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Siedmiotygodniowa podróż po czterech odmiennych paradygmatach programowania,
siedmiu różnych stylach składni i czterech dekadach rozwoju języków!
• Poznaj najważniejsze modele programowania i techniki obsługi współbieżności
• Opanuj tajniki systemu prototypów i dynamicznych typów
• Zostań wszechstronnym programistą, gotowym zmierzyć się z każdym projektem!
Jeśli myślisz, że to kolejna książka z serii „Jak schudnąć 50 kilogramów w trzy dni” albo „Jak zostać
obrzydliwie bogatym w dwa tygodnie”, na szczęście się mylisz! Oto podręcznik, który w siedem
tygodni przedstawi Ci najważniejsze modele programowania na przykładzie siedmiu przydatnych
języków. Zaproponowana tu innowacyjna forma nauki pozwoli Ci poznawać je dzień po dniu.
Zaczniesz od krótkiego omówienia składni i możliwości każdego języka, by na końcu wypróbować
go w akcji. I choć po lekturze tej książki nie staniesz się ekspertem, opanujesz to, co w każdym
z przedstawionych tu języków jest kluczowe. Będziesz mógł tworzyć czytelniejszy, lepszy kod
z mniejszą ilością powtórzeń. Zdobędziesz także niezwykle cenną umiejętność – zaczniesz sprawnie
wykorzystywać pojęcia z jednego języka w celu znalezienia kreatywnych rozwiązań w innym!
W książce tej opisano jeden język programowania logicznego, dwa z pełną obsługą pojęć
obiektowych, cztery o charakterze funkcyjnym i jeden prototypowy – wszystko po to, by
zapewnić Ci możliwie najbardziej wszechstronne przygotowanie programistyczne. Lepiej
przyswoisz sobie także techniki obsługi współbieżności, będące kręgosłupem następnej generacji
aplikacji internetowych, oraz poznasz sposoby wykorzystywania filozofii „Let it crash” Erlanga
do budowy systemów odpornych na awarie.
Jakie praktyczne języki poznasz dzięki tej książce?
• Ruby – język obiektowy, a przy tym łatwy w użytkowaniu i czytelny
• Io – prototypowy język, wyposażony w unikatowy mechanizm dystrybucji komunikatów
• Prolog – język oferujący łatwe rozwiązania, które w Javie lub C byłyby bardzo kłopotliwe
• Scala – jeden z języków nowej generacji, przeznaczony na maszynę wirtualną Javy
• Erlang – język funkcyjny, z mechanizmami obsługi współbieżności, na którym działa już
kilka słynnych baz danych w stylu cloud
• Clojure – język, w którym wykorzystano strategię wersjonowania baz danych w celu
zarządzania współbieżnością
• Haskell – język o charakterze czysto funkcyjnym
Jeden z tych języków może już wkrótce stać się Twoim ulubionym narzędziem!
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Rozdzia 4.

Prolog

Sally Dibbs, Dibbs Sally. 461-0192.
Raymond

A

ch, ten Prolog. Czasami spektakularnie byskotliwy, innym razem tak samo frustrujcy. Zdumiewajce odpowiedzi uzyskujemy tylko wtedy, kiedy
wiemy, jak naley zadawa pytania. Porównabym go do postaci z Rain
Mana1. Pamitam, jak jeden z gównych bohaterów, Raymond, niewiele mylc,
wyrecytowa numer telefonu Sally Dibbs po przeczytaniu dzie wczeniej ksiki
telefonicznej. Zarówno w przypadku Raymonda, jak i Prologu czsto zadaj sobie
dwa pytania: „Skd on to wiedzia” i „Jak on móg tego nie wiedzie?”. Jest kopalni wiedzy, jeli tylko uda nam si waciwie sformuowa pytanie.

Prolog znaczco róni si od innych jzyków, z którymi dotychczas mielimy do czynienia. Zarówno Io, jak i Ruby zaliczaj si do jzyków imperatywnych. W jzykach imperatywnych formuujemy „przepisy”. Dokadniej mówic, instruujemy komputer, w jaki sposób naley wykona zadanie. Jzyki imperatywne wyszego poziomu
daj programistom nieco wicej swobody. Pozwalaj na poczenie wielu duszych
kroków w jeden. Ogólnie rzecz biorc, programowanie sprowadza si jednak do zdefiniowania listy skadników i opisania krok po kroku procesu wypiekania ciasta.

1

Rain Man. DVD. Reyseria Barry Levinson. 1988; Los Angeles, CA: MGM, 2000.
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Zanim podjem prób napisania tego rozdziau, powiciem kilka tygodni na eksperymentowanie z Prologiem. W tym czasie skorzystaem z kilku samouczków. Studiowaem midzy innymi przykady z samouczka J.R. Fishera2. W poznaniu terminologii i struktury programu pomóg mi te samouczek A. Aaby’ego3. Wykonaem
równie wiele samodzielnych wicze.
Prolog jest jzykiem deklaratywnym. Programista podaje fakty i reguy wnioskowania, a Prolog znajduje rozwizanie. To tak, jakbymy poszli do dobrego cukiernika.
Opisujemy mu ciastka, które nam smakuj, a on sam, na podstawie przekazanych
regu, dobiera skadniki i piecze ciasto. Programujc w Prologu, nie trzeba zna odpowiedzi na pytanie jak. Za wyciganie wniosków odpowiedzialny jest komputer.
Wystarczy troch poszpera w internecie, aby znale  przykady rozwizania sudoku za pomoc programu skadajcego si z mniej ni dwudziestu linijek kodu. S
te programy do ukadania kostki Rubika, czy te rozwizywania popularnych amigówek, takich jak Wiea Hanoi (zaledwie kilkanacie linijek). Prolog by jednym
z pierwszych jzyków programowania logicznego, które odniosy sukces. Programista formuuje logiczne twierdzenia, a Prolog ocenia, czy s one prawdziwe. W podawanych twierdzeniach mog by luki. Prolog stara si wypeni luki w taki sposób,
by niekompletne fakty tworzyy prawdziwe stwierdzenia.

4.1. O Prologu
Prolog jest jzykiem programowania logicznego opracowanym w 1972 roku przez
Alaina Colmerauera i Phillippe’a Roussela. Jzyk ten zyska popularno w przetwarzaniu jzyka naturalnego. Obecnie ten szacowny jzyk dostarcza podstaw programowania dla szerokiej gamy problemów — poczwszy od planowania zada,
a skoczywszy na systemach ekspertowych. Ten bazujcy na reguach jzyk mona
wykorzysta do wyraania logiki i zadawania pyta. Tak jak SQL, Prolog przetwarza bazy danych, cho w przypadku Prologu dane skadaj si z regu i zwizków
logicznych. Tak jak SQL, Prolog mona podzieli na dwie czci: jednej do opisywania danych i drugiej do zadawania pyta o dane. W Prologu dane maj posta
logicznych regu. Oto podstawowe bloki budulcowe Prologu:
2

http://www.csupomona.edu/~jrfisher/www/prolog_tutorial/contents.html

3

http://www.lix.polytechnique.fr/~liberti/public/computing/prog/prolog/prolog-tutorial.html
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Fakty. Fakt jest podstawowym twierdzeniem dotyczcym rzeczywistoci
(Piggy to winia, winie lubi boto).



Reguy. Regua definiuje wniosek dotyczcy faktów w okrelonej rzeczywistoci (zwierz lubi boto, jeli jest wini).
Zapytanie. Zapytanie jest pytaniem dotyczcym wybranej rzeczywistoci
(czy Piggy lubi boto?).



Fakty i reguy s zapisywane w bazie wiedzy. Kompilator Prologu kompiluje baz wiedzy, przeksztacajc j na posta pozwalajc na wydajne formuowanie zapyta. Studiujc przykady zamieszczone w tym rozdziale, bdziemy wykorzystywali
Prolog do przedstawienia bazy wiedzy. Nastpnie spróbujemy bezporednio wydoby dane i skorzysta z Prologu do powizania ze sob regu w taki sposób, aby
zdoby informacje, których nie znamy.
Do wprowadzenia. Zabierzmy si do pracy.

4.2. Dzie 1. wietny kierowca
W Rain Manie Raymond powiedzia swojemu bratu, e jest wietnym kierowc, poniewa potrafi sprawnie prowadzi samochód po parkingu z prdkoci 10 kilometrów na godzin. Raymond uywa wszystkich gównych podzespoów samochodu
— kierownicy, hamulców, pedau gazu — ale uywa ich w ograniczony sposób.
Taki jest nasz dzisiejszy cel. Uyjemy Prologu do sformuowania pewnych faktów,
zdefiniowania regu oraz wykonania pewnych podstawowych zapyta. Prolog, tak
jak Io, jest jzykiem o niezwykle prostej skadni. Bardzo szybko mona si nauczy
podstawowych regu. Prawdziwa zabawa zaczyna si w chwili, kiedy pojcia uo
si w warstwy, tworzc interesujc kompozycj. Jeli to jest dla czytelnika pierwsze
spotkanie z Prologiem, to gwarantuj, e albo zmieni sposób swojego mylenia, albo bdzie skazany na niepowodzenie. Szersze rozwinicie tematu pozostawimy na
dalszy dzie.
Najpierw podstawa. Trzeba przygotowa dziaajc instalacj. Dla potrzeb niniejszej ksiki uywam GNU Prolog w wersji 1.3.1. Naley zachowa ostrono.
Dialekty Prologu róni si pomidzy sob. Bd si stara, aby stpa po „wspólnym gruncie”, ale czytelnicy, którzy wybior inn wersj Prologu, bd musieli odrobi zadanie domowe. Dziki temu zrozumiej rónice wystpujce w wybranej
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przez siebie odmianie jzyka. Poniej zamieciem opis sposobu korzystania z jzyka — niezalenie od wybranej wersji.
Proste fakty
W niektórych jzykach uywanie wielkich i maych liter jest wycznie w gestii programisty, ale w Prologu wielko liter ma znaczenie. Jeli sowo rozpoczyna si ma liter, to jest to atom — ustalona warto, tak jak symbol w Ruby. Jeli natomiast rozpoczyna si wielk liter lub symbolem podkrelenia, to jest to zmienna.
Zmienne mog si zmienia, atomy nie. Spróbujmy stworzy prost baz wiedzy
zawierajc kilka faktów. Wpisz poniszy kod w edytorze:
Pobierz: prolog/przyjaciele.pl

lubi(wallace, ser).
lubi(gromit, ser).
lubi(wendolene, owce).
przyjaciel(X, Y) :- \+(X = Y), lubi(X, Z), lubi(Y, Z).

Powyszy plik to baza wiedzy zawierajca fakty i reguy. Pierwsze trzy instrukcje to
fakty, natomiast ostatnia instrukcja jest regu. Fakty s bezporednimi obserwacjami rzeczywistoci. Reguy s logicznymi wnioskami dotyczcymi rzeczywistoci. Na
razie zwrómy uwag na pierwsze trzy wiersze. Wszystkie one opisuj fakty. wallace,
4
gromit i wendolene s atomami. Fakty mona zinterpretowa nastpujco: wallace lubi
ser, gromit lubi ser, a wendolene lubi owce. Spróbujmy wykorzysta fakty w praktyce.
Uruchamiamy interpreter Prologu. Czytelnicy uywajcy wersji GNU Prolog powinni w tym celu wpisa polecenie gprolog. Nastpnie w celu zaadowania pliku naley wpisa nastpujce polecenie:
| ?- ['przyjaciele.pl'].
compiling C:/Seven Languages/przyklady/przyjaciele.pl for byte code...
C:/Seven Languages/przyklady/przyjaciele.pl compiled, 5 lines read - 976 bytes written, 15 ms
(16 ms) yes
| ?-

Jeli Prolog nie oczekuje na porednie wyniki, to udzieli odpowiedzi yes (tak) lub
no (nie). W naszym przypadku zaadowanie pliku zakoczyo si pomylnie, dlate-

4

Wallace, Gromit i Wendolene to postacie z brytyjskiego filmu animowanego Wallace
i Gromit: Golenie owiec, 1995 — przyp. tum.
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go Prolog odpowiedzia yes. Moemy zacz zadawa pytania. Najprostsze s pytania o potwierdzenie bd zaprzeczenie okrelonych faktów. Spróbujmy zada kilka tego rodzaju pyta:
| ?- lubi(wallace, owce).
no
| ?- lubi(gromit, ser).
yes

Powysze pytania s do intuicyjne. Czy wallace lubi owce? Nie. Czy gromit lubi
ser? Tak. Nie jest to zbyt ciekawe. Prolog jedynie powtarza jak papuga fakty z bazy wiedzy. Nieco ciekawiej robi si w przypadku, gdy spróbujemy zbudowa jak
logik. Przyjrzyjmy si mechanizmowi wnioskowania.
Proste wnioski i zmienne
Wypróbujmy regu przyjaciel:
| ?- przyjaciel(wallace, wallace).
no

Jak wida, Prolog analizuje wpisane reguy i odpowiada na pytania twierdzco bd
przeczco. Wnioskowanie to co wicej ni wida na pierwszy rzut oka. Ponownie
przyjrzyjmy si regule przyjaciel:
Aby X móg by przyjacielem Y, nie moe by taki sam jak Y. Przyjrzyjmy si pierwszej czci wystpujcej z prawej strony symbolu :-. Jest to tzw. cel czciowy (ang.
subgoal). \+ jest operatorem negacji logicznej. Zatem instrukcja \+(X = Y) oznacza
X nie równa si Y.
Wypróbujmy kilka innych zapyta:
| ?- przyjaciel(gromit, wallace).
yes
| ?- przyjaciel(wallace, gromit).
yes

jest przyjacielem Y, jeli mona udowodni, e X lubi jakie Z, a Y lubi to samo Z. Zarówno wallace, jak i gromit lubi ser, dlatego odpowied na to pytanie jest twierdzca.

