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wprowadzenie

prowokacyjne pytanie zawarte w tytule nie nawiązuje do sporu o źródła poznania, 
ale jest pytaniem o miejsce logiki, a dokładniej: teorii dowodu, wśród badań nad 
sztuczną inteligencją, a w szczególności nad automatyzacją rozumowań. przed-
stawiona w tym artykule – pokrótce i bez zbędnego obciążenia formalizmami 
– koncepcja dystrybutywnych systemów dedukcyjnych ma stanowić zarys pozy-
tywnej odpowiedzi na postawione pytanie, a jednocześnie plan badań, które – jak 
sądzimy – warto przeprowadzić w najbliższych latach.

teoria dowodu jest dyscypliną o długiej tradycji, której główny cel można opi-
sać jako modelowanie procesów szczególnego, ścisłego rozumowania, jakie zwykle 
nazywamy dowodzeniem. owo modelowanie polega na ogół na konstruowaniu 
rachunków formalnych, w ramach których konstruowane są dowody – rozumiane 
jako pewne dobrze określone obiekty matematyczne. sama teoria dowodu jest 
dyscypliną na tyle rozbudowaną, że trudno o podręcznik przedstawiający jakiś 
jej całościowy wykład; poza podręcznikami autorstwa samuela r. bussa (1998) 
i melvina Fittinga (1990) zwykle przedstawiany jest określony nurt w teorii 
dowodu, np. prace sary negri i Jana von plato (2001) oraz anne s. troelstry 
i helmuta schwichtenberga (2000) stanowią wykład strukturalnej teorii dowo-
du. inne podręczniki skupiają się nana przedstawieniu charakterystyki i zasięgu 
określonej metody dowodowej, tak jak w przypadku marcella D’agostino i in. 
(1999), Grahama priesta (2008) czy klasycznej pozycji raymonda r. smullyana 
(1968) – wszystkie poświęcone są jakiejś wersji systemów tabelowych. z kolei an-

1 praca Doroty Leszczyńskiej-Jasion i marcina Jukiewicza była możliwa dzięki wsparciu fi-
nansowemu narodowego centrum nauki, projekt badawczy nr 2017/26/e/hs1/00127.
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drzej indrzejczak (2013; 2010) przedstawia kolejno rachunek sekwentów i (głów-
nie) systemy dedukcji naturalnej. niezależnie jednak od nurtu, wyboru metod 
i celu, jaki stawia sobie badacz, do swoistego kanonu należy dziś zainteresowanie 
efektywnością procedur dowodowych. Jak ujął to D’agostino, pojawienie się 
i gwałtowny rozwój nauk informatycznych sprawiły, że algorytmy (tu: dowodzenia 
twierdzeń) przestały być projektowane po to, by je kontemplować, ale po to, by 
je implementować (D’agostino, 1999, s. 45). od czego zależy zatem tak cenna 
efektywność procedury dowodowej?

1. Hintikka: reguły definiujące vs. strategiczne

wyjaśnijmy na początek, czym różni się system dowodowy (czy też dedukcyjny) 
od procedury dowodowej. system dowodowy jest zwykle charakteryzowany jako 
zestaw reguł, ewentualnie aksjomatów, wyrażonych w określonym języku for-
malnym; tak przedstawimy np. system aksjomatyczny lub rachunek sekwentów. 
pojęcie dowodu zwykle rozstrzyga, jak rozpoczyna się dowód rozważanego obiektu 
(formuły, sekwentu itp.) i czym powinien się zakończyć. system dowodowy jako 
taki zwykle nie zawiera wyraźnych wskazówek, jak go używać, poza tymi, które 
zawarte są w pojęciu dowodu. Procedura dowodzenia w systemie jest natomiast 
algorytmem, który określa sposób postępowania z regułami systemu. na ogół dla 
jednego systemu dowodowego można sformułować różne procedury dowodzenia.

