
Jak logik przewozi kozę przez rzekę?

1. Koza i kapusta

1.1. Problem

Na lewym brzegu rzeki, na przystani promowej, znajdują się: chłop, koza i kapusta. Prom
jest samoobsługowy (może obsługiwać go tylko chłop) i zbyt mały by pomieścić na raz chłopa,
kozę i kapustę. Zarówno kozę jak i kapustę można samodzielnie bezpiecznie zostawić na jednym
brzegu, natomiast nie można zostawić ich razem (Koza wszystko zjada, co jej odpowiada). Jak
przetransportować całą trójkę na drugi brzeg?
Rozwiązanie na następnej stronie
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1.2. Rozwiązanie

Oczywiście rozwiązanie przychodzi do głowy samo: chłop przewozi kozę, zostawia ją na pra-
wym brzegu, wraca po kapustę, przewozi kapustę i cała trójka jest na prawym brzegu.
Podejście formalne z wykorzystaniem metody rezolucji: niech pewien trójargumentowy pre-

dykat Stan opisuje stan świata w łamigłówce. Jego argumenty odpowiadają, kolejno, brzegowi
na którym znajduje się chłop, koza oraz kapusta. Dodatkowo użyjemy dwóch stałych: l oraz p
symbolizujących, odpowiednio, lewy oraz prawy brzeg. W tym podejściu stan początkowy można
zapisać w następujący sposób: Stan(l, l, l). Żeby powiązać semantycznie ze sobą stałe wprowa-
dzimy dodatkowo dwuargumentowy predykat Przeciwny, który pozwoli łatwo określać jaki jest
brzeg przeciwny do wskazanego. Będziemy od niego wymagać, by wyrażenia Przeciwny(l, p) oraz
Przeciwny(p, l) były logicznie spełnione.
Reprezentacja stanu początkowego wymaga następujące wyrażenie w rachunku predykatów

było spełnialne:
Stan(l, l, l) ∧ Przeciwny(l, p) ∧ Przeciwny(p, l)

Chcemy osiągnąć stan opisany predykatem Stan(p, p, p). Skoro rezolucja służy do dowodzenia
niespełnialności, dodamy ten predykat w postaci zanegowanej i będziemy próbowali dowieść
niespełnialności wyrażenia:

Stan(l, l, l) ∧ Przeciwny(l, p) ∧ Przeciwny(p, l) ∧ ¬ Stan(p, p, p)

Będziemy dążyli do tego, żeby otrzymac klauzulę pustą wykorzystując dodany przed chwilą
zanegowany stan.
Brakuje oczywiście jeszcze reguł gry, które zostaną wyrażone w postaci implikacji:

— Chłop może zabrać kozę i przepłynąć na drugi brzeg, pod warunkiem, że on i koza znajdują
się po tej samej stronie:

Stan(x, x, y) ∧ Przeciwny(x, x′) =⇒ Stan(x′, x′, y)

— Analogicznie z kapustą:

Stan(x, y, x) ∧ Przeciwny(x, x′) =⇒ Stan(x′, y, x′)

— Chłop może sam przepłynąć z jednego brzegu na drugi, pod warunkiem, że koza i kapusta są
na różnych brzegach:

Stan(x, y, z) ∧ Przeciwny(y, z) ∧ Przeciwny(x, x′) =⇒ Stan(x′, y, z)

Ostatecznie, otrzymujemy następujące wyrażenie w postaci klauzulowej (w liniach alternaty-
wa, między liniami koniunkcja):

Stan(l, l, l) (1)

Przeciwny(l, p) (2)

Przeciwny(p, l) (3)

¬Stan(p, p, p) (4)

¬Stan(x, x, y) ∨ ¬Przeciwny(x, x′) ∨ Stan(x′, x′, y) (5)

¬Stan(x, y, x) ∨ ¬Przeciwny(x, x′) ∨ Stan(x′, y, x′) (6)

¬Stan(x, y, z) ∨ ¬Przeciwny(y, z) ∨ ¬Przeciwny(x, x′) ∨ Stan(x′, y, z) (7)

Skoro chcemy poznać sposób przewiezenia kozy i kapusty przez rzekę, a nie tylko binarną
odpowiedź da się/nie da się, będziemy rezolucję stosowali w sposób uporządkowany: będziemy
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zaczynali od klauzuli składającej się tylko z predykatu Stan i tak długo obliczali kolejne rezol-
wenty, aż znowu otrzymamy klauzulę zawierającą tylko predykat Stan. Docelowo chemy dojść
do sytuacji, w której uda się uzyskać klauzulę kolidującą z klauzulą reprezentującą zanegowany
stan docelowy (klauzula 4).
Po lewej stronie, wyróżnione, znajdują się numery kolidowanych ze sobą klauzul (brak jed-

nego numeru oznacza, że kolidowana jest poprzednia klauzula z podaną), potem ewentualne
podstawienie uzgadniające, a poniżej rezolwenta.

