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Predefinidos para manipulação da base de dados

e coleta de soluções no Pronus Prolog.

sinopse.

Este relatório descreve a fase final de implementação da

biblioteca de predefinidos abordando os predefinidos para manipu-

lação de bases de dados em disco e os predefinidos para coleta de

soluções.
A fim de facilitar o entendimento deste relatório seria

interessante que o leitor já estivesse familiarizado com o ambien-

te de execução do interpretador Pronus Prolog descrito no relatÓ-

rio "Ambiente de execução do Pronus Prolog" [Dallolio 91].

Built-in predicates for database handling

and predicates that collect solutions.

Abstract.

This report describes the final step of built-in predica-

tes implementation. It is presented the database handling built-in

predicates and predicates that collect solutions.

The reader should refer to the report "Pronus Prolog exe-

cution environment" [Dallolio 91] in order to get a background for

an easier understanding of this report.
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Coleta de soluções e manipulação da base de dados

1. Introducão.

Este relatório termina a descrição da biblioteca de prede-

finidos do interpretador Pronus Prolog. Aqui são abordados os pre-

definidos para manipulação de bases de dados em disco e os prede-

finidos para coleta de soluções.

Os predefinidos para manipulação de bases de dados são di-

vididos em dois grupos distintos de acordo com o formato em que a

base de dados é armazenada no disco. Deste modo, nós temos os pre-

definidos que tratam bases de dados armazenadas em arquivos forma-

to binário e os predefinidos que tratam bases de dados armazenadas

em arquivos formato texto. Estes dois grupos são tratados separa-

damente, uma vez que os algoritmos e estruturas de dados utiliza-

das nos dois casos são diferentes.

Já no caso dos predefinidos para coleta de soluções é dada

atenção especial ao predefinido bagof/3 pois os demais predefini-

dos deste grupo utilizam os mesmos algoritmos com pequenas modifi-

caçÕes.

Introdução I
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2. Predefinidos Dara maniDulacão de bases de dados

Os predefinidos descritos nesta seção executam as tarefas

relacionadas com a manipulação de bases de dados armazenadas em

disco. Estes predefinidos podem ser divididos em dois grupos: O

primeiro é formado pelos predefinidos consult/1 e reconsult/1 que

manipulam bases de dados armazenadas em formato texto e o segundo

é formado pelos predefinidos save/l e restore/l que manipulam ba-

ses de dados armazenadas em formato binário.

2.1 consult(Arauivo).

O predefinido consult/l recebe como argumento um átomo ou

cadeia contendo o nome de um arquivo texto. As cláusulas armazena-

das neste arquivo serão tratadas como regras (estruturas que têm

funcional :-/2) r consultas (estruturas que têm funcional :-/1) ou

fatos (demais estruturas) .Os fatos e regras serão lidos e incor-

porados à base de dados do intepretadorr enquanto que as consultas

serão tratadas através de execuções não interativas disparadas pe-

lo módulo Mestre. O código abaixo descreve o funcionamento deste

predefinido:

p-consult ()
{

FILE *pa; /* Ponteiro para o arquivo */
int tipo; /* Tipo do argumento */
int inddesc; /* Índice tabela descritores */
int indant; /* Guarda índice anterior do */

/* arquivo de entrada léxico */

(1) tipo = M-TIPO (A[I]) ;
(2) if (tipo ET-ATOM) && (tipo ET-CAD)

return (FALSE) ;
(3) if «pa = p-abrearq(A[I]» == NULL)

return (FALSE) ;
(4) indant = al-indant;
(5) inddesc = ta-descinst (par TA-LEITURA) ;
(6) al-redirecione (inddesc) ;
(7) me-nrec = me-nrec + 1;
(8) me-mestre (ME-CONSULT) ;
(9) me-nrec = me-nrec -1;
(10) al-redirecione (indant) ;
(11) ta-fecha (inddesc) ;
(12) return (TRUE) ;

)

Manipulação de bases de dados 2
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Descri2ão das linhas

(1) e (2) -Lê o tipo do argumento; se o argumento não for

átomo ou cadeia, o predefinido falha.

(3) -Abre o arquivo associado ao argumento.

(4) -A variável "al-indant" contém o índice do campo da

tabela de descritores associado ao arquivo que está sendo lido pe-

lo analisador léxico. Este valor é salvo na variável "indant" de

modo que, ao final da execução do predefinido, o analisador léxico

possa voltar a ler deste arquivo.

(5) -Instala o novo arquivo na tabela de descritores.

(6) -Redireciona o analisador léxico para o arquivo recém

aberto.

(7) -Incrementa o contador me nrec indicando o início de

uma chamada recursiva do módulo Mestre.

(8) -Chama o módulo Mestre com o modo ME CONSULT.

(9) -Decrementa o contador me nrec indicando o término de

uma chamada recursiva ao módulo Mestre.

(10) -Redireciona o analisador léxico para o arquivo an-

tigo.
(11) e (12) -Fecha o arquivo associado ao argumento e

termina a execução com sucesso.

Note que não é o predefinido consult/l quem lê as cláusu-

las e as armazena na base de dados. Na realidade, o predefinido

apenas gerencia uma chamada recursiva ao módulo Mestre, onde as

cláusulas serão lidas e tratadas adequadamente.

