Agent może jedynie obracać sie֒ w prawo lub w lewo, poruszać sie֒ po jednym
kroku do przodu, wystrzelić z luku jedyna֒ posiadana֒ strzale֒ (na wprost),
podnieść zloto, gdy je znajdzie, i wyjść z jaskini, jeśli znajduje sie֒ w punkcie
startowym.

Istnieje szereg opracowanych ogólnych podejść do problemu reprezentacji,
i różne reprezentacje maja֒ zwykle zwia֒zane z nimi techniki wnioskowania,
czyli formowania pewnych ustaleń pomocniczych (wniosków), moga֒cych slużyć
do znalezienia ostatecznego rozwia֒zania problemu.

Metody oparte na logice — reprezentacja wiedzy w jezyku
logiki
֒

Z drugiej strony, logika matematyczna dostarcza precyzyjnego aparatu
wnioskowania opartego na dowodzeniu twierdzeń. Ludzie, myśla֒c, również
stosuja֒ podobne wnioskowanie logiczne, zatem aparat logiki matematycznej
wydaje sie֒ dobra֒ platforma֒ reprezentacji wiedzy agenta inteligentnego, którego
sposób wyrażania faktów i wnioskowania bylby zbliżony do ludzkiego.

Z jednej strony, je֒ zyk logiki jest zbliżony do sposobu w jaki ludzie myśla֒
o świecie, i myśli swe wyrażaja֒ w zdaniach je֒ zyka naturalnego. Czasami mówi
sie֒ kolokwialnie, że czlowiek myśli logicznie”. Kategorie, którymi myśli i mówi
”
czlowiek obejmuja֒ takie konstrukcje jak: obiekty, zwia֒zki mie֒ dzy obiektami
(relacje), stwierdzenia faktów prostych i zlożonych, zdania, spójniki zdaniowe,
wyrażenia faktów warunkowych, a nawet kwantyﬁkatory.

Dlaczego logika matematyczna jest dobrym je֒ zykiem reprezentacji wiedzy dla
sztucznej inteligencji?

Metody oparte na logice — reprezentacja wiedzy w jezyku
logiki
֒
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1

Jednym z takich testowych środowisk podre֒ cznikowych jest świat wumpusa.1
W tym środowisku porusza sie֒ agent daż
֒ a֒cy do znalezienia zlota (i bezpiecznego
wyniesienia go z jaskini). Na przeszkodzie stoja֒ zapadliny (pits), w które agent
może wpaść, i potwór (tytulowy wumpus), który może agenta zjeść.

Ogólnie, format i sposób reprezentacji wiedzy o zagadnieniu sa֒ niezwykle istotne
i maja֒ bezpośredni wplyw na efektywność — lub w ogóle zdolność —
znalezienia rozwia֒zania.

Metody oparte na logice — świat wumpusa

1

2

3

4

1

START

Stench

Stench

2

Breeze

Gold

Stench

Breeze

3

PIT

Breeze

PIT

Breeze

4

Breeze

Breeze

PIT

Agent otrzymuje pewne informacje o środowisku (dane otrzymywane
z receptorów agenta nazywa sie֒ perceptami): wyczuwa smród wumpusa
(stench) i powiew powietrza z zapadlin (breeze), jeśli znajduje sie֒ w polu
sa֒siaduja֒cym z nimi. Ponadto zauważa zloto (gold), ale tylko jeśli jest w tym
samym polu co ono. Nie może jednak sprawdzić swojej bezwzgle֒ dnej pozycji
(à la GPS), może jedynie sam swoja֒ pozycje֒ rejestrować. Ściany jaskini
wyczuwa jedynie przez próby wejścia w nie, które powoduja֒ odbicia.

Metody oparte na logice — świat wumpusa
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1
Przedstawione tu przyklady i diagramy świata wumpusa zaczerpniete
Russella i Norviga
֒ zostaly z podrecznika
֒
Artiﬁcial Intelligence A Modern Approach”i materialów udostepnionych
na stronie internetowej Stuarta Russella.
֒
”

Do sprawdzenia dzialania wielu metod przydatne jest środowisko testowe
dostatecznie proste, aby można bylo intuicyjnie określać wlaściwe reprezentacje
i sprawdzać proste koncepcje, ale jednocześnie dostatecznie bogate, aby
pozwolilo konfrontować te metody z coraz bardziej realnymi przeszkodami.

Metody przeszukiwania w przestrzeni stanów sformulowane byly w postaci dość
ogólnej, jednak wymagaly reprezentacji zagadnienia we wlaściwej formie, tzn.
przestrzeni stanów, zbioru operatorów, a dodatkowo przydatna/potrzebna byla
informacja heurystyczna w formie funkcji oceny stanów.

Jednym z najpopularniejszych schematów reprezentacji wiedzy jest je֒ zyk logiki
matematycznej.

Przyklad: świat wumpusa

Reprezentacja wiedzy w jezyku
logiki
֒
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A

A

P
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Jednak nie zawsze można
skutecznie dzialać w świecie
wumpusa posluguja֒c sie֒ tylko
wnioskowaniem logicznym.
W niektórych przypadkach
jedynym rozwia֒zaniem jest
strzelanie”, czyli wybór ruchu
”
na ślepo, i dopiero potem
analizowanie sytuacji.
Oczywiście o ile przeżyjemy!!
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Przyklad: poruszanie sie֒ w świecie wumpusa (cd.)

Metody oparte na logice — świat wumpusa
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Przyklad: poruszanie sie֒ w świecie wumpusa
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8

Zapis funkcyjny: > (x, 10) jest odpowiednikiem relacji: x > 10. W arytmetyce
potraktowalibyśmy taki zapis jako nierówność i moglibyśmy ja֒ rozwia֒zywać.
Natomiast formuly logiczne możemy jedynie wartościować, to znaczy
wyznaczać ich wartość logiczna֒ prawdy lub falszu. Gdy formula zawiera zmienna֒
to cze֒ sto nie da sie֒ wyznaczyć jej wartości logicznej.

Przyklady formul atomowych: P , Q(A), R(x, f (A)), > (x, 10)

Zapis predykatu z zestawem termów nazywamy formula֒ atomowa.֒

Predykaty reprezentuja֒ relacje na zbiorze termów. Możemy je traktować jako
funkcje maja֒ce wartość prawdy lub falszu (1 lub 0), które przypisuja֒ prawde֒
każdej n-ce termów spelniaja֒cych relacje֒ , a falsz każdej n-ce niespelniaja֒cej.

Rachunek predykatów pierwszego rzedu
— predykaty
֒

Metody oparte na logice — rachunek predykatów

Zauważmy, że w powyższych przykladach ostatni term jest niejawnym zapisem
naste֒ pnika x, a nie operacja֒ odejmowania. W czystej logice nie ma
odejmowania. Be֒ dziemy mieli do czynienia z tym problemem w wielu sytuacjach.

Umownie zapisujemy termy stale wielkimi literami, a zmienne malymi.

Przyklady termów: A, 123, x, f (A), f (g(x)), +(x, 1)

Termy reprezentuja֒ w je֒ zyku logiki obiekty, i moga֒ być: stalymi (oznaczaja֒
konkretny obiekt), zmiennymi (moga֒ przybierać wartości różnych obiektów), lub
funkcjami (wyznaczaja֒ jakiś obiekt na podstawie wartości swoich argumentów,
inaczej, przypisuja֒ jednym obiektom inne).

Rachunek predykatów pierwszego rzedu
— termy
֒

Metody oparte na logice — rachunek predykatów

P itAt(3, 3)
N oP itAt(1, 1)
10

Jednak z tego zapisu nie wynika, że x jest dziura֒ i wymaga to uzupelniaja֒cych
opisów. Wygodna֒ alternatywa֒ jest postrzeganie dziur jako anonimowych, i tylko
zapisywanie faktów istnienia lub nieistnienia dziur w konkretnych miejscach:

At(x, 3, 3)

W ten sposób możemy latwo opisać caly świat widziany z lotu ptaka, nadaja֒c
poszczególnym dziurom dowolnie wybrane nazwy (termy stale). Z punktu
widzenia agenta poruszaja֒cego sie֒ w świecie wumpusa ta konceptualizacja jest
jednak bardzo niewygodna. Trudno byloby w ten sposób opisać świat stopniowo
poznawany, gdy na pocza֒tku agent nie zna nawet liczby dziur. Istnienie dziury
trzeba wtedy opisać zmienna֒:

At(P it4, 3, 3)

Przykladem problemu konceptualizacyjnego świata wumpusa jest opis istnienia
i polożenia dziur. Możemy nadać dziurom prawa obywatelskie i tożsamość:

Reprezentacja faktów za pomoca֒ formul (cd.)

Metody oparte na logice — rachunek predykatów
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Warto jeszcze podkreślić, że ⇒ i ⇔ sa֒ tylko spójnikami logicznymi, tworza֒cymi
z pary dowolnych formul formule֒ zlożona֒. Nie maja֒ one nic wspólnego
z procesem wnioskowania, który be֒ dzie rozważany poniżej.

11
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9

Fakty ogólnie sluszne w danej dziedzinie problemowej nazywamy aksjomatami
świata. Natomiast fakty opisuja֒ce stan konkretnej instancji problemu,
nazywamy incydentalnymi.

Zauważmy, że ostatnia formula jest zupelnie innej natury, niż dwie pierwsze.
Dwie pierwsze formuly moga֒ stanowić fragment opisu świata otrzymanego i/lub
budowanego przez agenta inteligentnego w trakcie jego pracy w świecie
wumpusa. Natomiast ostatnia formula wyraża jedno z praw świata wumpusa.
Agent zna to prawo, i może posiadać taka֒ formule֒ w swojej bazie wiedzy.

¬At(W umpus, 1, 1)
P itAt(2, 1) ∨ P itAt(1, 2)
[At(Agent, 1, 1) ∧ P itAt(2, 1)] ⇒ P ercept(Breeze)

Formuly zlożone je֒ zyka predykatów pierwszego rze֒ du można konstruować za
pomoca֒ spójników logicznych takich jak: ¬, ∧, ∨, ⇒, ⇔. Jako szczególny
przypadek, formule֒ która jest formula֒ atomowa֒ lub negacja֒ formuly atomowej
nazywamy literalem.
Przyklady formul zlożonych (pierwsza jest pojedynczym literalem):

Spójniki logiczne i formuly zlożone

Powyższe konceptualizacje sa֒ podobne, aczkolwiek maja֒ nieco odmienne
wlaściwości, np. w drugiej wumpus, agent, ani zloto nie wysta֒pia֒ w jawnej
postaci. Ogólnie od przyje֒ tej konceptualizacji może zależeć latwość, a nawet
możliwość wyrażania różnych faktów o dziedzinie problemowej.

AtW umpus(loc(2, 2))
AtAgent(loc(1, 1))
AtGold(loc(3, 2))

Wybór zestawu symboli, którymi zamierzamy opisać obiekty i relacje pewnego
świata, nazywamy konceptualizacja.֒ Na przyklad, alternatywna do powyższej
konceptualizacja świata wumpusa moglaby zawierać formuly:

At(W umpus, 2, 2)
At(Agent, 1, 1)
At(Gold, 3, 2)

Możemy przy jego użyciu opisać fakty, które chcemy wyrazić, np.:

Jaki sens ma je֒ zyk logiki predykatów?

Reprezentacja faktów za pomoca֒ formul

Kwantyﬁkatory
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3. Spróbuj zapisać aksjomatyke֒ świata wumpusa, to znaczy: ogólne reguly
rza֒dza֒ce tym światem.

