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Resumo

Analisamos a proposta de automação de lógica temporal linear discreta apresentada por
Abadi e Manna. e sugeridos uma modificação a este método. Esta proposta pode ser vista
como uma extensão da linguagem Prolog para aceitar os operadores próximo., sempre e
eventualmente da lógica temporal. O método modificado foi implementado em Prolog e
os principais aspectos desta implementação são discutidos. Por último., consideramos o
problema de usar este método para lógica temporal ramificada.

A Temporal Logic Automation

Abstract

The Abadi and ~1anna 's proposal for discrete linear temporallogic automation is analysed.
and a modification of it is suggested. This proposal can be viewed as a Prolog language
extension to accept the temporal logic operators next, ever and finally. The modified
method has been implemented in Prolog, and its main issues are discussed. The problem
of using this method for branched temporallogic is also considered.
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Resumo: Analisamos a proposta de automaçào de lógica temporal linear discreta

apresentada por Abadi e Manna, e sugeridos uma modificaçào a este método. Esta pro-

posta pode ser vista como uma extensão da linguagem Prolog para aceitar os operadores

próximo, sempre e eventualmente da lógica temporal. O método modificado foi implemen-

tado em Prolog e os principais aspectos desta implementaçào são discutidos. Por último.

consideramos o problema de usar este método para lógica temporal ramificada.

Abstract: The Abadi and Manna's proposal for discrete linear temporallogic auto-
mation is analysed, and a modification of it is suggested. This proposal can be viewed as

a Prolog language extension to accept the temporallogic operators next, ever and finally.
The modified method has been implemented in Prolog, and its main issues are discussed.

The problem of using this method for branched temporallogic is also considered.

1 Introdução

Nos últimos anos, têm sido apresentadas várias propostas de automação de lógica modal e

lógica temporal. Estas propostas, normalmente, ou apresentam boa generalidade mas são

de difícil implementaçào, ou são implementáveis mas bastante restritas. Vamos analisar

aqui uma proposta que Martín Abadi e Zohar Manna apresentaram [Abadi 89] e que foi

modificada e implementada por nós [Souza 92] .Esta proposta, embora limitada, atende

satisfatoriamente a especificação de sistemas através da lógica temporal linear .
Inicialmente, iremos apresentar o método teoricamente. nos detendo com algum de-

talhe nas modificações introduzidas. Descreveremos depois a implementação realizada.

Discutiremos o porquê do método não poder ser estendido para lógica temporal ramifica-

da e concluiremos com uma avaliação do método e do trabalho realizado.

2 Lógica Temporal Linear

Lógica temporal é uma lógica modal para tratar problemas relacionados com o tempo. Em

lógica temporal, um ou mais mundos possíveis de lógica modal [Hughes 68] podem estar

associados a cada instante de tempo. No caso de um único mundo possível estar associado

a um instante de tempo, tem-se a lógica temporal linear, caso contrário, tem-se-a lógica

temporal ramificada. Os instantes de tempo podem ser considerados como uma grandeza

física discreta ou como intervalos de tempo [Lamport 83], obtendo-se a lógica temporal
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discreta ou baseada em intervalos. respectivamente. O método que vamos analisar se
destina a lógica temporal linear discreta. Consideraremos mais tarde o problema de
tentar estender este método para lógica temporal ramificada discreta.

Em lógica temporal linear , definimos o sucessor imediato de um mundo w associado
ao instante to como o mundo associado ao instante t1, tal que t1 é o instante de tempo
seguinte a to. Em lógica temporal ramificada, definimos os sucessores imediatos de um
mundo w associado ao instante to como os mundos associados ao instante t1, dentro do
ramo que inicia em w, tal que t1 é o instante de tempo seguinte a to.

Em lógica temporal, a relação de acessibilidade é definida de forma que cada mundo
acessa os seus mundos sucessores imediatos e a relação é fechada segundo a transitividade
e refiexividade. Definimos três operadores para lógica temporal linear:

Próximo: A fórmula O A será verdadeira em um mundo w se A for verdadeira no mundo
sucessor imediato de w.

Sempre: A fórmula OA será verdadeira em um mundo w se A for verdadeira em w e em
todos os mu~dos sucessores de w ( ie. em todos os mundos acessados por w) .

Eventualmente: (ou finalmente) .-\ fórmula OA será verdadeira em um mundo w se A
for verdadeira em w ou em um dos mundos sucessores de w ( ie. em pelo nemos um
mundo acessado por w).

