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Objetivo

● Caracterizar os predicados extra-lógicos e 
conjuntuales como elementos adicionais no 
PROLOG. 
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Introdução

Um predicado extra-lógico é um predicado cuja 
aparição em um objetivo não tem conseqüências 
lógicas para um programa.

Produzem efeitos ou resultados colaterais, que 
não são resultados lógicos já que não pertencem 
à semântica declarativa nem operacional de um 
programa Prolog.
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Introdução

Existem dois tipos fundamentais de predicados 
extra-lógicos: 
● Predicados para acessar e manipular o 

programa. 
● Predicados de entrada / saída.
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Base de conhecimento

Coleção de feitos e regras

Exemplo:

prog(tomas,juan). 

prog(tomas,pedro).                    

prog(pedro,luis). 

prog(juan,carlos). 

ant(X,Y):-prog(X,Y).                 

ant(X,Y):-prog(X,Z), ant(Z,Y). 
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Representação da BC

prog/2

ant/2

prog(X,Z)

ant(X,Y).

prog(tomas,
juan)

prog(tomas,
pedro)

prog(pedro
,luis)

prog(juan,c
arlos)

ant(Z,Y)

prog(X,Y)

ant(X,Y).
Depois de 
compilada a BC, 
Prolog cria esta 
estrutura

?- ant(tomas,Y).

?- prog(X,tomas).
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Representação da BC

Se se fizerem mudanças à Base de Conhecimento 
(feitos ou regras) terá que ré-compilar, se não, não 
se atualiza a estrutura com o novo feito ou regra.

 prog(laura,tomas).

    ?- prog(X,tomas).

        No

a relação prog(laura,tomas) não foi acrescentada 
à lista cuja chave é prog/2.
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Atualizar la BC

Deseja-se confeccionar um predicado que dado o 
nome do pai e o filho, adicione a relação de 
progenitor na Base de Conhecimento:

actualiza(X,Y):-.......Como fazê-lo?
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Atualizar la BC

Existe um conjunto de predicados que permitem 
acrescentar um predicado na BC em tempo de 
execução. Para poder fazê-lo dinamicamente 
deve utilizá-la diretiva:

:- dynamic(F/A).
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Atualizar la BC

Para adicionar um novo feito a BC:

● asserta(cláusula): adiciona ao início da lista 
associada ao predicado.

● assertz(cláusula): adiciona ao fim da lista 
associada ao predicado.
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Atualizar la BC

prog/2 prog(tomas,
juan)

prog(tomas,
pedro)

prog(pedro
,luis)

prog(juan,c
arlos)

?-asserta(prog(manuel,tomas)).
yes

prog/2
prog(tomas,j

uan)
prog(tomas,p

edro)
prog(pedro,l

uis)

prog(juan,c
arlos)

prog(manuel
, tomas)
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Atualizar la BC

prog/2 prog(tomas,
juan)

prog(tomas,
pedro)

prog(pedro
,luis)

prog(juan,c
arlos)

?-assertz(prog(manuel,tomas)).
yes.

prog/2
prog(tomas,

pedro)
prog(pedro,

luis)
prog(juan,c

arlos)

prog(manuel, 
tomas)

prog(tomas,j
uan)



  14/57

Atualizar la BC

prog/2 prog(tomas,
juan)

prog(tomas,
pedro)

prog(pedro
,luis)

prog(juan,c
arlos)

?-retract(prog(tomas,pedro)).

prog/2
prog(pedro,l

uis)
prog(juan,

carlos)
prog(tomas,j

uan)

retract(cláusula): elimina a cláusula da 
lista.
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Atualizar la BC

abolish(nombre/arity):  Elimina todas as 
cláusulas com esse nome e arity.

prog/2

ant/2

prog(X,Z)

ant(X,Y).

prog(tomas,j
uan)

prog(tomas,p
edro)

prog(pedro,l
uis)

prog(juan,c
arlos)

ant(Z,Y)

prog(X,Z)

ant(X,Y).
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Actualizar la BC

?- abolish(prog/2).

ant/2

prog(X,Z)

ant(X,Y).

ant(Z,Y)

prog(X,Z)

ant(X,Y).



  17/57

Predicados de entrada e saída

No Prolog, ao igual a em outras linguagens, os 

dados podem ser introduzidos por teclado ou 

lidos de um arquivo e os resultados podem ser 

visualizados pelo monitor ou armazenados em 

um arquivo.
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Problema 1

Deseja-se obter um filho de uma pessoa cujo 
nome é dado por teclado.

Solução:

p(Hijo):- read(Padre), 

              prog(Padre,Hijo).
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Problema 2

Deseja-se obter um filho de uma pessoa cujo 
nome é dado por teclado e imprimi-lo por tela.

p(Hijo):- read(Padre),

               prog(Padre,Hijo),

               write(Hijo).
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Impressão por tela 

●  write(X) donde X es cualquier dato Prolog

    Somente pode imprimir um dado cada vez.
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Problema 3

Definir um predicado que imprima todos os filhos de 
uma pessoa cujo nome é recebido como 
argumento.

hijos(X):- prog(X,Z),

          write(Z),nl,

          fail.

hijos(_). %Parada

Esto es un lazo 
While, se verifica 
la condición de 
parada al 
principio, cuando 
no se cumple se 
sigue la ejecución 
normal
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Problema 3
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Problema 3

Poderia fazer-se usando recursividad?