X

Spróbujmy zagbi si w kod. W zapytaniach X nie jest równe Y, co udowadnia
pierwszy cel czciowy. W zapytaniu bd uyte pierwszy i trzeci cel czciowy:
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lubi(X, Z) i lubi(Y, Z). gromit i wallace

lubi ser, zatem udowodnilimy drugi i trzeci cel czciowy. Wypróbujmy inne zapytanie:

| ?- przyjaciel(wendolene, gromit).
no

W tym przypadku interpreter Prologu musia wypróbowa kilka moliwych wartoci X, Y i Z:
 wendolene, gromit i ser;
 wendolene, gromit i owce.

adna kombinacja nie speniaa obu celów — tzn. aby wendolene lubia Z i jednoczenie by gromit take lubi Z. Nie istnieje takie Z, dlatego maszyna wnioskowania
udzielia odpowiedzi „nie” — to nie s przyjaciele.
Spróbujmy sformalizowa terminologi. Ponisza instrukcja:
przyjaciel(X, Y) :- \+(X = Y), lubi(X, Z), lubi(Y, Z).

jest regu Prologu z trzema zmiennymi: X, Y i Z. Regu t opisujemy przyjaciel/2
— jest to skrócona forma reguy przyjaciel z dwoma parametrami. Regua ta zawiera trzy cele czciowe oddzielone od siebie przecinkami. Aby regua bya prawdziwa, wszystkie cele czciowe musz by prawdziwe. A zatem nasza regua oznacza, e X jest przyjacielem Y, jeli X i Y nie s sobie równe, a jednoczenie zarówno X,
jak i Y lubi to samo Z.
Wypenianie luk
Wykorzystalimy Prolog do uzyskania odpowiedzi „tak” lub „nie” na postawione
pytania. Zastosowania Prologu nie ograniczaj si jednak wycznie do tego. W tym
punkcie wykorzystamy maszyn wnioskowania do znalezienia wszystkich moliwych
odpowiedzi na pytanie. Aby to zrobi, okrelimy w zapytaniu zmienn.
Przeanalizujmy nastpujc baz wiedzy:
Pobierz: prolog/zywnosc.pl

zywnosc_typ(velveeta, ser).
zywnosc_typ(ritz, krakers).
zywnosc_typ(konserwa, miso).
zywnosc_typ(kiebasa, miso).
zywnosc_typ(jolt, napój).
zywnosc_typ(twinkie, deser).

Rozdzia 4. • Prolog
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smak(sodki, deser).
smak(pikantny, miso).
smak(pikantny, ser).
smak(sodki, napój).
zywnosc_smak(X, Y) :- zywnosc_typ(X, Z), smak(Y, Z).

W bazie wiedzy mamy kilka faktów. Niektóre z nich, na przykad zywnosc_typ(velveeta,
ser), oznaczaj, e ywno jest okrelonego typu. Inne, na przykad smak(sodki,
deser), oznaczaj, e ywno okrelonego typu ma charakterystyczny smak. Na koniec mamy regu o nazwie zywnosc_smak, która umoliwia wywnioskowanie smaku
ywnoci okrelonego typu. ywno X ma zywnosc_smak Y, jeli ywno posiada
zywnosc_typ Z oraz to Z ma charaterystyczny smak. Spróbujmy skompilowa ten skrypt:
| ?- ['code/prolog/zywnosc.pl'].
compiling C:/Seven Languages/przyklady/zywnosc.pl for byte code...
C:/Seven Languages/przyklady/zywnosc.pl compiled, 13 lines read - 1567 bytes written, 15 ms
yes

Moemy teraz zada kilka pyta.
| ?- zywnosc_typ(Co, miso).
Co = konserwa ? ;
Co = kiebasa ? ;
no

Zwrómy uwag na interesujcy aspekt. Dalimy Prologowi zadanie: „Znajd pewn warto zmiennej Co, która spenia zapytanie zywnosc_typ(Co, miso)”. Prolog znalaz jedn tak warto: konserwa. Kiedy wpisalimy polecenie ; poprosilimy, aby
Prolog znalaz inn warto zmiennej. W odpowiedzi uzyskalimy warto kiebasa.
Wartoci te atwo byo znale , poniewa zapytania bazoway na prostych faktach.
Nastpnie zadalimy pytanie o kolejn warto, a Prolog odpowiedzia no. Takie
zachowanie jest troch niespójne. Gdyby Prolog potrafi wykry, e nie ma wicej
alternatywnych wartoci, zobaczylibymy odpowied yes. Jeli Prolog nie moe natychmiast stwierdzi, czy istnieje wicej alternatywnych rozwiza, bez dodatkowych
oblicze, zwraca no i oczekuje na kolejne polecenie. Wasno ta istnieje wycznie
dla wygody uytkownika. Jeli Prolog potrafi udzieli odpowiedzi wczeniej, to jej
udzieli. Spróbujmy zada kilka dodatkowych pyta:
| ?- zywnosc_smak(kiebasa, sodki).
no
| ?- smak(sodki, Co).
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Co = deser ? ;
Co = napój
yes

Nie, kiebasa nie jest sodka. Jakiego typu ywno jest sodka? Deser i napój. Wszystko to s fakty. Pozwólmy jednak, aby Prolog sam wycign wnioski:
| ?- zywnosc_smak(Co, pikantny).
Co = velveeta ? ;
Co = konserwa ? ;
Co = kiebasa ? ;
no

Zapamitajmy, zywnosc_smak(X, Y) to regua, a nie fakt. Poprosilimy interpreter
Prologu o znalezienie wszystkich wartoci speniajcych zapytanie „Jakie typy ywnoci maj pikantny smak?”. Aby znale  rozwizanie, Prolog musia powiza ze
sob proste fakty dotyczce ywnoci — jej typów i smaków. Silnik wnioskowania
musia przeanalizowa wszystkie moliwe kombinacje wartoci, dla których wszystkie cele czciowe zostay osignite.
Kolorowanie map
Spróbujmy wykorzysta t sam koncepcj do kolorowania map. Przeanalizujmy
poniszy przykad, aby uzyska bardziej spektakularny pogld na Prolog. Zamierzamy pokolorowa map poudniowowschodniego rejonu Stanów Zjednoczonych.
Na rysunku 4.1 zamieszczono map stanów, które bdziemy kolorowa. Zakadamy, e dwa stany pokolorowane na taki sam kolor nie mog si ze sob styka.
Zakodujemy kilka prostych faktów.
Pobierz: prolog/mapa.pl

róne(czerwony, zielony). róne(czerwony, niebieski).
róne(zielony, czerwony). róne(zielony, niebieski).
róne(niebieski, czerwony). róne(niebieski, zielony).
pokoloruj(Alabama, Missisipi, Georgia, Tennessee, Floryda) :róne(Missisipi, Tennessee),
róne(Missisipi, Alabama),
róne(Alabama, Tennessee),
róne(Alabama, Missisipi),
róne(Alabama, Georgia),
róne(Alabama, Floryda),
róne(Georgia, Floryda),
róne(Georgia, Tennessee).
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Mapa wybranych poudniowowschodnich stanów USA

Mamy trzy kolory. Przekazujemy Prologowi informacj o zbiorach rónych kolorów
do wykorzystania w kolorowaniu mapy. Jest równie regua. W regule pokoloruj informujemy Prolog o tym, które stany ze sob ssiaduj. To wszystko. Wypróbujmy
poniszy kod:
| ?- pokoloruj(Alabama, Missisipi, Georgia, Tennessee, Floryda).
Alabama =
Floryda =
Georgia =
Missisipi
Tennessee

niebieski
zielony
czerwony
= czerwony
= zielony ?

Z pewnoci istnieje sposób pokolorowania tych piciu stanów za pomoc trzech
kolorów. Aby uzyska inne moliwe kombinacje, wystarczy wpisa a. Wykonalimy
zadanie zaledwie za pomoc kilkunastu linijek kodu. Logika jest miesznie prosta
— nawet dziecko zorientowaoby si, o co w niej chodzi. W pewnym momencie trzeba jednak zada sobie pytanie…
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Gdzie jest program?
W powyszym kodzie nigdzie nie ma implementacji algorytmu! Spróbujcie rozwiza taki sam problem w dowolnym jzyku proceduralnym. Czy to rozwizanie byoby zrozumiae? Pomylcie, co trzeba by byo zrobi, aby rozwiza podobnie zoony problem logiczny w takich jzykach jak Ruby lub Io. Oto jeden z moliwych
sposobów postpowania:
1. sformuowanie logiki rozwizania problemu,
2. wyraenie logiki w programie,
3. znalezienie wszystkich moliwych danych wejciowych,
4. sprawdzenie dziaania programów dla tych danych.

Pisanie takiego programu mogoby zaj sporo czasu. W Prologu logik wyraa si
w postaci faktów i wniosków. Nastpnie mona zadawa pytania. Programista piszcy programy w tym jzyku nie jest odpowiedzialny za tworzenie receptur krok
po kroku. Prolog nie suy do zapisywania algorytmów w celu rozwizywania problemów logicznych. Prolog suy do opisywania wiata i prezentowania problemów
logicznych, które komputer próbuje rozwizywa.
Pozwólmy komputerom wykonywa swoj prac.
Unifikacja. Cz 1.
W tym momencie nadszed czas, aby troch si cofn i zaprezentowa wicej teorii. Spróbujmy rzuci nieco wicej wiata na unifikacj. W niektórych jzykach stosujemy podstawienia zmiennych. Na przykad w Javie lub w Ruby x = 10 oznacza:
podstaw 10 do zmiennej x. Unifikacja dwóch struktur to denie do tego, aby obie
stay si identyczne. Przeanalizujmy nastpujc baz wiedzy:
Pobierz: prolog/zwierzeta.pl

kot(lew).
kot(tygrys).
dorota(X, Y, Z) :- X = lew, Y = tygrys, Z = niedwied.
dwa_koty(X, Y) :- kot(X), kot(Y).

W tym przykadzie symbol = oznacza „zunifikuj” — tzn. spowoduj, aby obie strony
byy identyczne. W bazie wiedzy s zapisane dwa fakty: lwy i tygrysy s kotami. Mamy take dwie proste reguy: W regule dorota/3 argumenty X, Y i Z to odpowiednio
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lew, tygrys i niedwied.

W regule dwa_koty/2 argument X to kot i Y to kot. Powysz
baz wiedzy moemy wykorzysta do dokadniejszego wyjanienia unifikacji.
Najpierw spróbujmy zastosowa pierwsz regu. Skompilujemy, a nastpnie wykonamy proste zapytanie bez parametrów.

| ?- dorota(lew, tygrys, niedwied).
yes

Pamitajmy: unifikacja oznacza „znajd wartoci, dla których dwie strony s sobie
równe”. Po prawej stronie Prolog wie argumenty X, Y i Z z wartociami lew, tygrys
i niedwied. Wartoci te pasuj do odpowiadajcych im wartoci po lewej stronie.
Oznacza to, e unifikacja przebiega pomylnie. Prolog odpowiada yes. Powyszy
przypadek jest dosy prosty, mona go jednak troch skomplikowa. Unifikacja moe
dziaa po obu stronach implikacji. Spróbujmy wykona nastpujcy kod:
| ?- dorota(Jeden, Dwa, Trzy).
Dwa = tygrys
Jeden = lew
Trzy = niedwied
yes

W tym przykadzie wystpuje dodatkowa warstwa porednia. W funkcji celu Prolog unifikuje argumenty X, Y i Z do wartoci lew, tygrys i niedwied. Po lewej stronie Prolog wie argumenty X, Y i Z ze zmiennymi Jeden, Dwa i Trzy, a nastpnie wywietla wyniki.
Przejd my teraz do ostatniej reguy: dwa_koty/2. Regua ta mówi, e dwa_koty(X, Y)
jest prawd, jeli mona udowodni, e zarówno X, jak i Y to koty. Wypróbujmy poniszy kod:
| ?- dwa_koty(Jeden, Dwa).
Jeden = lew
Dwa = lew ?