Além destes operadores usaremos a abreviação Ok, com h. ~ O, para representar uma
cadeia de k operadores O .

O método considera que todos os mundos do modelos possuem o mesmo domínio e
que a atribuição de valores às variáveis será também a mesma em todos os instantes
de tempo. O método fará uso da propriedade de distribuição do operador O sobre os
conectivos lógicos na lógica temporal.linear:

O(A /\ B) = OA /\ OB

3 O Método

O método requer que a especificaçào do problema sendo tratado seja colocada em forma
de cláusulas, que são análogas a cláusulas de Horn [Casanova 87], e o seu funcionamento
é analogo a uma resolução convencional [Robinson 65], ou seja o método pode ser visto
como uma extensão da linguagem Prolog [Clocksin 87]. Teremos uma base de cláusulas
e um gol a ser resolvido. O método tenta resolver o gol em vários in~tantes de tempo, a
partir do instante 0, ou seja, dado um gol G, ele tenta resolver o gol O'G com i variando a
partir de 0. A cada sucesso ele imprime a instanciação de variáveis, (}i, obtida para aquele
instante de tempo. Poderíamos também modificar o método para imprimir mais de uma
solução para cada instante de tempo.

São aceitos dois tipos de cláusulas: cláusulas iniciais e cláusulas permanentes. As
primeiras são válidas (ie. podem ser usadas em uma inferência) apenas no instante de
tempo inicial (t = 0), as últimas são válidas em qualquer instante de tempo. Apresentamos

abaixo a sintaxe das cláusulas e as fórmulas que elas representam.



Tipos de cláusulas:

1 ' 1 t sintaxe: E +-- AI, An
.c ausu as llllclals:

representam: VXl ...Vxm(A1 A. ..A An :) E) em t = O

, 1 t t sintaxe: E -Ç= AI, ..., An
.causu as permanen es:

representam: VXl ...VxmD(Al A. ..A An :) E} em t = O

Onde cada Ai ou E é da forma Ok P, p é um predicado, e as variáveis xl, Xm são

todas aquelas que ocorrem nas cláusulas. Também fazem parte da linguagem as cláusulas

objeti,"o, que representam gols ou resolventes, estas cláusulas tem a mesma sintaxe do

corpo das cláusulas iniciais ou permanentes. Representaremos por ., a cláusula objetivo

vazIa. J
Além destes tipos de cláusulas são consideradas duas extensões ao método: ocorrência

do operador D na cabeça de cláusulas iniciais e a ocorrência do operador O no corpo das

cláusulas iniciais ou permanentes. Logo. poderíamos ter a seguinte cláusula:

Dp +-- a.O(O(b}.Oc,OO(d,OOOe}),OOf

A apresentação original da abordagem apresenta inicialmente as cláusulas como defi-

nidas acimas e só depois considera as duas extensões. Apresentaremos aqui o método já

estendido de forma a economizar espaço.

3.1 Pré-Processamento

N a ,'erdade a extensão para incluir o operador D na cabeça de cláusulas iniciais é tratada

desmembrando-se estas cláusulas em duas novas cláusulas. Este mecanismo faz uso da

facilidade do método de tratar predicados rígidos. Estes predicados têm a mesma avaliação

em todos os mundos, logo eles podem ser avaliados em qualquer instante de tempo.

Vejamos como é feito este desmembramento:

cláusula original: DE +-- AI, ..., An

I ' 1 d b d t r(xl,. ..,Xm) +-- Al,...,An
C ausu as esmem ra as:

E ( )-Ç= r XI, ..., Xm

Onde XI. ..Xm são as variáveis que ocorrem tanto na cabeça (E) como no corpo (AI, ...,

An) da cláusula.

Vamos provar que as cláusulas desmembradas realmente implementam a mesma se-

mântica que a cláusula original: A cláusula original expressa que se os objetivos presentes

em seu corpo (AI, ..., An) puderem ser satisfeitos no instante O, então o objetivo na
cabeça ( E) vale em todos os instantes de tempo. A primeira cláusula do desmembramento

expressa que se o corpo (AI, ..., An} puder ser satisfeito no instante 0, então o predicado

r(xl, ..., Xm) vale no instante 0. Como o predicado r(xl, ..., Xm) é rígido, se ele vale no

instante 0, ele vale em todos os instante de tempo. A segunda cláusula do demembramento

expressa que se o corpo r(xl, ..., Xm) vale no instante t então o predicado E vale neste

mesmo instante. Ou seja, a cláusula original e as duas cláusulas desmembradas realmente

expressam a mesma propriedade. I



Outra modificação que deve ser feita nas cláusulas antes da aplicação do método é a
simplificação das ocorrências do operador O pelas regras abaixo:

