő vízszintes egyenesre, írjuk a cáfoló csúcsokba az ágat lezáró klózokat, írjuk a
rezolvens klózt a rezolvens cáfoló csúcsába.
A rezolúciós kalkulus teljessége: ha az S véges klózhalmaz kielégíthetetlen, akkor S-ből
levezethető az üres klóz. - bizonyitás:
- tegyük fel hogy kielégítetlen és állítsuk elő az üres klóz levezetését S-ből
- S kielégíthetetlen  a szemantikus fája zárt  van legalább egy levezető csúcsa
- algoritmus az üres klózt eredményező rezolúciós levezetés előállítására:
1. j:=0, Sj:=S, LIST:=0
2. állítsuk elő Sj szemantikus fáját. nj: a szemantikus fa szintjeinek száma. Ha nj=0
akkor levezettük az üres klózt, a levezetés a LISTből kiolvasható
3. egyébként válasszuk ki a fa egy levezető csúcsát, az ezt tartalmazó 2 ágra illesztett
klózok legyenek kj’ és kj”, rezolvensük pedig kj. Tegyük a LIST végére a kj’, kj”,
kj klózokat.
4. 4. Sj+1:=Sj  kj, j:=j+1, folytassuk 2.től
(cáfoló csúcs: szemantikus fa azon csúcsa, ahol egy klóz hamis lesz; levezető csúcs: olyan
csúcs melyet két cáfoló csúcs követ)
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27. Miért nevezhetjük a bizonyításelmélet következményfogalmát
szintaktikus
következményfogalomnak? Mi a bizonyításelmélet eldöntésproblémája? Definiálja a
bizonyíthatóan ekvivalens fogalmat.
{A1,…,An} formulahalmaz, B formula. A formulahalmazból B levezetése egy olyan
D1,…,Dm formulasorozat, ahol minden j=1,..,m-re Dj
1. vagy eleme a formulahalmaznak (azaz feltételforma=hipotézis)
2. vagy valamelyik axiómasémából formulahelyettesítéssel állt elő (azaz
axiómaformula)
3. vagy van olyan 0<s,t<j hogy Ds és Dt formulákból a levezetési szabállyal állt elő
és a formulahalmaz utolsó tagja Dm éppen a B formula.
A B formula az {A1,…,An} formulahalmazból az ítéletkalkulusban levezethető, ha B-nek van
az {A1,…,An} formulahalmazból levezetése. Jelölése: {A1,A2,...,An }o B
Az ítéletkalkulusbeli levezethetőség az ítéletkalkulus (=ítéletlogika bizonyításelméleti
tárgyalása) következményfogalma, amelyet szintaktikus következményfogalomnak is
neveznek, mivel definiálásához csak szintaktikai fogalmakat használtunk.
A bizonyításelmélet eldöntésproblémája: {A1,…,An}-ből levezethető B pontosan akkor, ha
A1…AnB levezethető (az axiómákból). Bizonyítása a dedukciós tétellel történik.
Az A és B formula bizonyíthatóan ekvivalensek, ha A-ból levezethető B és B-ből levezethető
A.
28. Ismertesse a nulladrendû bizonyításelmélet axiómáit és levezetési szabályát, valamint
a levezetési szabályt megalapozó tételt. Lássa be, hogy két levezetés konkatenációja is
levezetés. Lát-e kapcsolatot e bizonyításelméleti tétel és azon szemantikai alapon
bizonyított tétel között, hogy “Ha mind A, mind B tautologikus következménye egy F
formulahalmaznak és
C tautologikus következménye {A,B}-nek, akkor C is
tautologikus következménye F-nek”?
Ítéletkalkulus: az ítéletlogika bizonyításelméleti tárgyalása. Ebben axiómasémákat és egy
levezetési szabályt rögzítünk.
Axiómasémák:
1. X(YX)
2. (X(YZ))((XY)(XZ))
3. (XY)(( XY)X)
Egy levezetési szabály ítéletlogikai formulákból újakat állít elő. A levezetési szabály helyes,
ha a levezetett formula következménye azon formuláknak, melyekből levezettük őket.