wydaje się, że wprowadzone przez Jaakko hintikkę (1999) rozróżnienie mię-
dzy regułami definiującymi (definitory rules) a strategicznymi (strategic rules) jest 
dobrym narzędziem porządkującym myślenie o różnych systemach dowodowych 
i definiowanych dla nich procedurach. reguły definiujące to zaledwie podstawowe 
reguły gry, takie jak reguły określające dopuszczalne ruchy poszczególnych pion-
ków w szachach, a w dziedzinie systemów dowodowych – reguły inferencyjne 
określające sposoby przekształcania wyrażeń. te drugie – strategiczne – określają 
sposób przeprowadzania dobrych rozgrywek, np. w szachach. w dziedzinie 
systemów dowodowych regułą strategiczną jest np. wskazówka, by konstruując 
tabelę analityczną, formułę o postaci koniunkcji rozkładać przed formułą o po-
staci alternatywy – w przeciwnym razie konstruujący dokłada sobie pracy. inny 
przykład takiej reguły strategicznej, wskazany przez hintikkę (hintikka i sandu, 
2007), to sposób stosowania reguł dla formuł kwantyfikatorowych (również 
w kontekście systemu tabel analitycznych); tym razem od kolejności rozkładania 
formuł z dużym i z małym kwantyfikatorem oraz sposobu doboru parametrów 
zależy nie tylko „ilość pracy”, jaką w konstrukcję drzewa dowodowego będzie 
musiał włożyć konstruujący, ale często sama możliwość zakończenia dowodu. 
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można zatem stwierdzić, że w dziedzinie systemów dowodzenia twierdzeń reguły 
strategiczne zawarte są w rozmaitych użytecznych heurystykach.

Jeśli wielkość drzewa dowodowego uznać za miarę efektywności dowodzenia, 
to jednym z podstawowych przykładów strategicznego komponentu systemu 
powinien być sposób wykorzystania reguły cięcia w rachunkach sekwentów. ra-
chunek sekwentów nie jest zresztą jedynym typem systemu dowodowego, który 
można wzbogacić regułą cięcia. przyjrzyjmy się w tym kontekście rachunkowi KE 
zaproponowanemu przez D’agostino.

2. System ke

Gdy w połowie lat 50. prace m.in. everta betha (1955; 1958) utorowały drogę me-
todom tabelowym (wreszcie rozumianym jako „pełnokrwiste” metody dowodowe), 
wielu badaczom wydawało się, że metody te usprawniają badanie tautologiczności 
formuł klasycznego rachunku zdań (krz) za pomocą tabel prawdziwościowych, 
formalizując znane powszechnie użycie metody zero-jedynkowej nie wprost. 
typowa argumentacja za owym „usprawnieniem” przebiega mnie więcej tak. 
Gdy badamy tautologiczność formuły krz za pomocą metody zero-jedynkowej 
wprost (tzn. tabeli prawdziwościowej), zmuszeni jesteśmy do wypisania wszystkich 
n zmiennych występujących w tejże formule i przyporządkowania im wartości 
logicznych (0 – fałsz lub 1 – prawda) na wszystkie możliwe sposoby, co oznacza, 
że wartość logiczną badanej formuły zmuszeni jesteśmy wyliczyć dla 2n możliwych 
klas wartościowań reprezentowanych w tabeli przez 2n wierszy. to jednak oznacza, 
że naszkicowana naprędce procedura rozstrzygania tautologiczności w krz za 
pomocą tabeli prawdziwościowej ma złożoność wykładniczą.

możemy jednak skorzystać z metody nie wprost, której zastosowanie polega 
na tym, że na starcie przyporządkowujemy formule wartość 0 (fałsz) niejako na 
próbę i na podstawie definicji spójników występujących w formule wnioskujemy 

tabela 1. ilustracja zastosowania metody zero-jedynkowej wprost

p1 p2 … pn F(p1,...,pn)
0 0 0 ?
0 0 1 ?
⁞ ⁞
0 1 ⁞ ⁞ ⁞
⁞
1 1 1 ?

Źródło: opracowanie własne.
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o wartości logicznej jej podformuł aż do uzyskania sprzeczności (co świadczy 
o tym, że badana formuła musi być tautologią – skoro nie można jej przypisać 
wartości 0 bez popadania w sprzeczność) lub określenia wartościowania, przy któ-
rym formuła jest fałszywa. skoro rozumowanie to polega na próbie odtworzenia 
tylko wybranych wierszy tabeli 1 – tych zawierających 0 w ostatniej komórce, to 
metoda nie wprost pozwala na ograniczenie złożoności obliczeniowej metody zero-
-jedynkowej, dla której górnym ograniczeniem pozostaje złożoność wykładnicza.

podobne rozumowanie przedstawiał beth jeszcze w latach 50. D’agostino 
wskazuje na częste powoływanie się na ten argument, mający obnażać nieprzydat-
ność metody zero-jedynkowej wprost, w podręcznikach popularnych w latach 80. 
(Jeffrey, 1981; Gallier, 1986; za: D’agostino, 1992). w serii tekstów opublikowa-
nych we wczesnych latach 90. D’agostino dokładnie analizuje błąd popełniony 
przez tych badaczy. posłużymy się tu jego przykładem: jest nim tabela analityczna 
dla formuły F = ((p ˅ q) ˄ (p ˅ ¬q) ˄ (¬p ˅ r) ˄ (p ˅ ¬r)) skonstruowana w zna-
nym systemie tabel analitycznych pochodzącym od raymonda smullyana (1968).