51 :O(OAl,...,OAn} =OA1, OAn
52: 00A = 00A

53:0(Al'...'An)=OAl,...,OAn

Estas simplificações devem ser realizadas tanto antes do início do processamento. como
toda vez que um novo resolvente é gerado. Com isto, garantiremos que o corpo das
cláusulas e os resolventes seguirão a sintaxe definida pelas regras de formação abaixo:

CORPO-+ TERMO
CORPO-+ TERMO. CORPO

TERMO-+ O( CORPO )
TERMO-+ OBJETIVO

OBJETIVO-+ Ok ATÔMICO

OBJETIVO-+ ATÔMICO

Onde ATÔMICO são fórmulas atômicas, ou seja, predicados.

3.2 Regras de Inferência

Temos oito regras de inferência a considerar, cada uma delas resolve uma configuração
de acordo com três alternativas: se o próximo objetivo a ser resolvido está no escopo
de algum operador 0 ou não, se vamos usar uma cláusula inicial ou permanente, e se a
cabeça da cláusula é um predicado rígido ou não.

Representaremos por OA, I um gol, onde o próximo objetivo a ser considerado é A.
que não está no escopo de nunhum operador 0, e I são os demais objetivos do gol. Re-
presentaremos por O(A, a), I um gol, onde o próximo objetivo a ser considerado é A.
que está no escopo de um operador 0, a são os demais objetivos no escopo do operador
0, e I são os demais objetivos fora o escopo daquele operador. Pelas regras de simplifi-
cação mencionadas acima, podemos ver que as demais formas de gol poderão sempre ser
colocadas em uma destas formas.

Representaremos por E +-- ,8, E.{= ,8, Er +-- ,8 e Er .{= ,8 as cláusulas iniciais e
permanentes, onde E é a cabeça, Er é a cabeça tal que é sabido que ela é formada por
um predicado rígido e ,8 é o corpo da cláusula.

Teremos então as seguintes regras de inferência. onde G é o gol, C e a cláusula consi-
derada, tal que sua cabeça (E ou Er) unifica com o próximo objetivo do gol, sendo (J um
unificador mais geral entre eles, e R será o resolvente gerado:



regral: G=OkA,; regra 5: G=O(OkA,a),1
C = O) B +-- a C = 0) B +-- 13
R = (13,1)0 se k = j R = (3.0j-ka,I)0 se k ~ j

regra 2: G = ok A, j regra 6: G = o(okA. a), /
C = O)Br +-- 8 C = O)Br +-- ,8

R= (13,1)0 R= (3.0a.I)(}

k '""' kregra 3: G = 0 A,í regra I: G = 0(0 A,a),1

C = 0) B -{= 8 C = 0) B -{= 13

R = (ok-j3.!,)0 se k ~ j R = (O(ok-j8, a), 1)0 se k ~ j

R = (0(8, o)-ka)./)(} se k < j

regra 4: G=OkA,/ regra8: G=O(OkA.a),/'
C = 0) Br ~ 8 C = 0} Br -{= 13

R = (013,1)(} R = (03,Oa),I)(}

As regras I, 2, 3, 5 e 7 são apresentadas no artigo original [Abadi 89]. Dentre estas

tomaremos as regras I e i como ilustração de funcionamento. ,\ regra 6 não é apresentada

no artigo original, mas o mesmo mecanismo usado para derivar a regra 2 a partir da regra

I pode ser usado para gerar a regra 6 a partir da regra 5.
Quanto as regras 4 e 8 elas são originais, embora seja apresentado no artigo de Abadi

e Manna um mecanismo de reescrita de gols e de cláusulas que substitue a aplicação

destas regras. O problema com este mecanismo de reescrita é que ele não pode ser

aplicado no início do método, como um pré-processamento. mas apenas no momento de

uso de inferências em que seja verificado que o predicado do próximo objetivo, com seus

parâmentros, são rígidos. Neste ponto o método original aplicará a reescrita do gol e

da cláusula sendo usada. Em vista disto, preferimos incluir mais regras de inferência,

deixando o funcionamento do método completamente homogêneo.