1+5 {x← l, y ← l}
¬Przeciwny(l, x′) ∨ Stan(x′, x′, l)

+2 {x′ ← p}
Stan(p, p, l)

+7 {x← p, y ← p, z ← l}

¬Przeciwny(p, l) ∨ ¬Przeciwny(p, x′) ∨ Stan(x′, p, l)

+3
¬Przeciwny(p, x′) ∨ Stan(x′, p, l)

+3 {x′ ← l}
Stan(l, p, l)

+6 {x← l, y ← p}
¬Przeciwny(l, x′) ∨ Stan(x′, p, x′)

+2 {x′ ← p}
Stan(p, p, p)

+4
�

Odczytujemy kolejne stany, przez które trzeba przechodzić, żeby wykonać zadanie:
1. Cała trójka na lewym brzegu: Stan(l, l, l)
2. Chłop i koza na prawym brzegu, kapusta na lewym: Stan(p, p, l)
3. Chłop i kapusta na lewym brzegu, koza na prawym: Stan(l, p, l)
4. Cała trójka na prawym brzegu: Stan(p, p, p)
Prześledźmy inną kolejność (bardziej bez sensu, bo chłop najpierw będzie próbował odpłynąć

łódką zostawiając kozę i kapustę na brzegu):
1+7 {x← l, y ← l, z ← l}

¬Przeciwny(l, l) ∨ ¬Przeciwny(l, x′) ∨ Stan(x′, l, l)

Widząc atom Przeciwny(l, l) łatwo się już zorientowac, że za chwilę wyniknie z tego coś
niedobrego.

+2 {x′ ← p}
¬Przeciwny(l, l) ∨ Stan(p, l, l)

I tak dalej, i tym podobne: żeby pozbyć się atomu ¬Przeciwny(l, l) musielibyśmy móc skon-
struować w jakiś sposób atom Przeciwny(l, l), jednak predykat Przeciwny w postaci niezane-
gowanej występuje tylko w klauzulach ustalonych 2 oraz 3, więc nie da rady dokonać takiej
konstrukcji! Ślepa ścieżka przeszukiwania w tym sensie, że używając tych dwóch rezolwent
nie będziemy w stanie nigdy dojść do klauzuli pustej. Dlaczego tak się stało? Ano dlatego, że
koza zeżarła kapustę.
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2. Koza, kapusta i wilk

2.1. Problem

Sytuacja jak w zadaniu podobnym, ale do kompletu jest udomowiony wilk, z którego za
pare pokoleń zrobi się całkiem miły owczarek. Jednak, aktualnie, ten wilk zostawiony z kozą bez
ludzkiej opieki zrobi sobie z niej przekąskę.
Całościowo: na lewym brzegu rzeki, na przystani promowej, znajdują się: chłop, koza, kapusta

i wilk. Prom jest samoobsługowy (może obsługiwać go tylko chłop) i zbyt mały by pomieścić na
raz chłopa i więcej niż jednego pasażera (wilka, kozę lub kapustę). Jeżeli chłopa nie ma na tym
samym brzegu co wilk i koza, to wilk rozprawi się z kozą, a jeżeli w takiej sytuacji znajdą się
koza i kapusta, to koza zje kapustę. Jak przetransportować całą czwórkę na prawy brzeg?
Rozwiązanie na następnej stronie
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2.2. Rozwiązanie

Predykat Stan będzie tym razem czteroargumentowy: chłop, wilk, koza, kapusta. Stan po-
czątkowy reprezentowany jest oczywiście przez Stan(l, l, l, l), stan docelowy przez Stan(p, p, p, p).
Predykat Przeciwny przyjmujemy bez zmian z poprzedniego zadania. Reguły rządzące światem:
— Chłop może zabrać wilka i przepłynąć na drugi brzeg, pod warunkiem, że on i koza znajdują
się po tej samej stronie, a koza nie zostanie sama z kapustą:

