
LOGIKA ALGORYTMICZNA

8. PROLOG.

8.1.Podstawy teoretyczne. PROLOG jest praktyczna̧ adaptacja̧ INPUT-rezolucji
liniowej ograniczonej do formu l Hornowskich, tzn. postaci A1∧A2∧...∧Ak → B. gdzie
Ai i B sa̧ formu lami atomowymi. (W odpowiednim dyzjunkcie tylko B wystȩpuje
jako litera l pozytywny.) Rozważaja̧c zbiór takich dyzjunktów zawsze zak ladamy, że
dok ladnie jeden z nich ma B = 0 (falsz), i taki dyzjunkt nazywamy pytaniem.

PROLOG realizuje nastȩpuja̧cy algorytm. Rezolucja liniowa startuje z pytania i
szuka pierwszego dyzjunktu, razem z którym otrzymamy rezolwentȩ przez likwidacjȩ
pierwszego litera lu pytania. Zastȩpuja̧c pytanie przez otrzymana̧ rezolwentȩ, kontynu-
jemy rezolucjȩ itd. Przy tym porza̧dkujemy litera ly rezolwenty tak, żeby nowe litera ly
mia ly mniejsze numery. Cel algorytmu - znalezienie podstawienia, które powstaje w
wyniku wyprowadzenia dyzjunktu pustego.

8.2. Opis PROLOGu.
1. Zdania PROLOGu budowane sa̧ z formu l atomowych nastȩpuja̧cej postaci:

nazwa relacji (sta la1,...,sta laK, Zmienna1,...,ZmiennaL,

Wyrażenie arytmetyczne1,...,Wyrażenie arytmetyczneM).

Każda sta la wystȩpuja̧ca w formule atomowej jest albo nazwa̧ (zaczynaja̧ca̧ siȩ z
ma lej litery), albo liczba̧ ca lkowita̧. Formu la atomowa bez zmiennych nazywa siȩ w
PROLOGU ”fact”-em.

W PROLOGu jest możliwe podstawienie formu ly atomowej w inna̧ formu lȩ ato-
mowa̧. Na przyk lad formu la :

owns(john, book(X, author(Y, bronte)))

jest interpretowana jako stwierdzenie, John posiada ksia̧żkȩ o nazwie X i autorze
o imieniu Y i nazwisku Bronte. Iteruja̧c takie podstawienia otrzymujemy drzewok-
szta ltne wyrażenia zwane w PROLOGu ”structures”.

Wyrażenia arytmetyczne budowane sa̧ z dzia lań X + Y , X − Y , X ∗ Y , X/Y ,
X mod Y (reszta dzielenia X prez Y ). Operator ”is” ma postać

X is 14*(3+5),

jest traktowany jako formu la atomowa i jest wykorzystywany tylko dla obliczania
wyrażeń arytmetycznych.

2. Zdania PROLOGu wystȩpuja̧ w postaciach

faktu (fact) -, np. female(jane). (kropka na końcu),
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regu ly (rule) -, np. maysteal(X, Y ) : − thief(x), likes(X, Y ). (kropka na
końcu),

i pytania (question) -, np. ?− maysteal(john, X). (kropka na końcu).

W PROLOGu zbiory faktów tworza̧ bazy danych. Pytania dotycza̧ce baz danych i
odpowiedzi programu wystȩpuja̧ w nastȩpuja̧cej postaci.
Baza danych:

likes(john,flowers).
likes(john,mary).
likes(paul,mary).

Pytanie:
?- likes(john,X).

Odpowiedź:
X=flowers

Wciskaja̧c RETURN dajemy sygna l, że jesteśmy usatysfakcjowani. Wciskaja̧c średnik
(;) i RETURN informujemy system, że czekamy na dalsze dane. Wtedy pojawi siȩ:

X=mary
Wciskaja̧c nastȩpny średnik (;) otrzymamy:

no
Może być takie pytanie:

?- likes(john,mary).
yes

Pytania moga̧ wystȩpować ze zmiennymi anonimowymi:
?- likes( ,mary).

i moga̧ wystȩpować w koniunkcji:
?- likes(john,X), likes(mary,X).
Regu ly w PROLOGu maja̧ g lowȩ i cia lo, np. :
likes(john,X) :- likes(X,wine), likes(X,food).

Regu la ta jest interpretowana jako implikacja
likes(X,wine) ∧ likes(X,food) → likes(john,X).
Regu ly do la̧czane sa̧ do baz danych i sa̧ wykorzystywane w trakcie znalezienia

odpowiedzi na pytanie. Przyk lad:
/*1*/ thief(john).
/*2*/ likes(mary,food).
/*3*/ likes(mary,wine).
/*4*/ likes(john,X) :- likes(X,wine).
/*5*/ maysteal(X,Y) :- thief(X), likes(X,Y).

(w nawiasach /* */ zwykle zawarte sa̧ komentarze).
8.3. Zadanie: Różniczkowanie symboliczne. Używaja̧c wyrażeń arytmety-

cznych +, ∗,−,/, log i ↑ (potȩgowanie) i relacji d(U,X, V ) (V = pochodna U wsglȩdem
X) i atomic(C) (C jest sta la̧) napisać program, który liczy pochodne.
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