1ra Solução (incorreta)

hijo(X):-  prog(X,Z),
               write(Z),
               hijo(X).

Cai em um laço 
infinito, pois 
sempre tomaria o 
primeiro feito 
prog(X,Z)
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Generalizando...

laço:

       condição  while 

       processo, 

       fail.

laço.

Laço pelo 
Backtraking

Com fail se força 
o bactraking, até 
sua condição de 
parada 

Exemplos:

  feito()

  membro(X,L)
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Problema 4

Definir um predicado que imprima todos os filhos 
de uma pessoa cujo nome é recebido como 
argumento, além disso deve imprimi-la 
quantidade de filhos dessa pessoa.
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Problema 4

laço:   C is 0,

          condição While,

          C1 is C+ 1, 

          processo 

          fail. 

laço.

Não é possível 
fazê-lo pelo 
Backtraking, pois 
C1 não se 
instanciará e não 
poderá acumular-
se

(var. locais ao 
predicado)

Predicados conjuntuales mais adiante…
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Problema 4

Como pode implementar-se?

RECURSIVAMENTE!

Usando um laço While ou um predicado 
Foreach???
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Problema 4

Como pode implementar-se?

RECURSIVAMENTE!

Usando um laço While ou um predicado 
Foreach???

imp(LH)
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Recordando =..

Antes devemos recordar o predicado =..

?- p(a,b)=..L.

L=[p,a,b]

Isto nos permitia dividir um predicado em seu 
nome e seus argumentos.

?- membro(X,L)=..L.

L=[membro,X,L]
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foreach

paracada(L,P):- P =..[NP|LA],

                       paracada(L,NP,LA).

paracada([],_,_).

paracada([A|L],NP,LA):- Meta =..[NP,A|LA],

                                       Meta,

                                       paracada (L,NP,LA).
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imp(LH)

O imp(L) ficaria usando o foreach:

imp(L):- paracada(L, write).

Igualmente, se quer verificar se todos os 
elementos de L1 o são de L2 poderia ser assim: 

paracada(L1, miembro(L2))
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forall

Para imprimir também poderia utilizar um 

predicado próprio do Prolog chamado forall com a 

sintaxe seguinte:

forall(condição,ação)

traduz-se em que para todos os que cumprem as 

condições se devem executar as ações. 
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imp(LH)

Logo o processo de impressão fica como segue:

forall(membro(X,L), write(X)).

Ou seja, todos os membros da lista se imprimem.
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foreach

foreach(:Generator, :Goal)

True  if conjunction  of results is  true. Each  member 
of  the conjunction  is  a  copy of  Goal,  where  the 
variables  it  shares with  Generator are  filled with the  
values from the  corresponding solution

Ejemplo:

?- foreach(between(1,4,X), dif(X,Y)), Y = 5.

Y = 5.

 ?- foreach(between(1,4,X), dif(X,Y)), Y = 3.

false
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Leitura por teclado

● A  mais usada é read(X), lê qualquer dado 

Prolog, ou seja pode teclar-se na leitura: 

atomo, `string`, 4.8, p(a), [2,3]. 

● O tipo do dado o define explicitamente o 

usuário quando o tecla fim de leitura. 

(Limitação!)
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Lectura por teclado

● Como os dados lidos podem ser de qualquer 

tipo, faz-se  necessário verificar se o lido é um 

dado do tipo desejado. Para isso  existem 

vários predicados tais como:

atom(X),

integer(X),

etc.
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Problema 5

Definir  um predicado que imprima todos os filhos 
de uma pessoa cujo nome é dado por teclado

listado:-  read(X), hijo(X).

E se quisermos que este processo se repita até que se 
tecle o átomo fim?
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Problema 5

1ra solución:

listado:-  read(X),

             listar(X).

listar(fin):-!.

listar(X):- hijo(X),

                listado.

Laço recursivo 
com condição 
de parada 
intermédia
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Predicado repeat

The goal repeat/0 is used to do a loop. The 
predicate in witch it is used is repated until every 
goal succeeds. Example : 

test :- repeat, 

        write('Please enter a number'), 

        read(X), 

        (X=:=42).

In this example the program will ask you to enter 
a number until you enter 42. 
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Problema 5

2da solución:

imp2(Prog):-forall(prog(Prog,X),(write(X),nl)).

listado:- repeat,

                write("Please enter a name: "),

                read(X),

                imp2(X),

                (X=fin).

Fazendo uso 
do ciclo repeat
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Conclusões parciais

● Existem outros tipos de laços para manipular os 
dados, não só o recursivo, o qual pode ser 
usado para a leitura, impressão de listas ou 
qualquer outro processo. 