¬F
(p ˅ q) ˄ (p ˅ ¬q) ˄(¬p ˅ r) ˄ (¬p ˅ ¬r)

p ˅ q
p ˅ ¬q
¬p ˅ r
¬p ˅ ¬r

p q

¬p r p ¬q

¬p ¬r ¬p r

¬p ¬r

rysunek 1. tabela analityczna dla formuły F

Źródło: opracowanie własne.

Gdy początkowe założenie o fałszywości formuły F prowadzi nas do wnio-
sku, że alternatywa ‘p ˅ q’ jest prawdziwa, zmuszeni jesteśmy rozważyć osobno 
przypadek prawdziwego p i prawdziwego q, przy czym czwarta od lewej gałąź 
powyższej tabeli zawiera zarówno p, jak i q, mimo że wartościowania określone 
przez prawdziwe p zostały już potencjalnie wyeliminowane przez trzy zamknięte 
gałęzie po lewej. to oznacza, że analogiczne rozumowanie za pomocą metody 
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zero-jedynkowej nie wprost nie polega na wybieraniu niektórych spośród 2n 
wierszy tabeli prawdziwościowej, ale na wielokrotnym analizowaniu tych samych 
wierszy, które zostały już wcześniej wyeliminowane. podsumowując diagnozę tego 
problemu2, D’agostino wskazuje na brak reguły cięcia we wskazanym systemie 
tabel analitycznych. reguła ta wyraża zasadę wyłączonego środka charakteryzującą 
logikę klasyczną. Jej brak w podstawach systemu tabel analitycznych prowadzi do 
obliczeniowej eksplozji – D’agostino wykazuje, że dla pewnej dobrze określonej 
klasy formuł najmniejsza tabela analityczna ma ponad n! (n silnia) gałęzi, gdzie 
n jest liczbą różnych zmiennych, które występują w formule (D’agostino, 1990; 
1992; D’agostino i mondadori, 1994). aby uświadomić sobie wagę tego wyniku, 
przypomnijmy, że dla n = 10, 2n wynosi „zaledwie” 1024, podczas gdy n! to ponad 
3,5 miliona (dokładnie 3 628 800). cóż przy tym oznacza skromne n2 funkcji 
kwadratowej (tj. wielomianowej)!

podsumowując, powyższy wynik wskazuje, że badacze mylili się, sądząc, że 
proces analizy formuł, z jakim mamy do czynienia w rozumowaniu metodą nie 
wprost, reprezentowanym również przez tabele analityczne, jest jakimś prostym 
odwróceniem (pod względem obliczeniowym) procesu syntezy formuł, z jakim 
mamy do czynienia, gdy obliczamy wartość logiczną całej formuły na podstawie 
wartości logicznych jej podformuł.

przedstawiwszy powyższy problem, D’agostino proponuje rachunek KE, 
który jest wariantem systemu tabel analitycznych wyposażonym w regułę cięcia. 
mówiąc oględnie (D’agostino i mondadori, 1994), system KE pozwala na roz-
łożenie alternatywy tylko wtedy, gdy na gałęzi tabeli mamy dość jednoznacznych 
informacji, by rozłożyć taką formułę liniowo (zob. schemat na rys. 2 po lewej). to 
samo dotyczy formuł o postaci implikacji czy zanegowanej koniunkcji. wprowa-
dzaniu brakującej ujednoznaczniającej informacji służy reguła cięcia (po środku). 
wówczas dla analizowanej wyżej formuły F można skonstruować dowód w syste-
mie KE zawierający jedynie dwie gałęzie (po prawej).

od skonstruowania systemu KE minęło jednak ponad ćwierć wieku, a w lite-
raturze poświęconej automatyzacji dowodzenia twierdzeń trudno byłoby znaleźć 
dowody, że implementacja systemu KE może prowadzić do wyraźnego wzrostu 
efektywności... Dlaczego?