Az ítéletkalkulus levezetési szabálya: modus ponens: {XY, X}ből levezethető Y
(ugyanis: ({XY, X}, Y) helyes következtetési forma)
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Ha d1 és d2 az M1 és M2 hipotézishalmazokból való levezetések, akkor a két levezetés
konkatenációja is egy (az M1M2 hipotézishalmazból való) levezetés - bizonyítás:
A d1 és d2 levezetések konkatenációjával kapott formulasorozat tetszőleges D eleme:
1. vagy hipotézisként került vmelyik levezetésbe, tehát eleme M1M2-nek
2. vagy axiómasémából állt elő vmelyik levezetésben, akkor a konkatenációban is
axiómaformula
3. vagy a modus ponenssel állt elő két őt megelőző formulából valamelyik levezetésben,
akkor a konkatenált formulasorozatban is ugyanez a szerepe.
29. Bizonyítsa be, hogy {F1,F2,...,Fn }oA akkor és csak akkor, ha {F1,F2,...,Fn-1 }o
FnA. Milyen fontos logikai eredményt lehet a tétel felhasználásával belátni?
Dedukciós tétel: {F1,F2,...,Fn }oA akkor és csak akkor, ha {F1,F2,...,Fn-1 }o FnA
bizonyítás: ld. 171.oldal

-

Ennek segítségével lehet belátni az eldöntésproblémát.
30. Melyek a kielégíthetô, kielégíthetetlen, tautológia, tautológikusan következik,
tautológikusan ekvivalens fogalmak bizonyításelméleti megfelelôi? Definiálja a
bizonyításelméleti levezetés fogalmát. Lássa be, hogy a bizonyításelmélet helyes. Mikor
teljes egy módszer?
{A1,…,An} formulahalmaz, B formula. A formulahalmazból B levezetése egy olyan
D1,…,Dm formulasorozat, ahol minden j=1,..,m-re Dj
4. vagy eleme a formulahalmaznak (azaz feltételforma=hipotézis)
5. vagy valamelyik axiómasémából formulahelyettesítéssel állt elő (azaz
axiómaformula)
6. vagy van olyan 0<s,t<j hogy Ds és Dt formulákból a levezetési szabállyal állt elő
és a formulahalmaz utolsó tagja Dm éppen a B formula.
Helyesség: teljes indukcióval (173.oldal)
Egy kalkulus teljes, ha amikor a szemantikus eldöntésproblémára igen a válasz, akkor a
szintaktikus eldöntésproblémára is igen választ ad és ezzel eléri a megállási feltételt.
31. Fogalmazza meg a bizonyításelmélet helyességét és teljességét kimondó tételt. Lássa
be a gyenge teljességet. Mi a Gôdel teljesség bizonyításának váza?
Helyesség: A1,…,B ítéletlogikai formulák, ha {A1,…} o B, akkor {A1,…} =o B
Teljesség: {A1,…} formulahalmaz, B formula. Ha {A1,…} =o B, akkor {A1,…} o B
Az ítéletkalkulus gyönge teljessége: {A1,..,An} véges formulahalmaz, B formula. Ha
{A1,…,An} =o B, akkor {A1,…,An} o B. - bizonyítás: elég azt belátni, hogy ha =o
A1…AnB, akkor o A1…AnB (a szemantikus és szintaktikus dedukciós tétel
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miatt). Mivel a feltétel szerint A1…AnB tautológia, ezért ez igaz (mivel ha valami
tautológia, akkor bizonyítható).
Az ítéletkalkulus teljességének bizonyítása a Gödel-féle gondolatmenettel történik.: ha
{A1,…} kielégíti B-t, akkor {A1,…, B} kielégíthetetlen. A kielégíthetetlen
formulahalmazok viszont ellentmondásosak, de ha {A1,…, B} ellentmondásos, akkor
levezethető belőle B. (184.oldal)
32. Ismertesse a predikátumlogikát leíró nyelvet. Mi a nyelv szintaxisa és szemantikája?
A nyelv típusa alapján határozza meg a lehetséges interpretáló struktúrák számát adott
számosságú univerzumon (szemantikus fával vagy kombinatorikus úton).