2. Wykorzystuja֒c reprezentacje֒ opracowana֒ w poprzednim punkcie, opisz
instancje֒ problemu przedstawiona֒ na stronie 4.

Uwaga: nie rozważamy procesu poszukiwania rozwia֒zania, analizy
alternatywnych ruchów i ich skutków, opisywania sekwencji kroków, itp.
Poszukujemy jedynie formatu pozwalaja֒cego na statyczny opis stanu
zagadnienia, tzw. snapshot.

1. Opracuj kompletna֒ konceptualizacje֒ świata wumpusa w rachunku
predykatów pierwszego rze֒ du. To znaczy: wprowadź symbole termów
(stalych i funkcji termowych), oraz symbole predykatów niezbe֒ dne do
opisywania instancji problemów w tej dziedzinie.

Krótkie podsumowanie — pytania sprawdzajace
֒

Metody oparte na logice — rachunek predykatów
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Zwróćmy uwage֒ , że w ostatnim przykladzie −(x, 1) jest niejawnym zapisem
wspólrze֒ dnej na lewo od x, a nie odejmowaniem. W logice nie ma odejmowania.

∃x, y At(Gold, x, y)
∀x, y [At(W umpus, x, y) ∧ At(Agent, x, y)] ⇒ AgentDead
∀x, y [At(W umpus, x, y) ∧ At(Agent, −(x, 1), y)] ⇒ P ercept(Stench)

Przyklady:

Zdaniem nazywamy formule֒ bez wolnych zmiennych.

zawiera dwie zmienne, jedna֒ wolna֒, a druga֒ zwia֒zana֒ kwantyﬁkatorem.

∃yQ(x, y)

Zmienna֒ niezwia֒zana֒ kwantyﬁkatorem w formule nazywamy wolna.֒ Formula:

∀xP (x)

Formuly zlożone można również budować za pomoca֒ kwantyﬁkatorów: ∀, ∃,
które wiaż
a zmienne w formulach. Ogólny schemat formuly z kwantyﬁkatorem:
֒ ֒
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Interpretacje֒ przypisuja֒ca֒ danej formule wartość prawdy logicznej nazywamy
interpretacja֒ spelniaja֒ca֒, albo modelem tej formuly.

Konsekwentnie, korzystaja֒c z deﬁnicji spójników logicznych i kwantyﬁkatorów
możemy wyznaczyć wartość logiczna֒ dowolnej formuly (zdania) dla danej
interpretacji. Możemy wie֒ c mówić, że interpretacje określaja֒ prawdziwość
formul zdaniowych (bez zmiennych wolnych).

Również na odwrót, maja֒c zapisana֒ dowolna֒ formule֒ , możemy wyznaczyć jej
wartość logiczna֒ sprawdzaja֒c czy w danej interpretacji zachodzi opisany przez
formule֒ zwia֒zek. (Jednak gdy formula zawiera zmienne wolne to jej
prawdziwość może nie być określona przez interpretacje֒ .)
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Zauważmy, że interpretacja określa prawdziwość formul atomowych. Jeśli
w danej dziedzinie zachodzi relacja mie֒ dzy pewnymi obiektami, to formula
zapisuja֒ca to za pomoca֒ odpowiednich termów i predykatu jest prawdziwa w tej
interpretacji.

Modele

Metody oparte na logice — semantyka rachunku predykatów

W oczywisty sposób, konkretna formula zapisana przy użyciu pewnego zestawu
symboli może dotyczyć różnych dziedzin. Na przyklad, formula At(Agent, 2, 2)
może odnosić sie֒ do pewnej tury wumpusa, sceny z ﬁlmu o agencie 007,
jakiegoś agenta ze świata rzeczywistego, albo jeszcze innego agenta.
Możliwych interpretacji dla danej formuly może być bardzo wiele.

Interpretacja – przypisanie syntaktycznym elementom je֒ zyka predykatów
(termom i predykatom) obiektów z jakiejś konkretnej dziedziny (świata).

Na pozór, znaczenie niektórych formul mogloby wydawać sie֒ jasne. Dotychczas
intuicyjnie domyślaliśmy sie֒ co znaczy At(Agent, 2, 2). W ogólności to jednak
nie wystarczy. Nawet ograniczaja֒c sie֒ do świata wumpusa, nie wiadomo której
tury gry i którego stanu tej gry dotyczy podana formula.

Deﬁnicja je֒ zyka predykatów określila jedna֒ skladowa֒ reprezentacji, tzn. jego
skladnie֒ , inaczej syntaktyke.
Druga֒ skladowa֒ jest semantyka, czyli aparat
֒
pozwalaja֒cy określać znaczenia.

Semantyka — interpretacje

Spelnialność

P
P (x)
∀x P (x)
∃x P (x)
[P ⇒ Q] ∧ P ∧ ¬Q
[P ⇒ Q] ⇔ [¬P ∨ Q]

Metody oparte na logice — semantyka rachunku predykatów

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

1. Dla podanych poniżej formul rachunku predykatów odpowiedz, czy dana
formula jest: spelnialna, niespelnialna, tautologia֒.

Krótkie podsumowanie — pytania sprawdzajace
֒

Metody oparte na logice — semantyka rachunku predykatów

Przykladem tautologii może być znacznie mniej interesuja֒ca, chociaż
z matematycznego punktu widzenia fascynuja֒ca formula: P∨¬P, gdzie P jest
dowolnym 0-argumentowym predykatem, czyli stwierdzeniem dowolnego faktu.

18

17

Wszystkie podane formuly sa֒ spelnialne, ponieważ bez trudu możemy stworzyć
sobie instancje֒ świata wumpusa, w której be֒ da֒ zachodzily podane fakty. Jednak
żadna nie jest tautologia֒. Co prawda ostatnie dwie formuly sa֒ prawdziwe
w każdej instancji rozgrywki zgodnej z prawami świata wumpusa. Jednak bez
trudu możemy wymyślić inny, podobny świat, gdzie nie be֒ da֒ one obowia֒zywaly.

At(W umpus, 2, 2)
∃x, y At(Gold, x, y)
∀x, y [At(W umpus, x, y) ∧ At(Agent, x, y)] ⇒ AgentDead

Rozważmy przyklady:

Formule֒ nazywamy spelnialna,֒ jeśli istnieje interpretacja spelniaja֒ca, czyli
przypisuja֒ca jej wartość prawdy logicznej (inaczej: jeśli istnieje model tej
formuly). Formula jest niespelnialna, jeśli nie istnieje żadna spelniaja֒ca ja֒
interpretacja (model). Z kolei, jeśli formula ma wartość prawdy dla każdej
możliwej interpretacji, to nazywamy ja֒ tautologia,
albo formula֒ prawdziwa.֒
֒
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Metody oparte na logice — wnioskowanie
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W rachunku predykatów nie jest to możliwe, ponieważ wartość logiczna formuly
zależy od wartości termów, które sa֒ argumentami predykatów. Niestety,
rachunek zdań jest zbyt slaby (mówimy: niedostatecznie ekspresyjny) dla
zastosowań praktycznych.

Semantyka rachunku zdań jest bardzo uproszczona. Zamiast rozpatrywać
wszystkie możliwe interpretacje danej formuly wystarczy podzielić je na grupy,
w których poszczególne symbole zdaniowe sa֒ prawdziwe lub nieprawdziwe.
W efekcie, zamiast rozpatrywać interpretacje, można badać wszystkie możliwe
kombinacje prawdy i falszu symboli zdaniowych. Prosta֒ procedura֒ takiego
badania jest budowanie tabelek zerojedynkowych.

W logice istnieje je֒ zyk prostszy od rachunku predykatów zwany rachunkiem
zdań. Nie istnieja֒ w nim termy, zatem predykaty ograniczone sa֒ do predykatów
0-argumentowych, zwanych zdaniami. Formuly atomowe stanowia֒ pojedyncze
symbole zdaniowe, a formuly zlożone można budować za pomoca֒ spójników,
podobnie jak w rachunku predykatów. Kwantyﬁkatorów nie ma.

Dygresja — rachunek zdań
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Dlaczego wlaśnie tak deﬁniujemy wynikanie? Bo chcemy mieć uniwersalny
aparat logiczny, prowadza֒cy procesy wnioskowania poprawne dla wszystkich
możliwych interpretacji. Ponieważ operujemy na formulach, chcemy mieć
pewność, że proces wnioskowania jest sluszny również dla konkretnej dziedziny
problemowej, z która ma do czynienia agent.

Wynikanie logiczne formuly ϕ ze zbioru formul ∆ zachodzi, gdy każda
interpretacja spelniaja֒ca wszystkie formuly z ∆ spelnia też formule֒ ϕ, co
zapisujemy:
∆ |= ϕ

Chcemy mieć możliwość efektywnego sprawdzania, czy jedne fakty wynikaja֒
z innych. Jednak logika pozwala jedynie określać wynikanie formul.

W wielu sytuacjach agent chcialby przeprowadzić jakieś wnioskowanie. Na
przyklad: w celu stwierdzenia zachodzenia faktów, o których agent nie ma
informacji, ale które moga֒ wynikać z innych informacji, które agent posiada.
Takie przypadki widzieliśmy na przykladach ze świata wumpusa. Inna֒ sytuacja֒
gdy agent móglby chcieć wycia֒gać wnioski jest próba określenia możliwych
skutków swoich dzialań — poża֒danych ba֒dź niepoża֒danych.

Wynikanie logiczne

Metody oparte na logice — wnioskowanie

Zbiór wszystkich twierdzeń zbioru formul ∆ nazywamy teoria֒ tego zbioru
i oznaczamy T (∆).

Twierdzeniem zbioru formul ∆ nazywamy każda֒ formule֒ ϕ która posiada
dowód dla zbioru ∆. Wtedy mówimy, że formule֒ ϕ można wywieść ze zbioru
aksjomatów ∆, co zapisujemy:
∆⊢ϕ

1. jest tautologia֒,
2. jest jednym z aksjomatów,
3. jest formula֒ otrzymana֒ z formul poprzedzaja֒cych ja֒ w dowodzie (leża֒cych
bardziej na lewo) za pomoca֒ jednej z posiadanych regul wnioskowania.

Dowodem formuly ϕ dla zbioru formul ∆, zwanego zbiorem aksjomatów,
nazywamy cia֒g formul, z których ostatnia֒ formula֒ jest ϕ, a z których każda
spelnia jeden z warunków:

Dowodzenie twierdzeń

Metody oparte na logice — wnioskowanie

W przypadku gdyby agent posiadal fakty: Susza i Susza ⇒ N iskieP lony,
to podstawiaja֒c je do powyższego schematu mialby prawo wywieść nowy fakt:
N iskieP lony.

ϕ, ϕ ⇒ ψ
ψ

Na przyklad, jedna z podstawowych regul wnioskowania zwana modus ponens,
albo regula֒ odrywania, ma postać:
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Zamiast sprawdzania wynikania logicznego, w logice stosuje sie֒ podejście zwane
dowodzeniem twierdzeń. Wprowadza sie֒ reguly wnioskowania, które
pozwalaja֒ z jednych formul tworzyć inne za pomoca֒ syntaktycznych
przeksztalceń.

Sprawdzanie wynikania przez interpretacje i niespelnialność może być uciaż
֒ liwe.
Jest to spowodowane koniecznościa֒ uwzgle֒ dnienia wszystkich możliwych
interpretacji, których może być bardzo dużo.

