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 הקדמה
העבודה מחולקת לשני , כן-על. עבודה זו הנה בנושא פרדיגמת התכנות הלוגי ובנושא שפת מרקורי

סקירה זו תסייע לנו . ט פורמליבחלק הראשון נסקור את פרדיגמת התכנות הלוגי ממב. בהתאם, חלקים

העבודה . דבר המסייע לתכנות טוב יותר בהתאם לפרדיגמה, בהבנת יסודות הפרדיגמה ממבט מעמיק יותר

הקורס מלמד .  של האוניברסיטה הפתוחה)20504" (עקרונות שפות תכנות"נכתבה במסגרת הקורס 

החלק . ן טוב יותר בשפות תכנותוכך לשלוט באופ, להתייחס אל שפות תכנות כאל נושא בפני עצמו

מסייע לדעתי ביישום , התורם להבנה עמוקה יותר של פרדיגמת התכנות הלוגי, הראשון של העבודה

השפה נכתבה ". מרקורי"החלק השני של העבודה מתמקד בשפה מחקרית ששמה . הקורס לגבי הפרדיגמה

כן -ועל,  מרקורי הנה שפה טהורה.והיא עדיין בשלבי פיתוח,  שבאוסטרליהMelbourneבאוניברסיטת 

הדומה לתחביר הבסיסי של , חלק זה סוקר את התחביר הבסיסי של השפה. מתאימה ללמידת שפות לוגיות

, מלמד מעט אודות ההבדלים בין מרקורי לבין פרולוג ומרחיב בנושאי מערכת הטיפוסים, שפת פרולוג

מערכות אלה ).  יובהרו בפרקים המתאימיםמושגים אלה(מערכת המודים ומערכת הדטרמיניזם של השפה 

מעניין ללמוד עליהן בד , כן-על. כפי שמומשו בשפת מרקורי, אינן הכרחיות בכל שפה השייכת לפרדיגמה

עשויה , למידת מערכות אלה, לדעתי. בבד עם למידתה של שפת תכנות השייכת לפרדיגמת התכנות הלוגי

ישנם נספחים בנושאים , בסוף העבודה. בתכנות לוגילשפר את ההבנה של נושאים מרכזיים מסוימים 

 .אליהם ניתן לגשת במקרה הצורך, שונים

 .אני מאחל לקוראי העבודה הנאה והצלחה בלמידת נושאיה
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 פרדיגמת התכנות הלוגי
 מבוא. 1

מדוע בכלל צריך פרדיגמת תכנות שאינה פרדיגמת : כדאי לשאול, לפני שנדבר על תכנות לוגי, ראשית

 .ניתן תשובה לשאלה זו בסקירה להלן?  האימפרטיביהתכנות

 של 40-רוב המחשבים בימינו מבוססים על המודל של וון ניומן והקולגות שלו משנות ה, ]19[פי -על

ידי יחידת אחסון של תאי זיכרון ויחידת עיבוד עם מספר תאים -מודל זה מאופיין על. 20-המאה ה

עיבוד יכולה לטעון מידע מהזיכרון אל האוגרים ולאחסן נתוני יחידת ה. הידועים בשם אוגרים, מקומיים

תוכנית מורכת מרצף של הוראות לביצוע ההעברות לעיל ומקבוצה , במודל זה. אוגרים בחזרה אל הזיכרון

עם ההבנה והפתרון , ]19[פי -על). control instructions(נוספת של הוראות למעבר אל הוראה אחרת 

חדל צוואר הבקבוק להיות חוסר יכולתו של המחשב לבצע את , ניית מחשבההדרגתיים של בעיות ב

החל חיפוש אחר שפות , כן-על. ונהפך להיות חוסר יכולתו של האדם לתכנת את המחשב, פקודות האדם

, כך החלו להתפתח שפות בעלות רמת הפשטה גבוהה יותר. אדם לשימוש-תכנות שיהיו נוחות יותר לבני

 . היה זכר לארכיטקטורה של וון ניומן] 19[פי -אך בכולן עדיין על, עדההחל באסמבלי וכלה ב

 

האחת שאפה לפתור באופן מקומי את הבעיה ולתרגם את ההוראות של : מכאן התפתחו שתי אסכולות

, שחשבו לפתור את הבעיה בכלליותה, היו אלה, ולעומתם, מתכננים להוראות שהמחשב יוכל לבצע

כי הן בתכנות והן בלוגיקה נדרשת , הבה נשים לב לרעיון, גבי הקבוצה השניהל. ועיצבו שיטות לפתרונה

הבעת הידע בלוגיקה הנה פעולה המניבה שכר , ]19[פי -על. הבעת ידע בצורה פורמלית כלשהי

ולעומתה פורמליזציה של בעיה ושיטת , אינטלקטואלי ולרוב משקפת את הבעיה או שופכת אור עליה

פתרון בעיה , אמנם, לדעתי. (ניומן הנה בעלת האפקטים האלה רק לעתים נדירותפתרון בעזרת מודל וון 

אך אין , )ובייחוד אסמבלי(יותר מפתרונה באמצעות שפת תכנות אימפרטיבית , לעתים, בלוגיקה תורם

עשויה לתרום , כפי שחשו בוודאי אלה בעלי ניסיון בתכנות, שגם פעולת התכנות, להתעלם מהעובדה

כי אף , מרחיקים לכת ואומרים, ]19 [-ב.) ואף לשפוך אור על הבעיה,  יותר של הבעיהלהבנה מעמיקה

משבר "נמצאת בשורשו של " קידוד"כי ההתייחסות של הקבוצה הראשונה אל תכנות כאל , ייתכן

והיא , רצוי היה לעבוד פעם אחת על כתיבת שפת תכנות שנגיד לה מה לעשות בשפתנו, אכן". התוכנה

עוד ארוכה , וכנראה שגם אם הדבר אפשרי, אין כמובן המצב כך, לצערנו, אך. ת מבוקשנופשוט תבצע א

יותר מאשר , )במקרה הכללי(לכן יש בכל מקרה לבצע עבודה מסוימת עבור כל פתירת בעיה . הדרך

לוגיקה עשויה לעזור במידה מסוימת , אל ייאוש, אך... להגיד למחשב מה לעשות ולחכות לתוצאה

לאפיין בעיה , כמובן משהוזכר עד כה, לוגיקה מאפשרת. לפחות במידת מה, המטרה הנכספתלהתקרב אל 

ובו , כך שלעתים יהיה קל יותר ומעניין יותר לכתוב בשפה מבוססת לוגיקה, בצורה הצהרתית ומדויקת

כפי שיובן יותר , מושגים אלה. כך שנוכל להגדיר למחשב את הבעיה, בזמן תהיה השפה פורמלית לגמרי

ועל המחשב , מתקשרים לכך שניתן לאפיין את הבעיה באמצעות סמנטיקה הצהרתית, לעומק בהמשך
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הפרדיגמה בה מתכנתים באופן בו ). יובהר בהמשך(לפתור את הבעיה באמצעות הסמנטיקה הביצועית 

 . הנה פרדיגמת התכנות הלוגי, דיברנו עליו

 

 .נדבר מעט על התפתחותה של פרדיגמה זו

 כהתפתחות ישירה של עבודה 20- המוקדמות של המאה ה70-ות הלוגי החלה בשנות הפרדיגמת התכנ

משורשיה העמוקים בהוכחת משפטים . מוקדמת בהוכחת משפטים באופן אוטומטי ובבינה מלאכותית

 Colmerauer - וKowalskiהגיעו , 1972-ב. שהנו מרכזי בה, באופן אוטומטי לקחה את מונח הדדוקציה

מוסברת בפירוט (שלוגיקה מסדר ראשון , רעיון זה. שלוגיקה יכולה לשמש כשפת תכנותלרעיון הבסיסי 

וזאת משום שעד , או לפחות חלקים עיקריים ממנה יכולים לשמש כשפת תכנות היה מהפכני) בפרק הבא

אך ורק בכדי לתאר בפרוט דברים או כשפה הצהרתית מתמטית , לוגיקה שמשה במדעי המחשב, אז

גם נכתב , 1972-ב. כפי שנראה בהמשך, ראה כי ללוגיקה ישנה משמעות פרוצדורליתהּו, אך. טהורה

 .Marseille – ב Rousselידי - עלALGOL-W בשפת Prologהמפרש הראשון של שפת 

 

 מהכלומר בין ההצהרה של , תכנות לוגי תורם להפרדה בין הצהרתיותו של האלגוריתם לבין ביצועיותו

 ]).10[ראי /ראה( לבצע איך, כלומר,  עצמואמור להתבצע לבין הביצוע

אך , ושהמחשב יעשה כמבוקשו, היינו רוצים שהמתכנת בתכנות לוגי יוכל להצהיר על כוונותיו, תאידיאלי

להצהיר על "למעשה זו עלולה להיות בעיה בכלל להגדיר במדויק (הדבר כך ) ?עדיין(אין , לצערנו

אך כאן הכוונה , שתמש מצהיר על כוונותיו בשפת פסקלהרי שניתן להגיד שגם בפסקל המ". כוונותיו

מקושרת מעגלית של מבנה נתונים -רשימה דו, למשל, ללא תכנות של, בהצהרה ישירה על כוונותיו

כמובן תורמת לגמישות , הפרדה זו אותה היינו רוצים להשיג...). תוך הקצאות זיכרון ושחרורו, כלשהו

לגבי ]. 2[פי -שהם שלושה מבין ארבעה יעדי הנדסת תוכנה על, כנהלאמינות ולבהירות של התו, לשינויים

, כן-על. ואינה קשורה כלל להצהרתיות, הרי שהיא קשורה לביצועיות, שהנו היעד הרביעי, היעד יעילות

המקרה האידיאלי עדיין אינו , אמנם. במקרה האידיאלי, על שפת התכנות הלוגי לדאוג לבדה ליעילות

שפת . י כי השפה בה אנו כותבים תהיה יעילה ככל האפשר בביצועה את הצהרותינואך עדיין רצו, קיים

שפה זו . נותנת מענה במידה מסוימת לצורך זה של המתכנת, מרקורי עליה נדבר בחלק השני של עבודה זו

לשפת מרקורי ישנן מערכות , כן-כמו. ידי כותביה ליעילה יותר משפות לוגיות אחרות-נחשבת על

 .התורמות ליעדי הנדסת תוכנה לעיל) יובהר בפירוט בהמשך(ודים ודטרמיניזם מ, טיפוסים

 

היא מהווה בסיס לשפות , ככזו. לוגיקה מהווה פורמליזציה של נושאים שונים במדעי המחשב, לסיכום

שפות לוגיות מאפשרות לנו לכתוב בצורה , כן-כמו). general-purpose(לוגיות לכוונות כלליות 

ואף קריאה יותר וקלה יותר לביצוע שינויים , לגנטית יותר בעיני חלק מהאנשיםשלעתים תהיה א

 .ולתחזוקה
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 1לוגיקה מסדר ראשון. 2
שהנה הבסיס המתמטי והפורמלי לפרדיגמת , מטרת פרק זה הנה הקניית ידע בלוגיקה מסדר ראשון

 .ונעבור ללימוד הסמנטיקה, נחל בלימוד התחביר. התכנות הלוגי

 

 תחביר

 : נכיר מספר מושגיםראשית

מקבוצת אקסיומות ומקבוצת חוקים , משפה מסדר ראשון,  מורכבת מאלפבית מסדר ראשוןהתיאורי

 .לביצוע היקשים

 

 : מורכב משבע קבוצות של סמליםאלפבית

 משתנים •

 קבועים •

 סמלי פונקציות •

 סמלי פרוצדורות •

 קשרים •

 כמתים •

 סימני פיסוק •

 

 .סמלי פונקציות חייבות להיות שונות מהקבוצה הריקהכל הקבוצות למעט קבועים ו, לכל אלפבית

 .כמתים וסימני פיסוק הנם אותן הקבוצות לכל אלפבית, קשרים

 .}{↔ ,→ ,∨ ,∧ ,~: קבוצת הקשרים הנה

 .}∀ ,∃{: קבוצת הכמתים הנה

 .}”,“, “)“ ,“(“{: קבוצת סימני הפיסוק הנה

 

 .טבקבוצה נבחרת של הנוסחות המנוסחות הי- הנן תתאקסיומות

 

 .מייד נבין מהן נוסחות מנוסחות היטב

                                                 
 ].12[פרק זה מבוסס על  1
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 שפה מסדר ראשון

 : מוגדר באופן אינדוקטיבי כדלקמןעצם

 .משתנה הנו עצם •

 .קבוע הנו עצם •

 . הנה עצםf(t1,...,tn)גם , אזי.  עצמיםt1,...,tnרית ויהיו -n סמלה של פונקציה fיהי  •

 

כן -וכמו,  הנם עצמיםb- וx, y, aאזי , נקציות סמלי פוg- וf - קבועים וb- וa,  משתניםy- וxאם , לדוגמה

 . הנם עצמיםf(a, x, b, f(a, x), g(a, x, f(x, b, g(b)), a, b, x, y)) - וf(a, x, b) ,g(a, x)גם 

 

 :מוגדרת באופן אינדוקטיבי כדלקמן) תקרא להלן בקיצור נוסחה (נוסחה מנוסחת היטב

 . הנו נוסחהp(t1,...,tn)אזי . מים עצt1,...,tnרי ויהיו -n סמלו של פרדיקט pיהי  •

 . הנה נוסחה(F~)אזי גם .  נוסחהFתהי  •

 . הנן נוסחות1(F → G), (F ↔ G) ,(F ∨ G) ,(F ∧ G)אזי גם .  נוסחותG- וFיהיו  •

 . הנן נוסחות(x F∃) ,(x F∀)אזי גם .  משתנהx נוסחה ויהי Fתהי  •

 .אטוםנקרא לה , פי המקרה הראשון-כאשר נוסחה מוגדרת אך ורק על

 

, p(x) סמלי פרדיקטים אזי q- וp- סמלי פונקציות וg- וf,  קבועיםb- וa,  משתניםy- וxאם , לדוגמה

p(y, x) ,q(f(a, b, g(a)), g(a, x, y)) ו –)  (∀x(p(y, x) ∨ (~q(f(a, b, g(a)), g(a, x, y)))) כולן

 .אטומים הנם q(f(a, b, g(a)), g(a, x, y)) - וp(x) ,p(y, x)כאשר , נוסחות

 

 ":שפה מסדר ראשון"נוכל להגדיר , כעת

כאשר נאמר  (∑- הנה קבוצת כל הנוסחות הניתנות לבניה מ∑ידי אלפבית - הנתונה עלשפה מסדר ראשון

 ).∑-פי ההגדרה עבור הסמלים השייכים ל-אם היא נוסחה על-ורק- אם∑כי שפה ניתנת לבניה מאלפבית 

 

 

עלינו להיות מסוגלים להבדיל בין מופע קשור לבין , גבי נוסחותבכדי שנוכל להמשיך בהגדרות נוספות ל

 ):scope(נכיר את מושג התחום , לצורך הבנת מושגים אלה. מופע חופשי של משתנה בנוסחה

 אזי.  משתנהxיהי 

 .Fהנו ) (xF∃)או לחילופין  ((xF∀)בנוסחה ) x∃או לחילופין של  (x∀ של התחום

 

או בתחום של כמת כאשר אותו ,  מופע של המשתנה מיד לאחר כמת הנומופע קשור של משתנה בנוסחה

 .המשתנה מופיע גם מיד לאחר אותו הכמת
                                                 

 .(F → G) במקום (G ← F)בהקשר של תכנות לוגי נוח לעתים לסמן  1
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 הנו מופע של משתנה בנוסחה שאינו מופע קשור של משתנה באותה מופע חופשי של משתנה בנוסחה

 .הנוסחה

 

 ".מופע חופשי"או " מופע קשור"נקצר ונגיד , כאשר אין חשש לבלבול, בקיצור

 

 אזי בנוסחה,  סמלי פרדיקטיםq- וp - סמלי פונקציות וg- וf,  משתניםy- וx,  קבועיםb- וaאם , דוגמהל

(∀x p(x)) המופע של xובנוסחה ,  הנו מופע קשור) ((∀x p(x, y)) ∨ (∃y p(x, y)) המופע הראשון 

 הנם xי של  והמופע השנyואילו המופע הראשון של ,  הנם מופעים קשוריםy והמופע השני של xשל 

 .מופעים חופשיים

 

 :נמשיך ונגדיר מושגים לגבי נוסחות

 . הנה נוסחה ללא מופעים חופשיים של אף משתנהנוסחה סגורה

 אינה נוסחה סגורה משום (x p(x, y)∀) -הרי ש,  סמלי פרדיקטיםq- וp- משתנים וy- וxאם , לדוגמה

 .חה סגורה הנה נוס(x (∃y p(x, y))∀)ואילו , yהופעתו החופשית של 

 

 :בהקשר זה נגדיר את מושגי הסגור שעניינם הנו הפיכת נוסחה לנוסחה סגורה

ידי הוספת - עלF- הנו הנוסחה הסגורה המתקבלת מ(F)∀ -שנסמנו ב, F של נוסחה סגור אוניברסלי

 .F-לכל משתנה המופיע הופעה חופשית כלשהי ב) שנקרא גם בשם הכמת האוניברסלי (∀הכמת 

 y- וxכאשר , p(x, y) וגם של (y p(x, y)∀) הנו הסגור האוניברסלי של (x (∀y p(x, y))∀)לדוגמה 

 . הנו סמל פרדיקטp-משתנים ו

 

 :באותו האופן נגדיר

 ∃ידי הוספת הכמת - עלF- הנו הנוסחה הסגורה המתקבלת מ(F)∃ - שנסמנו בF של נוסחה סגור קיומי

לכל משתנה המופיע הופעה חופשית כלשהי ) existential quantifier –שנקרא גם בשם הכמת הקיומי (

 .F-ב

 

 .כאשר נעבור לסמנטיקה של לוגיקה מסדר ראשון, מושגים אלה ישמשו אותנו בהמשך

 

 . הנו אטום או שלילתו של אטוםליטרל

 . הנם ליטרלים(a~) וגם aאזי גם ,  הוא אטוםaאם , לדוגמה

 

 :המושג הבא הנו מושג מרכזי בתכנות לוגי
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הנם ) 1≤j≤s (xj-ו) i≤m≥1( ליטרל  Liכאשר , x1...∀xs (L1∨...∨Lm)1∀נה נוסחה מהצורה  הפסוקית

 . (L1∨...∨Lm)כל המשתנים המופיעים בעצם 
 

, וכי הסגור האוניברסלי של פסוקית הנו הפסוקית עצמה, קל לראות כי פסוקית הנה בהכרח נוסחה סגורה

 .של ליטרלים) ∨( דיסיונקציה ואף כי ניתן להגדיר פסוקית כסגור האוניברסלי של

 

 מהוות דוגמה לפסוקיות x∀y∀z∀w(p(x, y) ∨ q(z, w))∀ - וx∀y(p(x, y) ← q(x))∀, לדוגמה

 . הנם סמלי פרדיקטיםq- וp-ו,  הנם משתניםw- וx, y, zכאשר , שנכתבו תוך השמטת חלק מהסוגריים

 

 :וצרנשתמש בכתיב מק, משום שכיחותן הרבה של פסוקיות בתכנות הלוגי

אזי את הפסוקית ,  כל המשתנים המופיעים באטומים הללוx1...xs אטומים ויהיו A1,...,Ak,B1,...,Bnיהיו 

∀x1...∀xs (A1∨...∨Ak∨(~B1)∨...∨(~Bn))2 נכתוב בכתיב מקוצרA1,...,Ak ← B1,...Bk. 

 

 ראשון כעת נגדיר מספר מושגים המראים ישירות את השימוש המעשי של המושגים של לוגיקה מסדר

 .בתכנות לוגי

 

- וAכאשר , A ← B1,...Bnהנה פסוקית מהצורה ) Hornנקראת גם פסוקית  (פסוקית תוכנית מוגדרת

Bi) 1≤i≤n (הנם אטומים. 