najpewniej dlatego, że znalezienie prostszego (mniejszego) drzewa dowodo-
wego nie musi być prostsze niż znalezienie większego drzewa dowodowego. stoso-
wanie liniowych reguł rozkładających formuły „typu beta” (np. ‘A ˅ B’ na rys. 2) 

2 na użytek prezentowanej argumentacji upraszczamy tę diagnozę. D’agostino analizuje 
problem w  kontekście obliczeniowym, ale też semantycznym i  teoriodowodowym, wskazując 
również na historyczne okoliczności związane z rolą reguły cięcia w rachunkach sekwentów, jakie 
doprowadziły do ukształtowania zastanego sposobu myślenia o metodach dowodowych, takich 
jak tabele analityczne.
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wiąże się z koniecznością przeszukania gałęzi pod kątem dopełnienia jednego z jej 
składników (tj. ‘¬A’ w przykładzie podanym na rys. 2), podczas gdy stosowanie 
reguł rozgałęziających w standardowym systemie tabel analitycznych nie wymaga 
takiego przeszukiwania gałęzi. to, że efektywność reguły cięcia może okazać się 
pozorna, wydaje się bardziej zrozumiałe, gdy spojrzymy na następujące wyniki.

3. Symulowanie wielomianowe  
i względna efektywność systemów dowodowych

Jednym z najważniejszych narzędzi formalnych, jakich używa się obecnie do bada-
nia efektywności systemów dowodowych, jest funkcja symulowania wielomiano-
wego. z uwagi na objętość i charakter tego tekstu, nie zdefiniujemy tego pojęcia 
formalnie, a przybliżymy je jedynie intuicyjnie. powiemy zatem, że jeśli system S 
symuluje wielomianowo S*, co symbolicznie zapiszemy w sposób następujący: 

S* ≤w S

to oznacza to, że ilekroć formuła F daje się udowodnić w systemie S* za pomocą 
derywacji o rozmiarze n, w systemie S można znaleźć dowód formuły F o roz-
miarze w(n), gdzie w(n) jest jakimś wielomianem zmiennej n. mówiąc prościej, 
pod względem efektywności, mierzonej rozmiarem dowodów, system S dowodzi 
nie gorzej niż system S*. napiszemy zaś:

S* <w S

¬F
(p ˅ q) ˄ (p ˅ ¬q) ˄ (¬p ˅ r) ˄ (¬p ˅ ¬r)

p ˅ q
p ˅ ¬q

¬p ˅ r
¬p ˅ ¬r

A ˅ B
¬A

B
A ¬A

¬p
q

¬q

¬¬p
r

¬r

rysunek 2. ilustracja do systemu KE

Źródło: opracowanie własne.
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jeśli system S symuluje wielomianowo S*, a przy tym wiadomo, że system S* 
nie symuluje wielomianowo S, ponieważ wskazano jakiś przykład (na ogół klasę 
formuł), dla którego istnieje dowód w systemie S o rozmiarze n, podczas gdy 
w systemie S* najmniejszy możliwy dowód ma rozmiar wyrażający się funkcją 
wykładniczą od n (bądź jeszcze gorzej, jak we wspomnianym wyżej przykładzie, 
dla którego złożoność określona jest funkcją n!). Jeśli natomiast symulowanie 
wielomianowe zachodzi pomiędzy systemami w obie strony, to piszemy:

S* ≡w S

cytowane niżej wyniki podajemy głównie za D’agostino (1990). aby za-
poznać się z najnowszymi ustaleniami dotyczącymi relacji wielomianowego 
symulowania, warto sięgnąć do publikacji Daniila kozhemiachenki (2018) oraz 
aleksandry Grzelak i Doroty Leszczyńskiej-Jasion (2018). wszystkie podawane 
dalej wyniki dotyczą wyłącznie metod dowodowych dla krz.

• metoda tabel analitycznych (w skrócie ta) nie symuluje wielomianowo 
metody tabel prawdziwościowych.

