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PROGRAMAÇAO LOSICA E APLICAÇOES 

RESUMO 

Este 	trabalho tem por objetivo servir de referência inicial 

às pessoas interessadas em Programação Lógica, mostrando os con— 

ceitos básicos necessários para um entendimento de tal 	tipo de 

programação. 

A linguagem de programação lógica PROLOG é usada no desen—

volvimento do presente trabalho. Mostramos algumas aplicações e 

os programas correspondentes, a fim de ilustrar o estilo declara—

tivo de programação deste tipo de linguagens. 



LOGIC PROGRAMMING AND APPLICATIONS 

ABSTRATC 

This work Intende to serve as an initlal reference to those 

interested In Logic Programming, showing the basic concepts for 

an understanging of this type of programming. 

The programming language PROLOG is used In the development 

of trile work. Some applications and the corresponding programs 

are shown in order to Ilustrate the declarative programming style 

of this type of language. 
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INTRODUÇÃO 

Na história dos computadores, podemos ver que eles se desen-

volveram paralelamente à necessidade crescente de cálculos rápi-

dos e exatos da humanidade. Hoje, muitas atividades da sociedade 

moderna não seriam possíveis sem os computadores. Consequentemen-

te, com o advento dos computadores, surgiu a necessidade da 

comunicação entre o homem e a máquina, um processo restrito a 

pequena parte da humanidade, através das linguagens de programa-

ção. 

As primeiras linguagens introduzidas foram as de montagem 

(Assembler), denominadas de baixo nível por se situarem próximas 

ao nível de "hardware". 

Um passo decisivo foi a introdução de linguagens, tais como, 

FORTRAN, PASCAL, COBOL, denominadas linguagens de alto nível por 

estarem mais próximas da comunicação humana. Desde então, surgi-

ram algumas centenas de linguagens de alto nível, algumas das 

quais largamente utilizadas. Essas linguagens têm-se estrutrado 

ao longo das mesmas linhas de idéias, 	caracterizadas pela arqui- 

tetura de Von Neumann. 

Entre as linguagens de alto nível, 	com objetivo de se obter 

linguagens que permitam ao programador especificar "o quê" e não 

necessariamente "como" o programa deve ser executado, surgiram as 

linguagens declarativas, dentre as quais a Programação Lógica. 

Estamos hoje na quarta geração de computadores. Uma geração 

de computadores surge quando uma inovação tecnológica permite a 
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Construção de máquinas multo superiores hs existentes. Essas 

Inovações nasceram, até agora, da evolução na área de "hardware", 

a quinta geração, porém, deverá acontecer através de uma pro-

funda transformação na área de "software". Programação Lógica é 

uma das linguagens candidatas a ajudar nesta transformação. 

A Programação Lógica investiga o uso da lógica como um 

formalismo computacional, expandindo desse modo o campo das apli-

cações de lógica em Ciência da Computação. 

Um programa em lógica é um modelo de um determinado problema 

ou situação expresso através de um conjunto de sentenças lógicas. 

O ponto fundamental da Programação em Lógica consiste em 

identificar a noção de computação com a noção de dedução. Mais 

precisamente, a maioria dos sistemas de Programação Lógica redu-

zem a busca de respostas corretas h pesquisa de refutações (uma 

dedução de uma contradição), a partir das sentenças do programa e 

da negação da consulta. Esses sistemas, estudados em Prova Auto-

mática de Teoremas e em resultados de Programação Lógica mostram 

como extrair respostas corretas de refutação. Essas respostas não 

se limitam apenas a indicar que uma suposição acerca da informa-

ção contida no programa é falsa ou verdadeira, mas exibe informa-

ção extrarda do programa, e pode vir acompanhada de uma explica- 

ção sobre como foi obtida, 	expressa em termos da refutação que a 

gerou. 

A 	idéia de usar lógica como um formalismo executável 	em 

computador, explorada principalmente por Kowalski e Hayes, 

recebeu grande impacto como advento da linguagem PROLOG, proje-

tada e implementada por Colmerauer e seu grupo de inteligência 

Artificial (IA), quando resultados de pesquisas nesse campo per- 
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mitiram que se identificasse uma linguagem capaz de usar 	lógica 

para fazer deduções, raciocinar e tirar COhclusbee. 

