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1. fejezet - Bevezetés 

Utólag visszanézve a programozási nyelvekre, úgy tűnik, hogy a kezdeti magas szintű nyelvektől viszonylag 

egyenes út vezetett a ma általánosan használt nyelvekig. Nem igazán jelentene nagy törést egy informatikus 

hallgatónak a Fortran-C-Java útvonal. (A Java természetesen igény szerint lecserélhető C++-ra vagy C#-ra is.) 

Ezzel a tudással rendszerint nem jelent nagy feladatot egy új divatos nyelvet megtanulni, a jó képességű 

programozó napokon belül hatékonyan dolgozik PHP, Python, Basic és hasonló nyelveken. Az imperatív 

programozás a diákjaink vérévé vált, ezen keretek között magabiztosan mozognak. Teljesen más a helyzet, ha 

ezt a megszokott környezetet el kell hagyniuk. Ekkor már nincs semmilyen fogódzó: teljesen elveszett szinte 

minden diák. 

Napjainkban egyre nagyobb teret nyer a párhuzamos programozás utáni igény. Lassan eljutottunk oda, hogy a 

processzorok órajelét már nem igazán lehet megnövelni. Ezért a hardvergyártók a processzormagok számának 

növelésében látják a kiutat. Lassan már a mobiltelefonok processzorainál is általános lesz a többszörös mag. 

Viszont a több mag nem nem jelenti azt, hogy ugyanaz a program gyorsabban is fut le. A programozónak kell 

felkészíteni az általa fejlesztett programot, hogy a hardver lehetőségeit kihasználja. 

Míg imperatív programozás esetén a programozónak meg kell adnia, hogy a programja hogyan hajtsa végre az 

egyes utasírásokat, deklaratív programozásnál már csak a mit a kérdéses. A fordítás vagy értelmezés során a 

fordító/értelmező önállóan meghatározza a szükséges lépéseket, és azok sorrendjét, vagy a párhuzamos 

végrehajtás lehetőségét. Így a programozónak nem kell törődnie a párhuzamossággal sem, a fordító és futtató 

rendszer elintéz mindent. 

A deklaratív programozásnak több válfaja is ismert, leginkább a funkcionális és logikai irány az, mely az 

oktatásban helyet kap. Miután mindkettő teljesen más filozófiát igényel, mint a hallgatók által korábban 

megismert nyelvek, így csak az alapok elsajátításához, az új filozófiához idomuláshoz/adaptációhoz legalább 

egy-egy szemeszterre szükség van. Ennek megfelelően a Debreceni Egyetemen a Mesterséges intelligencia 

nyelvei kurzus csak a Prolog ismertetését vállalta fel eddig. Az ott gyűjtött tapasztalatok alapján készült el ez a 

jegyzet. 

Miután a logikai programozás igen egyszerű alapfogalmakkal dolgozik, a Prolog rendszerek pedig nagyon sok 

hasznos beépített eszközt tartalmaznak, ezt a nyelvet előszeretettel oktatják nem informatika szakos 

hallgatóknak, így például a nyelvészeknek. Másrészt a nyelv egyedisége sok tankönyvszerzőt megihletett, nagy 

számban találhatóak Prolog könyvek angol nyelven. Magyar nyelven is elérhető két jegyzet. Ásványi Tibor 

ELTE-s jegyzete igen részletesen tárgyalja a logikai programozás elméleti hátterét. Szeredi Péter jegyzete már 

közelebb áll a gyakorlathoz, ám Sicstus Prolog-ra alapozottsága miatt a debreceni diákok számára kevésbé 

ajánlott. Ennek megfelelően ez a jegyzet egyrészt az ingyen elérhető, és emiatt igen széles körben elterjedt SWI-

Prolog-ra támaszkodik a konkrét példáknál, másrészt próbál minél kevesebb elmélet felhasználásával minél 

szélesebb hallgatói kör számára bemutatni a logikai programozásban rejlő lehetőségeket. 

Reményeink szerint ez a jegyzet csak az első lépcsőfok, a logikai programozás iránt érdeklődő olvasóknak 

ajánljuk az itt megemlített, illetve a hivatkozásokban szereplő könyveket és jegyzeteket. 

Természetesen a logikai programozás elsajátítása csak egy jegyzet alapján nem lehetséges. Az eltérő filozófiai 

alapok miatt az önálló tanulás is nehézkes, a kezdő lépéseken nagyon nehezen jut túl az érdeklődő olvasó. 

Emiatt elkészült a Tankönyvtár keretében egy Prolog feladatgyűjtemény, melyben minden egyes feladatnak 

teljes egészében megadtuk a megoldását. 

A jegyzetben szereplő programlisták 15 év gyűjtésének és oktatásának eredményei. Néhány programlistát 

változtatás nélkül vettem át a hivatkozott könyvek valamelyikéből, vagy valamely Prolog-gal foglalkozó 

honlapról; míg másoknál magyarítottam az egyes azonosítókat; és biztos akad olyan is, mely teljesen tőlünk 

származik. 
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2. fejezet - Bemelegítés 

1. Elsőrendű logikai nyelv építőkövei 

A Prolog nyelv Alain_Colmeraue számítógépes nyelvész és kutatócsoportja munkájaként jött létre. Már a nyelv 

elnevezése is utal arra, hogy logika segítségével szeretnénk programot írni. A Prolog rendszer azt képes 

eldönteni, hogy előre megadott formulák halmazának egy adott formula (a célformula) logikai következménye-e 

vagy sem. Természetesen csak egy igen/nem válasszal nem jutnánk sokra, lehetőség van arra is, hogy a változók 

azon értékeit is megismerjük, melynél a célformula valóban következmény lesz. A Prolog az elsőrendű logikai 

nyelv egy részhalmazát használja, ezért idézzük fel az a logikai alapokat! 

Elsőrendű logikában a termek leírására változókat, konstansokat, és függvényszimbólumokat használtunk. 

• A változókat jellemzően az ábécé végéről származó kisbetűkkel jelöltük, pl. x, y, z. 

• A konstansok jelölésére az ábécé elején található kisbetűket, vagy konkrét számokat használtunk, mint 

például c vagy 0 (mint nulla). 

• A függvényszimbólumoknak vagy a hagyományosan használt szimbólumokat választottuk, mint például + és 

* az összeg és szorzat jelölésére, vagy szövegesen írtuk le a függvényt: anyja(). 

Ennek eredményeképp a bevezető logikai kurzusból megismert módon adhatunk meg termeket: anyja(p), 1+1. 

Atomi formulák készítéséhez predikátumszimbólumokat és termeket használtunk fel. Első látásra nem igazán 

fedezünk fel különbséget a függvényszimbólumok és predikátumszimbólumok ábrázolása között, mert utóbbi 

esetben is vagy a hagyományosan használt szimbólumokat (mint például < vagy =) vagy szövegesen leírt 

szavakat használunk: anya(). 

A predikátumokat nem szokás osztályozni, de mivel a gyakorlat alapján így könnyebben érthető, megteszem. A 

predikátum lehet egy tulajdonság, mikor valakiről vagy valamiről mondunk valamit: apa, férfi, prím vagy éppen 

főváros; illetve lehet reláció, amikor kettő vagy több kapcsolatáról beszélünk: apja, testvére, része vagy pedig 

nagyobb. 

Lássuk hogyan írhatunk le egy-egy konkrét állítást (pontosabban atomi formulát) 
 

Állítás Formula 

Ádám apa apa(Ádám) 

Ádám férfi férfi(Ádám) 

x prím prím(x) 

Bécs főváros főváros(Bécs) 

Ádám Béla apja apja(Béla,Ádám) 

Csaba és Cecília testvérek testvér(Csaba,Cecília) 

X valódi része az Y halmaznak része(X,Y) 

4+1 nagyobb mint 2*3 nagyobb(4+1,2*3) 

2. Prolog nyelv jelölései 

A Prolog igen hasonlít az elsőrendű logikai nyelvekhez, csupán kisebb eltérések vannak az írásmódban. Lássuk 

újra az egyes egységeket: 

2.1. Változók 

A Prologban a váltózó nagybetűvel, vagy aláhúzásjellel kezdődő jelsorozat. Például: X, Y332, _, _345. A 

változók az eddig megismert nyelvektől abban különböznek, hogy egy azonosító csak attól lesz változó, hogy 

nagybetűvel kezdődik. Megjegyezzük, hogy az aláhúzás jelet is nagybetűnek tekintjük a Prologban. Az 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alain_Colmerauer
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aláhúzással kezdődő azonosító lényegében helykitöltőnek tekinthető, az értékét a programunkban nem 

használhatjuk fel. 

2.2. Konstansok 

A logika egyes megközelítéseiben (legalábbis bevezető szinten) használják a típusokat, míg másokban nem. A 

Prolog a hagyományos értelemben nem típusos nyelv, viszont az egyes kifejezéseknek, így a konstansoknak van 

típusuk. Ennek alapján a következő konstansokról beszélhetünk: 

számkonstans 
Ezek a más programnyelvekből már megismert konstansok, mint például: 42, 3.14159. 

aposztrófok közti karaktersorozat 
Ha valamely konstansban ékezetes betűt, vagy esetleg szóközt, írásjelet szeretnénk használni, akkor azt 

aposztrófok közé kell tenni: 'II. Ulászló'. Figyeljünk arra, hogy ne idézőjelet használjunk, mert annak más 

szerep jutott a Prologban! 

azonosító 
Ahogy a korábbi nyelvekben a változók, függvények, eljárások, paraméterek, osztályok, esetleg címkék 

jelölésére azonosítókat használtunk, erre a Prologban is lehetőség van, hasonlóképpen betűvel kezdődő és 

betűvel/számmal folytatódó karaktersorozatról van szó. Viszont mivel a nagybetűvel kezdődő azonosítók a 

változók jelölésére lettek felhasználva, a kisbetűvel kezdődő azonosítók jelölhetnek egy-egy konstans 

értéket: bela, ausztria, nemecsekErno. Ahogy az előbbi példákból is látható, kicsit szerencsétlen 

megközelítés pár esetben a kisbetűs kezdés. Másrészt egy-egy ilyen azonosító más szerepben jelölhet 

predikátumot, vagy függvényt is! 

üres lista 
A Prolog elsődleges adattárolási eszköze a lista, melyből az üres lista konstansnak tekintendő: []. 

2.3. Függvényszimbólumok 

A Prolog mintaillesztési módszere sok, más programnyelveken szocializálódott programozó számára szolgál 

meglepetésekkel. Például könnyedén lehet eltérő argumentumszámú predikátumokat definiálni, ahol nem 

alapértelmezett értékekkel lépünk az egyikből a másikba. Ennek megfelelően csak az azonosítóval nem tudjuk 

azonosítani az adott predikátumot, szükség van az argumentumok számára is. E párost egy perjel segítségével 

ábrázoljuk, épp úgy ahogy az API dokumentációban is megjelennek. Ezt a konvenciót alkalmazzuk a 

függvények ismertetésénél is. 

Egy függvényt jelölhet a megszokott szimbólum (+/2 - összeadás), vagy egy betűkből álló név is, mint gcd/2 

(legnagyobb közös osztó) vagy abs/1 (abszolút-érték). 

A termek összeállításakor használhatjuk a megszokott infix jelölést: 1+2, vagy a prefix jelölést is: +(1,2). 

2.4. Predikátumszimbólumok 

A függvényszimbólumoknál leírtak itt is igazak, pár beépített predikátumot speciális jel jelöl: >/2 (nagyobb), 

míg a többit, illetve a felhasználó által definiáltat egy-egy azonosító: father/1, (apa) father/2 (apja), 

nem_nulla/1. Az előbbi példa bemutatta, hogy a father azonosító két különböző predikátumot is jelölhet. A 

predikátumok leírásakor is adott a lehetőség a megszokott prefix jelölés helyett az infix jelölés használatára, 

ahogy azt majd látni fogjuk a 11-dik fejezetben, másrészt predikátumot lehet függvényként használni, ahogy azt 

az SWI-Prolog súgójának 4.26 fejezete bemutatja. Viszont nem szükséges élni ezekkel a lehetőségekkel, ha nem 

indokolt, a jegyzetben kerüljük a használatukat. 

3. Logikai program 

Ahhoz, hogy állításokat fogalmazzunk meg, szükség van az állításokban szereplő objektumok leírására, melyet 

a termekkel oldhatunk meg. Ez a logikában megismert definíciókhoz hasonlóan jól formált, objektumot jelölő 

karaktersorozatot jelent: lehet változó, konstans, illetve megfelelően feltöltött függvényszimbólum: abel, 

'VIII. György', 3.14, sin(X)+2. 
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Az atomi formulák ezek után állításokat jelölő, jól formált karaktersorozatok lesznek: a predikátumot 

(tulajdonság vagy reláció) megfelelő számú termmel kell feltölteni: fovarosa(ausztria,becs), 

magas(tudor), X>Y*Z. 

3.1. Tény 

Az állításaink lehetnek egyszerűek, illetve összetettek. Az egyszerű állításokat tényeknek nevezzük, és ezek leírt 

formájukban atomi formulák: prim(2). prim(2+2). prim(X). 

Viszont a leírt állítás, és a mögöttes tartalom elválik egymástól. Ugyanis ha az atomi formula változót tartalmaz, 

akkor oda kell gondolni egy univerzális kvantort arra a változóra. Ezek szerint sorra azt állítottuk az előbb, hogy 

2 prím, majd 2+2 prím, végül azt, hogy Minden szám prím. 

A Prolog esetén a pont jelenti az adott formula, vagy majd parancs lezárását. Ez az, amit a Prologgal ismerkedő 

több tucatszor is elvét. Ezért hibajelzés esetén elsőként a lezáró pontok hiányát ellenőrizzük! 

3.2. Szabály 

Annak érdekében, hogy a Prolog keletkezésekor (még a hetvenes években) hatékony programok születhessenek, 

nem tették lehetővé bármilyen állítás használatát. Logikai előtanulmányainkból tudhatjuk, hogy 

programjainkban nem szerepelhetnének tetszőleges elsőrendű formulák, mert teljes általánosságban az 

elsőrendű logika eldönthetetlen. A hatékonyság miatt csak Horn-klózok szerepelhetnek a Prolog programokban. 

Ezek az előbb említett tények mellett jelölhetnek szabályokat is, melyek a hétköznapi értelemben használt 

szabályokhoz hasonlítanak. Egy szabály ha-akkor alakú, ahol a feltétel akár több részből is áll. Például ha Ádám 

Béla apja és Béla Csaba apja, akkor mindenki számára világos, hogy Ádám Csaba nagyapja. Ezt természetesen 

nem csak erre a három személyre igaz, hanem bármely három személyre, így ha X az Y apja, és Y a Z apja, 

akkor X a Z nagyapja lesz a szabályunk. A Prolog különlegessége, hogy nem ebben a sorrendben adjuk meg a 

szabályokat, hanem fordított irányban, azaz a szabályunk a következőképp lesz kiforgatva: ahhoz hogy X a Z 

nagyapja legyen, elegendő, ha van egy olyan Y, melyre X az Y apja, és Y a Z apja. Természetesen ez továbbra is 

igaz bármely X és Z esetén. A szabály következmény részét kell elsőként leírnunk, melyet a :- karaktersorozat 

követ, majd a feltételek felsorolása, vesszővel elválasztva: 

nagyapja(Nagyapa,Unoka):- 

  apja(Nagyapa,Apa), 

  apja(Apa,Unoka). 

Javaslom mindenkinek, hogy a tényekben és a szabályokban az X, Y és Z jellegű változók helyett beszédes 

elnevezéseket használjon, ahogy mi is tettük az előző példában. 

A figyelmes olvasóban felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet az, hogy ez az állítás minden Nagyapára, és 

minden Unokára igaz, viszont az Apa esetén csak a létezést kértük. A szabály valójában egy implikáció, ahol az 

Apa csak az előtagban szerepel, és a megfogalmazás szerint egzisztenciális kvantorral kötött. Ennek a 

kvantornak a hatásköre az implikáció előtagja. Ha ezt a kvantort a kiemelési szabállyal az egész implikációra 

kiterjesztjük, akkor az egzisztenciális kvantorból univerzális lesz, azaz a formulában leírt összes változó tényleg 

univerzális kvantorral kötött. 

A figyelmes olvasó figyelmeztethetné a szerzőt arra is, hogy az anyai nagyapa nem fér bele ebbe a definícióba. 

Igen, ez így igaz: ez a szabály csak az apai nagyapát írja le. Még egy másik, hasonló szabályt kell megadni, ahol 

Apa helyett Anya szerepel, és az utolsó sorban apja helyett anyja. A modern Prolog rendszerek elvárják, hogy 

az ilyen alternatív szabályok egymást kövessék a forrásban, ezzel is csökkentve az elgépelésből származó 

hibalehetőségeket. 

A Prolog terminológia eme alternatív tények és szabályok összességét nevezi predikátumnak. Ez összhangban 

van a logikai értelmezéssel, mert egy adott relációt vagy tulajdonságot adunk meg több lépésben. 

Íratlan hagyomány, hogy a szabályokat úgy adjuk meg a szövegszerkesztőben, hogy minden egyes sor csak egy 

atomi formulát tartalmaz, és a feltételek sorait (két szóközzel) beljebb kezdjük. A jegyzetben néha ettől a 

szabálytól eltérünk, hogy a jegyzetet kinyomtatni kívánó olvasók kedvében járjunk. 

3.3. Kérdés 
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Ezek után már csak működésre kellene fogni a logikai programot. Ehhez kérdéseket kell feltenni a rendszernek. 

Ez a kérdés egy atomi formula, vagy atomi formulák konjunkciója. Ha változó szerepel a kérdésben, az 

egzisztenciális kvantorral lesz kötve. Lássunk két ilyen kérdést! 

?- prim(4). 

?- prim(X), 4 is X. 

A ?- a Prolog rendszer promptja, nekünk csak az azt követő részt kell begépelnünk. Ha már a rendszer 

tudomására hoztuk a prím(2+2) tényt, akkor minden matematikai tudásunk ellenére arra a válaszra várunk, 

hogy Igen, de helyette azt kapjuk, hogy nem. A Prolog mintaillesztése átvert minket, ugyanis számára a 2+2 

nem ugyanaz, mint a 4. A második kérdésben a mintaillesztés mellett számolás is szerepel, és így valóban a várt 

válaszhoz jutunk. Erről részletesebben az 5. fejezetben szólunk. 

Bármilyen meglepő, de ezzel a Prolog alapjait megismertük, mert programfuttatásra csak ez az egy 

lehetőségünk van: kérdések megválaszoltatása. 

4. SWI-Prolog 

A jegyzetben, illetve a hozzá kapcsolódó feladatgyűjteményben szereplő példák kipróbálására az SWI-Prolog 

rendszert ajánljuk, amely ingyenes létére igen komplex rendszer, és tartalmazza mindazt, amire szükségünk 

lehet az ismerkedés során. Rendesen telepített Windows rendszeren elegendő a .pl kiterjesztésű fájl ikonjára 

kattintani, erre elindul a Prolog rendszer és betölti ezt a fájlt. Mindaz, aki más rendszeren használja, vagy 

billentyű virtuóz, használhatja az alábbi parancssort, illetve az már elindított Prolog rendszernél használhatja az 

azt követő parancssorozatot. Az alábbi példáinkban a load.pl fájl tartalmazza a betöltendő programot, melyben 

az elindítandó predikátum a go. A Prolog rendszeren belül kiterjesztés nélkül is megadhatjuk a fájl nevét, vagy 

pedig a teljes nevet aposztrófok közé kell tenni. A hagyományos Prolog kiterjesztés a .pl, ám mivel ez 

megegyezik a Perl programok kiterjesztésével, néha bonyodalmat okoz; ezért néha szokás más kiterjesztést 

választani. 

2.1. ábra - Karakteres felület Linux alatt 

 

A grafikus fejlesztői környezet File menüjében a Consult menüponttal is megadhatjuk a fájl nevét. A halt 

parancs a rendszer elhagyására szolgál, kiváltható Ctrl+D-vel is. 

pl -s load.pl -g go -t halt 

Ugyanezt elindított rendszer esetén a következő parancsokkal érhetjük el: 

?- [load]. 

?- go. 

?- halt. 

A ?- továbbra is a Prolog rendszer promptját jelöli, azt nem kell beírni. 

4.1. Súgó 
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Az SWI-Prolog beépített súgóval rendelkezik, csak a megfelelő kulcsszót, vagy a kézikönyv adott fejezetének 

számát kell megadnunk. Az apropos segítségével kereshetünk a súgón belül. Az explain adatszerkezetek 

megmagyarázására szolgál. Lássunk pár konkrét alkalmazást: 

2.1. táblázat - Súgó parancsai 
 

Parancs Alkalmazás Eredmény 

help/1 help(help). Megadja a help parancs súgóját. 

apropos/1 apropos(help). Felsorolja azokat a parancsokat és kézikönyvfejezeteket, 

melyek tartalmazzák a help szót. 

explain/1 explain([]). Megadja, hogy [] egy üres lista. 