Suponha, a título de exemplo, que o interpretador esteja

carregado com a seguinte base de dados:

a(X) :- b(X,Y),c.
a(X) :- e(X) ,f(Y) .

b(X) :- a(X) ,b.

teste :- write('Executando o predicado teste/O') , nl.

Manipulação de bases de dados 3
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Suponha também que nós temos um arquivo texto com cláusu-

las em Prolog denominado IIfonte.pro". A numeração das cláusulas

não faz parte do arquivo, sendo utilizada apenas para facilitar a

compreensão do exemplo.

(1) a(l) .

(2) a(X) :-b(X), c(Y).

(3) teste1 :- write('Executando o predicado teste1/0') ,
nl.

(4) :- teste, teste1.

A linha de comando "?- consult('fonte.pro') .1' inicia a

execução do predefinido consult/1. O predefinido dispara uma cha-

mada recursiva do módulo Mestre que passa a ler o arquivo

IIfonte.pro".
O módulo Mestre lê as cláusulas contidas no arquivo tal

como se estas estivessem sendo digitadas via teclado. A única di-

ferença entre a leitura de cláusulas via teclado e a leitura de

cláusulas via arquivo é que as cláusulas lidas de um arquivo rece-

bem um tratamento diferente durante a compatibilização.

Abaixo nós relacionamos como ficariam as cláusulas do ar-

quivo IIfonte.pro" após a compatibilização [Dallolio 91].

(1) a(l) :- true.

(2) a(X) :- b(X) , c(Y) .

(3) teste1 :- write('Executando o predicado teste1/0') ,
nl.

(4) gol :- teste, teste1.

A cláusula (1) foi convertida em um fato e inserida no

predicado a/1 já existente na base de dados. As cláusulas (2) e

(3) não foram alteradas pela compatibilização. A cláusula (2) tam-

bém é inserida no predicado a/1 enquanto que a cláusula (3) deter-

mina a criação do predicado teste1/0. Ao final da leitura das

cláusulas (1) , (2) e (3) a base de dados do interpretador terá o

seguinte aspecto:

Manipulação de bases de dados 4
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a(X) :- b(X,Y) ,c.
a(X) :- e(X) ,f(Y) .
a(l) :- true.
a (X) : -b (X) , c (Y) .

b(X) :- a(X) ,b.

teste :- write('Executando o predicado teste/O') , nl.

testeI :- write('Executando o predicado testeI/O') , nl.

A última cláusula a ser lida do arquivo é a cláusula (4) .

Durante a compatibilização, esta cláusula é associada ao predicado

gol/O, de modo que ao invés de ser incorporada à base de dados ela

dispara uma consulta não interativa. No nosso exemplo, o usuário

veria a seguinte saída:

?- consult('fonte.pro') .

Executando o predicado teste/O
Executando o predicado teste/1

sim.

2.2 reconsult(Arauivo).

Os predefinidos reconsult/l e consult/l funcionam básica-

mente da mesma maneira. A única diferença entre estes dois prede-

tinidos está relacionada com a inserção de novas cláusulas na base

de dados. Enquanto o consult/l considera todos os predicados

igualmente, o reconsult/l divide os predicados em duas classes

distintas:

-Predicados anteriores: Estes predicados são aqueles que

já estavam presentes na base de dados antes da chamada ao predefi-

nido reconsult/l. Se nenhuma cláusula do arquivo foi inserida em

um predicado existente então ele estará marcado como inalterado,

caso contrário ele estará marcado como alterado.

-Predicados novos: Estes são os predicados que não exis-

tiam na base de dados antes da chamada ao predefinido reconsult/l

tendo sido criados durante a chamada ao predetinido.

Manipulação de bases de dados 5



Coleta de soluções e manipulação da base de dados

O predefinido reconsult/l obedece a algumas regras para a

inserção de cláusula na base de dados de acordo com a classifica-

ção do predicado a que esta cláusula pertence:

-Se a cláusula a ser inserida pertence a um predicado an-

terior que está marcado como inalterado, então todas as cláusulas

deste predicado devem ser retiradas antes de inserir a nova cláu-

sula. Este predicado deve ser marcado como predicado já alterado.

-Se a cláusula a ser inserida pertence a um predicado an-

terior que está marcado como alterado, então a nova cláusula deve

ser encadeada na lista de cláusulas deste predicado sem que as de-

mais cláusulas desta lista sejam retiradas.

-Se a cláusula a ser inserida na base de dados pertence a

um predicado novo, então este predicado deve ser criado.

-Todos os predicados anteriores que permaneceram inalte-

rados após a leitura do arquivo devem ser mantidos.

De acordo com estas regras, se no exemplo da seção ante-

rior utilizássemos o predefinido reconsult/l para ler o arquivo

"fonte.pro", nós teríamos como resultado a seguinte base de dados:

a(l) :- true.
a(X) :- b(X) , c(Y) .

b(X) :- a(X) ,b.

teste :- write('Executando o predicado teste/O') , nl.

testel :- write('Executando o predicado testel/O') , nl.