 ).התוצאה(פסוקית תוכנית מוגדרת הנה פסוקית עם אטום אחד בלבד מצד שמאל של חץ הגרירה , כלומר

 :נקרא לשני צדי חץ הגרירה בשמות, נות לוגימשום השימוש המעשי של פסוקית מסוג זה בתכ

 .גוף הפסוקיתולצד התנאי נקרא , ראש הפסוקיתלצד התוצאה נקרא 

 

 .פסוקית יחידהלפסוקית תוכנית מוגדרת עם גוף ריק נקרא 

 

 : תוכנית–כעת הגענו למושג מרכזי ביותר 

 . הנה אוסף סופי של פסוקיות תוכנית מוגדרותתוכנית מוגדרת

 

 :תוכנית אנו זקוקים למושג המטרה" יץלהר"בכדי 

 Biכל , )אטומים) Bi) 1≤i≤nכאשר  (B1,...Bn ←במטרה .  הנה פסוקית עם ראש ריקמטרה מוגדרת

 .מטרה-תתנקרא 

 

                                                 
 .הושמטו כאן סוגריים שאינם נחוצים להבנת המשמעות 1
 .צים להבנת המשמעותהושמטו כאן סוגריים שאינם נחו, שוב 2
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 .בהמשך יעשה שימוש נרחב במושגי התוכנית והמטרה

 

 

 .נציג דוגמה של תוכנית ולאחריה דוגמה של מטרה, לסיום הסעיף העוסק בתחביר

ית הנה תוכנית שכוונתה למזג שתי רשימות ממוינות לרשימה ממוינת אחת המכילה את כל איברי התוכנ

, nil-שנסמנה ב, רשימה ריקה: נציין כי אל רשימות נתייחס כאל אחד מהשניים, ראשית. שתי הרשימות

, head.tail: 1"."נתייחס אל רשימה באמצעות סמל הפונקציה , במקרה השני. או רשימה שאינה ריקה

בסופו של , כך.  הנו רשימהtailואילו , )במקרה זה נניח שבהכרח מספר( הנו איבר ברשימה headכאשר 

 הנו סמל 2> - הנו סמל פרדיקט וmerge. יש להשתמש ברשימה הריקה בכדי לייצג רשימה חוקית, דבר

את סמלי . נהנתכוון בדוגמה זו למשת, כאשר נכתוב מחרוזת המתחילה באות גדולה, כן-כמו .פונקציה

 .ונניח כי הם פשוט מוגדרים, לא נגדיר בתוכנית" >", "."הפונקציות 

  :הערות

 ).ייתכן במובן החלש(הכוונה הנה למיון בסדר עולה 

 .cons-בדומה ל" ."יש להתייחס אל , SCHEMEלמכירים את שפת 

merge(nil, nil, nil) ← 

merge(nil, List, List) ← 

merge(List, nil, List) ← 

merge(Head1.Tail1, Head2.Tail2, Head1.MergedTail) ←  

Head1 < Head2,  

merge(Tail1, Head2.Tail2, MergedTail). 

merge(Head1.Tail1, Head2.Tail2, Head2.MergedTail) ← 

 Head2 < Head1,  

merge(Head1.Tail1, Tail2, MergedTail) 

 

 merge(2.3.5.6.7, 1.4.8.9.10, MergedList) ←: מטרה לדוגמה

 MergedTail-לקשר ל, כלומר.  את הרשימה הממוזגתMergedTail-מטרה זו מובנת כבקשה להציב ל

 .ועל מושג הקישור נדבר בפרק העוסק בהאחדה, על אלגוריתם העושה זאת. את הרשימה המבוקשת

 

בה , בוננות בתוכניתאת משמעות זו אנו מבינים מהת. לתוכנית ישנה משמעות מסוימת, כפי שניתן להבין

 .נדבר על משמעות באופן פורמלי, בחלק הבא. וכמובן מההסברים, ישנם שמות משמעותיים לפרדיקטים

 

                                                 
 .נכתוב סמל זה בכתיב תוכי 1
 .נכתוב גם סמל זה בכתיב תוכי 2
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 סמנטיקה

 .לתחביר זה נרצה גם להתאים משמעות. דיברנו אך ורק על התחביר של לוגיקה מסדר ראשון, עד כה

היינו רוצים לדעת מה הוא אמור , על קבוע או על סמל פרדיקט, כשמדברים על סמל פונקציה, למשל

-ניתן להשיג על, זאת. πאנו רוצים לדעת כי מדובר אכן על , PIכשאנו כותבים את הקבוע , למשל. לייצג

 הוא שנותן לו את πהערך של , כפי שניתן להבין). ...3.14159במקרה זה (ידי מתן הערך הנכון 

בא לעזרתנו , המשמעות ללוגיקה שלמדנו עד כהלצורך נתינת . וכך גם בלוגיקה מסדר ראשון, המשמעות

לסמלי הפונקציות ולסמלי , באינטרפרטציה אנו פשוט נותנים ערכים לקבועים. מושג האינטרפרטציה

כפי , ולכן יש לטפל בהם בהגדרה פשוטה נפרדת, יש לשים לב כי בכך לא נכללים המשתנים. הפרדיקטים

 .שמיד נראה

 

 :ניגש להגדרות הפורמליות

  

 : מורכבת מהמרכיבים הבאיםL של שפה מסדר ראשון אינטרפרטציה-הפר

 .אינטרפרטציה-פרההתחום של שנקרא לה הD קבוצה שאינה ריקה  •

 .L- עבור כל קבוע בD-השמת ערך השייך ל •

  .L-רית ב-nעבור כל סמל פונקציה , D אל Dn-השמת מיפוי מ •

 

 :אים מורכבת מהמרכיבים הבL של שפה מסדר ראשון אינטרפרטציה

 .D עם תחום Lאינטרפרטציה של -פרה •

 .L- עבור כל סמל פרדיקט ב{true, false} אלDn-מיפוי מ •

 .J מבוססת על Iנאמר כי , אינטרפרטציה- הנה הפרהJ-ו,  הנה האינטרפרטציהIאם 

 

 J הנה השמה של איבר בתחום של L של שפה מסדר ראשון Jאינטרפרטציה - עבור פרההשמת משתנים

 .L-לכל משתנה ב

 

  ועבור השמת משתנים L של שפה מסדר ראשון D עם תחום Jאינטרפרטציה - עבור פרההשמת עצמים

Vהנה השמה המורכבת מהמרכיבים הבאים : 

 .Vפי השמת המשתנים -כל משתנה מקבל את ערכו על •

 .Jאינטרפרטציה -פי הפרה-כל קבוע מקבל את ערכו על •

 מקבל את הערך ti) 1≤i≤n :(f(t1,...,tn) עם עצמים fכל עצם המורכב מסמל פונקציה  •

f`(t`1,...t`n)) fתג ( , כאשרf`) fהנה ההשמה של סמל הפונקציה )  תגfו -t`i  הנה ההשמה המתאימה

 .ti -ל
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 :נוכל להשתמש במושגים הנזכרים מעלה בכדי לתת ערך אמת לנוסחות

 

 : של נוסחה ניתנים כדלקמןערכי אמת

 אזי.  השמת משתניםV ותהי Lשפה מסדר ראשון  של D אינטרפרטציה עם תחום Iתהי 

 הנו המיפוי `pכאשר , p`(t`1,...t`n)ידי - הנו הערך המחושב עלp(t1,...tn)ערך האמת של אטום  •

 .Iידי - עלti-הנו הערך שהושם ל) t`i) 1≤i≤n- וIידי - עלp-שהושם ל

שרים המחברים בין פי טבלות האמת המוכרות של הק-אזי הערך ניתן על, אם הנוסחה אינה אטום •

 :הנוסחות האטומיות בנוסחה

 

 : עצמיםG- וFיהיו 

F ~F 

TRUE FALSE 

FALSE TRUE 

 

F ↔ G F → G F∨G F ∧ G G F 

TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 

FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE 

FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE FALSE 

TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE 

 

אם קיים -ורק- אםTRUEאזי ערך האמת של הנוסחה הנו , x F∃ם הנוסחה הנה מהצורה א •

d∈Dכך ש -F  תקבל ערך אמת תחת I ותחת V  עם תוספת של השמת dל -x) נסמן ב- V(x/d).( 

אם לכל -ורק- אםTRUEאזי ערך האמת של הנוסחה הנו , x F∀אם הנוסחה הנה מהצורה  •

d∈D 

F תקבל ערך אמת תחת I ותחת V  עם תוספת של השמת dל -x) נסמן ב- V(x/d).( 

 

 :דוגמה

את הפונקציה הבינארית  , c- וa, bאת הקבועים , z- וx, y שפה עם אלפבית הכולל את המשתנים Lתהי 

f ואת הפרדיקט הבינארי p. 

 2 ,1 את c- ולa, b- המשימה לD = N ∪ {0}עם תחום ) אינטרפרטציה-עם פרה( האינטרפרטציה Iתהי 

אם -ורק- אםp(x, y) = true( פרדיקט לבדיקת שוויון p-ול,  את פונקצית החיבורf-ל,  בהתאמה3ת וא

x=y.( 
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 .true הנו p(f(a, b), c) ואילו ערך האמת של false הנו p(a, b)ערך האמת של , אזי

נכתב תוך השמטת סוגריים שאינם הכרחיים להבנת  (y∃x p(f(x, y), y)∀ערך האמת של , כן-כמו

 ).x = 0 עבור yמתקיים לכל  (true והנו Vאינו תלוי בהשמת משתנים ) וסחההנ

 

אין כלל חשיבות להשמת המשתנים הנתונה בקביעת ערך האמת של , כי עבור כל נוסחה סגורה, ברור

 :החשובות במיוחד לתכנות לוגי, מכך נגזרות ההגדרות הבאה. הנוסחה

 

 . נוסחהFהי  ותL אינטרפרטציה של שפה מסדר ראשון Iתהי 

F תחת ספיקה I אם ∃(F) מקבל ערך true תחת I. 

F תחת בלתי ספיקה I אם ∃(F) מקבל ערך false תחת I. 

 

 :כדאי להכיר את ההגדרות הבאות, כן-כמו

F תחת שרירה I אם ∀(F) מקבל ערך true תחת I. 

F תחת בלתי שרירה I אם ∀(F) מקבל ערך false תחת I. 

 

 

 :ב גם הוא לתכנות לוגינגדיר מושג נוסף החשו

 .true מקבלת ערך אמת F הנו אינטרפרטציה שתחתיה F מודל של נוסחה סגורה

 

הרי שמדובר על נתינת ערך אמת תחת ,  מכיוון שאין חשיבות להשמת המשתנים עבור נוסחה סגורה:הערה

 .אינטרפרטציה בלבד

 

 .y∃x p(f(x, y), y∀(האינטרפרטציה בדוגמה הקודמת הנה מודל של הנוסחה , לדוגמה

 

 :נמשיך בהגדרות נוספות המכלילות את מושג המודל

 .T- הנו אינטרפרטציה שהנה מודל לכל אקסיומה בL עם שפה T מודל של תיאוריה מסדר ראשון

 . הנו אינטרפרטציה שהנה מודל של כל נוסחה בקבוצהמודל של קבוצה של נוסחות סגורות

 

 :אזי. L-ל נוסחות סגורות ב קבוצה שS שפה מסדר ראשון ותהי Lתהי 

S אם יש לה מודל בספיקה -L. 

S אם אין לה מודל בבלתי ספיקה -L. 

S אם כל אינטרפרטציה של שרירה L הנה מודל של S. 

S אם קיימת אינטרפרטציה של בלתי שרירה L שאינה מודל של S. 
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 :ולתת את ההגדרה של היסק לוגי, נוכל להתקדם צעד משמעותי, כעת

 .ה מסדר ראשון שפLתהי 

 L- בSאם כל מודל של , L- בS של קבוצת נוסחות סגורות היסק לוגי הנה L - בFנאמר כי נוסחה סגורה 

 .L- בFהנו מודל של 

 

אם היותן , S מוסקת לוגית מקבוצת נוסחות סגורות Fנאמר כי נוסחה סגורה , באופן בלתי פורמלי, כלומר

 .Fות הנוסחה  נכונות גוררת גם את נכונS-של הנוסחות ב

 :מתקיים, בניסוח אחר

 . הנה נוסחה שרירהF1∧...∧Fn → Fאם -ורק- אםS הנה היסק לוגי של Fאזי , S={F1,...,Fn}אם 

 

 : הבא הנו משפט חשוב ביותר בנושא היסק לוגי1המשפט

 2.1משפט 

 .L נוסחה של F ותהי L קבוצה של נוסחות סגורות של Sתהי ,  שפה מסדר ראשוןLתהי 

F היסק לוגי של  הנהSאם מתקיים כי -ורק- אםS ∪ {~F}בלתי ספיקה . 

 

 הוכחה

 . בלתי ספיקהS ∪ {~F}ונוכיח כי אכן , S הנה היסק לוגי של Fנניח כי : כוון ראשון

,  הנה בלתי ספיקהSאזי באופן טריוויאלי , אם לא קיימת (S המהווה מודל של L אינטרפרטציה של Iתהי 

פי -מתקיים על, S הנה היסק לוגי של F-אזי משום ש). נה בלתי ספיקה הS ∪ {~F}ולכן כמובן גם 

  וגם כמובן אינה מודל של{F~}אינה מודל של , כמובן, Iלכן . F הנה מודל גם של Iההגדרה כי 

∪ {~F} S .ברור כי , כן-עלS ∪ {~F}הנה בלתי ספיקה ב -L)  כי הרי שכל אינטרפרטציה שאינה מודל

 ).S ∪ {~F}) (1 אינה מודל גם של, Sשל 

 

 .S הנה היסק לוגי של Fונוכיח כי אכן ,  הנה בלתי ספיקה S ∪ {~F}נניח כי : כוון שני

 ).אזי הכוון מתקיים באופן ריק, אם לא קיימת (S המהווה מודל של L אינטרפרטציה של Iתהי 

 .S ∪ {~F} אינה מודל של Iולכן בפרט , אין לה מודל,  הנה בלתי ספיקהS ∪ {~F} -משום ש

 הנה Fולכן , F מודל של Iמכך נובע כי . F~ולכן אינה מודל של , {F~} בהכרח אינה מודל של I, לכן

 ).S) .2היסק לוגי של 

 

 ■כנדרש,  בלתי ספיקהS ∪ {~F}אם -ורק- אםS היסק לוגי של F, )2(-ו) 1(פי -על

 
                                                 

 ].12[-לקוח מ 1
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 .נסביר את משמעותו של המשפט בתכנות לוגי

בהינתן תוכנית . הנם אטומים) Bi) 1≤i≤nכאשר , B1,...,Bn← מהצורה מטרה בתכנות לוגי הנה, כזכור

P ומטרה G :←B1,...,Bn , עלינו להוכיח כיB1,...,Bnאו בניסוח מדויק ,  הנם היסק לוגי של התוכנית

הוכחה זו שקולה , פי המשפט-על. P הנה היסק לוגי של התוכנית x1...∃xs(B1 ∧ ... ∧ Bn)∃כי , יותר

 כך x1,...,xsקיימים ", אך.  בלתי ספיקהP∪{~(∃x1...∃xs(B1 ∧ ... ∧ Bn))}שללהוכחת היותה 

לא כל  "-שקול ל, "קיים דף לבן", למשל..." ( מתקיים שלאx1,...,xsלא לכל  "-שקול ל..." שמתקיים

. (x1...∀xs (~(B1 ∧ ... ∧ Bn))∀)~ - שקול לx1...∃xs(B1 ∧ ... ∧ Bn)∃, לכן"). הדפים אינם לבנים

 -הרי ש, ((Bn~) ∨ ... ∨ (B1~)) - ל1 שקול((B1 ∧ ... ∧ Bn)~)   -משום ש, אך

~(∀x1...∀xs (~(B1 ∧ ... ∧ Bn)))שקול ל - ~(∀x1...∀xs ((~B1) ∨ ... ∨ (~Bn))) ,ולכן ,

~(∃x1...∃xs(B1 ∧ ... ∧ Bn))שקול ל - ∀x1...∀xs ((~B1) ∨ ... ∨ (~Bn)) .כזכור, אך, 

  ← B1,...,Bn A1,...,Akו כתיב השקול ל הנ- ∀x1...∀xs(A1∨...∨Ak∨(~B1)∨...∨(~Bn)) .כן-על ,

ברור כי עלינו להוכיח ,  מכאן .x1...∀xs((~B1)∨...∨(~Bn))∀ הנה בעצם הנוסחה B1,...,Bn←המטרה 

 . הנה בלתי ספיקהP∪{G}כי , G ומטרה Pעבור תוכנית 

 .הושמטו סוגריים שאינם הכרחיים להבנת המשמעות,  לעתים:הערה

 

פי -על, כלומר. ספיקות-ברור כי הבעיה הבסיסית בתכנות לוגי הנה להוכיח כי נוסחות הנן בלתי, מכאן

 של Iכי לכל אינטרפרטציה , L של שפה מסדר ראשון G ומטרה Pעלינו להוכיח בהינתן תוכנית , ההגדרה

L ,I אינה מודל של P ∪ {G} . בדת בצורה להשתמש בשפה שעו, באופן מעשי, כמובן שלא נרצה, אך

את , כלומר, ישנה מוטיבציה לנסות לצמצם את מספר האפשרויות, לכן. משום חוסר יעילותה הקיצוני, זו

אותן נכיר , )Herbrand(בכך באות לעזרתנו אינטרפרטציות הרברנד . מספר האינטרפרטציות האפשריות

 .בפרק הבא

                                                 
 .מורגן-פי נוסחות דה-על 1

 15



ק'רני איז  מבוא לפרדיגמת התכנות הלוגי ולשפת מרקורי  
   

 1אינטרפרטציות הרברנד .3
 .נתחיל את הפרק במספר הגדרות

 

 . הנו עצם שאינו מכיל משתנים קשורעצם

 

 הנם f(a, g(b))  - וf(a, b)אזי ,  סמלי פונקציהg- וf -ו , משתניםy- וx,  קבועיםb- וaאם , לדוגמה

 . אינם עצמים קשוריםg(y) - וf(a, f(x))ואילו , עצמים קשורים

 

 ).אטום שהנו עצם קשור( הנו אטום שאינו מכיל משתנים אטום קשור

 - וp(a, b)אזי ,  סמל פרדיקטp - סמלי פונקציה וg- וf,  משתניםy- וx,  קבועיםb- וaאם , לדוגמה

p(f(a, b), g(a))ואילו ,  הנם אטומים קשוריםp(x) ,p(f(a, b), g(b, f(x)))אינם אטומים קשורים . 

 

 אם אין כלל קבועים. L- הנו אוסף כל העצמים הקשורים בL עבור שפה מסדר ראשון עולם הרברנד

 .נוסיף קבוע אחד בכדי שנוכל ליצור עצמים קשורים, L-ב

 .UL - בLנסמן את עולם הרברנד עבור שפה מסדר ראשון 

 

. b- וa ואת הקבועים z- וx, yאת המשתנים , g- וf השפה המכילה את סמלי הפונקציות Lתהי , לדוגמה

 .UL -דוגמות לאיברים ב הנם f(a), f(b), g(a), g(b), f(g(a), g(f(b)), f(g(b)), g(f(a))אזי 

 

 

 הנו אוסף כל האטומים הקשורים היכולים להבנות מסמלי L עבור שפה מסדר ראשון בסיס הרברנד

 . כארגומנטיםUL- ומעצמים קשורים מLפרדיקטים מהשפה 

 .BL - בLנסמן את בסיס הרברנד עבור שפה מסדר ראשון 

 

 L ,p(a) ,p(b) ,q(a, b) ,q(a, f(g(a))-ים ב סמלי פרדיקטq- וpכאשר , עבור הדוגמה הקודמת, לדוגמה

 .BL- הנם דוגמות לאיברים בp(f(g(f(b)))) -ו

 

 :מוגדרת כדלקמן, L עבור שפה מסדר ראשון אינטרפרטציית הרברנד-פרה

 .ULהתחום שלה הנו  •

 .UL - משימים את עצמם מL-לקבועים ב •

n(UL) - משימים מיפוי מfרית -nלכל סמל פונקציה  •
 .ULאל  

 

                                                 
 ].12[פרק זה מבוסס על  1
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 .אינטרפרטציית הרברנד- הנה אינטרפרטציה כלשהי המבוססת על פרהטרפרטציית הרברנדאינ

 

ערכית ועל בין קבוצת -חד-ישנה התאמה חד: לאינטרפרטציות הרברנד ישנה התכונה הבאה, ]12[פי -על

הקבוצות של בסיס -לבין קבוצת כל תת, Lכל אינטרפרטציות הרברנד עבור שפה מסוימת מסדר ראשון 

 . מייצגת את כל הפרדיקטים המקבלים ערך אמת באינטרפרטציהBLקבוצה של -כל תת. L של הרברנד

 . מייצגת אינטרפרטציהBLקבוצה של -וכל תת, BLקבוצה של -ידי תת-כל אינטרפרטציה מיוצגת על, כך

 

 :נגדיר את מושג המודל עבור אינטרפרטציות הרברנד, כעת

 

 הנו אינטרפרטציית הרברנד Lעבור שפה מסדר ראשון  S של קבוצת נוסחות סגורות מודל הרברנד

 .S-המהווה מודל ל

 

נייחס במקרה הצורך אינטרפרטציה , לצורך נוחות ובהירות בסיומו של הדיון באינטרפרטציות הרברנד

יש להתייחס אל כך כאילו , במקרה זה. כאשר לא נאמר במפורש מהי השפה, לקבוצה של נוסחות סגורות

סמלי הפונקציות , שפה מסדר ראשון המדוברת הנה השפה המכילה את הקבועיםנאמר במפורש כי ה

 .וסמלי הפרדיקטים המוזכרים בנוסחות

 

 .המוטיבציה בלמידת אינטרפרטציות הרברנד הנה בייעול תהליך הוכחת בלתי ספיקות, כזכור

 :המצדיק את למידת הנושא של אינטרפרטציות הרברנד, 1נכיר משפט, כעת

 

 3.1משפט 

 .אם אין לה מודל הרברנד-ורק- בלתי ספיקה אםS. 2 קבוצה של פסוקיותSי תה

 

 :נוכיח את הלמה הבאה, לצורך הוכחת המשפט

 

 למה

 . יש מודל הרברנדS-ל.  קבוצה של פסוקיות שיש לה מודלSתהי 

 

 הוכחת הלמה

 : כדלקמןS של `Iנגדיר אינטרפרטציית הרברנד . S אינטרפרטציה של Iתהי 

                                                 
 ].12[-לקוח מ1
 הכללי במקרה, כלומר. המשפט האחרון תקף אך ורק עבור פסוקיות ולא עבור נוסחות סגורות כלשהן] 12[פי -שעל, יש לציין2

 .לא נוכל להגביל את עצמנו לאינטרפרטציות הרברנד
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I` = {p(t1,...,tn) ∈ Bs | I תחת true מקבל ערך אמת p(t1,...,tn)} 

 .הנו עצם) ti) 1≤i≤nכאשר 

 .קבוצה של בסיס הרברנד-כי מדובר על תת, ברור כי זוהי אינטרפרטציית הרברנד

 .S מודל של `Iאזי גם , S מודל של Iברור שאם , כן-כמו

 ■כנדרש, דל הרברנדיש לה גם מו, אכן אם לקבוצה של נוסחות סגורות יש מודל, לכן

 

 .הוכחת המשפט מיידית, כעת

 הוכחת המשפט

 )1. ( ספיקהS-וכמובן ש, אזי בפרט יש לה מודל,  יש מודל הרברנדS-אם ל

 )2. ( מודל הרברנדS-יש ל, פי הלמה-ועל, אזי יש לה מודל,  ספיקהSאם 

, ם אין לה מודל הרברנדא-ורק- של נוסחות סגורות בלתי ספיקה אםSנובע כי אכן קבוצה ) 2(-ומ) 1(-מ

 ■כנדרש

 

 

מהמשפט הנזכר מעלה נובע . נבין את שימושיותו, לאחר שהכרנו את הנושא של אינטרפרטציות הרברנד

כי , כי אין עלינו לבדוק את כל האינטרפרטציות כאשר אנו מוכיחים כי קבוצת פסוקיות הנה בלתי ספיקה

אין , ולא בנוסחות כלשהן, עוסקים בפסוקיות בלבדכאשר אנו , כלומר. אם רק את אינטרפרטציות הרברנד

 . צורך לבדוק אינטרפרטציות שאינן אינטרפרטציות הרברנד בהוכחה כי קבוצת פסוקיות הנה בלתי ספיקה

 

 .נמשיך וננסה להבין לעומק את העניין באינטרפרטציות הרברנד

 

אינטרפרטציות הרברנד .  יחסיתשל אינטרפרטציות הרברנד הנה שיטה פשוטה, נציין כי שיטה זו, ראשית

קבוצה שלו אינה -שכל תת (1ולכן קל להגדיר מודל הרברנד מינימלי, מכילות אך ורק נתונים חיוביים

 ).מודל

 

 הנה קבוצה שאינה ריקה של מודלי i∈I{Mi} -ו,  תוכנית מוגדרת היטבPאם , [12] -פי משפט ב-על

 יש מודל הרברנד Pום שלכל תוכנית מוגדרת היטב מש. P הנה מודל עבור i∈IMi∩אזי , Pהרברנד עבור 

לכן החיתוך של .  כלשהי אינה ריקהPאזי קבוצת כל מודלי הרברנד עבור , ])12[פי -בסיס הרברנד על(

מודל הרברנד המינימלי של מודל זה נקרא .  גם הוא מודלPכל מודלי הרברנד עבור תוכנית מוגדרת היטב 

P.ידי - נסמנו עלPM. 

                                                 
לא נשללת כאן האפשרות לקיומם של , כלומר. מינימליה מודל הרברנד ולאמודל הרברנד מינימלי : יש לשים לב למינוח 1

 .מספר מודלי הרברנד מינימליים שונים
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 :P המאפיין את מודל הרברנד המינימלי של תוכנית מוגדרת היטב 1טנוכיח משפ

 

 3.2משפט 

 .| P  MP = {A∈BPהנו מסקנה לוגית של{A אזי.  תוכנית מוגדרת היטבPתהי 

 

 :הוכחה

A הנו מסקנה לוגית של Pאם-ורק- אם 

P ∪ {~A} אם-ורק-אם) 2.1פי משפט -על( בלתי ספיק 

 אם-ורק-אם) 3.1פי משפט -על( אין מודלי הרברנד P ∪ {~A} -ל

(~A) מקבל ערך אמת false תחת כל מודלי הרברנד של Pאם-ורק- אם 

A מקבל ערך אמת true תחת כל מודלי הרברנד של Pאם-ורק- אם 

A∈MP. 

