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Abstrakcyjnym systemem dowodowym dla rachunku zdań nazywamy dowolna, funkcje,
,
która jest obliczalna w czasie wielomianowym i której zbiorem wartości jest T AU T (zbiór
tautologii rachunku zdań). Każde slowo w, które ta funkcja przeprowadza na tautologie,
α jest traktowane jako dowód α.
J. Köbler, J. Messner i J. Torán [1] udowodnili, że istnienie p-optymalnego systemu
dowodowego dla rachunku zdań implikuje istnienie jezyka
zupelnego w klasie UP. A. Ra,
zborov [2] udowodnil, że istnienie optymalnego systemu dowodowego dla rachunku zdań
implikuje istnienie rozlacznej
NP-pary, która jest zupelna w klasie DisNP (rozlacznych
,
,
NP-par).
Motywacja, do napisania tej pracy byla cheć
, wyjaśnienia dlaczego w obu tych twierdzeniach implikacje w druga, strone, nie zachodza.
, W realizacji tego celu użyteczne okazalo
sie,
semantycznej klasy zlożonosci, reprezentowanej w sys, wprowadzone w pracy, pojecie
,
temie dowodowym dla rachunku zdań. Dla maszyny Turinga bed
odpowiednim mo,
, acej
delem obliczeń takiej klasy zlożoności istnieje ciag
tautologii
rachunku
zdań, z których
,
n-ta stwierdza, że maszyna ta spelnia ’promise’ tej klasy dla danych wejściowych dlugości
n. Tautologie te posiadaja, dowody o wielomianowej dlugości w systemie dowodowym, w
którym ta klasa zlożoności jest reprezentowalna.
W pracy dowodzimy, że klasa UP posiada jezyk
zupelny wttw, gdy istnieje system do,
wodowy dla rachunku zdań, w którym UP jest p-reprezentowalna. Z kolei dowodzimy, że
p-optymalny (optymalny) system dowodowy dla rachunku zdań istnieje wttw, gdy istnieje
system dowodowy dla rachunku zdań, w którym dowolna semantyczna klasa zlożoności
z warunkiem ’promise’ wyrażalnym za pomoca, ciagu
tautologii, jest p-reprezentowalna
,
(reprezentowalna). Klasa UP jest przykladem klasy zlożoności, której ’promise’ jest
wyrażalny za pomoca, ciagu
tautologii.
,
Otrzymana charakteryzacja problemu istnienia optymalnego systemu dowodowego jest
analogiczna do charakteryzacji tego problemu z wcześniejszej pracy. Zamiast reprezentowalności typu ’uniform’ w teorii pierwszego rzedu
(arytmetyce) wystepuje
tu jednak repre,
,
zentowalność typu ’nonuniform’ w systemie dowodowym dla rachunku zdań. Bardzo czesto
,
w ’proof complexity’ system dowodowy dla rachunku zdań jest wersja, typu ’nonuniform’
teorii pierwszego rzedu.
,
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