Note que as antigas cláusulas do predicado a/l foram remo-

vidas enquanto que os predicados b/l e teste/O não foram alterados

já que no arquivo "fonte.pro" não havia nenhuma cláusula a ser in-

serida em um destes predicados. O predicado testel/O não existia

anteriormente na base de dados tendo sido criado durante a execu-

ção do predefinido reconsult/l. A última cláusula do arquivo "fon-

te.pro" irá disparar uma execução não interativa àquela que des-

crevemos na seção anterior.
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A implementação do mecanismo de inserção do predefinido

reconsult/l foi feita criando-se o campo pr-recons na tabela de

predicados para marcar aqueles predicados que foram alterados du-

rante a execução do predefinido. Quando a tabela de predicados é

criada todos os predicados são marcados como não alterados.

Durante sua execução, o predefinido reconsult/l dispara

uma ativação recursiva do módulo Mestre com modo de funcionamento

ME RECONSULT. Este modo de funcionamento determina que o Mestre

verifique se um predicado está ou não marcado antes de inserir uma

nova cláusula neste predicado. Se o predicado estiver desmarcado

todas as suas cláusulas deverão ser removidas antes de se inserir

a nova cláusula e o predicado deverá ser marcado. Entretanto, se o

predicado já estiver marcado nós devemos simplesmente inserir a

nova cláusula no predicado.

A inserção de novas cláusulas na base de dados prossegue

até que seja encontrado o fim do arquivo, quando então a instância

recursiva do módulo Mestre é desativada. Neste momento, devemos

percorrer a tabela de predicados apagando todas as marcas para que

uma nova chamada ao predefinido reconsult funcione corretamente.

2.3 save(Arauivo).

O predefinido save/l guarda a base de dados contida no in-

terpretador sob a forma de um arquivo em binário. A organização

interna do arquivo está descrita abaixo:

+ +
I Cabeçalho I
+ +
I Tabela de acesso às

Icláusulas
+ +
I Representação das

Icláusulas
+ +
I Tabela de símbolos I
+ +

Cabeçalho -Abrange os primeiros dezesseis octetos do ar-

quivo. Nesta área estão armazenados quatro informações básicas a

respeito do conteúdo interno do arquivo:

Manipulação de bases de dados 7
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cab[O] -Número de cláusulas gravadas.

cab[l] -Tamanho em palavras da representação da maior

cláusula.

cab[2] -Marca o início da tabela de símbolos.

cab[3] -Guarda o número de símbolos gravados.

Tabela de acesso às cláusulas -Esta tabela armazena o ta-

manho em palavras da representação de cada cláusula armazenada no

arquivo.

Representação das cáusulas -Aqui estão armazenadas as es-

truturas que representam as cláusulas.

Tabela de símbolos -Aqui estão guardadas as representa-

çÕes de todos os símbolos referenciados pelas estruturas que re-

presentam as cláusulas.

A representação das cláusulas armazenadas no arquivo é ob-

tida a partir da representação armazenada na tabela de cláusulas.

Antes de copiar estas estruturas para o arquivo devemos realizar

algumas modificações na sua organização interna:

-Todo endereço contido na representação de uma cláusula

será convertido em endereço relativo, tomando como endereço base o

endereço inicial da estrutura.

-Os átomos e variáveis-símbolo presentes na representação

de uma cláusula são recodificados de acordo com a posição que es-

tes símbolos irão ocupar na tabela de símbolos do arquivo. Para

realizar esta recodificação dos índices dos símbolos, nós utiliza-

mos uma tabela em memória que registra o antigo índice que este

símbolo ocupava na tabela de símbolos e o novo índice a ser ocupa-

do na tabela de símbolos do arquivo.

-Todas as estruturas têm o seu ponteiro para a tabela de

estruturas alterado. O objeto que antes continha este ponteiro

passará a conter a aridade e o índice da posição ocupada pelo sím-

bolo do funcional da estrutura na tabela de símbolos do arquivo. O

esquema abaixo descreve como estas duas informações estão armaze-

nadas no objeto.

Manipulação de bases de dados 8
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+ + +

IxxxxxxxxlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYI
+ + +

x -Aridade da estrutura (8 bites) .
Y -Novo índice do funcional (24 bites) .

A fim de tornar mais fácil a compreensão das regras des-

critas acima, vamos analisar como seria a montagem do arquivo bi-

nário para a pequena base de dados descrita abaixo:

a(X) :- b(pronus, X) .

b(X, Y) :- a(l) .

A lista abaixo associa cada símbolo presente na base de

dados do exemplo a um índice hipotético da tabela de símbolos. No-

te que esses índices são fictícios, criados apenas para ilustrar o

exemplo:

+ + +
I Símbolo I Índice Antigo I
+ + +
I: -I 3 I
+ + +
I a I 21 I
+ + +
I b I 22 I
+ + +
I pronus I 15 I
+ + +
I X I 17 I
+ + +
I y I 9 I

+ + +

Inicialmente nós percorremos a tabela de cláusulas em bus-

ca da representação das cláusulas presentes na base de dados. A

primeira cláusula a ser encontrada é "a(X) :- b(pronus, X)". A re-

presentação desta cláusula armazenada na tabela de cláusulas está

esquemáticamente representada abaixo. Os endereços usados no es-

quema são fictícios, utilizados apenas para tornar o exemplo mais

claro.

