
Kεφιiλo,, 1

Eιοαγιογη

Η λεξη Prο1og πρoκδπτει ωζ σι)ντομογραφfα ατt6 τι9 γαλλικ69 λεξειg
*PRogrammation en LoGique> η κατ' αντιoτoι1iα oην Aγγλικη (dRo-
grmming in LoGic> πoυ oημαiνει (πρoγραμματιoμ6q oε λoγικη>. H
Ρτotog Εγειττc, ρiζεg τηg oτη μαθηματιΦ λογικη και συγκεκριμεvα oη λο-

ffi πμbηg τd,ξεωg. Eiναι μια γλcbooα δηλωτικoιi πρoγραμματιoμο6, γεvι-
πδ oκαπori.

Σε αυτ6 τo κεφ&λαιo θα κ&voυμε μια oriντομη ιoτορικη αναδρoμη oτην
€ξfJtιξη ηg Prοlog. Η Ρro1og ειo&γει μια νfα μoρφη πρoγραμματιoμo6, τo

ξλaruκi, εvιil οι ουμβατικ69 γλιbooεq πρoγραμματιομοιi υψηλο6 επιπ6δoυ,

C" Jav4 κτλ, ακoλoυθο6ν τoν ιτρomακτιtcδ πpoypαψματιομ6. Mετ6, θα μι-
Δl@υμε για τξ διαφoρ6q τoυ προστακτικo6 απ6 τo δηλωτικ6 προγραμ-

ματιoμ6, oι οπoiεg αντικατoπτρiζoυν και τιg διαφορι4g μεταξ6 πρooτακτικrbν
.,n δηλrοτικrilν γλωooιΙlν. Στη oυν61εια, θα παρoυoι&oουμε η δηλωτικη
Eι η διαδικαoτικη fwoια εν6q Prolog προγρ6μματoζ κα1 τα χαρακτηρι-
σ]κιft ηg Prolog πoυ ην ιομrρoπoιο6ν προγραμματιοτικ& για εφαρμογ69

TΝ_ Erεειτα, τα πεδiα οτα οπoiα η Prοlοg παiζει πρωτε6οντα ρ6λo στηv α-
rfuιξη εφαρμογiον καθιilg και τα πλεονεκτηματ6 τηq oτην ανd,πτυξη λoγι-

φΦδ- Ακoλoυθεi η εξ6λιξη και oι επεκτ&oειg τηg Prοlog. T6λοq γwεται
lμαιlwoμη παρουoiαοη των υπ6λoιπων κεφαλαiων αυτo6 του βιβλfου.



: ΠρoyραμματιoμδE oε Λ yια Tεyνητη

1.1. Ιοτoρικι1 Eξ€λζη τηg Prοlog.

Tο πριbτo αδoημα ηg Prolog αναπτυ1θηκε τo |9]2 oτα πλαioια
ερευνητ1κo6 6ργoυ για επεξεργαoiα φυoικηg γλιbooαq oτo Πα
τηg Mαooαλiαg απ6 τoν A1ain Colmerauer και τoν Philippe Rou

[CοlmerauΘr, Roussel, 1993]. o Robert Kowalski απ6 τo πανεπιoτημιo
Eδιμβο6ργoυ συνεργ6oηκε μαζi τoυq για την αν&πτυξη του πριirτοιr

oτrjματοq τηg Prοlog. o Kowalski αo1oληθηκε με το τμημα που

τη λογικη του oυoτηματoζ. oι μεταφραoτ6q τηq Prolog ηταν πολri

πριν τo 1983. Tο 1983 o David Warrοn πρ6τεινε 6να μoντ6λo
τηq Prolοg, τo'Warren Abstract Machine (v/AM), το oποiο tγειγiνa
νταρντ τεχVικη υλoπoiηoηq μεταγλωττιoτiυν και μεταφραστcbν Ρ
[Warren, 1983]. To WΑM oρiζει 6vα αδνoλo εντoλιilν υψηλoιi
το oπoio απεικoν(ζεται, πoλ6 κoντ6 oτον πηγαiο κιbδικα τηq Prolog
κιbδικαg τηq Prolοg μεταγλωττiζεται oε κiυδικα v/AM ο oπoiοg oτη

χεια μπoρεi πoλ.δ απoτελεoματικ6 να μεταφραoτεt oε εκτελ6oιμo
δικα.

1.2. Πρooτακτικ6€ και Δηλωτικ6 g Πρoγραμματισμ0€.