• ta nie symuluje wielomianowo systemu rezolucji.
• ta <w rachunek sekwentów z regułą cięcia.
• system rezolucji <w rachunek sekwentów z regułą cięcia.
• system rezolucji <w system dedukcji naturalnej.
• system rezolucji <w system aksjomatyczny.

ostatnie trzy punkty dotyczące systemu rezolucji zostały uzyskane na drodze 
analizy klasy formuł, dla których najmniejsze możliwe dowody w systemie rezolucji 
mają wielkość wykładniczą, podczas gdy w rachunku sekwentów z regułą cięcia, 
w systemie dedukcji naturalnej i w systemie aksjomatycznym dowody tychże 
formuł mają wielkość liniową (wspomniane funkcje: wykładnicze, liniowe są 
określone w zależności od rozmiaru formuły wyjściowej). ponadto:

• rachunek sekwentów z reguła cięcia ≡w system dedukcji naturalnej ≡w system 
aksjomatyczny.

ostatni punkt powinien nam dać do myślenia. można powiedzieć, że każdy 
z wymienionych w nim trzech systemów zawiera jakąś postać reguły cięcia: stan-
dardowa postać cięcia w rachunku sekwentów, reguły dla implikacji w systemie 
dedukcji naturalnej, modus ponens (reguła odrywania) w systemie aksjomatycznym. 
można podejrzewać, że to ta reguła odpowiedzialna jest za efektywność wymie-
nionych systemów w porównaniu do innych systemów dowodowych. ale czy na 
pewno mówimy tu o efektywności dowodzenia? Jeśli system aksjomatyczny jest, 
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we wskazanym wyżej sensie, bardziej efektywny niż system rezolucji, to dlacze-
go uwaga logików i informatyków pracujących od lat 60. nad automatycznym 
dowodzeniem twierdzeń skupia się raczej na rezolucji (i w ostatnich dwudziestu 
latach na systemach tabelowych) niż na szukaniu krótkich dowodów w systemach 
aksjomatycznych?

może – jak zasugerowaliśmy wyżej – rozmiar drzewa dowodowego wcale 
nie jest dobrym probierzem tego, jak szybko udaje się to drzewo znaleźć? a już 
w szczególności nie musi to być dobry probierz łatwości, z jaką dowodów będzie 
poszukiwał sztuczny system. a może narzędzie symulowania wielomianowego nie 
oddaje adekwatnie pojęcia efektywności, o które nam chodzi? Jak ujmował to sam 
D’agostino, trzeba zdawać sobie sprawę, że narzędzie to mówi tylko o istnieniu 
dowodu o określonym rozmiarze, jaki można uzyskać w pewnym systemie do-
wodowym, nie mówi natomiast nic na temat złożoności obliczeniowej procedury 
dowodowej zdefiniowanej dla tego systemu (D’agostino, 1990). cytowane wyniki 
w ogóle nie dotyczą konkretnych procedur dowodowych, opierają się natomiast 
na rezultatach, które świadczą o tym, że dla pewnych klas formuł pewne systemy 
dowodowe będą pracować źle, niezależnie od tego, jaką procedurę dla nich obmy-
ślimy. zatem zamiast szukać jednego systemu dowodowego dobrego dla każdego 
problemu, może lepiej skupić się na rozpoznaniu tych formuł, które mogą okazać 
się problematyczne, tak by do danego problemu dobrać odpowiednie środki.

4. potrzebny mi śrubokręt! ok, który?

w ten sposób wyłonił się pomysł zdefiniowania swoistego metasystemu dowo-
dowego, łączącego w sobie potencjał różnych systemów dowodzenia twierdzeń 
dla określonej logiki oraz zawierającego komponent decyzyjny, odpowiedzialny za 
podjęcie decyzji co do tego, który moduł dowodowy wybrać dla badanego pro-
blemu. taki złożony system postanowiliśmy nazwać dystrybutywnym systemem 
dedukcyjnym (DsD). zauważmy, że taki zabieg konstrukcyjny pozwala nam 
przesunąć komponent strategiczny z poziomu wewnątrz konkretnego systemu 
dowodowego do poziomu ponad systemami dowodowymi.

mówiąc ściślej, DsD dla danej logiki (np. krz) jest strukturą złożoną z dwóch 
części: części modułowej, na którą z kolei składają się systemy dowodowe, oraz 
z części zarządzającej. systemy dowodowe zgromadzone w części modułowej 
rozumiane są jako zbiory reguł dowodowych wraz z procedurami i/lub heurysty-
kami ich użycia (i, oczywiście, z określeniem pojęcia dowodu). każdy taki system 
nazywany jest modułem. poszczególne moduły symulują różne metody dowodowe, 
przy czym przez symulację rozumiemy tu obliczeniową charakterystykę danej 
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logiki, zdefiniowaną m.in. poprzez wielomianową symulację jednego systemu 
dowodowego przez inny system dowodowy. piszemy tu „m.in.”, ponieważ pojęcie 
obliczeniowej charakterystyki jednego systemu dowodowego w obrębie innego 
systemu dowodowego może zostać dookreślone w trakcie prowadzonych badań.