Prolog wywietli pierwsze rozwizanie: lew i lew to dwa koty. Przenalizujmy sposób dojcia do tej konkluzji:
1. Sformuowalimy zapytanie: dwa_koty(Jeden, Dwa). Prolog powiza zmienn Jeden z X oraz Dwa z Y. W celu rozwizania problemu Prolog musi obliczy funkcje celu.
2. Pierwszy cel to kot(X).
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3. Funkcj t speniaj dwa fakty: kot(lew) i kot(tygrys). Prolog podejmuje

prób sprawdzenia pierwszego faktu. Podstawia do argumentu X warto
lew i przechodzi do nastpnej funkcji celu.
4. Teraz Prolog wie zmienn Y z kot(Y). Rozwizanie tej funkcji celu Prolog znajduje w taki sam sposób jak w pierwszym przypadku — wybiera
warto lew.
5. Obie funkcje celu s spenione, zatem regua jest prawdziwa. Prolog wywietli wartoci Jeden i Dwa, dla których regua jest speniona, i odpowiedzia yes.
Mamy zatem pierwsze rozwizanie, dla którego reguy s prawdziwe. Czasami jedno
rozwizanie nam wystarcza. Czasem potrzebujemy wicej ni jednego. Moemy teraz przeglda po kolei inne rozwizania, wpisujc symbol ;. Moemy te zada
wywietlenia wszystkich pozostaych rozwiza. W tym celu wystarczy wcisn a.
Dwa = lew ? a
Jeden = lew
Dwa = tygrys
Jeden = tygrys
Dwa = lew
Jeden = tygrys
Dwa = tygrys
(1 ms) yes

Zwrómy uwag, e Prolog przeanalizowa list wszystkich kombinacji argumentów X i Y, uwzgldniajc dostpne informacje w funkcjach celu oraz odpowiednich
faktach. Jak przekonamy si pó niej, unifikacja pozwala równie na przeprowadzanie zoonego dopasowywania na podstawie struktury danych. Tyle wystarczy na
pierwszy dzie. Nieco bardziej zoonymi przykadami zajmiemy si drugiego dnia.
Prolog w praktyce
Zetknicie si z „programem” zaprezentowanym w ten sposób moe by do osobliwym przeyciem. W Prologu czsto nie tworzymy precyzyjnych receptur krok po
kroku, a jedynie przepis na placek, który trzeba wyj z pieca, kiedy ju bdzie gotowy. Kiedy uczyem si Prologu, bardzo pomóg mi wywiad z osob, która korzystaa z tego jzyka w praktyce. Rozmawiaem z Brianem Tarboksem — naukow-
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cem, który skorzysta z Prologu do opracowania harmonogramów pracy personelu
laboratorium z delfinami w projekcie badawczym.
Wywiad z Brianem Tarboksem
— naukowcem badajcym delfiny
Bruce: Czy moe nam pan opowiedzie o swoich dowiadczeniach z nauki Prologu?
Brian: Prologu zaczem si uczy pod koniec lat osiemdziesitych podczas studiów
na Uniwersytecie Hawajskim w Manoa. Pracowaem w Kewalo Basin Marine Mammal Laboratory. Prowadziem badania moliwoci poznawczych delfinów butelkonosych. Wikszo dyskusji w laboratorium dotyczya rónych teorii na temat sposobów
mylenia delfinów. Pracowalimy gównie z delfinem o imieniu Akeakamai — zdrobniale nazywalimy go Ake. Wiele rozmów zaczynao si mniej wicej tak: „Wydaje
mi si, e Ake postrzega t sytuacj w taki to a taki sposób…”.
Postanowiem, e w mojej pracy skupi si na stworzeniu modelu pasujcego do naszego postrzegania sposobu widzenia wiata przez Ake’a. Miaem zamiar zaprezentowa co najmniej podzbiór tego, nad czym prowadzilimy badania. Gdyby ten model potrafi przewidzie rzeczywiste zachowania Ake’a, zyskalibymy potwierdzenie
naszych teorii dotyczcych sposobu jego rozumowania.
Prolog jest cudownym jzykiem, ale dopóki nie przyzwyczaimy si do niego, otrzymywane wyniki mog wydawa si nam do dziwne. Pamitam jedno z moich pierwszych dowiadcze z Prologiem. Napisaem co w stylu x = x + 1. Prolog odpowiedzia „no”. Jzyki zazwyczaj nie mówi „nie”. Czasami mona uzyska bdne
wyniki, innym razem program nie chce si skompilowa, ale nigdy nie spotkaem si
z jzykiem, który by do mnie mówi „nie”. Zwróciem si wic do pomocy technicznej i powiedziaem, e uzyskaem odmow wykonania polecenia, gdy chciaem zmieni
warto zmiennej. Zapytali mnie: „A czemu miaaby suy zmiana wartoci zmiennej?”. Pomylaem, co u licha? Jaki jzyk nie pozwala ci zmienia wartoci zmiennych? Po pewnym czasie poznawania Prologu staje si jasne, e zmienne albo maj
jak konkretn warto, albo s niezwizane, ale wtedy jeszcze tego nie wiedziaem.
Bruce: W jaki sposób wykorzysta pan Prolog?
Brian: Stworzyem dwa gówne systemy: symulator delfina i program do tworzenia
harmonogramów pracy laboratorium. Laboratorium prowadzio cztery dowiadczenia
dziennie z kadym z czterech delfinów. Musicie wiedzie, e delfiny dowiadczalne to
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niezwykle ograniczony zasób. Kady delfin pracowa na potrzeby innego dowiadczenia, a kade dowiadczenie wymagao innego personelu. Pewne role, na przykad
trenera delfinów, mogo odgrywa zaledwie kilka osób. Inne role, na przykad rejestratorów danych, mogy by odgrywane przez szersze grono osób, ale pomimo to musiay
to by osoby odpowiednio przeszkolone. Wikszo dowiadcze wymagaa personelu zoonego z szeciu do dwunastu osób. Mielimy do dyspozycji licealistów, studentów i ochotników ze spoecznoci Earthwatch. Kada osoba miaa wasny plan
pracy oraz indywidualny zakres umiejtnoci. Opracowanie takiego harmonogramu
pracy laboratorium, który zapewniaby realizacj wszystkich zada, byo penoetatowym zadaniem dla jednej osoby.
Z tego powodu postanowiem napisa w Prologu program do tworzenia harmonogramu. Okazao si, e ten problem idealnie pasowa do moliwoci Prologu. Najpierw
zdefiniowaem zbiór faktów opisujcych umiejtnoci wszystkich czonków personelu,
plan pracy kadego z nich oraz wymagania kadego dowiadczenia. Po wykonaniu
tych zada pozostao jedynie powiedzie Prologowi: „zrób to”. Dla kadego zadania
wymienionego w dowiadczeniu Prolog znalaz dostpn osob z odpowiednimi umiejtnociami i przypisa j do zadania. Nastpnie kontynuowa prac tak dugo, a speni wszystkie potrzeby dowiadczenia lub doszed do wniosku, e ich spenienie jest
niemoliwe. Jeli nie móg znale  prawidowego rozwizania, zaczyna cofa poprzednie powizania i podejmowa kolejn prób z inn kombinacj. Na koniec albo
rozwizanie zostao znalezione, albo mona byo wycign wniosek, e ograniczenia dla danego dowiadczenia s zbyt ostre.
Bruce: Czy moe pan przytoczy jakie interesujce przykady faktów, regu lub asercji powizanych z delfinami, które miayby sens dla naszych czytelników?
Brian: Pamitam, e bya jedna bardzo spektakularna sytuacja, kiedy symulowany
delfin pomóg nam zrozumie rzeczywiste zachowanie Ake’a. Ake odpowiada na
jzyk gestów zawierajcy takie „zdania” jak „skok przez”, czy „prawa pika ogon
dotknij”. Dawalimy mu instrukcje, a on reagowa.
Jednym z celów moich bada bya próba nauczenia Ake’a nowych sów, na przykad
„nie”. W tym kontekcie zdanie „dotknij nie pika” oznaczao polecenie dotknicia
czegokolwiek poza pik. Dla Ake’a by to trudny problem do rozwizania. Przez pewien czas trening przynosi dobre rezultaty. Jednak w pewnym momencie Ake zacz
chowa si pod wod zawsze, kiedy usysza pewn instrukcj. Nie bylimy w stanie
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tego zrozumie, byo to bardzo frustrujce. Nie moesz przecie spyta delfina, dlaczego co zrobi. Z tego wzgldu zdefiniowalimy zadanie symulatorowi delfina i uzyskalimy interesujce wyniki. Chocia delfiny s bardzo inteligentne, zazwyczaj staraj
si znale  najprostsze rozwizanie problemu. T sam heurystyk zastosowalimy
w odniesieniu do symulatora. Okazao si, e jzyk gestów Ake’a zawiera „sowo”
opisujce jedno z okien w zbiorniku. Wikszo trenerów zapomniaa o tym sowie,
poniewa korzystano z niego rzadko. Symulator delfina odkry regu, zgodnie z któr
„okno” byo poprawn odpowiedzi na polecenie „nie pika”. Byo równie poprawn odpowiedzi na polecenia „nie skok”, „nie rura” i „nie ringo”. Zabezpieczylimy
si przed stosowaniem tego schematu dla innych obiektów, zmieniajc zbiór obiektów
w zbiorniku przy kadej próbie, ale — co oczywiste — nie moglimy usun okna.
Okazao si, e kiedy Ake pyn na dno zbiornika, ustawia si obok okna, cho ja
tego nie mogem zobaczy.
Bruce: Co w Prologu podoba si panu najbardziej?
Brian: Model programowania deklaratywnego jest bardzo interesujcy. Ogólnie rzecz
biorc, jeli potrafisz opisa problem, to potrafisz go równie rozwiza. W przypadku wikszoci jzyków zdarzao mi si w pewnych sytuacjach dyskutowa z komputerem. Mówiem: „Przecie wiesz, co mam na myli. Po prostu to zrób!”. Symbolem
tego zachowania mog by bdy zgaszane przez kompilatory jzyków C lub C++
w rodzaju „oczekiwano rednika”. Jeli „oczekiwano rednika”, to dlaczego go nie
wstawiono, by sprawdzi, czy to rozwizuje problem?
W Prologu moja rola w rozwizaniu problemu planowania sprowadzaa si do stwierdzenia „Chciabym, aby dzie wyglda w taki oto sposób, zatem zrób to tak”. W odpowiedzi komputer znajdowa rozwizanie.
Bruce: Co sprawio panu najwikszy kopot?
Brian: Prolog jest rozwizaniem typu „wszystko albo nic” dla wikszoci problemów
— przynajmniej tych, z którymi miaem do czynienia. W przypadku problemu planowania pracy laboratorium zdarzao si, e program „myla” przez 30 minut, po
czym albo wywietla doskonae rozwizanie planu dnia, albo po prostu wywietla
odpowied „no”. W tym przypadku oznaczao to zbyt ostre ograniczenia dla danego
dnia, takie, które nie pozwalay na znalezienie penego rozwizania. Prolog nie oferuje niestety rozwiza czciowych ani nie informuje o tym, w którym miejscu ograniczenia s zbyt ostre.
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To, co zostao zaprezentowane powyej, to niezwykle interesujca koncepcja. Nie
trzeba opisywa sposobu rozwizania problemu. Trzeba jedynie opisa problem.
Jzykiem opisu problemu jest logika — wycznie logika. Naley okreli fakty i reguy wnioskowania, a Prolog zajmie si reszt. Programy w Prologu s na wyszym
poziomie abstrakcji w porównaniu do programów w innych jzykach. Harmonogramy i schematy zachowa to wietne przykady problemów nadajcych si do rozwizania za pomoc Prologu.
Czego nauczylimy si pierwszego dnia?
Dzi nauczylimy si podstawowych bloków budulcowych jzyka Prolog. Zamiast
kodowania kroków, które prowadziyby Prolog do znalezienia rozwizania, kodowalimy wiedz, wykorzystujc czyst logik. Prolog wykona cik prac zinterpretowania tej wiedzy w celu znalezienia rozwizania problemów. Logik naley
umieci w bazie wiedzy. Nastpnie wystarczy formuowa zapytania do tej bazy.
Po stworzeniu kilku baz wiedzy skompilowalimy je, a nastpnie zadawalimy pytania.
Zapytania maj dwie formy. Po pierwsze, zapytanie pozwala na okrelenie faktów.
Prolog poinformuje nas o tym, czy te fakty s prawdziwe, czy faszywe. Nastpnie
naley utworzy zapytanie zawierajce jedn lub wicej zmiennych. Prolog obliczy
wszystkie moliwoci wartoci zmiennych powodujce prawdziwo podanych faktów.
Dowiedzielimy si, e Prolog przetwarza reguy poprzez analizowanie po kolei klauzul wybranej reguy. Dla kadej klauzuli Prolog stara si speni kady z celów, próbujc dobra moliwe kombinacje zmiennych. W ten sposób dziaaj wszystkie programy w Prologu.
W kolejnych punktach przeprowadzimy bardziej zoone wnioskowanie. Dowiemy
si równie, w jaki sposób wykonywa dziaania arytmetyczne oraz wykorzystywa
bardziej zoone struktury danych, na przykad listy. Zapoznamy si równie ze strategiami iterowania po listach.
Dzie 1. Praca do samodzielnego wykonania
Poszukaj:
 darmowych samouczków Prologu,
 forum wsparcia technicznego (dostpnych jest kilka),
 podrcznika online dla uywanej wersji Prologu.
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Wykonaj nastpujce wiczenia:
 Stwórz prost baz wiedzy. Powinna ona reprezentowa ulubione ksiki
i autorów.
 Znajd w bazie wiedzy wszystkie ksiki napisane przez jednego autora.
 Stwórz baz wiedzy reprezentujc muzyków i instrumenty.
 Zaprezentuj muzyków oraz gatunek tworzonej przez nich muzyki.
 Znajd wszystkich muzyków, którzy graj na gitarze.