Reguly wnioskowania

23
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A wie֒ c to co byloby potrzebne agentowi inteligentnemu, to jest pelny system
dowodzenia twierdzeń, z efektywna֒ obliczeniowo procedura֒ dowodowa֒.
24

System dowodzenia twierdzeń jest pelny jeśli jest poprawny i kompletny.
W takim systemie ze zbioru przeslanek można wywieść falsz wtedy i tylko wtedy
gdy zbiór ten jest niespelnialny (pod warunkiem, że sa֒ to formuly zamknie֒ te).

Zbiór regul wnioskowania jest kompletny jeśli można z jego pomoca֒ wywieść
falsz z każdego niespelnianego zbioru przeslanek.

Regula wnioskowania jest poprawna jeśli można za jej pomoca֒ wywieść falsz
jedynie z niespelnialnego zbioru przeslanek.

W logice zdeﬁniowano szereg systemów dowodzenia twierdzeń
wprowadzaja֒cych różne zestawy regul wnioskowania, a także pewne formuly
pocza֒tkowe, które można w nich stosować (aksjomaty). W tym wykladzie nie
be֒ dziemy zagle֒ biać sie֒ w konstrukcje֒ tych systemów, jednak musimy znać
i rozumieć pewne ich wlasności.

Systemy dowodzenia twierdzeń

Metody oparte na logice — wnioskowanie

Jednak czy dowodzenie twierdzeń jest równie dobra֒ metoda֒ sprawdzania
wynikania faktów, które zachodza֒ w rzeczywistej dziedzinie problemowej?
Nie jest to wcale oczywiste.

Dowodzenie twierdzeń (∆ ⊢ ϕ) oferuje potencjalnie dobra֒ procedure֒
wnioskowania dla agenta posluguja֒cego sie֒ logika֒ jako je֒ zykiem reprezentacji.
Chca֒c wywieść jakiś poża֒dany fakt ze zbioru aksjomatów można w najgorszym
przypadku systematycznie generować wszystkie możliwe skończone cia֒gi formul
spelniaja֒cych deﬁnicje֒ dowodu tego faktu. Jeśli istnieje dowód o dlugości N, to
w tej procedurze zostanie on wygenerowany. To już lepiej niż sprawdzanie
wszystkich interpretacji, które nawet trudno sobie wyobrazić.

Pocza֒tkowo wprowadziliśmy wynikanie logiczne (∆ |= ϕ) jako metode֒
wnioskowania, tzn. stwierdzania wynikania faktów. Jednak brak bylo wygodnej
procedury efektywnego obliczania tego wynikania.

Wnioskowanie przez dowodzenie twierdzeń
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3. Kiedy możemy zastosować dowodzenie twierdzeń w celu wnioskowania
o wlasnościach zachodza֒cych w jakiejś dziedzinie problemowej?

2. Na czym polega dowodzenie twierdzeń i jaka֒ role֒ pelnia֒ w nim reguly
wnioskowania?

1. Wyjaśnij dlaczego wnioskowanie agenta o jego świecie powinno być oparte
o wynikanie logiczne.

Krótkie podsumowanie — pytania sprawdzajace
֒

P
0
0
1
1

Q
0
1
0
1

P ⇒Q
1
1
0
1

Q⇒P
1
0
1
1

(P ⇒ Q) ∧ (Q ⇒ P )
1
0
0
1

(P ⇒ Q) ∧ (Q ⇒ P )

Metody oparte na logice — postaci normalne formul

(¬P ∧ ¬Q) ∨ (P ∧ Q)

Wybieraja֒c wiersze tabeli, dla których formula ma wartość prawdy (jedynka
w ostatniej kolumnie), konstruujemy formule֒ w postaci DNF:

Przyklad:

Jedna֒ szczególna֒ konstrukcje֒ postaci DNF można otrzymać z zerojedynkowej
tabelki deﬁniuja֒cej prawdziwość formuly w zależności od prawdziwości
wchodza֒cych w jej sklad formul atomowych.

Przeksztalcanie formul do DNF

Metody oparte na logice — postaci normalne formul

Przeksztalcenie formuly do postaci DNF nie jest jednoznaczne; może istnieć
wiele formul w postaci DNF równoważnych danej formule.
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Dla każdej formuly logicznej istnieje równoważna jej logicznie formula w postaci
DNF. Na przyklad, formula (¬P ∧ Q) ∨ R jest już w postaci DNF, natomiast
formule֒ ¬P ∧ (Q ∨ R) można przeksztalcić do postaci DNF korzystaja֒c
z rozdzielności koniunkcji wzgle֒ dem alternatywy: (¬P ∧ Q) ∨ (¬P ∧ R).

Formula jest w postaci DNF (Disjunctive Normal Form) jeśli jest alternatywa֒
koniunkcji literalów. Zarówno alternatywe֒ jak i koniunkcje֒ traktujemy tutaj jako
spójniki n-arne, dla dowolnego n, niekoniecznie binarne, korzystaja֒c z ich
la֒czności.

Formuly atomowe i ich negacje nazywamy literalami, np.: P, ¬Q(x, f (a)).

Procedury automatycznego przetwarzania formul logicznych wymagaja֒
zapisywania formul w pewnych standardowych postaciach normalnych.

Postać dysjunkcyjna normalna (DNF)

Q
0
1
0
1

P ⇒Q
1
1
0
1

Q⇒P
1
0
1
1

(P ⇒ Q) ∧ (Q ⇒ P )
1
0
0
1

Metody oparte na logice — postaci normalne formul

(¬P ∨ Q) ∧ (P ∨ ¬Q)

Analogicznie do algorytmu konstrukcji postaci kanonicznej DNF formuly,
możemy skonstruować postać CNF biora֒c wiersze z zerowa֒ wartościa֒ formuly,
i konstruuja֒c klauzule eliminuja֒ce te wiersze:

P
0
0
1
1

(P ⇒ Q) ∧ (Q ⇒ P )

Rozważmy ponownie przykladowa֒ formule֒ i jej zerojedynkowa֒ tabele֒ prawdy:

Przeksztalcanie formul do CNF

Metody oparte na logice — postaci normalne formul
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Na przyklad, postać CNF jest modularna, tzn. gdy chcemy dodać do posiadanej
formuly w postaci CNF jakiś nowy fakt w postaci innej formuly CNF, to
operacja ta jest trywialna i nie narusza postaci dotychczas posiadanej formuly,
w odróżnieniu od DNF.

Przyklad formuly w postaci CNF: (P ∨ Q ∨ ¬R) ∧ (P ∨ ¬Q ∨ R). CNF jest
analogiczna֒, dualna֒ do postaci DNF forma֒ zapisu formul. Może ona
pocza֒tkowo wydawać sie֒ mniej intuicyjna, jest jednak znacznie bardziej
przydatna w systemach automatycznego dowodzenia twierdzeń.

O formule, która jest koniunkcja֒ alternatyw literalów mówimy, że jest w postaci
CNF (Conjunctive Normal Form). Formuly, która sa֒ alternatywami literalów
nazywamy klauzulami. Zatem formula w postaci CNF jest koniunkcja֒ klauzul.
(Dlatego skrót CNF bywa również rozwijany jako Clausal Normal Form).

Postać koniunkcyjna normalna (CNF)

=
=
=
=

∨(p1, p2, ..., pn)
∨(p, q)
∨(p)
∨()
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Analogicznie, możemy zapisać klauzule֒ (P ∨ Q) w postaci zbioru literalów:
{P, Q}. Dodanie do tego zbioru klauzuli pustej: {P, Q} ∪ {} odpowiada
w notacji logicznej operacji: (P ∨ Q) ∨ F ≡ (P ∨ Q) (gdzie F symbolizuje
falsz). Tak wie֒ c również interpretacja pustej klauzuli jako formuly falszywej jest
poprawna.

Weźmy formule֒ (P ∧ Q) zapisana֒ w postaci zbioru klauzul (jednoliteralowych):
{P, Q}. Dodanie do tego zbioru koniunkcji pustej: {P, Q} ∪ {} odpowiada
w notacji logicznej operacji: (P ∧ Q) ∧ T ≡ (P ∧ Q) (gdzie T symbolizuje
prawde֒ ). Potwierdza to sluszność interpretacji pustej koniunkcji jako tautologii.

Przyklad:

Metody oparte na logice — postaci normalne formul

Przy zapisie formul logicznych w postaci zbiorów lub list, puste koniunkcje
i klauzule pojawiaja֒ sie֒ jako zbiory puste {} lub puste listy: () oraz NIL.
Dodatkowo stosuje sie֒ symbol ✷ dla zapisu pustej klauzuli w notacji logicznej.

Zauważmy, że o ile prawdziwość niepustych koniunkcji lub klauzul zależy od
prawdziwości ich elementów, to puste koniunkcje oraz klauzule powinny mieć
jakaś
֒ stala֒ interpretacje֒ logiczna֒. Przez proste uogólnienie deﬁnicji prawdziwości
spójników możemy otrzymać fakt, że pusta koniunkcja jest formula֒ prawdziwa֒
(tautologia֒), natomiast pusta klauzula jest formula֒ falszywa֒ (niespelnialna֒).

p1 ∧ p2 ∧ ... ∧ pn = ∧(p1, p2, ..., pn) p1 ∨ p2 ∨ ... ∨ pn
p ∧ q = ∧(p, q)
p∨q
p = ∧(p)
p
= ∧()

Możemy mówić o pojedynczych literalach jako o 1-arnych (unarnych)
koniunkcjach klauzul, albo klauzulach (alternatywach literalów). Co wie֒ cej,
dopuszczamy również klauzule, oraz koniunkcje klauzul, 0-arne, czyli puste.

Puste koniunkcje i puste klauzule
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Istnieje niezwykle przydatny schemat wnioskowania, wykorzystuja֒cy formuly
w postaci klauzulowej, zapisywane cze֒ sto w postaci zbioru (lub listy) klauzul,
gdzie poszczególne klauzule sa֒ zapisane w postaci zbiorów (lub list) literalów.

Zatem, o ile nie możemy w ogólności poslugiwać sie֒ postacia֒ klauzulowa֒ Φ′
zamiast oryginalnej formuly Φ, to jednak możemy poslugiwać sie֒ ta֒ postacia֒
dla celów dowodzenia spelnialności (lub niespelnialności).
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Zachodzi jednak naste֒ puja֒ca wlasność, zwana twierdzeniem Skolema: dla
zamknie֒ tej formuly Φ, jeśli Φ′ jest jej postacia֒ klauzulowa֒, to Φ jest spelnialna
wtedy i tylko wtedy gdy Φ′ jest spelnialna.

Ostatni krok w algorytmie przeksztalcenia formuly do postaci klauzulowej nie
jest równoważnościowym przeksztalceniem logicznym. To znaczy, dla oryginalnej
formuly logicznej Φ, i otrzymanej w wyniku przeksztalcenia jej postaci
klauzulowej Φ′, w ogólności Φ 6≡ Φ′.