Dizemos, 	desta maneira, que PROLOG é uma linguagem declara- 

tiva, pois evita que o programador descreva procedimentos para 

obter a resolução de um problema, 	permitindo que expresse decla- 

rativamente apenas 	a estrutura lógica do problema através de 

termos, fórmulas atômicas e cláusulas. 

Em 1981, 	os japoneses anunciaram o in(clo de uma pesquisa 

determinada a produzir um computador de quinta geração. A adoção 

de Linguagens Lógicas para desenvolver o projeto de quinta gera- 

ção tem aumentado o interesse da comunidade clentrfica, 	tanto na 

linguagem PROLOG quanto na sua implementação. 

O presente trabalho, que não possui o cunho criativo de um 

trabalho original, tem por propósito servir de referência inicial 

a pessoas interessadas em Programação Lógica, mostrando conceitos 

básicos, necessários para um entendimento deste tipo de programa-

ção. 

Existem, hoje, vários dialetos de PROLOG, diferindo na sin-

taxe e nas facilidades dispon(vels. 

O dialeto que usamos para apresentar PROLOG denomina-se 

'micro-PROLOG", que foi desenvolvido e implementado por Mac-Cabe 

em 1981 para trabalhar em microcomputadores de 8 e 16 bits. Esses 

computadores incorporam processadores Z-80, rodando com sistema 

operacional CP/M ou processadores com sistema operacional MS-DOS. 

Várias implementações de PROLOG para microcomputadores estão 

sendo comercializadas, entre elas, o micro-PROLOG 	destaca-se 

por ocupar apenas 18 Kb em microcomputadores de 8 bits. Este 
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interpretador possui duas sintaxes: a interna de micro-PROLOG, e 

Uma mais amigável, chamada SIMPLE, que usamos neste trabalho. 

Considerando que os micros de 8 Dite serão usados por bas-

tante tempo em estabelecimentos educacionais no Orasil, e a 

facilidade com que micro-PROLOG pode ser apresentado para os 

estudantes que iniciam os trabalhos com esta Linguagem Lógica de 

programação, escolhemos micro-PROLOG para ser utilizado no pre-

sente trabalho. 

No Capítulo I, apresentamos um resumo da história das lin-

guagens de programação, que começa com a programação em linguagem 

de máquina e se estende até a Programação Lógica. 

Nos Capítulos II e III, apresentamos conceitos básicos do 

Cálculo Proposicional e Sistemas de Resolução, necessários a um 

entendimento da Programação Lógica. 

No Capítulo IV, descrevemos a linguagem de programação 

PROLOG, incluindo suas facilidades extra-lógicas mais comuns. 

No Capítulo V, 	apresentamos, 	em detalhe, a única estrutura 

utilizada em micro-PROLOG, 	que é a estrutura de lista. Operações 

e classificação em listas são mostradas como exemplos. 

O Capítulo VI contém exemplos do uso de PROLOG para manipu-

lar estruturas de dados, como árvores e grafos. 

No Capítulo VII, mostramos como PROLOG pode ser utilizado na 

análise sintática de sentencas da linguagem natural. 

Finalmente, apresentamos nossas conclusões e o apêndice, que 

trata de Programas Predefinidos. 



CAPFTULO I 

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO 

1. INTRODUÇÃO 

As linguagens de programação são conjuntos de instruções que 

surgiram da necessidade de comunicação entre o homem e o computa —

dor. 

Até agora, 	tudo que é feito por um computador convencional, 

baseia — se no reconhecimento pela máquina, de dois estados 

ligado (1) ou desligado (0). E possrvel criar unidades maiores 

pela manipulação de grupos dessas unidades básicas. 	Aos Is e Os 

chamamos de d(gitos binários, ou bit. Ao agrupamento desses 

drgitos denominamos de código binário. Esse código é o que se 

utiliza na linguagem de máquina. 	Um código binário em linguagem 

de máquina representa uma instrução que o computador pode reco—

nhecer e executar. 