Κ6θε γεvε& γλωooιbν πρoγραμματιoμοδ oτ61ευε o' θvα υψηλ6τερo

πεδo αφαiρεoηg, cboτε λεπτoμ6ρειεζ που 61oυν o16oη με τo υλικ6 να

φαfνoνται καθιοτc(lνταg τη γλcilooα περιoo6τερo φιλικη στoν πρoγραμμ
oτη, πιο ευ6λικτη και με μεγαλιiτερεq πρoγραμματιoτικ69 δυνατ6ητε9

γλcilooεg 4ηζ γεvε&g υποoτηριζαν δια1εiριoη β6oεων δεδομ€νων,

γραφικηζ διεπικoινωνiαq και ανd,πτυξη εφαρμογιilν διαδικτ6oυ. oι
λεiq oυμβατικ69 γλιbοoεζ προγραμματιoμoιi 6πω9 C, Jaνa, Κτ}ν, εiναι γ
oεq 3ηg γενε6q οι oποiεg επεκτdθηκαν με βιβλιoθηκεg, iυoτε να

ζουν 1αρακτηριοτικ& των γλωooιbν 4η γενε6q. Tα κιiρια χαρακτηρισ
αυτrbν των γλωoorbν εiναι η α\οριθμικη περιγραφη των πρoβλημ&των

περιoo6τερη προγραμματιoτικη ευελιξiα στον προγραμματιoτη. o
γραμματισμ69 oε αυτ69 τιg γλiοooεq αντανακλo6σε τη vοn Neumann 0

τεκτoνιΦ των υπολoγιoτcbν. Δηλαδη, το πρ6γραμμα απoτελεiται απ6

ακoλoυθiα απδ εwολ69 oι oποiεg εκτελo6ν κ6ποιε9 πρaξετg και" ξνα oδ

απ6 εντoλ6q ελ6yxoυ oι oποfεg ετηρε&ζoυν τιg επ6μεvεζ πρog εκτ6λεoη

λ6q. Αυτ69 o τρ6ποq πρoo6γγιoηζ τoυ πρσγραμματιoμοri oνoμd,ζεται

ατακτικ6 q πρ oy ρ αμματιo μδ q (imp erαtiν e prο grαmming) . Στoν
πρoγραμματιoμ6 η 6μφαοη δfνεται oτoν τρδπo εκτiλεoηg τcον υπoλoyιι

δηλαδη oτo <<πcbg;>> (πcbq θα επιλυθεi τo πρ6βλημα,'). o πρooτακτικ69
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πlβ}.ιΙματισμ69 ονομαζεται και διαδικαmικδζ πρoyραμματισμ6ζ. Στιg προ-
πrλτικfζ γλciloοεg πρoγραμματισμο6 6πω9 PascaΙ, C, Java, κτλ., o προ-
,1iηJftΙΙματ1σμ6g εκφρ6ζεται απ6 τη γvωoτη απoφΘεγματικη εξioωση τoυ
fr:πh [wirth l976].

Πρoγρ6μματα Ξ AλγoρlΘμol + Δoμ69 Δεδoμ€vωv

Συμφωvα με αυτη την εξfoωoη, (τα προγρdμματα εiναι oυγκεκριμ6νε9

"ιu}ιrηJι]πoιτlσεξ αφη ρημ6νων αλγορiθμων με βdoη κdποιεg αναπαραoτd,oειq
,ε,π, δοurbν δεδoμιiνων. >.

\Ιια &λλη πρoo6γγιoη πρoγραμματιoμοιi, ειod,γεται ψε τo δηλcοτικ6 (de_

::,;raiνe) πρoyραμματιoμδ η oπoiα oε αντiθεoη με τoν προστακτικ6 πρo-

',:rjJ-ιuατισμ6, δια1ωρfζει" τη λoyικη περιyραφη του προβληματoq απ6 τoν
;n'ττa eπε -(ερyαo[αζ τηζ περιyραφηE yτα να βρει τιg λδoειg του πρoβληματog.
Η Prοlοg ανηκει oτιc' δηλaπικ6E (declαrαtiνe) γλιilοoεq πρoγραμματιoμoιi.
Ξ; αυτ6-c τιg γλιilooεζ πρoγραμματιoμ69 oημαiνει περιγραφη τoυ προβλημα-
;}: κα1 των περιoριoμrbν τoυ και 6μ o αλγ6ριθμο9 επiλυoηq του 6πω9 γfνε-
:-ι στoν προmακτικ6 πρoyραμματιoμδ. Στo δηλωτικδ πρoyραμματιoμ6 (de-
i;rαtiτ'e progrαmming) η 6μφαoη εiναι oτην τυπιrcη περιyραφη τoυ προβλη-
,r!ii,Ι:o;. δηλαδη στo <<πoιo,'>> (πoιo εiναι τo προE επ[λυoη πρ6βλημα"). Στον
:,}πιτκ6 δηλωτικ6 προγραμματιoμ6, o πρoγραμματιoτηg ψεισ;ζετατ να δrb-

:π uoι,o τo λoyικ6 μ6ροq του πρoyραμματoζ ο'αν 6να oriνoλo απ6 οριoμοι1g
:γ,εoεων και συναρτηoεων) και o bλεyxoζ τoυ πρoyρd'μματoE Θα δiνεται αυ-

:]ματα απ6 το υπολογιoτικ6 o6oτημα, π.χ. την Prοlοg. Στην περtπτωση τηq
}ο1οg o πρoγραμματιoτηg περιγρ&φει το πρ6βλημ0 τoυ και τoυζ περιορ1-
T-ιltrΞ τoυ σε προτdoειg τηg λογικηg, δηλαδη oε προτd,oειq γεγoν6τα και
πr.lταoειζ καν6νε9. H Prοlοg εφαρμ6ζει συνεπαyωyικη oυλλοyιoτικη (deduc-