Predikátumlogika = elsőrendű logika. (110.oldal)
Elsőrendű logikai nyelv ábécéjének jelölése: V[Vv], ahol Vv adja meg a (v1,v2,v3) szignatúrájú
(Srt, Pr, Fn, Cnst) halmaznégyest. Az ábécé feletti termek halmazának szóhalmazát (szó:
ábécé elemeiből álló véges sorozat) Lt[Vv]-vel jelölük, a formulákét Lf[Vv]-vel. A termek és a
formulák halmazának uniója adja az ábécé feletti elsőrendű logikai nyelvet: L[Vv].
Szintaxis:
- logikán kívüli szimbólumhalmaz: (Srt, Pr, Fn, Cnst), ahol Srt elemei fajtákat
szimbolizálnak, Pr elemei predikátumszimbólumok, Fn elemei függvényszimbólumok,
Cnst a kontansszimbólumok halmaza
- szignatúrája: (v1, v2, v3), ahol v1 egy P predikátumszimbólumhoz annak az alakját, v2 egy
f függvényszimbólumhoz annak az alakját, v3 pedig egy c konstansszimbólumhoz annak a
fajtáját rendeli
- minden  fajtájú konstans és változó term
- ha f függvény (1,…, k, ) alakú, t1,..,tk (1,…, k) alakú termek, akkor f(t1,…,tk) egy
 fajtájú term
- minden term az előző két pont véges sokszori alkalmazásával áll elő
- P predikátum, t1,…,tk termek, akkor P(t1,…,tk) egy elsőrendű formula
- ha A elsőrendű formula, akkor A, A(binér log.műv.)B is az
- Q kvantor, x változó  QxA is elsőrendű (kvantált) formula
- minden elsőrendű formula az előző 3 pont véges sokszori alkalmazásával áll elő
Szemantika:
- egy elsőrendű logikai nyelv interpretációja: meg kell adni az individuumhalmazt + melyik
individuumokat jelölik a konstansszimbólumok + milyen matematikai fv-eket a
fvszimbólumok + milyen logikai fv-ket a predikátumszimbólumok.
Egy elsőrendű formulát leíró nyelv az az elsőrendű nyelv, amelyet az eredeti nyelvből úgy
nyerünk, hogy csak azokat a predikátum-, függvény-, és konstansszimbólumokat hagyjuk
meg benne, melyek a formulában előfordulnak. Ekkor a nyelv predikátumszimbólumainak U
univerzum feletti összes interpretációját az ezen predikátumszimbólumokkal nyert egyszerű
alapatomok valamely bázisához tartozó szemantikus fával adhatjuk meg.
Lehetséges interpretáló struktúrák száma adott U és adott típus mellett:
Legyen az L nyelv típusa ( r1, r2, ..., rn; s1, s2, ..., sk). Legyen U az univerzum, ahol U=M.
Különböző (r1, r2, ..., rn; s1, s2, ..., sk) típusú struktúrák száma U felett: j=1n 2Mpj* t=1 kMMst
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Elsőrendű szemantikus fa, mint a lehetséges adott univerzum feletti ( r1, r2, ..., rn; s1, s2, ...,
sk) típusú struktúrák megadásának eszköze: az univerzum elemeinek felhasználásával
előállítjuk az összes alapatomot, rögzítjük sorrendjüket (ez a bázis), a szemantikus fa
szintjeihez ebben a sorrendben rendeljük hozzá az alapatomokat. Egy interpretáció a
szemantikus fa egy ágán áll elő.
33. Mit ír le egy jólformált formula a predikátumlogikában? Mit értünk formalizálás
alatt elsőrendben? Hogyan lehet megadni egy elsőrendű formula által leírt leképezést?
Mit jelent az, hogy egy elsőrendű formula logikailag igaz? Lehet-e egy elsőrendű
formula tautológia?
Az elsőrendű formulák (jólformált formulák) halmaza a legszűkebb olyan tulajdonságú
szóhalmaz, amelynek
1. ha a P pred.szimb. (1,…, k) alakú és az s1,…,sk (1,… k fajtájú) szavak
elemei a szóhalmaznak, akkor a P(s1,…,sk) szó eleme,
2. ha S eleme a szóhalmaznak, akkor S is eleme,
3. ha S és T elemei a szóhalmaznak, akkor S(binér log.műv.)T is eleme,
4. ha S eleme a szóhalmaznak, Q kvantor, és x változó, akkor QxS is eleme.