1.1 HISTÓRICO 

Desde que surgiram, as linguagens de programação tiverem sua 

evolução cada vez mais crescente, na busca de uma melhor comuni—

cação com o usuário. Podemos resumir esta evolução, enquadrando 

as linguagens de programação nas quatro fases das gerações de 

computadores: 
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1.1.1 LINGUAGENS DA PRIMEIRA GERAÇÃO 

O sistema de programação tornou-se necessário quando, no 

final 	dos anos 40, 	apareceram os primeiros computadores. O 

processo era feito diretamente, ou seja, na linguagem de máquina. 

Os dados eram inseridos por melo de chaves localizadas no painel 

de controle do computador, sendo visualizados através de lâmpa-

das. 

Considerando que a máquina s6 entende a notação binária, 

ficava extremamemte dlf(cil e cansativo programá-la uma vez que 

os dados e endereços são representados por palavras (sequenclas 

de Os e Is) cujo comprimento varia de um computador para outro. 

As 	linguagens de máquina são caracteristicas da primeira geração 

de computadores. 

1.1.2 LINGUAGENS DA SEGUNDA GERAÇÃO 

Numa tentativa de melhorar a maneira de programar, procurou-

se modificar a instrução binária original de modo que a cada uma 

delas fizesse equivaler uma abreviação da palavra que descrevesse 

a sua função. 	A tal abreviação chamamos de mnemônicos (palavras 

que facilitam a memorização), tais como SOMA (ADD) ou SUBTRAÇA0 

(SUB). Surgiu assim, por volta de 1950, uma nova maneira de 

comunicação denominada 	linguagem "Assembly", também conhecida 

como Assembler. 

Gomo o computador não está adequado a receber essas instru- 

ções, 	foi criado um programa denominado montador, 	cuja função é 

transformar esses menemênicos em códigos binários. 

Com o Assembler, 	a programação ficou mais fácil, sé que, a 
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As 	linguagens imperativas têm sido voltadas para a arquite- 

tura do computador convencional de Von Neumann. Essa Influência 

pode ser vista nas três características bem definidas das lingua-

gens imperativas: variáveis, operação de atribuição e repetição. 

Exemplos dessas linguagens, que São características da ter-

ceira geração de computadores, são: FORTRAN, COBOL, ALGOL, 

PASCAL, ADA, BASIC, PL/I, etc. 

A partir daí foram desenvolvidas linguagens orientadas para 

problemas específicos como, por exemplo, RPG (Report Program 

Generator), 	ICES (Integrated Civil Engineering System). São lin- 

guagens que permitem h um profissional especializado solucionar 

problemas com maior eficiência, e precisão, isso porque 	a lingua- 

gem não exige mais do que os seus conhecimentos específicos 	da 

área do problema em questão, 	sem o que o profissional teria que 

possuir uma profunda experiência em programação. 

	

Por 	serem muito especializadas, 	essas linguagens são 	pouco 

flexíveis em termos Co seu espectro de aplicação. Também são 

muito dependentes da máquina para a qual 	foram originalmente 

desenvolvidas, o que prejudica a sua portabilidade para outros 

sistemas. Em compensação, oferecem ao usuário maior eficiência de 

execução e facilidade de uso para as aplicações às quais se 

destinam. 

Dentro dessa categoria incluem-se as linguagens conversaclo- 

nais que, 	em sua maioria, 	originaram-se dos grandes sistemas 

computacionais de "time-sharing" (que permitem a vários usuários 

executarem programas concorrentemente num mesmo computador e 

interagirem com os 	programas durante a sua execução). Destinadas 
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. Aplicações fáceis e rápidas de alterar e custo de 

manutenção reduzido; 

. Minimização dos problemas de depuração; 

. Fácil utilização. 