 ■כנדרש, ")אם-ורק-אם"פי טרנסיטיביות היחס -על(מכאן נובעת ישירות נכונותו של המשפט 

 

MPשל התוכנית המשמעות ההצהרתית, למעשה,  הנו P) המשמעות ההצהרתית של תוכנית ]). 19[פי -על

P של התוכנית ) או לחילופין ההליך המממש (המשמעות הביצועיתוזאת לעומת ,  יש לעשותמה מגדירה

ידי סמנטיקה הצהרתית המגדירה בעצם את -תוכנית ניתנת לתיאור הן על, כלומר.  לעשותאיך-שהנה ה

 ראי /ראה, להרחבה בהקשר זה. צועית המגדירה איך לפתור את הבעיהידי סמנטיקה בי-הבעיה והן על

תשובות לשאילתות , כלומר. הסמנטיקה הביצועית חייבת להיות מתאימה לסמנטיקה ההצהרתית]. 12[

.ידי הסמנטיקה הביצועית-אם הן מוגדרות על-ורק-ידי הסמנטיקה ההצהרתית אם-מוגדרות על

                                                 
 ].12[-לקוח מ 1
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 האחדה. 4
 .ם הקשורים לסמנטיקה ביצועיתבפרק זה נדבר על מושגי

 

 .פי מטרה נתונה-אותם יש לחשב על, פיו מחושבים הערכים-הנה האלגוריתם על) unification(האחדה 

 .נדון במושגים הקשורים לאלגוריתם ההאחדה ונציג את האלגוריתם, בפרק זה

 

 .גים נוספיםונמשיך בהצגת מספר מוש, שהנו מושג מרכזי בנושא, נציג את מושג ההצבה, ראשית

 

 הנו ti - הנו משתנה וi≤n ,vi≥1כאשר לכל , θ = {v1/t1,...,vn/tn} הנה קבוצה סופית מהצורה θ הצבה

 .עצם

 ).i≠jרק כאשר , כמובן (i,j≤n ,vi≠vj≥1 ולכל i ,vi ≠ tiלכל 

vi/ti עבור קישור נקרא vi. 

 

 .ים קשוריםהנם עצמ) פי ההגדרה דלעיל-על(ים -ti- הנה הצבה בה כל ההצבה קשורה

 

 .הנם משתנים) פי ההגדרה דלעיל-על(ים -ti- הנה הצבה בה כל ההצבת משתנים טהורה

 

 : הנו אחד מהבאיםביטוי

 .עצם •

 .ליטרל •

 .איחוד או חיתוך של ליטרלים •

 

 . הנו עצם או אטוםביטוי פשוט

 

, f(x)אזי , ים סמלי פרדיקטq- וp- סמלי פונקציות וg- וf,  משתניםy- וx,  קבועיםb- וaאם , לדוגמה

g(x, y) ,p(f(x), g(x, y), a, b) ,(p(f(x), g(y, x), b, a) ∨ q(a, b)), 

  ((~p(f(x), g(y, x), b, a)) ∨ (~q(a, x)))כולם ביטויים . 

 

 

 . ביטויEויהי ,  הצבהθ = {v1/t1,...,vn/tn}תהי 

 viידי החלפת כל משתנה - עלE- הנו הביטוי הנגזר מθפי - עלE של מופעה

 ti בעצם E-ופיע בהמ
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 .Eθ- בθפי - עלEנסמן את המופע של . i≤n≥1עבור כל 

 

 . הנו ביטוי קשורEθכאשר הביטוי , θ הנו מופע של הביטוי בהצבה E של ביטוי מופע קשור

 

 . הצבותσ = {v1/t1,...,vn/tn} - וθ = {u1/s1,...,um/sm}יהיו 

 בלת מהקבוצה הנה ההצבה המתקθσ - שנסמנה בσ- וθ הצבותההרכבה של ה

{u1/s1σ,...,um/smσ, v1/t1,...,vn/tn}ידי מחיקת כל הקישורים - עלui/siσ שעבורם ui = siσ 

)1≤i≤m( ,כן מחיקת כל הקישורים -וכמוvj/tj שעבורם vj ∈ {u1,...,um}) 1≤j≤n.( 

 

 .ידי הקבוצה הריקה- הנה ההצבה הנתונה עלהצבת הזהות

 

 ).1חתן הטכנית לא נציגשאת הוכ(נציג מספר תכונות של הצבות 

 :אזי מתקיימים השוויונות הבאים.  הצבותγ- וθ, σיהיו 

• θε = εθ = θ. 

• (Eθ)σ = E(θσ) , עבור כל ביטויE. 

• (θσ)γ = θ(σγ). 

 

 - כך שσ- וθשקיימות עבורם שתי הצבות , F- וEהנם שני ביטויים ) variants (ביטויים מתחלפים

E = Fθו - F = Eσ . נאמר כיE נוסח הנו) variant ( שלF וכי F של נוסח הנו E. 

 

 אזי,  סמל פרדיקטיםp- סמלי פונקציות וg- וf,  משתניםz- וx, yאם , לדוגמה

p(f(x), g(y))ו -p(f(y), g(x))אולם.  הנם ביטויים מתחלפים ,p(f(x), g(x))ו - p(f(y), g(x)) אינם 

 .ביטויים מתחלפים

 

 .E-פיעים ב קבוצת המשתנים המוVותהי ,  ביטויEיהי 

, )V) 1≤i≤n⊇{xi} שעבורה {x1/y1,...,xn/yn} הנה הצבת משתנים טהורהE עבור הצבת שינוי שמות

 .φ = {y1,...,yn} ∩ (V-{x1,...,xn}) וגם j≠k ,yj≠yk וגם j, k≤n≥1 - כך שk- וjלכל 

 

ופיע  ואינו מE-פירושו של התנאי האחרון הנו כי לא ניתן להחליף משתנה במשתנה אחר המופיע ב

שלא משנים , E-אסור לשנות את השם של משתנה למשתנה אחר המופיע ב, כלומר. ים-x-בהצבה בין ה

 .לו את השם

                                                 
 ].12[-ניתן למצוא את ההוכחה ב 1
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שאת ערכם רוצה , התקדמנו צעד נוסף לקראת האלגוריתם לחישוב ערכי המשתנים המופיעים במטרה

ת הגורמות לאוסף אנו מתעניינים במיוחד בהצבו, לצורכי האלגוריתם. לדעת המתכנת הכותב את המטרה

אנו נתמקד . בהצבות המאחידות קבוצת ביטויים, או במילים אחרות, ביטויים להיות זהים מבחינת התחביר

 .של ביטויים פשוטים, שאינן ריקות, אך ורק בקבוצות סופיות

 

 :נגדיר באופן פורמלי הצבה מאחידה

,  של ביטויים פשוטים הנה הצבהשאינה ריקה, עבור קבוצה סופית) או לחילופין מאחיד (הצבה מאחידה

 . מכיל איבר בודד1פיה-שעבורה המופע של קבוצת הביטויים על

ושכל , זאת משום שזו קבוצה. פי הצבה מאחידה מכילה איבר בודד-קבוצה של ביטויים על, כלומר

 .האיברים בה זהים תחבירית

 

אזי עבור ,  סמלי פרדיקטיםq- וp-ו,  סמלי פונקציותg- וf,  משתניםy- וx,  קבועיםb- וaאם , לדוגמה

 . הנה הצבה מאחידה{x/a, y/b}ההצבה, {p(f(a, b, g(x))), p(f(x, y, g(x)))}קבוצת הביטויים 

 

 

עבור קבוצה סופית שאינה ריקה של ) או לחילופין מאחיד כללי ביותר (θ 2הצבה מאחידה כללית ביותר

, γקיימת הצבה , σכי לכל הצבה מאחידה , ורהשמתקיים עב, Sביטויים פשוטים הנה הצבה מאחידה עבור 

 .σ = θγ -כך ש

 

זו ההצבה היחידה שקיימת (הדוגמה הקודמת הנה דוגמה להצבה שהנה גם הצבה מאחידה כללית ביותר 

 ).לקבוצת הביטויים הזו

 

 

 . הנה קבוצה סופית שאינה ריקה של ביטויים פשוטים הניתנת להאחדהקבוצה ניתנת להאחדה

 

, ואילו עבור אותה שפה המתוארת בדוגמה זו, בוצה שבדוגמה הקודמת ניתנת להאחדההק, לדוגמה

או לחילופין קבוצה שאינה ,  אינה קבוצה הניתנת להאחדה{p(f(x, b, g(x))), p(f(a, x, g(x)))}הקבוצה

 ).כך אומרים מפורשות כי זו קבוצה(ניתנת להאחדה 

 

 :יר את אלגוריתם ההאחדהונוכל להכ, דרושה לנו רק עוד הגדרה אחת נוספת

 של קבוצה סופית שאינה ריקה של ביטויים פשוטים הנה הקבוצה של העצמים התאמה-קבוצת אי

 .השמאליים ביותר מכל אחד מהביטויים שאינם זהים בכל אחד מהביטויים
                                                 

 .פי ההצבה-כשכל ביטוי הנו על, פי הצבה הנו הקבוצה של הביטויים- ביטויים עלמופע של קבוצת 1
 ).mgu) most general unifier: באנגלית 2
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התאמה -קבוצת אי, S = {p(f(a, x, b, b)), p(f(a, y, b, c)), p(f(a, x, b, d)){עבור הקבוצה , לדוגמה

 .{x, y}הנה הקבוצה 

 

 .הגענו סוף כל סוף לאלגוריתם ההאחדה, כעת

של ביטויים פשוטים ומחזיר כפלט הצבה , שאינה ריקה, אלגוריתם ההאחדה מקבל כקלט קבוצה סופית

 מחזיר עבור קבוצה סופית של ביטויים 1כי האלגוריתם, ]12 [-ישנה הוכחה ב. מאחידה כללית ביותר

. ואם לא הוא מדווח על עובדה זו, המאחידה הכללית ביותר אם היא ניתנת להאחדהפשוטים את ההצבה 

 ).נכון חלקית ותמיד עוצר(האלגוריתם הנו אלגוריתם נכון , כלומר

 

 2האחדה

 .ε - לσ0 ואת 0- לkאתחל את  .1

  מכילה איבר בודד אזיSσkאם  .2

 .σk את החזר ועצור. 2.1       

 ,אחרת .3

 .Sσkההתאמה של -קבוצת אי את Dk-השם ב. 3.1       

 אזי, t הנו משתנה שאינו מופיע בעצם v- כך שv, t ∈ Dkאם קיימים  .4

 .σk{v/t} את σk+1 -השם ב. 4.1       

 .kקדם את . 4.2       

 .2לך אל הוראה מספר . 4.3       

 ,אחרת .5

 .")לא"למשל ( אינה ניתנת להאחדה S-כך ש- תוצאה המעידה עלהחזר ועצור. 5.1       

 

להאחיד , בעצם, הוא מאפשר. אלגוריתם זה הנו לב לבו של מודל החישוב של פרדיגמת התכנות הלוגי

 בצירוף עם כלל הפתרון. מספר ביטויים ולמצוא את הקישורים הנדרשים לצורך האחדתם

(resolution rule) ,הכוונה בכלל הפתרון הנה . האלגוריתם הנו הבסיס לחישובים בתוכניות לוגיות

 .B1,...,Bn- לA- לצורך מעבר מA←B1,...,Bnוש בפסוקית שימ

 

 .שהנו דוגמה לשימוש בכלל הפתרון ביחד עם האלגוריתם המוצג לעיל, נציג אלגוריתם נוסף

                                                 
 ].12[-לגבי האלגוריתם המוצג ב, כמובן, ההוכחה הנה 1
 .המנוסח מעט אחרת] 12[-האלגוריתם המוצג כאן הנו תרגום מ 2
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 Pהקלט של האלגוריתם הנו תוכנית מוגדרת . אלגוריתם זה הנו מפרש מופשט לשפות תכנות לוגיות

 שהנו היסק לוגי Gהאלגוריתם מחזיר מופע של . G1וגדרת ופסוקית מטרה מ) אוסף של פסוקיות תוכנית(

 ".לא"האלגוריתם מחזיר , אם לא קיים. אם קיים, Pשל 

 

 2מפרש מופשט

 .G-ל) resolventנקרא (`G אתחל את  .1

 :בצע,  אינו ריק`Gכל עוד  .2

 .`G- מA בחר פסוקית מטרה  .2.1

 כאשר, P השייכת לתוכנית A` ← B1,...,Bn בחר פסוקית  .2.2

 θ = UNIFICATION({A, A`})) θ הנו מאחיד כללי ביותר של A ושל A`( 

 כי UNIFICATION-מתקבל מ. (2.2-אם לא קיימת פסוקית כנדרש ב .2.3

 .צא מלולאה זו, )A` ← B1,...,Bn אינה ניתנת להאחדה לגבי כל פסוקית {`A, A}הקבוצה 

 .B1,...,Bn- בA את `G- החלף ב .2.4

 .G`θ את `G- השם ב .2.5

 .Gθ את G -השם ב .2.6

 אזי,  ריקה`Gאם  .3

 .G את החזר .3.1

 ,אחרת .4

 ".לא "החזר .4.1

 
ומחשב את הערכים , שאכן מקבל תוכנית ומטרה, המפרש המוצג לעיל הנו בסיס למפרש אמיתי

"  לא" מחזיר UNIFICATION(במקרה שהמטרה לא ניתנת לחישוב " לא"המבוקשים או מחזיר 

 ".כן"שוט להחזיר במקרה שנתונה מטרה ללא משתנים נהוג פ). כמוסבר בהערה באלגוריתם

 

, כפי שציינו במבוא, אך. דטרמיניסטי-נציין כי האלגוריתם שהצגנו לעיל הנו אלגוריתם אי, לסיכום

, כפי שניתן לחוש מרוח הדברים, מודל זה. המחשבים של ימינו מבוססים ברובם על המודל של וון ניומן

יש , בכלל( הנם מחשבים דטרמיניסטיים אין זה מפליא כי המחשבים של ימינו, לכן. הנו מודל דטרמיניסטי

בה למשל מטילים , דטרמיניזם אינו אקראיות-כי הרי שאי, דטרמיניסטי-בעייתיות עם בניית מחשב אי

שמחליט תמיד את ההחלטה , מטילים מטבע קסם, דטרמיניזם-באי. ומחליטים באיזו החלטה לבחור, מטבע

יש , כן-על). דטרמיניסטי הנה יותר מבעייתית- אימשימת בניית מחשב, שבמונחים אלה, כמובן. הנכונה

בכדי להפוך את המפרש , ישנן שתי החלטות שיש להחליט. להחליט החלטות בכדי לבנות אלגוריתם מעשי
                                                 

 .{B1,...,Bn} כאל Gנתייחס אל , B1,...,Bn הנה פסוקית המטרה  Gאם :  כאל קבוצה של מטרותGנתייחס אל  1
 .θפי - עלG-נתייחס אל קבוצה של מופעי הביטויים ב, θפי - עלGכשנדבר על מופע של 

 .המנוסח מעט אחרת] 19[-אלגוריתם זה הנו תרגום מ 2
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-האחת הנה הבחירה של איזו מטרה מבין המטרות של ה: המופשט למפרש של שפת תכנות מעשית

resolventבכדי להשפיע , רה של איזו פסוקית מהתוכנית לבחורוהשניה הנה הבחי,  לבחור לצורך ההסקה

בפרולוג למשל הוחלט (כאשר בונים שפה לוגית למימוש מעשי , החלטות אלה יש לקבל. על ההסקה

ולחזור לנקודת ההחלטה הקודמת במקרה , לבחור את המטרה השמאלית ביותר ואת הפסוקית הראשונה

להריץ , שפשוט הוחלט במקום לבחור, ישנן שפות. ”backtracking“הצורך בעזרת מנגנון ידוע שנקרא 

, כלומר). אם אין זו הרצה מקבילית באמת, או לפחות להתייחס אל ההרצה כאל הרצה מקבילית(במקביל 

 .והן חלק מהסמנטיקה הביצועית לפתרון הבעיה, ישנן אפשרויות שונות לגמרי לפתרון הבעיה
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 סיכום פרדיגמת התכנות הלוגי. 5
המכילה שפות , פרדיגמה זו. דמים סקרנו את פרדיגמת התכנות הלוגי ממבט מתמטי פורמליבפרקים הקו

הנה פרדיגמה מרתקת דווקא בזכות , )כדוגמת פרולוג(בהן כותבים באופן הקרוב ללוגיקה מסדר ראשון 

נביא דוגמה קלאסית של תוכנית המשרשרת שתי רשימות , לסיכום חלק זה. אופן הכתיבה השונה

(append) ,דוגמה זו הובאה בפרולוג . דרכה נוכל להתרשם מעוצמתה של כתיבה בהירה והצהרתית זו

הרי שמשום ששפת פרולוג הנה שפה , ה בשפת פרולוג/אינה מצוי/ת אינו/שגם אם הקורא, מתוך הנחה

כי רשימה , רק נציין. ניתן יהיה להבין את רוח הדברים, בהירה המושתתת על לוגיקה מסדר ראשון

 merge-כמו בדוגמת ה, שוב, שהנה, או רשימה שאינה ריקה, []-ג הנה רשימה ריקה שנסמנה בבפרולו

  - ו[...a, b, c], : []ניתן בפרולוג לכתוב רשימה בצורות. [Head|Tail]: ראש וזנב, 2מפרק 

[a, b, c... | List] , כאשרa, bו -cעצמים ו -List ה מהצור, למעשה, רשימה בפרולוג הנה( הנה רשימה

[a[b[c[...[]]...].( 

append([], List, List). 

append([Head|Tail], List, [Head|ResultTail]) :- 

  append(Tail, List, ResultTail). 

 

 :תוכנית זו משמשת מספר מטרות שונות

 בדיקה אם שרשור שתי רשימות נתונות שווה לרשימה נתונה שלישית  •

 ).append([1,2,3], [4,5], [1,2,3,4,5])למשל (

 .append([1,2,3], [4,5], ResultList))למשל (מציאת השרשור של שתי רשימות נתונות  •

 מציאת רשימה ששרשורה עם רשימה נתונה הנו רשימה נתונה אחרת  •

 .append([1,2,3], ResultList, [1,2,3,4,5]))למשל (

 ,append(List1, List2למשל (מציאת שתי רשימות ששרשורן הנו רשימה נתונה  •

[1,2,3,4,5])( 

 

זאת משום שפרולוג . כי באפשרות האחרונה פרולוג תוכל לחשב את כל הערכים האפשריים, שימו לב

בפרולוג ישנו מנגנון , ובנוסף לכך, )והיא תמצא כמובן מהפרקים הקודמים(תחפש פתרון עד אשר תמצא 

backtracking , הפסוקית שיש לבחור מבין שכמוסבר מחזיר אותנו לנקודת ההחלטה הקודמת לגבי

פרולוג משתמשת במנגנון זה בכדי לדמות החלטה , כאשר מבקשים פתרון נוסף, כך. פסוקיות התוכנית

. ומחליטה החלטה אחרת במידת האפשר, )זה שקול מבחינתה כי הפתרון שמצאה אינו מספיק לנו(שגויה 

כמוזכר בסוף הפרק , פרולוג, חילהבת, כלומר. נקבל את כל התוצאות עבור כל ההחלטות האפשריות, כך

. לגבי כל נקודת החלטה, וכן הלאה, לאחר מכן את השניה, תבחר את פסוקית התוכנית הראשונה, הקודם

פי הסמנטיקה הביצועית המתוארת כאן לדעת -ניתן על, כן-יתר על. ברור כי נקבל את כל האפשרויות, כך

 ).ידי הסמנטיקה ההצהרתית-עלשאינו מוגדר (אפילו את הסדר של הפתרונות שנקבל 
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פי שהורגלנו בתכנות אימפרטיבי לראות -על-אף, מתאים לכל ארבע המשימות הללו, הקוד הנזכר מעלה

הבהירות והחסכוניות בכתיבה , דוגמה קטנה זו ממחישה את היופי. את המשימות הללו כמשימות נפרדות

 התבססותה של הפרדיגמה על לוגיקה מסדר הדוגמה ממחישה גם את, כן-כמו. של פרדיגמת התכנות הלוגי

אזי מתקיים גם כי השרשור של שתי , כי הרי שבה ברור כי אם לשתי רשימות שרשור מסוים, ראשון

 הנה רשימה המהווה את L3אזי אם ,  רשימותL2- וL1כלומר אם . הרשימות הללו הנו אותו שרשור

ייתכן כי משפט זה נראה מעט לא  (L3הנו  הנן רשימות ששרשורן L2- וL1הרי שמתקיים כי , שרשורן

כל שנאמר בו הוא כי אם שרשור של שתי רשימות הנו רשימה . אך זה רק משום היותו טריוויאלי, ברור

אזי ניתן להגיד גם תוך הסתכלות מזווית מעט שונה כי שתי הרשימות הללו הנן רשימות , מסוימת

 ).וכך גם בפרולוג במקרה זה, אליודבר זה מובן מ, לדעת המחבר. ששרשורן הוא הרשימה

 

מרקורי הנה שפה מחקרית שאמורה . בפרק הבא נסקור שפה מפרדיגמת התכנות הלוגי ששמה מרקורי

 .לדעת כותביה להיות היורשת של שפת פרולוג
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 שפת מרקורי

 היכרות ראשונית עם מרקורי 6
,  הנה פרדיגמת תכנות מעניינתפרדיגמת התכנות הלוגי, כפי שראינו במבוא לפרדיגמת התכנות הלוגי

פרולוג , למרות הכל, אך). append-למשל דוגמת ה(העשויה להביע בצורה ישירה יותר בעיות מסוימות 

לבין " תכנות לוגי"ואף כמעט יש זהות בין המונח (שהנה שפת תכנות השייכת לפרדיגמת התכנות הלוגי 

שתי הסיבות העיקריות . שניתן היה אולי לצפותכפי , לא נחלה הצלחה מסחרית מרובה, ")פרולוג"המונח 

 :הנן] 23[פי -לכך על

מאשר , במידה משמעותית, היותם של המהדרים של שפות לוגיות מאתרים פחות טעויות •

דבר זה גורם לכך שהמתכנתים צריכים למצוא . הטעויות שמאתרים מהדרים לשפות אימפרטיביות

הפרודוקטיביות של , כן-על. debuggingלית של לרוב עם תמיכה מינימ, את כל הטעויות בעצמם

 .המתכנתים יורדת באופן משמעותי

מהמימוש של שפות , במידה משמעותית, היותו של המימוש של שפות לוגיות יעיל פחות •

, שלגביו ביצועים חשובים, דבר זה הופך את הבחירה בשפה לוגית עבור יישום. Cכמו , אימפרטיביות

 .לגבי מעצביולבחירה שאינה רלוונטית 

 

, backtracking-קושי בשליטה ב, חוסר מודולריות: עלולות להיטען נגד הפרדיגמה טענות לגבי, כן-כמו

, המתעתדת, שפת מרקורי. I/Oבעיות בתחזוקה ובעיות בביצוע , בעיות בעבודה בצוותים, חוסר אמינות

, )יובהר בפרק נפרד(דים מו, מכילה מערכות טיפוסים, להיות יורשת לשפת פרולוג, לדעת מפתחיה

, בכך הן מגדילות את אמינותן של התוכניות. המסייעות בגילוי טעויות באופן סטטי, דטרמיניזם ומודולים

