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Недоліки логіки давньогрецького філософа Арістотеля (жив у 384 - 

322 роки до н.е.) були відомі практично відразу після її розробки: по-

перше, наявність двозначності чи бівалентності висловлювань. Кожне 

просте висловлювання у логіці Аристотеля підкорялося принципу 

двозначності – було або істинним, або хибним; по-друге, істинне значення 

складного висловлювання визначалося істиносними значеннями простих 

висловлювань, що входять до складного. При цьому прості висловлювання 

не могли бути одночасно істинними та хибними. Аналіз та критика логіки 

Аристотеля тривали понад два тисячоліття. Однак гідної заміни логіці 

Аристотеля, яка б зберегла всі переваги вже існуючої логіки та подолала її 

недоліки, не вдавалося створити до початку ХХ століття. Тільки в 1920 р. 

польський математик Ян Лукасевич відмовляється від бівалентності логіки 

і запроваджує третє істинисне значення, яке на відміну від арістотелівських 

1 ("істина") та 0 ("хибність") встановлює як ½ ("байдуже", а пізніше – 

"можливо").  

Введення третього істинисного значення породило нову проблему – 

запровадження нових логічних зв’язок. З логіки Арістотеля в тризначну 

логіку в чистому вигляді перейшло лише заперечення. Інші логічні зв’язки: 

імплікація, диз’юнкція, кон’юнкція та еквіваленція – для свого визначення 

зажадали розробки спеціальних таблиць. Це, у свою чергу, відкрило 

можливість створення множини різних тризначних логік [1, 2]. Формальне 

введення істиносних значень у тризначні логіки та визначення логічних 

зв’язок у цих логіках за допомогою таблиць відкрило можливість 

створення k-значних логік (k >3). При цьому підвищений інтерес 

спостерігається до чотиризначних логік, оскільки в більшості практичних 

випадків достатньо мати чотири істиносних значення. 

Розглянуто приклади застосування трьох та чотирьохзначних логік 

при синтезі систем розпізнавання об’єктів з якісними признаками. 
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