De forma a ilustrar o funcionamento geral do método. vejamos algumas regras: A
regra I pode ser vista como uma extensão da regra convencional de resolução, de forma
a tratar os operadores 0. A derivação para criar as regras 2 e 6, partem do princípio que
um predicado rígido pode ser avaliado em qualquer instante de tempo, logo o número de
operadores 0 que o precedem é irrelevante.

A regra 7, assim como as demais regras para cláusulas permanentes, partem do

princípio que tanto o corpo como a cabeça destas cláusulas podem ser avançados n ins-

tantes de tempo para permitir a unificação. Por outro lado, os termos no escopo do

operador O também podem ser avançados. A escolha de qual deles avançar visa evitar o
aparecimento de um número k negativo na abreviação ok.

Vamos apresentar agora a justificativa de funcionamento para as regras introduzidas:

Na regra 4 ao unificarmos os predicados A e Br, que são rígidos, não precisamos avançá-

los no tempo e podemos ignorar a quantidade de operadores 0 que os precede. Esta

unificação também não irá fixar em que instante de tempo o corpo da cláusula (.8) deve

ser unifcado, isto fica; transparente no resolvente pela aplicação do operador O a este

corpo.



N a regra 8 ao unificarmos os predicados A e Br, também não avançamos no tempo nem
a cláusula sendo usada nem parte do gol, e nem consideramos a quantidade de operadores
o. Esta unificação também não fixará nem o instante de tempo do restante do gol, nem
o do corpo da cláusulas. que permanecem independentes, o que fica expresso pelos dois
operadores O no resultante gerado.

3.3 Ordem de Avaliação

Embora o método possa ser considerado como uma extensão da linguagem Prolog, a
ordem de avaliação dos objetivos do corpo não é da esquerda para direita. Quando
avaliando um resolvente temos que considerar primeiro o objetivo da forma ok P, onde
p é um predicado, mais à esquerda dentro da conjunção mais a esquerda do resolvente.
Ou seja, no resolvente abaixo. o primeiro objetivo a ser avaliado é aquele que encontra-se
sublinhado.

O(Oa. b. OOc),Qd, O(e, OOOf),g

Esta ordem na avaliação dos termos é importante, pois, sem ela, seria necessário incluir
informações adicionais nos resolventes. Vejamos um exemplo, no qual a necessidade deste
mecanismo fica clara. Suponha que temos as cláusulas C1 e C2 abaixo e o resolvente Go.

C1 = Oq +-
C2 = OOOp +-

Go = O(O(p),q)

Seguindo a ordem estabelecida acima teríamos em t = O a seguinte resolução:

G1 = 00(p) .C1
G2 = O(Op) .pelas regras de simplificação
G3 = ..C2

Seguindo a ordem da esquerda para direta teríamos em t = o:

G~ = ok q ,o ~ k ~ 3 .C 2
G~ = ..C1

Ou seja, no segundo caso, ao fazermos a resolução do predicado q que estava no escopo
de dois operadores O em um instante t1 devemos fixar o mesmo instante de tempo para a
avaliação dos demais objetivos que se encontram no mesmo escopo que q, e devemos limitar
a variação dos objetivos no escopo do operador O mais externo no intervalo [to,t1], onde
to é o instante onde o resolvente todo estava sendo avaliado. Por outro lado, no primeiro
caso, ao seguirmos a ordem definida acima, as informações adicionais não precisam ser
usadas.

3.4 Exemplo

Vejamos um exemplo de especificação através deste método: Suponha que queremos mo-
delar um par produtor-consimudor, e queremos verificar se para uma dada sumilação será
necessário o uso de uma pilha ou não.



Para isto usamos as seguintes cláusulas:

a/oca-pi/ha(P) +-- <>(usa-pi/ha).
usa-pilha ~ área( ocupada), dado( disponível).
Oárea(vazia) ~ área( vazia), dado(não-disponíve/).
Oárea(ocupada) ~ área( vazia ). dado( disponível), pega-dado.
Oárea(ocupada) ~ área( ocupada), consumidor( ocupado).
Oárea(vazia) ~ área( ocupada ). consumidor( livre), consome-dado.

E o seguinte gol:

a/oca-pilha(P I LH A).

A primeira cláusula aloca no instante O uma pilha, caso tenha sido detectado que
ela será necessária. A segunda cláusula; define que a pilha será necessária se em algum
momento acontecer da área de trabalho estar ocupada e ter mais um dado disponível. .\s
outras cláusulas definem o funcionamento da área de trabalho.