השוואה של . ואף מספקות מידע למהדר לייצור קוד יעיל יותר, את הפרודוקטיביות של המתכנתים

 - המופיעים בbenchmarks -אות ביעילותה של מרקורי ליעילותן של שפות לוגיות אחרות ניתן לר

וכי קיימות גרסות , כי לא כל המימושים של פרולוג הנם בעלי ביצועים זהים, בהקשר זה נציין]. 22[

גם ניתן לראות את , ]22[- המופיעים בbenchmarks-ב, כן-כמו]). 20[ראי /ראה(יעילות של פרולוג 

הרי שמערכת , לעבוד בצוותים שהוזכר לעיללגבי הקושי . ההבדלים בין מימושים שונים של פרולוג

בהיותה משפרת את ההפרדה למודולים ואת קלות , המודולים של מרקורי מסייעת בעבודה בצוותים

חלוקה . שיהיו חלק מהמערכת השלמה, יכול כל איש צוות לכתוב מודולים שונים, כך. התקשורת ביניהם

את הגמישות , דבר המגביר את הפרודוקטיביות, ותזו למודולים גם מקלה על המתכנתים את תיקון השגיא

, שהשינויים שיש לבצע במערכת עשויים להיות מקומיים, זאת משום. לשינויים וגם את קלות התחזוקה

כי , ברור גם). אם אין צמידות בין המודולים(אם המודולים כתובים נכונה , וכך להתבצע ביתר יעילות

שההצהרות של כל אחת , ם החלוקה למודולים והן משום התיעודהן משו, סביר שהקוד יהיה קריא יותר

משום שבניגוד לתיעוד , פני הערות-על, לעתים, תיעוד זה עשוי להיות עדיף, כן-כמו. מהמערכות מספקות

לגבי . ואף דורש אותו לעתים, המהדר בודק כאן את התיעוד עבור המערכות השונות, באמצעות הערות
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דבר זה עשוי להקל על הבנת . נציין כי מרקורי הנה שפה טהורה, backtracking -הקושי בשליטה ב

שמערכת , כמובן. backtracking-כמו גם על השליטה ב, )תורם באופן כללי לקריאות(תוכניות במרקורי 

גם היא מקלה על , המחייבת להצהיר על הדטרמיניזם של כל פרדיקט המיוצא ממודול, הדטרמיניזם

, שלמשל מבצעת בדיקות סטטיות של נכונות הדטרמיניזם, זאת בכך. backtracking-השליטה ב

המהדר יכול  (backtracking-התורמות להפחתת טעויות דטרמיניזם העלולות לנבוע מקושי בשליטה ב

לגבי ). עוד לפני הרצת התוכנית, באופן סטטי, לספק הודעות שגיאה המסייעות לתיקון שגיאות דטרמיניזם

נציין כי יש לכך , )גם הקלט והפלט בה מתבצעים ללא תופעות לוואי(שפה טהורה היותה של מרקורי 

 2ישנה היכולת לבצע טרנספורמציות ההופכות את הקוד ליעיל יותר, למשל. 1יתרונות חשובים נוספים

 .וישנה היכולת לייצר קוד מקבילי ללא התערבות מצד המתכנת, optimizersידי -באופן אוטומטי על

 

וזאת משום שבשפה טהורה אנו רוצים , פלט בשפה טהורה מהווה בעיה/כי שילוב קלט, זו נצייןבהזדמנות 

פונקציה , שנוכל להחליף בשפה פונקציונלית,  כלומר.referential transparencyלשמור על 

מבלי לגרום לשינוי במהלכה של התוכנית או בתוצאתו של ביטוי , בתוצאתה בכל מקום שבו היא מבוצעת

-ידי ה-על(משמעות הדבר היא שנוכל להרחיב קריאה לפרדיקט , לגבי שפות לוגיות. ו המכיל אותהכלשה

resolution rule ( מבלי לגרום לשינוי במהלכה של התוכנית או בתוצאתו של פרדיקט הקורא לפרדיקט

, יקטיםלמשל בהקשר של פרד, כלומר. אסור שיהיו תופעות לוואי לפונקציות או לפרדיקטים, כן-על. זה

הפתרון במרקורי הנו שימוש במשתנים המייצגים את . ההשפעה של הפרדיקט צריכה להיות מקומית בלבד

במשתנה חופשי שהוא (ומחזיר , פרדיקט המבצע קלט או פלט מקבל את מצב העולם, כלומר. מצב העולם

מעביר לפעולה פרדיקט המבצע מספר פעולות קלט או פלט , כך. מצב עולם חדש)  יובהר בהמשך–מקבל 

בפעולה השניה . גם מצב עולם שיקושר למצב העולם החדש-כמו, הראשונה את מצב העולם שקיבל

, ניתן להחליף את סדר הפסוקיות, כך). שלישי(ומתקבל מצב עולם חדש אחר , מועבר מצב העולם השני

 בנוגע 3יטען טענותנגד שיטה זו עלולות לה, אולם. ובכל זאת העברת מצב העולם אוכפת סדר ביצוע יחיד

במרקורי ניתן , כפי שנראה בהמשך. חוסר נוחיות והיותה של השיטה מועדת לשגיאות, חוסר קריאות: ל

 אין DCG-ב. הנוחיות והמועדות של התוכניות לשגיאות,  לצורך שיפור הקריאותDCG4-להשתמש ב

,  פרמטרים של קריאֹותתוך יצירת, זאת. והם מועברים מתחת לפני השטח, צורך לכתוב את הפרמטרים

נוצרת צורת כתיבה , כך). פלט/אם יש יותר מקריאה אחת לקלט(פי סדר הכתיבה -על, במקרה הצורך

פלט מאשר שפות /שנהוג להחשיבו כטוב יותר בנושא קלט, הדומה לצורת הכתיבה בתכנות האימפרטיבי

 .לוגיות

 

מרקורי , בכך. ונקציות בנוסף לפרדיקטיםנקודה מעניינת נוספת לגבי מרקורי הנה האפשרות להגדיר גם פ

וזאת בנוסף ליתרונותיה של פרדיגמת התכנות , מכילה גם את יתרון זה של פרדיגמת התכנות הפונקציונלי
                                                 

 ].6[פי -על 1
 .[25 ,5]ראי /להרחבה ולהעמקה ראה 2
 ].24[פי -על 3
 .ותר מהדוגמות בהמשךיובן טוב י 4
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פונקציה , כן-על. כפרדיקטים, לפחות חלקית, למעשה, שהפונקציות במרקורי מתפקדות, יש לציין. הלוגי

הגבול בין עצם לבין , לפיכך. רדיקט בנוסחה מנוסחת היטבלהופיע במקום פ, לעתים, במרקורי עשויה

במרקורי ישנו תכנות , כן-כמו. נוסחה במרקורי עלול להיות דק יותר מאשר בלוגיקה טהורה מסדר ראשון

, אנו נשאף להבין את השפה). ניתן לקבל פרדיקט כפרמטר(המבוסס על לוגיקה מסדר גבוה , מסדר גבוה

 . בין המושגים עצם ונוסחה מנוסחת היטב בנושא מרקוריולא נתעכב על דיוק בהבחנה

 

 :”Hello, World“המדפיסה על המסך את המחרוזת , נעבור ישירות לתוכנית שלמה במרקורי, כעת

 

1. :- module hello_world. 

 

2. :- interface. 

3. :- import_module io. 

 

4. :- pred main(io__state::di, io__state::uo) is det. 

 

5. :- implementation. 

6. main --> 

              io_write_string(“Hello, World!\n”). 

 

 .נסביר תוכנית פשוטה זו שורה אחר שורה

למודול במרקורי ישנו חלק . hello_worldכך שמדובר במודול ששמו - מצהירה על1שורה מספר 

interface) ממשק( , וישנו חלקimplementation) כל תוכנית במרקורי חייבת להיות במודול). מימוש . 

 .hello_world מצהירה על תחילתו של חלק הממשק של המודול 2שורה מספר 

מכיל , כצפוי, מודול זה. import_module באמצעות משפט io מייבאת את המודול 3שורה מספר 

 ).קלט פלט (IOפעולות 

. פרדיקט זה ירוץ כאשר נריץ תוכנית זו, כצפוי. mainבשם ) pred( מצהירה על פרדיקט 4שורה מספר 

שהנו , io__state: או כפי שכתוב, io- שבstate(פרדיקט זה מקבל שני פרמטרים מטיפוס מצב העולם 

, ioבמודול , מן הסתם, טיפוס זה מוגדר).  שהנו שם הטיפוס”state“ ולאחריו ”__“לאחריו , שם המודול

ניתן לוותר (מצהירים כי יבוא לאחריהם המוד "::" -ה. 3ה  שבשורimport_moduleשייבאנו במשפט 

). בהצהרה זו" is det“-יש לוותר גם על ה, אז. ”mode main(di, uo) is det-:“: ולהצהיר גם, עליהם

 .במודים נדון בהרחבה בהמשך). bound או freeלמשל (מודים קשורים למצב המשתנים 

 .hello_worldימוש של המודול  מצהירה על תחילתו של חלק המ5שורה מספר 

שמועבר , io__state-כאשר לא כותבים מפורשות את ה, main מגדירה את הפרדיקט 6שורה מספר 

. “-:“-אלא ב" <--“-אילו לא היינו משתמשים ב, צריך היה להעבירו מפורשות. במרומז
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io__write_stringכאשר , מחרוזת, כצפוי,  מדפיסה“\n”וכר למתכנתי כמ,  פירושו מעבר שורהCו -

JAVA. 

 

אין צורך להתעמק . הקולטת מחרוזת מהמשתמש ומדפיסה אותה, נעבור לדוגמה נוספת של תוכנית פשוטה

 .אך רצוי לקרוא אותה לפחות באופן שטחי, בפרטי התוכנית

 

:- module print_input_string. 

 

:- interface. 

:- import_module io. 

 

% prints an input string 

:- pred print_input_string(state::di, state::uo) is det. 

 

:- pred main(state::di, state::uo) is det. 

 

:- implementation. 

 

print_input_string --> 

write_string("Please type a string\n"), 

 flush_output, 

read_line_as_string(InputLine `with_type` result(string)), 

  

({InputLine = error(ErrorCode)}, 

write_string(error_message(ErrorCode)) 

 ; 

 {InputLine = eof}, 

 write_string("EOF\n") 

 ; 

{InputLine = ok(InputString)}, 

write_string("The string you have typed: "), 

write_string(InputString)). 

 

main --> 
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 print_input_string. 

 

פרמוטציה של רשימה הנה סידור איברי הרשימה בסדר . התוכנית הבאה מבצעת פרמוטציה על רשימה

אך כאן רצוי , אין צורך להתעמק בתוכנית כולה, שוב. תוכנית זו מדגימה עבודה עם רשימות. כלשהו

כאן לעובדה שראינו נשים לב ). וגם בפרולוג(שהנה נושא חשוב במרקורי , להתעמק בעבודה עם רשימות

 במקום לכתוב: append בדוגמת 5גם בפרק 

 permutation(L, Permutation) :- L = [Head|Tail]… 

 כתבנו ישירות

 permutation([Head|Tail], Permutation) :-… 

דבר זה עשוי . יודעת לבצע כאן את פעולת ההאחדה ללא כתיבה מפורשת במקרה זה) וגם פרולוג(מרקורי 

 .לקריאות הקודלסייע 

 

:- module permutation. 

 

:- interface. 

:- import_module io, list. 

 

:- pred permutation(list(T), list(T)). 

:- mode permutation(in, out) is multi. 

 

:- pred main(state::di, state::uo) is det. 

 

:- implementation. 

:- import_module std_util. 

 

permutation([], []). 

permutation([Head|Tail], Permutation) :- 

permutation(Tail, NewTail), 

insert(Head, NewTail, Permutation). 

 

main --> 

{solutions(permutation([1,2,3]), ListOfSolutions)}, 

write(ListOfSolutions), 

 nl. 
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הפעם עבור הפרדיקט , אך. עבודה עם רשימות, שוב, ההיא מדגימ. התוכנית הבאה מורכבת מעט יותר

member .שוב. או מחזיר איבר כלשהו השייך לרשימה נתונה, פרדיקט זה בודק שייכות איבר לרשימה ,

 .אך ניתן שלא להתעמק בשאר הפרטים, רצוי להתעמק בעבודה עם רשימות

 

:- module member. 

 

:- interface. 

:- import_module io, list. 

 

:- pred mymember(T, list(T)). 

:- mode mymember(in, in) is semidet. 

:- mode mymember(out, in) is nondet. 

 

:- pred main(state::di, state::uo) is det. 

 

:- implementation. 

:- import_module std_util, int. 

 

:- func list_1_5 = (list(int)::out) is det. 

list_1_5 = [1,2,3,4,5]. 

 

mymember(Head, [Head|_]). 

mymember(X, [_|Tail]) :- 

 mymember(X, Tail). 

 

 

:- pred write_list(list(T)::in, state::di, state::uo) is det. 

write_list([]) --> nl. 

write_list([Head|Tail]) --> 

 write(Head), 

 write_string(" "), 

 write_list(Tail). 
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main --> 

(if {mymember(5, list_1_5)} then 

  write_string("mymember(5, "), 

  write(list_1_5), 

  write_string(") is TRUE.\n") 

 else 

  write_string("mymember(5, "), 

                write(list_1_5), 

                write_string(") is FALSE.\n") 

 

 ), 

 

write_string("The members of "), 

 write(list_1_5), 

 write_string(" are: "), 

{MyMember1_5 = (pred(X::out) is nondet :- 

  mymember(X, list_1_5))}, 

write_list(ListOfMembers), 

{solutions(MyMember1_5, ListOfMembers)}, 

 

{MyMember1_5_double = (pred(X::out) is nondet :-  

  mymember(Y, list_1_5), X is 2 * Y)}, 

{solutions(MyMember1_5_double, ListOfDoubles)}, 

write_string("The list of doubles of the list "), 

 write(list_1_5), 

 write_string(" is: "), 

 write(ListOfDoubles), 

 nl. 
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 התחביר הבסיסי של מרקורי. 7
 . אין צורך להתעמק בו. ת התחביר הבסיסי של השפהחלק זה מציג א

 

 עצמים

 :נגדיר עצמים במרקורי. עצמים במרקורי דומים לעצמים בלוגיקה מסדר ראשון ומבוססים עליהם

 

 : הנו אחד מהבאיםעצם

 .משתנה •

• functor. 

 

functorהנו אחד מהבאים : 

 .מספר שלם •

 .מספר ממשי עם נקודה צפה •

 מחרוזת •

 .שם •

 .עצם מורכב •

 .ם מסדר גבוהעצ •

 

 : הנו אחד מהבאיםעצם מורכב

 .עצם מורכב פשוט •

 .עצם רשימה •

 .tupleעצם  •

 .עצם אופרטור •

 .עצם בסוגריים •

 

רצף של עצמים המהווים , שאינו מופיע מייד לאחר רווח' )'שמיד אחריו ,  הנו שםעצם מורכב פשוט

 .'('-ידי אסימוני פסיק ו-ארגומנטים המופרדים על

 

רצף של עצמים המהווים ארגומנטים המופרדים ', [': או לחילופין', []'ם רשימה ריקה  הנו עצעצם רשימה

שלאחריו עצם וחלק  '|', –חלק אופציונלי של אסימון מפריד בין ראש לזנב ברשימה , באסימוני פסיק

 . '['חובה של 
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, מנטיםרצף של עצמים המהווים ארגו'}',  הנו עצם המורכב מאסימון פותח מסולסל tupleעצם 

 .'{'המופרדים באסימוני פסיק ואסימון סוגר מסולסל 

 

 .backquotesאו שם או משתנה הכתוב בין ,  הנו עצם הכתוב בסימון של אופרטורעצם אופרטור

 

 .'('-מעצם ומ', )'- הנו עצם המורכב מעצם בסוגריים

 

, או אופרטור ולאחריושאינו שם , שהנו עצם המורכב מעצם כלשהו, closure הנו עצם עצם מסדר גבוה

לא נרחיב . '('-המופרדים באסימוני פסיק ו, מכן רצף של עצמים המהווים ארגומנטים-לאחר', ), 'ללא רווח

 .בנושא זה

 

 ):flex-דומה ל(להלן נתונות מספר הגדרות של עצמים בכתיב דמוי כתיב של ביטויים רגולריים 

 

TERM  variable | FUNCTOR 

FUNCTOR  integer | float | string | name | 

  COMPOUND_TERM | HIGHER_ORDER_TERM 

 

COMPOUND_TERM  SIMPLE_COMPOUND_TERM | LIST_TERM | 

  TUPLE_TERM | OPERATOR_TERM | 

   PARENTHESIZED_TERM 

SIMPLE_COMPOUND_TERM  name open_ct1 ARGUMENTS ‘)’ 

LIST_TERM  ‘[‘ ‘]’ | ‘[‘ ARGUMENTS (‘|’ TERM)? ‘]’ 

TUPLE_TERM  ‘{‘ ARGUMENTS ‘}’ 

ARGUMENTS  TERM (`,` TERM)* 

 

 :ניתן מספר דוגמות לעצמים מסוגים שונים

 . הנו מספר שלם12345 •

• “Mercury” הנו string. 

• mercury(m, e, r, c, u, r, y)הנו עצם מורכב פשוט . 

•  [1, 2, 3 | mercury(m, e, r, c, u, r, y)]הנו עצם רשימה . 

• {m, mercury, X} הנו עצם tuple. 

• Mercuryהנו משתנה . 

                                                 
 .שאינו בא מיד לאחר רווח, סוגר שמאלי 1
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• _Mercuryמיועד לשימוש פעם אחת בלבד הנו משתנה ה. 

• `Mercury`הנו עצם אופרטור . 

 

 ).ישנה חשיבות לסדר, משום שמדובר בתוכנית( במרקורי הנו אוסף של פריטים מודול

 : במרקורי הנו אחד מהבאיםפריט

 .הגדרה •

 .פסוקית •

 

 ".-:"- במרקורי מתחילה בהגדרה

 ".-:"- במרקורי אינה מתחילה בפסוקית

 

 :דוגמות להגדרות

:- pred 

:- module 

:- interface 

:- implementation 

:- import_module 

 

 . הנן שורות של הגדרות1-5 שורות hello_worldבתוכנית , כלומר

 

 :ישנם שלושה סוגי פסוקיות במרקורי

 .חוק •

 .DCGחוק  •

 .עובדה •

 

 : הנה אחת מהשתייםעובדה

 .עובדת פונקציה •

 .עובדת פרדיקט •

 

 .”Head = Result“ מהצורה  הנה עובדהעובדת פונקציה

 ברמה הגבוהה ביותר אינו אחד functor-כאשר ה, ”Head“ הנה עובדה מהצורה עובדת פרדיקט

 ). אופרנדיםn עם functor הנו functor/n. (2/=או , <--, 2/-:, 1/-:: מהבאים
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ים להיות כן הפונקציה או הפרדיקט חייב-וכמו,  אינו יכול להיות משתנהHeadבשני סוגי העובדות 

 .בהתאמה,  מתאים”pred-:“ או ”func -:“מוגדרים במשפט 

 

 : הנו אחד מהבאיםחוק

 .חוק פונקציה •

 .חוק פרדיקט •

 

 .”Head = Result :- Body“ הנו פריט מהצורה חוק פונקציה

 .”2/=“ מהסדר הגבוה ביותר אינו functor-כאשר ה, ”Head :- Body“ הנו פריט מהצורה חוק פרדיקט

 

 . אינו יכול להיות משתנהHeadגי החוקים בשני סו

 .הפרדיקט או הפונקציה המתאימים חייבים להיות מוגדרים בהגדרות מתאימות

 

 .”true“השקולה לחוק עם גוף , עובדה הנה חוק עם גוף ריק

 

 ).Goal (1 הנו מטרה”Body“בשני סוגי החוקים 

 

 .וסבר בקצרה לאיזה חוק הוא שקולמ, בהסבר של התוכנית. DCG הנה חוק hello_world- ב6שורה 

 

 ): הנן מטרותGoal, Goal1, Goal2( הנה מאחת מהצורות הבאות מטרה

 .עצם •
• some Vars Goal –כאשר ב -Varsישנם משתנים המקומיים ל -Goal .משפט זה שקול ל-

Goal , אך פותחscopeחדש . 
• all Vars Goalשקול ל - not(some Vars not Goal) 
• Goal1, Goal2 – קוניונקציה של מטרות. 
• Goal1 ; Goal2 –דיסיונקציה של מטרות . 
• true. 
• false. 
• not Goal –שקול ל - if Goal then fail else true. 

                                                 
 .resolution rule-ייתכן שננסה להוכיח את הגוף תוך שימוש ב, הכוונה בכך הנה שאם קוראים לפרדיקט ששמו כשם הראש 1
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• if CondGoal then ThenGoal else ElseGoal)  כאשרCondGoal ,ThenGoalו -

ElseGoalהנן מטרות חוקיות .( 
 .CondGoal -> ThenGoal ; ElseGoal: את הסוג הקודם ניתן לכתוב גם כמו בפרולוג •
• Term1 = Term2 – האחדה בין העצמים Term1ו -Term2. 
• Term1 /= Term2 –שקול ל - not (Term1 = Term2). 