● Também o recursivo com parada intermédia 
pode ser usado para a leitura.

● além destes laços recursivos existem também os 
laços por backtracking, o laço while usado para 
a impressão e o repeat para a leitura
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Predicados conjuntuales

As versões atuais do PROLOG incorporam 
pregados conjuntuales. Muitas delas contêm como 
primitivas: 

bagof/3 

setof/3 

findall/3 

Estas primitivas no son verdaderas extensiones de 
PROLOG dado que pueden definirse en el mismo 
PROLOG utilizando algunos de sus rasgos 
extralógicos.
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Predicados conjuntuales

Colecionam em uma Lista todas as instâncias de 
Término para as quais uma Condição é 
verdadeira. diferenciam-se na ordem em que 
devolvem a Lista.

bagof(Termo, Condição, Lista) 

setof(Termo, Condição, Lista) 

findall(Termo, Condição, Lista) 
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Predicados conjuntuales

● bagof(Termo, Condição, Lista)

Para cada instância das variáveis, subministra 
todas as instâncias de Término em uma lista não 
ordenada que pode conter instâncias duplicadas. 
● setof(Termo, Condição, Lista) 

Semelhante a bagof, mas subministra uma lista 
ordenada que não contém duplicados. 
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Predicados conjuntuales

● findall(Termo, Condição, Lista) 

Semelhante a bagof exceto todas as variáveis 
livres se assumem como quantificadas 
existencialmente. 
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Problema 4

Definir um predicado que imprima todos os filhos 
de uma pessoa cujo nome é recebido como 
argumento, além disso deve imprimi-la 
quantidade de filhos dessa pessoa.

hijos(X):- findall(Z,prog(X,Z),LH),

           imp(LH),

           length(LH,N),

           nl, write('Total:  '),

           write(N).
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Deficiências do findall

● Faz assert e retract para criar a lista de 

términos, por isso é custosa sua execução. 

● Seu  uso  se justifica quando se deseja 

recuperar informação que está contida sobre  

feitos e se requer um processo de acumulação, 

onde não me serve  um  laço backtracking.
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Deficiências do findall

● Sin embargo, es muy potente, por ejemplo 

todos los nietos de A se pueden obtener así de 

simple:

findall(N,(prog(A,P),prog(P,N)),LN).
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Bagof

bagof(X,P,L)

Will produce the list L of all the objects X such that 
a goal P is satisfied.
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Bagof

age( peter, 7). 

age( ann, 5). 

age( pat, 8). 

age( tom, 5). 

Then we can obtain the list of all the children of 
age 5 by the goal

?-  bagof( Child, age( Child, 5), List). 

List = [ ann, tom]
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Bagof

If we leave the age  unspecified, then we get, through 
backtracking, three lists of children, corresponding to the 
three age values: 

?-  bagof( Child, age( Child, Age), List). 

Age = 7 

List = [ peter]; 

Age = 5 

List = [ ann, tom]; 

Age = 8 

List = [ pat];

no.
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Bagof

We may prefer to have all of the children in 
one list regardless of their age. This can be 
achieved by explicitly stating in the call of 
bagof that we do not care about the value of 
Age as long as such a value exists.

?-  bagof( Child, Age^age( Child, Age), List). 

List = [ peter, ann, pat, tom]



  53/57

Conclusiones

● Se a Base de Conhecimento do Prolog sofre 

modificações, é necessário compilá-la novamente. 

● Se as mudanças ocorrerem em tempo de 

execução é necessário atualizá-la através de um 

conjunto de predicados que se encarreguem de 

atualizá-la dinamicamente. 
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Conclusiones

● É possível utilizando os predicados definidos 

pelo Prolog receber dados através de teclado, 

fichários e outros dispositivos, além de 

visualizar os resultados na tela ou armazená-

los em fichários ou qualquer outro dispositivo 

de saída 
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Conclusiones
● Existem vários tipos de laços para manipular os 

dados, não só o recursivo, o qual pode ser usado 

para a leitura, impressão de listas ou qualquer 

outro processo.

● Também o recursivo com parada intermédia pode 

ser usado para a leitura. 

● além destes laços recursivos existem também os 

laços por backtracking, o laço while usado para a 

impressão e o repeat para a leitura.
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Conclusiones

● Os predicados de segunda ordem são de 

utilidade quando nossos programas requerem 

a acumulação de resultados, o qual não é 

possível se usarmos somente os de primeira 

ordem pois Prolog desinstancia as variáveis ao 

realizar o backtraking.
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Estudo individual
tem-se uma base de feitos prolog definidos da 
seguinte forma:

prog(P,[..., Hi,....]). 

Onde P é o pai e Hi são seus filhos, tanto P como Hi 
se representam através da estrutura pessoa com o 
seguinte formato: 

P=Hi=pessoa(nome(Nome,Apelido),Edad,Sexo)

Defina um predicado que permita eliminar da base, 
os fatos prog para aquelas pessoas que não 
tenham filhos.
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