
انتاج روش ششم، جلسه ی ١

زیر صورت به یعن نوشت؛ ١ فصل نرمال صورت به م توان گزاره ها منطق در را گزاره هر که دیدیم قبل جلسه ی در
n∨

i=١

ci

ci = q١ ∧ . . . ∧ qn

qi = piیا qi = ¬pi

صورت سریع نسبتاً گزاره ها گونه این بودن تاتولوژی تشخیص آن توسط که کرده ایم معرف ٢ انتاج» «روش نام به روش زیر در

است). p = np مسئله ی با معادل گزاره، ی بودن تاتالوژی برای سریع روش وجود ، کل حالت در که باشد (یادمان م گیرد.

انتاج روش ١ . ١

ساده مشاهده ی ی بر انتاج روش است. تاتولوژی ی بوضوح p ∨ ¬p گزاره ی که کنید دقت شویم بحث وارد آن از پیش

کرده ایم. اشاره بدان بعد مثال در که است استوار

ی (
اتم
↑
p ∧

دلخواه
↑
Q ) ∨ (¬p ∧ Q′) آنگاه باشد، تاتولوژی Q ∧ Q′ که طوری به باشند دلخواه گزاره های Q,Q′ اگر .١ مثال

کنید). (اثبات است. تاتولوژی

بنویسید؛ مجموعه ای صورت به نخست را ci = q١∧ . . .∧qn هر باشد. فصل نرمال صورت در گزاره ای
∨
ci کنید فرض

دهید: قرار یعن

ci = {q١, . . . , qn}

م گوییم. «عبارت» ی باشد) شده نوشته مجموعه ای صورت به (که ci هر به . اتم نقیض یا است اتم یا qi هر که کنید دقت

زیر صورت به را ϕ در رفته کار به عبارات همه ی مجموعه ی بیایید م خوانیم. عبارت این در «کلمه» ی را qi هر همچنین

دهیم: نشان

C = {c١, c٢, . . . , cn}

م خوانیم. c٢ و c١ از منتَج ی را Q ∪Q′ آنگاه باشند، عبارت دو c٢ = {¬p} ∪Q′ و c١ = {p} ∪Q اگر .٢ تعریف

است. {¬p} ∪ ∅ و {p} ∪ ∅ عباراتِ منتج ∅ مجموعه ی .٣ مثال

متوال ایجاد با اگر تنها و اگر است تاتولوژی ی است، شده نوشته فصل نرمالِ حالت در که ،φ گزاره ی (انتاج). ۴ قضیه

برسیم. ∅ مجموعه ی به جایی در انتاج روش در منتجها

م کنیم. بررس مثال چند در را آن از استفاده نحوه ی کنیم، اثبات را باال قضیه ی که آن از پیش

خیر. یا است تاتولوژی زیر عبارت که کنید بررس انتاج روش با .۵ مثال

(p ∧ q) ∨ (¬p ∧ q′) ∨ ¬q
١DNF
٢Resolution Method

١



اول. روش پاسخ.

نیست. تاتولوژی فوق گزاره ی پس

دوم. روش

نیست. تاتولوژی فوق گزاره ی نیز روش این با پس

کنید. بررس را زیر عبارت بودن تاتولوژی انتاج روش از استفاده با .۶ مثال

p→ (q → p)

پاسخ.

p→ (q → p) ≡ ¬p ∨ (q → p) ≡ ¬p ∨ (¬q) ∨ p

است. تاتولوژی باال گزاره ی درنتیجه

هستند. تاتولوژی زیر گزاره های دهید نشان انتاج روش از استفاده با .١ تمرین

(
(p→ q) ∧ (¬p→ q)

)
→ q

¬¬A→ A

٢



تاتولوژی φ گزاره ی برسیم، ته به φ گزاره ی برای انتاج روش کارگیری به با اگر که م دهیم نشان نخست انتاج. قضیه ی اثبات

گزاره ی اگر آنگاه است، آمده دست به C از انتاج مرحله ی از پس که باشد عبارات از مجموعه ی C ′ اگر که کنید دقت است.

باشد تاتولوژی (Q ∧ Q′) ∨ ψ اگر ساده تر بیان به است. تاتولوژی نیز C با متناظر گزاره ی آنگاه باشد، تاتولوژی C ′ با متناظر

آنگاه

(p ∧Q) ∨ (¬p ∧Q′) ∨ ψ

یرید: ب نظر در پرانتز در را زیر تمرین است. تاتولوژی دارد، قرار قبل مرحله ی در که

است؟ تاتولوژی Q ∧Q′ آیا باشد تاتولوژی (p ∧Q) ∨ (¬p ∧Q′) اگر یعن است؟ برقرار نیز گفته این عکس آیا .٢ تمرین

صورت به عبارت آن از قبل مرحله ی در حتماً برسیم، ته به جائ در انتاج روش گیری کار به با اگر که کنید دقت همچنین