':,e reαSoning) και χρησιμoποιεi το μηyανιoμ6 ελ6yyου τηg o oπoiog συστη-
μ:τικα ερευν& τιc,πρoτ&aειg του πρoγραμματιoτη με ομoι6μορφη oειρd απ6
n:ιατερd τΓ'ρos τα δεξιιi και απ6 την κορυφη προζ τη β&oη γtα να βρει τιq'ι:-,τει': τoυ πρoβληματoζ. o πρoγραμματιoτηq ζητdει τιg λ.6oει9 τoυ πρo-
:,.''ηματoζ τoυ με μια 6λλη κατηγορiα προτd,oεων, ττc, εραlτηoεzq. H αρχη τηg
r:,'uiηηoηg, δηλαδη η κορυφη του δ6ντρου αναζητηoηg, ξεκινd, απ6 την
iJjrηστl τoυ 1ρηοτη. Aυτ6q o τρ6πo9 περιγραφηg του πρoβληματοζ και ε6-
}.Jrη; των υπαρ16ντων λ6oεων εiναι που κ0νει διαφoρετικ6 τoν πρoγραμ-
ω:aομ6 oε Prοlοg. o προγραμματιoμ69 oε Pro1og oτηρiζεται oτη φιλοoο-
ιJn[Ιix η'ζ αποφθεγματικηq εξioωσηg τoυ Kowalski [Κowalski, \979l.

AλγoρlΘμog = Λoγlκh +'Eλεγχos.



Prol oε Λoyικη yια Tι

Σιiμφωνα με αυη ην εξioωη ιoβουν τα εξηg' <(Eναg αλy6ριθμq

oρiyioμμo θεωρειται 6τι απoτελεkαι 
'απ6 

* ψη!Υ .Ψ !:"!'Υ::i":
λe,iριξλ τη w6ση πoυ χ)ησιμoπoιεiται oτην επiλυση τoυ πρopλημ

και τo τμημα ελqlxου.o δπoio πρoοδιoρiζει τιζ *ρ"'!!::f:'.'Ψ"::
oioβιηioλg μ6oω-των οποiων αυτη η γvιboη χρ!σlμο1o.ιεtται' Η αποτεtrε

JμJ#b'η" α εv6 q αλγo ρiθ μoυ ψτ-ιo 
ρ εi ν α β ελτιω θ'l 

^::lιP*::?}"^::,tr"#;fi;;#;;; *λ x.ρξ u" "i'r'φ' η λογιlcη τoυ αξoρiθμoυ> [Kοwa

1979]' AυΦ η ""Jροrγμ"'r"η '5ω9"n 
ε1,,l αρκ::i 

.q}Ψ,""r:^"T":.;;d;;;l",i ;i;r.η'roυ Wirth. Στην εξtoωoη τουΙΜirth υπ6ρ1ουν κι!,

oι <δoμ6q δεδoμενων> οι oποiεg εμπερ#1oνται στo ":λ56::-"J':}*:

Πρ6γραμμα = Λoγlκη +'Eλεψog

oι δηλωτικ6q γλωooεq 61oυν τα εξηq πλεονεκτηματα σε o6γκριoη με τξ

πρoστακτικ69 η διαδικαοτικ6q γλωooεq'

1. 'Eνα δηλωτικ6 πρ6γραμμα 61ει καθαρ6τερη σημασιoλογiα απ6 εvα

π ρο στακτ1κ6. Σ;; ; ;""" ""''"ο 
πρξ ρα μ μα o προγ ρ α μ μi:'^':1ζ_ :: :

πει να περιγρ&ψει βημα-βημα πωg θα υπoλογιoτεi τo ατcoτLλεομα_ 
]

Eνιb ο, 6να δηλωτικ6 πρξραμμα, o πρηραμματιoτηq περιγρ6φει τo 1

il;δ;"a;; ,,.ρ.61oυ, την αν^απαρ6οταoη των δεδομεvων εv6q πρα

βληματog. u ororroρk"iλ"η των δεδομεvων εv6q πρoβληματoζ στην Prοlog

μπoρεi να γiνει μ'bto τρ6λουq' o 1", τρ6ποq αναπαρ&oταoηq εiναι oαu

;ili;;r) o, λριoματα κατηγορημdιτων. oι 6ρoι εiναι o μοναδικ69 τρil

ποq δ6μηoηζ των δJ"-;';; o' p'oiog' oι 6ροι €1oυrl *"^1ξ'*"::Ψ,:*'ιυ9 
ι'UrιΙινlιb "-' "' 

Ι)ν και μπoρo6ν να αλλ&ζoυν εvrir το
σταση oτα oρtoματα των κατηγoρηματ(

,ρογρ"μμo τρLaετ- Aυτ69 o τρ6πo9.αναπαρ&oτασηζ εμπεριtγεται σην (ι-

λ,!ftr*η εζιoωoη .λ Kοwa1sii oτη <ιΛoγικ(>,^δι6τι οι μεταβλητθg α
orroωg'λαρroro6ν λξ oρorq 61ουν^0λ\ oημαoιολoγiα και 1ρηoη oττμ