Mint ahogy az az alábbi képen látható, a grafikus súgó esetén könnyedén lehet böngészni az egyes 

bejegyzéseket. Karakteres felület esetén az előbbi táblázatban szereplő parancsokat kell használni újra és újra. 

2.2. ábra - Grafikus sugó Linux alatt 

 

4.2. CLI 

A Unix világából sokak számára ismerős lehet a command history. Ez itt is megtalálható, sőt más rendszerekhez 

hasonlóan a TAB kiegészíti a parancsokat. Ha valaki intenzívebben használja a rendszert, sok időt megtakaríthat 

ezek használatával. Továbbá érdemes megpróbálni használni a kurzormozgató nyilakat is a korábbi parancsok 

ismételt megadására, bár ez nem minden esetben működik, jellemzően a terminál beállításainak hiányosságai 

miatt. Az alábbi parancsok használata előtt érdemes kiadni a set_prolog_flag(history,50) parancsot (lásd 

help(2-7)). 

2.2. táblázat - A korábban kiadott parancsok újbóli felhasználásának parancsai 
 

Parancs Jelentés 
!h. parancssori help 
!!. utolsó parancs újra 

!n. n-dik parancs újra 
!string. string kezdetű parancs újra 
h. korábban kiadott parancsok listája 

4.3. Programszöveg-szerkesztés 
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Rendszerint ritkán sikerül elsőre tökéletesen megírni a programot. Tesztelés után szerkeszteni kell. Megszokott 

módszer, hogy egy kézreálló külső szövegszerkesztővel átírjuk a forrást, és a File menü Reload... menüpontjával 

újra beolvassuk, és ezzel frissítjük a régebbi definíciókat. Ennél kicsit talán gyorsabb a make parancsot 

használni! Használható még szerkesztésre az edit/1 parancs, illetve a rendszer mellé adott PceEmacs (lásd 

help(3-4)). Ez utóbbit azért tudom javasolni, mert Prologban íródott, és igen jól ismeri a Prolog nyelvet, így 

már a program gépelése közben is mutatja azokat a hibákat, melyeket betöltve a rendszerbe, a hibaüzenetek 

alapján újra átlépnénk a szerkesztőbe, majd javítanánk, frissítenénk újra és újra. Az elgépeléseket/hibákat 

rendszerint más külső szövegszerkesztők nem ismerik fel. 

2.3. ábra - Beépített szövegszerkesztő 

 

Mióta egyre nagyobbra nőttek a programok, szükség van, hogy átláthassuk a program szerkezetét; lássuk, hogy 

a különböző részek hol hivatkoznak egymásra, mi van az egyes fájlokban. Erre a feladatra különféle eszközök 

terjedtek el az egyes programnyelvek esetén, és természetesen az Swi-Prolog is tartalmaz párat (lásd gxref és 

Prolog navigátor). A legfontosabbról -- hogyan lehet követni a program futását -- most nem esett szó, erről a 6. 

fejezetben bővebben szólunk. 

5. Feladatok 

1. Telepítse az SWI-Prolog rendszert! Ha erre nincs lehetősége, installálja egy pendrive-ra a hordozható verziót! 

2. A Prolog feladatgyűjtemény első fejezetében szereplő példaprogramrészleteket másolja át egy pl 

kiterjesztésű szövegfájlba, majd ezt töltse be a Prolog rendszerbe! Tegyen fel kérdéseket az ott 

megfogalmazott családi kapcsolatokról: 

• Blanka szülője András? 

• Endre szülője Blanka? 

• Blanka kinek a szülője? 

• Ki szülője Beátának? 

3. A Prolog feladatgyűjtemény első fejezetében szereplő családfát írja át úgy, hogy apja/2 és anyja/2 

predikátumokat használjon a szuloje/2, ferfi/2 és no/2 predikátumok helyett. 

4. Az előző feladat megoldására alapozva oldja meg a Prolog feladatgyűjtemény első fejezetének feladatait, és 

hasonlítsa össze a megoldásait az ott megadottakkal! 

http://www.swi-prolog.org/
http://portableapps.com/apps/development/swi-prolog_portable
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3. fejezet - Listák 

A leggyakrabban oktatott programnyelvek esetén az elsődleges összetett adatszerkezet a tömb. Néhány 

programnyelv ennél megáll, és nincs más eszközünk; míg más esetben lehetőség van rekordok létrehozására is, 

ekkor akár tömbökből álló rekord, vagy rekordokból álló tömb is létrehozható. Sőt ezeket még tovább 

kombinálhatjuk. Néhány nyelv ennél egyszerűbb utat választott, itt az alap adatszerkezet a lista. Az első ilyen 

nyelv a Lisp volt, és több mint ötven év alatt ott nem is volt szükség másra. Több más programnyelv is átvette a 

lista adatszerkezetet. Míg egyeseknél ez az egyik lehetőség a sok közül (pl Python), a Prolognál alapvetően csak 

ezzel az adatszerkezettel számolhatunk. Egyszerűbb esetben létrehozhatunk rekordokat szinte bármely 

elválasztó jellel: 1/2, 1:2, stb.; de bonyolultabb adatszerkezetekre a Prolog kánon is csak listákat használ. 

A láncolt lista egy mindenki által ismert megvalósítás (és nem adatszerkezet). Erre gondolva könnyedén 

elsajátíthatjuk a lista adatszerkezetet. Ami fontos, hogy a lista egy kivételtől eltekintve egy fejből és farokból áll. 

A fej lehet egy egyszerű konstans is, de szerepelhet itt bármilyen bonyolult adat is. A lista farka viszont 

mindenképpen egy lista. Az egyáltalán nincs kizárva, hogy ez a lista a már ismert üres lista ( [] ), így a lista 

pontosan egy elemet tartalmaz. 

3.1. ábra - A listát legegyszerűbb láncolt listaként elképzelni, noha valójában egy bináris 

fáról van szó 

 

Az előbb említett kivétel az üres lista, mert ekkor nem beszélhetünk se fejéről, se farkáról a listának. A listát 

hagyományosan ábrázolhatjuk a fej és farok párosaként. Ekkor a zárójelbe zárt fejet és farkat egy vessző 

választja el, míg a zárójel előtt egy pont jelzi a párost. Igen fárasztó ezzel a módszerrel ábrázolni egy tíz- vagy 

több elemű listát, ezért elterjedt az az alternatív jelölés, hogy a lista elemeit szögletes zárójelek között, vesszővel 

elválasztva adjuk meg. 

Igen gyakran külön szeretnénk hivatkozni a lista fejére, és a farkára is. A szögletes zárójeles jelölés esetén ekkor 

két változót kell a szögletes zárójelek között szerepeltetni, melyeket egy függőleges vonallal választunk el 

egymástól. A lista két első elemének leválasztása/megadása történhet két lépésben is: [a|[b|F]], ám mindezt 

megadhatjuk egyszerűbben is: [a,b|F]. 

3.1. táblázat - Lista jelölése 
 

Lista Hagyományos jelölés Standard jelölés 

X fejű, F farkú lista .(X|F) [X|F] 

egyelemű lista .(a,[]) [a] 

kételemű lista .(a,.(b,[])) [a,b] 

háromelemű lista .(a,.(b,.(c,[]))) [a,b,c] 

1. Lista eleme 
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Lássunk pár egyszerűbb definíciót, hogy megismerkedjünk a Prolog rekurzív definícióival! Egy elem akkor 

lehet egy lista eleme, ha annak fejében, vagy farkában szerepel. Ennek megfelelően két állítást kell 

megfogalmaznunk. Az, hogy a lista feje eleme a listának, egy egyszerű tény. Mivel a lista többi része számunkra 

érdektelen ebben az esetben, így azt egy aláhúzás jellel jelöltük. Ez egyrészt segít a program olvasójának, hogy 

valóban csak a fontos részleteket lássa (ezért ez egy követésre méltó módszer), másrészt az SWI-Prolog 

felkészült az elgépelésekre, és azt, hogy egy tényben vagy egy szabályban egy változónak csak egy előfordulása 

van, elgépelésként valószínűsíti. A programot végrehajtja, de figyelmezteti a felhasználót az esetleges hibára. 

A másik esetben az adott elem a lista farkának eleme. Ezzel rekurzívan hivatkozunk egy egyszerűbb esetre, mert 

a lista farka rövidebb lesz a listánál. A második esetben a lista feje lesz érdektelen számunkra, és most ezt 

jelöljük aláhúzásjellel. 

eleme(X,[X|_]). 

eleme(X,[_|L]):- 

  eleme(X,L). 

Eme program végrehajtása során, ha például ?- eleme(b,[a,b,c]). a kérdés, akkor az SWI-Prolog (mint más 

jelenleg széles körben használt Prolog rendszer) az első lehetőséggel, a ténnyel kezd. Mivel a lista fejében nem a 

keresett elem található, így másodjára már a szabályt próbálja alkalmazni. Ehhez a ?- eleme(b,[b,c]). lépést 

kell végrehajtania. Miután ez is egy hasonló lekérdezés, először az új lista fejében keresi az elemet, és meg is 

találja. A végrehajtás sikeres volt, így ezt jelezve a rendszer true -t ír ki. 

Prolog esetén kihasználhatjuk, hogy a végrehajtás során a rendszer a tényeket és a szabályokat a forrásban 

megadott sorrendben próbálja ki. Viszont léteznek a Prolog mintájára kifejlesztett rendszerek, melyek nem 

követik ezen konvenciót. Ekkor elvárás, hogy a tények és szabályok egy feltétellel (guard) kezdődjenek, amely 

kizárja hogy ugyanazon predikátum több ténye és szabálya is alkalmazható legyen. Az előbbi program esetén a 

szabály feltétele az lehetne, hogy a lista feje különbözik az első paramétertől. 

Ha a kérdés eredetileg ?- eleme(d,[a,b,c]). lett volna, akkor sorra meg kellett volna válaszolnia a 

rendszernek az ?- eleme(b,[b,c])., ?- eleme(b,[c]). és ?- eleme(b,[]). kérdéseket. Mivel a legutolsó 

esetben nincs a listának se feje, se farka, így se a tényt, se a szabályt nem tudjuk alkalmazni. Tehát sikertelen 

volt a végrehajtás, és ezt a false kiírás jelzi. 

Lehetőség van a kérdésben változót is szerepeltetni. A ?- eleme(X,[a,b,c]). kérdést feltéve a rendszer az 

első lehetőséggel kezdve a tényt találja meg, és az X változónak az a értéket tudja adni. Ezt ki is írja a rendszer: 

X = a, de nem kapjuk vissza a promptot. Enter lenyomására megkaphatjuk ezt is, de ennél sokkal érdekesebb a 

; használata, mert ekkor a Prolog visszatér a kereséshez, és a szabály alapján a ?- eleme(X,[b,c]). kérdést 

próbálja megoldani, melynek eredményeképpen eljut az X = b megoldáshoz. Újabb pontosvessző használatával 

a harmadik megoldást is megkapjuk, és a prompt megjelenítésével a rendszer tudomásunkra hozza, hogy nincs 

további megoldás. Bonyolultabb esetekben a rendszer nem látja előre, hogy nincs újabb megoldás, és ekkor ez 

utolsó megoldást követő keresés végén a rendszer újra false kiírásával jelzi, hogy nem talált (további) 

megoldást. 

Fordítva is fel lehet tenni a kérdést: ?- eleme(a,X). Ekkor a gép által kiírtakat kicsit egyszerűsítve X = 

[a|_], X = [_, a|_], X = [_, _, a|_], X = [_, _, _, a|_] stb. megoldást kapunk, jelezve, hogy 

előfordulhat egy tetszőleges farkú listában, melynek a feje a, vagy lehet egy tetszőleges lista második eleme, 

stb. Mivel ezeknek a válaszoknak nincs sok gyakorlati hasznuk, ritkán szokás alkalmazni. 

Vannak esetek, amikor érdemes úgy megfogalmazni a predikátumot, hogy azt több módon is felhasználhassuk. 

Viszont ez az általános megközelítés rendszerint a hatékonyság kárára megy. Emiatt a gyakorlatban az egyes 

predikátumoknál rendszerint van egy szándékolt irányú végrehajtás. Ezt a predikátum dokumentációja 

rendszerint tartalmazza. Az elterjedt jelölés szerint a + jel előzi meg az értékkel rendelkező, a - jel a hívás 

időpontjában értékkel nem rendelkező változókat, és a ? azokat a változókat, melyek lehetnek ilyenek és 

olyanok is. Esetünkben eleme(?X,+L) lehet a predikátum dokumentációs kódja. Ezt a predikátumot megelőző 

megjegyzésben szerepeltetjük. A megjegyzések lehetnek C és TeX stílusúak. 

2. Listák összefűzése 

Listák manipulálásának egyik jellemző esete a listák összefűzése. Az előzőekből láttuk, hogy listának a fejéhez 

tudunk a legegyszerűbben hozzáférni. A lista végéhez csak úgy jutunk el, ha végigmegyünk a teljes listán. 

Gondoljunk erre úgy, mint a gyöngyfűzésre, mikor a szüleink a madzag végére egy görcsöt kötöttek, hogy 
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hulljanak le a gyöngyök. A görcstől legtávolabb lévő gyöngyöt könnyedén levettük, de a görcs melletti 

levételéhez az összes gyöngyöt le kellett venni a madzagról. 

Tegyük fel, hogy van két ilyen gyöngyfüzérünk, melyet az egyik madzagra szeretnénk átrakni, úgy hogy a 

sorrend megmaradjon. Ha az Xs füzér madzagjára raknánk az Ys füzér gyöngyeit egyesével, akkor minden 

esetben le kellene venni az Xs füzér összes gyöngyét, valamint már az átrakott Ysgyöngyöket, hogy mögé 

pakolhassunk egy gyöngyöt az Ys-ből. Mivel egyszerre csak egy gyöngyöt mozgathatunk, így a munkánk 

négyzetes bonyolultságú lesz. 

3.2. ábra - Az összefűzés során a gyöngyök egymás közti sorrendje nem változik meg. 

 

[kép] 

Ha viszont az Xs füzér gyöngyeit szeretnénk átrakni az Ys füzér gyöngyei elé, akkor jóval kevesebb munkával 

megoldhatjuk. A módszerünk rekurzívan megfogalmazva a következő lesz: vegyük le az első füzérről az X 

gyöngyöt, rakjuk el egy olyan helyre, ahol nem veszítjük el, majd rekurzív módon fűzzük fel az Xs füzér 

maradék gyöngyeit az Ys füzér elé, és ha ezzel elkészültünk az első gyöngyöt is helyére rakhatjuk. Ezzel a 

munkánk már lineárisra egyszerűsödött. Természetesen ha az első füzéren nincs gyöngy, akkor kész is vagyunk, 

a második füzér (Ys) lesz a végeredmény is. Ha az Xs és a Ys füzérek egybefűzésével kapjuk a Zs gyöngysort, a 

teljes gyöngysor az [X|Zs] lesz. 

%osszefuz(+Xs,+Ys,?Zs) 

osszefuz([],Ys,Ys). 

osszefuz([X|Xs],Ys,[X|Zs]):- 

  osszefuz(Xs,Ys,Zs). 

3.3. ábra - Az összefűzés rekurzív megoldása 

 

3. Lista megfordítása 

Nézzük meg, hogy hogyan lehetne egy listát megfordítani! A legegyszerűbb eset most is az, ha a lista üres. 

Ellenkező esetben ha a lista farkát már megfordítottuk, akkor csak utána kell írni a lista fejét, és kész is 

vagyunk. Ez nem volt igazán nehéz, de nézzük, mennyi munkával jár mindez! Az összefűzés során a 

megfordított listát teljesen szét kell szedni, majd újra felépíteni. Ez arányos a lista hosszával. Ezeket összegezve 

a lista hosszának négyzetével arányos mennyiséget kapunk. 
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3.4. ábra - Naív lista megfordítása az összefűzés felhasználásával 

 

%fordit(+L,?R) 

fordit([],[]). 

fordit([X|Xs],Zs):- 

  fordit(Xs,Ys), 

  osszefuz(Ys,[X],Zs). 

Nincs ennél jobb módszer? 

A megszokott programnyelveken az ember egy új változót használna a lista már ismert részének (vagy annak 

megfordítottjának) tárolására. MI is ezt tesszük, így a kétargumentumú predikátum helyett egy 

háromargumentumút használunk. A második argumentum nem lesz más, a már megismert listarész 

megfordítása. Egyértelmű, hogy kezdetben ez üres lista lesz. Ha pedig a megfordítandó listát teljes mértékben 

megismertük (mert elfogyott), akkor a második lista már a teljes megfordított listát tartalmazza, így ez lesz a 

visszaadott paraméter. Az általános esetben a megfordítandó lista fejét kell a második listához fejként illeszteni. 

Ezt a második változót (Acc) nevezzük akkumulátorváltozónak, mert akkumulálja az egyes értékeket. 

3.5. ábra - Összefűzés segédváltozó alkalmazásával 

 

fordit1(Xs,Ys):- 

  fordit1(Xs,[],Ys). 

fordit1([],Ys,Ys). 

fordit1([X|Xs],Acc,Ys):- 

  fordit1(Xs,[X|Acc],Ys). 

 

4. Lista utolsó eleme 

Tekintsük a lista utolsó elemének predikátumát! A legegyszerűbb esetben a lista egyelemű. Bonyolultabb 

esetben a lista utolsó eleme a lista farkának utolsó eleme. Ez matematikailag rendben is van. 

%utolso(+L,?X) 

utolso([X],X). 
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utolso([_|F],Y):- 

  utolso(F,Y). 

Viszont ha futtatja az ember a programot, a válasz után nem kapjuk vissza a promptot, jelezve, hogy esetleg van 

több megoldás is. Viszont mindenki számára világos, hogy egy lista utolsó eleme egyértelműen meghatározott. 

Miért nem világos ez a Prolog számára? Ha a Prolog számára két vagy több alternatíva adott, melyből nem tud 

egyértelműen választani, akkor megpróbálkozik az egyikkel, és könyvjelzőzi az adott helyet, hogy sikertelenség, 

vagy további megoldás keresése esetén ide visszataláljon és a többi lehetőséget is megpróbálhassa. Esetünkben a 

tény és a szabály első paramétere egy-egy lista, amely akár egybe is eshet, ha az F egy üres lista. Mi persze 

tudjuk, hogy ez nem fordulhat elő, mert üres lista utolsó eleméről nem lehet beszélni. Így a kérdés feltevésekor a 

rendszer végigmegy a teljes listán, és minden eleménél elhelyez egy könyvjelzőt, melyhez végül visszatér, azaz 

a listán kétszer megy végig, egyszer előre, egyszer visszafele. 

Ha el tudnánk választani a két esetet, akkor tudná a rendszer, hogy nem kell visszajönni a listán, így kétszeresére 

gyorsulhatna a megoldás. Ezt például egy akkumulátorváltozó használatával érhetjük el. A 6. fejezetben 

ismertetünk majd egy másik módszert is, ám a kettő közül az itt ismertetettet ajánljuk. 

A javított módszer esetén az akkumulátorváltozó a legutóbb látott elemet fogja tartalmazni. Kezdésként a lista 

feje kerül ide. Ha a lista kiürült, akkor ez a tárolt érték adja meg a választ. Más esetben a lista vége még odébb 

van, ezért felejtsük el a tárolt elemet, a mostani fejet tároljuk, és haladjunk tovább rekurzívan! Az utóbbi két 

tény és szabály már nem lesz egymás alternatívája, mivel az egyikben egy üres lista, míg a másikban egy fejjel 

rendelkező (tehát biztos nem üres) lista szerepel. Természetesen a kezdeti két paraméter alapján tudjuk a 

segédpredikátumhoz szükséges három paramétert megadni 

utolso1([X|F],Y):- 

  utolso1(F,X,Y). 

utolso1([],Y,Y). 

utolso1([X|F],_,Y):- 

  utolso1(F,X,Y). 

Az utolsó elem predikátumának első megvalósítása általános rekurziót használt, míg a második megvalósítása 

már farokrekurziót. Mivel általános rekurzió esetén tárolni kell a hívási láncot, ez költséget jelent a 

végrehajtásnál. A farokrekurzió a funkcionális nyelveknél elterjedt optimalizációs módszer, melynél a rekurzív 

hívásnál nem foglal feleslegesen tárhelyet a lokális változók tárolására. Alapvetően két tulajdonságnak kell 

teljesülni: a rekurzív hívás a szabály utolsó lépése/predikátuma legyen, és a szabálynak ne legyen alternatívája. 

Miután a farokrekurzió ennyire előnyös, érdemes minden egyes predikátumot így megfogalmazni, ha lehetséges. 

5. Kezdő-, végszelet és részlista 

Néha szükség lehet a lista valamely részének kiemelésére. Ehhez először definiáljuk a lista kezdő- és 

végszeletének fogalmat, majd ennek segítségével több módszert is megadunk részlista készítésére. 

Az nyilvánvaló, hogy az üres lista minden egyes lista kezdőszelete. Egy nem üres kezdőszeletnél pedig 

megkerülhetetlen, hogy a kezdőszelet és a lista is ugyanazzal az elemmel kezdődjön; másrészt a maradék 

kezdőszeletnek kezdőszeletének kell lennie a maradék listának: 

% prefix(?L1,+L2)  

prefix([],Ys). 

prefix([X|Xs],[X|Ys]):- 

  prefix(Xs,Ys). 