4 Implementação

A nossa implementação foi feita em Prolog (Clocksin 87], de forma que a escolha de
qual cláusula usar em uma inferência e a tentativa de tomar uma nova cláusula, caso
a anterior não tenha levado a uma solução, fique completamente por responsabilidade
da linguagem. Ao longo deste texto, chamaremos os predicados da; linguagem Prolog de
procedimentos, de forma a evitar confusão entre predicados Porlog e predicado da lógica
temporal. O usuário interage com o sistema através de dois procedimentos: entra e
consul ta. O primeiro é responsável pela tradução das cláusulas para a representação
interna e o segundo inicia; uma consulta.

Internamente as cláusulas são representadas através do procedimento clausula, que
tem três parâmetros: o primeiro é a cabeça da cláusula, o segundo é o átomo <-- ou o
átomo <==, selecionando se a cláusula é inicial ou permanente, e o último é uma lista com
os objetivos do corpo da cláusula.

Os termos do corpo e da cabeça da cláusula da forma Okp(. ..), onde p(. ..) é um
predicado, são representados como K .p ( ...) , onde K é a quantidade de operadores O que
precedem o predicado p(. ..). Na lista que representa a conjunção que forma o corpo da
cláusula, os termos da conjunção da forma Okp(. ..), são representados como termos desta
lista. Já os termos da forma <>( a ), onde a é uma conjunção mais interna, são representados
por um termo na; forma' <> ' (L) , onde L é a lista que representa; a conjunção a. Logo,

dada a cláusula; abaixo, usaríamos o procedimento entra como indicado e teríamos a

seguintes representação:

cláusula: OOp(X, a) ~ q(Y), O<>(r(X, Y), Os(Z)), OOOt(Z)

entrada: entra«o o p(X.a) <== q(Y).o <>(r(X.Y).o s(Z)),o o o t(Z)))

representação: clausula(2.p(X.a),<==,[O.q(Y),<>([1.r(X.Y).2.s(Z)]).3.t(Z)])

O procedimento consul ta que realiza a consulta recebe dois argumentos: o gol G a
ser resolvido e a lista; L de variáveis a ser impressa a cada resolução. A partir de i igual a



o, enquanto o usuário não interromper, o procedimento gera o gol OIG e tenta resolvê-lo
aplicando as regras de inferência. Se isto for bem sucedido, é impressa a lista de variáveis
L com a instanciação de variáveis obtidas para o instante i. Feito isto, ou caso não tenha
sido encontrada uma solução para o valor atual de i. tomamos i = i + I e continuamos o

processo.
Durante o processo de resolução, o resolvente é mantido como uma lista, no mesmo

formato que o corpo de uma cláusula, e é ordenado de forma que o seu primeiro objetivo
seja sempre o próximo que deve ser resolvido. Na aplicação de uma regra de inferência. a
inclusão de novos termos no resolvente, deve ser feita de forma a manter esta ordenação.

São usados dois procedimentos que aplicam a próxima regra de inferência: infere
e einfere. .-\mbos recebem a lista que representa o resolvente atual (ou parte deste
resolvente) e aplicam uma regra de inferência, considerando o primeiro elemento desta
lista~ e gerando um novo resolvente. A diferença entre eles é que infere assume que
o próximo elemento a ser considerado não está no escopo de um operador O, enquanto
einfere assume que o próximo elemento está no escopo de um operador o.

Os procedimentos infere e einfere são formados por várias cláusulas Prolog, onde
cada uma delas implementa uma determinada regra de inferência. Vejamos como exemplo
uma cláusula de cada um destes procedimentos.

/* 1 */ infere([K.CABECAICORPO]) :-
/* 2 */ clausula(J.CABECA, <--, NCORPO),
/* 3 */ J = K,

/* 4 */ ordena(NCORPO, CORPO, FCORPO),
/* 5 */ infere(FCORPO).