Muitas linguagens de quarta geração sa.o dependentes de um 

Banco de Dados e de seu dicionário de dados. O dicionário, em 

alguns casos, 	tem evoluido em facilidades que podem representar 

mais do que dados. Ele pede as informações relativas às aplica—

ções incluindo: 

— Telas 

— Formatos de relatórios 

— Estruturas de diálogos 

— Controle de segurança 

— Relacionamento lógico entre valores de dados 

E aconselhado um estudo criterioso para escolha da linguagem 

de quarta geração a ser utilizada. Alguns aspectos devem ser 

considerados, tais como: Facilidade e eficiência na utilização; 

sua integrabllidade com os demais "software; a assistência ofe—

recida aos usuários pelo fornecedor, etc. 

Como exemplos de linguagens de quarta geração temos, entre 

outras: FOCUS, IDEAL, INTELLECT, MANTIS, MIMER, ACABAS, ODE, SOL. 

1.2 LINGUAGENS DECLARATIVAS 

Até hoje, a maioria das linguagens de programação existentes 

tem—se estruturado ao longo das mesmas linhas de idéias, caracte' 
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de maneira preferencial tem Inclurdo os tres campos de IA (Siste— 

mas Especialistas, 	Robótica e Linguagem Natural) no conjunto de 

temas a pesquisar dentro dos pianos de quinta geração, e escolheu 

para o desenvolviento dos trabalhos uma linguagem lógica de 

programação. 

1.3 INTRODUÇÃO 	PROGRAMAÇÃO LDGICA 

Na determinação das gerações de computadores, cada geração 

surge quando uma inovação tecnológica permite a construção de 

máquinas muito superiores às existentes. Até os dias de hoje, 

todas as quatro primeiras gerações de computadores nasceram de 

evoluções na área de "hardware'. A quinta geração, entretanto. 

deverá surgir de uma profunda transformação na área de 

"software, com o surgimento da Progamação Lógica. 

Lógica, segundo os livros de filosofia, é a disciplina que 

estuda a forma de usar relações entre objetos para julgar e 

raciocinar. Julgar é confirmar ou negar uma afirmação. Raciocinar 

é tirar de dois ou mais julgamentos um outro que deles decorre 

necessariamente. 

O objetivo da Programação Lógica é fazer com que se possa 

programar diretamente usando a lógica, onde os comandos são rela —

ções de forma restrita, chamadas cláusulas. A execução de tal 

programa é uma dedução lógica (adequadamente controlada) derivada 

das cláusulas que formam o programa. 

A Programação Lógica investiga o uso da lógica como um forma— 

lismo computacional, 	com um estilo de programação que é chamado 
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de programação declarativa ou não procedimental. 

Um programa em lógica, 	num sentido mais amplo é um conjunto 

"P" de sentenças, que representam os axiomas de uma teoria. Criar 

um programa em lógica envolve (Casanova-87): 

- definir uma 	lógica de primeira ordem cujos sfmbolos não 

lógicos correspondem a conceitos importantes do problema. 

- definir um conjunto de sentenças (da linguagem escolhida), 

que captura a estrutura lógica do problema. 

A distinção entre Programação Lógica e outras aplicações da 

Lógica em Ciência da Computação está no fato de a programação em 

lógica incluir os conceitos de resposta e as técnicas para ex-

trair respostas de deduções. 

O desenvolvimento atuai da programação em lógica tem por 

base o trabalho pioneiro de Robinson e outros sobre prova auto-

mática de teoremas (Robinson-70), que possibilitou a criação de 

sistemas para decidir parcialmente se uma sentença é consequência 

lógica de outras. Teve também influência os trabalhos pioneiros 

de Kowalski nos quais introduziu uma interpretação procedimental 

para conjuntos de cláusulas. Esses trabalhos favoreceram o desen-

volvimento e o entendimento de um programa lógico em cláusulas. 

(Kowalski -74) 

1.4 PROGRAMADA° EM LÓGICA DE PRIMEIRA ORDEM 

Informalmente, uma sentença é uma fórmula sem variáveis 

livres. 	Definimos então um programa em lógica de primeira ordem, 

ou simplesmente um programa em lógica como um conjunto de senten-

ças. Uma resposta a um programa lógico será correta quando o 
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conjunto de sentenças implicar logicamente a consulta realizada. 