Ha végszeletről beszélünk, itt is szóba jöhetne az üres lista, mint minden lista végszelete. Viszont mivel nehéz 

hozzáférni a lista végéhez, másképp, másik irányból haladva fogalmazzuk meg a triviális esetet: a lista 

önmagának végszelete. Ha az eredeti lista elejéről újabb és újabb elemeket hagyunk el, továbbra is végszeleteket 

kapunk. 

% suffix(-L1,+L2)  

suffix(Xs,Xs). 

suffix(Xs,[_|Ys]):- 

  suffix(Xs,Ys). 

Ha már egy listáról le tudjuk választani kezdő- és végszeleteit, akkor könnyedén generálhatjuk a részlistáit. 

Egyik lehetőség valamely kezdőszeletének egy végszeletét venni: 
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%reszlista1(-Xs,+Ys) 

reszlista1(Xs,Ys):- 

  prefix(Ps,Ys), 

  suffix(Xs,Ps). 

Másik lehetőség az eredeti lista valamely végszeletének egy kezdőszeletét venni: 

%reszlista2(-Xs,+Ys) 

reszlista2(Xs,Ys):-  

  prefix(Xs,Ss), 

  suffix(Ss,Ys). 

Adott az a lehetőség is, hogy a suffix programját átírva a tény helyett egy szabályt alkalmazzunk, mely a lista 

kezdőszeletét szolgáltatja eredményként. Így végeredményben az előző predikátumhoz hasonlóan a végszeletek 

kezdőszeleteit adja vissza a program. 

reszlista3(Xs,Ys):- 

  prefix(Xs,Ys). 

reszlista3(Xs,[_|Ys]):- 

  reszlista3(Xs,Ys). 

Habár a listák összefűzése predikátumot valóban listák összefűzésére szántuk, lehetőség van fordított irányban 

is alkalmazni, egy listának két részlistára való felbontására. Ennek segítségével az eredeti listának úgy kapjuk 

meg egy részlistáját, hogy leválasztjuk egy kezdő- majd egy végszeletét (reszlista4), vagy előbb a végszeletét 

és majd a kezdőszeletét (reszlista5): 

%reszlista4(-Xs,+Ys) 

reszlista4(Xs,AsXsBs):- 

  osszefuz(As,XsBs,AsXsBs), 

  osszefuz(Xs,Bs,XsBs). 

 

reszlista5(Xs,AsXsBs):- 

  osszefuz(AsXs,Bs,AsXsBs), 

  osszefuz(As,Xs,AsXs). 

6. Listaelemek törlése 

A listát módosító műveletek közül tekintsük most a törlő műveleteket. Természetesen több lehetőségünk is van. 

Egyikben töröljük a kijelölt elem első előfordulását! A lista továbbra is fejből és farokból áll. Ha a fejben van a 

törlendő elem, akkor csak ettől kell megszabadulni, és kész is vagyunk. Ezt fejezi ki az alábbi programban a 

tény. Ha a fejben nem található meg a törlendő elem, akkor a farokból kell törölni, ami megint egy lista, tehát 

mehet a rekurzív hívás. 

% torol_elso(+X,+Xs,-Ys) 

torol_elso(X,[X|Xs],Xs). 

torol_elso(X,[Y|Ys],[Y|Zs]):- 

  torol_elso(X,Ys,Zs). 

Ha kipróbáljuk a programot mondjuk a ?- torol_elso(a,[a,b,a,c],Ys). kérdéssel, akkor megkapjuk a várt 

választ, ám nem kapjuk vissza a promptot. A további válasz keresése eredményeképp már egy nem elfogadható 

megoldást ad a program. Miért? Csupán azért, mert a szövegben azt mondtuk, hogy ha a fejben nem található a 

törlendő elem, akkor a farokból töröljük. Viszont ez a feltétel a programszövegben nem szerepel! Egészítsük ki 

így! Ehhez a nem egyenlőség \== operátorát használjuk. 

torol_elso(X,[X|Xs],Xs). 

torol_elso(X,[Y|Ys],[Y|Zs]):- 

  X \== Y, 

  torol_elso(X,Ys,Zs). 

Futtatáskor az előbbi esethez hasonlóan megint nem kapjuk vissza a promptot, de már nem lesz további, 

helytelen válasz. Azt, hogy hogyan lehet a rendszerrel tudatosítani, hogy az adott predikátum maximum egy jó 

választ adhat, majd a 6. fejezetben ismertetjük. Az nyilvánvaló, hogy ha nincs a listában olyan elem, amit 

törölhetnénk, akkor a predikátum nem adhat vissza megoldást. Ha pedig van, akkor pontosan egy megoldás 

létezik. (A Prolog terminológia az ilyen predikátumot szemi-definitnek nevezi.) 



 Listák  

 15  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Természetesen nem kell megállni a törlendő elem első előfordulásánál, törölhetjük az adott elem összes 

előfordulását is. Ekkor, ha a lista fejében a törlendő elem szerepel, akkor azt elhagyva rekurzívan folytatjuk az 

eljárást a lista farkára. Ha a fejben nem a keresett elem szerepel, akkor azt nem bántva, a lista farkára rekurzívan 

meghívjuk az eljárást. Mivel végig kell menni a teljes listán, hogy meggyőződjünk arról, hogy nincs a keresett 

elemnek több elfordulása, a rekurziót csak az üres listánál állíthatjuk le: 

torol_osszes(X,[],[]). 

torol_osszes(X,[X|Xs],Ys):- 

  torol_osszes(X,Xs,Ys). 

torol_osszes(X,[Z|Zs],[Z|Ys]):- 

  X \== Z, 

  torol_osszes(X,Zs,Ys). 

Kicsit kacifántosabb az az eset, amikor a lista ismétlődő elemeit kell törölni, pontosabban azt elérni, hogy 

minden elem maximum csak egyszer forduljon elő a listában. Hogyan hagyhatjuk el a lista ismétlődő elemeit? 

Üres lista esetén nincs probléma. Ha a lista nem üres, akkor kérdés, hogy szerepel-e a lista feje valamikor 

később? Ha igen, akkor az adott elem újra felbukkan, így felesleges most eltárolni. Ha nem lesz később belőle, 

akkor pedig meg kell őrizni most azonnal. 

%dupla_torol(+Xs,-Ys) 

dupla_torol([],[]). 

dupla_torol([X|Xs],Ys):- 

  eleme(X,Xs), 

  dupla_torol(Xs,Ys). 

dupla_torol([X|Xs],[X|Ys]):- 

  nemeleme(X,Xs), 

  dupla_torol(Xs,Ys). 

Annak érdekében, hogy a két szabályt elválasszuk egymástól, az egyikben az eleme/2, míg a másikban a 

nem_eleme/2 predikátum szerepelt. Az előbbinek már megadtuk a programját, következzen a másiké is! 

Nyilvánvaló, hogy üres listának semmi sem eleme. Másrészt egy elem akkor nem eleme a listának, ha sem a 

fejében, sem a törzsében nem szerepel. 

% nem_eleme(+X,+L) 

nem_eleme(_,[]). 

nem_eleme(X,[Y|Ys]):- 

  X \== Y, 

  nem_eleme(X,Ys). 

7. Permutáció és rendezések 

n elem összes permutációját felsorolni nem egyszerű feladat. Prologban nem így van. Ha a lista üres, kész 

vagyunk. Ha nem üres, válasszunk ki a lista egyik elemét, ez lesz a permutáció első eleme. Ezután nincs más 

dolgunk, mint a megmaradt elemeknek elkészítsük egy permutációját. Szerencsére a torol_elso predikátum 

olyan módon is használható, amely egy listát szétbont egy elemre és a maradék elemek listájára. 

% permutacio(+Xs,-Ys) 

permutacio([],[]). 

permutacio(Xs,[Z|Zs]):- 

  torol_elso(Z,Xs,Ys), 

  permutacio(Ys,Zs). 

Ha a listánk számokból áll, könnyedén felmerül az a kérdés, hogy növekvő sorrendben állnak-e az elemek, vagy 

sem. Az már definíció kérdése, hogy egy üres listát rendezettnek tekintünk-e vagy sem. Legyen viszont az 

egyelemű lista rendezett. A lista eleje akkor rendezett, ha az első két elem jó sorrendben szerepel. Miután a lista 

két első eleme érdekel bennünket, ennyit kell leválasztani a listáról, a korábbi programoktól eltérően. 

Természetesen a hátrább szereplő elemeknek is rendezetteknek kell lenniük, így a lista farkára rekurzív módon 

alkalmazzuk a predikátumot. 

% rendezett(+Xs) 

rendezett([X]). 

rendezett([X,Y|Ys]):- 

  X =< Y, 

  rendezett([Y|Ys]). 
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Ezek után bármilyen hihetetlen, lényegében adott egy listát rendező predikátum. Csupán ki kell választania a 

rendszernek a megadott lista elemeinek egy olyan permutációját, amely rendezett. Ha valamely generált 

permutációra nem teljesül a rendezettség, a Prolog végrehajtási mechanizmusa arra utasítja a permutáció 

predikátumát, hogy generáljon egy újabb megoldást. 

% perm_rendez(+Xs,-Ys) 

perm_rendez(Xs,Ys):- 

  permutacio(Xs,Ys), 

  rendezett(Ys). 

A permutációk száma exponenciálisan növekszik, így ez a rendezési módszer érdekességnek jó, de a 

gyakorlatban használhatatlan. Lássunk helyette egy másikat, amely elég egyszerű ahhoz, hogy közép- illetve 

általános iskolában is oktassák: 

% buborek(+Xs, +Ys) 

buborek([],[]). 

buborek(Xs,Ys):- 

  csere(Xs,Zs), 

  buborek(Zs,Ys). 

buborek(Xs,Xs). 

Az üres lista rendezésével nincs probléma. Ha a lista nem üres, akkor megnézzük, hogy rendezett-e, 

pontosabban, van-e két, egymás mellett található elempár, mely rossz sorrendben áll. Ha igen, akkor egyből ki is 

cseréljük. Mivel nem biztos, hogy csak erre az egy cserére lesz szükség, rekurzívan meghívjuk a rendezést az új 

listára. Ha nem volt cserére szükség, akkor a lista rendezett, és lényegében kész is vagyunk. Ezt a predikátumot 

még lehetne hatékonyság szempontjából javítani, de most elégedjünk meg ezzel a változattal. 

Amivel adósak maradtunk az a csere/2 predikátum. Mint mindig, most is a lista fejével dolgozunk. Ha az első 

két elem rossz sorrendben van, akkor ezt kijavítjuk, és készen is titleunk. Ha itt nem akadtunk rossz sorrendre, 

akkor pedig keresünk a lista farkában. Persze az sem baj, ha nem lesz ilyen, mert akkor a lista már rendezett, és 

a megálláshoz a buborek/2 utolsó tényét alkalmazzuk. 

% csere(+Xs,-Ys) 

csere([X,Y|Zs],[Y,X|Zs]):- 

  X>Y. 

csere([X|Ys],[X|Zs]):- 

  csere(Ys,Zs). 

Míg az ember szereti a buborékrendezést a középiskolában, mert könnyű megérteni, és implementálni, kevés 

ember alkalmazza akár a programjaiban, akár a való életben. Nem hiszem, hogy lett volna élő ember, aki a 

kezébe kapott kártyalapokat buborékrendezéssel rendezte volna el. Jóval valószínűbb, hogy egy-egy lapot 

kihúzva, azt a helyére szúrta be. Lássuk ennek a beszúrásnak a predikátumát! Feltesszük a megadott lista 

rendezett! Üres listába triviális beszúrni. Ha a beszúrandó elem nagyobb, mint a lista feje, akkor a lista farkába 

kell rekurzív módon beszúrni az elemet. Ha viszont a beszúrandó elem kisebb, mint a lista első eleme, akkor az 

eredményül kapott listának a beszúrandó elem lesz a feje, míg a másik lista pedig a farka. Ezzel minden esetet 

felsoroltunk, és kész a predikátum: 

% beszur(X, [Y|Ys], Zs) 

beszur(X, [], [X]). 

beszur(X, [Y|Ys], [Y|Zs]):- 

  X > Y, 

  beszur(X, Ys, Zs). 

beszur(X, [Y|Ys], [X, Y|Ys]):- 

  X =< Y. 

Ha ezt a predikátumot rendre alkalmazzuk egy lista elemeire, akkor kész is a beszúró rendezés programja. Az 

üres listát nem kell rendezni, azzal már kész vagyunk. Ha egy nem üres listáról van szó, akkor annak rendezzük 

a farkát rekurzívan, s ha ezzel kész vagyunk, akkor szúrjuk be a lista fejét a rendezett farokban a helyére. 

% beszur_rendez(+Xs, -Ys) 

beszur_rendez([], []). 

beszur_rendez([X|Xs], Ys):- 

  beszur_rendez(Xs, Zs), 

  beszur(X, Zs, Ys). 

A beszúró rendezés legrosszabb esetben (monoton csökkenő lista) nem jobb, mint a buborékrendezés, így nem 

is igazán terjedt el a gyakorlatban. Épp ezért lássunk egy olyan rendezési módszert, melyet a hétköznapokban, 
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nagy elemszámra is szívesen alkalmaznak. Ez a gyorsrendezés lesz. Az alapötlet a következő: válasszuk szét a 

rendezendő listát két részlistára, melyet külön-külön rendezünk. Mivel a szétválasztás úgy történik, hogy az első 

lista minden eleme kisebb mint a másik lista bármely eleme, a rendezett részlisták összeolvasztása triviális 

feladat. Természetesen üres lista esetén már egyből kész is vagyunk. Ellenkező esetben a szétválasztás alapja 

legyen a lista első eleme. A feloszt(+Xs,+X,-Kicsi,-Nagy) predikátum elkészíti a két részlistát, melyet 

rekurzívan rendezünk, és a listákat egyszerűen összefűzzük. 

% gyorsrendez(+Xs, -Ys) 

gyorsrendez([], []). 

gyorsrendez([X|Xs], Ys):- 

  feloszt(Xs, X, Kicsik, Nagyok), 

  gyorsrendez(Kicsik, Ks), 

  gyorsrendez(Nagyok, Ns), 

  osszefuz(Ks, [X|Ns], Ys). 

A felosztás egyszerűen megy, a második argumentumban szereplő értéknél kisebb elemek a Ks, a nagyobbak az 

Ns halmazba kerülnek. Ha lista üres, akkor a két részlista is csak üres lehet. Ha szétosztandó lista feje kisebb a 

korlátnál, akkor az a kisebbek közé; ha nagyobb, a nagyobbak közé kerül. 

% feloszt(+Xs, +X, -Kicsi, -Nagy) 

feloszt([], Y, [], []). 

feloszt([X|Xs], Y, [X|Ks], Ns):- 

  X =< Y, 

  feloszt(Xs, Y, Ks, Ns). 

feloszt([X|Xs], Y, Ks, [X|Ns]):- 

  X > Y, 

  feloszt(Xs, Y, Ks, Ns). 

Szinte minden programnyelv, melyben lista szerepel, tartalmazza a lista hosszát megadó függvényt. Egy ehhez 

hasonlót mi is készíthetünk. A lista hossza a farka hosszánál eggyel nagyobb. Az üres lista hossza pedig 0. 

Ennyi épp elég is a definícióhoz: 

% hossza(+L, -N) 

hossza([], 0). 

hossza([X|Xs], N):- 

  hossza(Xs, N1), 

  N is N1+1. 

Az utolsó sorban szereplő is-re gondoljunk úgy mint egy értékadó utasításra, az N változó értékül kapja az N1+1 

kifejezés értékét. Erről még bővebben szólunk az 5. fejezetben. 

8. Feladatok 

1. Mivel a suffix programja -- ha tesztelésre használjuk, azaz adott az esetleges végszelet -- nem veszi 

figyelembe a végszelet és a lista hosszát. Írjon meg a predikátum olyan változatát, mely a prefix programját 

alkalmazza úgy, hogy a végszeletet, és a listát is megfordítja! 

2. A reszlista2 programjában a részlistához kerestük valamely folytatását/kibővítését, ami majd véglistája 

lesz az eredeti listának. Vegyen egy hosszabb listát, és hasonlítsa össze, hogy így gyorsabb-e a végrehajtása, 

vagy úgy, ha a szabály feltételeit fordított sorrendben szerepelteti! Vizsgálja meg abban az esetben is, ha 

adott a részlista, illetve akkor is, ha csak egy változó szerepel a helyén! 

3. Hasonlítsa össze a reszlista4 és reszlista5 hatékonyságát egy hosszabb lista esetén! 

4. Készítsen egy, a dupla_torol predikátumhoz hasonló predikátumot, mely az ismétlődő elemek közül az 

elsőt hagyja meg, és nem az utolsót! 

5. Készítsen egy, a dupla_torol predikátumhoz hasonló predikátumot, mely az ismétlődő elemek mindegyikét 

elhagyja, így pontosan azok az elemek kerülnek a megoldásba, melyek pontosan egyszer fordultak elő az 

eredeti listában! 

6. Az előbbi két feladatot oldja meg akkumulátorváltozók használatával. 

7. Implementálja az összefésülő (merge) rendezést! 
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8. Miután a listakezelés alapvető a Prolog programok esetén, a fejezetben ismertetett predikátumok nagy része 

hatékony megvalósítással beépítetten szerepel az SWI-Prologban. Keresse meg a megfelelő beépített 

predikátumokat! 
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4. fejezet - Bináris fák 

Az előző fejezetben megismerkedtünk a Prolog legalapvetőbb adatszerkezetével, és megadtunk több ezzel 

kapcsolatos predikátumot. Ezek jelentős része beépítve is rendelkezésünkre áll, viszont célunk volt vele a 

Prologban használt módszerek bemutatása. Ezt folytatjuk ebben a fejezetben is, viszont már egy másik rekurzív 

adatszerkezetet fogunk megvizsgálni. Ez a bináris fa, melyet egy informatikus hallgató már oly sokszor tanult, 

hogy biztos benne, hogy nem lehet neki újat mondani vele. Mi azért mégis megpróbáljuk. Természetesen 

megadunk minden egyes kódot, de javasoljuk a tisztelt olvasónak, hogy csak a magyarázat alapján próbálja meg 

önállóan megírni a kódot. Javasoljuk a TDD módszer használatát, azaz a tesztesetek programkód előtti 

megírását, és a késznek tekintett kód tesztelését, melyhez az SWI-Prolog minden lehetőséget tartalmaz alapból: 

PlUnit. 

Míg a lista esetén adott volt egy egységes ábrázolás, most mi alakítunk ki egyet. Az egységesség miatt legyen a 

függvényszimbólumunk a fa/3, ahol az első argumentum az adott csúcsban szereplő elem, míg a második és a 

harmadik a bal valamint a jobb oldali részfa. Szükségünk van még egy konstans megadására, ami az üres fát 

jelöli. Ez az olvashatóság érdekében legyen az ures. 

Ezek után annak ellenőrzése, hogy egy adott kifejezés fát jelöl, a definíció szerint adható meg. Az üres fa egy fa, 

más esetben pedig az a fontos, hogy a fa fa(X,Y,Z) alakban álljon elő, ahol Y és Z fát jelöl: 

% binaris_fa(+F) 

binaris_fa(ures). 

binaris_fa(fa(_,Bal_ag,Jobb_ag)) :- 

  binaris_fa(Bal_ag), 

  binaris_fa(Jobb_ag). 

4.1. ábra - Két fajta létezik, az üres és a nem üres 

 

Természetesen nem volt szükséges a fa/3 függvényszimbólum bevezetése, akár háromelemű listákkal is 

ábrázolható lenne a fa, ám az az olvashatóságot rontaná. 

A bináris fák műveleteit szinte mindenki ismeri. Lássuk néhányuk megvalósítását Prolog-ban! Elsődleges a 

keresés, azaz annak eldöntése, hogy egy adott elem szerepel-e a fában, vagy sem. Miután a fáról még semmit 

sem tettünk fel (nem keresőfa, nem kupac), így a teljes fát át kell kutatni az elem után, mert lehet a gyökerében, 

illetve a részfáiban: 

% fa_eleme(?X,+Fa) 

fa_eleme(X,fa(X,_,_)). 

fa_eleme(X,fa(Y,Bal_ag,_)):- 

  fa_eleme(X,Bal_ag). 

fa_eleme(X,fa(Y,_,Jobb_ag)):- 

  fa_eleme(X,Jobb_ag). 

1. Fabejárások 

Másik gyakran alkalmazott művelet a fa bejárása. Ennek több módszere is lehetséges. Lássuk először az inorder 

bejárást! Ennél a követendő sorrend a bal részfa, gyökér, majd jobb részfa. Természetesen üres fa esetén ezekről 

nem beszélhetünk. Annak érdekében, hogy követhető legyen a bejárás, minden egyes részfának kiíratjuk a 

gyökerét a write/1 utasítással, majd sort emelünk az nl, azaz a new line utasítással. 

