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GUIA DO LABORATÓRIO 3 PREDICADOS EXTRA-LÓGICOS E CONJUNTUALES

Neste laboratório implementaremos no Prolog a solução a exercícios fazendo uso dos predicados extra-

lógicos e conjuntuales.

Objetivo:  Utilizar  os  predicados  extra-lógicos  e  conjuntuales  na  solução  de  problemas  de  média

complexidade.

Orientações para o Laboratório.

1. Leia atentamente os seguintes exercícios.

2. Mostre os resultados a seu professor para a avaliação.

Problema 1 

Em certa livraria quer digitalizar a informação de todos os livros com os que conta para ter um rápido

acesso ao preço de cada um deles. De cada livro se conhece: título, o nome do autor, o gênero ao que

pertence e quantidade de páginas se não ter tomos; em caso de ter vários tomos, uma lista dos mesmos

que inclua de cada um o número do tomo, título e a quantidade de páginas. O preço de cada livro se

determina da seguinte forma: o 30% da quantidade de páginas multiplicado por 5; em caso de pertencer

ao gênero de literatura universal o preço se calcula multiplicando o 50% da quantidade de páginas por 5.

Para dar solução a este problema se propõem os seguintes feitos como modelo:

livro(‘O Senhor dos anéis’, ‘J.R.R. Tolkien’, ‘Aventuras’, [tomo(1,’A comunidade do anel’,547), tomo(2,’As

duas torres’,462), tomo(3,’O retorno do rei’,414)]).

livro(’20 000 Léguas de viagem submarina’, ’Julio Verne’, ‘Ficção científica’, 348).

livro(‘Os Miseráveis’,’Victor Hugo’, ‘Literatura Universal’, 656).

a) Atendendo à solicitude de um usuário para comprar o primeiro tiro de um livro cujo título é entrado

por teclado, diga o título deste tomo e o preço do mesmo.

b) Quantidade de livros escritos por um mesmo autor.

c) Quantidade de livros por gênero. Deve se ter em conta que podem existir vários tomos de um

mesmo livro.

Problema 2

O escritório central de uma empresa de transporte de passageiros de uma província X deseja ter um

programa que permita administrar as reservas de seus clientes. Considerando que cada reserva registra

a seguinte informação:

- Destino.

- Preço do destino.

- Número de ônibus.

- Data da viagem (Dia, mês e ano).

- Tempo de viagem (hora, minutos).

- Detalhes dos clientes que fazem a reserva para o destino:
 Cartão de identidade.
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 Nome.

 Número do assento.

 Idade menor (S / N).

O cliente define como um requisito de que o programa deve ser implementado usando a linguagem de

programação  PROLOG.  É  por  isso  que  se  propõe  definir  uma base  de  conhecimento  que  permita

armazenar as informações correspondentes a cada reserva. Sugere-se que, para esse fim, sejam usadas

cláusulas de um tipo feito com o functor de reserva.

Nota: A base de conhecimento do programa deve conter pelo menos 3 fatos.

O programa deve mostrar um menu de apresentação com opções que permitem a execução de cada

uma das funcionalidades necessárias, que são especificadas mais tarde. 

Dica: use os predicados extra-lógicos para fazer o menu.

É desejável que o programa permita:

a) Dada uma data assinalada, obter a quantidade de passageiros que têm feito reserva para viajar

esse dia.

b) Dado um número de carnê de identidade, obter os dados da reserva que realizou o cliente  com

dita identificação (destino, número de assento, data e hora de viagem).

c) Dado o número de um ônibus e uma data assinalada obter um listrado com a informação de todos

quão menores viajam no.

d) Obter a partir da informação registrada qual se prognostica será o ganho da empresa Astro tendo

em conta que os menores de idade pagam metade de preço.

e) Determinar qual é o ônibus que viajará com maior quantidade de assentos reservados.

f) Eliminar da base de conhecimentos o destino que se especifica.