A cláusula acima implementa a regra I, ela espera como argumento uma lista que
representa um resolvente que está fora do escopo de qualquer operador o. A linha I da
cláusula recebe esta lista e quebra o seu primeiro elemento em duas variáveis: K~ que repre-
senta a quantidade de operadores O que precedem o predicado, e CABECA que representa o
predicado. A linha 2 toma uma cláusula inicial da base previamente armazenada, tal que
o predicado da cabeça desta cláusula unifique com o predicado do primeiro termo da lista
recebida, onde J será a quantidade de operadores O que precedem a cabeça e NCORPO será
o corpo desta cláusula. Deve-se notar que esta linha é um ponto de retrocesso, visto que
uma falha futura poderá levar este procedimento a considerar outras cláusulas iniciais da
base. A linha 3 verifica a condição k = j necessária para a aplicação da regra I. A linha

4 concatena o corpo da cláusula (NCORPO) ao resto de resolvente atual (CORPO), gerando
um novo resolvente (FCORPO) e fazendo as ordenações necessárias~ conforme mencionado
acima. A linha 5 prossegue o processamento reativando o procedimento infere.

/* 1 */ einfere([K.CABECAICORPO]) :-
/* 2 */ clausula(J.CABECA, <==, NCORPO),
/* 3 */ K >= J,
/* 4 */ D is K -J,
/* 5 */ avanca(NCORPO, D, ACORPO),
/* 6 */ ordena(ACORPO, CORPO, FCORPO),
/* 7 */ einfere(FCORPO).

A cláusula acima implementa a regra 7 ~ para o caso k ~ j, ela espera como argumento
uma lista que representa um resolvente que está no escopo de algum operador 0 ( ou



seja, a conjunção (OkA. a) do enunciado da regra). A linha 1 é identica a da cláusula
vista anteriormente. A linha 2 toma uma cláusula permanente da base previamente
armazenada. tal que o predicado da cabeça desta cláusula unifique com o predicado do

primeiro termo da lista recebida, onde J será a quantidade de operadores O que precedem

a cabeça e NCORPO será o corpo desta cláusula. Esta linha também será um ponto de

retrocesso. A linha 3 verifica a condição k ~ j necessária para a aplicação desta derivação

pela regra i. O caso k < j é tratado em outra cláusula. A linha 4 calcula a diferença k -j
e a linha 5 gera o termo Ok-j 3, incrementando os contadores de operadores O em NCORPO.

A linha 6 concatena o corpo da cláusula, depois de avançado no tempo ( ACORPO ) , ao resto

do resolvente atual (CORPO). gerando um novo resolvente (FCORPO). A linha 7 prossegue o

processamento reativando o procedimento einfere, tendo em vista que resolvente gerado
( O( Ok- j ,8 , a) ) está no escopo de um opereador o.

Note que nas duas implementações das regras, a aplicação do unificador () fica por

responsabilidade da própria linguagem Prolog.
Vejamos um exemplo de execução: Vamos simular a série de Fibonacci, isto será f~ito

através do predicado f i b (F) que será verdadeiro no instante i para F igual ao i-ésimo

termo da série. Logo, teremos o seguinte programa:

:- entra« fib(O) (-- )).

:- entra« o fib(1) (-- )) .
:- entra« o o fib(X) (== o fib(Y), fib(Z), X is Y + Z )).

clausula( O.is( X, EXPR ), (==, [] ) :- X is EXPR.

A primeira cláusula especifica que o primeiro elemento da série é O. A segunda espe-
cifica que o segundo elemento é 1. A terceira cláusula determina que para um instante
i + 2 qualquer, o elemento da série neste instante é x, tal que x = y + z, onde y é o ele-

mento no instante i + 1 e z o elemento no instante i. A cláusula expressa diretamente na

representação interna implementa a avaliação de expressões através do uso do predefinido

Prolog is.

Para executar este programa, o primeiro passo é carregar a nossa implementação do

método, depois carregamos o programa acima.
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?- [ tempo] ./* carga do sistema */

Sim.
?- [ fib ] ./* carga do programa */

Sim.

A seguir usamos o procedimento consul ta com o gol desejado e a resposta a ser

impressa a cada solução.

?- consulta( fib(X), ['o valor de X e" , X] ).

Avaliando o objetivo para t = 0

confirme: s
variaveis: [o valor de X e' ,O]



Avaliando o objetivo para t = 1

confirme: s

variaveis: [o valor de X e' , 1]

Avaliando o objetivo para t = 2

confirme: s

variaveis: [o valor de X e' , 1]

Avaliando o objetivo para t = 3

confirme: s

variaveis: [o valor de X e' , 2]

Avaliando o objetivo para t = 4

confirme: n

Não.

Poderíamos também especificar diretamente no gol o instante de tempo no qual que-

remos a solução. Por exempo, para fazer a avaliação em t = 5 usaríamos a seguinte

consulta:

?- consulta( o o o o o fib(X), ['0 valor de X e' , , XJ ).