% fa_kiir(+Fa)  

fa_kiir(ures). 

fa_kiir(fa(X,Bal_ag,Jobb_ag):- 

  fa_kiir(Bal_ag), 

http://en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development
http://www.swi-prolog.org/pldoc/package/plunit.html
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  write(X), nl, 

  fa_kiir(Jobb_ag). 

Preorder esetben csak annyi történik, hogy a gyökérre vonatkozó utasítások megelőzik a bal részfára 

vonatkozót: 

fa_kiir(ures). 

fa_kiir(fa(X,Bal_ag,Jobb_ag):- 

  write(X), nl, 

  fa_kiir(Bal_ag), 

  fa_kiir(Jobb_ag). 

Végül postorder esetben a gyökérre vonatkozó utasítások a jobb oldali részfára vonatkozó utasítást követik: 

fa_kiir(ures). 

fa_kiir(fa(X,Bal_ag,Jobb_ag):- 

  fa_kiir(Bal_ag), 

  fa_kiir(Jobb_ag), 

  write(X), nl. 

2. Bináris fa felépítése lépésenként 

Kicsit kényelmetlen ebben a jelölésben felírni egy bonyolultabb fát. Lehet viszont lépésről-lépésre haladni, üres 

fába beszúrni egy gyökeret, nem üres fában pedig a részfát lecserélni egy fára. 

Az egy gyökérből álló fa elkészítésekor egy olyan adatszerkezetet kell létrehozni, melynek a gyökében a tárolni 

kívánt elem van, a két részfája pedig üres fa: 

fa_indit(X, fa(X,ures,ures)). 

Egy adott fában lecserélni egy részfát könnyedén lehet, csak a helyére kell írni, és kész: 

fa_bal_beszur(Fa,fa(Elem,_,Jobb), 

  fa(Elem,Fa,Jobb)). 

fa_jobb_beszur(Fa,fa(Elem,Bal,_), 

  fa(Elem,Bal,Fa)). 

Lássuk hogyan működne ez a gyakorlatban! 

?- fa_indit(andi,A), fa_indit(bea,B),  

  fa_indit(cecil,C), fa_indit(dori,D), 

  fa_bal_beszur(A,C,C2),  

  fa_jobb_beszur(B,C2,C3), 

  fa_bal_beszur(C3,D,D2),  

  fa_kiir(D2),nl. 

A program futása előtt rajzolja le a kérdésben szereplő fákat, majd ellenőrizze a megoldását! 

3. Keresőfák 

4.2. ábra - Keresőfa tulajdonság 

 

Az előbb szereplő általános bináris fáknak túl sok előnyét nem vehetjük: ha keresünk egy elemet, akkor az egész 

fát fel kell túrnunk. A keresőfa ehhez képest annyi előnyt jelent, hogy minden keresett elemről meg tudjuk 

mondani, hogy merre lehet. A keresőfára jellemző, hogy a bal oldali részfájában a gyökérnél kisebb elemek 

találhatóak, míg a jobb oldali részfájában a gyökérnél nagyobb elemek. Ez a tulajdonság igaz a részfáira is. Így 

kereséskor a következő a követendő stratégia: 
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• Ha a keresett elem a gyökérben található, akkor kész is vagyunk. 

• Ha a keresett elem kisebb, mint a gyökérben szereplő elem, akkor a bal oldali részfában kell utána kutatni. 

Azaz rekurzív módon kell itt folytatni a kutatást. 

• Ha pedig a keresett elem nagyobb mint a gyökérben szereplő elem, akkor csak a jobb oldali részfában lehet. 

Mivel a keresőfa speciális bináris fa, a jelölésen nem változtatunk: 

% rfa_benne(?X,+Fa) 

rfa_benne(X,fa(X,_,_)). 

rfa_benne(X,fa(Y,Bal,_)):- 

  X<Y, rfa_benne(X,Bal). 

rfa_benne(X,fa(Y,_,Jobb)):- 

  Y<X, rfa_benne(X,Jobb). 

3.1. Elem beszúrása kereső fába 

Egy bináris fát nem volt nehéz bővíteni, szinte bárhol megtehettük, de egy keresőfánál pontosan meghatározott, 

hogy hova kell beszúrni egy elemet, mert azt csak ott kereshetjük. 

Üres fába nem nehéz beszúrni, mert ekkor egy olyan fát kapunk, melyben a gyökér a beszúrandó elem, a két 

részfa pedig üres. Ha viszont nem üres a fa, akkor meg kell keresni, hogy hova szúrhatjuk be az elemet. Ehhez 

az előbbi kereséshez hasonlóan összehasonlítjuk a gyökérelemet a beszúrandó elemmel. Keresőfánál nem 

szoktuk megengedni, hogy kulcsok megegyezzenek, így az egyenlőséget kizárhatjuk. Ha a beszúrandó elem 

kisebb, akkor a bal oldali részfába kell beszúrni rekurzív módon, különben a jobb oldali részfába. 

% rfa_beszur(+X,+Fa,-XFa) 

rfa_beszur(X,ures,fa(X,ures,ures)). 

rfa_beszur(X,fa(Elem,Bal,Jobb), 

  fa(Elem,UjBal,Jobb)):- 

  X<Elem, 

  rfa_beszur(X,Bal,UjBal). 

rfa_beszur(X,fa(Elem,Bal,Jobb), 

  fa(Elem,Bal,UjJobb)):- 

  X>Elem, 

  rfa_beszur(X,Jobb,UjJobb). 

3.2. Keresőfa tulajdonság tesztelése 

Egy fát akkor tekintünk keresőfának, ha a rendezettség minden részére érvényesül. Ennek vizsgálatára tekintünk 

egy alsó és felső korlátot, amelynek most konstans kezdőértéket adunk. (Ez a megoldás nem a legszebb, de az 

általunk eddig megismert fogalmak nem tesznek jobbat lehetővé.) Ez a két korlát folyamatosan aktualizálódik, 

így például ha egy X gyökerű fa részfáit nézzük, akkor a baloldalinak a korábbi alsó korlátja és ez az X lesznek 

az új korlátjai. Természetesen a gyökérnek a két korlát közé kell esnie minden esetben. Ezzel a módszerrel 

ellenőrizzük rekurzív módon az összes részfát. 

% keresofa(+Fa) 

keresofa(Fa):- 

  kozte(-1000,Fa,1000). 

% kozte(+Also,+Fa,+Felso) 

kozte(_,ures,_). 

kozte(A,fa(X,Bal,Jobb),F):- 

  A<X, 

  X<F, 

  kozte(A,Bal,X), 

  kozte(X,Jobb,F). 

3.3. Maximális elem megkeresése 

A keresőfa tulajdonságaiból következik, hogy a maximális elem a fában mindig a jobb oldali részfában 

található. Ha ilyen már nincs, akkor a gyökér lesz a maximális elem. Különben rekurzív módon folytatni kell a 

kutatást a jobb oldali részfában. 
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% rfa_maxelem(+Fa,-X) 

rfa_maxelem(fa(X,_,ures),X). 

rfa_maxelem(fa(Y,_,Jobb),X):- 

  rfa_maxelem(Jobb,X). 

3.4. Elem törlése a fából 

A keresőfába beszúrás viszonylag egyszerű dolog, beszúrni mindig levélként szúrunk be. Viszont törölni 

bármely elemét törölhetjük a fának, ezért vigyázni kell arra, hogy a megmaradt fának továbbra is keresőfának 

kell maradnia. A törlendő elem lehet a fa gyökere, illetve más eleme. Vizsgáljuk meg alaposabban a gyökér 

törlését! Három lényeges esetet különböztetünk meg: 

• Ha a fa csak egy gyökérből áll, akkor a gyökeret kitörölve nem marad semmi. (Pontosabban egy üres fa 

marad.) 

% rfa_kidob(+X,+XFa,-Fa) 

rfa_kidob(fa(X,ures,ures),X,ures). 

4.3. ábra - Elem törlése gyökérből, ha a fa csak egy gyökérből áll 

 

• Ha a gyökérnek csak egyik oldalán van valami, akkor a gyökeret törölve csak ez a részfa marad meg. 

rfa_kidob(fa(X,ures,Jobb),X,Jobb). 

rfa_kidob(fa(X,Bal,ures),X,Bal). 

4.4. ábra - Elem törlése gyökérből, ha csak egyik oldali részfája van. 

 

• Ha a gyökérnek mindkét oldalán van valami, akkor egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Annak érdekében hogy 

ne legyen lyuk a fában, a gyökérnél nagyobb elemek közül a legkisebbet leválasztjuk, és ezzel helyettesítjük a 

gyökeret. 

rfa_kidob(fa(X,Bal,Jobb),X, 

  fa(Y,Bal,UjJobb)):- 

  rfa_minkidob(Jobb,Y,UjJobb). 

4.5. ábra - Elem törlése a gyökérből, ha mindkét oldali részfája létezik 

 

A minimális elem természetesen a bal oldali részfában található, ezért ha ilyen már nincs, akkor a gyökeret kell 

visszaadni, valamint maradékként a jobb oldali részfát. Ha van még bal oldali részfa, akkor abból kell 

leválasztani rekurzív módon a minimális elemet, és a maradékot a gyökér, a jobb oldali részfa, valamint 

megváltozott bal oldali részfa adja. 

% rfa_minkidob(+MFa,-Min,-Fa) 

rfa_minkidob(fa(X,ures,Jobb),X,Jobb). 

rfa_minkidob(fa(Y,Bal,Jobb),X, 

  fa(Y,UjBal,Jobb)):- 

  rfa_kidobmin(Bal,X,UjBal). 

4.6. ábra - Minimális elem törlése, ha nincs bal oldali részfa 
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Ha nem a gyökeret kell törölni, akkor a fának csak egyik részfája fog megváltozni. Hogy melyik, azt a törlendő 

elem és a gyökér összehasonlítása adja meg. 

rfa_kidob(fa(Y,Bal,Jobb),X, 

  fa(Y,UjBal,Jobb)):- 

  X<Y, 

  rfa_kidob(Bal,X,UjBal). 

 

rfa_kidob(fa(Y,Bal,Jobb),X, 

  fa(Y,Bal,UjJobb)):- 

  X>Y,   

  rfa_kidob(Jobb,X,UjJobb). 

4.7. ábra - Minimális elem törlése, ha van bal oldali részfa 

 

3.5. Elem beszúrása a gyökérbe 

Ha a beszúrt elemet a gyökérben szeretnénk viszontlátni, és továbbra is keresőfát kapni, akkor ismét három 

esetet kell figyelembe vennünk. 

• Üres fába beszúrás nem különbözik a korábbitól, akkor is a gyökérbe került a beszúrandó elem. 

% rfa_beszurgy(+Fa, +Gy, -FaGy) 

rfa_beszurgy(ures, X, fa(X, ures, ures)). 

• Ha a gyökeret szeretnénk ismételten beszúrni a fába, akkor nem kell tennünk semmit. A feladat jellege dönti 

el, hogy szükség van-e erre az esetre, vagy el kell hagyni. 

rfa_beszurgy(fa(X, Bal, Jobb), X, fa(X, Bal, Jobb)). 

• Ha a beszúrandó elem különbözik a gyökértől, akkor miután ez az új elem lesz a gyökér, tőle balra a nála 

kisebb, tőle jobbra a nála nagyobb elemek kerülnek. Tegyük fel, hogy az Y, a beszúrandó elem kisebb az X 

gyökérnél. Akkor az eredeti fa jobb oldali részfájához (jelölje Jobb) nem kell hozzányúlni. Viszont a bal 

oldali részfát szét kell szabdalni két részre, az új gyökérnél kisebb és nagyobb elemekből készített 

keresőfákra. Jelölje ezeket az UjBal és UjJobb. Mivel az UjJobb elemei kisebbek a gyökérnél, de nagyobbak 

Y-nál, a végleges fa gyökere Y lesz, tőle balra UjBal helyezkedik el, jobbra pedig X gyökerű fa, melynek 

részfái UjJobb és Jobb lesznek. Így nem marad ki semmi. Már csak az a kérdés, hogyan jön létre UjBal és 

UjJobb? Ha alaposabban belegondolunk, úgy, hogy a bal részfába beszúrjuk Y-t, mert így válogatódik szét a 

részfa ennél kisebb és nagyobb elemekre. 

rfa_beszurgy(fa(Y, Bal, Jobb), X,  

             fa(X, UjBal, fa(Y, UjJobb, Jobb))):- 

  X<Y, 

  rfa_beszurgy(X, Bal, fa(X, UjBal, UjJobb)). 

4.8. ábra - Gyökérnél kisebb elem beszúrása a gyökérbe 
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rfa_beszurgy(fa(Y, Bal, Jobb),X, 

             fa(X, fa(Y, Bal, UjBal), UjJobb)):- 

  X<Y, 

  rfa_beszurgy(X,Jobb, fa(X, UjBal, UjJobb)). 

4.9. ábra - Gyökérnél nagyobb elem beszúrása a gyökérbe 

 

4. Feladatok 

1. A rövidebb programok érdekében csupán a fa/3 függvényszimbólumot használtuk, viszont így a fa leveleit 

csak igen körülményesen tudtuk leírni. Vezesse be a levél leírására az l/1 szimbólumot, és ennek 

használatával fogalmazza újra a fejezetben szereplő predikátumok definícióit! 

2. Készítse el a gyökérbe beszúró predikátum implementációt kedvenc programnyelvén! 

3. Implementálja a kupac adatszerkezetet, valamint a gyökérből törlés és a kupacba beszúrás műveleteit! 

4. A keresőfa programjára alapozva implementálja az AVL-fa adatszerkezetet! 

5. Implementálja a 2-3 fa adatszerkezetet és műveleteit! 
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5. fejezet - Aritmetika 

Ha aritmetikai kifejezésekre gondolunk, akkor valójában termekről/terminusokról van szó. Természetesen ezen 

termek felépítése is rekurzív módon történik, azaz használhatjuk a megszokott négy alapműveletet, a sok 

függvényt, valamint a zárójelezést, azaz a képleteinket a Prolog-ban is felírhatjuk, mégpedig a más 

programnyelvekből megszokott formában. 

Viszont nem szabad összekeverni a szintaktikai és szemantikai szintet. Elsőre mindenki számára meglepő a 

következő kérdésre érkező válasz: ?- 1+2 = 2+1. 

5.1. ábra - 1+2 és 2+1 szerkezete 

 

Ha az ember belegondol, már annyira nem furcsa az eredmény. Ugyanis a + egy kétargumentumú 

függvényszimbólum, és az egyenlőség nem más, mint az unifikáció operátora, amely azt ellenőrzi, hogy a két 

oldalán lévő kifejezés fedésbe hozható-e a változók értékének megfelelő megválasztásával. (A pontos 

definícióval mi a tantárgy kereteiben nem foglalkozunk, viszont javaslom Ásványos Tibor jegyzete ideillő 

részeinek átolvasását) Esetünkben az 1-ből sose lesz 2, így már nem meglepő, hogy nem teljesül ?- +(1,2) = 
+(2,1). 

Amíg ki nem számoljuk egy aritmetikai kifejezés értékét, addig az csupán egy karaktersorozat. Ezért például 

semmi baj nem lesz abból, hogy X = 4/0, mert ekkor az X változót unifikáljuk a /(4,0) term-mel, azaz ha még 

nem volt értéke X-nek, akkor felveszi ezt. 

Ha aritmetikai termek értékére, vagy azok kapcsolatára vagyunk kíváncsiak, akkor használhatjuk a megszokott 

relációkat: >, <, =<, >=, =\= (nem egyenlőek), =:= (érték alapján egyenlőek), valamint használható az első 

közelítésben értékadásnak tekinthető is. Megjegyezzük, hogy a \== egyenlőségvizsgálat a term alakját, és nem 

az aritmetikai értéket vizsgálja. 

1. Függvények 

A Prolog aritmetikai függvényei elegendő számban vannak, ritkán akadályozza a munkát valamely függvény 

hiánya, lásd help(4-25). Lássunk egy nem teljes felsorolást: 

• // (egész osztás), 

• mod/2 (maradék, ugyanaz, mint a C-beli %), 

• **/2, ^/2 (hatványozás), 

• rdiv/2 (racionális osztás), 

• abs/1, 

• sign/1 (előjel függvény), 

• max/2, min/2 (maximum, minimum), 

• sqrt/1 (négyzetgyök), 
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• log/1, 

• random/1 (az argumentumában megadott egésznél kisebb, nemnegatív véletlen szám generálása), 

• ceiling/1, floor/1, round/1 (kerekítés a nála nagyobb, kisebb, illetve legközelebbi egészre), 

• float/1 (valósra konvertálás), 

• rationalize/1 (törtté alakítás) 

• <<, >>, \/, /\, xor (forgató és logikai bitműveletek), 

• sin, cos, tan, asin, ... (szögfüggvények) 

• pi, e (konstansok) 

Az egyenlőséggel kapcsolatban már megismerkedtünk egy-két operátorral. Lássuk most a teljes listát! 

• == ill. \== két term ekvivalens/nem ekvivalens (változó lényegében csak saját magával ekvivalens) 

• = ill. \= sikeres unifikáció (létezik olyan helyettesítés, mellyel a két kifejezés helyettesített alakja 

egybeesik)/nem unifikálható 

• unify_with_occurs_check/2 matematikailag pontos unifikáció (az előbbi lassabb, de biztosabb megoldása, 

lásd A = f(A)) 

• =@= ill. \=@= strukturálisan megegyező (a szerkezetük megegyezik, a változók mintázata ugyanaz): f(A,A) 

=@= f(B,B) \=@= f(b,B) /strukturálisan nem megegyező 

2. Példák felhasználó által definiált függvényekre. 

Az euklideszi algoritmus közismert módszere két szám legnagyobb osztójának meghatározására. Talán még 

emlékszünk rá, hogy ha az egyik szám már nulla, akkor a másik szám lesz a legnagyobb közös osztó. Más 

esetben a vesszük az első szám (A) maradékát (M) a második szám (B) szerint, és a két szám helyett a másodikkal 

és a maradékkal folytatjuk a számolást. Figyeljük meg, hogy a predikátum farokrekurzív! 

% lnko(+A,+B,-LNKO) 

lnko(A,0,A). 

lnko(A,B,L):- 

  B > 0, 

  M is A mod B, 

  lnko(B,M,L). 

A faktoriális számítás egy bevett példa a rekurzió ismertetésére. Emlékeztetőül 0!=0, n!=n*(n-1)! A 

hagyományos feladatot mi is górcső alá vesszük. A kiindulási pont a 0 faktoriálisa, ezt konkrétan megadjuk. Ha 

egy pozitív számnak számolnánk a faktoriálisát, akkor tekintjük a számnál eggyel kisebb szám faktoriálisát, és 

ezt kell beszoroznunk a számmal. 

Más programnyelvektől eltérően az aktuális paraméterek értékét a Prolog nem számolja ki, termként adja 

tovább. Ezért, ha számot szeretnénk aktuális paraméternek, akkor a kifejezést előre ki kell értékelni: N1 is N-1. 

Ezért sajnos be kellett vezetni az N1 segédváltozót. Hasonlóan az F kimeneti változónak is értéket kell adnunk, 

és ezt máshol nem tudjuk megtenni, mint utolsó lépésként, így a predikátum nem lesz farokrekurzív! 

% fakt(+N, -F) 

fakt(0,1). 

fakt(N,F):- 

  N > 0, 

  N1 is N-1, 

  fakt(N1,F1), 

  F is N*F1. 

Ha valaki nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy az aktuális paraméterben kifejezések szerepeljenek, akkor a másik 

oldalon kell intézkedni az kiértékelésről. Itt most az N0 segédváltozóba kerül be a kiszámolt érték. Viszont mivel 

kifejezésként hívjuk meg minden szinten, a másik szabálynál is fel kell dolgoznunk. Az történhet az előbbi 
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módon, egy segédváltozó bevezetésével, vagy mivel tudjuk, mire kell számítanunk, pontosan megadhatjuk a 

kifejezést is. 

fakt(N,F):-  

  N0 is N,  

  N0>0,  

  fakt(N0-1,F1), 

  F is F1*N0. 

fakt(1-1,1). 

Azon hosszan el lehet vitatkozni, hogy ez a megoldás szebb-e vagy az azt megelőző. Mivel egyik sem 

farokrekurzív, nézzük milyen más lehetőség van még! 

A korábbi akkumulátorváltozókhoz hasonlóan most további argumentumokként, folyamatosan magunkkal cipelt 

változókban tároljuk a kellő adatokat. Most két változót fogunk használni: az I számlálóként viselkedik, a T 

pedig az eddig kiszámolt szorzatot fogja tárolni. Ha a számlálóval elértük a felső határt (N), akkor az eddig 

kiszámolt szorzatot eredményként vissza is adhatjuk. Ha a számláló még nem ért el idáig, akkor jól nevelt for-

ciklushoz hasonlóan a számlálót növeljük, és ezzel a megváltoztatott értékkel szorozzuk be a korábbi szorzatot. 

Majd farokrekurzív módon, a frissített értékekkel folytatjuk a számolást. Az indításnál a számláló értéke 0, a 

szorzaté pedig 1. 