Az elsőrendű logikában az egyszerű állítások belső szerkezetét is feltárjuk, itt a leíráshoz
individuumneveket és predikátumokat használunk, melyek matematikai és logikai
függvények. Segítségükkel egy individuumhalmaz konkrét elemeivel kapcsolatos állításokat
fogalmazhatunk meg.
Egy állítás formalizálásához először az állítás környezetét mint formális rendszert tekintjük.
Ez a formális rendszer adja a leíró nyelvet. Az ABC: az univerzum elemei, és a rajta definiált
relációk és operációk. Ezzel a nyelvvel leírhatjuk az egyszerű állításokat, majd a logikai
összekötők és a kvantorok felhasználásával a további prím és az összetett állításokat. Tehát a
feltétel formulákat és a tétel formulát ezen a nyelven formalizáljuk.
Az L[Vv] nyelv egy A formulája logikailag igaz, ha L[Vv] minden interpretációjában és I
minden k változókiértékelése mellett |A|I,k = igaz (A értéke I-ben k változókiértékelés
mellett). Jelölése: =A
(prímformulák: atomi formula vagy kvantált formula; atomi formula: paraméteres állítás;
prímkomponens: olyan prímormula, melyből a formula log.összekötőjelekkel felépül)
34. Mi egy elsôrendû formula értéktáblája? Milyen speciális alakú, elsőrendű
formulákat ismer? Mit jelent az, hogy a leíró L nyelv egy I interpretációja és egy
változókiértékelés kielégít egy F formulahalmazt? Definiálja a logikailag igaz, a
kielégíthetô formula és a kielégíthetetlen formula fogalmakat. Beszélhetünk-e itt
tautológiáról? Zárt formulák-e az elsőrendű bizonyításelméleti axiómák?
Egy elsőrendű formula értéktáblájában az első sorba a prímkomponensek és a formula
kerülnek. Mivel a prímformulák több esetben paraméteres állítások, ezért az interpretációban
az individuumváltozók kiértékelése után válnak állításokká. Ezért az értéktábla első sorába
még a formulában lévő individuum változókat is felsoroljuk a prímformulák elé. A
individuum változók alá azok lehetséges kiértékelései, a prímformulák alá a megfelelő
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helyettesítési értékek kerülnek. A formula alatt a prímformulák értékeinek megfelelő
helyettesítési értékek találhatók.
Az L[Vv] nyelv egy A formulája kielégíthető, ha van L[Vv]-nek olyan interpretációja és I-ben
van olyan k változókiértékelés, amelye |A|I,k = igaz, egyébként A kielégíthetetlen.
Az L[Vv] nyelv egy A formulája logikailag igaz (=logikai törvény), ha L[Vv] minden
interpretációjában és I minden k változókiértékelése mellett |A|I,k = igaz. Jelölése: =A
Az L[Vv] nyelv egy A formulája tautologikusan igaz, ha a formula értéktáblájában A
oszlopában csupa i igazságérték található. Ha A tautologikusan igaz, akkor logikailag is igaz.
Elsőrendű bizonyításelmélet (predikátumkalkulus) axiómái: 186.oldal
35. Mit fejez ki a F=A jelsorozat? Mi a predikátumlogika következményfogalma és
eldöntésproblémája? Megoldható-e ez kiértékeléssel? Mi a formula kifejtése? Rezolúciós
kalkulussal való döntéshez hogyan kell átalakítani a feltételhalmazt és a tételformulát?
Ha F egy formulahalmaz, A egy formula az L[Vv] nyelvben, akkor A logikai következménye
F-nek (F=A), ha minden olyan L[Vv]-beli interpretáció és változókiértékelés, amely kielégíti
F-et, kielégíti A-t is.
Az eldöntésprobléma tétele: A1, …, An, B az L[Vv] nyelv tetszőleges formulái. {A1,…,An}nek logikai következménye B pontosan akkor, ha A1…AnB logikailag igaz.
Formulakifejtés véges U felett: pl. U={a, b, c}
(xA(x)) =A(a)  A(b)  A(c) 
(xA(x)) =A(a)  A(b)  A(c) 
Rezolúciós kalkulushoz: feltételhalmaz tagjainak Skolem-normálformára hozása, a
tételformula tagadása és Skolem-normálformára hozása, majd ezekből a klózhalmaz
létrehozása.