P;;;; *,r, o",g αιLri γιλoorg ,ou λογικo6 προγρ^oηυg"ιoμoιi απ6 αυτηv

λ", ai'' η μ""oBιηη στιζ πρoστακτικ6q γλιbοoεg. o δευτεροg τρ6πoq ανα-

""ρα?"""ηq 
.ω, εrελμενλν εiναι oαν πρoτ&σεtζ γεγoν6τα ηg Ρro1og' Tα

δεδομενα με orrτ6ν1oJ .ρο"o αναπαρ&oτασηg μπoρofu uΨ 61oυν δυναμικη

""rqrργ""1α 
αρκεi τα αντfoτοιχα κατηγoρηματ9 να δηλωθο6ν σαν δυναμt-

κ6. o δεδτερoq τρ6πo9 αναπαρdιοτασηζ εμπερι6xεται 9πioηq 
oην απoφθεy-

ματκη εξioωoη ,ou?o*ur'ki o'η 
'<Δ;γ.φ; }:γΡ2.}::!::ixχI

:.γ;;;uZ';u;;'ro|u'oρoρl'ηματoζ>>'ψ"rpiiηλαιστη'49γ'"η'τηqαπoφθεy_
ματικηg εξioωoηq '- ii"'"r'κ' H o"oφδ'γμ"'ικη εξiοωoη τoυ Kοwalski

δcι μ"oρo,l", 'ooδ6roμα 
να γραφτεi και ωζ εξηζ'

,rροριημo τoυ 1ωρig να #ριγραφει τoν τρ6πo λ6oηζ του' Yπd'ρ1a



Κεφ.Ι. Eιααyαlyη

δια1ωριoμ69 περιγραφηg του πρoβξματog απ6 τoν τρ6πo λ6oη6
τoυ. Στo δηλωτικ6 πρ6γραμμα περιγρ&φονται oι o16oει9 πoυ υπd,ρ-

1ουν μεταξ6 των οντοτητων τoυ πρoβληματοg.

2. 'Eνα δηλωτικ6 πρ6γραμμα μπoρεiνα tγει αυτ6ματη επεξεργαoiα απ6
μετα-πρoγρdμματα. Για τα δηλωτικd πρoyραμματα μπoρεfVα κατα-
oκευαoτο6ν μετα-πρoγρd,μματα με απλ6 τp6πo τα oπoiα θα τα με-
ταoμματiζoυν αυτ6ματα. Aυτ6 oημαiνει 6τι τα δηλωτικ& Ιτρoτρσ"ψ-

ματα μπορο6ν να αυνηροriνται ευκoλ6τερα και με πιo αυτ6ματο
τρ6πo απ6 τα πρoστακτικ σ' τρoy ραμματα.

3. Mπoρεi να υπ&ρ1oυν παρεv€ργεlεζ (side effects) oτo κcirδικα oε
πρoστακτικ& πpoyρ6'ψματα λ6γω αλληλεξαρτηoεων. Aυτ6 εiναι &i-
oκoλο να oυμβεi oτo δηλωτικ6 πρoγραμματιoμ6.

1.3. Δηλωτικη και διαδικαστικη 6woια εν69 πρoγρfiμματog
Prοlog.

Σ' 6γα Prοlog πρ6γραμμα διακρiνoυμε δriο επiπεδα εwoιrilν, την δηλωτι-
κη θwoια (declαrαtiνe meαning) και τη διαδικαoτικη 6wοια (procedurαl
meαning).

1. Η δηλωτικη 6ννοια ενδιαφ6ρεται μ6νo με τιζ o1ι4oειg oι oπoiεq ορi-
ζονται o' 6vα λογικ6 πρ6γραμμα. Δηλαδη, προoδιoρiζει τι κ&νει τo
πρ6yραμμα α}λ6' 6γι,πωgτo κdνει.

2. Η διαδικαmιrcη &νoια ενδιαφθρεται γ1α τoν υπoλογιoμ6 των o16oε-
ων, καθoρiζε'ι" πcbE υπoλoyiζoνται oι oy6oειg τa)ν αwιιcειμ6νων. Δηλα-
δη πρooδιoρiζειπωc, θα υπoλογιoτεf η 6ξoδo9 του πρoγρ&μματoζ.

Ακoλoυθεi εvα παρdδειγμα πoυ επεξηγεi τη δηλωτιη και διαδικαoτικη
6woια.

Ξ Παρ6δειγμα 1.1

Θεωρo6με την εξηg πρ6ταoη καν6να τηg Ρrο1og

son(X,Y) :- father(Y,X), male(X).

η οπoiα αντιοτοι1εi oτην ακ6λoυθη πρ6ταoη oε λoγικη.

son(X,Y) <- fathe(Y,X) n male(X).