Twierdzenie Skolema

Metody oparte na logice — postaci normalne formul

∀x1∀x2...∀xn Φ(x1, x2, ..., xn, fy (x1, x2 , ..., xn))
gdzie fy jest nowo wprowadzonym symbolem funkcyjnym zwanym funkcja֒
Skolema. (W przypadku braku kwantyﬁkatorów ∀ be֒ dzie to stala Skolema.)

formula֒

∀x1∀x2...∀xn∃y Φ(x1 , x2, ..., xn, y)

Pierwsze pieć
֒ kroków sa֒ równoważnościowymi przeksztalceniami logicznymi
(przy zachowaniu wlaściwej kolejności wyodre֒ bnianych kwantyﬁkatorów w kroku
(iv)). Krok (vi), tzw. skolemizacja, polega na zasta֒pieniu formul postaci:

Formule֒ bez zmiennych wolnych możemy przeksztalcić do postaci klauzulowej
(inaczej: prenex) gdzie wszystkie kwantyﬁkatory zapisane sa֒ przed formula֒:
(i) przemianuj zmienne zwia֒zane kwantyﬁkatorami na unikalne,
(ii) zasta֒p koniunkcjami i alternatywami pozostale spójniki logiczne,
(iii) przesuń negacje do wewna֒trz formul (do symboli predykatów),
(iv) wyodre֒ bnij kwantyﬁkatory poza formule֒ ,
(v) przeksztalć formule֒ do postaci koniunkcyjnej (CNF),
(vi) zasta֒p wszystkie kwantyﬁkatory egzystencjalne funkcjami Skolema.

Przeksztalcanie formul logicznych do postaci klauzulowej
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5. ∀x∃y [P (x, y) ⇒ Q(y, f (y))]

4. ∃x∀y [P (x, y) ⇒ Q(A, x)]

3. ∀x∃y [P (x) ⇒ Q(x, y)]

2. ∀x [(P (x) ∧ Q(x)) ∨ (R(x) ∧ S(x))]

1. ∀x [(P (x) ⇒ Q(x)) ∧ (P (x) ⇒ R(x))]

Przeksztalć do postaci prenex naste֒ puja֒ce formuly rachunku predykatów:

Krótkie podsumowanie — pytania sprawdzajace
֒
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P oraz
P ∨ Q oraz
P ∨ Q oraz
P ∨ Q oraz
P oraz
¬P ∨ Q oraz
(P ⇒ Q)

¬P ∨ Q
¬P ∨ Q
¬P ∨ ¬Q
¬P ∨ ¬Q
¬P
¬Q ∨ R
(Q ⇒ R)

❀
❀
❀
❀
❀
❀

Q
Q
P ∨ ¬P
Q ∨ ¬Q
N IL
¬P ∨ R
(P ⇒ R)

modus ponens
mocniejsza wersja
tautologia
-”sprzeczność
przechodniość
implikacji

Ciekawe przypadki szczególne rezolucji (symbol ❀ oznacza tu możliwość
wykonania rezolucji i otrzymania wskazanego wyniku):

Metody oparte na logice — rezolucja
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Fakt: rezolwenta zawsze wynika logicznie z pola֒czenia (koniunkcji) klauzul
wyjściowych, zatem jako regula wnioskowania rezolucja jest poprawna (sound).

Zauważmy, że dla par klauzul: (P ∨ Q(A)), (¬S ∨ Q(A)) jak również dla:
(P ∨ Q(A)), (¬S ∨ ¬Q(B)) nie istnieja֒ wspólne literaly o przeciwnych
znakach, zatem wykonanie rezolucji dla tych par klauzul nie jest możliwe.

rezolucja utworzy rezolwente֒ P ∨ ¬S.

P ∨ Q(A) oraz ¬S ∨ ¬Q(A)

Metody oparte na logice — rezolucja

Metody oparte na logice — rezolucja

4. { P ⇒ Q , R ⇒ Q , P ∨ R }

3. { P ⇒ (Q ∨ R) , ¬Q ∧ ¬R }

2. { P ∨ Q , P ∨ ¬Q , ¬P ∨ Q }

1. { P ∨ Q ∨ R , ¬P ∨ ¬Q ∨ ¬R }

Dla poniższych zbiorów formul, zapisz wszystkie możliwe do otrzymania
rezolwenty. Jeśli nie jest możliwe wykonanie rezolucji, to wyjaśnij dlaczego nie.
Porównaj otrzymane rezolwenty z wnioskami logicznymi, które możesz
wycia֒gnać
֒ intuicyjnie z podanych formul.
Zwróć uwage֒ na przecinki, aby prawidlowo odczytać formuly w zbiorach.

Rezolucja dla dwóch klauzul podstawionych: gdy istnieje wspólny literal
maja֒cy w dwóch klauzulach przeciwne znaki, to rezolucja tworzy nowa֒ klauzule֒ ,
zwana֒ rezolwenta,֒ be֒ da֒ca֒ pola֒czeniem oryginalnych dwóch klauzul
z wyla֒czeniem wspólnego literalu.

Rozważmy przyklad, dla klauzul:

Krótkie podsumowanie — pytania sprawdzajace
֒

Rezolucja — przypadek klauzul podstawionych
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Metody oparte na logice — uniﬁkacja

s1(s2s3) = (s1s2)s3

Φs1s2 = (Φs1)s2
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Zlożeniem podstawień s1 i s2 (zapisywanym: s1s2) nazwiemy podstawienie
uzyskane przez zastosowanie podstawienia s2 do termów z s1, oraz dopisanie do
otrzymanego zbioru wszystkich par z s2 ze zmiennymi nie wyste֒ puja֒cymi w s1.

Metody oparte na logice — uniﬁkacja

Zauważ, że w ten sposób nie ma znaczenia w jakiej kolejności zmienne sa֒
zaste֒ powane, pomimo iż podstawienie jest zbiorem (nieuporza֒dkowanym).

Wykonanie podstawienia polega na syntaktycznym zasta֒pieniu wszystkich
wysta֒pień danej zmiennej w formule zwia֒zanym z nia֒ termem. Wszystkie
zasta֒pienia wykonywane sa֒ jednocześnie, czyli wynikiem wykonania
podstawienia s = {x 7→ y, y 7→ A} na termie f (x, y) be֒ dzie term f (y, A).

Podstawieniem (substitution) nazwiemy zbiór odwzorowań określaja֒cych
termy podstawiane pod poszczególne zmienne. Podstawiane termy nie moga֒
zawierać zaste֒ powanej zmiennej. Przyklad podstawienia:
s = {x 7→ A, y 7→ f (z)}.

Be֒ dziemy rozważali przeksztalcenia formul polegaja֒ce na zaste֒ powaniu
zmiennych w formulach innymi wyrażeniami (termami). Ponieważ zmienne
w formulach w postaci prenex domyślnie zwia֒zane sa֒ kwantyﬁkatorami
uniwersalnymi, zaste֒ powanie zmiennych innymi termami oznacza branie
szczególnych przypadków formuly.

Podstawienia zmiennych w formulach

Uniﬁkacja (cd.)
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Zbiór Ω jest bardziej skomplikowanym przypadkiem. Stosuja֒c czysto
syntaktyczna֒ uniﬁkacje,
nie jest on uniﬁkowalny, bo po wykonaniu samego
֒
podstawienia formuly nie sa֒ identyczne. Jednak stosuja֒c semantyczna֒
uniﬁkacje,
jest on uniﬁkowalny, ponieważ po wykonaniu podstawienia formuly
֒
sa֒ logicznie równoważne. Be֒ dziemy dopuszczali uniﬁkacje֒ semantyczna֒
z zastosowaniem la֒czności i przemienności alternatywy.

Zbiór Ψ nie jest uniﬁkowalny.

Zbiór Φ jest uniﬁkowalny, jego uniﬁkatorem jest s = {x 7→ A, y 7→ A},
a zuniﬁkowanym zbiorem jest singletonowy zbiór Φs = {P ∨ Q(A)}.

Ω = {P ∨ Q(x), P ∨ Q(A) ∨ Q(y)}

Ψ = {P ∨ Q(x), P ∨ Q(A), P ∨ Q(f (y))}

Φ = {P ∨ Q(x), P ∨ Q(A), P ∨ Q(y)}

Uniﬁkacja jest ogólna֒ procedura֒, ale tutaj be֒ dziemy wykonywać uniﬁkacje
wyla֒cznie na zbiorach klauzul. Rozważmy poniższe, przykladowe zbiory klauzul:

Metody oparte na logice — uniﬁkacja

Zbiór {P (A), P (B)} nie jest uniﬁkowalny, podobnie jak zbiór {P (A), Q(x)}.

Podobnie, zbiór {P (x), P (y), P (A)} jest uniﬁkowalny, a jego uniﬁkatorem jest
s = {x 7→ A, y 7→ A}.

Na przyklad: zbiór {P (x), P (A)} jest uniﬁkowalny, i jego uniﬁkatorem jest
s = {x 7→ A}.

Uniﬁkator zbioru formul to jest podstawienie redukuja֒ce zbiór do
jednoelementowego. Zbiór jest uniﬁkowalny jeśli istnieje jego uniﬁkator.

Uniﬁkacja֒ nazywamy takie podstawienie termów pod zmienne w zbiorze
formul, aby sprowadzić wszystkie formuly w zbiorze do identycznych (lub
równoważnych logicznie, patrz wyjaśnienie niżej) formul, czyli zbioru
singletonowego.

Uniﬁkacja

Metody oparte na logice — uniﬁkacja

5. {P (x, y) , P (y, z) , P (z, A)}
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3. {¬P (x) ∨ Q(x) , P (f (x)) , ¬Q(x)}

3. {P (x, y) , P (y, f (x))}

Metody oparte na logice — rezolucja

2. {¬P (x) ∨ Q(x) , ¬Q(x)}

2. {P (x, y) , P (y, x)}

4. {P (x, y) , P (y, f (y))}

1. {¬P (x) ∨ Q(x) , P (A)}
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1. {P (x) , P (f (x))}

Krótkie podsumowanie — pytania sprawdzajace
֒

Metody oparte na logice — rezolucja

Dla poniższych zbiorów klauzul, zapisz wszystkie możliwe do otrzymania
rezolwenty. Dla każdej rezolwenty zanotuj, z których klauzul zostala otrzymana,
i jakie bylo zastosowane podstawienie. Jeśli nie jest możliwe wykonanie rezolucji,
to wyjaśnij dlaczego nie.
Zwróć uwage֒ na przecinki, aby prawidlowo odczytać formuly w zbiorach.
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Q(A) ∨ ¬Q(z)

Natomiast wybieraja֒c {li } = {P [x, f (A)], P [x, f (y)]} oraz
{mi} = {¬P [z, f (A)]} otrzymujemy:

Wybieraja֒c {li } = {P [x, f (A)]} oraz {mi } = {¬P [z, f (A)]} otrzymujemy
rezolwente֒ :
P [z, f (y)] ∨ ¬Q(z) ∨ Q(y)

P [x, f (A)] ∨ P [x, f (y)] ∨ Q(y) oraz ¬P [z, f (A)] ∨ ¬Q(z)

Moga֒ istnieć różne rezolwenty danych klauzul dla różnych wyborów podzbiorów
ich literalów. Na przyklad, rozważmy naste֒ puja֒ce klauzule:

Rezolucja w ogólnym przypadku: gdy dla dwóch klauzul (zbiorów literalów)
{Li} i {Mi} istnieja֒ ich podzbiory {li} i {mi}, zwane literalami
kolidujacymi,
takie, że zbiór {li } ∪ {¬mi} daje sie֒ zuniﬁkować i s jest jego
֒
mgu, wtedy ich rezolwenta֒ jest zbiór [{Li} − {li }]s ∪ [{Mi} − {mi}]s.

Rezolucja — przypadek ogólny

Dla poniższych zbiorów klauzul odpowiedz, czy dany zbiór jest uniﬁkowalny.
Jeśli tak, to podaj jego uniﬁkator. Spróbuj podać zarówno mgu, jak i inny
uniﬁkator, który nie jest mgu. Jeśli zbiór nie jest uniﬁkowalny, to krótko
uzasadnij dlaczego.
Zwróć uwage֒ na przecinki, aby prawidlowo odczytać formuly w zbiorach.