 

 ].7[ראי /ראה, לפרטים. ישנם סוגים נוספים של מטרות שלא ציינו כאן

 

פי תחביר שימשיך -על, רעם חשיבות לסד) הגדרות ופסוקיות( במרקורי הנה אוסף של פריטים תוכנית

 ).כפי שכבר ראינו, ישנו למשל מבנה פשוט של מודול(ויתבהר בהמשך 

 

כפי (הרי שגם קלט ופלט מתבצעים בה בצורה טהורה , נציין שמכיוון שמרקורי הנה שפה טהורה, לסיום

 מקבל את פרדיקט, כך. ידי משתנים המייצגים את מצב העולם-על, כפי שצוין, זאת). שציינו בפרק הקודם

העוזרים , DCG במרומז באמצעות חוקי hello_world-כך גם נעשה ב. ומחזיר מצב חדש, מצב העולם

 .למשתמש לכתוב בשפה טהורה כבמרקורי עם תחביר קריא יותר

 39



ק'רני איז  מבוא לפרדיגמת התכנות הלוגי ולשפת מרקורי  
   

 מרקורי לעומת פרולוג. 8
להחליף אין הוא בא , ורוצים ללמוד גם את מרקורי אך, פרק זה מיועד לקוראים המכירים את שפת פרולוג

 .קריאה מעמיקה של המשך העבודה

 

, דטרמיניזם, מודים, התחביר של מרקורי דומה לתחביר של פרולוג עם הגדרות נוספות של טיפוסים

ועם סמלי פונקציות היכולים לשמש לקריאה ) pragmas(פרגמות , הגדרות של מערכת המודולים

 .data structures-כמו גם ל, ידי המשתמש-לפונקציות שנכתבו על

 

 צורת הכתיבה במרקורי

אין אפשרות לשאול ). JAVA-בדומה לב( שהוא הכניסה למערכת mainבמרקורי ישנו פרדיקט 

-יש להדר מחדש אם רוצים לשנות שאילתה ב, כך. כפי שניתן בפרולוג, שאילתות מערכת מקומפלת

main ,)ישנה הנוחיות בכך שניתן בפרולוג , אמנם). לכתוב תוכנית אינטראקטיבית, לחילופין, ניתן גם

אך להידור ישנו יתרון בולט , והשאילתות מפורשות ומוחזרת התשובה, לשאול שאילתות תוכנית מהודרת

עובר את הבדיקות של , גם השימוש בפרדיקטים בשאילתות, כך. של בדיקה סטטית גם של השאילתות

לל בעל היתרונות הרבים והידועים ובכ, דבר זה מגביר את אמינות התוכנה. המערכות השונות של מרקורי

 .כמו גם החסרונות, של בדיקה סטטית

 

 אסימונים

 :למעט שני ההבדלים הבאים, ISO Prolog -האסימונים במרקורי הנם בדיוק האסימונים ב

המאפשר כתיבת תהליך גילוי שגיאות נוח , C-הדומה לאסימון זה ב, "line#"במרקורי ישנו האסימון 

 ). לייצור מהדריםbison- וflexכדוגמת (המייצר קוד אוטומטית יותר של קוד בכלי 

- הוא שם וnameאם , למשל. המאפשר כתיבת אופרטורים בכתיב תוכי" `"במרקורי ישנו האסימון 

variableאזי במקום ,  הוא משתנהname(x, y) ניתן לכתוב x `name` y , ובמקוםvariable(x, y) ניתן 

 .x `variable` yלכתוב 

 

 .כפי שניתן בפרולוג, רקורי לא ניתן עדיין להגדיר אופרטורים חדשיםבמ

 

 עצמים

פיה ניתן לכתוב עצמים מסדר -ישנה הרחבה על, במרקורי. ISO Prolog-העצמים דומים ל, תחבירית

ישנה הרחבה של , כן-כמו". `"-וגם ישנה האפשרות לכתוב אופרטורים תוכיים בשימוש ב, גבוה

 .המשמעות של מספר עצמים במרקורי שונה מזו בפרולוג, בנוסף לכך. שפהאופרטורים הבנויים ב

 

 -כ,  ינותח{a1,...,an} -במקום ש): פיסוק( בניתוח התחבירי tupleהנו השוני לגבי עצמי , שוני נוסף
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 `{}`(`,`(a1, `,`(a2, `,`(a3, ..., `,`(an-1, an)...) , הוא מנותח כ, כפי שמנותח בפרולוג- 

`{}`(a1,...,an).  

 

 כתיב פונקציונלי

לא ניתן , כן-כמו. אך הכתיב שונה, ההתנהגות דומה. ולא רק פרדיקטים, במרקורי ניתן להגדיר פונקציות

מרקורי הנה שפה , כפי שהזכרנו. multiלהגדיר פונקציה שהמוד היחיד שלה הוא בעל הגדרת דטרמיניזם 

כפי שהזכרנו ניתן לכתוב , כן-כמו. referential transparencyכן יש בה -ועל, הצהרתית טהורה

בצורה הדומה מאוד לתכנות , במידה מסוימת, במרקורי ניתן לכתוב, כן-על. במרקורי עצמים מסדר גבוה

 .פונקציונלי

 

 מטרות

 .הסבר בפרק הקודם". all Vars goal"או " some Vars goal"במרקורי ניתן לכתוב 

 

 קלט ופלט

. פלט מבוצעות באמצעות תופעות לוואי הפוגעות בהיותה של שפה טהורהפעולות קלט ו, כידוע, בפרולוג

, מבצעת פעולות קלט ופלט באמצעות משתנים המייצגים את מצב העולם, שהנה שפה טהורה, מרקורי

 .כמוסבר בהיכרות הראשונית עם השפה

 

 

assertו - retract 

נה מאפשרת פעולות הפוגעות אי, שפה הצהרתית טהורה, שהנה כפי שהוזכר פעמים מספר, מרקורי

, io__set_globals - ובio__get_globals -ניתן להשתמש ב. retract- וassertכגון , בהיותה כזו

, ”univ“הפרדיקטים הללו מקבלים ארגומנט מטיפוס . io__state-ידי שינוי ה-על, להשגת תוצאה דומה

נתונים מהספרייה הסטנדרטית ובהם -ניתן להשתמש במבני, כן-כמו. שיוסבר עליו בפרק על טיפוסים

 .רשימה

 

 לולאות מונחות כישלון

  בדיוק באותו האופן כאל ”Goal, fail“מתייחסת אל , בהיותה שפה הצהרתית טהורה, שוב, מרקורי

“fail, Goal”) כי לא ניתן להשתמש במרקורי בלולאות , מכאן ברור). כי הרי שקוניונקציה הנה חילופית

 . מונחות כישלון
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 מערכת המודים של מרקורי. 9
מן הראוי שנדבר , לכן. נציין שמושג המודים קשור למצב המשתנים, לפני שנדבר על מודים, ראשית

 .משתנים לוגיים: למשתנים בתכנות לוגי ישנו שם. ראשית על משתנים בתכנות לוגי

המשתנה אכן , יביבניגוד לתכנות אימפרט. משתנה לוגי הנו משתנה המייצג ערך אחד ויחיד במציאות

.  אחד ויחיד בכל נקודת זמן בחייו1ולא רק ערך, ) שלוscope-בכל ה( בכל חייו אחד ויחידמייצג ערך 

ייתכן שאותו ערך , כלומר. אינו חייב להכיל תמיד ערך, בניגוד למשתנה בתכנות פונקציונלי, משתנה לוגי

לא נאמר כי במשתנה . נו משתנה חופשיכי המשתנה עוד, כלומר. שהמשתנה אמור לייצג עדיין לא התקבל

החידוש הנו עצם , כלומר). האחד והיחיד(לקבל את ערכו " מחכה"אלא כי המשתנה , "זבל"יש ערך 

משתנה חופשי יכול לקבל ). כמו בנוסחות מנוסחות היטב(האפשרות שמשתנה יכול להיות משתנה חופשי 

זאת משום .  קשור אינו יכול לקבל ערך אחרואילו משתנה, )מתוארת בחלק הקודם(ידי האחדה -ערך על

משתנה , שכשם ששולחן אינו יכול להפוך לכסא, וכמובן, שהוא כבר קבל את הערך אותו הוא מייצג

הזה " משהו"אזי ה, "משהו"אם אומרים כי יש בבית , אולם. המייצג שולחן אינו יכול לפתע לייצג כסא

הוא " משהו"ברגע שאנו יודעים מה מייצג ה,  ברם.מחשב או כל דבר אחר, כסא, יכול להיות שולחן

, כן-על. ולא ניתן להתיר קשר זה, "משהו"הוא מבחינתו קשור לאותו , כלומר". משהו"מבחינתו אותו 

כי , נשים לב. אך בשום פנים ואופן ההפך אינו נכון, ברור כי משתנה חופשי יכול להיהפך למשתנה קשור

שייתכן , למשתנה תמיד יש ערך, כן-כמו. נות את ערכו של משתנה לש2בשפות אימפרטיביות ניתן תמיד

בשפות , לעומת זאת. בשפות אימפרטיביות תמיד מותר לבצע השמה, כלומר. 3"זבל"פשוט שלעתים יהיה 

הגיוני כי אין בכלל השמה , משום כך. פונקציונליות למשתנה ישנו ערך אחד ויחיד ותמיד יש לו ערך

 ניתן או 4בשתי הפרדיגמות הללו תמיד, כן-על). ן בכך צורך מנקודת מבט זואי(בשפות פונקציונליות 

בתחילה מותר להשים . בשפה לוגית הדבר מורכב הרבה יותר, לעומת זאת. אסור להשים ערך למשתנה

האחדה במקרה כזה לא תבצע (אסור להשים לו ערך , אך ברגע שמשתנה מקבל את ערכו, ערך למשתנה

בשפות , כן-על).  פשוט בדיקה אם ערכי המשתנים שוויםmatching-יקת האלא תבצע בבד, קישור

או במילים אחרות ובאופן , לוגיות ישנה חשיבות ומורכבות ייחודית להיותו של משתנה קשור או חופשי

בהיותם תומכים בסגנון , מודים באו להתמודד עם מורכבות זו. 5למצב הקישוריות של משתנה, כללי יותר

 .ידי המהדר-ואף מאפשרים בדיקה טובה יותר של הקוד על, התכנות הלוגי

 

                                                 
מדובר , אך. רכיםשגם הם ע, ערכים-יכול גם להיות רשומה המכילה תת, כאשר מדובר על אחד ויחיד, לצורך העניין, ערך 1

 .ולכן לא נתעמק בפרטים טפלים אלה, כאן באופן כללי יותר
 .אך לא ניכנס לפרטים טכניים אלה, אמנם יש קבועים 2
למשתנה תמיד , גם במקרה זה. אך שוב לא ניכנס לפרטים טכניים טפלים, ישנן שפות שאוכפות מתן ערך התחלתי למשתנה 3

 .וזה הדבר שחשוב לדיוננו, יש ערך
 .ללא התייחסות לפרטים טכניים של חלק מהשפות, באופן כללי 4
 ".חידת הרצף"דוגמה המדגימה את כוחם של משתנים לוגיים מצויה בנספח  5
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בכדי שנוכל להעמיק . קשור למצב המשתנים מבחינת הקישוריות, כפי שנראה בהמשך, מושג המודים

, הרחבה נוספת לגבי טיפוסים במרקורי. ראשית נלמד את הבסיס המתאים לגבי טיפוסים, בנושא המודים

 .ניתן למצוא בפרק הבא

 

 :רקורי הנו אחד מהבאיםטיפוס במ

 .משתנה טיפוס •

 ).AND/ORעץ (עץ טיפוסים  •

 

 :עץ טיפוסים במרקורי הנו מהצורה הבאה

T = f1(T11,…,T1m1) or … or fn(Tn1,…Tnmn) 

שאף עשוי להיות זהה תחבירית ,  הנזכר בביטוי מעלה הנו טיפוסTijכל .  סמל פונקציההנו) fi) 1≤i≤nכל 

ידי קדקודי -הטיפוסים עצמם מיוצגים על. AND הנו בנאי המייצג קודקוד fi(Ti1,...,Timi)כל .  עצמוT-ל

OR. 

 

 ORקדקודי ( טיפוסים 2נציג זאת כגרף. list(T) = [] or [|](T, list(T)) 1ניקח לדוגמה את ההגדרה

 ): כאליפסותANDואילו קדקודי , יוצגו כמלבנים

 

[|] [] 

T 

list(T) 
 

 

 

 

 

 .ים עבור מוד מסוים הנה פונקציה מסוימת או פרדיקט מסופרוצדורה

 

 . עבור פרוצדורה הנו אוסף עצי הטיפוסים של כל הארגומנטים שלהיער הטיפוסים

 

 . הנו פונקציה ממצב הקישוריות ההתחלתי של משתנה למצב קישוריותו הסופימוד

                                                 
 .לא בתחביר תקני של מרקורי 1

: ידי הגרף-עץ הטיפוסים נבנה על. אך זה רק לצורך נוחות, עץ הטיפוסים מוצג כאן כגרף שאינו עץ, כפי שניתן לשים לב 2

 ייצא חץ ”[|]“ומהבנאי ,  יכול לצאת חץ מבין השניים היוצאים ממנו כלפי מטה אל האליפסה המתאימהlist[T]-למשל מ

ולא יהיו חצים כלפי מעלה או , פי הגרף-העץ ייבנה רמה אחר רמה עד לעליו על, כך.  גם כלפי מטהlist[T]- ולTלטיפוס 

ולעצם מהטיפוס ניתן , להגדרת טיפוס במרקורי ישנו גרף טיפוסים, בכלליות. אכן זה יהיה עץ, כן-על. לצדדים כפי שתואר כאן

 .להגדיר עץ טיפוסים
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 . מתארת את תבנית הקישור של משתנה בנקודה מסוימת במהלך ריצת התוכניתקישוריות

 

 :ריות בסיסייםישנם שני סוגי קישו

 ).bound(קשור  •

 ).free(חופשי  •

 

 ).ללא משתנים חופשיים(מייצג עצם קשור לגמרי " קשור"

 .כלומר משתנה חופשי, מייצג משתנה בלתי קשור לחלוטין" חופשי"

 

 

.  של יער הטיפוסים של פרוצדורהOR- היידי השמה של תג לכל קדקוד-במערכת זו כל מוד מיוצג על

 ".חופשי"ו" קשור"ד מבין התג חייב להיות אח

 

האלגוריתם ממפה כל משתנה ]). 14[פי -על(נציג בקצרה את תיאור האלגוריתם של מערכת המודים 

או (האלגוריתם מייצר פרוצדורה נפרדת עבור כל מוד של כל פרדיקט , ראשית. בתוכנית לקישוריות

סורק את , כל הארגומנטיםהאלגוריתם מתחיל מהמצב ההתחלתי של , עבור כל פרוצדורה ).פונקציה

לגבי . המטרות בגוף הפרוצדורה ומנסה לגלות את מצב הקישוריות של כל משתנה בכל נקודה במטרה

, מטרות המקבלות כקלט משתנה-האלגוריתם דוחה לשלב מאוחר יותר את הבדיקה של תת, קוניונקציות

ואם מצב , מאוחר יותרמטרות שנדחו לשלב -אם לא נותרו תת. שעדיין אינו קשור במידה מספקת

ידי האלגוריתם תואם למצב הסופי שהוגדר בהגדרות -כפי שהתגלה על, הקישוריות של כל הארגומנטים

 ).mode correct(אזי הפרוצדורה הנה נכונה מבחינת המודים , )בהמשך נלמד להגדיר מודים(המודים 

 

אלה ( שאינם מיוצאים מהמודול במרקורי ישנה גם אפשרות להסיק את המודים של פרדיקטים ופונקציות

ההסקה נעשית במעבר מלמעלה למטה ). implementation-אלא בחלק ה, interface-שאינם בחלק ה

כאשר , האלגוריתם מניח, כלומר. בניגוד לבדיקת מודים, ללא סידור מחדש של קוניונקטים בקוניונקציות

לרוץ רק עם ) יכולה(יכול ) הפונקציהאו (כי הפרדיקט , )או לפונקציה(הוא מגיע לקריאה לפרדיקט 

 ).משמאל לקריאה(המשתנים שקושרו עד כה 

 

למשל עם מצב הקישוריות , 1ישנה בעיה, כן-ועל, aliasing informationכי אין מעקב אחר , יש לציין

, שהנם מבני נתונים, (partially instantiated data structures)של מבני נתונים מקושרים חלקית 

הסקת חלק מהמודים -חוסר האפשרות לסידור מחדש עלולה לגרום לאי, כן-כמו. משתנים חופשייםשבהם 

                                                 
 .יפורט בהמשך 1
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אך , appendשאמור לפעול כמו , append3listעבור הפרדיקט , לדוגמה. שניתן היה להסיק, התקניים

 : רשימות3עבור 

:- pred append3lists(list(T), list(T), list(T), list(T)). 

append3lists(List1, List2, List3, AppendedList) :- 

  append(List1, List2, List1List2),  

  append(List1List2, List3, AppendedList). 

 append-זאת משום שב. append3lists(in, in, in, out)הסקת המודים תסיק אך ורק את המוד 

 השני שוב רק append-ואז ל, טים יכולות להיות מסופקות מהארגומנList1, List2אך ורק , הראשון

 .שתי הרשימות הראשונות יכולות להיות מסופקות

 

 : נעבור למושגים נוספים

 בעץ ORלכל קודקוד ) free" (חופשי"או ) bound" (קשור" במרקורי הנו הצמדת תג עץ קישוריות

 ".חופשי"הנם בעלי תג " חופשי"כאשר כל הצאצאים של קודקוד עם תג , הטיפוסים

 : אם עבור כל קודקוד בעץ הקישוריות מתקיים,ידי עץ קישוריות-עצם מתואר על כי נאמר

הוא משתנה חופשי שאינו זהה , אזי אם ישנו עצם המייצגו בעצם, "חופשי"אם לקודקוד ישנו תג  •

 .לאחרים בעצם

 .אזי העצם שמייצגו בעצם הנו סמל פונקציה, "קשור"אם לקודקוד ישנו תג  •

 

 : בעצם הנה לדוגמההכוונה בעצם המייצג

 :  מייצג את הקודקוד המתאים ב([] ,Var)[|] בעצם Varהעצם 

 
list(T)  

 

[|] 
 

 

 
Var list(T)  

 

 
[]  
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 .נעבור לסקירת התחביר הבסיסי של השפה בנושא, כעת

 :למשל. instידי משפט -ולתת להם שם על, מרקורי מאפשרת למשתמש להגדיר עצי קישוריות

:- inst listskel == bound([] ; [free | listskel]). 

 .אך כל המשתנים בה חופשיים, רשימה שהשלד שלה ידוע:  של שלד של רשימה2 קישוריות1מגדיר גרף
 

 

[|] [] 

free 

listskel
 

 

  

 

 

 A- זהה לAכי ,  אינו[A, A]ואילו , listskelידי - הנם מתוארים על...[A, B, C] ,[A, B] ,[A]לדוגמה 

וזאת משום , listskelידי -נו מתואר על אי[Head | Tail], כן-כמו). ראו הסבר על קודקוד חופשי(

 ).לא ידוע מספר האיברים ברשימה(שהשלד אינו ידוע 

 

 :[A] של 3עץ הקישוריות

 

[|] 

listskel
 

 

 

 
free listskel  

 
[]  

 

 

 מייצג עץ קישוריות שכל קדקודיו freeכאשר , ground- וfreeמרקורי מספקת את עצי הקישוריות 

 ). bound( שכל קדקודיו קשורים  מייצג עץ קישוריותgroundואילו , )free(חופשיים 

 : מהצורהmode-:במרקורי מגדירים מוד באמצעות משפט . נעבור להגדרות מודים

:- mode mode_name == inst1 >> inst2. 

                                                 
 .להגדרה בעצמה ישנו גרף שאינו בהכרח עץ,  שוב 1
 .גרף הטיפוסים הנו הגרף של הגדרת רשימה.  את תגיהם בלבדOR nodes- כתבנו במקום ה 2
 . רק תגים כתוביםOR-בקדקודי ה,  שוב 3
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 אל מצב inst1ידי -והמוד הנו פונקציה ממצב הקישוריות המיוצג על,  הנו שם המודmode_nameכאשר 

 .inst2ידי -הקישוריות המיוצג על

 

 :שני מודים המוגדרים בשפה הנם

:- mode in == ground >> ground. 

:- mode out == free >> ground. 

inמייצג קלט ו -outולא , שהנו ערך הקלט, בקלט מקבלים משתנה מקושר לערך: נסביר.  מייצג פלט

,  להחזיר ערךבפלט אנו צריכים). הוא משתנה לוגי קשור. אפשר גם אילו היינו רוצים-אי(משנים אותו 

 .כלומר יש לקבל משתנה חופשי ולקשרו לערך המוחזר הרצוי

 

, לדוגמה. הם יכולים לקבל פרמטרים, כלומר, עצי קישוריות ומודים במרקורי יכולים להיות פולימורפיים

 : ניתן להגדירlistskelעבור 

:- inst listskel(Inst) == bound ([] ; [Inst | listskel(Inst)]). 

 שהנו listskel(free)או ,  שהנו רשימה של משתנים קשוריםlistskel(ground)הגדיר כך נוכל ל

listskelגם , כן-כמו.  המקוריInst)(listskel הנו inst , ולכן ניתן גם להגדיר

listskel(listskel(...listskel(Inst)...) , כאשרInstהנו עץ קישוריות כלשהו . 

 

 :ים המוְבנים הבאיםישנם במרקורי המודים הפולימורפי

:- mode in(Inst) == Inst >> Inst. 

:- mode out(Inst) == free >> Inst. 

 :כך למשל

:- mode in_listskel == in(listskel(free)). 

המשתנים נותרים חופשיים , לכן(הנו הגדרה של שלד של רשימה עם משתנים חופשיים המתקבל כקלט 

 ואילו, )גם בסיום הפרדיקט או הפונקציה

:- mode out_listskel == out(listskel(free)). 

, מקבלים שם של משתנה חופשי(הנו הגדרה של שלד של רשימה עם משתנים חופשיים המתקבל כפלט 

שהנו רשימה עם שלד ידוע של משתנים , ומקשרים אותו לערך, כלומר משתנה שאינו מקושר לערך

 ).חופשיים

 

אסור להגדיר מוד , כלומר. ולא פחות,  יכולים להיות יותר קשוריםמשתנים, במהלך ריצתה של תוכנית

אם אין דבר זה נהיר . free למצב קישוריות סופי groundהמעביר משתנים ממצב קישוריות התחלתי 

 . חזרו וקראו את תחילתו של פרק זה, לכם
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 הגדרת מוד עבור פרדיקט או עבור פונקציה

אשר , )שלה(לבין הקורא שלו ) פונקציה(הנה חוזה בין פרדיקט ) פונקציה(הגדרת מוד עבור פרדיקט 

או על הקורא לפרדיקט , )הפונקציה הנקראת(מטיל את האחריות לקישור הארגומנט על הפרדיקט הנקרא 

 ).לפונקציה(

 

ועבור פונקציה , הגדרת מוד עבור פרדיקט או עבור פונקציה הנה הגדרת המוד של כל אחד מהארגומנטים

 .פרוצדורה או פונקציה במוד מסוים נקראים פרוצדורה, כפי שכבר הזכרנו. ך המוחזרגם של הער

 

 :דוגמה להגדרות של מוד עבור פרדיקט

… 

:- interface. 

… 

:- pred append(list(T), list(T), list(T)). 

:- mode append(in, in, in) is semidet. 

:- mode append(in, in, out) is det. 

:- mode append(in, out, in) is semidet. 

:- mode append(out, out, in) is multi. 

… 

:- implementation. 

… 

append([], List, List). 

append([Head | Tail], List, [Head|AppendedTail]) :- 

  append(Tail, List, AppendedTail). 