H δηλαlτικη bwoιαηg πρ6ταoη9 τηg Prolog εiναι η εξηq: <<Για 6λα τα

*,rrγ, ο X εiναι γι6g τoυ Y, ε&ν ο Y εtναι πατ6ραs τoυ X και ο X εiναι 6

;;, '' 
διαδικαατικη tνηlοια ηq πρ6ταoη9 εiναι η εξηg: <<Για να α

ηlρω.ηoη, ε6ν o x εiναι γι6q τογ Υ, πp6πει np'"\:γ,*1γ:f:i.η
.'.u 

'ρr.η"εων 
6τι o Y εiναι πατ6ραq τoυ X και o X εiναι &ρρεv'>>'

1.4. Xαρακτηριστικ6ι τηq Prοlοg πoυ την ισχυρoπoιουν

εφαρμoγ€q TN.
Η Prolog εiναι ο κυρι6τερo9 εκπρ6oωπoq τoυ oyεαιακoδ λoyικo{l

yρoμμoαoμλrj και η Lisp εiναι 
9 

κυρ16τερoζ'"1η6^Ψ:":?:2::γ:::.
λoyικoδ πρoyραμμαrroμλδ. Aυτ6q οι &jo οικoγ6νειεq γλωo.oiον υπoστη

δηλωτικ6 rrρoγρoμμo'ιoμ6 και χρησιμoπo1o6νται 1'" 
*:i:._"1,-::::

dΙ *o' 6μ'μ6νο. Η rroiοg βαoζεται oε 6να ο6νoλο μη1ανιoμiυν oι oπ

;η, ;λ";; αρκετ& δυνατ{ *o' 
"6λ'oη γλrbοoα πρoγραμματιoμo6' oι

1λιoμοt στoυζ οπoiουg βαoiζεται εiναι oι εξηq:

1. Η εvoπoiηoη (unifiοation)'

2. oι επαγωγικ6q δομ6q δεδoμενων'

3. Η oπιοθοδρ6μηο'η (backtraοking)'

Για να γραφτεi ενα πρ6γραμμα τo oπoio εππυ1cbq επιδεικvδει τε1

uoημoλη,' Θi πpΕπει να γiνiι αναπαρd'mασ!"τηq Υγ'?:::Ξ^Υ::2vιrιιuννvv ll. νψ '-Y.-'---

πρoτ&oειg εκφραoμεvεζ στη λo1ικτl πριbτηq τ6Λ9' και να πρoσαρτησει

αυτη τη βαoη yνcboηqμio o,o..i'"Ψγ''"f u*!:γ"^ Ψ!^'.'^1'::Ψ::
urroιoγro*"6 αυoτημα μπoρεi να λtiνει πρoβληματα εξ&γoνταζ με τιΙ

τ ρ 6π o θ εω ρη ματ α oπo .ig 
1 b "J.""1s 

τ1 s F ιi g"n s τv-rbΨ 
; },Ιi"]:9" ::]:l

.l.o,o *φrεg α6oτημα, δηλαδη εiναι 6να αδoτημα απ6δειξηq θεωρτ

Η θεωρiαεiναι το rriογρoμμo και τo θεrbρημα εiναι η-ερrb::T1:
LL vυwμ.a

τoν oπoio €1ει να ""odiq''' 
Για την απ6δειξη ηq εριbτηοηq η τoυ <

χρησιμoποιoιiνται τε1vικ6q TN 6πωq .oι 
εξηg' ΓΨ:11l _:.ρ'J'i1*:::

}.α.'." του προβffiμ""oξ για ην ευρεoη των λl5oεων' Η 6ρευνα τoυ

ρoυ καταστ6,oεων o"η, p'otδε !εκγφι on6:2 
':91:9::l^1'.':"9 ::'"

;;ω ;; β&θοq-πρiοτα (depttιfirsQ' Eφαρμ6ζεται οπιoθοδρ6μηση σε

;;;;η ,ι., o-.uμog 'π' για ε6ρεoη περιoo6τερ'' Ψ:γ f':Ψ'ιιψv!ι - _'' 
, λu εφαρμσγf τoυ συμπεραoματικor5 καν6να ηgαπ6δειξη9 γiνεται με ην εφαρμΨη τo1

^"n, 
(resοlutiοn). rr βo"'"η τεραξτ1πoυ εφαρμ6η1' }1']:^:}::.:
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"λ''ρημα"rn 
on6δrrηq εiναι η εvoποiηoη. Συνεπιbg, εvα πρ6γραμμα
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Pro1og εiναι η βιioη γviοoη εV6g ευφυοrig αυοτηματοq απ6 την οπoiα εξfγο-
1ται οι λrioειg του προβληματoζ.

