
1 Úvod

P°i formálním odvozování formulí v logice 1. °ádu naráºíme na dva zásadní
problémy:

1. Máme-li dokázat domn¥nku C z mnoºiny p°edpoklad· A, jak vést odvozo-
vání z mnoºiny A sm¥rem k nalezení odvození (d·kazu) C?

2. V logice 1. °ádu lze dosazením za prom¥nné (substitucí) odvodit z jedné
formule nekone£n¥ mnoho d·sledk·. Nap°íklad d·sledkem formule p(X)
jsou v²echny formule p(f(X)), p(f(f(X))), ..., podle toho, co dosadíme za
X.

První problém lze vy°e²it snadno p°evedením problému na d·kaz sporem: Sna-
ºíme se dokázat spor z mnoºiny A ∪ {¬C}.
Druhý problém vy°e²il v r. 1965 John Alan Robinson ve své práci A Machine-

Oriented Logic Based on the Resolution Principle, navazujíc na odvozovací pra-
vidlo condensed detachment formulované irským matematikem Carew Meredi-
them a je²t¥ d°ív¥j²í práci polského matematika Jana �ukasiewicze.
Základem jeho rezolu£ního kalkulu pro logiku 1. °ádu je tzv. uni�kace. Její

my²lenkou je, ºe pouºíváme pouze takové substituce, které nám umoºní pro-
vést odvození s n¥jakou jinou formulí, a dále ºe volíme ty nejobecn¥j²í moºné.
Odvozovací pravidlo rezoluce p°esn¥ ur£uje, jaké substituce lze provést.

2 Substituce, uni�kátor, nejobecn¥j²í uni�kátor

De�nice 1. Substituce je zobrazení, které kaºdé prom¥nné p°i°azuje term. Pro-
m¥nných, které nejsou zobrazeny samy na sebe, je jen kone£n¥ mnoho.
Obvykle zna£íme °eckými písmeny θ, σ, .... P°i explicitním zápisu vy-

pisujeme zobrazení jednotlivých prom¥nných, nap°. {X 7→ f(c, Y ), Y 7→
f(g(X), f(Y,Z))}. Aplikaci substituce pí²eme zprava, tedy nap°íklad Xθ.
Substituce jakoºto zobrazení p°irozen¥ roz²i°ujeme i na termy a formule:

• P°i aplikací substituce na term nahradíme v²echny prom¥nné v daném
termu termy p°edepsanými substitucí.

• P°i aplikací substituce na formuli nahradíme v²echny volné prom¥nné
v dané formuli termy p°edepsanými substitucí.

Vylu£ujeme takové substituce, p°i kterých bychom n¥která prom¥nná v do-
sazovaném termu m¥la v daném míst¥ vázaný výskyt. Nap°íklad nelze pro-
vést ((∃X)p(X,Y )){Y 7→ f(X)}, protoºe bychom dosazovali za Y term
f(X), ale X je v tom míst¥ vázaná kvanti�kátorem. Dostali bychom for-
muli (∃X)p(X, f(X)), jenº není sémantickým d·sledkem p·vodní. V tako-
vém p°ípad¥ nejprve p°ejmenujeme vázanou prom¥nnou, a jiº je korektní
provést ((∃Z)p(Z, Y )){Y 7→ f(X)} ≡ (∃Z)p(Z, f(X)).

Poznámka 1. Identická £i prázdná substituce zobrazuje kaºdou prom¥nnou samu
na sebe. U substitucí v zápisu popisujeme pouze ty prom¥nné, které nejsou
zobrazeny samy na sebe. Substitucím, které za v²echny prom¥nné dosazují op¥t
jen prom¥nné, n¥kdy °íkáme p°ejmenování prom¥nných1.

P°íklad 1. Bu¤ φ ≡ (∃Y )p(f(X,Y ), f(c, Y )) a θ ≡ {X 7→ f(c, Z), Y 7→ d}. Pak
φθ ≡ (∃Y )p(f(f(c, Z), Y ), f(c, Y )).

De�nice 2 (Skládání substitucí). Substituce skládáme stejným zp·sobem jako
funkce. Sloºení dvou substitucí θ a σ je substituce θ ◦ σ de�novaná vztahem
Xi(θ ◦ σ) ≡ (Xiθ)σ pro v²echny prom¥nné Xi.

Poznámka 2. Aplikaci substitucí pí²eme zprava práv¥ proto, abychom v zápisu
(tθ)σ ≡ t(θ ◦ σ) z·stalo zachováno po°adí symbol·.

Lemma 1. Skládání substitucí je asociativní2. Substituce tedy tvo°í vzhledem

ke skládání monoid, prázdná substituce je neutrální prvek tohoto monoidu.

De�nice 3. Uni�kátor term· t1, . . . , tn je kaºdá substituce θ, pro kterou platí
t1θ ≡ . . . ≡ tnθ. Stejn¥ de�nujeme uni�kátor atomických formulí. Pro n ≤ 1 je
tedy uni�kátorem kaºdá substituce.