Um programa em lógica pode ser visto como um banco de dados 

tradicional, exceto que sua consulta é um processo de dedução. 

Uma das características de Programação Lógica é a noções de 

consulta e resposta. 	Podemos dessa maneira definir algoritmica- 

mente tanto uma função quanto a sua inversa, por exemplo, ao 

elaborarmos um programa para cálculo do fatorial de um ndmero 

estaremos também dando possibilidade ao usuário de obter o ndmero 

cujo fatorial é dado. 

Consultas elementares são aquelas expressas por fórmulas sem 

varldvels livres. Este tipo de consultas ou não têm respostas 

corretas, 	ou tem apenas uma resposta correta, que é a substitui- 

ção vazia. 	Tais consultas capturam apenas a situação típica de 

prova automática de teoremas: dada uma sentença O, testar se O é 

um teorema ou não de um conjunto de sentenças. 

A inexistência de uma resposta correta deve ser entendida 

como "Q não é consequência lógica de P", e o fato de a substitui-

ção vazia ser uma resposta correta deve ser entendido como "Q é 

consequência lógica de 12". Por exemplo, considere: 

"PROGRAMA FIGURAS GEOMÉTRICAS" 

Lados (quadrado 4) 
Lados (retangulo 4) 
Lados (triangulo 3) 
Lados (haxagono 6) 
Lados (losango 4) 
Lados-iguais (quadrado) 
Lados-iguais (losango) 
Angu los-iguais (quaOrado) 
Angulos- iguais (retangulo) 
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Inspecionando as cláusulas acima, vemos que duas delas podem 

ser unificadas com a negação da pergunte. Então de (II) C (v1) 

obtemos: 

(vil) "Homem (Maria) 

uma tentativa que não gera a cláusula vazia. De (111) e (v1) 

Obtemos 

(vil—a) "Mulher (Maria) 

Resolvendo (v) com (vi—a) obtemos 

(vil) o 

Dessa forma obtemos a cidusula vazia que indica que a nega—

ção de nosso objetivo produz Ume contradição, provando que Maria 

é um ser humano. 

Um passo Importante para implementação de sistemas de refu—

tação baseados em resolução é a existência de um algorftmo de 

unificação que permita encontrar uma unificação geral caso ela 

exista, para um conjunto de expressões simples. Mostra—se que 

esse algorftmo é correto. 

Dessa forma, todos os estudos em torno do sistema de resolu—

ção permitiram a construção de linguagens lógicas de programação 

em geral e PROLOG em particular. 
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7, OPERAÇOES EM BASE DE DADOS 

CL 

ADD 

DEI 

KILL 

Essas primitivas permitem adicionar e delatar cláusulas da 

área de trabalho do usuário, durante a execução do programa. 

ADD 

.ADD (<sentença>) 

adiciona a sentença como a Última para essa relação. 

ADD <int> ((sentença>) 

adiciona a sentença após a sentença na posição <int> dessa rela—

ção. 

DELETE 

DELETE ((sentença>) 

deieta a sentença. 

DELETE (<nome sentença>) <int> 

deleta-a sentença que está na posição <int>. 
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KILL 

K1LL (<nome-'relação>) 

deleta todas as relações especificadas por "nome". 

KILL ali 

delata todas as sentenças da área de trabalho. 

6. PROCEDIMENTOS DE BIBLIOTECA 

SAVE 

SAVE (<nome—arq)) 

salva todo o "workspace no arquivo dado. 

SAVE não apaga os programas salvos do "workspace". Automati— 

camente, 	ela abre um arquivo para escrita e então fecha, no caso 

de salvamento sem problemas. 

LOAD 

LOAD (Cnome — arq5) 

carrega o programa do arquivo dado. 

Esse programa lê o arquivo do disco e adiciona todas as 

cláusulas do arquivo no "workspace" ou no módulo atualmente aber — 

to. 
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ON 

ON (_X J.) 

verifica se _X é um elemento da lista _L. Por exemplo: 

Is ON(d (a b c d e)) 
YES 

Is (ON(a (b c d e)) 
NO 