x5. PrοΙοg και Aνιiπτυξη Λογιoμικοιi.
Η Prοlog εivαι μια γλcbooα η βdoη τηg οπoiα εfvαι η κατηγoρηματικη

i-ο,πκη.'E1ει υλoποιηθεi με τε1vικ6g Tε1vητηg Noημooιiιηg, δηλαδη εiναι
εru ευφυ6g α6oτημα. oι εφαρμoγεsτηs εiναι οε πεδiα τηg TN 6πω9 τα αυ-
αrηματα γvιboηq, η επεξεργαoiα φυοικηg γλcbooαg, oι εφαρμoγ69 του oη-
μαoιολαγικo6 ιoτο6, η αυτοματοπoiηoη τηg ανftπτυξηg λογιoμικo6, αλλd,
αμ μ6νο. H Prοlοg 61ει επioηg ευρεfα χρηση oτην αν&πτυξη λογιομικori
iγειικ6τερα 6πω9 oε βd,oειg δεδομ6νων (επαγωγικ69 βdoειg δεδoμ6νων), oε
προγραμματιομ6 με περιoριoμolig (1ρoνoπρογραμματιομ69, o1εδιαoμ69
ειεργειcilν κτλ), γρηγoρη κατασκευη πρωτοτr5πων και d,λλεg. Tα πλεoνεκτη-
ματd ηq για αν6πτυξη λογιoμικoδ εiναι τα εξηq:

l. Η Prolοg εiναι μια γλrboοα υψηλοιi επιπ6δoυ βαoιoμ6νη οτη λoγικη η
oποiα υποoτηρiζει πlπικη oυλλoγιoτικη (fοrmal reasoning).

2. Η Prοlοg εfvαι κατd,λληλη για την καταoκευη γρηγoρων πρωτοτδπων
(rapid prοtοtyping).

3. Λ6γω τηg απλ6τηταζ τηt o6νταξη9 τηg τα πρoγρ&μματα Prοlοg oυ-
ντη ρo6νται και επαναχρη oιμoποιoιiνται εriκολα.

4. H Prolog μπορεi να χρησιμoπoιηθεi ωg γλcilooα υλoπoiηoηg εκτελ6oι-
μων προδιαγραφιilν εφ6oον οι πρoδιαγραφθζ 61oυν εκφραoτεf oε λο-
γικη.

5. Η Prοlog θεωρεiται κατdλληλη για κατασκευη μετα-προγραμμdτων.
Η Prolog γε'ι'ρiζεται τα πρoyp&μματα oαν δεδoμ6να επειδη δεν κ&νει
διdκριoη μεταξ6 δεδομ6νων και πρoγραμμ&των. Tα δεδoμ6να και τα
πρoγρdμματα μπορoιiν να παρασταθο6ν με τoν iδιo τρ6πο oε Prolοg
6πω9 θα δοriμε oε επ6μενα κεφdλαια. Aυτ6 61ει oαν oυν6πε1α η κα-
ταoκευη μετα-προγραμμd,των oε Prοlog να εiναι απkf1.

1.6. H εξ6λιξη τη€ Prolog.
Η βιβλιoθηκη τηg Prοlοg αυνε1cbg επεκτεiνεται με ν€α xαρακτηριoτικ&,

ν6α πακ6τα κατηγορημaτων, για να taεtτη δυνατ6τητα αν6πτυξη9 εφαρμo-

γcilν oε περιoo6τερεc,πεpιoγi'c,. Γι' αυτ6 γiνεται" αυνε1ιbq πιο δημοφιληg. oι
βιβλιοθηκεζ των περιoo6τερων υλοπoηoεων Ρrο1οg 61ουν επεκταθεi με
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ειδικd, τμηματα (modules) καηγoρημd,των, πoυ παρ6χoυν τη
πρoγραμματισμoli με περιoρισμo6ζ oε διdφoρα πεδiα [Carlsson, 201
[Wielemaker' 2012f.'Ετo'ι' παp€χoυν τη δυνατ6τητα για ανdπ.τυξη
γιilν σε χρoνoπρσγραμματιoμ6 (schedu1ing), o1εδιααμ6
βlanning), μoντελoποiηoη ψηφιακcbν κυκλωμd,των, Ελεγγo
(modelchecking), κτλ.

H λoγικη, o λογικ69 πρoγραμματιoμ69 και η Prοlog 61oυν oημαντικ6
λο και στo σημασιoλoγικ6 ιοτ6. o oτ61o9 του σημασιoλογικο6 ιoτori εi
να παp€^trει τη δυνατ6τητα για πoλδ εξελιγμεvα oυoτηματα διαx
γviυoηg [Antοniou, van Ηarmelen, 20Ο9]. Στo oημαoιoλογικ6 ιoτ6 η
χρησιμoπoιεiται για την επεξεργαoiα των πληροφoριιbν πoυ ανακτcilνται
oτηv εξαγωγη oυμπεραoμ6των. Aπ6 τιq ανακτc[lμενε6 πληρoφoρiεg

τιg ερωτηoειq τoυ χρηστη. oι περιoo6τερεζ Prοlog 6πω9 η Siοsfus και
SWΙ 61oυν επεκτεivει τιg βιβλιoθηκεg τουq με τμηματα, για να εiναι
η κατασκευη διαδικτυακiον εφαρμογιilν oε περιβd,λλοv Prolog [Ca
20Τ2], [Wielemaker, 20Ι2].'oμrq, παρ&λ\λα γiνονται και πρoτε
επεκτd,oειg τηg Prοlοg c[loτε να εξελι1θεf η Prolog oε γλιbooα
oμo6 διαδικτriου με εvoωμ&τωοη κατd,λληλων 1αρακτηριoτικιilν [Wi
maker, Ηuang, van Der Meij,2008].