4.3. Dzie 2. Pitnacie minut do Wapnera
Zrzdliwy sdzia Wapner z programu The People’s Court jest obsesj gównej postaci z Rain Mana. Tak jak wikszo osób autystycznych Raymond ma obsesj na
punkcie znanych postaci. Studiujemy ten enigmatyczny jzyk i powoli wszystko zaczyna ukada si w cao. By moe jeste jednym ze szczliwców, którzy rozumiej wszystko od pocztku, ale jeli tak nie jest, poprosz o cierpliwo. Dzisiaj
jest rzeczywicie „pitnacie minut do Wapnera”. Spokojnie! Potrzeba nam kilku
dodatkowych narzdzi w przyborniku. Nauczymy si uywa rekurencji, operacji
arytmetycznych i list. Kontynuujmy nauk!
Rekurencja
Ruby i Io to imperatywne jzyki programowania. Wymagaj zdefiniowania kadego
kroku algorytmu. Prolog jest pierwszym jzykiem deklaratywnym, którym si zajmujemy. Podczas przetwarzania kolekcji elementów, na przykad list lub drzew, czsto
korzystamy z rekurencji zamiast iteracji. Zajmiemy si rekurencj i wykorzystamy
j do rozwizania pewnych problemów wymagajcych prostego wnioskowania. Nastpnie zastosujemy t sam technik w odniesieniu do list oraz do wykonywania
dziaa arytmetycznych.
Przyjrzyjmy si bazie danych zamieszczonej poniej. Prezentuje ona rozbudowane
drzewo rodziny Waltonów — postaci z serialu Waltonowie z roku 1963 oraz kolejnych serii. W bazie zdefiniowano relacj ojciec, która suy do wnioskowania
zwizków pomidzy potomkami i przodkami. Poniewa przodek moe by ojcem,
dziadkiem lub pradziadkiem, powstaje konieczno zagniedania regu bd iteracji. Poniewa mamy do czynienia z jzykiem deklaracyjnym, trzeba zastosowa zagniedanie. Jedna z klauzul w klauzuli przodek bdzie wykorzystywaa klauzul
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przodek.

W tym przypadku przodek(Z,
wiedzy zamieszczono poniej:

Y)

to rekurencyjny cel czciowy. Tre bazy

Pobierz: prolog/rodzina.pl

ojciec(zeb, john_boy_sr).
ojciec(john_boy_sr, john_boy_jr).
przodek(X, Y)
ojciec(X,
przodek(X, Y)
ojciec(X,

:Y).
:Z), przodek(Z, Y).

to zasadniczy zbiór faktów pozwalajcych na obliczenie celu czciowego
w sposób rekurencyjny. Regua przodek/2 zawiera dwie klauzule. Kiedy regua skada si z kilku klauzul, to tylko jedna klauzula musi by prawdziwa, aby caa regua
bya prawdziwa. Potraktujmy przecinki pomidzy celami czciowymi jako warunki and, natomiast kropki pomidzy klauzulami jako warunki or. Pierwsza klauzula
mówi „X jest przodkiem Y, jeli X jest ojcem Y”. Ta relacja jest oczywista. Regu t
moemy wypróbowa w nastpujcy sposób:

ojciec

| ?- przodek(john_boy_sr, john_boy_jr).
true ?
no

Prolog odpowiedzia true (prawda): John Boy senior jest przodkiem Johna Boya
juniora. Pierwsza klauzula bazuje na prostym fakcie.
Druga klauzula jest bardziej zoona: przodek(X, Y) :- ojciec(X, Z), ojciec(Z, Y).
Ta klauzula mówi, e X jest przodkiem Y, jeli mona udowodni, e X jest ojcem Z
i jednoczenie ten sam Z jest przodkiem Y.
Doskonale! Spróbujmy skorzysta z drugiej klauzuli:
| ?- przodek(zeb, john_boy_jr).
true ?

Tak, zeb jest przodkiem Johna Boya juniora. Mona oczywicie spróbowa wykorzysta zmienne w zapytaniach. Robi si to w nastpujcy sposób:
| ?- przodek(zeb, Kto).
Kto = john_boy_sr ? a
Kto = john_boy_jr
no
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Widzimy równie, e zeb jest przodkiem Johna Boya juniora i Johna Boya seniora.
Predykat przodek dziaa take w przeciwn stron:
| ?- przodek(Kto, john_boy_jr).
Kto = john_boy_sr ? a
Kto = zeb
(1 ms) no

Doskonale! Moemy skorzysta z tej reguy w naszej bazie wiedzy w dwóch celach:
by znale  przodków oraz by znale  potomków.
Krótkie ostrzeenie. W przypadku uywania rekurencyjnych celów czciowych trzeba zachowa ostrono. Kady rekurencyjny cel czciowy wykorzystuje miejsce na
stosie, które w kocu si wyczerpie. Jzyki deklaratywne czsto rozwizuj ten problem za pomoc techniki optymalizacji znanej jako rekurencja ogonowa (ang.
tail recursion). Jeli da si umieci rekurencyjny cel czciowy na kocu reguy rekurencyjnej, to Prolog zoptymalizuje wywoanie — wyeliminuje odwoanie do stosu
i wykorzysta sta z pamici. Nasze wywoanie jest rekurencj ogonow, poniewa
rekurencyjny cel czciowy przodek(Z, Y) jest ostatnim celem w regule rekurencyjnej.
Kiedy w programie w Prologu nastpi bd krytyczny spowodowany wyczerpaniem
si miejsca na stosie, bdzie to znak, e naley poszuka sposobu optymalizacji z wykorzystaniem rekurencji ogonowej.
Po omówieniu tego ostatniego „narzdzia w przyborniku” moemy przyjrze si listom i krotkom.
Listy i krotki
Listy i krotki s bardzo wan czci Prologu. List mona okreli jako [1, 2, 3],
natomiast krotk jako (1, 2, 3). Listy s kontenerami o zmiennym rozmiarze, natomiast krotki s kontenerami o staym rozmiarze. Moliwoci zarówno list, jak i krotek staj si bardziej wyra ne, jeli pomylimy o nich w kategoriach unifikacji.
Unifikacja. Cz 2.
Jak pamitamy, kiedy Prolog unifikuje zmienne, próbuje przyrówna do siebie lew
i praw stron porównania. Dwie krotki s ze sob zgodne, jeli maj t sam liczb
elementów oraz wszystkie one s zunifikowane. Przeanalizujmy kilka przykadów:

122



Siedem jzyków w siedem tygodni

| ?- (1, 2, 3) = (1, 2, 3).
yes
| ?- (1, 2, 3) = (1, 2, 3, 4).
no
| ?- (1, 2, 3) = (3, 2, 1).
no

Dwie krotki s zunifikowane, jeli wszystkie ich elementy s zunifikowane. Krotki
w pierwszym porównaniu pasoway do siebie dokadnie. W drugim nie miay tej
samej liczby elementów, a w trzecim nie miay tych samych elementów w tej samej
kolejnoci. Spróbujmy wprowadzi kilka zmiennych:
| ?- (A, B, C) = (1, 2, 3).
A = 1
B = 2
C = 3
yes
| ?- (1, 2, 3) = (A, B, C).
A = 1
B = 2
C = 3
yes
| ?- (A, 2, C) = (1, B, 3).
A = 1
B = 2
C = 3
yes

Waciwie nie ma znaczenia, po której stronie s zmienne. S zunifikowane, jeli
Prolog moe je do siebie dopasowa. Teraz przyjrzyjmy si listom. Jest z nimi podobnie jak z krotkami.
| ?- [1, 2, 3] = [1, 2, 3].
yes
| ?- [1, 2, 3] = [X, Y, Z].
X = 1
Y = 2
Z = 3
yes
| ?- [2, 2, 3] = [X, X, Z].
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X = 2
Z = 3
yes
| ?- [1, 2, 3] = [X, X, Z].
no
| ?- [] = [].

Interesujce s dwa ostatnie przykady. [X, X, Z] i [2, 2, 3] s zunifikowane, poniewa Prolog moe je dopasowa, jeli podstawi X = 2. [1, 2, 3] = [X, X, Z] nie
s zunifikowane, poniewa wykorzystano X zarówno na pierwszej, jak i na drugiej
pozycji, a 1 nie równa si 2. Listy maj wasno, której krotki nie maj. Listy mona
zapisa w postaci [Gowa|Ogon]. W przypadku unifikacji listy zapisanej za pomoc takiej konstrukcji Gowa zostanie powizana z pierwszym elementem listy, a Ogon z ca
reszt, w nastpujcy sposób:
| ?- [a, b, c] = [Gowa|Ogon].
Gowa = a
Ogon = [b,c]
yes

Wyraenie [Gowa|Ogon] nie zunifikuje si z pust list. Jednoelementowa lista daje
si jednak prawidowo dopasowa:
| ?- [] = [Gowa|Ogon].
no
| ?- [a] = [Gowa|Ogon].
Gowa = a
Ogon = []
yes

Oto kilka bardziej zoonych kombinacji:
| ?- [a, b, c] = [a|Ogon].
Ogon = [b,c]
(1 ms) yes

Prolog dopasowa warto a i zunifikowa reszt listy z list Ogon. Uzyskany w ten
sposób ogon take mona rozdzieli na gow i ogon:
| ?- [a, b, c] = [a|[Gowa|Ogon]].
Gowa = b
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Ogon = [c]
yes

Spróbujmy pobra trzeci element:
| ?- [a, b, c, d, e] = [_, _|[Gowa|_]].
Gowa = c
yes

Znak podkrelenia (_) jest symbolem wieloznacznym, który unifikuje si z dowoln
wartoci. Ogólnie rzecz biorc, oznacza on „nie interesuje mnie, co znajdzie si na
tej pozycji”. Poinstruowalimy Prolog, aby pomin pierwsze dwa elementy, a reszt
podzieli na gow i ogon. Z czonem Gowa bdzie powizany trzeci element, a kocowy symbol _ oznacza ogon, zatem pozostaa cz listy zostanie zignorowana.
To powinno wystarczy na pocztek. Unifikacja jest potnym narzdziem, a uywanie jej w poczeniu z listami i krotkami jeszcze zwiksza te moliwoci.
W tym momencie czytelnicy powinni zna zasadnicze struktury danych w Prologu,
a take sposoby dziaania unifikacji. Jestemy teraz gotowi, aby poczy te elementy z reguami i asercjami w celu wykonywania dziaa matematycznych na wyraeniach logicznych.
Arytmetyka list
W ramach naszego kolejnego przykadu postanowiem zaprezentowa sposób wykorzystywania rekurencji i arytmetyki w celu wykonywania dziaa na listach. Ponisze przykady su do zliczania elementów oraz obliczania podsumowa i rednich.
Ca cik prac wykonuje pi regu.
Pobierz: prolog/arytmetyka_list.pl

policz(0, []).
policz(LiczbaElementów, [Gowa|Ogon]) :- policz(LiczbaElementówOgona, Ogon), :LiczbaElementów is LiczbaElementówOgona + 1.
suma(0, []).
suma(Suma cznie, [Gowa|Ogon]) :- suma(Suma, Ogon), Suma cznie is Gowa + Suma.
rednia( rednia, Lista) :- suma(Suma, Lista), policz(LiczbaElementów, Lista),
Suma/LiczbaElementów.

rednia is :-

Najprostszym przykadem jest predykat policz. Mona go wykorzysta w nastpujcy sposób:
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| ?- policz(Co, [1]).
Co = 1 ? ;
no

Reguy s trywialnie proste. Liczba elementów pustej listy wynosi 0. Liczba elementów niepustej listy jest równa liczbie elementów ogona plus jeden. Przeanalizujmy
krok po kroku, jak to dziaa.
 Wprowadzilimy zapytanie policz(Co, [1]), które nie moe zosta zunifikowane z pierwsz regu, poniewa lista nie jest pusta. W zwizku z tym
przechodzimy do sprawdzenia celów drugiej reguy: policz(LiczbaElementów,
[Gowa|Ogon]). Nastpuje unifikacja, powizanie zmiennej Co ze zmienn
LiczbaElementów, zmiennej Gowa z wartoci 1 i zmiennej Ogon z wartoci [].