 

.  שהנן הגדרות דטרמיניזם”... is“ -רות האין צורך להקדיש תשומת לב מיוחדת להגד,  בשלב זה:הערה

 .בפרק הבא נדבר על דטרמיניזם ובפרט על הגדרות מסוג זה

 

 עוד appendהצגנו את הדוגמה של , כזכור. הקוד תקף לכל אחד מהמודים שהוצגו, כפי שניתן לראות

כאן . שמעויותבו ניתן לכתוב קוד אחד עבור כמה מ, בסיום הפרק הראשון כדוגמה ליופי שבתכנות לוגי

עבור כל מוד של , כלומר, מרקורי תייצר קוד עבור כל פרוצדורה, למעשה. רואים את הדבר ביתר בירור

appendפי המודים של הפרוצדורה -מרקורי תבחר את הקוד הנכון על, כשנקרא לפרוצדורה.  עליו נצהיר

ואנו יכולים , דורות שונותיש לנו אותו שם לכמה פרוצ. העמסה לפי מודיש לנו כאן , בעצם. הקוראת

ומרקורי תבחר לנו את הפרוצדורה הנכונה של , המוגדרים במספר מודים, לקרוא לפרדיקט או לפונקציה

-למשל ב(ניתן לכתוב את הקוד רק פעם אחת בחלק מהמקרים , כן-כמו). פונקציה(פרדיקט ) אותה(אותו 
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appendכניות המלאות של הפרק העוסק כפי שניתן לראות בנספח של התו,  ניתן במקרים רבים

המהדר יסדר מחדש , ביתר פירוט. והמהדר ייצר לנו פרוצדורה עבור כל מוד שנצהיר עליו, )בדטרמיניזם

קודם תעשה , כלומר.  למשתני קלט לפני השימוש בהםpattern matchingכך שיעשה , דיסיונקציות

ק לאחר מכן ייעשה השימוש ור,  האחדהתהאחדה למשתני קלט עם העצמים עמם אמורה להיעשו

כפי שאין זה משנה , אין זה משנה לשנות סדר בדיסיונקציות, שום שמרקורי שפה טהורהמ(במשתנים 

לאחר הסידור מחדש מרקורי מהדרת לפרוצדורה נפרדת קוד עבור כל מוד של ). בלוגיקה מסדר ראשון

אך ייתכן שנוכל , רות שונות פרוצדוnמתקבלות , למשל,  מודים לאותו פרדיקטnכך עבור . פרדיקט

 .לכתוב את הפרדיקט פעם אחת בלבד

 

עלול להיות גם חיסרון , אולם. עד כה דיברנו רק על היופי שבאפשרות לכתוב קוד פעם אחת לכמה מטרות

. ולקבל תוצאה שאינה תקנית, המשתמש בפרדיקט עלול לטעות ולהשתמש במוד שאינו תקני עבורו. בכך

ניתן שלא להגדיר , כך. משום שרק מודים שמגדירים תקפים לשימוש, יה לעזורבכך הגדרת המודים עשו

עצם כתיבת המודים תורמת , כן-כמו. ובכך בעצם יהיו פחות פרוצדורות אפשריות, מודים שאינם רצויים

המידע ממערכת המודים , כן-יתר על. וגם להבנת משמעות הקוד הנכתב, להבנת הכוח שבתכנות הלוגי

, בנוסף לכך. שהנו גם אמין יותר בזכות הבדיקות,  בזמן קומפילציה ולייצור קוד יעיל יותרעוזר לבדיקות

, דבר זה. הקוד נעשה צפוי יותר, משום שאנו מגדירים רק את הפרוצדורות שאנו רוצים, כפי שהזכרנו

ככל , כן-יתר על. שאינם מנוסים בתכנות לוגי להשיג בשפות הפרדיגמה, לעתים קשה למתכנתים

ציפייה זו מחזקת את . נצפה כי יקשה הדבר גם על מתכנתים מנוסים יותר, תוכניות מורכבות יותרשה

 .היותה של מרקורי שפה המתאימה יותר מפרולוג לתכנות מערכות תוכנה מורכבות באמצעות תכנות לוגי

 

 :1דוגמה להגדרות של מודים של פונקציה

:- func append(list(T), list(T) = list(T)). 

:- mode append(in, in) = in is semidet. 

:- mode append(in, in) = out is det. 

 .ניתן להגדיר מודים נוספים, כמובן

 :ניתן גם לכתוב את ההגדרה, למשל

:- mode append(out, out) = in is multi. 

אתה דווקא ונקבל את תוצ, כך שנקשר את תוצאתה, בה יש להאחיד את תוצאת הפונקציה עם עצם אחר

 .append(List1, List2) = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]: לדוגמה. בארגומנטים שלה

 :  בהינתן ההגדרות הבאות, כן-כמו

:- pred gen_list_1_10(list(int)). 

:- mode gen_list_1_10(out). 

                                                 
 .כי במוד הראשון יש להאחיד את תוצאת הפונקציה עם עצם אחר בכדי לקשר את תוצאתה,  שימו לב 1
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… 

:- implementation. 

… 

gen_list_1_10([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]). 

 

 .gen_list_1_10(append(List1, List2))ניתן גם לכתוב 

  

 

במקרה , )שלה(ואת הצהרת המוד שלו ) פונקציה( של פרדיקט 1ניתן לאחד את הצהרת הטיפוס, במרקורי

 ).לפונקציה(בו ישנו רק מוד אחד לפרדיקט 

 

 :ניתן לעשות זאת באופן הבא

:- pred(Arg1::Mode1,… ArgN::ModeN). 

 .ובאופן דומה גם לגבי פונקציות

 

ידי ציון המודים מפורשות בקוד -ניתן לעשות זאת על. נרצה לייחד קוד מסוים רק למוד מסוים, לעתים

 :באופן הבא

:- pred(Arg1::Mode1,… , ArgN::ModeN) :- …. 

 :לדוגמה

append(List1::in, List2::in, List3::in) :- …. 

 

 .גם לגבי פונקציות, כמובן, אותו הדבר תקף

 

 מודים ייחודיים

כי , כלומר. כי ארגומנטים מסוימים הם בעלי הצבעה יחידה, לעתים נרצה להבטיח לצורכי יעילות למהדר

, garbage collectionהמהדר יכול במקרה הצורך לעשות , כך.  עבורםbacktracking-אין צורך ב

,  זו בלבדכי לא, שנרצה להודיע לגביהם למהדר, ישנם ערכים, כן-כמו. כשאין יותר שימוש בערכים אלה

מצב העולם בקלט ופלט , למשל(אלה הם גם מיועדים לפינוי מייד לאחר השימוש בהם , כי הם ייחודיים

ראינו דוגמה לערך ייחודי ולערך ייחודי , hello_world-למשל ב). הוא הדוגמה הנפוצה ביותר לכך

 .המיועד לפינוי מיידי

 

 .נכיר את התחביר של השפה בנושא

                                                 
 .נפרט על הגדרות טיפוסים בפרק העוסק במערכת הטיפוסים של מרקורי. ”hello_world“ראינו זאת כבר בדוגמת  1
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,  הואunique(...).unique - וunique גם (...)bound- וfree, ground - למרקורי מספקת בדומה

קיים עץ , כן-כמו .ground- ל(...)bound הנו כמו unique- ל(...)unique-ו, ערך ייחודי, כמוסבר

 .garbage collection-וכי הוא מיועד ל, שמשמעותו הנה כי אין יותר הצבעות לעצם, deadקישוריות 

 

 :ומוגדר כדלקמן, )uo) Unique Output-מסומן בפלט ייחודי 

:- mode uo == free >> unique. 

 :ומוגדר כדלקמן, )ui) Unique Input- מסומן ב1קלט ייחודי

:- mode ui == unique >> unique. 

 :ומוגדר כדלקמן, )di) Destructive Input-קלט ייחודי המיועד לפינוי ב

:- mode di == unique >> dead. 

 

 deadאלא גם עדיין אין שימוש מיידי מחודש בעצמים ,  עדיין אינו ממומשui-כי לא רק ש, יש לציין

למעט במודולי , )דבר המייעל כמובן את הקוד, garbage collectionהכוונה לשימוש מיידי במקום (

 שלם ניתן במקום להעתיק מערך, למשל, במערכים). בקלט ופלט ומערכים כגון מצב העולם(ספרייה 

 .פשוט למחוק את הערך הישן ולעדכן אותו, בכדי לעדכן ערך

 

אם נתון . נניח למשל משחק דמקה, הנה משחק כלשהו, שאינה לקלט ולפלט, uo- ובdi-דוגמה לשימוש ב

אזי עבור פרדיקט המחזיר את המצב הבא של , state_of_board-לנו טיפוס של מצב הלוח שיסומן ב

 ואת הפלט di- כstate_of_boardדיר את פרמטר הקלט לפרדיקט מטיפוס נג, הלוח לאחר מהלך אנושי

 .uo-כ

 

והרי שזוהי אחת , מודים ייחודיים עשויים לשפר את יעילות הקוד במידה ניכרת, כפי שניתן להבין

, backtracking-ובה אפשרות ל, מרקורי אמורה להיות שפה לוגית, אך. מהמטרות של שפת מרקורי

שיש כאן פגיעה בפן זה של , כמובן). יובהר בהמשך(מיודעים רק לקוד דטרמיניסטי והרי שמודים אלה 

 .מרקורי מספקת פתרון לבעיה זו, כן-על. השפה

 

הם ייחודיים או מתים רק .  ייחודייםכמעט מתים או כמעטניתן להגדיר מודים של עצי קישוריות , במרקורי

ניתן שוב לגשת , backtracking-ב. backtrackingבריצה ללא , כלומר, על הקוד" רגילה"בריצה 

 .לעצמים הללו

 

 :ניגש לתחביר ולהגדרות

 

                                                 
 .עדיין אינו ממומש 1
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 .mostly_dead –כמעט מת ; mostly_unique –כמעט ייחודי 

 :ומוגדר כדלקמן, )muo) Mostly Unique Output-פלט כמעט ייחודי מסומן ב

:- mode muo == free >> mostly_unique. 

 :ומוגדר כדלקמן, )mui) Mostly Unique Input-קלט כמעט ייחודי מסומן ב

:- mode mui == mostly_unique >> mostly_unique. 

 :ומוגדר כדלקמן, )mdi) Mostly Destructive Input-קלט כמעט ייחודי הניתן לפינוי מסומן ב

:- mode mdi == mostly_unique >> mostly_dead. 

 

 

ה לנו בתכנות הקוד עבור משתמש אנושי בעזרת מודים מרקורי סייע. נחזור לדוגמת משחק הדמקה

אחת האפשרויות הנה שימוש , כידוע? אך מה באשר לבינה מלאכותית. ייחודיים כפי שהוסבר לעיל

נוכל לחזור על מצבים , כך. ניתן להשתמש במודים כמעט ייחודיים, לצורך כך. minimax1-באלגוריתם ה

דבר זה יסייע לנו בכתיבת קוד ארוך ומורכב תוך גילוי . )backtracking-ורק ב (backtracking-ב

, uo- ובdi- במקום בmuo- ובmdi-במקרה זה נשתמש ב, כלומר. שגיאות אפשריות עוד במהלך ההידור

 .בהתאמה

 

ככל , כמובן. נציין כי מערכת המודים של מרקורי נועדה לבדיקה סטטית של המודים, לסיום הפרק

לא ניתן , אך. כך קל יותר למתכנת מבחינות מסוימות, עויות באופן סטטישהשפה יכולה לגלות יותר ט

או בגלל , וזאת למשל בגלל שקילות לבעיית העצירה, אם היא נכונה-ורק-לעתים לאשר תוכנית אם

לעתים עלול המתכנת , לכן. יש צורך להחליט החלטות קונסרבטיביות, כן-על. סיבוכיות בלתי סבירה

, ידי המהדר בגלל ההחלטות הקונסרבטיביות-בת תוכניות תקינות הנדחות עללהיתקל בבעיות של כתי

יש לזכור את היתרונות הרבים שבבדיקות סטטיות כשיקול , בכל מקרה. ידי כותביו-שהוחלטו על

או לבחור שפה עם בדיקות ) יחסית למשל לפרולוג(אם לבחור שפה עם בדיקות סטטיות רבות , בהחלטה

). שעלול להידחות, אם כותבים למשל קוד תקין(לצורך נוחות מסוימת בכתיבה למשל , סטטיות מועטות

ופרולוג , מתאימה יותר לתוכניות גדולות, כי מרקורי הבודקת בדיקות סטטיות, שוב אנו רואים כאן

לגבי הגבול בין תוכנית ). ואין היא מתאימה בהכרח לכל התוכניות, זו כמובן חלוקה גסה(לתוכניות קטנות 

מערכת המודים . ואף מתכנת) לא רק מבחינת גודלה(הרי שהוא תלוי תוכנית , לבין תוכנית גדולהקטנה 

עלולה שלא לאפשר כתיבת קוד , aliasing informationשכרגע למשל לא עוקבת אחר , של מרקורי

 :י הבא הנו בעיית2למשל הקוד, כך). partially instantiated(המשתמש במבני נתונים מקושרים חלקית 

:- pred length(list(int), int). 

:- mode length(out(list_skel(free)), in) is det. 

 
                                                 

 ].3[ראי / ראה 1
 ].14[- לקוח מ 2
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length(L, N) :- 

                          (  

                          L = [], 

                          N = 0. 

                          ; 

                          L = [_ | K], 

                          M = N – 1, 

                          length(K,  M). 

                          ). 

 

:- pred iota(list(int), int). 

:- mode iota(list_skel(free)>>ground, in) is det. 

 

iota(L, X) :- 

                          ( 

                          L = [] 

                          ; 

                          L = [H | T], 

                          H = X, 

                          Y = X + 1, 

                          iota(T, Y) 

                          ). 

  

 aliasהמהדר אינו יכול להוכיח ללא .  ישנה בעיה”length(L, 10), iota(L, 3)“עבור המטרה 

tracking , ב) הזרוע השניה של הדיסיונקציה(כי הדיסיונקט השני-iotaהבה .  הנו תקני מבחינת המודים

מאוחר יותר . שהנו מקושר חלקית, L עם הזנב של T מאחיד את L = [H | T]:  נעקוב אחר הדיסיונקט

פי -על, אך). iotaפי הגדרת המוד של -על (groundכך שיהיה , Tהקריאה הרקורסיבית מקשרת את 

, כן-על). ground הנו L הסופי של inst-ה( לבסוף ground אמורה להיות iota Lהגדרת המוד של 

 ground יהיה Lבודק המודים אינו יכול לדעת שזנבה של , ברם. ground אמור להיות Lבפרט זנבה של 

שהנו (גם סידור מחדש של הדיסיונקט , במקרה זה. T-ל) aliased ( מקושרLללא המידע שזנבה של 

  לפני ההאחדהground יהיה T-שיש לדאוג לכך ש, זאת משום. אינו יכול לפתור את הבעיה) קוניונקציה

L = [H | T] , כך שאכן זנבה שלL יהיה גם הוא ground , והרי שרק הקריאה הרקורסיבית יכולה

פי הגדרת המוד של -הרי שעל, אך. ה הרקורסיבית חייבת להיות לפני ההאחדההקריא, כן-על. לעשות זאת

iota ,ה-inst ההתחלתי של T לפני הקריאה הרקורסיבית חייב להיות list_skel(free) ,והרי שההאחדה 

 53



ק'רני איז  מבוא לפרדיגמת התכנות הלוגי ולשפת מרקורי  
   

L = [H | T]היא היחידה מבין הקוניונקטים שיכולה לגרום ל -inst של T להיות list_skel(free) 

 קיבלנו כי ללא, כלומר. ההאחדה חייבת להיות לפני הקריאה הרקורסיבית, כן-על. )freeבמקום (

alias trackingיש לסדר את הקוניונקציה כך ש -L = [H | T] יהיה בעת ובעונה אחת לפני ואחרי 

. ולכן הקוד אכן בעייתי במרקורי כפי שהיא, כמובן שדבר זה הנו בלתי אפשרי. הקריאה הרקורסיבית

. אותן לא ניתן לממש במרקורי כפי שניתן בפרולוג, פת לבעייתיות הנה רשימות הפרשדוגמה נוס

הזנב הנו (ידועים רק מספר איברים בתחילתה . השלד של הרשימה אינו ידוע, כידוע, ברשימות הפרש

. 1 גם את זנבה באופן מפורשL = [...|T1]אנו מעבירים עם הרשימה , בכדי שנוכל לגשת לזנב). משתנה

.  מואחדים3 והמשתנה המועבר באופן מפורש2יש כאן צורך לעקוב אחר היותם של זנב הרשימה, רכלומ

את התוצאות המגבילות של ההחלטות , כלומר, הדוגמות הללו מראות את הרע שבמערכת המודים

כי ניתן במידת מה להתגבר על בעיות אלה ולהרחיב את , יש לציין. הקונסרבטיביות של כותבי המהדר

 .4 המודים של מרקורימערכת

 

 

 .נסכם את עיקרי הדברים

 

 :אחת- משימות עיקריות אותן היא עושה בבת3למערכת המודים של מרקורי 

 .מציאת היצרן והצרכן עבור כל משתנה •

 .כך שכל הצרכנים של משתנה מורצים לאחר היצרן שלו, סידור הקוניונקציות •

 ).כאן לא פורט –טיפוסים מתקיימים -להבטיח שאילוצי תת( •
 

 :ידי השפה-עצי הקישוריות הנתונים על

• ground. 

• free. 

•  bound(Inst))  כאשרInstהנו עץ קישוריות .( 

• unique. 

• unique(Inst))  כאשרInstהנו עץ קישוריות .( 

• dead. 

• mostly_unique. 

• mostly_unique(Inst))  כאשרInstהנו עץ קישוריות .( 

                                                 
 .T1-[T1|...]כי מתקבל ,  בחלקה הידוע בלבדLכך שנראה שהעברנו את איברי , L-T1ג נהוג בצורה בפרולו 1
ברשימות הפרש לבסוף יש משתנה המייצג . ולבסוף הרשימה הריקה, שהנו רשימה וכן הלאה, בפרולוג רשימה הנה ראש וזנב 2

 .שבמקום הרשימה הריקה, משתנההנה ל" זנב הרשימה"הכוונה ב. במקום הרשימה הריקה, את המשך הרשימה
 ".-"בפרולוג לאחר הסימן  3
 ].14[ראי / ראה 4

 54



ק'רני איז  מבוא לפרדיגמת התכנות הלוגי ולשפת מרקורי  
   

• mostly_dead. 

 

 :פהידי הש-המודים הנתונים על

• in. 

• out. 

• in(Inst))  כאשרInstהנו עץ קישוריות .( 

• out(Inst))  כאשרInstהנו עץ קישוריות .( 
 
).ידי השפה-שאינם נתונים על(בשפת מרקורי ניתן להגדיר עצי קישוריות ומודים חדשים , כן-כמו
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 מערכת הטיפוסים של מרקורי. 10
נזכיר כי שפות לוגיות מבוססות , ראשית. יבפרק זה נסקור בקצרה את מערכת הטיפוסים של שפת מרקור

שפות לוגיות אינן מכילות טיפוסים , באופן מסורתי, כן-על. שאינו מכיל טיפוסים, על תחשיב הפרדיקטים

 כי טיפוסים משחקים תפקיד חשוב 1הּוראה, כן-פי-על-אף). אין זה נכון לגבי כל השפות שאינן מרקורי(

נחזור לדוגמה בפתיחתו של הפרק , בהקשר זה. כנית בשפה לוגיתבמשמעות אליה התכוון המתכנת של תו

אינו יכול " רהיט", ברם. או כל דבר אחר, מחשב, שולחן, יכול להיות כסא" משהו", כפי שנאמר. הקודם

" רהיט "טיפוסאם ננסה לשים במשתנה חופשי מ, כלומר). פי הידוע מעולם המציאות-על(להיות מחשב 

ברור כי , מדוגמה פשטנית זו. נקבל שגיאת הידור, גדר בתוכנית כרהיטשלא יו, "מחשב"את העצם 

ולמניעת שגיאות , מערכת טיפוסים עשויה להיות חיונית במרקורי למניעת שגיאות נוספות בזמן ההידור

נציין כי תפקידה של מערכת טיפוסים הנו לאשר אך ורק ביטויים תקניים . לוגיות בזמן הריצה

תפקידה , במילים אחרות. ולדחות ביטויים שמשמעותם אינה מוגדרת היטב, )בשמשמעותם מוגדרת היט(

 לבין ביטויים well-definedשל מערכת טיפוסים הנו לעשות הפרדה בין ביטויים שמשמעותם הנה 

מכיוון שבעיית בדיקת טיפוסים עבור הגדרות שאינן טריוויאליות של . ill-definedשמשמעותם הנה 

אנו . הרי שעלינו להחליט החלטות קונסרבטיביות, 2כריעה-רים היטב הנה בעיה בלתיטיפוסים שאינם מוגד

וגם שבדיקת הטיפוסים תעצור לכל , ורק טיפוסים מוגדרים היטב-ידי המהדר אך-רוצים שיתקבלו על

נתאר זאת . נותר לנו לוותר על כך שהמערכת שלנו תאשר את כל הביטויים המוגדרים היטב, כן-על. קלט

 :3הבאבאיור 

ביטויים  
שאינם 

מוגדרים 
היטב

ביטויים מוגדרים היטב 
 שהמהדר אינו מזהה

ביטויים 
מוגדרים 

היטב 
שהמהדר 
 מזהה

 

 

 

 

 

 

 
המהדר יכול לזהות כביטויים מוגדרים היטב רק את ). לגווניו(ידי השטח הירוק -הביטויים המוגדרים היטב מיוצגים על

ידי המהדר כמוגדרים היטב על אף -הביטויים בשטח הירוק כהה אינם מזוהים על, כך. הביטויים הנמצאים בשטח הירוק בהיר

 .ידי השטח האדום-מוגדרים היטב מיוצגים עלביטויים שאינם . היותם כאלה

 

                                                 
 ]:9[פי - על 1

“ it has been shown that types play an important role in the programmer's intended meaning of a logic 
program” 

 ].9[פי - על 2
 ].9[ המבוסס על  3
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ונראה כי בעיית בדיקת , נראה מערכת טיפוסים פשוטה, כריעותה של בעיית בדיקת הטיפוסים-לגבי אי

 fiveביטוי מהטיפוס . five –מערכת הטיפוסים תכיל אך ורק טיפוס אחד . הטיפוסים עבור אינה כריעה

שנרצה , Pבהינתן תוכנית . לבצע רדוקציה לבעיית העצירהנראה כי ניתן . 5מוגדר אך ורק אם ערכו 

המוגדר כמשתנה , xומשימה במשתנה , Pהמריצה את , `Pנבנה תוכנית , לבדוק אם היא עוצרת או לאו

- חוקית אם`Pהתוכנית ,  אינה מכילה שגיאות טיפוסיםP-ברור כי בהנחה ש. 7 את הערך fiveמטיפוס 

בתנאי שאינה מכילה שגיאות , Pנוכל לבדוק עבור התוכנית , ךכ.  אינה עוצרתPאם התוכנית -ורק

-מאי. בהינתן אורקל הפותר את בעיית בדיקת הטיפוסים במקרה הכללי, אם היא עוצרת או לאו, טיפוסים

 .1מובן כי בעיית הסקת הטיפוסים אינה כריעה במקרה הכללי, כריעותה של בעיית העצירה

 

אם ייעשה ניסיון . notכנתיה הנה איסור על קישור משתנה בתוך דוגמה למגבלה שמרקורי מטילה על מת

, not Goalכי הרי שאין בעיות עם , דבר זה אכן יכול למנוע שגיאות רבות. scopeתתקבל שגיאת , לכך

 .2 קשוריםGoal-אם המשתנים ב

 

 טיפוסים בנויים בשפה

 .string - וchar ,int ,float: טיפוסים פרימיטיביים •

 .ישנו תחביר מיוחד בשפה, )string- וfloat, int(ם משלושת הטיפוסים האחרונים       לקבועי

 

 )pred(T1,...,Tn)) .1≤n וכל טיפוס מהצורה pred: טיפוסי פרדיקטים •

 

 func(T1,...,Tn} = T .(1≤n) וכל טיפוס מהצורה (func): טיפוסי פונקציות •

 

 ).n,T...,1{T) n≤1{ או כל טיפוס מהצורה {}: tupleטיפוסי  •

 

 type_to_univ/2 ביחד עם הפרדיקטים std_utilהמוגדר במודול , univ :הטיפוס האוניברסלי •

 לטיפוס univ ולהמרת univ-פרדיקטים אלה משמשים להמרת טיפוס כלשהו ל. univ_to_type/2-ו

- למשל ניתן להשתמש בJAVA-ב(טיפוס זה משמש למבני מידע הטרוגניים . בהתאמה, כלשהו

Object) מובן לא בדיוק אותו הדברכ.(( 

 

ומייצג את מצב , ioטיפוס זה מוגדר במודול .  הטיפוס של מצב העולם– io__stateטיפוס  •

, מקבלים את מצב העולם הנוכחי, hello_worldכגון , פרדיקטים המבצעים קלט ופלט. העולם

 .ומחזירים את מצב העולם החדש

                                                 
 .אין זו הוכחה פורמלית 1
 ].3[פי -ל ע 2
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 ידי המתכנת-טיפוסים המוגדרים על

ישנן שלוש קבוצות של טיפוסים . type-:“ידי משפט -ידי המתכנת מוגדרים על-המוגרים עלטיפוסים 

 :ידי המתכנת-המוגדרים על

 איחודים מובחנים

 .מנייה בשפות אחרות-מקביל לטיפוסי רשומה ולטיפוסים ברי

 ”type type_term ---> body-:“ידי משפט מהצורה -טיפוסים אלה מוגדרים על

type_termהיות עצם מהצורה  יכול לthe_type או מהצורה the_type(T1,...,Tn)) n≥1( 

 ). כך מגדירים טיפוסים פולימורפיים במרקורי(אזי נאמר כי הטיפוס פולימורפי , 0אם המעלה אינה 

 .';'-המופרדים ב,  הנו רצף של הגדרות בנאים לטיפוסיםbody-ה. ים נקרא משתני טיפוס-T-ל

 

 :דוגמות

 

 . יום–מנייה -כירה הגדרה של טיפוס ברהדוגמה הבאה מז

:- type day  

     ---> 

       sunday 

     ; monday 

     ; tuesday 

     ; wednesday 

     ; thursday 

     ; friday 

     ; suturday 

 

 . אדם–הדוגמה הבאה מזכירה הגדרה של טיפוס רשומה 

:- type human 

     ---> human 

            ( 

                         ID :: string 

                         first_name :: string 

                         last_name :string 

                         age    :: int 
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                         birthday :: string 

                         the_country :: country 

            ) 

 

של כל המדינות האפשריות לאותו צורך , ידי המתכנת- הנו טיפוס אחר המוגדר עלcountryכאשר 

 ).dayמוגדר באותה צורה בה הוגדר (

 

 השפה מייצרת פונקציה. ישנו תחביר מיוחד בשפת מרקורי" רשומות"לטיפוסי 

`field :=`(Term, ValueTerm) עבור שדה "field" ,המתאים לבנאי של , צם טיפוסהמקבלת ע

הפונקציה מחזירה העתק של . המתאים לטיפוס של השדה עם התווית, כפרמטר ראשון ואת הערך, הטיפוס

 :במרקורי ישנו תחביר מיוחד גם לפונקציה זו. field-הפרמטר הראשון עם הערך הנתון בפרמטר השני ב

Term^field := FieldValue. 