Manipulação de bases de dados 9
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+ + +
2000 I ET-ESTR I 2002 I

+ + +

2002 I :-/2 I
+ + +

2004 I ET-ESTR I 2008 I
+ + +

2006 I ET-ESTR I 2012 I
+ + +

2008 I a/1 I
+ + +

2010 I ET-VAR I 17 I
+ + +

2012 I b/2 I
+ + +

2014 I ET-ATOM I 15 I
+ + +

2016 I ET-VAR I 17 I
+ + +

O algoritmo de conversão da representção da estrutura co-

pia a representação contida na área de código para uma área de

trabalho de onde a cláusula convertida será escrita para o arqui-

vo. O esquema abaixo mostra como fica a estrutura na área de tra-

balho ao final da conversão:

+ + +
3000 I ET-ESTR I 0002 I

+ + +
3002 I 2 I 1 I

+ + +
3004 I ET-ESTR I 0008 I

+ + +
3006 I ET-ESTR I 0012 I

+ + +
3008 I 1 I 2 I

+ + +
3010 I ET-VAR I 3 I

+ + +
3012 I 2 I 4 I

+ + +
3014 I ET-ATOM I 5 I

+ + +
3016 I ET-VAR I 3 I

+ + +

Note que os endereços da estrutura foram todos realocados

tomando como endereço base o endereço inicial da estrutura. Além

disso, os símbolos presentes na representação da estrutura tiveram

seus índices modificados de acordo com a ordem em que estes símbo-
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los aparecem e os objetos que antes apontavam para a tabela de es-

truturas passaram a conter a aridade da estrutura e o índice do

símbolo do funcional da estrutura na tabela de símbolos do arqui-

vo.

A próxima cláusula a ser encontrada é a cláusula

"b(X, Y) :- a(l)". Esta cláusula será convertida tal como no exem-

plo anterior. O esquema abaixo descreve como ficará a representa-

ção desta cláusula após a conversão.

+ + +
3000 I ET-ESTR I 0002 I

+ + +
3002 I 2 I 1 I

+ + +
3004 I ET-ESTR I 0008 I

+ + +
3006 I ET-ESTR I 0012 I

+ + +
3008 I 2 I 4 I

+ + +
3010 I ET-VAR I 3 I

+ + +
3012 I ET-VAR I 6 I

+ + +
3014 I 1 I 2 I

+ + +
3016 I ET-INT I 1 I

+ + +

Enquanto as cláusulas foram convertidas e armazenadas no

arquivo, todas as demais tabelas e informações a serem armazenadas

no arquivo foram calculadas. O esquema abaixo representa como fica

a organização final do arquivo para este exemplo:

+ +--+

t ~; t I
+ + +--> Cabeçalho

t ~~ t I
+ +--+
I 18 I I
+ + +--> Tabela de acesso
I 18 I I às cláusulas
+ +--+

Manipulação de bases de dados 11
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+ +--+
I a(X) :- b(pronus, X) I I
+ + +--> Representação
I b(X, Y) :- a(l) I I das cláusulas
+ +--+

t ~= t
~+ +

I b I
+ + +--> Tabela de símbolos

t~~~~~~~~~;~;~~~~~~~~~~t ~
+ +--+

2.4 restore(Arquivo).

O predefinido restore/1 é responsável pela restauração de

uma base de dados salva pelo predefinido save/1.

Ao ser ativado, o predefinido restore/1 apaga toda as

cláusulas presentes na base de dados e lê o cabeçalho onde estão

informações sobre a localização dos diversos tipos de informação.

A primeira tabela a ser lida é a tabela de símbolos. Todos

os símbolos contidos nesta tabela são instalados na tabela de sím-

bolos do interpretador, gerando um índice da tabela de símbolos. À

medida que instalamos estes símbolos nós montamos uma tabela em

memória que associa o símbolo do arquivo com o seu índice na tabe-

la de símbolos. Esta tabela será utilizada mais tarde na conversão

da representação das cláusulas armazenadas no arquivo para a re-

presentação a ser armazenada na tabela de cláusulas.

Após a leitura dos símbolos do arquivo o predefinido passa

a ler a representação das cláusulas armazenadas no arquivo. Ini-

cialmente a representação é lida do arquivo para uma área de tra-

balho do tamanho da maior cláusula presente no arquivo. Uma vez

copiada para a memória a representação da cláusula, nós devemos

converter esta representação para o formato padrão a ser armazena-

do na tabela de cláusulas. O algoritmo que realiza esta conversão

copia a representação contida na área de trabalho para uma área

alocada com o tamanho exato da cláusula que está sendo convertida,

modificando a representação desta cláusula de acordo com alguma

regras:
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-Os endereços contidos na representação da cláusula estão

codificados sob a forma de deslocamento relativo em relação ao en-

dereço inicial da estrutura. Esta representação deve ser alterada

de modo que os endereços voltem a ser absolutos.

-Os átomos e variáveis simbolo contidos na representação

das cláusulas devem ter a sua representação alterada de modo que

estes passem a referenciar as posições da tabela de símbolos onde

estão localizadas as representações destes átomos e variáveis. A

tabela montada na fase de leitura dos símbolos do arquivo é utili-

zada durante esta conversão.