Po unifikacji pierwszym celem jest policz(LiczbaElementówOgona, []). Staramy si udowodni cel czciowy. Tym razem unifikujemy z pierwsz regu. Wiemy zmienn LiczbaElementówOgona z wartoci 0. Pierwsza regua
jest teraz speniona. Moemy zatem przej do kolejnego celu.
Teraz wyznaczamy warto wyraenia LiczbaElementów is LiczbaElementówOgona + 1. Moemy zunifikowa zmienne. Zmienn LiczbaElementówOgona
wiemy z wartoci 0, a zatem zmienna LiczbaElementów ma warto 0 + 1,
czyli 1.

To wszystko. Nie definiowalimy procesu rekurencyjnego. Definiowalimy tylko
reguy logiczne. Nastpny przykad dotyczy sumowania elementów listy. Oto kod
tych regu:
suma(0, []).
suma(Suma cznie, [Gowa|Ogon]) :- suma(Suma, Ogon), Suma cznie is Gowa + Suma.

Powyszy kod dziaa identycznie jak regua liczenia elementów. Take zawiera dwie
klauzule — przypadek bazowy i przypadek rekurencyjny. Sposób uycia tej reguy
jest podobny:
| ?- suma(Co, [1, 2, 3]).
Co = 6 ? ;
no

Jeli spojrzymy na to z punktu widzenia jzyka imperatywnego, dojdziemy do wniosku,
e regua suma dziaa dokadnie tak, jak naleaoby oczekiwa w jzyku rekurencyjnym.
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Warto reguy suma pustej listy wynosi zero. W pozostaych przypadkach suma jest
równa wartoci Gowa plus suma z Ogon.
Mona to jednak zinterpretowa inaczej. Nie powiedzielimy Prologowi, w jaki sposób oblicza si sumy. Opisalimy jedynie sumy w postaci regu i celów. Spenienie
pewnych celów wymaga od maszyny wnioskujcej spenienia pewnych celów czciowych. Interpretacja deklaratywna jest nastpujca: „Suma pustej listy wynosi zero,
natomiast suma wszystkich elementów na licie ma warto Suma cznie, jeli mona
udowodni, e suma ogona i gowy wynosi Suma cznie”. Zastpilimy rekurencj
pojciem dowodzenia celów i celów czciowych. Dziaanie reguy policz mona wyjani podobnie: liczba elementów pustej listy wynosi zero. Liczba elementów niepustej listy wynosi jeden (liczba elementów gowy) plus liczba elementów ogona.
Tak jak zwykle w przypadku logiki, reguy mog bazowa na innych reguach. Na
przykad moemy uy reguy suma razem z regu policz w celu obliczenia redniej:
rednia( rednia, Lista) :- suma(Suma, Lista), policz(Policz, Lista), rednia is Suma/Policz.

A zatem rednia argumentu Lista wynosi rednia, jeli mona udowodni, e:
 suma tego argumentu Lista wynosi Suma.
 Warto policz tego argumentu Lista wynosi Policz.
 rednia wynosi Suma/Policz.
Powyszy kod dziaa zgodnie z oczekiwaniami:
| ?- rednia(Co, [1, 2, 3]).
Co = 2.0 ? ;
no

Wykorzystywanie regu w dwóch kierunkach
W tym momencie czytelnik powinien mie do wyra ny obraz dziaania rekurencji.
W tym punkcie troch „pozmieniam biegi” i omówi regu append. Regua append
(Lista1, Lista2, Lista3) jest prawdziwa, jeli lista Lista3 jest sum list Lista1 + Lista2.
To interesujca regua, któr mona wykorzystywa na róne sposoby.
Ta niepozorna regua daje wiele moliwoci. Mona j wykorzystywa na wiele rónych sposobów. Jako wykrywacz kamstwa:
| ?- append([olej], [woda], [olej, woda]).
yes
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| ?- append([olej], [woda], [olej, smar]).
no

Jako narzdzie do tworzenia list.
| ?- append([piwo], [szampan], Co).
Co = [piwo,szampan]
yes

Do odejmowania list:
| ?- append([przybranie_deseru], Kto, [przybranie_deseru, pasta_do_podogi]).
Kto = [pasta_do_podogi]
yes

Do obliczania moliwych permutacji:
| ?- append(Jeden, Dwa, [jabka, pomara cze, banany]).
Dwa = [jabka, pomara cze, banany] ? a
Jeden = [] ? a
Dwa = [pomara cze, banany]
Jeden = [jabka]
Dwa = [banany]
Jeden = [jabka, pomara cze]
Dwa = []
Jeden = [jabka, pomara cze, banany]
(15 ms) no

Jak wida, jedna regua daje nam cztery. Na pierwszy rzut oka wydaje si, e utworzenie takiej reguy wymaga duej iloci kodu. Spróbujmy si dowiedzie ile. Postaramy si napisa samodzielnie regu Prologu append, ale nazwiemy j po swojemu
— docz. Zadanie wykonamy w kilku krokach:
1. Napiszemy regu o nazwie docz(Lista1, Lista2, Lista3) umoliwiajc
doczenie pustej listy do listy Lista1.
2. Dodamy regu, która docza jeden element z listy Lista1 do listy Lista2.
3. Dodamy regu, która docza drugi i trzeci element z listy Lista1 do listy
Lista2.

4. Spróbujemy wprowadzi uogólnienia.
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A wic do dziea. Pierwsza czynno polega na doczeniu pustej listy do listy Lista2.
Napisanie reguy, która jest potrzebna do osignicia tego celu, nie jest trudne.
Pobierz: prolog/dolacz_krok1.pl

docz([], Lista, Lista).

adnych problemów. Regua docz jest prawdziwa, jeli pierwszy parametr jest
list, a nastpne dwa parametry s takie same.
To dziaa.
| ?- docz([], [heniek], Co).
Co = [heniek]
yes

Przejd my do nastpnego kroku. Dodamy regu, która docza pierwszy element
z listy Lista1 na pocztek listy Lista2.
Pobierz: prolog/dolacz_krok2.pl

docz([], Lista, Lista).
docz([Gowa|[]], Lista, [Gowa|Lista]).

Aby napisa regu docz(Lista1, Lista2, Lista3), rozbijemy list Lista1 na gow
i ogon, przy czym ogon bdzie pust list. Trzeci element rozbijemy na gow i ogon,
wykorzystujc gow listy Lista1 oraz list Lista2 jako ogon. Pamitajmy o skompilowaniu bazy wiedzy. Dziaa bez zarzutu:
| ?- docz([malfoy], [potter], Co).
Co = [malfoy,potter]
yes

Moemy teraz zdefiniowa kolejnych kilka regu opisujcych czenie list o dugociach 2 i 3 elementów. Dziaaj one w taki sam sposób:
Pobierz: prolog/dolacz_krok3.pl

docz([], Lista, Lista).
docz([Gowa|[]], Lista, [Gowa|Lista]).
docz([Gowa1|[Gowa2]|[]]], Lista, [Gowa1| Gowa2|Lista]).
docz([Gowa1|[Gowa2]|[Gowa3|[]]]], Lista, [Gowa1, Gowa2, Gowa3|Lista]).
| ?- docz([malfoy, granger], [potter], Co).
Cot = [malfoy,granger,potter]
yes
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Mamy tu przypadek bazowy oraz strategi, zgodnie z któr kady cel czciowy
zmniejsza liczb elementów na pierwszej licie i rozszerza trzeci list. Druga lista
pozostaje staa. Mamy teraz wystarczajco duo informacji, by spróbowa uogólni
wyniki. Poniej regua docz zdefiniowana z wykorzystaniem regu zagniedonych:
Pobierz: prolog/dolacz.pl

docz([], Lista, Lista).
docz([Gowa|Ogon1], Lista, [Gowa|Ogon2]) :docz(Ogon1, Lista, Ogon2).

Objanienie tego niewielkiego fragmentu kodu jest niezwykle proste. Pierwsza klauzula mówi, e w wyniku doczenia pustej listy do argumentu Lista otrzymujemy t
sam warto argumentu Lista. Druga klauzula mówi, e doczenie listy Lista1 do
listy Lista2 daje w wyniku list Lista3 w przypadku, gdy gowy list Lista1 i Lista3 s
takie same oraz mona udowodni, e w wyniku scalenia listy Lista1 z list Lista2
otrzymamy ogon listy Lista3. Prostota i elegancja tego rozwizania s testamentem
moliwoci Prologu.
Zobaczmy, co si dzieje w zapytaniu docz([1,2],[3], Co). Dla kadego kroku przeanalizujemy unifikacje. Pamitajmy o tym, e zagnie dzilimy reguy, zatem przy
kadej próbie udowodnienia celu czciowego mamy inn kopi zmiennych. Najwaniejsze miejsca oznaczyem literami. Dziki temu mona z atwoci ledzi przykad.
W kadym przebiegu poka, co si bdzie dziao w czasie, kiedy Prolog podejmie
prób udowodnienia kolejnego celu czciowego.
 Rozpoczynamy od nastpujcej reguy:
docz([1,2], [3], Co)


Pierwsza regua nie jest speniona, poniewa [1,
fikujemy j w nastpujcy sposób:

2]

nie jest pust list. Uni-

docz([1|[2]], [3], [1|Ogon2-A]) :- docz([2], [3], [Ogon2-A])



Unifikacja wszystkich czonów poza drugim przebiega pomylnie. Przejd my teraz do celów. Unifikujemy praw stron.
Spróbujemy zunifikowa regu docz([2], [3], [Ogon2-A]). W efekcie
otrzymujemy:
docz([2|[ ]], [3], [2|Ogon2-B]) :- docz([ ], [3], Ogon2-B)

Zwrómy uwag, e Ogon2-B jest ogonem listy Ogon2-A. Nie jest to ta sama
lista co pocztkowa lista Ogon2. Teraz jednak musimy ponownie zunifikowa praw stron.
docz([ ], [3], Ogon2-C) :- docz([ ], [3], [3]) .
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Wiemy zatem, e Tail2-C ma warto [3]. Moemy teraz pój w gór acucha. Przyjrzyjmy si trzeciemu parametrowi, który na kadym kroku docza list Ogon2. Ogon2-C ma warto [3], co oznacza, e [2|Ogon2-2] to lista [2, 3] i na koniec [1|Ogon2] to lista [1, 2, 3]. Zmienna Co ma warto
[1, 2, 3].

Prolog wykona tu mnóstwo pracy. Radz analizowa t list tak dugo, a wszystko stanie si zrozumiae. Unifikowanie zagniedonych celów czciowych to podstawowa umiejtno — niezbdna do rozwizywania zaawansowanych problemów
w niniejszej ksice.
Przestudiowalimy wanie jedn z najwaniejszych funkcji Prologu. Powimy troch czasu na analiz rozwiza w taki sposób, aby stay si zrozumiae.
Czego nauczylimy si drugiego dnia?
W tym punkcie zajlimy si podstawowymi blokami budulcowymi wykorzystywanymi w Prologu do organizowania danych: listami i krotkami. Studiowalimy take
zagniedanie regu pozwalajce na przedstawienie problemów, które w innych jzykach rozwizuje si za pomoc instrukcji iteracyjnych. Przyjrzelimy si dokadniej unifikacji oraz sposobowi dziaania Prologu podczas porównywania obu stron
operatorów :- lub =. Przekonalimy si, e piszc reguy, opisujemy zasady logiczne,
a nie algorytmy. To Prolog wypracowuje rozwizanie.
Pokazalimy równie, w jaki sposób wykorzystuje si dziaania arytmetyczne. Dowiedzielimy si, jak wykorzystuje si podstawowe dziaania arytmetyczne i zagniedone cele czciowe do obliczania podsumowa i rednich.
Na koniec pokazalimy, w jaki sposób wykorzystuje si listy. Zaprezentowalimy,
jak dopasowa jedn bd kilka zmiennych z list, ale co waniejsze, pokazalimy,
w jaki sposób mona dopasowa ze zmiennymi gow listy wraz z jej pozostaymi
elementami, uywajc wzorca [Gowa|Ogon]. Wykorzystalimy t technik do rekurencyjnego iterowania po listach. Poznane bloki budulcowe bd nam suy jako baza
do rozwizywania zoonych problemów, z którymi spotkamy si trzeciego dnia.
Dzie 2. Praca do samodzielnego wykonania
Poszukaj:
 Implementacji algorytmów do wyznaczania cigu Fibonacciego i obliczania silni. W jaki sposób one dziaaj?
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Spoecznoci uytkowników Prologu. Do rozwizywania jakich problemów
czonkowie tej spoecznoci uywaj Prologu?

Czytelnicy poszukujcy bardziej zaawansowanych zada mog przeanalizowa nastpujce problemy:
 Implementacj Wiey Hanoi. W jaki sposób dziaa algorytm rozwizania
tego zadania?
 Jakie problemy mog wystpowa podczas posugiwania si wyraeniami
zanegowanymi? Dlaczego naley zachowa ostrono, posugujc si takimi wyraeniami w Prologu?
Wykonaj nastpujce zadania:
 Odwracanie elementów listy.
 Wyszukiwanie najmniejszego elementu na licie.
 Sortowanie elementów listy.