część modułowa powinna być wyrażona w dość jednolitym, a jednocześnie 
ekspresywnym języku formalnym. wstępne wyniki badań wskazują, że najlepiej 
nadają się do tego języki sekwentowe, ponieważ – mówiąc ogólnie – struktury te 
pozwalają symulować przekształcenia wyrażeń różnych systemów dowodowych 
(chlebowski i Leszczyńska-Jasion, 2014; chlebowski, 2018; wiśniewski, 2004; 
2013; Leszczyńska-Jasion, urbański i wiśniewski, 2013; Leszczyńska-Jasion, 
2018). w części modułowej planowanych jest pięć modułów, z których każ-
dy ma za zadanie obliczeniową symulację pewnej grupy metod dowodowych  
(tab. 2).

tabela 2. moduły dowodowe DsD

moduł a metoda tabel analitycznych smullyana, system KE
moduł b rachunek sekwentów, tablice semantyczne betha
moduł c metoda rasiowej-sikorskiego
moduł D metoda rezolucji, metoda Davisa-putnama
moduł e tabele prawdziwościowe (metoda wprost), tabele syntetyczne

Źródło: opracowanie własne.

w ostatnim module mamy zamiar użyć metody znanej jako tabele syntetyczne 
(urbański, 2002).

zadaniem części zarządzającej systemu DsD jest dystrybuowanie części 
derywacji pomiędzy różnymi modułami, a tym samym rozproszenie oblicze-
niowych kosztów uzyskania dowodu pomiędzy modułami. część zarządzająca 
uzyskuje na wejściu pewne dane (np. w postaci pary: zbiór formuł i formuła dla 
przypadku wynikania), które analizuje za pomocą prostych obliczeniowo funkcji. 
na tej podstawie dzieli wstępny problem na mniejsze podproblemy i przypisuje 
im moduły dowodowe, w których te podproblemy będą analizowane.

5. Dopasuj śrubokręt do śruby – proste miary syntaktyczne

co rozumiemy przez „proste obliczeniowo funkcje” i w jaki sposób mają one speł-
nić swoją rolę? aby to wyjaśnić, zauważmy, że porównywane na początku tekstu 
metody tabel prawdziwościowych (metoda zero-jedynkowa wprost) oraz tabel 
analitycznych (w oryginalnej wersji smullyana) mają w gruncie rzeczy odmienne 
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charakterystyki obliczeniowe. w przypadku tej pierwszej złożoność tabelki (tj. 
liczba wierszy) zależy bezpośrednio od liczby różnych zmiennych występujących 
w badanej formule. w przypadku drugiej złożoność drzewa dowodowego zależy 
w prostej linii od liczby wystąpień spójników (ale też od sposobu ich zagnieżdże-
nia). to nasuwa myśl, by przed wyborem metody dowodowej (modułu) zliczyć te 
dwie charakterystyki danej formuły: liczbę różnych zmiennych i liczbę wystąpień 
spójników, i porównując je, dokonać wyboru między modułem e a pozosta-
łymi modułami. następnie, ponieważ zastosowanie metody rezolucji wymaga 
wyprowadzenia koniunkcyjnej postaci normalnej negacji badanej formuł (tzw. 
postaci klauzulowej), zaś działanie reguł systemu tabel analitycznych odtwarza 
wyprowadzanie alternatywnej postaci normalnej negacji badanej formuły, przed 
dokonaniem wyboru między modułem D a pozostałymi modułami zliczymy dwie 
charakterystyki nazwane „alfa-złożonością” oraz „beta-złożonością”. podajemy 
niżej definicje tych trzech miar. pierwsza (wskaźnik masy formuły) zapropono-
wana została przez mateusza kaczora (2017). na użytek podanych niżej definicji 
przyjmujemy charakterystykę języka KRZ za podręcznikiem tadeusza batóga  
(1986).