Krótkie podsumowanie — pytania sprawdzajace
֒

Metody oparte na logice — uniﬁkacja

Dla uniﬁkowalnego zbioru formul zawsze istnieje jego mgu, a dowolny uniﬁkator
dla tego zbioru można otrzymać przez zlożenie mgu z jakimś innym
podstawieniem. Algorytm uniﬁkacji pozwala wyznaczyć mgu zbioru formul.

Najogólniejszym uniﬁkatorem uniﬁkowalnego zbioru formul, albo mgu
(most general unifier), nazywamy najprostszy (minimalny) uniﬁkator dla tego
zbioru.

Najogólniejszy uniﬁkator (mgu)

49

Metody oparte na logice — rezolucja

Podstawowy wynik logiki matematycznej tu wykorzystywany jest naste֒ puja֒cy.
Jeśli uruchomimy rezolucje֒ na zbiorze klauzul otrzymanym z niespelnialnej
formuly, z jakimś systematycznym algorytmem generowania rezolwent, to
w pewnym momencie otrzymamy klauzule֒ pusta֒. I na odwrót, jeśli ze zbioru
klauzul otrzymanego z jakiejś formuly można procedura֒ rezolucji wygenerować
klauzule֒ pusta֒, to ten zbiór klauzul, ale także oryginalna formula, sa֒
niespelnialne. Obejmuje to również klauzule otrzymane w wyniku skolemizacji,
a wie֒ c jest zarazem potwierdzeniem poprawności tej procedury.
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Podstawowy schemat wnioskowania opartego na rezolucji, gdy posiadamy zbiór
aksjomatów ∆ i chcemy z niego wywieść formule֒ ϕ, jest naste֒ puja֒cy. La֒czymy
zbiory klauzul otrzymanych z ∆ i ¬ϕ, i próbujemy wywieść sprzeczność
(klauzule֒ pusta֒) z otrzymanego la֒cznego zbioru klauzul, przez zastosowanie
rezolucji na kolejnych parach wybranych klauzul. W tym procesie uzyskana
w bieża֒cym kroku rezolucji nowa klauzula zostaje każdorazowo dola֒czona do
glównego zbioru klauzul, i procedura jest powtarzana.

Dowodzenie twierdzeń oparte na rezolucji
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Rozważmy powyższe przyklady. Dla ∆ = {P, Q} zaprzeczeniem formuly P ∨ Q
sa֒ klauzule ¬P i ¬Q i każda z nich pozwala natychmiast wygenerować klauzule֒
pusta֒ z odpowiednia֒ klauzula֒ z ∆. Zaprzeczeniem formuly P ∧ Q jest klauzula
¬P ∨ ¬Q i możemy uzyskać klauzule֒ pusta֒ w dwóch krokach rezolucji. Dla
∆ = {∀xR(x)} zaprzeczeniem formuly ∃xR(x) jest ¬R(y), która uniﬁkuje sie֒
z klauzula֒ R(x) otrzymana֒ z ∆ i daje klauzule֒ pusta֒ w jednym kroku rezolucji.

(∃x)[I(x) ∧ ¬R(x)]

(∀x)[R(x) ⇒ L(x)]
(∀x)[D(x) ⇒ ¬L(x)]
(∃x)[D(x) ∧ I(x)]
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Z kolejnych kroków rezolucji otrzymujemy:
C5:
R(A)
rezolwenta klauzul
C6:
L(A)
rezolwenta klauzul
C7:
¬D(A)
rezolwenta klauzul
C8:
✷
rezolwenta klauzul

C3b i NT
C5 i C1
C6 i C2
C7 i C3a

❊

❊

C8=✷

C7

C6

❊ ✂
❊
❊
❊
❊
✂
❊ v=A❊
✂
❊
❊ ✂
❊
❊❊ ✂
❊
❊
❊
✂
❊
✂
❊ ✂
❊ ✂
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Po konwersji do postaci prenex CNF otrzymujemy klauzule:
C1:
¬R(u) ∨ L(u)
z pierwszego aksjomatu
C3a C2 C1 C3b NT
C2:
¬D(v) ∨ ¬L(v) z drugiego aksjomatu
✂
❉
❊
❊
❊
✂
❉
❊
❊
❊
❉ ✂
❊
❊
❊
C3a: D(A)
z trzeciego aksjomatu, cz.1
w=A
❉ ✂
❊
❊
❊
❊
❊
❊
C5
C3b: I(A)
z trzeciego aksjomatu, cz.2
❊
❊u=A
❊
✂
❊
❊
❊
✂
❊
❊
❊
NT: ¬I(w) ∨ R(w)
z negacji twierdzenia
❊
❊ ✂
❊

Należy udowodnić twierdzenie:
4. Sa֒ tacy inteligentni co nie potraﬁa֒ czytać.

Na przyklad, dla ∆ = {P, Q} nie możemy rezolucja֒ wywieść formul P ∨ Q ani
P ∧ Q, a dla ∆ = {∀xR(x)} nie możemy wywieść formuly ∃xR(x).

Jednak jeśli zastosujemy rezolucje֒ w procedurze dowodzenia nie wprost, czyli
przez zaprzeczenie tezy i wyprowadzenie sprzeczności, reprezentowanej przez
klauzule֒ pusta֒ (oznaczana֒ ✷), to możemy udowodnić nia֒ każde twierdzenie.
Zatem w tym sensie rezolucja jest kompletna (refutation complete).

Wiadomo, że:
1. Kto potraﬁ czytać ten jest oświecony.
2. Delﬁny nie sa֒ oświecone.
3. Niektóre delﬁny sa֒ inteligentne.

Dowodzenie twierdzeń: przyklad

Rezolucja jest poprawna֒ regula֒ wnioskowania ponieważ klauzula otrzymana
z pary klauzul w wyniku zastosowania rezolucji, wynika z nich logicznie. Jednak
nie jest kompletna, to znaczy nie możemy z jej pomoca֒ wygenerować z danej
formuly ∆ każdego wniosku ϕ, takiego że ∆ ⊢ ϕ.

Rezolucja jako regula wnioskowania

∀s∀t s ∩ t ⊆ s

Przyklad zapożyczony z ksiażki
Geneseretha i Nilssona Logical Foundations of Artiﬁcial Intelligence”.
֒
”

{x 6∈ s, x 6∈ t, x ∈ s ∩ t}
{x 6∈ s ∩ t, x ∈ s}
{x 6∈ s ∩ t, x ∈ t}
{F (s, t) ∈ s, s ⊆ t}
{F (s, t) 6∈ t, s ⊆ t}
{A ∩ B 6⊆ A}

z
z
z
z
z
z

deﬁnicji przekroju
deﬁnicji przekroju
deﬁnicji przekroju
deﬁnicji zawierania sie֒
deﬁnicji zawierania sie֒
zaprzeczenia tezy
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{F (A ∩ B, A) ∈ A ∩ B}
{F (A ∩ B, A) 6∈ A}
{F (A ∩ B, A) ∈ A}
{}

z
z
z
z

klauzul
klauzul
klauzul
klauzul

4.
5.
2.
8.

i
i
i
i

6.
6.
7.
9.

Metody oparte na logice — rezolucja
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To koniec dowodu. Cel osia֒gnie֒ ty. Troche֒ trudno poczuć satysfakcje֒ jaka zwykle
towarzyszy osia֒gnie֒ ciu tradycyjnego dowodu matematycznego. Również aby
prześledzić rozumowanie i np. je sprawdzić, trzeba sie֒ troche֒ napracować,
aczkolwiek w przypadku tego dowodu jest to jeszcze wzgle֒ dnie proste.

7.
8.
9.
10.

Zauważmy funkcje Skolema w klauzulach 4 i 5, oraz stale Skolema w klauzuli 6.
Dalej naste֒ puje wywód prowadza֒cy dosyć prosto do klauzuli pustej.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Po przetworzeniu do postaci klauzul otrzymujemy:

Metody oparte na logice — rezolucja

2

Formula do udowodnienia:
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4. ∆ = {∀x(Lubi(x, Wino) ⇒ Lubi(Rychu, x)), Lubi(Zdzich, Wino)}
ϕ = (Lubi(Rychu, Zdzich) ∧ Lubi(Rychu, zona(Zdzich))

3. ∆ = {∀x(Lubi(x, Wino) ⇒ Lubi(Rychu, x)), Lubi(Zdzich, Wino)}
ϕ = (Lubi(Rychu, Zdzich) ∨ Lubi(Rychu, zona(Zdzich))
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2. ∆ = {∀x(Lubi(x, Rychu) ⇒ Lubi(Rychu, x)), ¬Lubi(zona(Zdzich), Rychu)}
ϕ = Lubi(Rychu, zona(Zdzich))

1. ∆ = {∀x(Lubi(x, Wino) ⇒ Lubi(Rychu, x)), Lubi(Zdzich, Wino)}
ϕ = Lubi(Rychu, Zdzich)

Dla podanych poniżej zbiorów aksjomatów ∆ i formuly ϕ, spróbuj udowodnić
∆ ⊢ ϕ metoda֒ rezolucji nie wprost. Zacznij od zaprzeczenia formuly celowej,
naste֒ pnie z otrzymanego zaprzeczenia i zbioru aksjomatów utwórz podstawowy
zbiór klauzul.

Rozważmy przyklad z matematyki.2 Chcemy udowodnić, że przekrój dwóch
zbiorów zawiera sie֒ w dowolnym z nich. Zaczynamy od wypisania aksjomatów,
z których rozumowanie be֒ dzie musialo korzystać. W tym przypadku sa֒ to
deﬁnicje pojeć
֒ przekroju i zawierania sie֒ zbiorów.

∀x∀s∀t (x ∈ s ∧ x ∈ t) ⇔ x ∈ s ∩ t
∀s∀t (∀x x ∈ s ⇒ x ∈ t) ⇔ s ⊆ t

Krótkie podsumowanie — pytania sprawdzajace
֒

Dowodzenie twierdzeń: poważniejszy przyklad
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przedstawienie zapytań do urzadzenia
wnioskujacego
֒
֒
uruchomienie procedury dowodzenia na skonstruowanej bazie wiedzy +
faktach
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kodowanie wiedzy szczególnej
zapis konkretnego problemu do rozwia֒zania przez agenta, w tym zadanych
mu faktów o konkretnych obiektach, oraz postawionego zadania jako pytania
do odpowiedzenia lub, ogólniej, twierdzenia do udowodnienia

kodowanie wiedzy ogólnej
kodowanie aksjomatów zawieraja֒cych ogólna֒ wiedze֒ o dziedzinie
problemowej, regulach rza֒dza֒cych światem, istnieja֒cych heurystykach, itp.

deﬁnicja slownika reprezentacji
poje֒ cia i obiekty z dziedziny problemowej musza֒ zostać opisane formulami
logicznymi; konieczne jest zdeﬁniowanie slownika predykatów i termów, tzn.
funkcji termowych oraz stalych; ten etap może sie֒ okazać kluczowy dla
zdolności do efektywnego rozwia֒zywania problemów, np. w świecie
wumpusa, czy zapadliny lepiej przedstawić jako obiekty, czy wlasności miejsc

Metody oparte na logice — inżynieria wiedzy

pozyskanie wiedzy
twórca oprogramowania agenta (inżynier wiedzy) może nie rozumieć
wszystkich niuansów opisywanego świata, i musi wspólpracować z ekspertami
aby pozyskać cala֒ niezbe֒ dna֒ wiedze֒

identyﬁkacja problemu
określenie zakresu pytań, na które agent be֒ dzie musial znajdować
odpowiedzi, rodzaju faktów, którymi be֒ dzie mógl sie֒ poslugiwać, itp.; na
przyklad, w odniesieniu do świata wumpusa, musimy określić, czy agent ma
umieć planować dzialania, czy np. tylko tworzyć reprezentacje֒ stanu świata
rozpoznanego w dotychczasowych dzialaniach?