داشته ایم: زیر

(p) ∨ (¬p) ∨ ψ

م کنیم: خالصه زیر صورت به را باال گفته های و م نامیم تاتولوژی ی را ∅ راحت برای پس است. تاتولوژی نیز گزاره  این که

انتاج)  از قبل (یعن قبل مرحله ی جمله ی باشد، تاتولوژی بیاید دست به انتاج از مرحله ی از پس که جمله ای اگر

با که گزاره ای ویژه به و داشته ایم، تاتولوژی قبل مراحل همه ی در یعن برسیم ته به جایی در اگر پس است. بوده تاتولوژی

است. بوده تاتولوژی کرده ایم آغاز آن

آن به انتاج روش اعمال با باشد تاتولوژی نظر مورد گزاره ی اگر که کنیم ثابت را این یعن کنیم. ثابت را سختتر م ح باید حال

کنیم. ثابت نظرمان مورد گزاره ی در رفته کار به اتمهای روی استقراء با م خواهیم را م ح این م رسیم. ته به حتماً

φ گزاره ی از p جای به T دادن قرار با که باشد گزاره ای φ|p=T گزاره ی کنید فرض باشد. تاتولوژی φ گزاره ی کنید فرض

اگر مثال آید. بدست

φ = (p ∧Q)︸ ︷︷ ︸
T∧Q=Q

∨ (¬p ∧Q′)︸ ︷︷ ︸
���⊥∧Q′

∨(r ∧ r′)

آنگاه

φ|p=T = Q ∨ (r ∧ r′)

داریم باال مثال در آید. دست به φ در p نقیض شامل عبارت حذف با که باشد گزاره ای φ′|p=T کنید فرض همچنین

φ′|p=T = (p ∧ q ∧ r) ∨ (r١ ∧ r٢ ∧ p).

که کنید مشاهده

است. کمتر ϕ در رفته کار به اتمهای تعداد از φ|p=T , φ
′|p=T گزاره ی دو هر در رفته کار به اتمهای تعداد •

ندارد). بستگ p ارزش به ϕ ارزش زیرا است؛ (واضح است تاتولوژی نیز φ|p=T گزاره ی است تاتولوژی ϕ که آنجا از •

برای را روش این اگر آنگاه برسیم؛  ته به ببریم، کار به φ|p=T گزاره ی برای را انتاج روش اگر که بدانیم که کنید فرض •

φ′|p=T گزاره ی در رفته کار به عباراتِ که است این علت .{p} به یا م رسیم ته به یا ببریم کار به φ′|p=T گزاره ی

دارند. تفاوت φ|p=T در رفته کار به عبارات با p نداشتن یا داشتن در تنها

٣



با (یعن آید بدست φ گزاره ی از p جای به F دادن قرار با که باشد گزاره ای φ|p=F گزاره ی کنید فرض مشابه طور به حال

دوباره آید. دست به φ در p شامل عبارت حذف با که باشد گزاره ای φ′|p=F کنید فرض همچنین است). غلط p که این فرض

داریم: مشابه مشاهدات

است. کمتر ϕ در رفته کار به اتمهای تعداد از φ|p=F , φ
′|p=F گزاره ی دو هر در رفته کار به اتمهای تعداد •

ندارد). بستگ p ارزش به ϕ ارزش زیرا است؛ (واضح است تاتولوژی نیز φ|p=F گزاره ی است تاتولوژی ϕ که آنجا از •

برای را روش این اگر آنگاه برسیم؛  ته به ببریم، کار به φ|p=F گزاره ی برای را انتاج روش اگر که بدانیم که کنید فرض •

φ′|p=F گزاره ی در رفته کار به عباراتِ که است این علت .{¬p} به یا م رسیم ته به یا ببریم کار به φ′|p=F گزاره ی

دارند. تفاوت φ|p=F در رفته کار به عبارات با ¬p نداشتن یا داشتن در تنها

انتاج روش اعمال با استقرا، فرض به بنا ترند، کوچ ϕ گزاره ی از و هستند تاتولوژی φ|p=F و φ|p=F گزاره های که آنجا از حال

φ′|p=T , φ
′|p=F گزاره های از ی هر به انتاج روش اعمال با باال، مشاهدات به بنا طرف از م رسیم. ته به آنها از کدام هر به

که کنید دقت م دهد. رخ شد داده شرح باال در که حاالت یا م رسیم ته به یا

φ = φ′|p=T ∨ φ′|p=F

ثابت م ح و رسیده ایم ته به φ به انتاج اعمال با یعن برسیم، ته به φ′|p=T , φ
′|p=F از ی به انتاج روش اعمال با اگر حال

ی با حال رسیده ایم. {¬p} به ری دی در و {p} به ی در یعن نرسیم ته به آنها از دام هیچ در انتاج اعمال با اگر م شود.

م رسیم. ته به انتاج، گیریِ کار به ر دی بار

۴