% ifakt(+N, -F) 

ifakt(N, F):- 

  ifakt(0, N, 1, F). 

% ifakt(+I, +N, +T, -F) 

ifakt(I, N, T, F):- 

  I < N, 

  I1 is I + 1, 

  T1 is T * I1, 

  ifakt(I1, N, T1, F). 

ifakt(N, N, F, F). 

A segédváltozók megfelelő megválasztásával az argumentumok számát csökkenteni lehet. Ha a számláló nem 

növekszik, hanem csökken, akkor felesleges nyilvántartani a felső határt. Így csak a számlálóra, a szorzat 

értékére, valamint arra a változóra van szükség, melyben az eredményt visszaadjuk. Minden más szinte 

ugyanaz, mint az előbb. 

% ifakt2(+N, -F) 

ifakt2(N, F):- 

  ifakt2(N, 1, F). 

% ifakt2(+N, +T, -F) 

ifakt2(N,T,F):- 

  N > 0, 

  T1 is T*N, 

  N1 is N-1, 

  ifakt2(N1, T1, F). 

ifakt2(0, F, F). 

Ha a lista számokból áll, akkor gyakran összegezni kívánjuk. A fej és a farok listaösszegének összege pont a 

keresett értéket adja. Viszont ez nem farokrekurzív, és hosszú lista esetén sok helyet foglal feleslegesen. 

sumlist([], 0). 

sumlist([I|Is], Sum):- 

  sumlist(Is, IsSum),  

  Sum is I + IsSum. 

A farokrekurzív megvalósítás során a lista eddig már megismert részének kell elkészíteni az összegét, s mire 

eljutunk a lista végére, megkapjuk a teljes összeget. Tehát ha a lista elfogyott, az eddigi összeg lesz a 

végeredmény. Nem üres lista esetén a fejet hozzáadjuk az eddigi összeghez, és folytatjuk az eljárást a farokkal 

és az új összeggel. 

% sumlist(+L, -Sum) 

sumlist(Is, Sum):- 

  sumlist(Is, 0, Sum). 

% sumlist(+L, +SubSum, -Sum) 

sumlist([], Sum, Sum). 

sumlist([I|Is], Temp, Sum):- 
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  Temp1 is Temp + I, 

  sumlist(Is, Temp1, Sum) 

3. Feladatok 

1. Készítsen olyan predikátumot, mely lineáris aritmetikai kifejezéseket egyszerűsít! (Például a x+2*x+y 

kifejezésből 3*x+y kifejezést készít.) 

2. Készítsen olyan predikátumot, mely a megadott kifejezést deriválja! (Az első változatban még ne 

foglalkozzon az egyszerűsítéssel, viszont a második változatban erre is ügyeljen!) 

3. Készítsen olyan predikátumokat, mellyel polinomok összegét, szorzatát kiszámolja! (Javaslat: tárolja a 

polinomot az együtthatók listájaként!) 

4. Készítsen olyan predikátumokat, mellyel a négy alapműveletet pontosan kiszámíthatja racionális számok 

esetén! Ügyeljen arra, hogy a műveletek eredményét már ne lehessen egyszerűsíteni. 

5. Készítsen olyan predikátumokat, mellyel a négy alapműveletet végrehajthatja komplex számokra! 
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6. fejezet - A Prolog setét oldala 

1. 4 kapus modell 

Ahhoz hogy a Prolog programok futását nyomon követhessük, a bennük lapuló programhibákat megtaláljuk, 

szükséges megismerni egy végrehajtási modellt (Byrd box model). Itt minden egyes predikátumnak megfelel 

egy doboz, melyek közül sokat fekete doboznak is gondolhatunk, ha azok jól működnek; míg másoknak igen 

fontos a szerkezete. A predikátumokat a nyomon követés során eljárásoknak kell tekintenünk. Egy-egy ilyen 

eljárás akár több ezerszer is végrehajtódhat, ám a rendszer állapota (változók értéke) befolyásolhatja az eljárás 

működését. Ezért fontos, hogy ne kelljen lehetőleg minden egyes lépést megvizsgálnunk, figyelmünket csak a 

kritikus esetekre korlátozhassuk. 

Egy eljáráshoz tartozó doboznak négy kapuját különböztetjük meg: 

• Call a predikátum kezdeti hívása, akkor jutunk el ide, amikor a szabály feje (vagy maga a tény) unifikációval 

összekapcsolódik a célállítással. 

• Exit sikeres végrehajtás, alternatívák közül egyik szabály esetén a farok összes predikátuma teljesül, vagy 

tényről van szó. 

• Redo a soron következő cél nem teljesült az aktuális megoldással, ezért a backtrack alternatív megoldást 

keres. 

• Fail predikátum hívásának sikertelensége (az adott feltételek mellett nincs megoldás egyetlenegy szabály 

vagy tény esetén sem). 

Egyes Prolog verziók kiegészítik ezt a listát a kivételek kezelésével, illetve az unifikáció eredményének 

vizsgálatával, ám ezzel mi nem fogunk foglalkozni. 

6.1. ábra - 4 kapus modell 

 

Szekvenciális végrehajtásnál az A eljárás sikeres végrehajtása, azaz az exit kapu elérése után hozzákezdünk a B 

végrehajtásához a call kapunál. Ha B-t nem sikerül végrehajtani, azaz a fail kapujáig jutunk, akkor A-ban új 

megoldást kell keresnünk, azaz A-ba a redo kapunál lépünk be. 

6.2. ábra - Szekvencia 
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Az A sikeres végrehajtásával, az exit kapuja elérésével az összetett A;B utasítás is végrehajtódott, annak is 

elértünk az exit kapujához. Ha a soron következő eljárás sikertelensége miatt visszakerülünk az A;B összetett 

eljárás redo kapujához, akkor azon belül az A redo kapujánál folytatjuk a keresést, ha A megoldásának még van 

alternatívája. Ha ilyen már nincs (az A-ból a fail kapun lépett ki), akkor a B megoldásával próbálkozik a 

rendszer, annak call kapujánál kezdve. A soron következő eljárás sikertelensége ezután már a B redo kapujához 

fog vezetni, és ha B megoldásának már nincs alternatívája azaz a fail kapun hagyja el a B-t, akkor az összetett 

A;B eljárást is a fail kapun hagyja el. 

6.3. ábra - Alternatíva 
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Lássunk egy rövid, ám kellően bonyolult feladatot! Olyan kétjegyű számokat keresünk, amelyek számjegyeit 

fordítva felírva kilenccel nagyobb számot adnak. Az egyszerűség kedvéért a tíz számjegy közül csak négyet 

használhatunk. Ami számunkra érdekes, az a szam/1 és a megold/1 predikátumok szerkezete. A szam/1 négy 

alternatívát tartalmaz, azaz lényegében vagy szerkezetű; míg a megold négy utasítást tartalmaz, melyek sorban 

hajtandóak végre (és szerkezet). 

szam(1). 

szam(2). 

szam(3). 

szam(4). 

megold(X):- 

  szam(A), 

  szam(B), 

  A*10+B =:=  B*10+A-9, 

  X is A*10+B. 

A ?- megold(X) futásának kezdetén a szam eljárás A-hoz 1-et rendel. Hasonlóképpen B is 1 lesz. Az 

egyenlőségvizsgálat nem teljesül (fail), így újra a szam(B) következik (redo). Itt a következő megoldás a 2 lesz. 

Erre már az egyenlőségvizsgálat is teljesül, így továbbléphetünk az utolsó utasításra, amit tekinthetünk 

értékadásnak, és mivel sikeres, az exit kapun kilépünk, és ezzel a megold exit kapujához jutunk. Ha valaki újabb 

megoldásokat keres a ; lenyomásával, akkor mivel se az értékadásnak, se az egyenlőségvizsgálatnak nincs 
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alternatívája (fail), a szam(B) redo kapujáig jutunk. A következő megoldás (B = 3) nem jut át az 

egyenlőségvizsgálat szűrőjén (fail), így újabb megoldást kereshetünk B számára ... 

6.4. ábra - Mintaprogram végrehajtása 

 

6.5. ábra - A kérdés megválaszolása - backtrack módszerrel 

 

A programfejlesztés során a kódolástól gyakran több időt elvesz a hibák megkeresése és kijavítása. 

Természetesen azzal hibával járunk legjobban, amely bele sem kerül a programba. Lássuk milyen lehetőségeink 

vannak errre: 
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Gondos tervezés: 
Lehetőleg kisebb, egyszerűbb predikátumokból építsük fel a programunkat, melyeket könnyebb megírni, 

helyes működésüket tesztelni. 

Dokumentáció (PlDoc): 
Mielőtt az ember egy predikátumot megírna, dokumentálja, hogy az hogyan is működik, milyen 

kapcsolatban vannak az input és output paraméterei. Az Swi-Prolog tartalmazza a PlDoc eszközt, amely a 

Javadoc mintájára lehetővé teszi a predikátumok részletes dokumentálását, annak naprakészen tartását, 

HTML vagy PDF formátumú közlését. 

Egységtesztelés (plunit): 
A többi programnyelvhez hasonlóan a Prologban is lehetőség van rá, hogy automatikusan teszteljük egyes 

predikátumaink működését, ellenőrizzük, hogy a megadott inputokra a megadott output lesz-e a válasz. Így 

tesztelhetjük, hogy a rendszer bizonyos részeinek újraírása után is konzisztens marad-e a rendszer egésze, 

vagy sem. 

2. Debug 

Természetesen a gondos tervezés sem zárja ki, hogy hibát vétsünk. Az egységtesztek ezek előfordulási helyét 

eléggé bekorlátozzák, így szerencsére a kódnak rendszerint kis részét kell debuggolni. A Prolog rendszerek 

beépített debuggerrel rendelkeznek. Mivel ezek jelentősen eltérnek a megszokott IDE rendszerektől, érdemes 

alaposan megismerkedni velük. Lássuk először a főbb parancsokat: 

trace/notrace: 
programfutás nyomkövetésének bekapcsolása/kikapcsolása. Így a program minden egyes lépését nyomon 

követhetjük, de lehetőség van bizonyos programrészek futásának átugrására is. 

guitracer/noguitracer: 
grafikus nyomkövető bekapcsolása/kikapcsolása. Ekkor a forrásprogram megfelelő részét, a változók 

értékét is nyomon követhetjük. Sajnos nem minden Prolog rendszer tartalmazza. 

debug/nodebug: 
debugger indítása/leállítása. A debugger a programot futása a töréspontig futtatja. 

spy(eleme/2)/spy(noeleme/2): 
töréspont beállítása az eleme/2 predikátumra/töréspont törlése róla 

nospyall: 
minden töréspont törlése 

Nyomkövetés során különféle billentyűkkel vezérelhetjük a végrehajtást. Próbáltam fontossági sorrendbe szedni 

őket. 

• h help lehetséges parancsok listája 

• c futás folytatása Space, enter is ugyanazt eredményezi 

• g célok részcélok listájának kilistázása 

• s átugrás az adott predikátum futtatása csendben 

• / keresés, adott predikátum és/vagy adott kapu használatának keresése 

• a abort futtatás leállítása 

• L listázás adott predikátum kódjának kilistázása 

• A alternatívák mely predikátumoknak lehetnek alternatívái? 

• + spy aktuális predikátum végrahajtásának figyelése 

• - nospy aktuális predikátum figyelésének kikapcsolása 
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• . újra keres legutóbbi keresés megismétlése 

• e exit kilépés a Prolog rendszerből 

• f fail aktuális cél sikertelenné tétele 

• i kihagy tegyük fel, hogy sikeres az adott predikátum 

• l futás tovább a következő töréspontig 

• n debug kikapcsolása 

• r visszalépés ha lehet 

• u fel egy szinttel magasabb pontig futás 

6.6. ábra - Grafikus debug 

 

3. Vágás: ! 

Gyakran megesik, hogy megtervezünk egy predikátumot, kipróbálva jó megoldást ad, de összekapcsolva más 

predikátumokkal már nem úgy működik, ahogyan kellene. A dupla elemek törlésére szolgáló program is csak 

addig ad jó eredményt, amíg nem ütjük le a ; billentyűt, hogy erőltessük a backtrack-et. Tudjuk, hogy ez a 

predikátum egyértelmű, nincs szükség backtrack-re. Hogyan lehetne megszabadulni tőle? 

torol_dupla([],[]). 

torol_dupla([X|Xs],L):- 

  eleme(X,Xs), 

  torol_dupla(Xs,L). 

torol_dupla([X|Xs],[X|L]):- 

  torol_dupla(Xs,L). 

Matematikus hozzáállás szerint minden egyes szabályt megfelelő, egymást kizáró feltételekkel kell kezdeni, így 

a backtrack hiába próbálkozik, nem lesz eredményes. Esetünkben a nemeleme/2 predikátumot kellene az utolsó 

szabályba beépíteni. Ez elméletileg megfelelő, viszont a gyakorlatban egyáltalán nem hatékony módszer. A 

gyorsabb végrehajtás érdekében a Prolog kapott egy beépített primitívet. 

6.7. ábra - Példa a vágásra 



 A Prolog setét oldala  

 35  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A felkiáltójellel jelölt vágás szolgál arra, hogy adott szinten lehetetlenné tegyük a visszalépést. Tegyük fel, hogy 

egy adott predikátumot több szabály is leír, amelyek vagy kapcsolatban állnak egymással. Amíg nem szerepel 

vágás, a korábban megismert módon történik az egyes sorok végrehajtása. Ahogy a képen is látható, a vágáson 

előre irányban zavartalanul áthaladhatunk. Viszont ha visszafele szeretnénk áthaladni a vágáson, akkor nem az 

őt megelőző redo kapujához jutunk, hanem a vágást tartalmazó eljárás fail kapujához, azaz a tartalmazó eljárás 

megoldásának már nem keressük más alternatíváit. 

Tekintsük ezt az egyszerű kis programot! 

q(X) :- s(X). 

q(X) :- t(X). 

s(a). s(b). t(c). 

A ?- q(X). kérdésre három választ is kapunk: X = a, X = b és X = c. 

Mi a helyzet, ha elhelyezünk egy vágást a programban? 

q(X) :- s(X),!. 

q(X) :- t(X). 

s(a). s(b). t(c). 

A ?- q(X). kérdés megválaszolását a rendszer a q első szabályával kezdi, s első lehetséges értéke az a. Ezután 

áthalad a vágáson, és már kész is vagyunk. Erőltetett visszalépéssel át kellene kelnünk a vágáson, ez pedig az 

jelenti, hogy se q első szabályának további megoldásait, se a q második szabályának megoldásait nem vesszük 

figyelembe. Magyarul nincs több megoldás. 

Lássuk a korábbi példa egy másik megoldását! Ha a fej szerepel a farokban, elég a farokkal foglalkozni, és 

ennek nincs alternatívája. Ellenkező esetben (fej nem szerepel a farokban), kell a fej is, és a redukált farok is. 

torol_dupla([], []). 

torol_dupla([X|Xs], L):- 

  eleme(X, Xs),  

  !, 

  torol_dupla(Xs, L). 

torol_dupla([X|Xs], [X|L]):- 

  torol_dupla(Xs, L). 

Lássunk egy másik példát! Adjunk egy elemet egy listához, de csak akkor, ha még nincs benne! Egyszerű a 

feladat, és a megoldás is. 

% add(+X, +L, -XL) 

add(X, L, L):- 
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  eleme(X, L),!. 

add(X, L, [X|L]). 

Viszont a ?-add(k, [m,k,e], [k,m,k,e]). kérdést kipróbálva a levezetés sikeres lesz, pedig nem annak 

kellene lennie. Mi történt? A predikátum úgy íródott, hogy a harmadik argumentum nem rendelkezik értékkel. 

Viszont olyan esetben használtuk, amikor ez nem teljesül. Miután előre nem tudhatjuk, hogy a predikátumot 

hogyan használják majd, érdemes minél általánosabbra megírni a predikátumot! A vágásokkal viszont óvatosan 

kell bánni. 

3.1. Vágások fajtái 

Hanák P., Szeredi P. és Benkő T. definícióit és példáit követve lássuk, hogy miféle vágások vannak! 

• A zöld vágás szemantikailag ártalmatlan, a program jelentését nem változtatja meg. Ezt azokban az esetekben 

használhatjuk, amikor mi többet tudunk a feladatról, mint amit a Prolognak elárultunk róla. 

• Van viszont piros vágás is. Ebben az esetben valódi megoldásokat dobunk el, és a program jelentése 

különbözik vágással és vágás nélküli esetekben. 

Lássunk egy másik jellemző példát! A nemnegatív szám abszolút értéke saját maga, a többi számé pedig az 

ellentettje. Ha viszont a Prolog egy eldöntendő kérdéssel találkozik: ?-abs(1,-1), akkor ezt elfogadja, mert az 

első szabály fejére nem illeszkedik a kérdés, a második szabálynak pedig pont megfelel. 

% abs(+X, -A) 

abs1(X,X):- X >= 0, !. 

abs1(X,A):- A is -X. 

A legokosabb módszer, hogy lehetetlenné tesszük a fejben az illeszkedést azáltal, hogy különböző változókat 

használunk. Így az előző példa is illeszkedik a második változat első szabályának fejéhez. Ezek után már értéket 

adhatunk az A kimeneti változónak, vagy tesztelhetjük az értékét, és következhet az input nemnegatív voltának 

ellenőrzése, és a vágás, mert csak egy abszolút érték lehetséges. 

abs2(X, A):- A = X, X >= 0, !. 

abs2(X, A):- A is -X. 

Talán az a legokosabb, hogy ha az egyes állításokat egy kicsit logikusabb formában írjuk le, hasonlóan az első 

esethez, viszont vigyázunk arra, hogy a fejben ne legyenek egymástól függő változók. 

abs3(X, A):- X >= 0, !, X = A. 

abs3(X, A):- A is -X. 

4. Feladatok 

1. Keresse meg, hogy a korábban szereplő programkódok melyikét lehet vágás segítségével egyszerűsíteni, és 

készítse el ezeket az egyszerűbb programokat! 

2. Gondolja meg, hogy lehet-e haszna egy szabályban több vágást is elhelyezni? 
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7. fejezet - Tagadás 

Tekintsünk egy egyszerű programot, amely megad pár kapcsolatot egy családról. 

apja(adam,balint). 

anyja(aliz,balint). 

anyja(aniko,bela). 

Ha feltesszük az ?-apja(adam,bela). kérdést a Prolog rendszernek, akkor mi lesz a válasz? 

Helyes ez a válasz? A valós életben előfordulhat olyan eset is, amikor igen, de olyan is, amikor nem. Hogyan 

kezelheti ezt egy számítógép? Természetesen sehogy. A Prolog arra vállalkozik, hogy a kérdést a megadott 

feltételekből, a tényekből és a szabályokból le lehet vezetni, azt levezeti. 

Mindaz, ami nem szerepel a programunkban, vagy nem vezethető le belőle, az nem lehet igaz! (Legalábbis a 

Prolog számára. Ezt a Prolog terminológia zárt világ feltételezésnek nevezi.) Ha egy adott problémát teljes 

egészében meg tudunk fogalmazni/le tudunk írni, akkor a tagadás és a nem levezethetőség egybeesik. 

Egyébként a Prolog false válaszát úgy kell értelmeznünk, hogy a megadott kérdés nem levezethető. 

1. \+ operátor 

Tekintsük ezt a rövid programot, amely nyolc embert családi kapcsolatát írja le. A zárt világ feltételezés szerint, 

csak ők azok, akik részei egy házasságnak. 

hazaspar(adam,aliz). 

hazaspar(bela,barbara). 

hazaspar(csaba,cecil). 

hazaspar(denes,diana). 

Továbbá vegyük ezt a predikátumot, amely azt mondja, ha valaki nem egy házaspár valamely tagja, akkor 

egyedülálló! Mivel a hazaspar predikátumot nem szimmetrikus módon adtuk meg, ebben a definícióban 

kezelni kell mindkét esetet. A \+, illetve egyes Prolog rendszerekben a not a tagadás jelzésére szolgál. 

egyedulallo(X):- 

  \+ hazaspar(X,_), 

  \+ hazaspar(_,X). 

Tegyünk fel az ?-egyedulallo(adam). és ?-egyedulallo(elek). kérdéseket a Prolog rendszernek! Mivel 

az előbbi programrészletben szerepel, hogy Ádám felesége Aliz, így a tagadás miatt az első kérdésre nem a 

válasz. Miután viszont Elek nem szerepelt az előző fólián, nem mondhatjuk, hogy házas lenne, tehát a definíció 

szerint egyedülálló. Természetesen nincs kizárva, hogy ezalatt Elek házas, de miután ez a tény nem szerepel a 

programban, nem lehet figyelembe venni. 

Tekintsük az alábbi programot, melyben elmagyarázzuk, hogy hogyan lehet valaki nőtlen, valamint pár 

fiatalemberről bizonyos dolgokat állítunk. 

notlen(X):- 

  ferfi(X), 

  \+ hazas(X). 

ferfi(pista). 

ferfi(jozsi). 

hazas(pista). 

Ezek után kérdéseket tehetünk fel a rendszernek, és várakozásunk szerint kapjuk meg a válaszokat. 