-A representação das estruturas presentes no arquivo de-

verá ser alterada. Toda estrutura armazenada no arquivo possui em

sua representação um conjunto de bites onde estão codificados a

aridade e o índice do símbolo que representa o funcional da estru-

tura. Esta informação deverá ser utilizada para instalar a estru-

tura lida na tabela de estruturas. As informações codificadas de-

verão ser substituidas por um ponteiro para a tabela de estrutu-

ras.

A título de exemplo, vamos analisar como seria a recupera-

ção da base de dados contida no arquivo montado pelo exemplo da

seção anterior:

Inicialmente, é lido o cabeçalho do arquivo. O tamanho da

maior cláusula contida no arquivo é utillizado para alocar a área

de trabalho e o número de cláusulas gravadas é utilizado para ler

a tabela de acesso às cláusulas para uma tabela montada em memÓ-

ria.

Após a leitura do cabeçalho e da tabela de acesso às cláu-

sulas, devemos instalar todos os símbolo contidos na tabela de

símbolos do arquivo montando uma tabela que associa o índice dos

símbolos nas representações de estruturas armazenadas no arquivo

com o índice ocupado por estes símbolos na tabela de símbolos do

interpretador. No caso do nosso exemplo, esta tabela teria o se-

guinte aspecto:
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+ + + +
I Símbolo I Índice no Arquivo I Índice da Tabela I
+ + + +
I: -I 1 I 4 I
+ + + +
I a I 2 I 20 I
+ + + +
I b I 3 I 25 I
+ + + +
I X I 4 I 30 I
+ + + +
I y I 5 I 32 I
+ + + +
I pronus I 6 I 18 I
+ + + +

Ao final da leitura dos símbolos do arquivo, nós estamos

prontos para ler a representação das cláusulas armazenadas no ar-

quivo realizando a conversão para estas novas cláusulas na tabela

de cláusulas. No nosso exemplo, o arquivo contém apenas duas cláu-

sulas armazenadas e sua representação está descrita na seção ante-

rior. A representação das cláusulas ao final da conversão e a base

de dados restaurada estão descritas abaixo:

+ + +
2000 I ET-ESTR I 2002 I

+ + +

2002 I :-/2 I
+ + +

2004 I ET-ESTR I 2008 I
+ + +

2006 I ET-ESTR I 2012 I
+ + +

2008 I a/1 I
+ + +

2010 I ET-VAR I 30 I
.+ + +

2012 I b/2 I
+ + +

2014 I ET-ATOM I 18 I
+ + +

2016 I ET-VAR I 30 I
+ + +
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+ + +
3000 I ET-ESTR I 3002 I

+ + +

3002 I :-/2 I
+ + +

3004 I ET-ESTR I 3008 I
+ + +

3006 I ET-ESTR I 3012 I
+ + +

3008 I b/2 I
+ + +

3010 I ET-VAR I 30 I
+ + +

3012 I ET-VAR I 32 I
+ + +

3014 I a/1 I
+ + +

3016 I ET-INT I 1 I
+ + +

a(X) :- b(pronus, X) .

b(X, Y) :- a(l) .
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3. predefinidos Dara coleta de solucões

Os predefinidos bagof/3, setof/3 e finda 11/3 percorrem a

base de dados coletando em uma lista todas as possiveis soluções

para um determinado objetivo. As seções abaixo descrevem o funcio-

namento e a implementação destes predefinidos.

3.1 Predefinido baqof(Termo. Gol. Lista)

O predefinido bagof/3 é um predefinido com retrocesso que

coleta em "Lista" todas as instâncias de "Termo" que satisfazem o

objetivo "Gol". O objetivo "Gol" contém variáveis que são compar-

tilhadas com o argumento Termo, denominadas variáveis do termo.

Todas as outras variáveis do objetivo são livres ou quantificadas

existencialmente.

variáveis quantificadas existencialmente

As variáveis quantificadas existencialmente são qualifica-

das através do operador quantificador existencial (A) .Para o pre-
definido bagof/3, a estrutura "X A Y A a(X,Y)" colocada como se-

gundo argumento significa que o objetivo "a(X,.Y)" deve ter as suas

soluções coletadas considerando-se as variáveis X e Y como quanti-

ficadas existencialmente.

Variáveis livres

Uma variável do objetivo Gol é uma variável livre se ela

satisfaz a três condições :

(1) -Se não está instanciada quando o predefinido é cha-

mado.
(2) -Se não é compartilhada com o termo.

(3) -Se não é quantificada existencialmente.

A lista de termos montada pelo predefinido bagof/3 corres-

ponde ao conjunto de soluções do objetivo em que as variáveis li-

vres estão instanciadas com o mesmo objeto. A lista montada é não
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ordenada e pode conter elementos repetidos. Observe o exemplo

abaixo :

música (antônio, jazz) .
música (pedro, rock) .
música (carlos, jazz) .

?- bagof(X, música(X,Y) , L) .

X = 0039
Y = jazz
L = [antônio, carlos) -> ;

X = 0039
Y = rock
L = [pedro) -> ;

Não.

Neste caso, a única variável do objetivo classificada como

livre era a variável Y. A primeira lista de soluções enumera todas

as instâncias de X tais que Y esteja unificado com o átomo "jazz",

enquanto que a segunda lista de soluções enumera todas as instân-

cias de X tais que Y esteja unificado com o átomo "rock".