Definicja 1: Wskaźnikiem masy formuły A nazywamy iloraz liczby wystąpień 
zmiennych zdaniowych w A przez liczbę występujących w niej różnych zmiennych 
zdaniowych.

przykładowo: dla formuły postaci: ‘(q ˄ (r ˄ (t ˄ (u ˄ w)))) → s’, wskaźnik 
masy wyniesie 6/6 = 1, z kolei formuła: ‘(q ˄ (¬q ˄ (s ˄ (¬q ˄ ¬s)))) → s’ ma 
wskaźnik masy równy 6/2 = 3. w definicji 1 użyliśmy liczby wystąpień zmiennych, 
a nie wspomnianej wyżej liczby wystąpień spójników, łatwo jednak zauważyć, że 
te dwie ostatnie miary mają zawsze zbliżone wartości.

Definicja 2: Funkcje αc oraz βc (alpha complexity, beta complexity) przyporządko-
wują formułom języka krz wartości ze zbioru liczb naturalnych w następujący 
sposób:

1. Dla dowolnej zmiennej zdaniowej pi oraz jej negacji ‘¬pi’, αc(pi) = αc(¬pi) 
= 1; podobnie βc(pi) = βc(¬pi) = 1.

2. αc(¬¬A) = αc(A)    oraz  βc(¬¬A) = βc(A)
3. αc(A ˄ B) = αc(A) + αc(B)  oraz  βc(A ˄ B) = βc(A) • βc(B)
4. αc(¬(A ˅ B)) = αc(¬A) + αc(¬B) oraz  βc(¬(A ˅  B)) = βc(¬A) • βc(¬B)
5. αc(¬(A → B)) = αc(A) + αc(¬B) oraz  βc(¬(A → B)) = βc(A) • βc(¬B)
6. αc(A ˅ B) = αc(A) • αc(B)  oraz  βc(A ˅ B) = βc(A) + βc(B)
7. αc(¬(A ˄ B)) = αc(¬A) • αc(¬B) oraz  βc(¬(A ˄  B)) = βc(¬A) + βc(¬B)
8. αc(A → B) = αc(¬A) • αc(B)  oraz  βc(A → B) = βc(¬A) + βc(B)
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manipulacja operacjami dodawania i mnożenia sprawia, że funkcja αc przybli-
ża rozmiar drzewa (rozumiany jako liczba gałęzi) konstruowanego za pomocą reguł, 
które rozgałęziają drzewo na „alfa-formułach” (np. formuła o postaci koniunkcji), 
natomiast funkcja βc przybliża liczbę gałęzi otrzymanych wskutek zastosowania 
reguł rozgałęziających na tzw. „beta-formułach” (np. formuła o postaci alternaty-
wy). przeanalizujmy poniższy przykład (zarówno powyższe definicje funkcji αc, 
βc, jak i podany niżej przykład zostały przedstawione w Leszczyńska-Jasion, 2018):

A = (p ˄ q ˄ r) ˅ (p ˄ q ˄ ¬r) ˅ (p ˄ ¬q ˄ r) ˅ (p ˄ ¬q ˄ ¬r) ˅
(¬p ˄ q ˄ r) ˅ (¬p ˄ q ˄ ¬r) ˅ (¬p ˄ ¬q ˄ r) ˅ (¬p ˄ ¬q ˄ ¬r)

pominęliśmy niektóre nawiasy, traktując koniunkcje i alternatywy jako moż-
liwie trójargumentowe. kolejną formułę uzyskujemy, zamieniając w formule 
A miejscami koniunkcje i alternatywy.

B = (p ˅ q ˅ r) ˄ (p ˅ q ˅ ¬r) ˄ (p ˅ ¬q ˅ r) ˄ (p ˅ ¬q ˅ ¬r) ˄
(¬p ˅ q ˅ r) ˄ (¬p ˅ q ˅ ¬r) ˄ (¬p ˅ ¬q ˅ r) ˄ (¬p ˅ ¬q ˅ ¬r)

Łatwo obliczyć, że:

αc(¬A) = αc(¬(p ˄ q ˄ r)) + αc(¬(p ˄ q ˄ ¬r)) + … + αc(¬(¬p ˄ ¬q ˄ ¬r)) = 8  
= βc(¬B)
βc(¬A) = βc(¬(p ˄ q ˄ r)) • βc(¬(p ˄ q ˄ ¬r)) • … • βc(¬(¬p ˄ q ˄ ¬r)) = 6561 
= αc(¬B)

