wiczenie 7
Prolog - wprowadzenie

1

Wprowadzenie

1.1 Komentarze
/* To jest komentarz */

1.2 Podstawowe bloki
dotycz¡ce obiektów i relacji pomi¦dzy nimi.

•

Fakty

•

Reguªy

•

Zapytania

dotycz¡ce obiektów i relacji pomi¦dzy nimi.
o dotycz¡ce obiekty i relacje pomi¦dzy nimi.

Programowanie w Prologu skªada si¦ z deklarowania faktów, deniowania reguª i zadawania
zapyta«.

1.3 Deklaracja faktu
nazwaPredykatu(argumenty).

Nazwa predykatu musi zaczyna¢ si¦ od maªej litery. Argumentami predykatu mog¡ by¢ staªe (nazwy
konkretnych obiektów) lub zmienne. Nazwa staªej musi zaczyna¢ si¦ od maªej litery. Nazwa zmiennej
musi zaczyna¢ si¦ od du»ej litery.

1.4 Denicja reguªy
gªowa :- tre±¢.

Gªowa jest predykatem lub koniunkcj¡ predykatów. Tre±¢ jest predykatem lub koniunkcj¡ predykatów. Operatorem koniunkcji jest przecinek (,).

1.5 Zapytanie
?- tre±¢_zapytania.
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J¦zyki i paradygmaty programowania

2

Zadania

2.1
Napisz skrypt w Prologu, w którym:
• zdeniowane s¡ nast¦puj¡ce fakty: Anna jest kobiet¡, Zoa jest kobiet¡, Katarzyna jest ko-

biet¡, Marek jest m¦»czyzn¡, Tomasz jest m¦»czyzn¡, Piotr jest m¦»czyzn¡, Anna i Marek s¡
rodze«stwem, Marek jest rodzicem Katarzyny, Marek jest rodzicem Tomasza,

• zdeniowana jest za pomoc¡ reguªy relacja bycia ciotk¡ na podstawie relacji: bycia kobiet¡,

bycia rodze«stwem oraz bycia rodzicem.

Zapisz w Prologu zapytania:
• Czy Zoa jest ciotk¡ Katarzyny?
• Czy Anna jest ciotk¡ Tomasza?

2.2
Napisz skrypt w Prologu, w którym:
• zdeniowane s¡ nast¦puj¡ce fakty: istnieje bezpo±redni lot z Rzeszowa do Warszawy, istnieje

bezpo±redni lot z Warszawy do Gda«ska, istnieje bezpo±redni lot z Warszawy do Szczecina,

• zdeniowana jest za pomoc¡ reguªy relacja poª¡czenia, gdzie poª¡czenie rozumiane jest jako

bezpo±redni lot lub lot z jedn¡ przesiadk¡.

Zapisz w Prologu zapytanie o:
• wszystkie bezpo±rednie loty z Warszawy,
• wszystkie mo»liwe poª¡czenia.

2.3
Napisz skrypt w Prologu, który pozwala znale¹¢ kolorowanie mapy administracyjnej poªudniowowschodniej Polski (województwa: Lubelskie, Maªopolskie, Podkarpackie, wi¦tokrzyskie. Do kolorowania u»yj trzech kolorów. Spróbuj u»y¢ do kolorowania dwóch kolorów.

2.4
Utwórz baz¦ wiedzy w Prologu dotycz¡c¡ jednostek administracyjnych wybranego województwa, tj.
dotycz¡c¡ powiatów oraz gmin. Nast¦pnie, zadaj¡c odpowiednie pytania sprawd¹ gminy nale»¡ce
do danego powiatu, w jakim powiecie znajduje si¦ dana gmina, itp.