Stan(x, x, y, z) ∧ Przeciwny(y, z) ∧ Przeciwny(x, x′) =⇒ Stan(x′, x′, y, z)

— Analogicznie z kozą:

Stan(x, y, x, z) ∧ Przeciwny(x, x′) =⇒ Stan(x′, y, x′, z)

— . . . i kapustą, uważając na kozę i wilka:

Stan(x, y, z, x) ∧ Przeciwny(y, z) ∧ Przeciwny(x, x′) =⇒ Stan(x′, y, z, x′)

— Chłop może sam przepłynąć z jednego brzegu na drugi, pod warunkiem, że koza i kapusta
oraz wilk i koza są na różnych brzegach:

Stan(x, y, z, w) ∧ Przeciwny(y, z) ∧ Przeciwny(z, w) ∧ Przeciwny(x, x′) =⇒ Stan(x′, y, z, w)

Postac klauzulowa problemu:

Stan(l, l, l, l) (1)

Przeciwny(l, p) (2)

Przeciwny(p, l) (3)

¬Stan(p, p, p, p) (4)

¬Stan(x, x, y, z) ∨ ¬Przeciwny(y, z) ∨ ¬Przeciwny(x, x′) ∨ Stan(x′, x′, y, z) (5)

¬Stan(x, y, x, z) ∨ ¬Przeciwny(x, x′) ∨ Stan(x′, y, x′, z) (6)

¬Stan(x, y, z, x) ∨ ¬Przeciwny(y, z) ∨ ¬Przeciwny(x, x′) ∨ Stan(x′, y, z, x′) (7)

¬ Stan(x, y, z, w) ∨ ¬Przeciwny(y, z) ∨ ¬Przeciwny(z, w) ∨ ¬Przeciwny(x, x′) ∨ Stan(x′, y, z, w)
(8)

Rozwiązanie:
1+6 {x← l, y ← p, z ← l}

¬Przeciwny(l, x′) ∨ Stan(x′, l, x′, l)

+2 {x′ ← p}
Stan(p, l, p, l)

+8 {x← p, y ← l, z ← p, w ← l}

¬Przeciwny(l, p) ∨ ¬Przeciwny(p, l) ∨ Przeciwny(p, x′) ∨ Stan(x′, l, p, l)

+2
¬Przeciwny(p, l) ∨ Przeciwny(p, x′) ∨ Stan(x′, l, p, l)

+3 {x′ ← l}
Stan(l, l, p, l)
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+5 {x← l, y ← p, z ← l}

¬Przeciwny(p, l) ∨ ¬Przeciwny(l, x′) ∨ Stan(x′, x′, p, l)

+3
¬Przeciwny(l, x′) ∨ Stan(x′, x′, p, l)

+2 {x′ ← p}
Stan(p, p, p, l)

+6 {x← p, y ← p, z ← l}
¬Przeciwny(p, x′) ∨ Stan(x′, p, x′, l)

+3 {x′ ← l}
Stan(l, p, l, l)

+7 {x← l, y ← p, z ← l}

¬Przeciwny(p, l) ∨ ¬Przeciwny(l, x′) ∨ Stan(x′, p, l, x′)

+3
¬Przeciwny(l, x′) ∨ Stan(x′, p, l, x′)

+2 {x← p}
Stan(p, p, l, p)

+8 {x← p, y ← p, z ← l, y ← p}

¬Przeciwny(p, l) ∨ ¬Przeciwny(l, p) ∨ ¬Przeciwny(p, x′) ∨ Stan(x′, p, l, p)

+2
¬Przeciwny(p, l) ∨ ¬Przeciwny(p, x′) ∨ Stan(x′, p, l, p)

+3 {x′ ← l}
Stan(l, p, l, p)

+6 {x← l, y ← p, z ← p}
¬Przeciwny(l, x′) ∨ Stan(x′, p, x′, p)

+2 {x′ ← p}
Stan(p, p, p, p)

+4
�

Odczytujemy rozwiązanie:
1. Cała czwórka na lewym brzegu: Stan(l, l, l, l)
2. Przewieziono kozę: Stan(p, l, p, l)
3. Chłop wrócił: Stan(l, l, p, l)
4. Przewieziono wilka: Stan(p, p, p, l)
5. Odwieziono kozę: Stan(l, p, l, l)
6. Przewieziono kapustę: Stan(p, p, l, p)
7. Chłop wrócił: Stan(l, p, l, p)
8. Przewieziono kozę, cała czwórka na prawym brzegu: Stan(p, p, p, p)
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