Observe agora o mesmo exemplo, qualificando-se a variável

Y através do quantificador existencial (A) .

?- bagof(X, Y A música(X,Y) , L) .

X = 0039
Y = 003D
L = [antônio, pedro, carlos) -> ;

Não.

Neste caso, como não haviam variáveis livres, todas as

instâncias de X foram coletadas de uma só vez. Ao pedir uma nova

coleta através do ponto e vírgula ocorre uma falha, já que todas

as soluções já foram coletadas.

Toda vez que um predefinido para coleta de soluções é ati-

vado, a variável do contexto deve ser analisada. Se a etiqueta
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desta variável for ET-REF, então estamos na primeira chamada do

predefinido. Entretanto, se a etiqueta for ET-INT estamos em uma

ativação do predefinido determinada pela ocorrência de um retro-

cesso. Quando ocorre a primeira ativação do predefinido devemos

classificar as variáveis e coletar todas as soluções possíveis do

objetivo em uma tabela, retornando para o usuário a primeira lista

de soluções'. Entretanto, se estamos em uma ativação determinada

por um retrocesso, devemos apenas consultar a tabela já montada em

busca de uma nova lista de soluções. O acesso à tabela é feito

através do campo valor da variável do contexto que aponta para o

início da tabela montada. As seções abaixo descrevem como foram

implementadas estas duas tarefas :

C1assificacão de variáveis e coleta de soluções

O primeiro passo na implementação do predefinido bagof/3 é

classificar as variáveis do objetivo em variáveis quantificadas

existencialmente, variáveis do termo e variáveis livres, nesta or-

dem. A cada passo da classificação das variáveis, é gerada uma ta-

bela contendo a desreferência das variáveis e seu tipo. A estrutu-

ra que implementa esta tabela está definida abaixo :

typedef struct p-classvar p-Classvar:

struct p-classvar
{

M Objeto v desref: /* Valor Final da desreferência */
int v=tipo: /* Tipo da variável */

} :

As primeiras variáveis a serem classificadas são as variá-

veis quantificadas existencialmente. O segundo argumento é anali-

sado separando-se a estrutura que representa o objetivo e as va-

riáveis qualificadas pelo operador (A) .A desreferência das variá-

veis é copiada para a tabela de variáveis quantificadas existen-

cialmente. Considere o exemplo em que disparamos a consulta
!1?- bagof(X, Y A música(X,Y) , L)!I. Neste caso, o segundo argumento

!lY A música(X,Y)!I deve ser dividido em objetivo !lmúsica(X,Y)!I e

variável quantificadas existencialmente !lY!I, montando-se uma tabe-

la que contém apenas a desreferência da variável !lY!I.
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Após a identificação das variáveis quantificadas existen-

cialmente, devemos analisar o primeiro argumento buscando determi-

nar quais são as variáveis do termo. Uma variável presente no pri-

meiro argumento é classificada como variável do termo se sua des-

referência não está presente na tabela de variáveis quantificadas

existencialmente. As desreferências destas variáveis serão armaze-

nadas na tabela de variáveis do termo. No caso da consulta

"?- bagof(X, música(X,Y) , L) .", teríamos apenas uma variável do

termo representada pela variável "X".

Finalmente, devemos reconhecer as variáveis livres. consi-

deramos como variáveis livres todas as variáveis do objetivo que

não estão presentes nem na tabela de variáveis quantificadas exis-

tencialmente e nem na tabela de variáveis do termo. As desreferên-

cias destas variáveis estarão contidas na tabela de variáveis li-

vres. No caso da consulta "?- bagof(X, música(X,Y) , L) .", teríamos

uma variável livre representada pela variável "Y".

Uma vez montadas as tabelas de variáveis quantificadas

existencialmente, variáveis do termo e variáveis livres, estamos

prontos para montar a tabela de classificação das variáveis que é

formada a partir da união das três tabelas montadas durante a aná-

lise de variáveis. O espaço necessário à tabela de classificação é

alocado em memória virtual na área de código e sua estrutura está

definida a seguir :
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+ +
(1) I Lista de soluções I

+ +
(2) I Modo de funcionamento I

+ +
(3) I Número de variáveis (nvar) I

+ +
(4) I Número de soluções (nsol) I

+ +
(5) I Variável do contexto I

+ +
(6) I Primeiro argumento I

+ +

(7) I Segundo argumento I
+ +

(8) I Código a ser liberado I
+ +--+ +--+
I ET-INT 1 xx I var1 I

(9) f~~~~~~~~~f~~f~~~~~~~~~~~~~~~~:f ~-> nvar

I ET-REF Ixxl var2 I v
+ +--+ +--+

Descriç:ão dos campos

(1) -Aqui ficará armazenado um ponteiro para a tabela de

soluções. Esta tabela conterá todas as soluções possíveis do obje-

tivo.

(2) -Este campo armazena o modo de funcionamento. Ele foi

criado para que fosse possível utilizar uma única função para im-

plementar todos os predefinidos de coleta de soluções.

(3) -Contém o número de variáveis armazenadas na tabela

de classificação.

(4) -Contém o número de soluções presentes na lista de

soluções.
(5) -Aqui está armazenado o endereço da variável do con-

texto. Este ponteiro será utilizado para alterar o conteúdo da va-

riável do contexto.