Avaliando o objetivo para t = O

confirme: s

variaveis: [o valor de X e' , 5]

Avaliando o objetivo para t = 1

confirme: n

Não.

Note que, embora o sistema continue considerando o instante de tempo a partir de

O, como o nosso gol inclui uma cadeia de cinco operadores O, as avaliações na verdade

correspondem aos instantes de tempo a partir de 5.

Apenas como ilustração listamos a representação interna das cláusulas.

?- listing(clausula).

clausula(Q fib(O), <--, [J) :-

true.

clausula(1 fib(1), <--, [J) :-

true.

clausula(2 fib(A), <==, [1 .fib(B), O. fib(C), O. (A is B + C)]) :-

true.

clausula(O (X is EXPR), <==, []) :-

X is EXPR.

Sim.

?- halt.



5 Considerações sobre Lógica Temporal Ramificada

Como dissemos antes o método faz uso da propriedade de distribuição do operador O
sobre os conectivos lógicos. Além disto, as suas regras de inferência se baseiam no fato
que podemos incluir o mesmo número de operadores O em cláusulas permanentes ou em
termos no escopo do operador o. Todas estas operações realmente são válidas em lógica
temporal linear, mas vamos verificar se elas se aplicam a lógica temporal ramificada.
\-amos primeiro definir os operadores para lógica temporal ramificada:

Próximo existencial: A fórmula o3A será verdadeira em um mundo w se A for verda-
deira em pelos menos um mundo sucessor imediato de w.

Próximo universal: A fórmula O v A será verdadeira em um mundo u,'se A for verdadeira

em todos os mundos sucessores imediatos de w.

Sempre existencial: A fórmula 03A será verdadeira em um mundo IV se ..t for verda-
deira em w e em todos os mundos sucessores de w em pelo menos um ramo da
relação de acessibilidade. Ou seja. 03 A = A I\ 03(A I\ 03(A I\ 03(A I\. ..))).

Sempre universal: A fórmula ov A será verdadeira em um mundo w se A for verdadeira
em w e em todos os mundos sucessores de w em todos os ramos da relação de
acessibilidade. Ou seja, ov A = A I\ ov(A I\ ov(A I\ oV(A I\. ..))).

Eventualmente existencial: ( ou finalmente existencial) A fórmula 03 A será verdadeira
em um mundo w se A for verdadeira em w ou em um dos mundos sucessores de
w (em pelo menos um dos ramos da relação de acessibilidade). Ou seja, 03 A =
A V O3(A V O3(A V ov(A v. ..))).

Eventualmente universal: (ou finalmente universal) A fórmula ov A será verdadeira
em um mundo w se A for verdadeira em w ou em um dos mundos sucessores de
w em todos os ramos da relação de acessibilidade). Ou seja, ov A = A V ov(A V
ov(A V oV(A v. ..))).

Suponha agora o seguinte modelo de lógica temporal ramificada: um conjunto de três
mundos { Wo, Wla, Wlb}, sendo o primeiro mundo associado ao instante O e os demais mun-
dos associados ao instante 1 e sucessores imediatos de wo. O predicado p será verdadeiro
no mundo Wlb e o predicado q em Wo e Wla.

Para O modelo definido acima teremos que a fórmula 03p I\ 03q será \-erdadeira no
mundo Wo, entretanto, a fórmula 03(p I\ q) não será verdadeira neste mundo. Logo, não
é verificada a propriadade de distribuição do operador 03 em lógica temporal ramificada.

Por outro lado, a representação da fórmulas 03q verdadeira em Wo será feita pelo
método através do uso de predicados rígidos, ou seja, não consiguiremos mais tarde dis-
tinguir se q era verdadeiro em apenas um dos ramos ou em todos ou ramos. Da mesma
forma a fórmula OV(p I\ q) será falsa em Wo, entretanto, o método terminará por concluir
que ela é verdadeira, pois não há mecanismos para a distinguir se estes predicados são
verdadeiros em ramos distintos da relação de acessibilidade ou não.

Desta forma, temos que os operadores 03, 03 e ov não podem ser tratados pelo
método. Modificar o método para aceitar estes operadores significa redefinir os conceitos
básicos sobre o qual o método está apoiado. Por outro lado, qualquer problema que possa
ser especificado usando os operadores 0 v, ov e 03 pode ser especificado através da lógica
temporal linear.