Przedstawiony formalizm logiki predykatów pierwszego rze֒ du, wraz z rezolucja֒
jako metoda֒ dowodzenia twierdzeń nie wprost, pozwala na budowe֒
inteligentnych agentów efektywnie rozwia֒zuja֒cych stawiane im problemy.
Budowa takiego agenta wymaga konstrukcji reprezentacji, która֒ można
sformulować w postaci naste֒ puja֒cego procesu, zwanego inżynieria֒ wiedzy:

Inżynieria wiedzy

Metody oparte na logice — inżynieria wiedzy
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debugowanie bazy wiedzy
niestety, podobnie jak w przypadku zwyklych programów, rzadko kiedy
skonstruowany system be֒ dzie od razu poprawnie dzialal; moga֒ zdarzyć sie֒
takie problemy, jak brak kluczowych aksjomatów, albo aksjomaty
nieprecyzyjnie sformulowane, które pozwalaja֒ na udowodnienie zbyt mocnych
twierdzeń
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Alternatywnym rozwia֒zaniem jest wbudowanie obslugi równości termów
w procedure֒ dowodzenia. Istnieje kilka rozwia֒zań tego problemu: regula redukcji
formul ze wzgle֒ du na relacje֒ równości zwana demodulacja,֒ uogólniona regula
rezolucji uwzgle֒ dniaja֒ca relacje֒ równości zwana paramodulacja,֒ oraz
wbudowanie relacji równości w procedure֒ uniﬁkacji.

Co gorsza, aby system mógl sprawnie poslugiwać sie֒ znanymi faktami
tożsamości termów w odniesieniu do wszystkich relacji, analogiczne aksjomaty
równości należaloby napisać dla wszystkich symboli predykatów. Niestety,
w je֒ zyku logiki pierwszego rze֒ du nie można tego wyrazić jedna֒ wspólna֒ formula֒.

∀x, y, z [Posiada(x, y) ∧ =(y, z) ⇒ Posiada(x, z)]

Za pomoca֒ sformulowanego powyżej aksjomatu równości można udowodnić, że
Gabrysia posiada Alfe֒ , jak również podobne fakty o posiadaniu dla innych
posiadaczy określanych jawnie lub niejawnie. Jednak aby móc podobne
wnioskowanie rozcia֒gnać
֒ na równoważność przedmiotu posiadania, niezbe֒ dny
jest jeszcze inny aksjomat:
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∀x, y, z [Posiada(x, y) ∧ =(x, z) ⇒ Posiada(z, y)]

Niestety, nie. Procedura dowodowa rezolucji nie traktuje predykatu równości
w żaden szczególny sposób i nie wykorzysta posiadanej informacji
o identyczności termów. Aby dowód w powyższym przykladzie byl możliwy
musielibyśmy sformulować dodatkowy aksjomat równości:

Przyklad:
∆ = {=(żona(Zdzich), Gabrysia), Posiada(żona(Zdzich), alfa-8c)}.
Czy to znaczy, że Gabrysia posiada Alfe֒ 8c Competizione?
Czy możemy to udowodnić metoda֒ rezolucji?
Posiada(Gabrysia, alfa-8c)?

Jedna֒ ze szczególnych relacji wyste֒ puja֒cych w formulach logicznych jest relacja
równości (identyczności) termów.

Algorytmy pomocnicze: relacja równości

¬JestW(Jaś,x)

¬JestW(Raﬁk,y)

¬JestW(Jaś,x)

⇒

¬JestW(Jaś,x)∨JestW(Raﬁk,x)

JestW(Raﬁk,Szkola)

✧
❜
✧
❜
✧
❜
✧
❜
✧
❜
✧
❜
✧
❜
❜✧

JestW(Jaś,Szkola)

¬JestW(Raﬁk,y)∨JestW(Raﬁk,y)
PP
✄
PP
PP
✄
PP
✄
PP
PP
✄
PP
P✄

¬JestW(Jaś,x)∨JestW(Raﬁk,x)
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• Podstawowa procedura zamienia dowód nie wprost na kompletny dowód tezy
wprost.
• Jeśli twierdzenie zawiera alternatywy (po zaprzeczeniu staja֒ sie֒
koniunkcjami) to w wyniku tej procedury otrzymujemy zlożona֒ formule֒ ,
która może być trudna do interpretacji.
• Jeśli twierdzenie zawiera kwantyﬁkator ogólny to po zaprzeczeniu pojawiaja֒
sie֒ w niej stale lub funkcje Skolema, które la֒duja֒ w odpowiedzi, ale moga֒
być zamienione na zmienne kwantyﬁkowane uniwersalnie.

NIL

❡
✟✟
❡
✟✟
❡
✟✟
✟
❡
✟
✟
❡✟

JestW(Jaś,Szkola)

❛❛
✄
❛❛
❛❛
✄
❛❛
✄
❛❛
✄
❛❛ ✄

¬JestW(Jaś,x)∨JestW(Raﬁk,x)

Odzyskiwanie odpowiedzi z drzewa rezolucji (c.d.)
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Niestety, nie daje on odpowiedzi na pierwotnie postawione pytanie.

NIL

✟✟
✟✟
✟
✟
✟
❡ ✟✟
❡✟

JestW(Jaś,Szkola)
❡
❡
❡

¬JestW(Raﬁk,y)

❛❛
✁
❛❛
❛❛
✁
❛❛
✁
❛❛
❛❛ ✁✁

¬JestW(Jaś,x)∨JestW(Raﬁk,x)

Formula logiczna odpowiadaja֒ca oryginalnemu pytaniu różni sie֒ nieco od niego,
ale dowód znajduje sie֒ latwo:

Chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie:
Gdzie jest Raﬁk?
(∃x)[JestW(Raﬁk, x)]

Rozważmy naste֒ puja֒cy przyklad, wiemy że:
Gdzie jest Jaś, tam jest Raﬁk.
(∀x)[JestW(Jaś, x) ⇒ JestW(Raﬁk, x)]
Jaś jest w szkole.
JestW(Jaś, Szkola)

Algorytmy pomocnicze: odzyskiwanie odpowiedzi
z drzewa rezolucji
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• eliminacja powtórzeń i specjalizacji (pelna)

• rezolucja liniowa (niepelna)

• rezolucja wejściowa (input resolution) zezwala tylko na rezolucje z użyciem
klauzuli wejściowej (pelna tylko w niektórych przypadkach, np. dla
hornowskich baz danych)

• strategia zbioru podtrzymania (set of support): tylko rezolucje z klauzulami
z pewnego zbioru, pocza֒tkowo uzyskanego z zaprzeczonej tezy (pelna)

• preferencja pojedynczych literalów (normalnie niepelna, ale pelna jeśli jest
traktowana tylko jako preferencja)

Strategie przyspieszaja֒ce:
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Twierdzenie Gödla ma taki skutek, że jeśli po pewnej liczbie kroków dowodu
∆ ⊢ ϕ (i, być może, równoleglego dowodu ∆ ⊢ ¬ϕ), nadal nie ma rozwia֒zania,
to nie możemy mieć pewności, czy dowód jednak sie֒ zakończy (przynajmniej
jeden z nich), czy mamy do czynienia z teoria֒ niezupelna֒.

Teorie֒ T nazywamy rozstrzygalna֒ jeśli istnieje algorytm pozwalaja֒cy dla
dowolnej formuly zamknie֒ tej ϕ stwierdzić, czy ϕ ∈ T , czy ϕ 6∈ T . Teorie
niezupelne sa֒ wie֒ c w oczywisty sposób nierozstrzygalne.

Twierdzenie Gödla (1931, o niezupelności): w rachunku predykatów można
sformulować teorie niezupelne, czyli takie, w których istnieja֒ formuly
zamknie֒ te, których nie można wywieść, ani nie można wywieść ich zaprzeczenia.
Co wie֒ cej, takie teorie sa֒ dość proste, na przyklad taka֒ teoria֒ jest teoria liczb
naturalnych, generowana opisuja֒cym je zbiorem aksjomatów.

Ktoś móglby myśleć, że nierozstrzygalność rachunku predykatów można
pokonać, korzystaja֒c z pólrozstrzygalności. Chca֒c udowodnić formule֒ ϕ ze
zbioru aksjomatów ∆, uruchamiamy równolegle dwa dowody: ∆ ⊢ ϕ i ∆ ⊢ ¬ϕ.
Na mocy pólrozstrzygalności, przynajmniej jeden z tych dowodów powinien
zakończyć sie֒ powodzeniem. Niestety, to również może sie֒ nie udać.

Niezupelność w rachunku predykatów
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Ta wlasność w istotny sposób ogranicza możliwości wnioskowania o faktach
wyrażanych w je֒ zyku predykatów. Co prawda istnieje szereg klas formul, dla
których procedura decyzyjna istnieje. Poza tym rachunek predykatów ma
wlasność pólrozstrzygalności (semidecidability), co oznacza, że istnieje
procedura pozwalaja֒ca stwierdzić niespelnialność dowolnej formuly niespelnialnej
w skończonej liczbie kroków. Niestety, dla formul, które nie sa֒ niespelnialne, ta
procedura może nigdy sie֒ nie zatrzymać.

Twierdzenie Churcha (1936, o nierozstrzygalności rachunku predykatów): nie
istnieje procedura pozwalaja֒ca w ogólnym przypadku sprawdzać prawdziwości
formul rachunku predykatów. Mówimy, że rachunek predykatów jest
nierozstrzygalny (undecidable).

Rachunek predykatów wydaje sie֒ je֒ zykiem reprezentacji dobrze nadaja֒cym sie֒
do wyrażania faktów i wnioskowania w systemach sztucznej inteligencji. Należy
jednak zdawać sobie sprawe֒ z pewnych jego ograniczeń, które zaweż
֒ aja֒ jego
użyteczność praktyczna֒.

Nierozstrzygalność rachunku predykatów

Poszukuje sie֒ zatem strategii przyspieszajacych,
które pozwolilyby odciać
֒
֒
i nie generować niektórych rezolwent. Strategie takie moga֒ być pelne, tzn.
daja֒ce gwarancje֒ znalezienia rozwia֒zania (falszu) jeśli to tylko możliwe, albo
niepelne, czyli nie daja֒ce takiej gwarancji (ale typowo znacznie skuteczniejsze).

W dowodzeniu twierdzeń z wykorzystaniem rezolucji w procedurze dowodowej
nie wprost, daż
֒ ymy do wygenerowania klauzuli pustej, wskazuja֒cej na
sprzeczność. Aby mieć pewność, że taka֒ klauzule֒ wygenerujemy, zakladaja֒c, że
jest to w ogóle możliwe, musimy generować rezolwenty w jakiś systematyczny
sposób, na przyklad realizuja֒c przeszukiwanie wszerz. Jednak przy wie֒ kszych
bazach danych, ten sposób może prowadzić do generowania bardzo wielu
wniosków, z których wie֒ kszość może nie mieć nic wspólnego z dowodzonym
twierdzeniem.