(6) -Contém uma cópia do primeiro argumento do predefini-

do (Termo) e é usado na montagem da lista de soluções.
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(7) -Contém uma cópia do terceiro argumento do predefini-

do (Lista) e é usado para unificar este argumento com a lista de

soluções montada.

(8) -Este campo contém o endereço do código de interface

entre a execução do objetivo e o predefinido. Este campo será uti-

lizado para liberar a área de memória ocupada por este código

quando ela não for mais necessária.

(9) -Neste espaço estão armazenadas as variáveis. Cada

variável classificada ocupa dois objetos, onde o primeiro campo

armazena o tipo da variável e o segundo contém a sua desreferên-

cia.

Ao final da montagem da tabela de classificação estamos

prontos para coletar as soluções do objetivo. A coleta de soluções

é efetuada através de um código de interface entre a execução do

objetivo e o predefinido. O código de interface está descrito

abaixo :

(1) try-me-else R, O
(2) allocate
(3) call-goal gol
(4) put-constant endtab, A1
(5) trap 5
(6) fail
(7) R: trust me-else fail
(8) put-constant endtab, A1
(9) trap 6

(10) proceed

..-
In1.c1.o da execuçao

(1) -Cria um ponto de escolha.

(2) -Cria um ambiente.

(3) -Dispara a execução do objetivo.

(4) -Coloca o endereço da tabela de classificação de va-

riáveis no registro A[lJ. Mais tarde, este registro será consulta-

do pela função correspondente à trap 5 que coleta as soluções na

área de código.

(5) -Chama a função que coleta as soluções na área de có-

digo.

(6) -Causa um retrocesso, gerando uma nova solução.
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Término da execucão

Quando o retrocesso causado pela pseudo-instrução (6) não

consegue encontrar uma nova solução a execução é transferida para

o endereço R.

(7) -Descarta o ponto de escolha criado por (1) .

(8) -Coloca o endereço da tabela de classificação de va-

riáveis no registro A[I]. Este registro será consultado pela fun-

ção correspondente à trap 6 para a obtenção de informações impor-

tantes para a montagem da tabela de soluções em pilha global.

(9) -Chama a função que monta a tabela de soluções em pi-

lha global.

(10) -Retorna.

A primeira parte do código de interface executa o objetivo

até que todas as suas soluções estejam esgotadas. As soluções são

coletadas através da trap 5. Ao final desta primeira fase temos

uma lista completa das soluções e das variáveis classificadas em

uma estrutura de dados montada na área de código. Considere o es-

quema abaixo em que representamos a estrutura montada para a cha-
mada "?- bagof(X, y A música(X, Y) , L)" do nosso exemplo anterior.
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Classificação Coleta
de de

Variáveis Soluções

+ + + +
I * +--->1 antônio 1
+ + + +
1 P BAGOF 1 I jazz I
+ + + +
I 2 II* +--+
j ; j + +

I+ + + +
1 Endereço V C 1 I pedro 1<-+
+ + + +
I Argumento 2 II rock I
+ + + +
I Argumento 3 I I * +--+
j--;~~~~-;~~~--j + +

I+ + + +
1 V TERMO II carlos 1<-+
+ + + +
I Endereço X II jazz I
+ + + +
I V LIVRE 1 I * I
+ + + +
I Endereço y 1
+ +

A memória virtual alocada para a estrutura de dados na

área de código deve ser liberada explícitamente. Isso não seria

problema se fosse possível determinar quando a estrutura não é

mais necessária, ou seja, quando não será mais necessário buscar

novas soluções. O interpretador Pronus Prolog possui um mecanismo

que restaura o topo da pilha global no caso de ocorrer um retro-

cesso. Este mecanismo libera áreas da pilha global que seguramente

contêm informações inúteis devido à ocorrência do retrocesso. Des-

te modo, se copiarmos a tabela montada na área de código para a

pilha global estaremos garantindo que, ao final da execução, a ta-

bela será descartada. A estrutura gerada em pilha global a partir

da tabela mostrada no exemplo acima está descrita a seguir :
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Variável do Contexto
+ +--+ +
I ET-INT Ixxl * +---+
+ +--+ +

I+ +--+ +
(1} I ET-INT Ixxl 26 1<--+

+ +--+ +
( 2} I ET-INT I xx I 2 I

+ +--+ +
I ET-INT Ixxl V TERMO I
+ +--+ +

I ET-REF Ixxl Endereço (X} I
(3} + +--+ +

I ET-ESTR Ixxl V LIVRE I
+ +--+ +

I ET-ESTR Ixxl Endereço (Y} I
+ +--+ +

( 4} I ET-INT I xx I 3 1
+ +--+ +
I ET-ATOM Ixxl antõnio 1
+ +--+ +

I ET-ATOM Ixxl jazz 1
+ +--+ +

I ET-ATOM Ixxl pedro I
(5} + +--+ +

I ET-ATOM Ixxl rock I
+ +--+ +
I ET-ATOM Ixxl carlos I
+ +--+ +

I ET-ATOM Ixxl jazz I
+ +--+ +

DescriQáo dos campos

(1} -Tamanho da tabela -Este campo é utilizado para po-

sicionar o topo da pilha global no final da tabela. O tamanho está

armazenado em palavras.

