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Plan

Typy indukcyjne (c.d.)

zaawansowana destrukcja � inversion

jeden krok oblicze« � simpl

de�nicja równo±ci � eq

dowodzenie i u»ywanie równo±ci � reflexivity, rewrite

Dowodzenie �w tyª� (goal-oriented)

apply...

constructor

Dowodzenie �w przód� (ukierunkowywanie wiedzy)

assert, cut

generalize

pose, set

remember
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Zaawansowana destrukcja

Jak to si¦ mogªo sta¢ ?

inversion

(wnioski z (Even n) oraz discriminate i injection)

inversion_clear

(j.w. ale troch¦ czy±ci)

dependent inversion

(je±li dane zaªo»enie wyst¦puje w �celu�)
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Typ indukcyjny: równo±¢

równo±¢ Leibniza eq

dowodzenie: reflexivity lub split lub constructor lub apply

eq_refl

dowodzenie: symmetry, transitivity

u»ywanie: rewrite, rewrite <-, subst, replace
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Dowodzenie �w tyª� i �w przód�

• Dowodzenie �w tyª� (goal-oriented)

Mamy udowodni¢ cel. U»ywamy taktyki tac, która dowiodªaby cel (gdyby
speªnione byªy zaªo»enia).
Potem musimy udowodni¢ prawdziwo±¢ zaªo»e«.

Przykªad: apply

Dane: H:A->B
Cel: B
apply H.

Nowy Cel: A
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Dowodzenie �w tyª� i �w przód�

• Dowodzenie �w przód� (ukierunkowywanie wiedzy)

Mamy jak¡± wiedz¦, mamy udowodni¢ (odlegªy) cel. Z naszej wiedzy
potra�my udowodni¢ fakt, z którego b¦dzie ªatwiej udowodni¢ cel.
Przykªad: assert

Dane H1: forall n, Strange n -> Even n, H2 : Strange k

Cel: divides 2 n

assert (Even k).

Nowe cele:
1) Dane: bez zmian
Cel: Even k

2) Dane: H1: ... H2: ... H3: Even k

Cel: jak poprzednio
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Taktyki �w tyª�

Taktyka apply term.

Term ma typ postaci: ∀
−−−→
x : T , co±

u»ywaj¡c uni�kacji wy»szego rz¦du uzyskuje odpowiedni¡ instancj¦
co±, wyznaczaj¡c podstawienie na zmienne, od których zale»y co±

poprzedniki nienazwane staj¡ si¦ nowymi celami

poprzedniki nazwane, ale nie wyst¦puj¡ce w celu trzeba poda¢
apply term with term 1...term n

lub
apply term with (y:=term 1) ...

Jest te» odmiana apply, w której nie trzeba nic podawa¢: eapply.
Wprowadza ona zmienne egzystencjalne. Omówimy je pó¹niej.
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Taktyki �w przód�

cut A � zamienia cel na dwa cele: A -> cel oraz A.

assert A � dodatnie zaªo»enia (niestety równie» do udowodnienia),
zamienia cel na dwa cele: A oraz cel przy zaªo»eniu A.

warianty assert:
assert ( ident [ : typ ] [ := term ] )

assert typ as intro_pattern

pose proof term � dodaj �zaªo»enie�, którego dowodem jest term

odmiany zwi¡zane z konwersj¡:
set (ident:=term)

� dodaje lokaln¡ deklaracj¦ i zast¦puje term przez ident

pose (ident:=term)

� dodaje lokaln¡ deklaracj¦ i nie zast¦puje term przez ident

�wyci¡ganie� równo±ci:
remember term as ident

� zast¦puje term przez ident w cel i zamienia go na
ident=term -> cel'
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Inne taktyki �w tyª�

generalize term � zast¦puje term w celu przez now¡ zmienn¡ x i
zamienia cel na forall x, cel'
UWAGA: je±li term w ogóle nie wyst¦puje w celu, generalize term

zmieni cel na typ -> cel, gdzie typ jest typem termu.

odmiany:
generalize ( term [at num1...numk] [as ident] )+
at... � tylko niektóre wyst¡pienia,
as... � okre±lona nazwa zmiennej zwi¡zanej,
wi¦cej termów � po kolei od prawej

generalize dependent term � równie» hipotezy, w których
wyst¦puje term, po czym je usuwa

inne, podobne:
revert id � jakby odwrotno±¢ intro

specialize (H t1 ... tn)

specialize H with ... �

10 / 10