Algorytmy pomocnicze: strategie przyspieszajace
֒
rezolucje֒

Logiki czasowe
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Dla każdej z takich logik czasowych, aby dalo sie֒ efektywnie wnioskować
o tworzonych formulach, reprezentuja֒cych zjawiska, z którymi ma do czynienia
inteligentny agent, musi istnieć procedura dowodowa. Konstrukcja takiej
procedury może opierać sie֒ na rzutowaniu danej teorii do logiki predykatów
pierwszego rze֒ du.

Jedna֒ z glównych kwestii, różnia֒cych te teorie, jest sama reprezentacja czasu.
Może on być dyskretny lub cia֒gly, może być określany w postaci punktów lub
przedzialów, może być ograniczony lub nieograniczony, itp. Co wie֒ cej, czas
może być poje֒ ciem liniowym, lub rozgale֒ zionym. Zwykle powinien jednak być
uporza֒dkowany, choć istnieja֒ kolowe reprezentacje czasu.

Dla rozwia֒zania problemu reprezentacji zmian stworzono wiele specjalistycznych
teorii logicznych, zwanych logikami czasowymi (temporal logics). Zwykle
fakty wyrażane w tych logikach zachodza֒ w określonych momentach czasowych.
Natomiast czas, jego wlasności, i specjalne reguly wnioskowania dotycza֒ce jego
uplywu, sa֒ w logikach czasowych wbudowane w teorie֒ (zamiast być
reprezentowane jawnie, na równi z innymi wlasnościami świata).

Metody oparte na logice — reprezentacja zmian

Ćwiczenie: zalóżmy, że w zbiorze aksjomatów ∆ istnieja֒, mie֒ dzy innymi, dwie
klauzule: P i ¬P . Przedstaw dowód dowolnej formuly Q. Wskazówka: najpierw
udowodnij, że P ∨ ¬P ∨ Q jest tautologia֒ (zdaniem zawsze prawdziwym) dla
dowolnych P i Q. Można to sprawdzić wykonuja֒c dowód |= (P ∨ ¬P ∨ Q),
czyli dowodza֒c tezy z pustym zbiorem aksjomatów. Naste֒ pnie dodaj tak
udowodniona֒ tautologie֒ do bazy ∆ i przeprowadź dowód Q.

Na przyklad, jeśli formula: JestW(Jaś, Szkola) poprawnie opisuje stan bieża֒cy
jakiegoś powszedniego dnia przed poludniem, to niestety, musimy sie֒ liczyć
z tym, że Jaś pójdzie w pewnym momencie do domu. Jeśli aksjomatyka dobrze
opisuje skutki dzialań agentów, to system móglby nawet wywnioskować nowy
fakt: JestW(Jaś, Dom). Niestety, wtedy w bazie danych powstanie sprzeczność,
która dla systemu logicznego jest katastrofa֒. System dowodzenia zawieraja֒cy
falsz w swoich aksjomatach może udowodnić dowolne twierdzenie!

Rachunek predykatów dobrze spisuje sie֒ jako je֒ zyk reprezentacji dla dziedzin
statycznych, gdzie nic sie֒ nie dzieje, i wszystko co jest prawdziwe, pozostaje
takie na zawsze. Świat realny niestety taki nie jest.

Zmiany zachodzace
w czasie
֒

Metody oparte na logice — rachunek sytuacji
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Alternatywa֒ do logik czasowych jest bezpośredni zapis momentów czasowych
w je֒ zyku reprezentacji. Przykladem takiego podejścia jest rachunek sytuacji:
At(Agent, [1, 1], S0) ∧ At(Agent, [1, 2], S1) ∧ S1 = Result(F orward, S0)

Rachunek sytuacji
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Ai(x1, ..., xn) = Aj (y1, ..., yn) ⇔ x1 = y1 ∧ ... ∧ xn = yn

74

aksjomaty unikalności akcji: ze wzgle֒ du na obecność klauzul różności akcji
w aksjomatach naste֒ pstwa, musimy zapewnić mechanizm pozwalaja֒cy
agentowi stwierdzać takie fakty, na przyklad przez aksjomaty unikalności
akcji; dla każdej pary symboli akcji Ai i Aj musimy zapisać aksjomat (na
pozór oczywisty) Ai 6= Aj ; ponadto dla akcji z parametrami musimy zapisać
też:

P oss(a, s) ⇒
(Holding(Agent, g, Result(a, s)) ⇔
a = Grab(g) ∨ (Holding(Agent, g, s) ∧ a 6= Release(g))).

aksjomaty nastepstwa
akcji: opisuja֒ naste֒ pstwa akcji dla wszystkich
֒
ﬂuentów, np. dla akcji Grab aksjomat powinien stwierdzać, że po
prawidlowym wykonaniu tej akcji agent be֒ dzie trzymal to co podniósl; należy
jednak pamie֒ tać również o sytuacjach, kiedy ﬂuent nie ulegl zmianie
w wyniku wykonania jakiejś akcji:

Metody oparte na logice — rachunek sytuacji

aksjomaty dopuszczalności akcji: opisuja֒ warunki stosowalności akcji, np.
dla akcji Shoot: Have(Agent, Arrow, s) ⇒ P oss(Shoot, s)

ﬂuenty: funkcje i relacje, które podlegaja֒ zmianom w czasie nazywane sa֒
ﬂuentami i posiadaja֒ argument sytuacji, typowo jest to ostatni argument,

sytuacje: sytuacja֒ jest stan pocza֒tkowy s0, i dla każdej sytuacji s i akcji a
sytuacja֒ jest również Result(a, s); sytuacje odpowiadaja֒ sekwencjom akcji
i w ten sposób sa֒ różne od stanów, tzn. agent może znaleźć sie֒ w danym
stanie poprzez różne sytuacje,

Rachunek sytuacji wykorzystuje poje֒ cia: sytuacji, akcji, i ﬂuentów:

Rachunek sytuacji (cd.)
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{¬At(box, p, s1 ), At(box, p, goto(p1, s1 ))}
{¬At(bananas, q, s2), At(bananas, q, goto(q1 , s2))}
{At(monkey, r, goto(r, s3))}
{¬At(box, u, s4), ¬At(monkey, u, s4), At(box, u1 , move(box, u, u1 , s4))}
{¬At(bananas, t, s5 ), At(bananas, t, move(box, t2, t3 , s5))}
{¬At(monkey, v1 , s6), At(monkey, v2 , move(box, v1 , v2 , s6))}
{¬Under(box, bananas, s7), Under(box, bananas, climb(box, s7))}
{¬At(monkey, w, s8), ¬At(box, w, s8), On(monkey, box, climb(box, s8))}
{¬Under(box, bananas, s9), ¬On(monkey, bananas, s9),
Havebananas(grab(bananas, s9))}
A10: {¬At(box, p, s10), ¬At(bananas, p, s10), Under(box, bananas, s10)}
A11a: {At(monkey, P1, S0 )}
A11b: {At(box, P2, S0 )}
A11c: {At(bananas, P3, S0)}
NT: {¬Havebananas(z)}
A1:
A2:
A3:
A4:
A5:
A6:
A7:
A8:
A9:

Przyklad z malpa֒ i bananami — zbiór klauzul

Metody oparte na logice — rachunek sytuacji

2
Przedstawione tutaj rozwiazanie
problemu malpy i bananów wzorowane jest na przykladzie z ksiażki
Philipa
֒
֒
C. Jacksona Jr.’a: Artiﬁcial Intelligence”.
”

∃s(Havebananas(s))

• teza do udowodnienia:

A11: [At(monkey, P1 , S0) ∧ At(box, P2 , S0) ∧ At(bananas, P3, S0)]

• dane zadania:

A1: ∀p∀p1 ∀s [At(box, p, s) ⇒
At(box, p, goto(p1 , s))]
A2: ∀p∀p1 ∀s [At(bananas, p, s) ⇒
At(bananas, p, goto(p1 , s))]
A3: ∀p∀s [At(monkey, p, goto(p, s))]
A4: ∀p∀p1 ∀s [At(box, p, s) ∧ At(monkey, p, s) ⇒
At(box, p1, move(box, p, p1 , s))]
A5: ∀p∀p1 ∀p2 ∀s [At(bananas, p, s) ⇒
At(bananas, p, move(box, p1, p2 , s))]
A6: ∀p∀p1 ∀s [At(monkey, p, s) ⇒
At(monkey, p1, move(box, p, p1 , s))]
A7: ∀s [Under(box, bananas, s) ⇒
Under(box, bananas, climb(box, s))]
A8: ∀p∀s [At(box, p, s) ∧ At(monkey, p, s) ⇒
On(monkey, box, climb(box, s))]
A9: ∀s [Under(box, bananas, s) ∧ On(monkey, box, s) ⇒ Havebananas(grab(bananas, s))]
A10: ∀p∀s [At(box, p, s) ∧ At(bananas, p, s) ⇒
Under(box, bananas, s)]

• wiedza ogólna o świecie i operatorach (cześ
֒ ciowa i uproszczona):

Przyklad z malpa֒ i bananami — aksjomatyzacja

{At(box, P2, goto(p1 , S0 ))}
{¬At(bananas, P2, goto(p1 , S0)),
At(box, u1 , move(box, P2 , u1 , goto(p1, S0 )))}
{At(box, u1 , move(box, P2, u1 , goto(P2 , S0 )))}
{¬At(bananas, u1 , move(box, P2, u1 , goto(P2 , S0))),
Under(box, bananas, move(box, P2, u1 , goto(P2 , S0)))}
{At(bananas, P3, goto(q1, S0 ))}
{At(bananas, P3, move(box, t2 , t3, goto(q1 , S0)))}
{Under(box, bananas, move(box, P2 , P3, goto(P2 , S0 )))}
{Under(box, bananas, climb(box, move(box, P2 , P3, goto(P2 , S0))))}
{At(monkey, v2, move(box, r, v2, goto(r, r1)))}
{At(box, v2 , move(box, r, v2 , goto(r, r1))),
On(monkey, box, climb(box, move(box, r, r2, goto(r, r1))))}
{On(monkey, box, climb(box, move(box, P2, u1, goto(P2 , S0 ))))}
{¬On(monkey, box, climb(box, move(box, P2, P3, goto(P2 , S0)))),
Havebananas(grab(bananas,
climb(box, move(box, P2, P3 , goto(P2, S0 )))))}
{Havebananas(grab(bananas,
climb(box, move(box, P2, P3 , goto(P2, S0 )))))}
{}

A9

C5

C12

A7

C6

A11c

C13

C8

A5
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Przyklad z malpa֒ i bananami — drzewo dowodu
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C14(C13,NT)

C13(C11,C12)

C11(C10,C3)
C12(C8,A9)

C5(A2,A11c)
C6(C5,A5)
C7(C6,C4)
C8(C7,A7)
C9(A3,A6)
C10(C9,A8)

C3(C2,A3)
C4(C3,A10)

C1(A1,A11b)
C2(C1,A4)

Przyklad z malpa֒ i bananami — dowód
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1. Opracuj oparta֒ na rachunku sytuacji reprezentacje֒ dla świata wumpusa,
przedstawionego na pocza֒tku tego wykladu.

Krótkie podsumowanie — pytania sprawdzajace
֒

Metody oparte na logice — rachunek sytuacji

Ponieważ w czasie pracy agent musi odpowiadać sobie na wiele pytań,
prowadza֒c dowody logiczne, mnogość aksjomatów powoduje gwaltowne
powie֒ kszanie sie֒ jego bazy danych, i w efekcie może doprowadzić do
kompletnego paraliżu.