1.7. Σιiντομη παρoυσiαση τα)ν υπ6λoιποrν κεφαλαιωv
βιβλioυ.

Στο Kεφd,λαιo 2 παρoυoι&ζoνται τα βαoικd, μ6ρη εν6q πρoγ
Ρro1og. Eπioηg, παρoυoι&ζεται με λεπτoμι1ρεια η ενοπoiηoη. Στo
3 αργικa" παρoυoι&ζονται oι 6woιεq τηg επαγωγηζ κα1τηζ αναδρoμηq.
λoυθεi η παρουoiαση τoυ ειδικor5 6ρoυ τηg λfoταq καθcilq και δ6o
καταoκευηζ δoμηζ, σην κεφαξ και oτo ocilμα μιαq πρ6ταoηq. Η μ6vη
ντoλη επαν6ληψηζ πoυ διαθfτει η Prolog εiναι η αναδρομη. Αυτ69 οι
κ69 θα βoηθηooυν τον αναγvioστη στην καταoκευη πρoypαψψατων με
δρoμη.Στη oυν61εια παρoυσι6;ξεται η αριθμητικη oε Prolog πoυ περ
β&νει τιg βαoικ6q αριθμητικ69 πραξεq και τoυζ αντioτoι1ουg τελεoτθg. Π
περιoo6τερε6 αριθμητκΕq πpd'ξειq και τελεoτ69 o 1ρηoτηg μπορεi να
βoυλευτεi τo εγ1ειρiδιο τηζ γkbooαg Prοlog πoυ χρησιμoπoιεi. T€λog,
λoυθεi τo πρiοτo μεγ&λo παρd,δειγμα με τξ <<8 βαoiλιoobg>. Στο
4 αpγικ6' δivoνται oι βαoικοi oριoμof τηq SLD-εξαycυyiq, τηζ
απδρριψηg Και τoυ δ6ντρoυ αναζητηoηg ακoλoυθoιiν παραδεiγματα
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ffl; τωv oριoμcbν. Στη oυν61εια, παρoυσιαζεται η oπιoθοδρ6μηoη κα1 η α-
ποκοzΦ (!) με πc/λ6' παραδεiγματα γραφικηt επiδειξηg τηζ απoκοπηq και
τ&)ν συνεπειιilν τηg. Mετd,, ακoλoυθεf η παρoυofαση τηζ &ρνηoηζ πoυ υπo-
οττ1ρζει η Prolog. T6λοq, ακoλoυθεi το κατηγ6ρημα fail και παραδεiγματα
lΙε τιζ δι&φορεq 1ρηoειg του. Στo Κεφ6λαιo 5 παρoυoι6ζεται το μoντ6λo
εi.*y;6oυ ρoηg oε Prolog με επfδειξη παραδειγμdτων. T6λo9, παρoυoι&ζονται
oι διαφoρ6g στην εκτ6λεoη μιαg διαδικαofαg oε Prolοg κα1 σε oυμβατικ6q

γi"ιilοoεq υψηλoδ επιπ6δου. Στο Κεφdλαιo 6 παρoυoι&ζεται η oδηγiα <:-

οp(Προτεραι6τητα, T6πο9, 'oνομα)> με ην oπoiα δtνεται η δυνατ6τητα
σ[oν προγραμματιoτη να oρioει τoυq δικor5g τoυ τελεoτ69. Στο Kεφ&λαιο 7
παρουoι&ζοντατ τα πιo σημαντικd, ενoωματωμενα κατηγορηματα τηg Prοlog
τζινoμημενα oε oμ&δεg με β&oη τιg λειτoυργiεg τουg. Στο Kεφdλαιo 8 αρ-

μκd. παρουoιdζεται η αναλυτικη μεθοδολογiα yτα καταoκευη Prolοg προ-

γραμμ&των. Στη αυν61εια παρoυoι&ζoνται διd,φoρεq πρoγραμματιoτικ6q
τε1ιικ69, 6πω9 τα o1ηματα προγραμμd,των, τα δυαδικd, διilτρα, οι ανoικτ69
ijατεq καt oι λioτεg διαφoρ&g. T6λo9, παρoυoιdζεται 6να oιiνoλo απ6 πρo-
1ωρημεvεq δoμ69 δεδoμ6νων με πoλλd, παραδεiγματα, rboτε o αναγvrboτηq
ιu μπoρεi να υλοπoηοει o6vθετεξ και πρo1ωρημεvεg εφαρμoγ69. oι δoμ69
δεδoμενων πoυ παρoυoι&ζονται εiναι oι εξηg: oι ακoλουθiεg, τα αδνολα, τα
πολυoιiνoλα, oι oτοiβεζ, oι δυαδικfg oμoειq και oι γρdφοι. o αναγvrilοηq
πσυ με επwυγiα oλoκληριbvει το Kεφd,λαιο 8 θα εiναι οε θfoη να κατα-
oκan6oει προ1ωρημ€να και o6νθετα προγρfrμματα Prolog. Στo Kεφ&λαιo 9
παρουoι6ζεται η καταoκευη μετα-πρoγραμμd,των oε Prolοg. Aρμκ& πα-
ρουοιd,ζεται το κ6ριo πρ6βλημα τoυ μετα-πρoγραμματιoμori που εiναι η
αvαπαρ&oταση τoυ πρoγρ&μματog αντικεiμεvο (οbjοct program). To πρ6-

