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(På siste side �nnes en oversikt over symboler og bokstaver.)

Oppgave 1 Uniform notasjon (15 %)

Hvilke tablåregler kan anvendes på følgende formler. (Husk: �-regler er

�konjunktive�, �-regler er �disjunktive�, -regler er �universelle�, �-regler er

�eksistensielle�.)

(a) P ! Q

(b) :(P ! Q)

(c) A ^ B

(d) :(A ^ B)

(e) 8x(Px ! (9z8yQxzy))

(f) :8x(9yPxy _ 8yQxy)

Oppgave 2 De�nisjoner (25 %)

(a) Forklar hva det vil si at en utsagnslogisk formel F er oppfyllbar.

(b) Forklar hva det vil si at en førsteordens formel F er oppfyllbar.

(Husk at en førsteordens formel kan inneholde frie variable. Du kan

bruke begrepene boolsk valuasjon, variabeltilordning og modell uten nærmere

forklaring.)

(Fortsettes på side 2.)
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Oppgave 3 Tablåer for utsagnslogikk (15 %)

Bruk tablåmetoden til å sjekke oppfyllbarheten av de følgende formelmeng-

dene. Hvis mengden ikke er oppfyllbar, gi et lukket tablå. Hvis mengden er

oppfyllbar, gi en valuasjon som oppfyller mengden.

(a) fA;:Ag

(b) fA! B;A! :Bg

(c) f:A! B;B ! :C;:(A _ :C)g

Oppgave 4 Tablåer for førsteordens logikk (15 %)

Bruk tablåmetoden til å sjekke gyldigheten av følgende formler. Hvis formelen

er gyldig, gi et tablåbevis. Hvis formelen ikke er gyldig, gi en falsi�serende

modell.

(a) 8xPx ! 9xPx

(b) (8xPx ^ 8xQx) ! 8x(Px ^Qx)

(c) 8x9yPxy ! 9x8yPyx

Oppgave 5 Sunnhet (30 %)

(a) Forklar hva sunnhet for en tablåkalkyle betyr.

(b) Kjernen i sunnhetsbeviset for førsteordens tablåer er at alle ekspansjons-

reglene bevarer tablåoppfyllbarhet. Anta at T er et oppfyllbart tablå og at T �

er resultatet av å anvende en -regel på T . Vis at T � er et oppfyllbart tablå.

Symboler og bokstaver

symbol forklaring

8 for alle

9 det �ns

! impliserer

: ikke

^ og

_ eller

gresk bokstav

� alfa

� beta

 gamma

� delta