?-notlen(pista).   

?-notlen(jozsi).   

?-notlen(X). 

Pista nem nőtlen, Józsi nőtlen, és X=jozsi, azaz ha keresnénk egy nőtlen személyt, akkor Józsi lesz az. Na de 

mi a válasz a \+ notlen(X) kérdésre? Érdemes kipróbálni, mert az ember nehezen hiszi el, hogy nem! Miért is 

van ez? Már láttuk, hogy van olyan X, melyre a notlen(X) teljesül, tehát a tagadása már nem fog teljesülni. 

Képzeljük azt, hogy tagadás esetén a Prolog félrevonul, és a tagadott állítást megpróbálja külön bebizonyítani. 

Ha nem sikerül, a tagadás sikeres; ha sikerül, a tagadás sikertelen. 
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Ezek után felmerül a kérdés: Hogyan használjam a tagadást? Pár ökölszabályt adhatunk: 

• Szabály fejében, tényben sehogy! Az nem lehet definiálni Prologban, hogy valami mikor nem igaz! 

• Egyébként csak tesztelésre. Érdemes csak akkor használni, ha a tagadni szánt célban nem szerepel szabad -- 

azaz értékkel még nem rendelkező -- változó. 

A tagadás és a vágás nem áll nagyon távol egymástól. Ugyanis a tagadás kiváltható a vágás használatával. 

Lássuk a következő állítást: Juli szeret minden állatot, kivéve a kígyót. Ezt a mondatot két szabállyal adhatjuk 

meg: 

szeret(juli,X):- kigyo(X),!,fail. 

szeret(juli,X):- allat(X). 

Az előbb szereplő nőtlen predikátum alapján ez is megfogalmazható lenne szeret(juli,X):-

allat(X),\+kigyo(X). formában. Lássunk még pár tényt: 

allat(medve).  allat(macska). 

allat(siklo).  allat(vipera). 

kigyo(siklo).  kigyo(vipera). 

ember(pista).  ember(jozsi). 

Mit szeret Juli a programunk alapján? Határozzuk meg az alábbi kérdésekre a választ! Próbálja megadni a 

válaszokat önállóan, majd ellenőrizze a megoldásait. 

?-szeret(juli,macska). 

?-szeret(juli,siklo). 

?-szeret(juli,pista). 

?-szeret(juli,X). 

A macskára vonatkozó kérdés illeszkedik a predikátum első szabályának fejére, de a kigyo(macska) már nem 

lesz bizonyítható, így a második szabállyal kell folytatni, amelyet sikerül bizonyítani. A siklóra vonatkozó 

kérdésnél az első szabályban sikerül bebizonyítani a kigyo(siklo) állítást, így átkelünk a vágáson, amit egy 

fail predikátum követ, azaz ami sose teljesül, de jön a backtrack, és a vágáson visszafele haladva ki kell 

hagynunk a második szabályt, így nem lesz sikeres a levezetés. A Pistára vonatkozó levezetés hasonlít a 

macskára vonatkozóra, csak a második szabálynál fog elbukni, mert az allat(pista) állítást nem sikerül 

belátni. Utolsó esetben várnánk, hogy megkapjuk Juli összes kedvencét, de a válasz nem lesz. Megint szabad 

változóval dolgozunk, amelynek az első szabály fog értéket keresni a kigyo(X) állítással, amiből a sikló értéket 

kapjuk, és a kettővel korábbi eset ismétlődik meg. Hiába szúrnánk be az első szabályba törzsként az allat(X) 

állítást. Igaz hogy itt X-nek értéket adunk ezzel az állítással, de a backtrack gondoskodik arról, hogy csak akkor 

haladjunk tovább, ha a kigyo(X) is teljesül, azaz nem jutottunk előre. 

2. Fura programok 

A diákok leginkább a megszokott ciklusaikat hiányolják a Prologból. A részhalmaz programja (X részhalmaza 

az Y halmaznak) úgy tűnik a legegyszerűbbnek, hogy végigmegyünk az X halmaz elemein és megnézzük, hogy 

mindegyik szerepel-e az Y halmazban. Ha ugyanis találunk egy olyan Z elemet, amely része X-nek, de nem része 

Y-nak, akkor már nem teljesül a részhalmaz tulajdonság. 

Sőt nemcsak akkor, hanem akkor és csak akkor, így ha nincs ilyen Z, akkor viszont teljesül. A tagadásban 

megbújó backtrack végigmegy az összes lehetőségen, tehát valódi ciklusként viselkedik. 

resze(Xs,Ys):- 

  \+ ( eleme(Z,Xs), 

     \+ eleme(Z,Ys)). 

A kétszeres tagadás törvényét mindenki ismeri. A Prologban viszont nem teljesül! Ha arra vagyunk kíváncsiak, 

hogy sikerülhet-e bebizonyítani a G állítást, de eközben nem szeretnénk a szabad változóinak értéket adni, akkor 

a tagadás használható fel arra, hogy elkülönítve, steril körülmények között végbemenjen a bizonyítás, és mi már 

csak a végeredményekről szerezzünk tudomást. 

igazolhato(G):- 

  \+ (\+ G). 
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A más programnyelveken szocializálódottak számára kényelmetlen a szelektív szerkezetek hiánya is. Valami 

ilyesmi azért van a Prologban is: a P -> Q ; R jelentése (P,Q);(\+P,R). 

Nézzük, ez hogyan működik! Elsőként keressük meg a P első megoldását, (alkalmazzuk a helyettesítéseit) majd 

oldjuk meg Q-t! Ha P-nek nincs megoldása, akkor oldjuk meg R-t! Eláruljuk, hogy a P -> Q jelsorozat feloldása 

a Prolog számára a P, !, Q, azaz a szelekció is a vágáson alapul. Ennek segítségével pedig a tagadás is 

átfogalmazható: not(P) :- call(P) -> fail ; true. 

Talán még emlékszünk, hogy a listákat kezelő predikátumaink nem voltak tökéletesek. Nézzük, hogyan 

javítható mindez áttételesen a vágásra alapozva! Tekintsük a halmazok uniójának egy profi megvalósítását! A 

két predikátum egyike azt az esetet tekinti, amikor az első halmaz üres, míg a másik azt, amikor nem üres. Így 

egymástól szétválasztható esetekről beszélünk, egyik sem lehet másik alternatívája. Nem üres halmaz esetén 

előfordulhat az is, hogy az első halmaz mint lista feje szerepel a másik halmazban, de az is, hogy nem. Ezt a 

vizsgálatot if-then-else szerkezetbe helyeztük, és nem adtunk meg két szabályt, mint korábban. A then és else 

ágaknak most egy-egy értékadás felel meg, amelyből az első értelmetlennek tűnik elsőre, de ez csak azért van, 

hogy ugyanaz változó tartalmazza mindkét ág eredményét. 

unio([],Hz,Hz). 

unio([X|Xs],H1,H):- 

  unio(Xs,H1,H2), 

  eleme(X,H1) ->  

     H = H2 ; 

     H= [X|H2]. 

3. Feladatok 

1. Keresse meg azokat a programokat, ahol érdemes lenne tagadást használni! Készítse el ezeket a 

programvariánsokat! 

2. Keresse meg azokat a programokat, ahol érdemes lenne feltételes utasításokat használni! Készítse el ezeket a 

programvariánsokat! 
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8. fejezet - Hatékony Prolog 
programok 

A Prolog a 70-es években született. Napjaink számítógépéihez viszonyítva nevetséges volt az akkori 

számítógépek teljesítménye. Ennek ellenére lehetett jól működő programokat írni, csak oda kellett figyelni, 

hogy a program ne dolgozzon feleslegesen. Lássunk pár ilyen ökölszabályt! 

Hatékony algoritmus Használjunk minél hatékonyabb algoritmust! Például rendezésre gyorsrendezést, vagy 

kupacrendezést használjunk, és ne permutációk közül válogassunk megfelelőt! 

Akkumulátor változók Ha szükséges valamilyen értékek tárolása a program futása közben, akkor 

akkumulátorváltozókat használjuk, ne pedig a hívások vermét! 

Leginkább korlátozó cél először Ha egy feladat megoldása során több feltételnek is eleget tevő eseteket kell 

megvizsgálni, akkor azzal foglalkozzunk először, amely leginkább redukálja az esetek számát. Ha egy adott 

feltételeknek eleget tevő PTI-s leányzót keresnénk, akkor először a lányokat kell kiválogatni, és nem a PTI-

seket, mert az előbbiek vannak kevesebben. Így az átvizsgálandó elemek számát jelentősen csökkentjük, tehát a 

futás felgyorsul. 

Ne találjuk fel a spanyolviaszt! Az általunk eddig definiált predikátumok jelentős része, például az eleme/2, 

osszefuz/3 már implementálva van. Ezeket használjuk a jegyzetben bemutatott, csak oktatási célra szántak 

helyett! 

Hagyjuk dolgozni az unifikátort! Ugyanannak a feladatnak egyre jobb és jobb megoldásait láthatjuk alább: 

lista3(L) :- length(L,N), N=3. 

 

lista3(L) :- length(L,3). 

 

lista3([_,_,_]). 

A feladat szerint el kellene dönteni, hogy az argumentumban megadott lista három elemű-e vagy sem. 

Természetesen meg lehet nézni, hogy mekkora a lista hossza, a length beépített predikátum viszonylag gyorsan 

kiszámolja a hosszt, akár ezer hosszú listák esetén is, de ekkor végig kell menni a teljes listán. A második 

esetben, főleg ha a length jól lett megírva, folyamatosan ellenőrzi a hosszt, a kérdéses lista farkának már csak 

kettőnek kellene lenni, és így tovább. Harmadik esetben nincs szükség semmilyen extra predikátumra, ahogy a 

megadott listát a [_,_,_]-val unifikálja a program, kiderül, hogy a harmadik elem után vége van-e a listának, 

vagy sem. 

Indexelés használata A Prolog a predikátumokat első argumentumuk szerint csoportosítja. Lényeges, hogy 

ezek lehetőleg különbözőek legyenek, mert így a visszalépési pontok számát csökkenthetjük, a rendszer képes 

lehet optimalizálásokra. 

Vágás használata A vágással elhagyhatjuk a felesleges esetek vizsgálatát, megszabadulunk visszalépési 

pontoktól. Az if-then-else is egyfajta vágásnak tekinthető, ezt is használjuk nyugodtan, de ésszel! 

Farokrekurzió Mivel nincs ciklusutasítás a Prologban, a ciklusok nagy részét rekurzióval oldják meg. Már 

láttuk, hogy ha nem kell hívási listákat folyamatosan építeni, majd végül visszabontani, akkor a program jóval 

gyorsabban fut le. Ismétlésként nézzük át milyen feltételei vannak a farokrekurziónak: a rekurzív utasítás az 

utolsó utasítása a szabálynak, nincs alternatívája egyetlen utasításnak sem a szabályban, nincs a szabálynak sem 

alternatívája. 

Differencia listák Nemsokára megismerkedünk ezzel a szerkezettel is. A lényeg egyelőre az, hogy a lista 

végéhez általában nagyon nehéz hozzáférni. Ez a megoldás ezt nagyon könnyűvé teszi. 

1. Példa program felgyorsítására 

Adott két rendezett lista, a feladatunk ezt a két listát egy rendezett listába összefésülni. A megoldási módszer a 

következő: összehasonlítjuk a két listafejet, és a kisebbik kerül az egyesített lista fejébe, míg a lista farkát a 
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megmaradó elemekből kapjuk rekurzív módon. Természetesen ha az egyik lista kiürült, a másik lista lesz az 

összefésült lista is. 

% merge(+Xs, +Ys, -Zs) 

merge([], Ys, Ys). 

merge(Xs, [], Xs). 

merge([X|Xs], [Y|Ys], [X|Zs]):- 

   X =< Y, merge(Xs, [Y|Ys], Zs). 

merge([X|Xs], [Y|Ys], [Y|Zs]):- 

   X > Y, merge([X|Xs], Ys, Zs).   

Könnyű rájönni, ha mindkét lista üres, akkor két szabályt is alkalmazhatnánk, tehát a rendszer feleslegesen 

tárolni fog egy alternatívát. Ezt kivédhetjük, ha az egyik esetben -- esetünkben a másodikban -- kizárjuk az üres 

lista lehetőségét. 

merge([], Ys, Ys). 

merge([X|Xs], [], [X|Xs]) :- !. 

merge([X|Xs], [Y|Ys], [X|Zs]):- 

   X =< Y, merge(Xs, [Y|Ys], Zs). 

merge([X|Xs], [Y|Ys], [Y|Zs]):- 

   X > Y, merge([X|Xs], Ys, Zs).   

Az előbbi programban a két utolsó predikátumban összehasonlítottuk a két fej kapcsolatát. A Prolog 

végrehajtási algoritmusa mindig az első szabállyal kezdi, így miután kiderült, hogy X nagyobb Y-nál, megy a 

második szabályra, és ezt újra ellenőrzi. A felesleges vizsgálat kivédhető vágással. 

merge([],Ys,Ys). 

merge([X|Xs],[],[X|Xs]):-!. 

merge([X|Xs],[Y|Ys],[X|Zs]):- 

   X=<Y, !,  merge(Xs,[Y|Ys],Zs). 

merge([X|Xs],[Y|Ys],[Y|Zs]):- 

   X>Y, merge([X|Xs],Ys,Zs).   

A vágás, ha rosszul használjuk sok galibát okoz, ezért javaslom inkább az szelektív szerkezetet. Ezzel a korábbi 

két utolsó predikátum egybe olvadt, a közös szerkezet miatt szükség van a Z változóra, amelynek különböző 

értéket adunk a különböző ágakban. 

merge([],Ys,Ys). 

merge([X|Xs],[],[X|Xs]):-!. 

merge([X|Xs],[Y|Ys],[Z|Zs]):- 

  (X=<Y -> 

   Z=X, merge(Xs,[Y|Ys],Zs) 

   ;   Z=Y, merge([X|Xs],Ys,Zs) 

   ).   

2. Differencia listák 

A differencia lista igen nagy múltra tekint vissza, a legendák szerint Sten-Ake Tarnlund már 1975-ben 

megalkotta, noha az első publikáció 1977-ben jelent meg róla. Tehát ez a szerkezet már szinte a Prolog születése 

óta velünk van, és a szerepe adatszerkezetekben a lyukak jelölése változók segítségével. Meg kell jegyezni, hogy 

nem csupán a Prologra jellemző, más programnyelvek esetén is használatos. 

Alapvetően egy listapárról beszélünk, melyet a hagyományoknak megfelelően egy különbségként írunk le: L1-

L2. A jelölt lista a két lista különbsége. Zárt listák esetén (amikor ismert a lista minden egyes eleme) ez nem 

igazán érdekes. Viszont nyílt lista esetén, mikor a lista utolsó eleme egy értékkel nem rendelkező változó, 

valami újjal ismerkedünk meg. Például az [a|X] - X azt a listát jelöli, melynek egyetlen eleme van, az a. Míg 

[a, b, c|Y] - Y az [a, b, c] listát jelöli. 

Természetesen működnek a szokásos dolgok, így az unifikáció: ?- [a, b, c|Y] - Y = Z - [] kérdés után a 

kisebbítendők és a kivonandók is külön-külön egyesítendők, innen Y-nak csak az üres lista felel meg, ám ebből 

az következik, hogy Z = [a, b, c]. Tehát ilyen egyszerű differencia listáról átváltani hagyományos listára. 

Ezek után nem nem nehéz megírni a listák összefűzésének programját, csak majd tudni kell, hogyan használjuk 

fel a végeredményt. 
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% osszefuz(+L1, +L2, -L3) 

osszefuz(A-B,B-C,A-C).   

Lássuk hogyan fűzhetünk össze két differencialistát: 

?-osszefuz([a,b,c|X]-X,[e,d|Y]-Y,Z-W]). 

  Z=[a,b,c,d,e|W]  

Lássunk egy másik programot a differencialista használatára! A lista tartalmazhat újabb listákat, ezért 

viszonylag gyakran felmerül az a kérdés, hogy lehet listák listáját egy egyszintű listába szervezni. 

laposit(X, Y):-lapos(X, Y - []). 

lapos([], L - L). 

lapos([X|Xs], L1 - L3):- 

  lapos(X, L1 - L2), 

  lapos(Xs, L2 - L3). 

lapos(X, [X|Z] - Z).   

Az utolsó szabály szerint egy elem egy egyelemű differencialistát alkot. Az utolsó előtti szabály szerint ha már 

kész a fej és a farok listája is, akkor azokat össze kell fűzni, pont ahogy az előző fólián láttuk. A második 

szabály szerint az üres lista két azonos lista különbségeként áll elő. A legelső szabály szerint az eredményül 

kapott differencialista végét törölni kell és kész is vagyunk. Az első futás eredményeképp a várt eredményt 

kapjuk. Az erőltetett visszalépés már fura megoldásokat is ad, így érdemes az első szabályt egy vágással lezárni. 

3. Hamming számok 

Hamming számnak nevezzük azt a természetes számot, amelynek prímfelbontásában csak a 2, a 3 és az 5 

szerepel tényezőként. A feladatunk a következő: Írassuk ki az n-nél kisebb Hamming számokat! 

Az első Hamming szám az 1, ezzel kell indítani. Az első argumentum a határ, a második a feldolgozásra váró 

számok listája (ezek többszörösei is Hamming számok lesznek). 

hamming(N):- 

  hamming(N, [1]).   

Ha már nincs feldolgozásra váró szám, kész vagyunk. 

hamming(_, []).   

Ha a szóban forgó szám (X) túl nagy, nem érdekes. 

hamming(N, [X|Xs]):- 

   N < X, !, hamming(N, Xs).   

Ha a szóban forgó szám nem lépte túl a határt, akkor Hamming szám, tehát írjuk ki, majd vizsgáljuk meg a 

többszöröseit is! 

hamming(N, [X|Xs]):- 

  X =< N, !, 

  write(X), write(' '), 

  X2 is X*2, 

  X3 is X*3, 

  X5 is X*5, 

  hamming(N, [X5, X3, X2|Xs]).   

A módszer könnyen érthető, de a számokat össze-vissza kapjuk meg, egyes számokat akár többször is. Például a 

?- hamming(20). kérdésre a 1 5 15 10 20 3 15 9 18 6 18 12 2 10 20 6 18 12 4 20 12 8 16 

megoldást írja ki a program. 

Gyűjtsük össze a megoldásokat, s egy szám csak egyszer szerepeljen! Használunk egy eredményváltozót, mely 

csak a program futása végén kap eredményt, illetve egy akkumulátort, melyben a már ismert Hamming számok 

szerepelnek. 

hamming2(N, L):- 

  hamming2(N, [1], [], L). 

 

hamming2(_, [], Acc, Acc) :- !. 
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hamming2(N, [X|Xs], Acc, L) :- 

  N < X, !, 

  hamming2(N, Xs, Acc, L). 

 

hamming2(N, [X|Xs], Acc, L):- 

  N >= X, !, 

  X2 is X * 2, 

  X3 is X * 3, 

  X5 is X * 5, 

  (member(X, Acc) -> 

     hamming2(N, [X2, X3, X5|Xs], Acc, L) ; 

     hamming2(N, [X2, X3, X5|Xs], [X|Acc], L) ).   

?- hamming(20, L). kérdésre a válasz L = [5,15,9,3,10,18,6,20,12,16,8,4,2,1] 

Most lássunk egy olyan változatot, mely fejlettebb az előbbinél. Először vezessünk be egy predikátumot, mely 

három listafejből kiválasztja a legkisebbet: 

kisebb(+L1, +L2, +L3, -X) 

kisebb([X1|_], [X2|_], [X3|_], X1) :- 

  X1 =< X2, X1 =< X3. 

kisebb([X1|_], [X2|_], [X3|_], X2) :- 

  X2 < X1, X2 =< X3. 

kisebb([X1|_], [X2|_], [X3|_], X3) :- 

  X3 < X1, X3 < X2.   

A következő predikátumunk törölje a listából a lista fejét, ha az megegyezik az általunk megadott konkrét 

elemmel. 

leszed([X|L],L,X). 

leszed([Y|L],[Y|L],X) :- X =\= Y.   

Ezek után generáljunk három listát, a külön-külön a Hamming számok kétszereseinek, háromszorosainak, 

ötszöröseinek! Kezdetben tartalmazza mindhárom lista az egyest! 

hamming(N) :- 

  generate(N, [1|L2]-L2, [1|L3]-L3,[1|L5]-L5).   

És végül következzen a lényegi rész. Kiválasztjuk a legkisebb soron következő Hamming számot (V) a listafejek 

alapján. Töröljük V-t az összes listából, majd ennek a többszöröseit berakjuk az új listákba, a lista végére. Ha V 

még nem érte el a határt, akkor kiírjuk és folytatjuk az aktualizált listákkal. 

generate(N,Twos-[V2|L2], Threes-[V3|L3],  

    Fives-[V5|L5]) :- 

  kisebb(Twos, Threes, Fives, V), 

  leszed(Twos, Twos1, V), 

  leszed(Threes, Threes1, V), 

  leszed(Fives, Fives1, V), 

  V2 is 2*V, V3 is 3*V, V5 is 5*V, 

  N>=V, write(V), write(' '), 

  generate(N,Twos1-L2, Threes1-L3, Fives1-L5).   