γραμμα αντικεiμενο εiναι τα δεδoμεvα εv6g μετα-πρoγρd,μματοg. Στη oυν6-

r-εια παρoυoιd,ζoνται τρ6πoι αναπαρdoτασηg τoυ προγρdμματog αντικεiμε-
\:ο σε. βαoικη και μη-βαoικη μoρφη. Ακoλoυθεi η παρουoiαση μιαζ κατηγo-
ρiαg μετα-πρoγραμμ6των, των μεταφραστcbν και η υλoπofηοη τoυq oε
Ρrolog. T6λo9, παρoυοι6ζoνται oι υλoπoιηoειq δr5ο βαoικrilν πρd,ξεων, oι
oπoiεg γlειαζoνται στo μετα-πρoγραμματιoμ6 εφ6ooν τo πρ6γραμμα αντ1-
κεiμεvο αναπαρioταται σε βαoικο69 6ρoυq (ground representation). Στo
Kεφ6λαιo 10 παρουotd;ζεται η 6ρευνα oε 1ιilρο καταoτftoεων. Αρμκ& πα-

ρουαι&ζεται τo θ6μα τηg 6ρευναq oε θεωρητικη β&oη. Aκολουθοr5ν υλo-
ποηoειg 6ρευνα9 oε κατευθυν6μενου9 μη κυκλικo69 και κυκλικo69 γρd,-
φουg' Στη oυν61εια παρoυoιd,ζεται αναλυτικd, η υλoπoiηoη εν69 o6νθετoυ
προβξματog fρευναq 1rbρου καταoτ6oεωv. Στo Kεφ&λαιο 11 παρουoι&ζo-
\ται τα oυoτηματα 1tvd)σηζ. Aρμκ& γivεται μια θεωρητικη παρoυοiαοη των
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oυoτημd,των γV6σηg και παρoυσιd,ζεται η αρχιτεκτoνικη τoυg. Aκoλουθεi η

παρoυσiαση των oυoημ&των γv6σηζ που στηρiζoνται σε if-then καν6νε:-

Tθλοq ακoλουθo6ν παραδεiγματα και η λεπτoμερηq υλοπoiηοη εν6q συση-

μo.og γvrilοηζ. Στο Kεφ&λαιo 12 παρουoι&ζεται η επεξεργαoiα φυoικη:

γλriloοαg. Η Prοlοg διαθθτει ειδικ69 δυνατ6τητε9yια ανcnττυξη αυoτημ6τωτ 
'

επεξεργαoio φro,"ηq γλιbooαg' Aρμκd, γiνεται θεωρητικη παρουoiαoη τoι}

θ6ματo9. Στη ουν61εια παρουσι&ζονται οι Γραμματικ69 oριoτικιilν Προτιi-

oεων (Defir'it" clur'. Grammars), για τιg οποiεg oι Prolοg διαθ6τουν εr'α

βολικ6 oυμβoλιoμ6 για 6κφραoη τουg. Mετ& ακoλουθεi η παρουoiαση σtF'

ντακτικιbν-αναλυτrbν τηg αγγλικηg και τηζ ελληνικηg γλιbooαq υλoποιημi-

νεζ σε Γραμματικ6q oριoτικων Πρoτ&oεων. Στη oυν61εια παρουoι6ζεται η

oημoo,oλoγικη αναπαρd,oταoη των πρoτ0σεων στo λ-λογιoμ6. Tfλοg ακο*

λoυθo6ν παραδεiγματα επεξεργαofαq φυoικηg γλιbooαg'

1.8. Aοκηοειq
Aoκηoη 1

Θεωρεioτε την εξηg πρ6ταoη καν6να τηg Prοlog,

son(X,Y) :- mothe(Y,X), male(X).

η οποiα αντιoτoι1εi oτην ακ6λουθη πρ6ταoη oε λογικη'

son(X,Y) <- mothe(Y,X) n male(X).

Nα γρdψετε τη δηλωτικη και τη διαδικαoτικη 6woια τηq πρ6ταoηζ η;
Prolog.

Aoκηoη 2

Ποια εfναι τα πλεονεκτηματα των δηλωτικrilν γλωooιilν oε oιiγκριoη ψ
τ1ζ προστακτικ69 γλιbooεq ;

Αoκηoη 3

Ποιεg εiναι oι διαφορ6q των απoφθεγματικιilν εξιoιiloεrον τoυ Wirth κcπ

τoυ Kowalski;

Αoκηoη 4

Σε πoιουq μηχανισμοr5g βαoiζεται η Prοlοg;

Aoκηoη 5

Ποια εiναι τα πλεoνεκτηματα η-c Prοlog oτην ανdπτυξη λoγιoμικοti;