36. Mi a logikai összekötôjelek és a kvantor hatásköre? Definiálja a szabad, a kötött és a
vegyes elôfordulású változó, a nyitott formula és a mondat fogalmát. A különbözô
formulák egy vagy több állítást fejeznek ki? Melyik az a formulafajta, amely egyetlen
állítást jelent?
Prioritási sorrend: {, , }, /\, v,  (az első három azonos prioritású)
Egy formulában egy logikai összekötőjel hatásköre a formulának azon részformulái közül a
legkisebb logikai összetettségű, amelyekben az adott logikai összekötőjel is előfordul.
,  hatásköre a legszűkebb részformula jobbra.
Az x változó egy K kifejezésben való előfordulása kötött, ha egy őt megnevező kvantor
hatáskörében van, egyébként szabad. Ha egy változónak kötött és szabad előfordulása is van
egy formulában, akkor azt mondjuk, hogy vegyes előfordulású.
Ha egy formula minden változója kötött, akkor zárt, egyébként nyitott.
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37. Mikor függ egy formula a benne szereplô változók valamelyikétôl? Hogyan és mikor
lehet egy kvantált formulát kvantormentes formulává kifejteni? Mit értünk paraméteres
állítás alatt?
Formulakifejtés véges U felett: pl. U={a, b, c}
(xA(x)) =A(a)  A(b)  A(c) 
(xA(x)) =A(a)  A(b)  A(c) 
Ha egy változónak egy kifejezésben van szabad előfordulása, akkor ezt a változót
paraméternek, a kifejezést paraméteres kifejezésnek nevezzük. A paramétermentes
kifejezések zárt kifejezések.
38. Mi a prenex formula? Ismertesse elôállításának algoritmusát! Melyek a
kvantorkiemelési szabályok? Ezek közül melyik olyan, ami csak az egyik kvantorra
érvényes? Lássa is be.
Prenexformula: Q1x1Q2x2…QnxnA alakú, ahol Qj tetszőleges kvantor, A az L[Vv] nyelv
kvantormentes formulája. Q1x1Q2x2…Qnxn a prefixum, A a prenexformula magja. Ha a mag
KNF vagy DNF, akkor a formula prenex-konjunktív, ill. prenex-diszjunktív normálforma.
Minden elsőrendű formula prenex alakra hozható.
Prenex alakra hozás:
1. implikációk átírása (AB = A v B)
2. negációk hatáskörének csökkentése atomi formulákra (De Morgan)
3. kvantorok kétoldali kiemelése (xA /\ xB = x(A /\ B), xA v xB = x(A v B))
4. az így nyert formulával kongruens (egymástól csak a kötött változók szabályosan
végrehajtott átnevezésében különböznek), változóiban tiszta (minden prefixumban a
formula paramétereitől és bármely más prefixumban megnevezett változótól különböző
változó szerepel) formulát alkotunk
5. kvantorok egyoldali kiemelése, amíg az összes kvantor a formula elé nem kerül (QxA
és/vagy B = Qx(A és/vagy B), ahol Q kvantor és x B-nek nem paramétere)
Prenex-konjunktív/diszjunktív normálforma előállításához a prenexformula magját még
KNF/DNF-re hozzuk. (disztributivitás..)
xA /\ xB = x(A /\ B)
xA v xB = x(A v B)

- létezikre nem igaz, csak = helyett -vel
- mindenre nem igaz, csak = helyett -vel

39a. Mi a rezolúciós eldöntésprobléma elsôrendben? Mi az elsôrendû klóz? Az
elsôrendû rezolúciós elvhez hogyan lehet elôállítani a klózhalmazt? Hogy oldjuk ezt
meg alaprezolúcióval és szemantikus fával?
Eldöntésprobléma: {F1, F2, ..., Fn} =0G akkor és csak akkor, ha =0 F1(F2(...( Fn1(FnG))...))
Elsőrendű klóznak nevezünk egy olyan zárt Skolem-formulát, amelynek a magja elsőrendű
literálok diszjunkciója.
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Rezolúciós kalkulushoz: feltételhalmaz tagjainak Skolem-normálformára hozása, a
tételformula tagadása és Skolem-normálformára hozása, majd ezekből a klózhalmaz
létrehozása.