4. Feladatok 

1. Készítse el a Hamming számok generálása fejlett programjának azt a variánsát, mely listaként adja vissza a 

Hamming számokat adott határig! 

2. Implementálja a sor adatszerkezetet differencia lista alkalmazásával! 

3. Implementálja a sor adatszerkezetet két lista segítségével, ahol csak az első listát fogyasztja, és csak a 

második listát bővíti! Ha az első sor kifogy, a két lista helyet cserél. 

4. Hasonlítsa össze a két előbbi implementáció sebességét! 
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9. fejezet - Egyszerű keresések 

A bevezető Mesterséges intelligencia kurzus egyik fontos része a különféle keresőalgoritmusok bemutatása. 

Mindez jelenleg Java nyelven zajlik, amelyet a PTI-s diákok talán a legjobban ismernek a programozási nyelvek 

közül. Az összes keresőalgoritmus együtt már jelentős kódot jelent, így be lehet mutatni az absztrakt 

osztályokat, az interfészeket és az öröklődést egy valós életből származó feladatok megoldására szolgáló 

keretrendszerben, és nem valamilyen tenyésztett, minimális méretű és eléggé mesterséges problémán. Továbbá 

jó alapot adhat majd a szakdolgozat írásakor, hogy ezt a kész kódbázist csak egy konkrét probléma megadásával 

(állapottér és a lépések) kell kibővíteni. 

Ez az előny hátrány is, mert a diák a fától nem látja az erdőt, elvész az implementációs kérdésekben, és nem jut 

ereje/figyelme magára az algoritmusra. Épp ezért a következő fejezetben megmutatjuk, hogyan 

implementálhatóak a különféle keresési algoritmusok Prolog nyelven, és jóval rövidebben, átláthatóbban. De 

hogy ott elkezdhessük az ismerkedést a módszerekkel, szükség van egy kis előképzettségre a keresésről, melyet 

ebben a fejezetben lehet megszerezni. 

Az első kérdésünk, hogy egy irányított élekkel ábrázolt gráfban van-e út adott két csúcs között, vagy sem? 

Például az alábbi ábrán az a és a d csúcs között van ilyen út, viszont a d és az a csúcs között már nincs. 

9.1. ábra - Útkeresés gráfban 

 

A gráf éleit a el/2 predikátummal ábrázoljuk. Az utat az osszekotott/2 predikátummal fogjuk keresni. Ebben 

az első argumentum jelöli a jelenlegi helyzetet, a második pedig a célt. Ha a célban vagyunk, akkor már nem 

kell tenni semmit. Ha még nem, akkor kell keresni egy köztes pontot, amely egy lépéssel elérhető a jelenlegi 

helyzetünkből, és ezután innen keresünk utat tovább. 

% osszekotott(+Honnan, +Hova) 

osszekotott(Cel, Cel). 

osszekotott(Aktualis, Cel) :- 

  el(Aktualis, Koztes), osszekotott(Koztes, Cel).   

9.2. ábra - Végtelen ciklus, ha rossz az élek sorrendje 

 

Tekintsük az előbbi gráfot, melyet az el(a,b)., el(b,a)., el(a,c). tényekkel írhatunk le. Ekkor van-e út az 

a és c csúcs között? Az SWI-Prolog (és hasonlóan a jelenleg alkalmazott Prolog verziók mindegyike) a 

megadott sorrendben fog utat keresni. Így elsőként az első esetet választja, így eljut a b csúcsba. Ott már nincs 

választás, megy vissza az a-ba egy másik úton. Ezután pedig minden kezdődik elölről, elsőként a b csúccsal 

próbálkozik, és ez így megy, míg el nem fogy a memória, vagy egy belső védelem le nem állítja a program 

futását. 

Ez a végtelen ciklus elég szégyenletes hibát jelez. Próbáljuk valahogy elkerülni! Tároljuk a már meglátogatott 

csúcsokat, hogy ne jussunk kétszer ugyanabba a csúcsba! Kezdetben a kezdőpontot tesszük be a harmadik 

argumentumként tárolt halmazba (pontosabban halmazként használt listába), mert az már egy ismert csúcs. Ha 

eljutottunk a célba, akkor már nem érdekes az eddig megtett út. Ha viszont még nem vagyunk a célban, akkor a 

korábbihoz hasonlóan keressük a köztes csúcsot, amelybe átlépünk, s tároljuk, hogy már ez is ismert csúcs. 

osszekotott(Aktualis, Cel) :- 

  osszekotott(Aktualis, Cel, [Aktualis]). 

osszekotott(Cel, Cel, _). 

osszekotott(Aktualis,V,MarVolt) :- 

  el(Aktualis, Koztes), 

  \+ eleme(Koztes, MarVolt), 

  osszekotott(Koztes, Cel,[Koztes|MarVolt]). 
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Ezek után a programunk már egy hagyományos mélységi keresést hajt végre a Prolog rendszernek 

köszönhetően, a vizsgálat miatt nem enged meg ciklusokat, ezért ha van út a célig, akkor azt megtalálja. 

Sok feladatnál elég az is, hogy tudjuk, van-e megoldása, azaz a gráfjában az aktuális csúcstól eljuthatunk-e 

valamely célcsúcsig, vagy sem. Viszont vannak olyan feladatok is, ahol nem csak erre a tényre, hanem a célig 

vezető útra is kíváncsiak vagyunk. 

Induljunk ki az első programból! Mivel szükségünk van a kezdeti csúcsból az aktuális csúcsba vezető útra, a 

korábbi programot ki kell egészíteni egy harmadik argumentummal. Míg az előbb az utat fordított irányban 

tartalmazó listát készítettünk, most az eredményül kapott lista elején a kezdőpont, a végén a végpont fog 

szerepelni. Ehhez a célban be kell írni a lista végére a célt. Más esetben a köztes csúcsból a célig vezető utat 

még ki kell egészíteni aktuális csúcstól a köztes csúcsig vezető úttal, azaz a jelenlegi Aktualis csúccsal. 

ut(Cel, Cel, [Cel]). 

ut(Aktualis, Cel, [Aktualis|Ut]) :- 

  el(Aktualis, Koztes), ut(Koztes, Cel,Ut). 

Az irányított gráfból könnyedén készíthető irányítatlan, csak minden egyes élet mindkét irányban figyelembe 

kell venni. Ezt megtehetjük az út predikátumon belül, ahogy majd a boríték programjában lesz látható a 

következő alfejezetben, vagy mint a mostani példában létrehozhatunk egy köztes predikátumot (ele/2). Ettől 

eltekintve a program a korábbi programok esszenciája. Az ut1 harmadik predikátumában nyilvántartjuk, hogy 

merre is jártunk. Ha célba értünk, akkor a negyedik predikátum tartalmazza a teljes utat visszafele. Ezt 

természetesen meg kell fordítani, és megvan a megoldás. Az ut1 predikátumnál a megállási feltételünk most az, 

hogy a cél már csak egy lépésre található. Ekkor másoljuk át a harmadik predikátumot a negyedikbe. Más 

esetekben itt is keresünk egy köztes pontot egy lépésnyire, olyat, amerre még nem jártunk. Ezt feljegyezzük, és 

megyünk tovább rekurzív módon. 

ele(X, Y):-el(X, Y). 

ele(X, Y):-el(Y, X). 

ut(Start, Cel, Ut):- 

  ut1(Start,Veg,[Start],Tu), 

  fordit(Tu,Ut). 

ut1(Aktualis, Cel, Ut, [Cel|Ut]):- 

  ele(Aktualis, Cel). 

ut1(Aktualis, Cel, Eddig, Ut):- 

  ele(Aktualis, Koztes),  

  Koztes \== Cel, 

  \+ eleme(Koztes, Eddig), 

  ut1(Koztes, Cel, [Koztes|Eddig], Ut). 

1. Nevezetes keresések 

Lássunk most több könnyedén megfogalmazható, ám bonyolultan megoldható feladatot! 

Élek magukba záródó sorozatát Hamilton-körnek nevezzük, ha a sorozat érinti a gráf minden csúcsát. NP nehéz 

annak eldöntése, hogy létezik-e ilyen kör az adott gráfhoz vagy sem. Kisebb gráfok esetén ezt a kört az alábbi 

program generálja. Természetesen meg kell adnunk a csúcsok listáját egy tényként: csucs(L)., ahol L a 

csúcsok felsorolása. A predikátum végén a dupla tagadás a részhalmaz programja, amelyet az előző fejezetben 

mutattunk be. 

hamilton(Ut):- 

  csucs(Csucsok), 

  ele(Cel, Start), 

  ut(Start, Cel, Ut), 

  \+ ( eleme(Csucs, Csucsok), 

    \+ eleme(Csucs, Ut)). 

A másik, gráfokhoz kapcsolódó közismert feladat az Euler-kör keresése. Ez is egy magába visszatérő élsorozat, 

viszont ez minden élen pontosan egyszer halad át. Lássuk gyerekkorunk borítékos feladatát! 

9.3. ábra - Gyerekkorunk Euler-kör feladata és megoldása 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hamilton-k%C3%B6r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Euler-k%C3%B6r
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Míg a Hamilton-körnél bárhol kezdhettünk, ugyanis a lehetséges élek közül csak az egyiken kellett végigmenni, 

és nem tértünk vissza soha, az Euler kör esetén a megoldás kulcsa a kezdő csúcs kiválasztása. Noha az ember 

pár próba vagy kis gondolkodás után már sejti, hogy honnan kell indulni, erre a számítógép nem képes. 

Az egyszerűség kedvéért kipróbáljunk minden lehetőséget! Ehhez az egyszerűség kedvéért a csucs/1 

predikátummal megadjuk az egyes csúcsokat külön-külön. A feladat szerint minden élen végig kell menni, de 

mindegyiken csak egyszer. Mivel a boríték rajzában 8 él van, ezért számoljuk az éleket, s figyelünk, hogy ne 

ismételjünk! Ha megvan az összes él -- azaz elértünk a számlálóval nyolcig--, akkor kiírjuk az utat, s erőltetett 

backtrack-kel keresünk újabbat, hogy megkapjuk a feladat összes lehetséges megoldását. Ezen felül kiírjuk az 

összes kezdőcsúcsot is, hogy lehessen látni, nem oldható meg a feladat bárhonnan elkezdve. 

boritek:- 

  csucs(Kezdo), 

  nl,nl, write(Kezdo), 

  ut(Kezdo, [], 0). 

ut(Aktualis, Ut, Hossz):- 

  Hossz = 8, nl, 

  write(Ut), fail. 

 

ut(Aktualis,Ut,Hossz):- 

  Hossz =< 7,  

  el(Aktualis, Kovetkezo), 

  \+ eleme(el(Aktualis, Kovetkezo),List), 

  Hossz1 is Hossz + 1, 

  ut(Kovetkezo, [el(Aktualis, Kovetkezo)|Ut], Hossz1). 

Ahogy korábban szerepelt, most a predikátumban kezeljük le az él irányítását. Ezért apróbb változtatással 

megismételjük az előbbi predikátumot: 

ut(Aktualis,Ut,Hossz):- 

  Hossz =< 7,  

  el(Kovetkezo, Aktualis), 

  \+ eleme(el(Kovetkezo, Aktualis),List), 

  Hossz1 is Hossz + 1, 

  ut(Kovetkezo, [el(Kovetkezo, Aktualis)|Ut], Hossz1). 

A program futásához szükség lesz a boríték adataira is: 

el(a,b). el(a,c). el(b,c). el(b,d). 

el(b,e). el(c,d). el(c,e). el(d,e). 

csucs(a). csucs(b). csucs(c). 

csucs(d). csucs(e). 

2. Költség kezelése 

Néha nem csak érdekel bennünket, hogy az egyik csúcsból el lehet-e jutni egy másikba, hanem annak az ára 

(költsége) is. 

Ehhez egyrészt az élek megváltoznak: el/3 tényekre van szükség, mely tartalmazza az él költségét; másrészt a 

keresés során figyelni kell az út költségét, ami nem lesz más, mint az utat alkotó élek költségének összege. Ezt 

az értéket tárolhatnánk elkülönülten a megtalált úttól, de mindjárt látjuk, hogy miért előnyös mégsem így 

csinálni. 

Korábban már szerepelt, hogy a keresés során egy listában gyűjtjük a bejárt utat, és majd a cél elérésekor ezt a 

listát megfordítjuk, hogy az út legelső csúcsa ne a lista végén, hanem az elején szerepeljen. Most a lista elején az 

út költsége található, így ha csak egy utat keresünk, akkor ez nem érdekes, azaz elhagyható, ahogy az első 

szabály is mondja: 



 Egyszerű keresések  

 47  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

keres(Start, Cel, Ut) :- 

  keres1(Cel, [0, Start], [_|Tu]). 

  vissza(Tu, [], Ut). 

A keresés során nyilvántartjuk az eddigi út hosszát, mely az utat tároló lista fejében szerepel. Természetesen ha 

elértük a célig, akkor már nem kell tovább keresni. Ezt ez alábbi tény mutatja: 

keres1(Cel, [Ft, Cel|Ut], [Ft, Cel|Ut]). 

Ha még nem vagyunk a célban, de tovább tudunk lépni, akkor az eddigi út költségéhez (RegiFt) hozzá kell adni 

az adott él költségét (Ft), hogy az új, kibővített út költségét megkapjuk (UjFt), és ezzel folytassuk a keresést. 

keres1(Cel, [RegiFt,Aktualis|Ut],Tu) :- 

  el(Aktualis, Kovetkezo, Ft), 

  \+ eleme(Kovetkezo,Ut), 

  UjFt is RegiFt + Ft, 

  keres1(V,[UjFt, Kovetkezo, Aktualis|Ut], Tu). 

Azt láttuk, hogyan lehet egy lehetséges utat ezzel megtalálni. De hogyan kaphatjuk meg a legrövidebbet? A 

setof/3 beépített eljárás elvégzi a piszkos munkát, meghívja a számára megadott predikátumot, és az összes 

megoldás közül kiválasztja a legjobbat. Azaz esetünkben megkeresi az összes utat (Tu), majd ezeket rendezi 

növekvő sorrendbe. Mivel a költség áll elől, így a legolcsóbb út lesz a lista élén, amelyről a költséget 

leválasztva, s megfordítva a keresett utat kapjuk vissza: 

kereslegjobb(Start, Cel,[Min|Ut]) :- 

  setof(Tu,keres1(Cel, [0, Start],Tu), 

     [[Min|Legjobb]|_]), 

  vissza(Legjobb,[],Ut). 

Mindez megfogalmazható eme beépített operátor nélkül is. Az a fontos, hogy találjunk egyszer egy megoldást 

([Ft|Tu]), és ne fordulhasson elő, hogy létezik olyan megoldás, mely ennél jobb, azaz annak költsége 

(MasikFt) kisebb legyen, mint az általunk megtalált megoldásé (Ft). Ha mégis ilyen lenne, akkor a backtrack 

gondoskodik arról, hogy újabb megoldást keressünk, amely már kielégíti az összes feltételt. 

kereslegjobb(Start, Cel, [Ft|Ut]) :- 

  keres(Start, Cel, [Ft|Tu]), 

  \+ ( keres(Start, Cel, [MasikFt|_]), 

    MasikFt<Ft ), 

  vissza(Tu,[],Ut). 

3. Feladatok 

1. A fejezet harmadik programja az első programhoz hasonlóan hajlandó végtelen ciklusban ragadni. Javítsa ki 

a harmadik programot a második programnál alkalmazott módszerrel! 

2. A negyedik program működik, de nem a leghatékonyabb. A korábbi fejezetben megfogalmazott módszerek 

segítségével gyorsítsa fel! 

3. A Hamilton-kör kereső program hatékonysága csapnivaló. A feladata javítani a hatékonyságán. Például egy-

egy lépésnél csak olyan csúcsot válasszunk, amerre még nem jártunk. 
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10. fejezet - Keresési módszerek 

Az előző fejezetben lényegében a Prolog végrehajtó rendszerére alapozva kerestünk. Ez nem volt nehéz, mert ez 

az alrendszer a mélységi keresést használja. Ha viszont más tanult módszert szeretnénk használni, akkor már 

szükség lesz egy kis programozásra, de szerencsére nem túl sokra. 

A következőkben különféle keresési módszereket veszünk sorra (melyek közül már sok ismert a bevezető 

mesterséges intelligencia előadásból) és azok Prolog nyelvi megvalósításait. Mivel itt is egy gráfban keresünk, 

éppúgy mint az előbb, nem kell csodálkozni, hogy az előbbiekhez igen hasonló programokkal találkozunk. Míg 

eddig argumentumként adtuk át a célt, most erre egy külön predikátumot (cel/1) használunk. 

1. Mélységi keresések 

A Prolog rendszer lelke a mélységi keresés, így ehhez nem kell igazán programozni. 

mely1(Cel):- 

  cel(Cel). 

mely1(Aktualis):- 

  el(Aktualis, Kovetkezo), 

  mely1(Kovetkezo). 

Ne felejtsük el, hogy ilyen programmal az előző fejezetben sikerült végtelen ciklusba jutnunk! Hasonlóan az 

előző fejezet programjaihoz, itt is megadhatjuk a célhoz vezető utat 

mely2(Cel, [Cel]):- 

  cel(Cel). 

mely2(Aktualis, [Aktualis| Ut]):- 

  el(Aktualis, Kovetkezo), 

  mely2(Kovetkezo, Ut). 

Éppúgy mint korábban, a meglátogatott csúcsok nyilvántartásával elkerülhetőek a végtelen ciklusok. A 

programot ?- mely3([], n, Megoldas). kérdéssel indíthatjuk útjára, ahol n helyébe a kiinduló csúcsot kell 

írni. 

mely3(Ut, Cel, [Cel|Ut]):- 

  cel(Cel). 

mely3(Ut, Aktualis, Megoldas):- 

  el(Aktualis, Kovetkezo), 

  \+ eleme(Kovetkezo, [Aktualis|Ut]), 

  mely3([Aktualis|Ut], Kovetkezo, Megoldas). 

Ha méretesebb a gráf, akkor sokáig eltarthat a keresés. Ha tudjuk merre (pontosabban milyen távol) lehet a 

megoldás, egy korláttal gyorsíthatunk a keresésen. Ekkor minden lépés után a a megtehető lépések számát 

csökkentjük. Ha ezt már nem lehet -- mert elértük a korlátot --, akkor a backtrack-re bízzuk magunkat, amely 

majd más irányba keresi a megoldást. Technikailag egyszerűbb a korlát nyilvántartása helyett egy paraméterként 

azt nyilvántartani, hogy milyen távol vagyunk a korláttól, és ha az elértük -- a paraméter értéke 0 --, akkor 

visszafordulunk. 

melyK(Cel, [Cel], _):- 

  cel(Cel). 

melyK(Aktualis, [Aktualis| Ut], MaxMelyseg):- 

  MaxMelyseg > 0, 

  el(Aktualis, Kovetkezo), 

  Max is MaxMelyseg - 1, 

  melyK(Kovetkezo, Ut, Max). 

Ha nem ismerjük a korlátot, akkor az iteratívan mélyülő mélységi keresés lehet a megoldás. Itt a hatar/1 újbóli 

meghívásával egyre nagyobb és nagyobb számokat kapunk, ezáltal egyre nagyobb részeit kutathatjuk át a 

gráfból származtatott fának. Elsőre feleslegesnek tűnik újra meg újra átkutatni ugyanazokat a csúcsokat, a 

közvélekedés szerint jobban járnánk például egy szélességi kereséssel. Viszont míg ott nyilván kell tartani a fa 

összes csúcsát egy adott mélységig, itt mindig csak egy út éleinek nyilvántartására van szükség. Amit elvesztünk 

az újbóli kiszámoláson, megnyerhetjük a tároláson. 
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ids(Cél, Ut):- 

  hatar(H), 

  melyK(Cél, Ut, H). 

hatar(1). 

hatar(H):- 

  hatar(ElozoH), 

  H is ElozoH + 1. 

2. Szélességi keresés 

Szélességi keresésnél egy sor ábrázolja a nyílt csúcsokat, ezt kell modelleznünk. Mivel mindig a sor végére kell 

írni, ezt egyszerűen megoldhatjuk a lista végéhez fűzéssel. A sor utakat tartalmaz. Mivel egy út maga egy lista, 

így a sor nem lesz más, mint listák listája. Egy-egy csúcs kibontása valóban egy odavezető út (Ut) kibontását 

jelenti, azaz a listák listájának első listáját átadjuk a másik predikátumnak, mely új utak (listák) listájával tér 

vissza, ahol minden új út eggyel hosszabb, mint az átadott. 

szeles([[Csucs|Ut]|_], [Csucs|Ut]):- 

  cel(Csucs). 

szeles([Ut|Utak], Megoldas):- 

  kibont(Ut, UjUtak), 

  osszefuz(Utak, UjUtak, Utak2), 

  szeles(Utak2, Megoldas). 