4.4. Dzie 3. Podbi Vegas
Czytelnicy powinni teraz lepiej rozumie powody, dla których porównaem Prolog
do Rain Mana, autystycznego geniusza. Cho czasami trudno to zrozumie, wspaniale jest myle o programowaniu w taki sposób. Jednym z moich ulubionych momentów w Rain Manie jest sytuacja, kiedy brat Raya zdaje sobie spraw z tego, e
potrafi on liczy karty. Raymond razem z bratem jad do Vegas i prawie rozbijaj
bank. W tym punkcie zobaczycie Prolog z takiej strony, która pozostawi umiech
na Waszych twarzach. Kodowanie przykadów w niniejszym rozdziale byo w równym stopniu szalone co radosne. Spróbujemy rozwiza dwie popularne amigówki, które idealnie nadaj si dla Prologu — s to systemy z ograniczeniami.
Jeli kto chce, moe samodzielnie spróbowa napisa program do rozwizywania
tych amigówek. Jeli tak, to próbujcie opisywa znane Wam reguy dotyczce kadej
z amigówek zamiast prezentowania Prologowi rozwizania krok po kroku. Rozpoczniemy od niewielkiego sudoku, a nastpnie w ramach samodzielnej pracy tego
dnia pozwolimy czytelnikom na opracowanie rozwizania dla wikszego sudoku.
Potem przejdziemy do rozwizywania klasycznego problemu omiu hetmanów.
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Rozwizywanie sudoku
Zakodowanie programu do rozwizywania sudoku byo dla mnie prawie magiczne.
Sudoku to tabelka skadajca si z wierszy, kolumn i bloków. Typowa amigówka
jest diagramem 9u9, w którym niektóre pola s wypenione, a inne puste. Kada komórka w diagramie ma numer od 1 do 9 odpowiadajcy numerowi kwadratu 3u3.
Zadaniem rozwizujcego jest takie wypenienie diagramu, aby w kadym wierszu,
w kadej kolumnie i w kadym z dziewiciu kwadratów znalazo si po jednej cyfrze
od 1 do 9.
Rozpoczniemy od sudoku o rozmiarach 4u4. Zasady s identyczne, cho rozwizanie bdzie prostsze. Rozpocznijmy od opisania rzeczywistoci — tego, co wiemy
o obowizujcych zasadach. Mamy diagram zoony z czterech wierszy, czterech
kolumn i czterech kwadratów. Kwadraty o numerach 1 – 4 zamieszczono w poniszej tabeli.
1
1
3
3

1
1
3
3

2
2
4
4

2
2
4
4

Pierwszym naszym zadaniem bdzie utworzenie zapytania. Jest to do proste. Mamy amigówk i jej rozwizanie w postaci sudoku( amigówka, Rozwizanie) Uytkownik moe wprowadzi amigówk w postaci listy, wpisujc znaki podkrelenia
w miejscu nieznanych liczb. Moe to wyglda nastpujco:
sudoku([_, _, 2, 3,
_, _, _, _,
_, _, _, _,
3, 4, _, _],
Rozwizanie).

Jeli istnieje rozwizanie, to Prolog je wywietli. Kiedy rozwizywaem t amigówk
w Ruby, musiaem zdefiniowa algorytm jej rozwizywania. W Prologu nie trzeba
si o to martwi. Trzeba jedynie wprowadzi zasady gry. Oto one:
 Liczby w amigówce i rozwizaniu musz by takie same.
 Plansza sudoku jest diagramem zoonym z szesnastu komórek o wartociach 1 – 4.
 Plansza skada si z czterech wierszy, czterech kolumn i czterech kwadratów.
 amigówka jest rozwizana, jeli w adnym wierszu, kolumnie i kwadracie
nie ma powtarzajcych si elementów.
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Zacznijmy od pocztku. Liczby w rozwizaniu i amigówce powinny by ze sob
zgodne:
Pobierz: prolog/sudoku4_krok1.pl

sudoku( amigówka, Rozwizanie) :Rozwizanie = amigówka.

Mamy pewien postp. Nasz „program do rozwizywania sudoku” dziaa dla przypadku, w którym plansza nie ma pustych miejsc.
| ?- sudoku([4,
2,
1,
3,

1,
3,
2,
4,

2,
4,
3,
1,

3,
1,
4,
2], Rozwizanie).

Rozwizanie = [4,1,2,3,2,3,4,1,1,2,3,4,3,4,1,2]
yes

Format nie jest pikny, ale intencje s czytelne. Otrzymalimy szesnacie liczb —
wiersz po wierszu. Jednak chyba troch zbyt wiele damy od Prologu:
| ?- sudoku([1, 2, 3], Rozwizanie).
Rozwizanie = [1,2,3]
yes

Teraz diagram nie jest prawidowy, a nasz program wywietli informacj, e istnieje poprawne rozwizanie. Jest oczywiste, e trzeba wprowadzi ograniczenie diagramu do szesnastu elementów. Mamy jeszcze jeden problem. Wartoci w komórkach
mog by dowolne:
| ?- sudoku([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6], Rozwizanie).
Rozwizanie = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4,5,6]
yes

Aby rozwizanie mogo by prawidowe, wszystkie liczby, które si w nim znajduj,
musz mie wartoci od 1 do 4. Problem ten ma wpyw na dwie sprawy. Po pierwsze, program moe generowa nieprawidowe rozwizania. Po drugie, Prolog nie
posiada wystarczajcej iloci informacji do testowania dozwolonych wartoci w kadej
komórce. Inaczej mówic, zbiór wyników nie zosta ograniczony. Oznacza to, e
nie podalimy regu, które definiuj dozwolone wartoci w kadej komórce. Z tego
powodu Prolog nie bdzie w stanie odgadn, jakie powinny by te wartoci.
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Spróbujmy rozwiza ten problem poprzez zdefiniowanie nastpnej reguy amigówki. Mówi ona, e diagram skada si z szesnastu komórek, z których kada zawiera wartoci z zakresu 1 – 4. Program GNU Prolog zawiera wbudowany predykat sucy do wyraania moliwych wartoci. Mowa o predykacie fd_domain(Lista,
DolnaGranica, GórnaGranica). Predykat ten zwraca warto true, jeli wszystkie wartoci nalece do argumentu Lista mieszcz si w zakresie pomidzy wartociami
DolnaGranica a GórnaGranica wcznie. Musimy zapewni, aby wszystkie wartoci na
licie amigówka mieciy si w zakresie 1 – 4.
Pobierz: prolog/sudoku4_krok2.pl

sudoku( amigówka, Rozwizanie) :Rozwizanie = amigówka,
amigówka = [S11, S12, S13, S14,
S21, S22, S23, S24,
S31, S32, S33, S34,
S41, S42, S43, S44],
fd_domain( amigówka, 1, 4).

Zunifikowalimy argument amigówka z list zoon z szesnastu zmiennych i wprowadzilimy ograniczenie na elementy do wartoci z zakresu 1 – 4. Teraz jeli uytkownik wprowadzi nieprawidowe sudoku, to Prolog odpowie mu no:
| ?- sudoku([1, 2, 3], Rozwizanie).
no
| ?- sudoku([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6], Rozwizanie).
no

Przejd my teraz do zasadniczej czci rozwizania. Regua numer 3 mówi, e plansza skada si z wierszy, kolumn i kwadratów. Musimy podzieli amigówk na wiersze, kolumny i kwadraty. Teraz wida, po co nadalimy komórkom takie nazwy.
Dziki nim z atwoci opiszemy wiersze.
Wiersz1
Wiersz2
Wiersz3
Wiersz4

=
=
=
=

[S11,
[S21,
[S31,
[S41,

S12,
S22,
S32,
S42,

S13,
S23,
S33,
S43,

S14],
S24],
S34],
S44],

W podobny sposób mona opisa kolumny:
Kol1
Kol2
Kol3
Kol4

=
=
=
=

[S11,
[S12,
[S13,
[S14,

i kwadraty:

S21,
S22,
S23,
S24,

S31,
S32,
S33,
S34,

S41],
S42],
S43],
S44],



Rozdzia 4. • Prolog
Kwadrat1
Kwadrat2
Kwadrat3
Kwadrat4

=
=
=
=

[S11,
[S13,
[S31,
[S33,

S12,
S14,
S32,
S34,

S21,
S23,
S41,
S43,
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S22],
S24],
S42],
S44].

Po podzieleniu planszy na czci moemy przej do nastpnej reguy. Rozwizanie
jest prawidowe, jeli aden wiersz, kolumna i kwadrat nie zawieraj powtarzajcych si elementów. Do sprawdzania obecnoci powtarzajcych si elementów wykorzystamy predykat programu GNU Prolog — fd_all_different(Lista). Predykat ten zwraca warto „prawda”, jeli wszystkie elementy nalece do argumentu
Lista s róne. Musimy zdefiniowa regu, która sprawdza, czy wszystkie wiersze,
kolumny i kwadraty s prawidowe. Do tego celu wykorzystamy prost regu:
prawidowa([]).
prawidowa([Gowa|Ogon]) :fd_all_different(Gowa),
prawidowa(Ogon).

Ten predykat jest prawdziwy, jeli wszystkie listy zawarte w argumencie s róne.
Pierwsza klauzula mówi, e pusta lista jest prawidowa. Druga klauzula mówi, e
lista jest prawidowa, jeli elementy pierwszej listy s róne oraz pozostaa cz listy
jest prawidowa.
Wystarczy tylko wywoa nasz regu prawidowa(Lista):
prawidowa([Wiersz1, Wiersz2, Wiersz3, Wiersz4,
Kol1, Kol2, Kol3, Kol4,
Kwadrat1, Kwadrat2, Kwadrat3, Kwadrat4]).

Uwierzcie mi lub nie, ale wanie skoczylimy. Nasz program potrafi rozwiza
sudoku o rozmiarach 4u4:
| ?- sudoku([_, _, 2, 3,
_, _, _, _,
_, _, _, _,
3, 4, _, _],
Rozwizanie).
Rozwizanie = [4,1,2,3,2,3,4,1,1,2,3,4,3,4,1,2]
yes

Po przeksztaceniu do bardziej czytelnej postaci otrzymujemy:
4
2
1
3

1
3
2
4

2
4
3
1

3
1
4
2
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Kompletny program zamieszczono poniej:
Pobierz: prolog/sudoku4.pl

prawidowa([]).
prawidowa([Gowa|Ogon]) :fd_all_different(Gowa),
prawidowa(Ogon).

sudoku( amigówka, Rozwizanie) :Rozwizanie = amigówka,
amigówka = [S11, S12, S13, S14,
S21, S22, S23, S24,
S31, S32, S33, S34,
S41, S42, S43, S44],
fd_domain(Rozwizanie, 1, 4),
Wiersz1
Wiersz2
Wiersz3
Wiersz4
Kol1
Kol2
Kol3
Kol4

=
=
=
=

=
=
=
=

[S11,
[S21,
[S31,
[S41,

[S11,
[S12,
[S13,
[S14,

Kwadrat1
Kwadrat2
Kwadrat3
Kwadrat4

=
=
=
=

S12,
S22,
S32,
S42,

S21,
S22,
S23,
S24,

[S11,
[S13,
[S31,
[S33,

S13,
S23,
S33,
S43,

S31,
S32,
S33,
S34,

S12,
S14,
S32,
S34,

S14],
S24],
S34],
S44],

S41],
S42],
S43],
S44],

S21,
S23,
S41,
S43,

S22],
S24],
S42],
S44],

prawidowa([Wiersz1, Wiersz2, Wiersz3, Wiersz4,
Kol1, Kol2, Kol3, Kol4,
Kwadrat1, Kwadrat2, Kwadrat3, Kwadrat4]).

Kogo, komu do tej pory Prolog si jeszcze nie spodoba, ten przykad powinien poprowadzi we waciwym kierunku. Gdzie jest program? Nie pisalimy adnego programu. Opisalimy jedynie reguy obowizujce w grze: diagram skada si z szesnastu komórek, z których kada zawiera wartoci z zakresu 1 – 4 i w adnym wierszu,
kolumnie lub kwadracie nie moe by powtarzajcych si wartoci. Rozwizanie
amigówki zajo kilkanacie wierszy kodu i nie wymagao adnej wiedzy na temat
strategii rozwizywania sudoku. W pracy do samodzielnego wykonania czytelnik
otrzyma szans rozwizania sudoku skadajcego si z dziewiciu wierszy. Nie bdzie to zbyt trudne zadanie.

Rozdzia 4. • Prolog
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Pokazana amigówka to wspaniay przykad typu problemów, do których rozwizywania Prolog wietnie si nadaje. Mamy zbiór ogranicze, które atwo wyrazi,
a które trudno speni. Przyjrzyjmy si innej amigówce, w której wystpuj ostre
ograniczenia zasobów: problemowi omiu hetmanów
Omiu hetmanów
Problem dotyczy rozstawienia na szachownicy omiu hetmanów. adne dwa hetmany nie mog dzieli tego samego wiersza, tej samej kolumny lub tej samej przektnej. Z pozoru problem ten moe wydawa si trywialny. Po prostu dziecinna
gra. Patrzc jednak z drugiej strony, wiersze, kolumny i przektne mona uzna za
ograniczone zasoby. Nasza brana pena jest problemów z ograniczeniami. Przyjrzyjmy si, w jaki sposób mona rozwiza je w Prologu.
Najpierw przyjrzymy si, w jaki sposób powinno wyglda zapytanie. Kadego hetmana mona wyrazi w postaci krotki (Wiersz, Kolumna). Szachownica to lista krotek.
Predykat omiu_hetmanów(Szachownica) ma warto „prawda”, jeli argument prezentuje poprawn szachownic. Zapytanie przyjmie nastpujc posta:
omiu_hetmanów([(1, 1), (3, 2), ...]).