 

, first = human(123456789, first, last, 30, 1.1.1974, usa)ון לנו אם נת, humanעבור , לדוגמה

 .למשל, במקרה שעלה לארץ, first^country := israel: נוכל לכתוב

 

 :או עם תחביר מיוחד, field(Term)נוכל לכתוב , אם נרצה פשוט להתייחס לשדה מסוים, כן-כמו

field Term^. 

 

 :פיהגדרה רקורסיבית של טיפוס פולימור

:- type list(T) 

     ---> [] 

          ; [T | list(T)] 

Tניתן למשל להגדיר רשימה מטיפוס .  הנו משתנה טיפוסlist(int) :[1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10]. 

 

 

 טיפוסי שוויון

לצורך כתיבת תוכניות קריאות , צורה זו להגדרת טיפוסים פשוט מאפשרת לקרוא לטיפוס בשם אחר

 .בו הגדרת טיפוס השוויון תקפה) scope(הטיפוסים הנם שמות נרדפים לאותו טיפוס בכל תחום . יותר

יופיע גם בצד , אסור כי שם המופיע בצד שמאל, כלומר. הגדרות מסוג זה אינן יכולות להיות רקורסיביות

 ).עם פרמטרים(ניתן גם להגדיר טיפוסי שוויון פולימורפיים . ימין

 

 :דוגמות

:- type height == float. 

 59



ק'רני איז  מבוא לפרדיגמת התכנות הלוגי ולשפת מרקורי  
   

 

יהיה נוח , לגבי מספר טיפוסים, אם נרצה להגדיר טיפוס רשימה של רשימות של איברים מטיפוס מסוים

 :להגדיר

:- type list_of_lists(TypeOfElementsInInnerLists) == 

  list(list(TypeOfElementsInInnerLists). 

 

 טיפוסים מופשטים

-ובנאיהם מוגדרים בחלק ה, interface-שמם מוגדר בחלק הש, טיפוסים מופשטים הנם טיפוסים

implementation .בחלק . כאשר רוצים לייצא רק את שם הטיפוס ולא את בנאיו, משתמשים בהם

 . הצורות הקודמותיהמימוש יוגדרו טיפוסים אלה באחת משת

 

 .1שימו לב לדמיון לטיפוסים פרטיים,  למכירים את שפת עדה :הערה

 

למשל בכדי לשמור על האפשרות , אך להסתיר זאת מהמשתמש, int-תכן כי נרצה לייצג גובה כיי, לדוגמה

, כך. או בכל צורה אחרת שנבחר בהמשך התפתחות השפה והמערכת, float-להגדיר לאחר מכן גובה כ

אם נחליט , והמשתמש לא יצטרך להתאים את עצמו, שיופיעו בממשק, נוכל להוסיף פעולות על גובה

 ).הסתרת מידע(את המימוש לשנות 

 

:- interface. 

… 

:- type height. 

… 

:- implementation. 

… 

:- type height == int. 

 

 

 פרדיקטים ופונקציות

במרקורי יש להגדיר עבור כל פרדיקט ועבור כל פונקציה המיוצאים מהמודול את טיפוסי הארגומנטים 

 : הבאבאופן, ועבור פונקציה גם את טיפוס החזרה, שלהם

:- pred my_pred(type1, …) 

:- func my_func(type1, …) = returned_type 

                                                 
 . לא רק בשפת עדה 1
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 : ניתן לכתובhello_world בתוכנית 4את שורה , לדוגמה

:- pred main(io__state, io__state). 

 . מתאיםmodeשאר ההגדרות יופיעו במשפט 

 

ני פרדיקטים או שתי פונקציות אך אסור כי יהיו ש, במרקורי ניתן להעמיס פרדיקטים ופונקציות

 .בעלות אותה חותמת באותו מודול/בעלי

 

 הסקת טיפוסים

 .של בנאים ושל פרדיקטים ופונקציות מועמסים, במרקורי ישנה הסקה של טיפוסיהם של עצמים

 

 תכונות של מערכת הטיפוסים

רם לאמינות הקוד ובכך תו, המהדר מודיע על בעיות בטיפוסים. במרקורי ישנה בדיקת טיפוסים סטטית

 .ולקלות תיקונו במקרה הצורך

 

אזי הטיפוסים , אם פעולה מתבצעת, כלומר, מערכת הטיפוסים של מרקורי הנה מערכת טיפוסים בטוחה

ידי המהדר -שלפיהם הטיפוס המושם על, דבר זה נובע מחלק מהחוקים של הבדיקה הסטטית. בה תקינים

גם , לגבי פונקציה). הגדרתה(ת תואם לארגומנטים בהגדרתו חייב להיו) לפונקציה(לכל קריאה לפרדיקט 

 .טיפוס הערך המוחזר נבדק

 

 

הידע שיש למהדר , כן-כמו. למרקורי ישנה מערכת טיפוסים המשפרת את אמינות וקריאות הקוד, לסיכום

מערכת הטיפוסים של מרקורי מאפשרת , בנוסף לכך. על התוכנית מאפשר לו לייצר קוד יעיל יותר

במקום לייצגו בממשק בצורה , ניתן להגדיר טיפוס של יום, למשל(ה טובה יותר של עולם המציאות הפשט

דבר , מערכת הטיפוסים מאלצת להצהיר על כל פרוצדורה או פונקציה המיוצאים מהמודול). אחרת

ופוגע לכאורה ביכולת לכתוב במהירות ובקלות תוכניות קצרות המבצעות את , המצריך כתיבה מרובה

משום שמרקורי . לגבי מערכות תוכנה גדולות הדבר זניח לעומת היתרונות ואף עוזר כתיעוד, אך. נדרשה

ברור כי יש בה מקום למערכת טיפוסים , נועדה לאפשר לכתוב ביתר קלות מערכות תוכנה גדולות ויעילות

של מערכת מתאפשרת במרקורי כלליות אודות להיותה , בנוסף לכך. המגבילה את המתכנת במידת מה

שלעתים עדיף לכתוב תוכניות קטנות בפרולוג למרות קיומה של , ייתכן, לדעתי. הטיפוסים פולימורפית

 ).תלוי בקוד ובמטרותיו(שפת מרקורי 
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 מערכת הדטרמיניזם של מרקורי. 11

יש להצהיר גם על הדטרמיניזם שלו , )פונקציה(במסגרת הצהרת מוד של פרדיקט , כפי שראינו, במרקורי

 ). שלה(

 :לקביעת הדטרמיניזם של פרוצדורה שני מרכיבים

 )ללא מציאת פתרון(? האם הפרוצדורה עשויה להיכשל •

 ?מה מספר הפתרונות שהפרוצדורה עשויה למצוא •

 .הכוונה בפתרונות הנה מספר הקישורים האפשריים למשתני הפלט של הפרוצדורה

 

שהנו נושא מרכזי בפרדיגמת , דטרמיניזם-ינרחיב מעט בנושא א, לפני שנדבר על התחביר של מרקורי

כלומר לבצע בחירות , 1דטרמיניזם הנה כי יש להחליט החלטות-משמעותו של אי, כידוע. התכנות הלוגי

 :דטרמיניזם-בשפות לוגיות ניתן להבחין בין שני סוגים של אי. בין דברים

don’t-care nodeterminismו - don’t-know nodeterminism .ב-nodeterminism  don’t-care 

כל בחירה תהיה מבחינתו נכונה . אכן לא אכפת לנו מה הבחירה, הבחירה הנה שרירותית ושמה כן היא

לגבי . ולא משנה איזה פתרון נמצא, כל רדוקציה של מטרה תוביל לפתרון, כלומר. באותה מידה

nodeterminism don’t-know ,מה היא הבחירה , האך איננו יודעים בשלב הבחיר, הבחירה משנה

הבחירה של , כפי שהוזכר בשלב מוקדם יותר, בפרולוג. דטרמיניזם-אנו נתמקד בסוג זה של אי. הנכונה

כי אם , כעת נציין גם. המטרה הראשונה נבחרת, כלומר. המטרה לה עושים רדוקציה נעשית באופן סדרתי

ממשיכים , אמצעותה את השאילתהכלומר לא ניתן לספק ב, המטרה הראשונה מתגלה כבחירה בלתי נכונה

חוזרים , במקרה של כישלון, כלומר. בשלב הקודם שבו ביצענו בחירה, ומנסים לבחור במטרה הבאה

, יש לזכור שבדקנו כבר את המקרה, כמובן(מניחים שלא הנחנו את ההחלטה , לנקודת ההחלטה הקודמת

כאשר , לכך שחוזרים לאחור).  סדרתיבאופן(ומחליטים את ההחלטה הבאה ) בכדי שלא נבדוק אותו שנית

מנגנון מפורסם זה של פרולוג הוא שאחראי לחיפוש . backtrackingמחליטים החלטה שגויה קוראים 

 הנו חלק backtrackingכי , יש לציין .אחר הפתרון ולחיפוש פתרון נוסף במקרה הצורך ובמידת האפשר

נציין , בהקשר זה. ה לסמנטיקה ההצהרתית שלוהצריכה להיות שקול, מהסמנטיקה הביצועית של פרולוג

בכך שלמשל עלול לגרום להבדלים בשינוי סדר ,  למשל אינו טהורcut(כי פרולוג אינה הצהרתית לגמרי 

, הוא שולף את המטרה העליונה לרדוקציה. 3 כמחסניתresolvent2-פרולוג מממש את ה). בדיסיונקציה

ידי בחירה -דטרמיניסטית על-שנו מימוש של הבחירה האיי, בנוסף לכך. ודוחף את המטרות הנגזרות

נבחרת ,  כאשר ישנו ניסיון לביצוע רדוקציה למטרה .backtracking-ו) חיפוש סדרתי(סדרתית 

אם לא קיימת . כך שהקבוצה המכילה את הראש שלה ואת המטרה ניתנת להאחדה, הפסוקית הראשונה

                                                 
כמובן , )השלא בתיאורי(אך במציאות . שמחליט בשבילינו תמיד את ההחלטות הנכונות, ישנו מעין מטבע קסם, תיאורטית 1

 .שיש להחליט החלטות
 . בעבודה זו4ראי המפרש המופשט בפרק /ראה 2
 ].19[פי - על 3

 62



ק'רני איז  מבוא לפרדיגמת התכנות הלוגי ולשפת מרקורי  
   

. ונבחרת הפסוקית הבאה שמתאימה,  הבחירה האחרונההחישוב חוזר לאחור למצב לפני, פסוקית כנדרש

 דוגמה הממחישה סמנטיקה ביצועית זו הנה

eight_queens_problem(Solution) :- 

permutation(list_board_xS, Solution), 

 safe(Solution). 

 

ו אנ, כפי שניתן לראות.  ופתורה בנספח1המתוארת,  שמונה המלכותתזהו פרדיקט הפותר את בעיי

אנו מייצרים , כלומר. פתרון הנו פרמוטציה בטוחה. ובודקים אם היא בטוחה, מייצרים פרמוטציה לרשימה

-ועל, שאינה נכונה לצורך הפתרון, אזי סימן שבחרנו לייצר פרמוטציה, ואם היא אינה בטוחה, פרמוטציה

ההחלטה הקודמת של יש לחזור לנקודת , במקרה של בחירה שגויה, כלומר. יש לבחור בחירה אחרת, כן

כאשר מגיעים לפרמוטציה . ולבחור פרמוטציה אחרת, backtrackingידי -הבחירה של הפרמוטציה על

, אם יש צורך בכמה פתרונות.  לפרמוטציהSolutionולהחזיר קישור של , ניתן לדווח על הצלחה, בטוחה

 . באותו אופןbacktracking-גם אז יש צורך ב

 

 :ת לנו במספר דברים וביניהםמערכת הדטרמיניזם מסייע

 ).יפורט בהמשך(איתור שגיאות תכנות  •

 .2הקלה על יצירת קוד יעיל באמצעות טרנספורמציות •

 .יצירת קוד יעיל יותר עבור כל פרוצדורה של פרדיקט או של פונקציה •

 

 .נסקור את התחביר של שפת מרקורי לגבי דטרמיניזם

 .”is Declaration“ניזם בסוף הגדרת המוד באמצעות יש להגדיר את הדטרמי, כמובן מפרקים קודמים

Declarationעבור שני המרכיבים של , התחביר לגבי כל אחד מהמקרים.  הנה הגדרת הדטרמיניזם

 :נתון בטבלה הבאה, דטרמיניזם של פרוצדורה

 מספר פתרונות

 יכול להיכשל

 1-יותר מ 1 0

 erroneous det multi לא

 failure semidet nondet כן

 

ויש בהן שימוש (אך השפה מספקת אותן למקרה הצורך ,  פתרונות0לרוב אין צורך בהגדרות עבור 

 ).בפרדיקטי ספריה
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מתכנתי השפה , למשל. המאפשר לייעל את הקוד, הגדרות אלה של דטרמיניזם מספקות לשפה מידע חשוב

משום שאין כאן , מפרטיביותבאותה יעילות של שפות אי) det(ניסו לממש פרדיקטים דטרמיניסטיים 

 ]).17[ראי /ראה (backtracking-צורך ב

 

, כאשר הרמה הראשונה היא שמספקת מידע רב יותר למהדר, פי רמות-נכתוב את הטבלה על, בהקשר זה

 .המהדר יודע פחות על הדטרמיניזם של הפרוצדורה המוגדרת, וככל שמספר הרמה עולה

1. erroneous. 

2. det, failure. 

3. semidet, multi. 

4. nondet. 

 

 ):מוצג שוב לצורך נוחות (appendעבור הפרדיקט . נעבור לדוגמה

… 

:- interface. 

… 

:- pred append(list(T), list(T), list(T)). 

:- mode append(in, in, in) is semidet. 

:- mode append(in, in, out) is det. 

:- mode append(in, out, in) is semidet. 

:- mode append(out, out, in) is multi. 

… 

:- implementation. 

… 

append([], List, List). 

append([Head | Tail], List, [Head|AppendedTail]) :- 

  append(Tail, List, AppendedTail). 

 

 .פי שלמדנו-על, ההגדרה המלאה כבר ניתנת להבנה מלאה

 

ובכלל כל (, למשל, main. פר הפתרונות של פרדיקטנבהיר כעת מעט בנוגע למושגי ההצלחה ומס

, כלומר).  עליו נדבר בהמשךcc_multi או det(חייב להיות דטרמיניסטי ) פרדיקט המבצע קלט או פלט

mainחייב לבצע אך ורק פעולות שתמיד מצליחות פעם אחת בדיוק  . 
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כל לתקשר עם העולם באמצעות  כיצד נו–להיות דטרמיניסטי צצה בעיה מיידית   חייבmain-מכך ש, אך

אם דבר זה יגרום לשגיאות ,  לקוד שאינו דטרמיניסטיmain-כיצד נוכל לקרוא מ? קוד שאינו דטרמיניסטי

ידי כתיבת פרוצדורה שתקרא לפרוצדורה -כמובן שלא ניתן לעשות זאת גם בעקיפין על? דטרמיניזם

- ועלdet לא תוכל להיות multi-גדרת כלפרוצדורה המו, למשל, וזאת משום שפרוצדורה שתקרא, וכולי

, אמנם. det שחייבת להיות main-וכן הלאה עד ל, detכן גם הפרוצדורה שתקרא לה לא תוכל להיות 

אך ישנה כאן פגיעה חמורה ביותר , משום שהגיוני שנתקשר עם העולם באופן דטרמיניסטי, דבר זה הגיוני

למצוא את כל זוגות , למשל, appendוכל עבור כי לא נ, נראה לכאורה. ביכולת ההבעה של השפה

ניתן כמובן לפתור בעיה זו , אך. הרשימות ששרשורן מהווה רשימת קלט באמצעות הפרדיקט שכתבנו

. והשפה מאפשרת זאת בבדיקת הדטרמיניזם, כמובן שאין בעיה, אם אין צורך בפלט, ראשית. במרקורי

, למשל, אם כל הפתרונות שווים:  ישנם מקרים פשוטים,שוב. עלולה להיות בעיה, אם נרצה פתרונות, אך

המקבלת פרדיקט המחזיר , שהנה פונקציה, promise_only_solutionכך באמצעות -ניתן להצהיר על

כל ערך , מכיוון שכל הפתרונות שווים. ידי הפרדיקט-ומחזירה את הערך המוחזר על, Tטיפוס 

שלארגומנט , ה הנה הבטחה של הקורא לפונקציהקריאה לפונקצי. שהפונקציה מחזירה זהה למשנהו

ואם אין , )שונה(הפונקציה מניחה שאכן ישנו רק פתרון אחד ). שונה(ישנו רק פתרון אחד ) הפרדיקט(

דוגמה טריוויאלית לשימוש בפונקציה הנה פרדיקט המחזיר תמיד את . התנהגותה אינה מוגדרת, הדבר כך

כמובן שלא , מעשית (string-להחזיר את ה,  מאחד של פעמיםאך מוגדר לו מספר הגדול, stringאותו 

 :1להלן הדוגמה). אלא בעקיפין, קורה דבר שכזה

… 

:- pred multipred(string::out) is multi. 

:- pred main(state::di, state::uo) is det. 

… 

multipred("This is a string\n"). 

multipred("This is a string\n"). 

… 

main --> 

{MultiPred = (pred(Str::out) is cc_multi :- multipred(Str))}, 

{promise_only_solution(MultiPred) = String}, 

 write_string(String). 

 

ניתן לקרוא בהקשר , במקרה זה. כי מעניין אותנו רק הפתרון הראשון, אפשרות נוספת פשוטה היא

הכוונה בכך היא כי אנו יודעים . cc_multi- כmainאת , למשל, אם מגדירים, multiדטרמיניסטי לקוד 

                                                 
 ".promise_only_solutionהפונקציה " נמצאים בנספח, כמו גם מידע נוסף אודות הפונקציה, התוכנית בשלמותה 1
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 המתפקדת cc_nondetקיימת הגדרה , כן-כמו. אך נסתפק בפתרון אחד בלבד,  multi כי קראנו לקוד

בו נרצה מספר , במקרה המורכב יותר). יכול להיות פתרון אחד לכל היותר (semidetבאופן דומה כמו 

 ובפרדיקטים נוספים שניתן למצוא בספריות solutions –דיקט מסדר גבוה נוכל להשתמש בפר, פתרונות

נביא , כן-כמו. דטרמיניסטי-נביא תוכנית מלאה המדפיסה מחרוזות שונות באופן אי, לדוגמה. הסטנדרטיות

 באותם שני appendנביא תוכנית המבצעת , בנוסך לכך.  לצורך כךcc-multi-תוכנית המשתמשת ב

 .דטרמיניסטי בהקשר דטרמיניסטי- גם ניתן לראות כיצד ניתן לשלב קוד סמיappend-הבדוגמת . אופנים

 

 :הדפסת מחרוזות

cc_multi 

… 

:- pred hello(string::out) is multi. 

:- pred main(state::di, state::uo) is cc_multi. 

… 

hello("Hello, World! - 1"). 

hello("Hello, World! - 2"). 

hello("Hello, World! - 3"). 

 

main --> 

 {hello(Solution)}, 

write_string(Solution), 

 nl. 

 

solutions 

… 

:- pred hello(string::out) is multi. 

:- pred main(state::di, state::uo) is det. 

… 

hello("Hello, World! - 1"). 

hello("Hello, World! - 2"). 

hello("Hello, World! - 3"). 

… 

main --> 

{solutions(hello, Solutions)}, 

write_list_of_strings(Solutions). 
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append: 

 

cc_multi 

… 

:- pred myappend(list(T), list(T), list(T)). 

:- mode myappend(in, in, in) is semidet. 

:- mode myappend(in, in, out) is det. 

:- mode myappend(in, out, in) is semidet. 

:- mode myappend(out, out, in) is multi. 

 

:- func myappend(list(T), list(T)) = list(T). 

:- mode myappend(in, in) = in is semidet. 

:- mode myappend(in, in) = out is det. 

:- mode myappend(in, out) = in is semidet. 

:- mode myappend(out, out) = in is multi. 

 

:- pred main(state::di, state::uo) is cc_multi. 

… 

main --> 

…  

(if {myappend(list_1_5, List6_10, list_1_10)} then 

… 

 else 

        write_string("Goal failed without any possibility to fail!!!")), 

  

{myappend(List1, List2, list_1_10)},  

… 

 

solutions 

… 

 .כמו בדוגמה הקודמת, myappendאותן הצהרות על 
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:- pred main(state::di, state::uo) is det. 