Te aksjomaty, zwane aksjomatami tla (frame axioms) trudno jest wyrazić
w sposób ogólny, i w znacznym stopniu komplikuja֒ pierwotny opis świata.

Niestety, w świecie bardziej zlożonym niż świat wumpusa, ﬂuentów be֒ dzie
bardzo wiele, i aksjomatyka musi opisywać ich zmiany oraz niezmienność,
zarówno jako bezpośrednie, jak i uboczne, efekty wykonywanych akcji.

∀a, x, s Holding(x, s) ∧ (a 6= Release) ⇒ Holding(x, Result(a, s))
∀a, x, s ¬Holding(x, s) ∧ (a 6= Grab) ⇒ ¬Holding(x, Result(a, s))
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Poprawna reprezentacja zagadnienia wymaga jawnego zapisania efektów dzialań
agenta w środowisku, jak również zmian wywolanych przez inne czynniki (np.
deszcz). Jednak, jak widzieliśmy w przykladach z wumpusem oraz malpa֒
i bananami, konieczne jest również sformulowanie aksjomatów niezmienniczości,
pozwalaja֒ce na wnioskowanie o braku zmiany:

Frame problem

fakty typowe”,
”
fakty możliwe”,
”
fakty prawdopodobne”,
”
wyja֒tki od faktów ogólnie slusznych.
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Jednak ludzie potraﬁa֒ sprawnie poruszać sie֒ w świecie pelnym informacji
niepewnej i niepelnej, faktów domyślnych i wyja֒tków. Jak to robia֒? Musimy
uznać, że w swoim wnioskowaniu ludzie posluguja֒ sie֒ nieco inna֒ logika֒, niż
rygorystyczna logika matematyczna. Możnaby ogólnie nazwać ten hipotetyczny
mechanizm wnioskowania logika֒ zdrowego rozsadku
(common sense
֒
reasoning).

Wniosek: logicznie funkcjonuja֒cy agent potrzebuje pewnych informacji do swego
dzialania, i pre֒ dzej lub później zostanie sparaliżowany stuprocentowa֒
poprawnościa֒ swego mechanizmu wnioskowania. W świecie rzeczywistym nigdy
nie be֒ dzie w stanie odważyć sie֒ na jakiekolwiek dzialanie, dopóki nie be֒ dzie mial
pelnej informacji o otaczaja֒cym go świecie.

Zastanówmy sie֒ , jakie informacje czlowiek wie na pewno, podejmuja֒c decyzje
w codziennym życiu. Wstaja֒c rano, ma zamiar pojechać do pracy. Ale jeśli jest
jakaś awaria komunikacji miejskiej, to powinien wstać dużo wcześniej, i najpierw
sprawdzić, czy kursuja֒ autobusy. Dzień wcześniej, zakupil produkty, aby
przyrza֒dzić z nich śniadanie. Ale czy wie na pewno, że jego salatka śniadaniowa
jest nadal w lodówce, czy nie zepsula sie֒ , czy ktoś jej nie wykradl, itp.

Logika zdrowego rozsadku
֒

Metody oparte na logice — informacja niepelna i niepewna

Innym problemem jest niepewność informacji. Agent może mieć dane
pochodza֒ce z różnych nie w pelni wiarygodnych źródel. W braku pewnej
informacji powinien je wykorzystać, prowadza֒c wywody opieraja֒c sie֒ na
możliwie najlepszych danych, oraz oszacowuja֒c wiarygodność otrzymanych
wniosków logicznych. Ponownie, logika klasyczna nie dostarcza takich narze֒ dzi.

Posiadanie takich informacji cze֒ sto jest kluczowe dla podejmowania wlaściwych
decyzji, lecz klasyczna logika predykatów nie potraﬁ robić z nich użytku.

•
•
•
•

Jednym z problemów jest problem niepelnej informacji. Agent może nie mieć
pelnej informacji o problemie, pozwalaja֒cej mu na kategoryczne wycia֒ganie
wniosków, lecz może również mieć informacje cześ
֒ ciowe, np.:

Przedstawione dotychczas metody oparte na logice zakladaly, że wszystkie
informacje niezbe֒ dne do przeprowadzenia wywodów logicznych sa֒ agentowi
doste֒ pne. Niestety, nie jest to realistyczne zalożenie.

Problemy z brakiem informacji

Metody oparte na logice — logiki niemonotoniczne

Teraz wyja֒tki możemy wprowadzać modularnie:
∀x[ostrich(x) → ¬canﬂy(x)]

Pomysl: wprowadzamy operator modalny M:
∀x[bird(x) ∧ M canﬂy(x) → canﬂy(x)]

Wyja֒tków jest wie֒ cej: ptaki ska֒pane w rozlanej ropie naftowej, ptaki bez
skrzydel, chore ptaki, martwe ptaki, namalowane ptaki, abstrakcyjne ptaki, . . .

Aby uwzgle֒ dnić wyja֒tki, np. strusie, trzeba każdorazowo modyﬁkować
poprzednia֒ formule֒ .
∀x[bird(x) ∧ ¬ostrich(x) → canﬂy(x)]

Wyzwanie Minsky-ego: opracowanie systemu, który pozwolilby prawidlowo
opisać ogólnie znany fakt, że ptaki potraﬁa֒ fruwać.
∀x[bird(x) → canﬂy(x)]

Logiki niemonotoniczne — przyklad

Metody oparte na logice — logiki niemonotoniczne
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3
Rozwiazanie,
które wypracowal wcześniej, w braku informacji, bylo bledne,
ale może bylo lepsze niż brak
֒
֒
jakiegokolwiek dzialania. Chociaż niekoniecznie.

Sta֒d różne modele wnioskowania, zmierzaja֒ce do pokonania tych problemów,
i bardziej zbliżone do elastycznego modelu wnioskowania czlowieka, określa sie֒
wspólnym mianem logik niemonotonicznych.

Na przyklad, o ile w braku dobrej informacji o sytuacji czlowiek bylby gotów
wycia֒gnać
֒ pewne wnioski i podejmować decyzje (pochopne), to po zdobyciu
pelniejszej informacji może już nie być w stanie wymyślić dobrego rozwia֒zania
problemu.3

Czlowiek stosuje inny model wnioskowania, o wiele bardziej elastyczny,
wykorzystuja֒cy informacje֒ typowa֒, domyślna֒, możliwa֒, a nawet brak informacji.
Ten rodzaj wnioskowania wydaje sie֒ nie mieć wlasności monotoniczności.

Cześć
֒ winy za problemy z wnioskowaniem przy użyciu logiki klasycznej ponosi
jej wlasność określana jako monotoniczność. W logice klasycznej, im wie֒ cej
wiemy, tym wie֒ cej możemy wywieść stosuja֒c wnioskowanie.

Logiki niemonotoniczne
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Dla odróżnienia, dowody w rachunku predykatów pierwszego rze֒ du maja֒
charakter lokalny. Jeśli np. szcześ
֒ liwie wybierzemy od razu wlaściwe przeslanki
to możemy uzyskać dowód w kilku krokach, nawet jeśli baza danych liczy
tysia֒ce faktów.
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W przeslance powyższej reguly wnioskowania mamy bowiem stwierdzenie, że
pewnej formuly nie da sie֒ udowodnić. To po pierwsze może być w ogóle
niemożliwe do stwierdzenia. Zaś aby znaleźć pozytywne potwierdzenie tego
faktu be֒ dzie na pewno konieczne przeprowadzenie globalnego wnioskowania na
calej bazie danych, bo inaczej trudno byloby stwierdzić, że czegoś nie da sie֒
udowodnić.

Pomijaja֒c ograniczenia wynikaja֒ce z odwolania do procedury dowodowej
w powyższej deﬁnicji, taka procedura nie be֒ dzie jednak ani efektywna
obliczeniowo, ani rozstrzygalna, ani nawet pólrozstrzygalna, jak procedury
dowodowe dla rachunku predykatów.

Logiki niemonotoniczne — jaka procedura dowodowa?

Metody oparte na logice — logiki niemonotoniczne

W tym celu niezbe֒ dna jest procedura dowodowa zdolna do efektywnego
(i automatycznego) dowodzenia twierdzeń w je֒ zyku predykatów rozszerzonym
o operator modalny M, zgodna z naste֒ puja֒ca֒ regula֒ wnioskowania:
Not(⊢ ¬p)
Mp

Jednak przy użyciu normalnych procedur nie możemy udowodnić zdolności do
latania Tweety:
M canﬂy(Tweety), canﬂy(Tweety)

Dla naste֒ puja֒cego zbioru faktów:
∆ = {bird(Tweety), bird(Sam), ostrich(Sam)}
możemy wywieść: ¬canﬂy(Sam)
zatem nie powinno nam sie֒ udać wyprowadzić:
M canﬂy(Sam)
ani
canﬂy(Sam)
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Metody oparte na logice — zastosowania

• dowodzenie twierdzeń w matematyce; pozwala poszukiwać dowodów
postulowanych twierdzeń, dla których nie udaje sie֒ znaleźć dowodu metoda֒
tradycyjna֒.

• projektowanie i weryﬁkacja cyfrowej elektroniki obliczeniowej, w tym
projektowanie ukladów VLSI,

• synteza i weryﬁkacja programów, inżynieria oprogramowania,
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Jednak w pewnych konkretnych zastosowaniach, w ograniczonych dziedzinach,
powyższe problemy maja֒ mniejsze znaczenie, i można skutecznie korzystać z tej
metodologii.
Do tych zastosowań należa֒:

Wymienione problemy z metodami opartymi na logice istotnie utrudniaja֒ ich
wykorzystanie jako platformy budowy inteligentnych agentów. Powszechnie
wykorzystywany w sztucznej inteligencji jest jedynie sam je֒ zyk logiki pierwszego
rze֒ du jako je֒ zyk zapisu faktów.

Zastosowanie metod opartych na logice

Metody oparte na logice — problemy

◦ uwzgle֒ dnienie informacji niepelnej prowadzi do wnioskowania
niemonotonicznego, którym ludzie posluguja֒ sie֒ sprawnie, podczas gdy
tradycyjna logika matematyczna jest ściśle monotoniczna

• wnioskowanie z użyciem informacji niepelnej i/lub niepewnej — inne
wyzwanie dla metod formalnych, jednak nieodzowne w dzialaniu czlowieka

◦ pojawia sie֒ tu problem tla (frame problem) — poza określeniem co sie֒
zmienilo, konieczne jest śledzenie tego co sie֒ nie zmienilo

• wnioskowanie z uwzgle֒ dnieniem zmian — rachunek sytuacji, logiki czasowe

• nierozstrzygalność i gödlowska niezupelność rachunku predykatów

• eksplozja kombinatoryczna procedury dowodowej — istnieja֒ strategie
usprawniaja֒ce, jednak niewiele pomagaja֒; jednocześnie trudno jest pola֒czyć
metody formalne z doste֒ pna֒ informacja֒ heurystyczna֒

Podejście logiczne do reprezentacji wiedzy i rozwia֒zywania problemów budzilo
swojego czasu wiele emocji i nadziei na budowe֒ wszechstronnych systemów
sztucznej inteligencji. Istnieja֒ jednak poważne przeszkody ograniczaja֒ce
zastosowanie tej metody do rozwia֒zywania problemów praktycznych:

Problemy z metodami opartymi na logice