(2} -Número de variáveis -Armazena o número de variáveis

presentes em cada solução.

(3} -Tabela de variáveis -Contém uma cópia da tabela de

classificação de variáveis.

(4} -Número de soluções -Armazena o número de soluções

encontradas para o objetivo.

Coleta de soluções 24



Coleta de soluções e manipulação da base de dados

(5) -cópia das soluções -Contém o valor de todas as va-

riáveis do objetivo em todas as soluções encontradas. O i-ésimo

valor de uma solução corresponde à variável contida na i-ésima po-

sição da tabela de classificação de variáveis.

Montaaem da lista de termos

Após a montagem da tabela de soluções devemos produzir uma

lista de todas as instâncias do primeiro argumento (Termo) em que

as variáveis livres estão unificadas com o mesmo objeto. Se não há

variáveis livres a lista conterá todas as instâncias possíveis do

termo. O algoritmo abaixo descreve como o predefinido bagof/3 mon-

ta a lista de termos.

p-baglist ()
{

Se existem variáveis livres

{
Se existe uma solução não marcada

{
Unifique as variáveis livres com seus
respectivos valores;

}
senão

retorne (FALSE) ;

Para todas as soluções não marcadas faça

{
Se sucedeu a unificação das variáveis
classificadas como livres e os seus
respectivos valores na solução

{
Coloque a solução na lista;
Marque a solução como usada;

}
senão
{
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Para todas as soluções não marcadas faça
{

Se sucedeu a unificação das variáveis
classificadas como livres e os seus
respectivos valores na solução
{

coloque a solução na lista;
Marque a solução como usada;

Se não encontrou soluções não marcadas
retorne (FALSE) ;

}
}

3.2 Predefinidos setof/3 e finda 11/3.

Os predefinidos para coleta de soluções são de maneira ge-

ral bastante semelhantes quanto ao seu funcionamento interno. Este

fato levou à montagem de um conjunto único de funções responsável

pela implementação destes predefinidos. Os predefnidos setof/3 e

finda 11/3 são descritos abaixo :

setof(Termo. Gol. Lista).

O predefinido setof/3 funciona de maneira análoga ao

bagof/3 com a diferença que a lista de termos montada é ordenada e

os termo repetidos são suprimidos. A ordenação da lista termos ge-

rada pelo predefinido bagof/3 é feita de acordo com a ordenação

dos termos Prolog definida por Clocksin e Mellish [Clocksin 81].

finda 11 (Termo. Gol. Lista).

O predefinido finda 11/3 considera todas as variáveis li-

vres como existencialmente quantificadas. Deste modo, ele funcio-

naria da mesma maneira que o predefinido bagof/3 se as variáveis

livres fossem qualificadas através do quantificador existencial

(A) .Considere as chamadas abaixo :

?- bagof(X, Y A música(X,Y) , L) .

?- findall(X, música(X,Y) , L) .
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Note que em ambas as chamadas a única variável que não é

variável do termo é a variável "V". Como na chamada ao predefinido

bagof/3 esta variável está qualificada pelo operador (~) e na cha-

mada ao predefinido finda 11/3 ela é automaticamente considerada

como uma variável quantificada existencialmente, podemos concluir

que as duas chamadas são equivalentes.
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4. Conclusão

O objetivo final do trabalho desenvolvido pelo Projeto

Prolog é o desenvolvimento sobre o sistema UNIX de um ambiente de

programação voltado para inteligência artificial. A não disponibi-

lidade de um sistema UNIX que pudesse ser utilizado pela equipe no

desenvolvimento do interpretador levou-nos ao uso do sistema

VAX/VMS como ambiente de desenvolvimento. Assim, ao se definir a

biblioteca de predefinidos, foram incluidos a maioria dos predefi-

nidos presentes na versão 4.0 do interpretador Arity Prolog, com

exceção de alguns predefinidos que dependiam da escolha de uma má-

quina alvo para a sua implementação.

Atualmente, o interpretador está pronto para a implementa-

ção de aplicações gerais. Entretanto, para que seja possível o de-

senvolvimento de aplicações maiores e utilizando grande quantidade

de memória, é importante a implementação de um algoritmo de coleta

de lixo e de ferramentas de depuração.

Outro importante problema a ser resolvido é a velocidade

de execução dos programas em Prolog. No caso de algumas aplicações

em que é grande.o uso de retrocesso, este problema atinge propor-

çÕes críticas merecendo por isso atenção especial. Um outro grupo

de pesquisa está desenvolvendo um trabalho no sentido de montar um

hardware dedicado à execução das pseudo-instruções da máquina de

Warren, que funcionaria como co-processador da máquina alvo visan-

do acelerar a execução. A geração de código executável para uma

máquina alvo é outra linha de pesquisa a ser explorada buscando

acelerar a velocidade de processamento.

Além dos assuntos já mencionados como possíveis campos de

pesquisa existem outros pontos importantes a estudar para uma pos-

terior implementação:

-Interface amigável

-Predefinidos para manipulação de tela.

-Interface com banco de dados.

-Interface com outras linguagens.

-Execução paralela.
Extensão para programação orientada a objetos.
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