255.oldal
39b. Hogyan kapjuk meg egy S elsőrendű klózhalmaz alapján azt az alapklózhalmazt,
amelyből – S kielégíthetetlensége esetén – levezethető az üresklóz? Definiálja az S-ből
való alaprezolúciós levezetés fogalmát.
Alaprezolúció: S elsőrendű klózhalmaz U feletti egyszerű alapklózainak halmazából való
olyan véges k1,..,km alapklóz sorozat, ahol minden j=1,..,m-re kj vagy S-beli klóz U feletti
egyszerű alapklóza, vagy van olyan 0<s,t<j hogy kj (ks,kt) alapklózpár rezolvense.
40. Miért ekvivalens a Skolem normálforma kielégíthetetlensége a magjában szereplô
KNF klózaiból alkotott elsőrendű klózhalmaz kielégíthetlenségével? Mi az elsôrendû
szemantikus fa, mit ír le? Mit jelent az alapatom és alapklóz kifejezés?
Egy Skolem-normálforma magja egy elsőrendű nyelv literáljai diszjunkcióinak konjunkciós
lánca. Ha egy zárt K Skolem-normálformára alkalmazzuk a kétoldali kvantorkiemelési
szabályt, akkor elsőrendű klózok konjunkcióját kapjuk, legyen S ezen klózok halmaza.
Ekkor nyilvánvaló, hogy K pontosan akkor kielégíthetetlen, ha S kielégíthetetlen.
Adott bázishoz tartozó elsőrendű szemantikus fa egy olyan bináris fa, amelynek j-edik
szintszámú csúcsa a bázis j-edik alapatomjához tartozik, és egy-egy szint minden csúcsából
pontosan két él indul ki, az egyik a szinthez rendelt alapatommal, a másik ennek negáltjával
címkézve (A címke: az interpretáció i, A címke: h igazságértéket rendel A-hoz)
L[Vv] elsőrendű logikai nyelv, U univerzum. A nyelv egy termjének U feletti alappéldányait
úgy nyerjük, hogy egy-egy k változókiértékelés mellett a termben előforduló minden változó
helyére beírunk egy, a k által a változóhoz rendelt U-beli individuumot azonosító jelet. Ha a
nyelv egy P(t1,…,tn) atomi formulájában minden ti termet kicserélünk egy rögzített k
változókiértékelés mellett nyert U feletti alappéldányra, az atomi formula egy U feletti
alappéldányához jutunk. Ezeket röviden alapatomoknak nevezzük.
Egy U feletti alapliterál egy alapatom vagy annak negáltja. U feletti alapliterálok
diszjunkciója az alapklóz.
41. Egy elsőrendű klózhalmaz kielégíthetetlenségét kell-e ellenőrizni minden lehetséges
univerzum felett? Mi a Herbrand univerzum? Mi a Herbrand univerzum számossága?
Egy U univerzumon egy elsőrendű klózhalmaz pontosan akkor kielégíthetetlen, ha U-n a
klózhalmazban szereplő klózok alappéldányainak halmaza kielégíthetetlen. Ezt úgy
ellenőrizzük, hogy interpretáljuk a klózhalmaz leíró nyelvében szereplő konstans-és fvszimbólumokat az összes lehetséges módon U felett. Az egyes interpretációkban előállítjuk
a klózhalmazban szereplő klózok alappéldányai halmazából az egyszerű alapklózok
halmazát. Ha az így nyert egyszerű alapklózhalmazok mindegyike kielégíthetetlen, akkor az
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alappéldányok halmaza U-n kielégíthetetlen. (Ez azt is jelenti, hogy az egyszerű
alapklózhalmaz szemantikus fája zárt.)
Ha csak egy adott problémát kell megoldani , ami azt jelenti, hogy a problémát leíró nyelv
mellett adott az U univerzum is, akkor a klózhalmaz kielégíthetetlenségét elegendő az U
univerzum feletti összes struktúrán megvizsgálni.
Tehát tekintjük az U univerzum felett az összes struktúrát.
S kielégíthetetlen az U felett,
a) ha S kielégíthetetlen minden U feletti, a nyelvnek megfelelő típusú struktúrában,
b) ha az alapklózok halmaza kielégíthetetlen minden U feletti, a nyelvnek megfelelő típusú
struktúrában.