Przyjrzyjmy si celom, jakie musz by spenione, aby mona byo rozwiza amigówk. Jeli kto chciaby spróbowa rozwiza problem tej amigówki bez zagldania do rozwizania, proponuj przyjrze si tym celom. Kompletne rozwizanie
zaprezentuj w dalszej czci tego rozdziau.
 Na szachownicy jest omiu hetmanów.
 Kady hetman znajduje si w wierszu o numerze 1 – 8 i kolumnie o numerze 1 – 8.
 Nie moe by dwóch hetmanów w adnym wierszu.
 Nie moe by dwóch hetmanów w adnej kolumnie.
 Nie moe by dwóch hetmanów na tej samej przektnej (z poudniowego
zachodu na pónocny wschód).
 Nie moe by dwóch hetmanów na tej samej przektnej (z pónocnego zachodu na poudniowy wschód).
Wiersze i kolumny musz by unikatowe, ale w przypadku przektnych trzeba zachowa wiksz ostrono. Kady hetman znajduje si na dwóch przektnych —
jednej prowadzcej z lewego dolnego naronika (pónocnego zachodu) do górnego
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prawego naronika (poudniowego wschodu) oraz drugiej prowadzcej z górnego
lewego naronika do dolnego prawego — tak jak na rysunku 4.2 na nastpnej stronie. Reguy te powinny by jednak stosunkowo atwe do zakodowania.

Rysunek 4.2.

Reguy problemu omiu hetmanów

Tak jak poprzednio rozpoczynamy od pocztku listy. Na szachownicy znajduje si
omiu hetmanów. To oznacza, e rozmiar naszej listy musi wynosi osiem. Zaprogramowanie takiej reguy nie jest trudne. Mona skorzysta z predykatu policz,
z którym spotkalimy si wczeniej w tej ksice, albo z wbudowanego w Prolog predykatu length. Predykat length(Lista, N) jest prawdziwy, jeli Lista zawiera N elementów. Tym razem zamiast pokazywania kadego celu z osobna przeanalizujemy cele, które musz by osignite, aby mona byo rozwiza cay problem. Oto
pierwszy cel:
omiu_hetmanów(Lista) :- length(Lista, 8).

Nastpnie musimy sprawdzi, czy wszystkie hetmany na licie maj prawidowe pozycje. Utworzymy regu sprawdzajc, czy hetman ma prawidow pozycj:
prawidowy_hetman((Wiersz, Kolumna)) :Zakres = [1,2,3,4,5,6,7,8],
naley(Wiersz, Zakres), naley(Kolumna, Zakres).

Predykat naley dziaa tak, jak mona oczekiwa: sprawdza przynaleno. Pozycja
hetmana jest prawidowa, jeli zarówno wiersz, jak i kolumna s liczbami cakowitymi z zakresu 1 – 8. Nastpnie utworzymy regu sprawdzajc, czy caa szachownica zawiera prawidowe pozycje hetmanów:

Rozdzia 4. • Prolog
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prawidowa_szachownica([]).
prawidowa_szachownica([Gowa|Ogon]) :- prawidowy_hetman(Gowa), :prawidowa_szachownica(Ogon).

Pusta szachownica jest prawidowa. Niepusta szachownica jest prawidowa, jeli
pierwszy jej element zawiera prawidow pozycj hetmana oraz reszta szachownicy
jest prawidowa.
Idc dalej, kolejna regua mówi, e w tym samym wierszu nie mog si znale  dwa
hetmany. Do rozwizania kilku nastpnych ogranicze potrzebna jest niewielka pomoc. Podzielimy program na fragmenty, które bd mogy nam pomóc w opisaniu
problemu: czym s wiersze, kolumny i przektne? Najpierw zajmiemy si wierszami.
Utworzymy funkcj o nazwie wiersze(Hetmany, Wiersze). Powysza funkcja zwraca
prawd, jeli argument Wiersze jest list elementów Wiersz wszystkich hetmanów.
wiersze([], []).
wiersze([(Wiersz, _)|HetmanyOgon], [Wiersz|WierszeOgon]) :wiersze(HetmanyOgon, WierszeOgon).

Powysza funkcja wymaga nieco wyobra ni, cho niezbyt wiele. Funkcja wiersze wywoana dla pustej listy zwraca pust list, natomiast funkcja wiersze(Hetmany, Wiersze) zwraca list Wiersze, jeli Wiersz odpowiadajcy pierwszemu hetmanowi na licie
pasuje do pierwszego elementu listy Wiersze oraz jeeli wiersze ogona listy Hetmany
s ogonem listy Wiersze. Dla osób, które tego nie rozumiej, proponuj analiz z wykorzystaniem kilku list testowych. Na szczcie dla kolumn obowizuj te same reguy. Zamiast wierszy uyjemy jednak kolumn:
kolumny([], []).
kolumny([(_, Kolumna)|HetmanyOgon], [Kolumny|KolumnyOgon]) :kolumny(HetmanyOgon, KolumnyOgon).

Logika tej funkcji jest identyczna jak funkcji wiersze, cho dopasowujemy drugi element krotki opisujcej hetmana zamiast pierwszego.
Nastpnie ponumerujemy przektne. Najprostszym sposobem ich ponumerowania
jest wykonanie prostego odejmowania i dodawania. Jeli wartoci pónoc i zachód wynosz 1, to przektnym prowadzcym z pónocnego zachodu na poudniowy wschód
przypiszemy warto Kolumna – Wiersz. Oto predykat potrzebny do opisania tych
przektnych:
przektne1([], []).
przektne1([(Wiersz, Kolumna)|HetmanyOgon], [Przektna|PrzektneOgon]) :Przektna is Kolumna - Wiersz,
przektne1(HetmanyOgon, PrzektneOgon).
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Powysza regua dziaa identycznie jak reguy dla wierszy i kolumn, z jednym dodatkowym ograniczeniem: Przektna is Kolumna - Wiersz. Warto zwróci uwag, e
to nie jest unifikacja. Jest to predykat is, który suy do sprawdzenia, czy rozwizanie jest w peni poprawne. Na koniec opiszemy przektn z poudniowego wschodu na pónocny zachód. Robimy to w nastpujcy sposób:
przektne2([], []).
przektne2([(Wiersz, Kolumna)|HetmanyOgon], [Przektna|PrzektneOgon]) :Przektna is Kolumna + Wiersz,
przektne2(HetmanyOgon, PrzektneOgon).

Formua jest nieco zawia. Proponuj jednak wypróbowa kilka wartoci. atwo
zauway, e hetmany o takiej samej sumie numeru wiersza i kolumny le na jednej przektnej. Teraz, kiedy mamy reguy opisujce wiersze, kolumny i przektne,
pozostaje spenienie warunku, aby wiersze, kolumny i przektne byy róne.
Aby mona byo zobaczy wszystkie reguy w tym samym kontekcie, poniej zamieszczono cae rozwizanie. Testy dla wierszy i kolumn to ostatnie osiem klauzul.
Pobierz: prolog/hetmany.pl

prawidowy_hetman((Wiersz, Kolumna)) :Zakres = [1,2,3,4,5,6,7,8],
naley(Wiersz, Zakres), naley(Kolumna, Zakres).
prawidowa_szachownica([]).
prawidowa_szachownica([Gowa|Ogon]) :- prawidowy_hetman(Gowa), :prawidowa_szachownica(Ogon).
wiersze([], []).
wiersze([(Wiersz, _)|HetmanyOgon], [Wiersz|WierszeOgon]) :wiersze(HetmanyOgon, WierszeOgon).
kolumny([], []).
kolumny([(_, Kolumna)|HetmanyOgon], [Kolumny|KolumnyOgon]) :kolumny(HetmanyOgon, KolumnyOgon).
przektne1([], []).
przektne1([(Wiersz, Kolumna)|HetmanyOgon], [Przektna|PrzektneOgon]) :Przektna is Kolumna - Wiersz,
przektne1(HetmanyOgon, PrzektneOgon).
przektne2([], []).
przektne2([(Wiersz, Kolumna)|HetmanyOgon], [Przektna|PrzektneOgon]) :Przektna is Kolumna + Wiersz,
przektne2(HetmanyOgon, PrzektneOgon).
omiu_hetmanów(Szachownica) :length(Szachownica, 8),
prawidowa_szachownica(Szachownica).
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wiersze(Szachownica, Wiersze),
kolumny(Szachownica, Kolumny),
przektne1(Szachownica, Przektne1).
przektne2(Szachownica, Przektne2).
fd_all_different(Wiersze),
fd_all_different(Kolumny),
fd_all_different(Przektne1),
fd_all_different(Przektne2),

Gdybymy w tym momencie uruchomili program, to zaczby on dziaa… dziaa… i dziaa. Po prostu istnieje zbyt wiele kombinacji, by mona je byo skutecznie posortowa. Jeli si nad tym zastanowimy, atwo dojdziemy do przekonania, e
w kadym wierszu moe by dokadnie jeden hetman. Aby przyspieszy znalezienie
rozwizania, moemy wprowadzi szachownic w nastpujcej postaci:
| ?- omiu_hetmanów([(1, A), (2, B), (3, C), (4, D), (5, E), (6, F), (7, G), (8, H)]).
A
B
C
D
E
F
G
H

=
=
=
=
=
=
=
=

1
5
8
6
3
7
2
4 ?

To rozwizanie dziaa zadowalajco, ale program w dalszym cigu wykonuje zbyt
wiele oblicze. Do atwo mona wyeliminowa niektóre wiersze i jednoczenie
uproci API. Poniej zamieszczono troch bardziej zoptymalizowan wersj.
Pobierz: prolog/hetmany_zoptymalizowane.pl

prawidowy_hetman((Wiersz, Kolumna)) :- naley(Kolumna, [1,2,3,4,5,6,7,8]).
prawidowa_szachownica([]).
prawidowa_szachownica([Gowa|Ogon]) :- prawidowy_hetman(Gowa), :prawidowa_szachownica(Ogon).
kolumny([], []).
kolumny([(_, Kolumna)|HetmanyOgon], [Kolumny|KolumnyOgon]) :kolumny(HetmanyOgon, KolumnyOgon).
przektne1([], []).
przektne1([(Wiersz, Kolumna)|HetmanyOgon], [Przektna|PrzektneOgon]) :Przektna is Kolumna - Wiersz,
przektne1(HetmanyOgon, PrzektneOgon).
przektne2([], []).
przektne2([(Wiersz, Kolumna)|HetmanyOgon], [Przektna|PrzektneOgon]) :Przektna is Kolumna + Wiersz,
przektne2(HetmanyOgon, PrzektneOgon).
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omiu_hetmanów(Szachownica) :Szachownica = [(1, _), (2, _), (3, _), (4, _), (5, _), (6, _), (7, _), (8, _)],
prawidowa_szachownica(Szachownica).
kolumny(Szachownica, Kolumny),
przektne1(Szachownica, Przektne1).
przektne2(Szachownica, Przektne2).
fd_all_different(Kolumny),
fd_all_different(Przektne1),
fd_all_different(Przektne2),

