
منطق مبان پرسش�های

مجتهدی دکتر

٩٩ بهار

ی سری:

بهمن ٢٧ �شنبه، ی تحویل: مهلت

است. زیر �های ویژگ دارای که باشد X مانند مجموعه�ای ترین کوچ A کنید فرض .١

i) (۰,۱) ⊆ X

ii) x ∈ X ⇒ ۲x ∈ X

دارد. وجود A دهید نشان آ.

.A = R+ دهید نشان ب.

نیست.) اثبات به (نیازی دهید. پاس زیر سؤاالت به عبارات از ی هر برای .٢

است؟ EXP از عضوی شده داده عبارت آیا آ.

است؟ prop از عضوی شده داده عبارت آیا ب.

i) p۱ ≡ p۲ ii) ((p۱ ∨ False) → p۲)

iii) ((p۱ ∨ ⊥) → p۲) iv) (p۱ ∨ p۲ ∨ p۳)

v) (¬¬p۷) vi) (¬(¬⊤))

vii) ((¬⊥))

�کند.) نم کار (p۱ ∨ p۲) برای شما استدالل چرا دهید (توضی .(p۱ ∨ p۲ →) ̸∈ prop دهید نشان .٣

.((¬(⊤ ∧ p۱)) → ⊥) ∈ prop دهید نشان .۴

مجموعۀ P(P ) از (منظور است. شده تعریف زیر در استقرای صورت به f : prop → P(P ) تاب .۵

است.) اتم متغیر�های مجموعۀ زیرمجموعه�های تمام

i) f(⊤) = f(⊥) = ∅

ii) f(pi) = {pi}

iii) f((A ◦B)) = f(A) ∪ f(B) ∀◦ ∈ {∧,∨,→}

iv) f((¬A)) = f(A)

�دهد. م انجام کاری چه مفهوم نظر از f تاب دهید توضی



.prop = prop دهید نشان .۶

تواب �شود. م تعیین منحصربه�فرد صورت به T (A) ساختمان درخت ،A عبارت داشتن با �دانیم م .٧

به A = ((p۱ ∧ p۲) → ⊤) روی را ی هر مقدار و کنید تعریف استقرای صورت به را زیر در خواسته�شده

کنید. محاسبه آورده�اید دست به که رابطه�ای کم

درخت گره�های تعداد ورودی عنوان به عبارت ی گرفتن با که است تابع f : prop → N تاب آ.

�دهد. م خروج عنوان به را آن ساختمان

باالترین ارتفاع ورودی عنوان به عبارت ی گرفتن با که است تابع g : prop → N ∪ {∞} تاب ب.

ریشه تا گره آن فاصله معن به گره هر (ارتفاع �دهد. م خروج عنوان به را آن ساختمان درخت در → گرۀ

است.) درخت

�دهد. م خروج عنوان به را ∞ نداشت، وجود عبارت در →ی نماد هی اگر توجه.

تدریس�یارها:
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