Herbrand univerzum: egy speciális univerzum; egy S elsőrendű klózhalmaz pontosan akkor
kielégíthetetlen, ha kielégíthetetlen ezen univerzum felett.
A Herbrand univerzumban mindig szerepel legalább egy elem, és legfeljebb
megszámlálhatóan végtelen számosságú.
42. Melyek a Skolem függvény független változói? Mi a Skolem konstans? Hogyan
kapjuk meg egy KNF maggal rendelkező Skolem formulával ekvivalens változóidegen,
elsőrendű klózok konjunkciójaként előálló formulát?
x1x2…xj-1xjQj+1xj+1….QnxnA prenexformula. Ha ebben rögtön az első kvantor az
egzisztenciális, akkor minden olyan interpretációban, ahol van olyan változókiértékelés,
amely mellett a formula igaz, az interpretáció U univerzumában van legalább egy olyan u,
hogy valamely k változókiértékelés során az x1 változóhoz éppen u-t rendeljük és k mellett a
Q2x2…QnxnA formula igaz lesz. Ezt az u elemet nevezzük Skolem-konstansnak.
Ha az első egz.kvantort j-1 univerzális megelőzi:
I interpretációban k változókiértékelés mellett x1x2…xj-1xjQj+1xj+1….QnxnA akkor
igaz, ha k-ban az x1,…, xj-1 változókhoz bármilyen más U-beli elemet rendelve mindig van
legalább egy elem U-ban, amellyel pedig az xj változót értékelve az így nyert
változókiértékelés mellett a xj hatásköre igazságértéke igaz. Azaz minden (u1,…,uj-1)-hez
tartozik legalább egy u, hogy k azok k’ variánsa mellett, melyre
K’(x)=ui ha x eleme (x1,…,xj-1), u ha x=xj, k(x) egyébként,
xj hatásköre igaz lesz.
Legyen f egy olyan fv, mely minden (u1,..,uj-1)-hez egy ilyen u-t rendel. Ez a Skolem
függvény.
45. Mit értünk egy elsõrendû klózhalmaz Herbrand univerzumán, bázisán és
interpretációján? Hogyan kapcsolhatók ezek a fogalmak a szemantikus fához? Mit
jelent egy alapklóz illesztése egy szemantikus fára?
Herbrand univerzum: egy speciális univerzum; egy S elsőrendű klózhalmaz pontosan akkor
kielégíthetetlen, ha kielégíthetetlen ezen univerzum felett.
Előállítása (ha S a klózhalmaz, leíró nyelve pedig (Pr,Fn,Cnst)):
1. H0=Cnst, ha Cnst!=0, {a} egyébként, továbbá i:=0
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2. Hi+1=Hi  Ti, ahol Ti={t | t valamely f eleme Fn Hi feletti egyszerű alaptermje}, i:=i+1
és ismételjük meg a lépést
3. H=(i=0-tól végtelenig)Hi
Tehát egy S klózhalmaz Herbrand univerzuma S leíró nyelvének konstansszimbólumaiból
(ha ilyen nincs, egy extra szimbólumból) és függvényszimbólumaiból előállítható összes
alaptermek halmaza.
Egy S elsőrendű klózhalmaz a hozzá tartozó H Herbrand-univerzum feletti alapatomok
rögzített sorrendje a Herbrand-bázis.
S klózhalmaz leíró nyelve (Pr,Fn,Cnst), Herbrand univerzuma H, ekkor S leíró nyelve
Herbrand-interpretációinak nevezzük és IH-val jelöljük a nyelv azon interpretációit,
melyek univerzuma éppen H, minden c konstanszimbólumhoz önmagát rendeli, és minden
k aritású f fvszimbólumhoz egy fIH: H^kH műveletet rendel úgy, hogy minden h1,..,hk
eleme H esetén fIH(h1,..,hk)=f(h1,…,hk).
Tehát a Herbrand interpretációk csak az S-ben előforduló predikátumszimbólumok
interpretálásában különböznek.
Ha megadjuk egy klózhalmaz Herbrand-univerzumát és Herbrand bázisát, illetve néhány
Herbrand-interpretációját, akkor ez utóbbiakat be lehet jelölni a szemantikus fáján.
A szemantikus fa egy ágára akkor illeszthető alapklóz, ha az ág lezárható.
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