Ogólnie rzecz biorc, wprowadzilimy jedn istotn zmian. Dopasowalimy list
Szachownica z wartociami (1, _), (2, _), (3, _), (4, _), (5, _), (6, _), (7, _),
(8, _) po to, aby znacznie zmniejszy cakowit liczb permutacji. Usunlimy równie reguy zwizane z wierszami i wywietlaniem wyników. Na moim starym MacBooku znalezienie wszystkich rozwiza zajo okoo trzech minut.
Kocowe wyniki s zadowalajce. Stworzylimy niewielk baz wiedzy na temat rozwizania. Opisalimy reguy amigówki oraz zastosowalimy kilka regu logicznych
w celu przyspieszenia procesu wyszukiwania rozwizania. W przypadku pewnej klasy problemów Prolog okazuje si niezastpiony.
Czego nauczylimy si trzeciego dnia?
W dzisiejszym dniu zebralimy kilka koncepcji, które wykorzystalimy w Prologu do
rozwizania kilku klasycznych amigówek. Problemy z ograniczeniami maj wiele
wspólnych cech z klasycznymi aplikacjami. Wystarczy zdefiniowa ograniczenia
i znale  rozwizanie. Nigdy nie pomylelibymy o tym, aby w imperatywny sposób
zdefiniowa zczenie dziewiciu tabel SQL, ale nawet nie mrugnlimy okiem, kiedy przyszo nam w taki sposób rozwiza problem logiczny.
Rozpoczlimy od rozwizania sudoku. Rozwizanie go w Prologu okazao si niezwykle proste. Odwzorowalimy szesnacie zmiennych na wiersze, kolumny i kwadraty. Nastpnie opisalimy reguy amigówki, które zmuszaj do tego, aby kady
wiersz, kolumna i kwadrat byy unikatowe. To wystarczyo, aby Prolog zacz metodycznie analizowa moliwoci, co doprowadzao do szybkiego znalezienia rozwizania. Do stworzenia intuicyjnego API uywalimy symboli wieloznacznych i zmiennych, ale w aden sposób nie opisywalimy technik rozwizania.
Nastpnie skorzystalimy z Prologu do rozwizania problemu omiu hetmanów. Tak
jak wczeniej zakodowalimy reguy gry i polecilimy Prologowi znale  rozwiza-
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nie. Ten klasyczny problem wymaga intensywnych oblicze — istniej 92 rozwizania, ale nawet przy naszym uproszczonym podejciu znalezienie rozwizania zajo kilka minut.
W dalszym cigu nie znam wszystkich sztuczek i technik wymaganych do rozwizywania zoonych amigówek sudoku, jednak znajc Prolog, nie musz ich zna.
Aby si bawi, musz zna jedynie reguy gry.
Dzie 3. Praca do samodzielnego wykonania
Poszukaj:
 Prolog zawiera równie mechanizmy wejcia-wyjcia. Poszukaj predykatów
sucych do wywietlania wartoci zmiennych.
 Znajd sposób wykorzystania predykatów wywietlajcych dane w celu wywietlenia tylko pozytywnych rozwiza. W jaki sposób to dziaa?
Wykonaj nastpujce zadania:
 Zmodyfikuj program do rozwizywania sudoku w taki sposób, by pozwala na rozwizywanie amigówek 6u6 (bloki 3u2) oraz 9u9 (bloki 3u3).
 Wprowad mechanizm wywietlania ciekawszych rozwiza.
Czytelników, którzy s entuzjastami amigówek, Prolog moe bardzo wcign. Osobom, które chc dokadniej przyjrze si zaprezentowanym tu amigówkom, proponuj rozpoczcie od problemu omiu hetmanów.
 Rozwi problem omiu hetmanów, pobierajc list hetmanów. Zamiast reprezentowania hetmana za pomoc krotki zaprezentuj go za pomoc liczby
cakowitej z zakresu 1 – 8. Wiersz hetmana wyznacz na podstawie jego pozycji na licie, a kolumn na podstawie wartoci na licie.

4.5. Prolog. Podsumowanie
Prolog to jeden z najstarszych jzyków sporód omawianych w niniejszej ksice,
ale zasady jego dziaania s w dalszym cigu interesujce i wane take dzi. Prolog to programowanie logiczne. Z Prologu korzystamy w celu przetwarzania regu
zoonych z klauzul, a te z kolei s zoone z cigu celów.
Programowanie w Prologu skada si z dwóch zasadniczych kroków. Najpierw budujemy baz wiedzy skadajc si z faktów logicznych oraz wniosków zwizanych
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z dziedzin problemu. Nastpnie kompilujemy baz wiedzy i zadajemy pytania dotyczce dziedziny. Niektóre z pyta s asercjami. Prolog odpowiada na nie yes (tak)
lub no (nie). W innych zapytaniach wystpuj zmienne. Prolog wypenia te luki w taki
sposób, by zapytania zwracay prawd.
W Prologu zamiast prostego przypisywania wartoci stosowany jest proces zwany
unifikacj. W wyniku przeprowadzenia tego procesu dopasowywane s wartoci
zmiennych po obu stronach reguy. Czasami w celu wyciagnicia wniosku Prolog
musi wypróbowa wiele rónych kombinacji zmiennych.
Zalety
Prolog moe suy do rozwizywania rónorodnych problemów, poczwszy od systemów planowania lotów dla linii lotniczych, a skoczywszy na systemach finansowych. Nauka Prologu wymaga sporo wysiku, ale zoone problemy, jakie mona
rozwizywa za pomoc Prologu oraz podobnych mu jzyków, rekompensuj woony wysiek.
Przypomnijmy sobie prac Briana Tarboksa z delfinami. Udao mu si opisa proste fakty na temat rzeczywistych zachowa delfinów i na ich podstawie wycign
przeomowe wnioski. Udao mu si równie rozdzieli niezwykle ograniczone zasoby
i za pomoc Prologu opracowa stosowny harmonogram. Poniej wyszczególniono
kilka obszarów, w których dzi wykorzystuje si Prolog.
Przetwarzanie jzyka naturalnego
Prolog by jednym z pierwszych jzyków wykorzystywanych do rozpoznawania jzyków. Modele napisane w Prologu potrafi dla wybranego jzyka naturalnego zastosowa baz wiedzy zoon z faktów i regu i na ich podstawie zaprezentowa zoony i nieprecyzyjny jzyk w postaci konkretnych regu moliwych do przetwarzania
przez komputery.
Gry
Gry staj si coraz bardziej zoone. W szczególnoci coraz bardziej skomplikowane staje si modelowanie zachowania wspózawodniczcych graczy lub przeciwników. Za pomoc modeli zapisanych w Prologu mona z atwoci zaprezentowa
zachowania rónych postaci wystpujcych w grach. Prolog mona take wykorzy-
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sta do tworzenia zachowa i kreowania nowych rodzajów przeciwników. To zblia
gr do rzeczywistoci i poprawia jej atrakcyjno.
Semantyczna Sie
Semantyczna Sie (ang. Semantic Web) to próba nadania znaczenia serwisom i informacjom zgromadzonym w internecie tak, by mogy by atwiej przetwarzane przez
komputery. Zasoby s opisywane za pomoc jzyka opisu zasobów (Resource Description Language — RDF). Nastpnie opis ten podlega kompilacji i w ten sposób powstaje baza wiedzy. Baza wiedzy w poczeniu z moliwociami przetwarzania w Prologu jzyka naturalnego daj uytkownikom olbrzymie moliwoci. Istnieje
wiele programów napisanych w Prologu oferujcych ten rodzaj funkcji dla serwerów WWW.
Sztuczna inteligencja
Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence — AI) koncentruje si wokó wyposaania maszyn w inteligencj. Wspomniana inteligencja moe przyjmowa róne formy,
cho w kadym przypadku jaki „agent” modyfikuje dziaania na podstawie zoonych regu. Prolog bryluje w tym obszarze, zwaszcza wtedy, kiedy reguy s konkretne i bazuj na logice formalnej. Z tego wzgldu Prolog jest czasami nazywany
jzykiem programowania logicznego.
Szeregowanie
Prolog wietnie nadaje si do rozdzielania ograniczonych zasobów. Znanych jest
wiele przypadków, kiedy Prolog by uywany do tworzenia mechanizmów szeregujcych systemów operacyjnych oraz innych zaawansowanych systemów szeregowania.
Sabe punkty
Prolog to jzyk, który przez lata ulega zmianom. Pomimo tego jest on pod wieloma
wzgldami przestarzay i posiada istotne ograniczenia.
Zastosowania
Chocia Prolog jest wietny w swojej dziedzinie, jest to jednak specyficzna dziedzina niszowa — programowanie logiczne. Nie jest to jzyk ogólnego przeznaczenia.
Ma równie kilka ogranicze zwizanych z projektem jzyka.
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Bardzo due zbiory danych
W Prologu drzewo decyzyjne jest przeszukiwane „najpierw w gb” — z ustalonym
zbiorem regu dopasowywane s wszystkie moliwe kombinacje. W wielu jzykach
i kompilatorach proces ten jest do dobrze zoptymalizowany. Pomimo tego strategia ta jest wewntrznie kosztowna obliczeniowo, zwaszcza w przypadku duych
zbiorów danych. Ponadto zastosowanie tej metody zmusza uytkowników Prologu
do rozumienia sposobu dziaania jzyka. Tylko w ten sposób mog oni utrzyma
rozmiar zbiorów danych na akceptowalnym poziomie.
Mieszanie modelu imperatywnego z deklaratywnym
Podobnie jak w przypadku wielu jzyków z rodziny jzyków funkcyjnych, zwaszcza
tych, w których znaczc rol odgrywa rekurencja, uytkownik musi rozumie sposób, w jaki Prolog interpretuje rekurencyjne reguy. Czsto do rozwizywania nawet
przecitnie zoonych problemów trzeba wykorzystywa reguy rekurencji ogonowej.
Stosunkowo atwo mona stworzy aplikacje w Prologu, które nie daj si skalowa
i mog suy do obsugi jedynie trywialnych zbiorów danych. Bardzo czsto opracowanie efektywnych regu — takich, które mona skalowa do akceptowalnego poziomu — wymaga od programisty dobrej znajomoci sposobu dziaania Prologu.
Wnioski kocowe
Podczas pracy nad kilkoma jzykami na potrzeby tej ksiki zdarzao mi si doznawa olnienia, kiedy zdawaem sobie spraw z tego, jak zych narzdzi uywaem do
rozwizywania wielu problemów. Prolog jest jednym z tych jzyków, który uwiadamia mi to szczególnie czsto. Polecam wszystkim, aby uywali Prologu do rozwizywania zada, które szczególnie pasuj do tego jzyka. Tego bazujcego na reguach logicznych jzyka mona uywa w poczeniu z innymi jzykami ogólnego
przeznaczenia — na podobnej zasadzie, na jakiej uywa si jzyka SQL wewntrz
jzyków Ruby lub Java. Uwane poczenie moliwoci kilku jzyków pozwala na
sprawniejsze programowanie.
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Any, klasa, 174, 175
bloki kodu, 176
cechy, 165
count, metoda, 179
def, 168
dopasowywanie wzorców, 184, 185,
186
drop, metoda, 178
dziedziczenie, 164
exists, metoda, 179
filter, metoda, 179, 182
findAllIn, metoda, 186
findFirstIn, metoda, 186
foldLeft, metoda, 180, 181, 182
for, 157
forall, metoda, 179
foreach, metoda, 176
funkcje, 168, 169
head, metoda, 178
hierarchia klas, 174
jako jzyk hybrydowy, 147
klasy, 161, 162
kolekcje, 170, 181
komentarze, 184
konstruktor, 162, 163
kontrola typów, 153
krotki, 160, 167
length, metoda, 178
listy, 170, 171, 177, 181
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map, metoda, 179
mapy, 173, 181
match, 185
metody klas, 164
mutowalno, 197
Nil, typ, 174
Nothing, typ, 174, 175
null, 174
Null, 174
object, 164
operatory, 171, 172, 173, 176, 180,
181, 184, 187
override, 165
ptle, 157, 158
podobiestwo do Javy, 148
public, 157
react, metoda, 192
receive, metoda, 189, 192
receiveWithin, metoda, 189
reverse, metoda, 178
scala, polecenie, 152
size, metoda, 178
skadnia, 196
sabe punkty, 196, 197
stranicy, 185
tail, metoda, 178
typy, 152, 153
val, 155, 169, 170
var, 155, 169, 170
warunki, 154, 155
while, 157
waciwoci, 148, 149
wspóbieno, 187, 189
wyraenia regularne, 186
XML, 183, 184, 186, 195
zakresy, 159, 167
zalety, 193, 194, 195
zbiory, 172, 173, 181
sekwencje, Clojure, 255
Semantic Web, Patrz semantyczna sie
semantyczna sie, 145
SimpleDB, 200
singletony, 76
skadniowy cukier, 40
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Siedem jzyków w siedem tygodni

software transactional, Patrz pami
transakcyjna
stany mutowalne, 151
STM, Patrz pami transakcyjna
stranicy
Erlang, 217
Haskell, 304, 305
Scala, 185
subgoal, Patrz cel czciowy
superclass, Patrz nadklasa
sztuczna inteligencja, 145

cisa kontrola typów, 156
picy fryzjer, problem, 290

T
tablice, Ruby, 39
tablice asocjacyjne, Ruby, 39, 41, 42
tablice wielowymiarowe, Ruby, 41
tail recursion, Patrz rekurencja ogonowa
Tarboks, Brian, 114
wywiad, 115, 116, 117
Thomas, Dave, 22
Tregunna, Jeremy, 89
Twitter, 62
typizacja, 18
typy
dynamiczne, 156
statyczne, 156

U
unifikacja, 112, 113, 114, 121, 122, 124,
144, 356

W
Wadler, Philip, 312
wywiad, 312, 313, 314
wtki, 201
wektory, Clojure, 255
wizanie parametrów, 259
wspóbieno, 351
Clojure, 293
Erlang, 200, 201, 202, 228
Io, 94, 100
programowanie funkcyjne, 151
Ruby, 63
Scala, 187, 189
wielozadaniowo
z wywaszczaniem, 95
wycig, 96

X
XML, 183
Scala, 183, 184, 186, 195
XPath, 184

Z
zakresy
Haskell, 311
Scala, 159, 167
zasada kaczki, 37
zbiory
Clojure, 256
Scala, 172, 173, 181
zmienne
Erlang, 206, 207
Prolog, 106