oznacza to, że przed zastosowaniem reguły rezolucji w celu zbadania tau-
tologiczności formuły A musimy wyprowadzić 8 klauzul (klauzulę pustą można 
wówczas wyprowadzić w siedmiu krokach). w przypadku formuły B przed „uru-
chomieniem” rezolucji musimy wyprowadzić ponad 6 i pół tysiąca klauzul. nie 
jest jednak tak, że formuła B jest jakimś ogólnie trudnym przypadkiem – tabela 
analityczna rozpoczynająca się od formuły ¬B będzie miała co najwyżej 8 gałęzi, 
przy czym każda jest otwarta, więc badanie tautologiczności można zakończyć po 
ukończeniu pierwszej. przy tym kompletna tabela analityczna dla formuły A ma 
6561 gałęzi. i wcale nie powinien nas pocieszać fakt, iż minimalna tabela anali-
tyczna ma tych gałęzi znacznie mniej (jest ich 33), jako że cytowane wyżej wyniki 
uzyskane przez D’agostino wskazują, że dla tego typu formuł liczba gałęzi tabeli 
zawsze będzie ograniczona z dołu przez wielkość n! (n silnia).

o czym świadczą powyższe wyliczenia? moglibyśmy pójść wskazaną przez 
D’agostino drogą i uznać, że winnym eksplozji obliczeniowej jest brak reguły 
cięcia w systemie tabel analitycznych. widzimy jednak, że problem ten odtwarza 
się w dualny sposób w systemie rezolucji, która sama w sobie jest dualną postacią 
cięcia. zamiast usprawniać jeden system, możemy użyć funkcji αc i βc, by zde-
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cydować, który z tradycyjnych systemów dowodowych będzie bardziej skuteczny 
(szybszy).

w ogólnym przypadku planujemy wyposażyć część zarządzającą DsD w im-
plementację następującego drzewa decyzyjnego (rys. 3).

wskaźnik masy formuły F

niski wysoki

moduł eαc(F) < βc(F)            αc(F) > βc(F)

moduł a, b, c moduł D

rysunek 3. Drzewo decyzyjne dla DsD

Źródło: opracowanie własne.

Jak widać, drzewo to nie różnicuje na razie między modułami a, b, c. nie 
mamy też dobrej odpowiedzi na pytanie, co to znaczy, że wskaźnik masy formuły 
jest niski/wysoki? co zrobić, jeśli funkcje αc i βc zwrócą nam dla pewnej formu-
ły tę samą wartość? Jak wpleść w nasze drzewo decyzyjne prostą (obliczeniowo) 
podpowiedź dotyczącą użycia reguły cięcia w systemach z modułów a,b,c? czy 
stosowanie reguły cięcia nie podważa zasadności użycia porównania wartości 
funkcji αc i βc?

Gdzieś w tle tych konkretnych pytań widzimy wciąż bardziej ogólne, zasygna-
lizowane wcześniej pytania. czy wielkość drzewa dowodowego jest dobrą miarą 
efektywnego dowodzenia? Jak ma się konkretnie wielkość drzew dowodowych do 
złożoności czasowej wykorzystywanych algorytmów (pudlák, 1998; autor twierdzi, 
że to pierwsze jest całkiem dobrym przybliżeniem drugiego). Jak ma się ta wielkość 
do rzeczywistego czasu pracy algorytmów zaimplementowanych w konkretnych 
językach programowania i zastosowanych w konkretnych warunkach sprzętowych?

6. narzędzia obliczeniowe

Jesteśmy zdania, że na te pytania najlepiej poszukać odpowiedzi na drodze quasi-
-empirycznej, używając przy tym narzędzi obliczeniowych. takie podejście do 
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uprawiania logiki (komosiński, kupś, Leszczyńska-Jasion i urbański, 2014) polega 
na implementacji rozważanego systemu, masowym wygenerowaniu za pomocą 
tego systemu pewnych obiektów, a następnie badaniu zależności między nimi 
za pomocą narzędzi statystycznych, czy też odkrywania wiedzy z danych (data 
mining). rozważane przez nas dystrybutywne systemy dedukcyjne zostaną zatem 
zaimplementowane, a następnie dzięki implementacji będą przeprowadzone obli-
czeniowe eksperymenty i analizy. przedmiotem badań obliczeniowych będą przede 
wszystkim duże populacje drzew dowodowych wygenerowanych automatycznie 
w drodze uzyskanych implementacji. użycie metod obliczeniowych ma na celu 
odkrycie regularności, które trudno jest dostrzec za pomocą analiz tradycyjnych.

Jesteśmy zdania, że takie podejście może ujawnić zupełnie nową perspektywę 
w uprawianiu nauk formalnych.
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