6 Conclusões

O trabalho que deu origem a este artigo foi bem mais amplo que o relatado aqui. Xosso
objetivo era analisar algumas propostas de automação de lógica modal, entre as pro-
postas analisadas ([Abadi 86, Abadi 89, Konolige 86, Quintana 88]) a abordagem para
lógica temporal de Abadi e Manna [Abadi 89] foi a que se mostrou ser mais adequada a

implementação.
Esta proposta, como dissemos anteriormente. é bastante limitada, ou seja, ela se des-

tina a lógica temporal linear discreta, a especificação dos sistemas precisa ser colocada
em fórma de cáusulas de Horn, e só são aceitos os operadores O, O e <>, sendo que o
O só pode ocorrer na cabeça de cláusulas iniciais e o <> apenas no corpo das cláusulas.
Mas uma das conclusões de nosso trabalho [Souza 92] foi justamente identificar que as
abordagens que não limitavam a linguagem aceita e permitiam toda ou grande parte da
expressividade da lógica modal ou temporal, davam origem a sistemas de implementação
extremamente ineficientes, ao contrario desta abordagem que é bastante eficiente.

As modificações introduzidas, que são basicamente substituir os casos de reescrita
de resolventes e cláusulas por regras de inferência adicionais, permitiram que o método
ficasse completame~te homogêneo. Com isto, a implementação foi bastante facilitada e
foi alcançada uma eficiência comparável a da linguagem Prolog.

Um ponto que deve ser chamado atenção é que, embora o método possa ser visto como
uma extensão da linguagem Prolog, existe uma diferença muito grande entre as duas.
Enquanto em Prolog todas as avaliações em um resolvente são feitas da esquerda para
direita, e a adição de novos termos no resolvente se faz à esquerda, no método. toda vez que
um novo resolvente é gerado, efetuamos uma ordenação de forma a que o primeiro termo
do resolvente seja o próximo a ser avaliado, segundo a ordenação definida anteriormente.
Com isto, não podemos fazer uso neste método da característica da linguagem Prolog
seguir uma ordem bem definida na escolha dos termos do resolvente a serem tratados, o
que facilita por exemplo o tratamento de exceções.

Quanto a nossa implementação, ela engloba todo o método apresentado teoricamente, e
permitiu uma melhor comparação, a nível de eficiência, com Oi demais métodos estudados.
Uma interessante linha de futuras pesquisas é, baseado nos bons resultados alcançados
com este método, definir-se métodos similares para lógica temporal ramificada ou mesmo
lógica modal.

Referências

[Robinson 65] J. A. Robinson, "A Machine Oriented Logic Based on the Resolution
Principle", Journal of ACM, volume 12, número 1, 1965, pp. 23-41.

[Hughes 68] G. E. Hughes e M. J. Cresswell, "An Introduction to Modal Logic",
Methuen and Co Ltd, London, 1968, 388 p.

[Lamport 83] L. Lamport, "Specifying Concurrent Program Modules", ACM Trans-
action on Programming Languages and Systems, volume 5, 1983, pp.
190-222.



[Abadi 86] M. Abadi e Z. Manna, "Modal Theorem Proving", Proceedings of the

8th International Conference on Automated Dedution, Oxford, 1986,

pp.172-189.

[Konolige 86] K. Konolige, "Resolution and Quantified Epistemic Logics", Proceedings

of the 8th International Conference on Automated Deduction, Oxford.
1986, pp. 199-208.

[Casanova 87] M. A. Casanova, F. A. C. Giorno e A. L. Furtado, .'Programação em
Lógica e a Linguagem Prolog'., Edgard Bliicher, São Paulo, 1987, 461 p.

[Clocksin 87] W. F. Clocksin e C. S. Mellish, .'Programming in Prolog", Springer-
Verlag, Berlim, 1987, 281 p.

\
[Quintana 88] P. J. de Ia Quintana Briiggemann, .'Automated Reasoning for Modal

Logics: A Natural Deduction Based Approach.'. Ph.D. thesis, University
of London. 1988, 172 p.

[Abadi 89] M. Abadi e z. Manna, "Temporal Logic Programming", Journal of Sym-
bolic Computation, volume 8, número 3, 1989, pp. 277-285.

[Souza 92] L. F. P. Souza, "Automação de Lógica lWodal: Um Estudo Comparati-
vo de Algumas Abordagens", tese de mestrado, COPPE -Universidade
Federal do Rio de Janeiro, 1992, 199p.