… 

main --> 

…  

(if {myappend(list_1_5, List6_10, list_1_10)} then 

… 

 else 

        write_string("Goal failed without any possibility to fail!!!")), 

  

  

{MyAppendMulti1_10 = (pred(Lists::out) is multi :- 

    Lists = {List1, List2}, 

    myappend(List1, List2, list_1_10))}, 

  

{solutions(MyAppendMulti1_10, Solutions)}, 

… 

 

 

, אך. כי במרקורי על המהדר להסיק את הדטרמיניזם של כל מטרה בכדי לבדוק את תקינותו, יש לציין

. וזאת בגלל שקילות לבעיית העצירה, 1קת דטרמיניזם הנה בעיה בלתי כריעה במקרה הכלליבעיית הס

 :מדוע שתי הבעיות הללו שקולות, במידת מה, המבהירה, 2נראה דוגמה

:- pred p(T, T). 

:- mode p(in, out) is det. 

… 

p(A, B) :- 

 ( 

  something_complicated(A, B) 

 ; 

  B = A 

 ). 

אם , יותר מכך.  יכול להצליחsomething_complicatedיות יותר מפתרון אחד רק אם  יכול להp-ל

ניתן אף לאמר , דטרמיניסטי-מתייחסים אל פרדיקט שלו מספר גדול מאחד של פתרונות שווים כאל מולטי
                                                 

 ].7[פי - על 1
 ].7[-דוגמה זו לקוחה מ 2
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מכאן ברורה אף עוד .  יצליחsomething_complicatedאם -ורק- יהיה יותר מפתרון אחד אםp-כי ל

 . לבעיית העצירה1קילותיותר הש

 

כעם קוד בעל , עולה האפשרות שיהיה עלינו להתמודד עם קוד בעל דטרמיניזם מסוים, מהדברים האמורים

כלומר לדטרמיניזם שיכול גם להיכשל או יכול גם , הכוונה לדטרמיניזם פחות הדוק(דטרמיניזם חלש יותר 

 ה עלינו להתמודד עם קוד דטרמיניסטי ייתכן שיהי, למשל). למצוא מספר גדול יותר של פתרונות

)det (דטרמיניסטי -כאילו היה סמי)semidet .(המהדר בודק רק שהזרועות של דיסיונקציה יהיו , למעשה

 ישנו switch-ברור כי אם ל. switch2ואז המהדר מייצר מבנה , )mutually exclusive(מנועים הדדית 

.  בשלמותו אינו יכול להיכשלswitch-ה, switchשים  בטיפוס של המשתנה עליו עוfunctorענף לכל 

רשימה ריקה :  לשני המקריםswitchהמהדר בודק שיש התייחסות השקולה למבנה , לגבי רשימות, למשל

בכדי , ידי כותבי השפה-זו כמובן דוגמה להחלטה קונסרבטיבית שהוחלטה על. ורשימה שאינה ריקה

תן לבצע בדיקות סטטיות מושלמות בגלל השקילות לבעיית פי שלא ני-על-שיתבצעו בדיקות סטטיות אף

תוך (אין זו בהכרח טעות של המתכנת באי התאמה בין הציפיות של הסקת הדטרמיניזם , כלומר. העצירה

את הקוד כך , לפחות לרוב, וניתן ככל הנראה לשנות די בקלות, לבין תוצאותיה) בדיקת הצהרת המתכנת

 .ידי המהדר-שיתקבל על

 

 

בעצם היותה (גם כמובן מסייעת לו , למרות היותה מגבילה את המתכנת, ת הדטרמיניזם של מרקורימערכ

אם ישנו טיפול עבור כל , switchכאשר כותבים קוד דטרמיניסטי והמהדר מייצר מבנה , למשל). סטטית

ר המהד, discriminated union-למשל כאשר מוסיפים בנאי ל, כך. הרי שהקוד דטרמיניסטי, מקרה

כל שצריך . באמצעות הודעות שגיאה מדויקות לגבי הדטרמיניזם, בהתאם, יסייע לנו לשנות את הקוד

הוא להוסיף את , המטפל בכל האפשרויות הישנות, לעשות בכדי לעדכן בהתאם פרדיקט דטרמיניסטי

תחזוקה דבר זה יכול לסייע בקיצור שלב ה. כך מלאכה זו קלה יותר. פי הוראות המהדר-המקרה החדש על

דוגמה חשובה הנה שימוש . 3שהנו השלב היקר ביותר מבחינת המשאבים הדרושים, של המערכת

כאשר תנאי , לעתים קרובות מתכנתים באמצעות רקורסיה, כאשר משתמשים ברשימות. ברשימות

עבור פרדיקט , כלומר את הרשימה הריקה, אם שוכחים את תנאי העצירה. העצירה הנו הרשימה הריקה

אם נשכח , למשל. המהדר מודיע על שגיאת דטרמיניזם וכך מקל את עבודת תיקון השגיאות, ניסטידטרמי

 ואינו semidetפיה הפרדיקט הנו -נקבל הודעת שגיאה על, את תנאי העצירה בסכימת רשימת מספרים

detלהלן התוכנית.  כמוצהר: 

 

1. :- module sum_list_det_error. 

                                                 
 .לא נציג הוכחה פורמלית לשקילות זו 1
 ].7[ראי / ראה 2
 ].2[פי -על 3
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2. :- interface. 

3. :- import_module io, list. 

 

4. :- pred sum_list(list(int)::in, int::out) is det. 

 

5. :- pred main(state::di, state::uo) is det. 

 

6. :- implementation. 

7. :- import_module int. 

 

8. %constant 

9. :- func list_to_sum = (list(int)::out) is det. 

10. list_to_sum = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]. 

 

11. sum_list([Head|Tail], Sum) :- 

12. sum_list(Tail, SumTail), 

13. Sum is SumTail + Head. 

 

14. main --> 

15. {sum_list(list_to_sum, Sum)}, 

16. write(Sum), 

17. nl. 

 :להלן הודעות השגיאה

sum_list_det_error.m:006: In `sum_list(in, out)': 

sum_list_det_error.m:006:   error: determinism declaration not satisfied. 

sum_list_det_error.m:006:   Declared `det', inferred `semidet'. 

sum_list_det_error.m:017:   In argument 1 of clause head: 

sum_list_det_error.m:017:   unification of `HeadVar__1' and `list:[Head | Tail]' can 

fail. 

 

רקורי מחייבת הצהרה על הדטרמיניזם של כל פרדיקט המיוצא מערכת הדטרמיניזם של מ, לסיכום

 .בגילוי שגיאות ואף בתחזוקת המערכת, מערכת הדטרמיניזם של מרקורי מסייעת בקריאות. מהמודול
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 סיכום
ולמדנו על שפה מחקרית , העמקנו בה באופן פורמלי. בעבודה זו סקרנו את פרדיגמת התכנות הלוגי

, כי שפת מרקורי, זה הזמן לציין. ורשת של שפת פרולוג בתחומים מסוימיםשייתכן שתהיה הי, מעניינת

משום שאכן טובה יותר מפרולוג , מהווה יורשת אפשרית לפרולוג, כפי שניתן לראות לאורך העבודה, אכן

ובעיקר אלו , עיקר התרומה הנו למערכות תוכנה מורכבות, כפי שניתן לראות, עם זאת. במספר תחומים

כי בהכרח שפת מרקורי תתאים יותר לכתיבת תוכניות , אין לצפות, כן-על. ידי מספר אנשים-הנכתבות על

כמו גם המבנים המוכרים , דווקא הפשטות של שפת פרולוג, לעתים. ידי אדם אחד-פשוטות הנכתבות על

 יש לראות בשפת מרקורי, כן-על. יכולים להיות המתאימים ביותר לתוכניות קטנות, הלא טהורים שלה

, ראשית אין זה אומר כי היא מתאימה יותר לכל מטרה, אך, המתאימה למטרות רבות, שפה מעניינת

שפת מרקורי לא תתאים יותר , ושנית אין זה אומר שאם שפת פרולוג מתאימה יותר לתוכנית אחת

מידע ניתן למצוא , כן-כמו. ניתן לפנות לרשימת המקורות, להעמקה נוספת של ידיעותיכם. לתוכנית אחרת

 .mercury/research/au.oz.mu.cs.www://http/נוסף באתר 
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 נספחים

 כיצד להריץ תוכנית
 . בכדי ליצור קובץ הרצהmmake-בכדי להריץ תוכנית במרקורי יש להשתמש ב

 : הבאיםבנויה משני השלבים, ששמו כשם הקובץ, הבניה של מודול

• mmake module_name.depend 
• mmake module_name 

 . באף אחד משני השלבים הללו”m.“אין לציין את הסיומת 

 

 :התלויות מרוכזות בקבצים עם סיומות. מטרתו של השלב הראשון הנה בניית התלויות של המודול

• “.d” 
• “.dv” 
• “.dep” 

 

ולכן תמיד , שמור בו מתעדכן עם כל הידורשהמידע ה, ”d.“רוב התלויות מאוחסנות בקובץ עם סיומת 

, ולכן יש לעדכן אותם במקרה הצורך, את שני הקבצים האחרים יקר יותר לעדכן. נכון לזמן ההידור

יש לעשות זאת רק כאשר . ”mmake module_name.depend“מפורשות באמצעות הרצה של 

אם ). מודול הראשי של התוכניתמדובר כאן על הידור של ה(מוסיפים או מורידים מודול מהתוכנית 

 .כך שלא יגרם כל נזק, המהדר פשוט יודיע על שגיאה, שוכחים לעשות זאת

 

 .השלב השני הוא שמהדר את התוכנית

 

כל שיש לעשות הוא להוסיף לפני . זה אפשרי, אם רוצים להדר תוכנית עם שם קובץ השונה משם המודול

 שני השלבים הקודמים גם

mmc –f source-files 

גם אם יש בה מספר , קובץ זה הנו קובץ יחיד לתיקיה. Mercury.modulesפקודה זו יוצרת קובץ 

 .תוכניות שונות

 

ייתכן שהמהדר יודיע בכל מקרה על שגיאה אחת בלבד (תהיה הודעה המציינת זו , אם ישנן שגיאות הידור

.”err.“כנית עם סיומת ורשימת השגיאות תופיע בקובץ ששמו כשם התו, )ללא קשר למספר השגיאות
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 חידת הרצף
, i≤9≥1כך שבין כל , ים-9ושלושה ... , ים-2שלושה , ים-1חידת הרצף הנה חידה בה יש לסדר שלושה 

 . מספריםiישנם 

 ].11[-חידה זו והבסיס לפתרונה נלקחו מ

 

, ה פשוט ויפהההגבלות של מערכת המודים מפריעות לפתרון כ, במרקורי(נציג פתרון בפרולוג לחידה זו 

 ):המדגים כך את כוחם של משתנים לוגיים

% List is a sequence of 27 free variables. 

sequence(List) :-  

     length(List, 27). 

 

% Sublist is a sublist of List iff sublist is a prefix of a suffix of list. 

sublist(Sublist, List) :- 

     append(_, Suffix, List), 

     append(Sublist, _, Suffix). 

 

% Solution is a solution to the sequence riddle. 

riddle(Solution) :- 

     sequence(Solution), 

     sublist([1,_,1,_,1], Solution), 

     sublist([2,_,_,2,_,_,2], Solution), 

     sublist([3,_,_,_,3,_,_,_,3], Solution), 

     sublist([4,_,_,_,_,4,_,_,_,_,4], Solution), 

     sublist([5,_,_,_,_,_,5,_,_,_,_,_,5], Solution), 

     sublist([6,_,_,_,_,_,_,6,_,_,_,_,_,_,6], Solution), 

     sublist([7,_,_,_,_,_,_,_,7,_,_,_,_,_,_,_,7], Solution), 

     sublist([8,_,_,_,_,_,_,_,_,8,_,_,_,_,_,_,_,_,8], Solution), 

     sublist([9,_,_,_,_,_,_,_,_,_,9,_,_,_,_,_,_,_,_,_,9], Solution). 

 

-ומקשרת את המשתנים החופשיים שמתקבלים ב, backtrackingהתוכנית מוצאת את הפתרון באמצעות 

Solutionמ - sequence(Solution) . הפרדיקטriddle6לחידה קיימים . ידטרמיניסט- הנו מולטי 

 .פתרונות שונים

 

 73



ק'רני איז  מבוא לפרדיגמת התכנות הלוגי ולשפת מרקורי  
   

 פתרון חידת שמונה המלכות במרקורי
מבלי שתהיה קיימת מלכה , חידת שמונה המלכות הנה חידה בה יש למקם שמונה מלכות על לוח שחמט

 -מבוסס על פתרון בפרולוג הלקוח מ(מוצג להלן פתרון החידה במרקורי . ידי מלכה אחרת-המאוימת על

וזאת משום שכפי שהוא , nondet- מוגדר כeight_queens_problemכי הפרדיקט , שימו לב]). 3[

 ).פי שידוע שיש לו פתרון-על-אף(כתוב אין המהדר של שפת מרקורי יכול להוכיח כי יש לו פתרון 

 

רשימה מייצגת מצב על . כלומר פרמוטציה המהווה פתרון לחידה. מחפשים פרמוטציה בטוחה, בפתרון

 .(i, j)אזי מדובר בקואורדינטה , j ברשימה הנו i-איבר הכך שאם ה, הלוח

 

% A program which solves the eight queens problem. 

% The solution is based on a solution of this problem in Prolog from the book 

% "PROLOG Programming for Artificial Intelligence" of Ivan Bratko. 

:- module eight_queens_problem. 

 

:- interface. 

 

:- import_module io, list. 

 

% The predicate which solves the problem. 

% This predicate is a multideterministic one, but the compiler cannot prove it. 

:- pred eight_queens_problem(list(int)::out) is nondet. 

 

:- pred main(state::di, state::uo) is det. 

 

:- implementation. 

:- import_module int, std_util. 

 

:- func list_board_xS = (list(int)::out). 

list_board_xS = [1,2,3,4,5,6,7,8]. 

 

:- pred permutation(list(T)::in, list(T)::out) is multi. 

permutation([], []). 

permutation([Head|Tail], Permutation) :- 
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permutation(Tail, NewTail), 

del(Head, Permutation, NewTail). 

 

 

:- pred del(T::in, list(T)::out, list(T)::in) is multi. 

del(Item, [Item|Tail], Tail). 

del(Item, [AnotherItem|Tail], [AnotherItem|NewTail]) :- 

del(Item, Tail, NewTail). 

 

% checks whether a state is safe or not. 

:- pred safe(list(int)::in) is semidet. 

safe([]). 

safe([Queen|Others]) :- 

 safe(Others), 

noattack(Queen, Others, 1). 

 

:- pred noattack(int::in, list(int)::in, int::in) is semidet. 

noattack(_, [], _). 

noattack(Y, [Y1|YList], XDist) :- 

 Y1 - Y \= XDist, 

 Y - Y1 \= XDist, 

 Dist1 is XDist + 1, 

noattack(Y, YList, Dist1). 

 

eight_queens_problem(Solution) :- 

permutation(list_board_xS, Solution), 

 safe(Solution). 

 

main --> 

write_string("A list of solutions to the eight queens problem:\n"), 

write_string("************************************************\n"), 

{solutions(eight_queens_problem, Solutions)}, 

 write(Solutions), 

 nl, 
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write_string("The Number of Solutions is "), 

write(length(Solutions) `with_type` int), 

 nl. 
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 promise_only_solutionהפונקציה 
 :ההצהרות

:- func promise_only_solution(pred(T)) = T. 

:- mode promise_only_solution(pred(out) is cc_multi) = out is det. 

:- mode promise_only_solution(pred(out) is cc_nondet) = out is semidet. 

 

 :ההבטחה של הקורא

not some [X1, X2] (pred(X1), pred(X2), X1 \=  X2) 

 

 : בשלמותה11התוכנית מפרק 

:- module promise_only_solution. 

 

:- interface. 

:- import_module io. 

 

:- pred multipred(string::out) is multi. 

:- pred main(state::di, state::uo) is det. 

 

:- implementation. 

 

multipred("This is a string\n"). 

multipred("This is a string\n"). 

 

main --> 

{MultiPred = (pred(Str::out) is cc_multi :- multipred(Str))}, 

{promise_only_solution(MultiPred) = String}, 

 write_string(String). 
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 תוכניות מלאות מהפרק העוסק בדטרמיניזם
 :הדפסת מחרוזות

cc_multi 

 

:- module hello_cc_multi. 

 

:- interface. 

:- import_module io. 

 

:- pred hello(string::out) is multi. 

:- pred main(state::di, state::uo) is cc_multi. 

 

:- implementation. 

 

hello("Hello, World! - 1"). 

hello("Hello, World! - 2"). 

hello("Hello, World! - 3"). 

 

main --> 

 {hello(Solution)}, 

write_string(Solution), 

 nl. 

 

solutions 

 

:- module hello. 

 

:- interface. 

:- import_module io. 

 

:- pred hello(string::out) is multi. 

:- pred main(state::di, state::uo) is det. 
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:- implementation. 

:- import_module std_util, list. 

 

hello("Hello, World! - 1"). 

hello("Hello, World! - 2"). 

hello("Hello, World! - 3"). 

 

:- pred write_list_of_strings(list(string)::in, state::di, state::uo) is det. 

 

write_list_of_strings(List) --> 

if {List = [Head|Tail]} then 

  write_string(Head), 

  write_string("\t"), 

  write_list_of_strings(Tail) 

 else 

  io__nl. 

 

main --> 

{solutions(hello, Solutions)}, 

write_list_of_strings(Solutions). 

 

 

append: 

 

cc_multi 

 

:- module myappend_cc_multi. 

 

:- interface. 

:- import_module io, list. 

 

:- pred myappend(list(T), list(T), list(T)). 

:- mode myappend(in, in, in) is semidet. 

:- mode myappend(in, in, out) is det. 
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:- mode myappend(in, out, in) is semidet. 

:- mode myappend(out, out, in) is multi. 

 

:- func myappend(list(T), list(T)) = list(T). 

:- mode myappend(in, in) = in is semidet. 

:- mode myappend(in, in) = out is det. 

:- mode myappend(in, out) = in is semidet. 

:- mode myappend(out, out) = in is multi. 

 

:- pred main(state::di, state::uo) is cc_multi. 

 

:- implementation. 

:- import_module std_util. 

 

%constants 

:- func list_1_5 = list(int). 

:- func list_6_10 = list(int). 

:- func list_1_10 = list(int). 

 

list_1_5 = [1,2,3,4,5]. 

list_6_10 = [6,7,8,9,10]. 

list_1_10 = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]. 

 

myappend([], List, List). 

myappend([Head|Tail], List, [Head|myappend(Tail, List)]). 

 

myappend(List1, List2) = List3 :- 

myappend(List1, List2, List3). 

 

 

main --> 

{myappend(list_1_5, list_6_10, List1_10)}, 

        write_string("List1_10 = "), 

        write(List1_10), 
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        nl, 

 

(if {myappend(list_1_5, List6_10, list_1_10)} then 

  write_string("List6_10 = "), 

         write(List6_10), 

         nl 

 else 

        write_string("Goal failed without any possibility to fail!!!")), 

  

{myappend(List1, List2, list_1_10)},  

write_string("List1 = "), 

 write(List1), 

 write_string("\t"), 

write_string("List2 = "), 

 write(List2), 

 nl. 

 

 

solutions 

 

:- module myappend. 

 

:- interface. 

:- import_module io, list. 

 

:- pred myappend(list(T), list(T), list(T)). 

:- mode myappend(in, in, in) is semidet. 

:- mode myappend(in, in, out) is det. 

:- mode myappend(in, out, in) is semidet. 

:- mode myappend(out, out, in) is multi. 

 

:- func myappend(list(T), list(T)) = list(T). 

:- mode myappend(in, in) = in is semidet. 

:- mode myappend(in, in) = out is det. 
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:- mode myappend(in, out) = in is semidet. 

:- mode myappend(out, out) = in is multi. 

 

:- pred main(state::di, state::uo) is det. 

 

:- implementation. 

:- import_module std_util. 

 

%constants 

:- func list_1_5 = list(int). 

:- func list_6_10 = list(int). 

:- func list_1_10 = list(int). 

 

list_1_5 = [1,2,3,4,5]. 

list_6_10 = [6,7,8,9,10]. 

list_1_10 = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]. 

 

myappend([], List, List). 

myappend([Head|Tail], List, [Head|myappend(Tail, List)]). 

 

myappend(List1, List2) = List3 :- 

myappend(List1, List2, List3). 

 

 

:- type tuple_two(T) == {list(T), list(T)}. 

 

:- pred write_tuple_two(tuple_two(T)::in, state::di, state::uo). 

 

write_tuple_two({List1, List2}) --> 

 write(List1), 

 write_string("\t"), 

 write(List2), 

 nl. 
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:- pred write_list(list(tuple_two(T))::in, state::di, state::uo). 

 

write_list(List) --> 

if {List = [Head|Tail]} then 

  write_tuple_two(Head), 

  nl, 

  write_list(Tail) 

 else 

  {true}. 

 

 

main --> 

{myappend(list_1_5, list_6_10, List1_10)}, 

        write_string("List1_10 = "), 

        write(List1_10), 

        nl, 

 

(if {myappend(list_1_5, List6_10, list_1_10)} then 

  write_string("List6_10 = "), 

         write(List6_10), 

         nl 

 else 

        write_string("Goal failed without any possibility to fail!!!")), 

  

  

{MyAppendMulti1_10 = (pred(Lists::out) is multi :- 

    Lists = {List1, List2}, 

    myappend(List1, List2, list_1_10))}, 

  

{solutions(MyAppendMulti1_10, Solutions)}, 

write_string("The Possibilities of Appending two Lists into "), 

 write(list_1_10), 

 nl, 

 write_list(Solutions). 
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 חישוב עצל במרקורי
משבש את , לכאורה, דבר זה. בתשיטת העברת הפרמטרים הנה השיטה הנלה, כעיקרון, בשפת מרקורי

מכיוון שבדומה לשפות פונקציונליות במרקורי פונקציות , אך. היכולת להגדיר בנקל מבני מידע אינסופיים

 של streamלהלן דוגמה למימוש . הרי שניתן להגדיר בנקל מבני מידע אינסופיים, first class1הן 

 . והדפסת רישא קבוע שלו1-מספרים מ

:- module count. 

 

:- interface. 

:- import_module io. 

 

:- pred main(state::di, state::uo) is det. 

 

:- implementation. 

:- import_module int. 

:- type stream ---> 

 [int | stream] 

 ; 

closure((func) = stream). 

 

:- inst stream =  

 bound( 

  [ground | stream] 

  ; 

  closure((func) = out_stream is det) 

 ). 

 

:- mode in_stream :: in(stream). 

:- mode out_stream :: out(stream). 

 

% a stream of numbers from N 

:- func count_stream(int::in) = (stream :: out_stream) is det. 

count_stream(N) = [N | closure((func) = count_stream(N + 1))]. 

                                                 
 .ולהחזרה מפונקציות, להעברה לפרדיקטים ולפונקציות, ני נתוניםניתנות לאחסון במב 1
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% writes an input number of numbers from the input stream 

:- pred write_numbers(stream::in_stream, int::in, state::di, state::uo) is det. 

 

write_numbers(Stream, N) --> 

 if {N =< 0} then 

  nl 

else if {Stream = [Number | StreamTail]} then 

  write(Number), 

  write_string(" "), 

  write_numbers(StreamTail, N - 1) 

 else if {Stream = closure(Func)} then 

  write_numbers(apply(Func), N) 

 else 

  write_string("Determinism Problem At 

write_numbers"). 

 

main --> 

  write_numbers(count_stream(1), 50). 
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