De�nice 4. Nejobecn¥j²í uni�kátor3 term· t1, . . . , tn je takový jejich uni�kátor
θ, pro který platí, ºe je-li σ rovn¥º uni�kátorem term· t1, . . . , tn, lze σ rozloºit
na θ a n¥jakou dal²í substituci ρ, tedy σ ≡ θ ◦ ρ.

Poznámka 3. Je-li n ≤ 1 (tedy máme jen jeden nebo ºádný term), je jejich
nejobecn¥j²ím uni�kátorem identická substituce.

1Pozor, substituce vºdy pracují s volnými prom¥nnými, tedy taková p°ejmenovávací sub-

stituce je to n¥co jiného, neº p°ejmenování vázaných prom¥nných.
2Ale není komutativní! Nap°. {X 7→ Y } ◦ {Y 7→ Z} ≡ {X 7→ Z, Y 7→ Z}, ale {Y 7→

Z} ◦ {X 7→ Y } ≡ {X 7→ Y, Y 7→ Z}
3Angl. most general uni�er � MGU.
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Poznámka 4. Nejobecn¥j²ích uni�kátor· dané mnoºiny term· m·ºe být obecn¥
nekone£n¥ mnoho, ale v²echny jsou stejné aº na p°ejemování prom¥nných. Jsou-
li totiº θ1 a θ2 dva nejobecn¥j²í uni�kátory term· t1, . . . , tn, pak lze rozloºit
θ2 ≡ θ1 ◦ ρ1 a rovn¥º θ1 ≡ θ2 ◦ ρ2 pro n¥jaké substituce ρ1 a ρ2. Tedy θ1 ≡
θ1 ◦ (ρ1 ◦ ρ2) a θ2 ≡ θ2 ◦ (ρ2 ◦ ρ1), coº je moºné jen v p°ípad¥, ºe ρ1 a ρ2 jsou
vzájemn¥ inverzní p°ejmenování prom¥nných.

P°íklad 2. Substituce σ ≡ {X 7→ f(c), Y 7→ f(c)} je uni�kátorem term· f(X,Y )
a f(Y,X), ale není nejobecn¥j²í. Substituce θ ≡ {X 7→ Y } je nejobecn¥j²ám
uni�kátorem. Unikátor σ lze rozloºit na σ ≡ θ ◦ {X 7→ f(c)}.

P°íklad 3. N¥které dal²í nejobecn¥j²í uni�kátory term· f(X,Y ) a f(Y,X) jsou
{Y 7→ X} nebo {X 7→ Z, Y 7→ Z}.

3 Existence nejobecn¥j²ího uni�kátoru

V¥ta 1. Existuje-li uni�kátor term· t1, . . . , tn, existuje i jejich nejobecn¥j²í

uni�kátor, a existuje algoritmus pro jeho nalezení.

Popí²eme algoritmus pro hledání nejobecn¥j²ího uni�kátoru.

Algoritmus U pro nalezení nejobecn¥j²ího uni�kátoru.

Vstup: Mnoºina neuspo°ádaných dvojic term· S = {(t1, s1), . . . , (tn, sn)}.

Výstup: Bu¤to nejobecn¥j²í uni�kátor θ, který uni�kuje v²echny dané dvo-
jice term· (tiθ ≡ siθ), a nebo zpráva o tom, ºe takový uni�kátor neexistuje.

Postup: Z mnoºiny S vybereme vºdy libovolnou dvojici term· (je-li ne-
prázdná) a zpracujeme jí podle následujících pravidel.

U({}) = identická substituce

U(S′ ∪ {(t, t)}) = U(S′)

U(S′ ∪ {(f(s1, . . . , sk), f(t1, . . . , tk))}) = U(S′ ∪ {(s1, t1), . . . , (sk, tk)})
U(S′ ∪ {(f(s1, . . . , sk), g(t1, . . . , tl))}) [je-li k 6= l nebo f 6≡ g]

= nelze uni�kovat

U(S′ ∪ {(X, t)}) [X je volná v t]

= nelze uni�kovat,

Xθ má vºdy mén¥ symbol· neº tθ

U(S′ ∪ {(X, t)}) [X není volná v t]

= θ ◦ σ, kde σ ≡ {X 7→ t} a θ ≡ U(S′σ)

= θ ∪ {X 7→ tθ}

Lemma 2. Algoritmus vºdy skon£í.

D·kaz. P°i°a¤me kaºdému kroku algoritmu trojici (v, f, d) kde v je celkový
po£et r·zných prom¥nných v S, f je celkový po£et funk£ních symbol· v S a
d = |S| velikost S. Snadno lze ukázat, ºe posloupnost t¥chto trojic je klesající
vzhledem k lexikogra�ckému uspo°ádání, a tedy je krok· jen kone£n¥ mnoho.

D·kaz v¥ty 1. Indukcí podle po£tu krok· algoritmu, ºe algoritmus vrací nejo-
becn¥j²í uni�kátor S práv¥ kdyº S má uni�kátor.

4 Dal²í aplikace uni�kátoru

4.1 Prolog

4.2 Hindley-Milner·v algoritmus pro odvozování typ· ve

funkcionálních jazycích
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