Az új utak meghatározásakor megkeressük mindazokat a csúcsokat (Kovetkezo), melyek szomszédosak az 

aktuális csúccsal, és még nem szerepeltek az átadott útban. Ilyenből lehet akár több is, így a findall/3 

beépített predikátum az összes ilyen útból egy listát készít. A findall/3 számára meg kell adnunk, hogy 

milyen alakú elemei legyenek a listának, ezekre mi teljesüljön, és milyen elnevezésű listába kerüljenek. 

kibont([Aktualis|Ut], UjUtak):- 

  findall([Kovetkezo, Aktualis|Ut], 

    ( el(Aktualis, Kovetkezo), 

      \+ eleme(Kovetkezo, [Aktualis|Ut]) 

    ), 

    UjUtak). 

3. Költséges keresések 

Ha a költségeket is figyelembe kell vennünk, a nyílt csúcsokat rendezve érdemes tárolni. Ehhez kell egy 

predikátum: beszurmind/3, amely két listából egy rendezett listát készít. Feltesszük, hogy a második lista már 

rendezett, így az első lista elemeit egyesével beszúrjuk (beszuregy/3) a rendezett lista megfelelő helyeire. Ez 

nem más, mint a korábbi beszúró rendezés, csak itt a kulcsok el lettek rejtve a lista fejébe. 

beszurmind([], Utak, Utak). 

beszurmind([Ut|Utak], Utak2, Utak3):- 

  beszuregy(Ut, Utak2, Utak4), 

  beszurmind(Utak, Utak4, Utak3). 

beszuregy( Ut, [], [ Ut ] ). 

beszuregy( [H|Ut], [ [H2|Ut2]|Utak ], 

  [[H|Ut], [H2|Ut2]|Utak] ):- 

  H =< H2. 

beszuregy( [H|Ut], [ [H2|Ut2]|Utak ], 

  [[H2|Ut2]|Utak2] ):- 

  H > H2, 

  beszuregy([H|Ut],Utak,Utak2). 

Továbbra sem csúcsokat, hanem utakat tartunk nyilván. Majd ezen utak közül az elsőt kibontjuk. Az 

egyszerűség kedvéért minden kibontó predikátumot kibont/2 néven nevezünk, ám mint látjuk, ezek eltérnek 

egymástól. 

3.1. Best-first 

Bontsuk ki mindig a legkisebb költségű nyílt csúcsot! Ha a listában az első csúcs már cél, akkor kész is 

vagyunk. Ellenkező esetben az első csúcsot kibontva a kapott új csúcsokat rendezetten kell beszúrni a 

hátramaradó csúcsok közé, és rekurzívan folytathatjuk az eljárást. 
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bestFirst([[G, Csucs|Ut]|_],[Csucs|Ut], G):- 

  cel(Csucs). 

bestFirst([Ut |Utak],Megoldas, G2):- 

  kibont(Ut, UjUtak), 

  beszurmind(UjUtak, Utak, Utak2), 

  bestFirst(Utak2, Megoldas, G2). 

A kibontásnál a már megismert findall/3 végzi el a munka oroszlánrészét: megkeresi az egy lépésre lévő, az 

úton még nem szereplő csúcsokat, sőt azok költségét is kiszámolja. 

kibont([G, Csucs|Ut], UjUtak):- 

  findall([G2, UjCsucs, Csucs|Ut], 

    ( el(Csucs, UjCsucs, G3), 

      G2 is G+G3, 

      \+ eleme(UjCsucs, [Csucs|Ut])), 

    UjUtak). 

3.2. Gradiens módszer 

A gradiens módszernél a legközelebbinek ígért (heurisztika szerinti) megoldást választjuk, s egyszerre csak egy 

vasat tartunk a tűzben. Magyarul a rákövetkező csúcsok közül a legjobbat megtartjuk, míg a többit eldobjuk. Ha 

már nem tudjuk a heurisztika értékét csökkenteni, akkor megállunk. 

gradiens([H, Megoldas],Megoldas2, H2):- 

  kibont(Megoldas, UjMegoldasok), 

  beszurmind(UjMegoldasok, [], 

      [[H3, LegjobbMegoldas] | _]), 

  H3 =< H, !, 

  gradiens([H3, LegjobbMegoldas], Megoldas2, H2). 

gradiens([H, Megoldas], Megoldas, H). 

Továbbra is a findall/3 dolgozik: szomszédos csúcsot keresünk, és annak a heurisztikája lesz ezen csúcsok 

sorrendjének az alapja. 

kibont(Megoldas, UjMegoldasok):- 

  findall([H, UjMegoldas], 

    ( el(Megoldas, UjMegoldas,_), 

      h(UjMegoldas, H)), 

    UjMegoldasok). 

4. Módosított hegymászó módszer 

A módosított hegymászó módszernél az előzőtől eltérően több vasat is a tűzben tartunk, s mindig a legutóbbiak 

közül vizsgáljuk a legígéretesebbeket. Míg az eredeti hegymászó módszernél csak a jobb szomszédok közül 

válogathattunk, itt lehetőség van az eddig találtnál rosszabb heurisztikát adó utat is választani. 

hill([[H, Csucs|Ut]|_], [Csucs|Ut]):- 

  cel(Csucs). 

hill([Ut |Utak], Megoldas):- 

  kibont(Ut, UjUtak), 

  beszurmind(UjUtak, [], RendezettUtak), 

  osszefuz(RendezettUtak, Utak, MindenUt), 

  hill(MindenUt, Megoldas). 

A gradiens módszerhez tartozó útkibontó eljáráshoz képest az itt az eltérés, hogy az ismert út csúcsaira nem 

léphetünk vissza. Ám továbbra is a szomszédos csúcsok és azok heurisztikái a lényegesek. 

kibont([H, Csucs|Ut], UjUtak):- 

  findall([H2, UjCsucs, Csucs|Ut], 

    ( el(Csucs, UjCsucs, _), 

       h(UjCsucs, H2), 

       \+ eleme(UjCsucs, [Csucs|Ut])), 

    UjUtak). 

4.1. Mohó keresés 
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A mohó módszer majdnem megegyezik a módosított hegymászóval, ám nem csak a legutolsó lépésben kapott 

csúcsok közül választjuk ki a legígéretesebbet, hanem az összes közül. A kibont predikátum megegyezik a 

hegymászó módszerénél szereplővel. 

greedy([[H, Csucs|Ut]|_], [Csucs|Ut]):- 

  cel(Csucs). 

greedy([Ut |Utak], Megoldas):- 

  kibont(Ut, UjUtak), 

  beszurmind(UjUtak, Utak, Utak2), 

  greedy(Utak2, Megoldas). 

4.2. A* algoritmus 

Az A* algoritmus programja kísértetiesen hasonlít a best first vagy a mohó algoritmushoz, csak az utakat leíró 

adatok terén van eltérés. 

astar([[ _, G, Csucs|Ut]|_], [Csucs|Ut], G):- 

  cel(Csucs). 

astar([Ut |Utak], Megoldas, G):- 

  kibont(Ut, UjUtak), 

  beszurmind(UjUtak, Utak, Utak2),} 

  astar(Utak2, Megoldas, G). 

Az A* algoritmus felhasználja a számolt költséget és a heurisztikát is, ezért bonyolultabb a programja! 

kibont([F, G, Csucs|Ut], UjUtak):- 

  findall([F2, G2, UjCsucs, Csucs|Ut], 

    ( el(Csucs, UjCsucs, G3), 

      G2 is G+G3, 

      h(UjCsucs, H), 

      F2 is G2+H, 

      \+ eleme(UjCsucs, [Csucs|Ut])), 

    UjUtak). 

5. Példák 

5.1. Hanoi torony 

Az általános megoldásoktól eltérően csak 3 korongot tartalmazó feladatot formalizálunk. Egy állapotot 

számunkra egy számhármas ír le, a számok rendre azt jelölik, hogy melyik tüskén van a legkisebb, a középső és 

a legnagyobb korong. Mondjuk azt, hogy az elsőről a harmadik tüskére kell átmozgatni a korongokat! 

cel(3/3/3). 

 

Az egyes lépéseket külön-külön meg kell adnunk: 

% a kicsit üres helyre rakjuk 

el(A/A/A, B/A/A):- (B=1;B=2;B=3), B\=A. 

% a nagyot áttesszük a másik üres helyre.  

el(A/A/B, A/A/C) :- A \= B, C is 6-B-A. 

% a nagyot áttesszük a másik üres helyre.  

el(A/A/B, C/A/B) :-     A \= B, C is 6-B-A. 

% a nagyot áttesszük a másik üres helyre.  

el(A/A/B, B/A/B) :-     A \= B. 

% középsőt áttesszük az üresre 

el(A/B/A, A/C/A):-  A \= B, C is 6-B-A. 

% a kicsit áttesszük a középsőre 

el(A/B/A, B/B/A):-  A \= B. 

% a kicsit áttesszük az üresre. 

el(A/B/A, C/B/A):-  A \= B, C is 6-B-A. 

% A középsőt a nagyról az üresre tesszük 

el(A/B/B, A/C/B) :- A \= B, C is 6-B-A. 

% A kicsit felrakjuk a középsőre 

el(A/B/B, B/B/B):-  A \= B. 

% a kicsit a nagyra rakjuk 

el(A/B/C, C/B/C):-  A\=B, B\=C, A\=C. 

% a kicsit a középsőre rakjuk 
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el(A/B/C, B/B/C):-  A\=B, B\=C, A\=C. 

% a középsőt a nagyra rakjuk 

el(A/B/C, A/C/C):-  A\=B, B\=C, A\=C. 

Ha költséget számolunk, akkor minden lépést 1 költséggel fogunk venni: 

el(A,B,1):-     el(A,B).  

A heurisztikára sajnos nincs jobb ötletem, de úgy gondolom, hogy nem is létezik könnyedén számolható, 

tökéletes heurisztika. 

h(A/B/C,N):-    N is 9-A-B-C.   

Lássuk mit kapunk eredményül! A kérdés mögött szerepel a végeredmény jellemzése. 

?- mely1(1/1/1). % végtelen ciklus 

?- mely2(1/1/1,L). % végtelen ciklus 

?- mely3([],1/1/1,L), write(L). 

?- melyK(1/1/1,L,4). % ilyen megoldás nincs 

?- melyK(1/1/1,L,8), write(L). 

?- ids(1/1/1,L), write(L). 

?-szeles([[1/1/1]],L), write(L). 

?- bestFirst([[0,1/1/1]],L,N), write(L). 

?- gradient([0,1/1/1], S, H). % nem ad megoldást! 

?- hill([[0,1/1/1]],L), write(L). % nem optimális megoldás 

?- greedy([[0,1/1/1]],L), write(L). % nem optimális megoldás 

?- astar([[0,0,1/1/1]],L,N), write(L).   

5.2. Edd a cukrot! 

Egy nagymama ha megjönnek az unokái, szétosztja közöttük a cukorkáit. Az unokák nem akarják kifosztani a 

nagyit, így őt is beveszik az osztozkodásba (bár a nagyi ezeket a cukrokat elrakja a következő osztozkodásra), 

sőt a maradékot megetetik vele, ha azt már nem lehet tovább osztani. Hogyan szabadulhat meg a nagyi az összes 

cukorkájától, úgy hogy közben a legkevesebbet egye meg? A cél ismert: fogyjon el összes cukor: 

cel(0).   

Megvárhatja a nagyi, amíg két, három illetve mind a négy unokája ott lesz mellette, és akkor oszthat: 

el(X,Y,D):- 

    member(U,[3,4,5]), 

    Y is X//U, 

    D is X mod U.   

A heurisztikának a fogyasztás alatt kell maradni, és a nagyi a szét nem osztható cukorkát meg kell, hogy egye. 

h(X,N):-  

    N is min(X mod 3, min(X mod 4, X mod 5)).   

Lássuk hány cukorkát kell megenni 111-ből! 

?- bestFirst([[0,111]],L,N). 

?- gradient([[0,111]],S,H). % nem tudunk meg semmit a költségről 

?- hill([[0,111]],L). % nem tudunk meg semmit a költségről 

?- greedy([[0,111]],L). % nem tudunk meg semmit a költségről  

?- astar([[0,0,111]],L,N).   

6. Feladatok 

1. Írja át a szélességi keresés programját differencia-lista alkalmazásával! 

2. A szélességi keresés programja minden egyes út számára meghatározza az összes rákövetkezőt. A tanultak 

alapján viszont az összes csúcsra kell meghatározni a rákövetkező csúcsokat. Módosítsa a megadott 

programot, hogy egy utat csak akkor vegyünk fel a lehetséges utak listájára, ha a lista feje még nem 

szerepel(t) egyetlen korábbi út fejeként sem. (Ez egy csúcsba vezető utak közül csak a legrövidebbet 

kívánjuk minden esetben használni.) 
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3. Módosítsa a hegymászó algoritmus programját, hogy az az eredeti módszert kövesse, azaz mindig csak jobb 

irányba haladjon! 
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11. fejezet - Elemzés 

Alain Colmerauer, a Prolog megalkotója számítógépes nyelvész volt. Ne csodálkozzunk azon, hogy a Prolog 

rendszer tartalmaz nyelvészeknek kedves eszközöket. Lássunk egy angol nyelvészeti példát! Az s a sentence, a 

vp a verb phrase jelölésére szolgál, stb. A rövidítések a nemterminálisok, az értelmes angol szavak a 

terminálisok. A mondatszimbólum természetesen az s. 

Tekintsük az alábbi generatív nyelvtant! 

s   ->  np vp 

np  ->  det n 

vp  ->  v np,   vp  ->  v 

det ->  a,      det  ->  the 

n   ->  woman,  n -> man 

v   ->  shoots  

Az a woman shoots a man mondatról több módon is el lehet dönteni, hogy az előbbi nyelvtanból generálható-e 

vagy sem. Formális nyelvek és automaták tárgyból mindenki ismeri az Early és CYK algoritmusokat, aki pedig 

a fordítóprogramok elméletéről tanult, hallott az LL(k), LR(k) és különféle precedenciaelemzőkről. Lássunk 

most egy más módszert. 

Az angol mondatot tartalmazó listát megfelelő darabokra kell bontani. Az összefűz predikátumunk, -- akárcsak 

annak a hatékony verziója (append/3) -- képes erre. Programunkban most az összes változó listát jelöl. 

s(Z) :-     np(X),  vp(Y), append(X,Y,Z). 

np(Z) :-    det(X), n(Y),  append(X,Y,Z). 

vp(Z) :-    v(X),   np(Y), append(X,Y,Z). 

vp(Z) :-    v(Z). 

det([the]). det([a]).  

n([woman]). n([man]).  

v([shoots]).   

Ha elemezni kívánjuk a mondatot, akkor a ?- s([a,woman,shoots,a,man]). kérdést kell kiadni. Már láttuk 

korábban, hogy egy Prolog program rendszerint többet tud, mint amire készült. A ?- s(X). kérdésre megadja a 

rendszer, hogy milyen mondatok generálhatóak ezzel a nyelvtannal. Akár azt is mondhatjuk, hogy elegáns 

megoldás, de van egy nagy baja, nagyon lassú. 

A csodafegyvernek tekinthető differencia-lista most is hatékonyabb mint az előző megoldás, talán 

egyszerűsödik is a nyelvtani szabályok megadása, ám a terminálisok írásmódja igencsak körülményes: 

s(X,Z)  :-  np(X,Y),  vp(Y,Z). 

np(X,Z) :-  det(X,Y), n(Y,Z). 

vp(X,Z) :-  v(X,Y),   np(Y,Z). 

vp(X,Z) :-  v(X,Z). 

det([the|W],W).       det([a|W],W). 

n([woman|W],W).       n([man|W],W). 

v([shoots|W],W).   

Az elemzés sem változik meg különösebben: ?- s([a,woman,shoots,a,man],[]). és a generálás sem: ?- 
s(X,[]). 

Viszont a Prolog ismeri a DCG (definite clause grammar) írásmódot, mellyel az előbbi nyelvtani szabályok 

megadása egyszerűsödik. Figyeljünk oda, hogy a nyilakban dupla mínusz jel szerepel! 

s  - -> np, vp. 

np  --> det, n. 

vp  --> v, np. 

vp  --> v. 

det --> [the].   det --> [a]. 

n   --> [woman]. n --> [man]. 

v   --> [shoots].   

Az elemzés pont olyan mint az előbb: ?- s([a,woman,shoots,a,man],[]). és a generálás is: `?- s(X,[]). Mi 

ennek az oka? Az, hogy a Prolog differencia listák formájában tárolja a DCG nyelvtanunkat! Azaz a mélyben 

továbbra is olyan ronda a szerkezet, de mi egyszerűbben megadhatjuk. 
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1. Példák 

1.1. Hagyományos környezetfüggetlen nyelvtan 

Lássuk hogyan adható meg a formális nyelvek és automaták esetén olyan gyakran idézett anbn alakú szavakat 

generáló nyelvtan! A megoldás igen egyszerű, és követi az ottani megoldást: 

s --> []. 

s --> l,s,r. 

l --> [a]. 

r --> [b].   

Az elemzés és generálás könnyen megy: ?- s([a,a,a,b,b,b,b],[]). valamint ?- s(X,[]). Bármely más 

korábbi tanulmányainkban szereplő környezetfüggetlen nyelvtant megadhatjuk, elemezhetünk 

szimbólumsorozatokat, illetve generálhatjuk a nyelv elemeit. Az átírás igen egyszerű, a terminálisokból listát 

kell készíteni, a nemterminálisokat pedig kisbetűkkel kell írni. 

1.2. Összetett mondatok elemzése 

Viszont a DCG nem csodaszer! Ehhez bővítsük a korábbi angol mondatokat elemző nyelvtant az alábbiakkal, 

hogy lehetővé tegyük összetett mondatok generálását/felismerését is; majd tegyük fel a ?- 

s([a,woman,shoots],[]). kérdést! 

s --> s,conj,s. 

conj --> [and]. 

conj --> [or]. 

conj --> [but].   

Azt vesszük észre, hogy végtelen ciklusba kerül a rendszer. Ne higgyük, hogy az egyik oldalon bemegy a 

nyelvtan, a másik oldalon kijön a hatékony program. Miután felülről lefele elemzésről van szó a háttérben, 

nekünk kell a balrekurziókat megszüntetnünk, hogy ne fordulhasson elő végtelen ciklus. 

1.3. Elemzőfa 

Legtöbbször nem csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy a megadott szimbólumsorozat levezethető-e a 

mondatszimbólumból, vagy sem. Erre is van megoldás, például visszakaphatjuk a levezetés során kapott 

szintaxisfa szerkezetét. Ehhez segédváltozókat kell bevetni, melyek tárolják az egyes nyelvtani szerkezethez 

tartozó fa adatait. 

s(s(NP, VP))   --> np(NP), vp(VP). 

np(np(DET, N)) --> det(DET), n(N). 

vp(vp(V, NP))  --> v(V), np(NP). 

vp(vp(V))      --> v(V). 

det(the) --> [the]. det(a) --> [a]. 

det(dry) --> [dry]. 

n(agent) --> [agent]. n(hero) --> [hero]. 

n(martinis) --> [martinis]. 

v(likes) --> [likes]. v(drinks) --> [drinks].   

Ha ezek után feltesszük a ?-s(Structure,[the,agent,likes,dry,martinis],[]). kérdést, akkor a kapott 

válasz a következő lesz: Structure = s(np(the, agent),vp(likes, np(dry, martinis))). 

[kép - elemzőfa ábrája] 

1.4. Kifejezés értéke 

Az előbbi példához hasonló módon egy aritmetikai kifejezés értékét is kiszámolhatjuk. Az egyszerűség kedvéért 

nincs zárójelezés és precedenciával se kell törődni, mert csak összeadást és kivonást használunk. A kifejezés 

értéke az elől álló szám, és a mögötte szereplő kifejezés értékéből határozandó meg. 

expr(Z) --> num(Z). 

expr(Z) --> num(X), [+], expr(Y), {Z is X+Y}. 

expr(Z) --> num(X), [-], expr(Y), {Z is X-Y}. 
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num(D) --> [D], {number(D)}. 

expr_value(L, V) :- expr(V, L, []).   

Nyilvánvaló, hogy az előbbi példában a szögletes zárójelben szereplő műveleti jelek részei a kifejezésnek. 

Viszont a kapcsos zárójelben szereplő szöveg már nem része a nyelvtani szabálynak, de hozzá tartozik olyan 

szempontból, hogy adott helyen végre kell hajtani azt. Azaz például egy összeg esetén a teljes kifejezés értéke a 

két összeadandó értékének összege. A nyelvtan nemterminálisai -- azaz az expr és a num -- mint predikátumok 

tartalmaznak egy-egy paramétert. Az itt szereplő változó akkor kap értéket, ha sikerült a jobb oldalon szereplő 

részt végrehajtani, azaz elemezni a hozzá kapcsolódó részt. A változó értéke pedig nem lesz más, mint a 

felismert részkifejezés értéke. 

Javaslom, hogy jósolja meg a ?- expr_value([11, +, 2, -, 7], V). és ?- expr_value([8, -, 6, -, 

2], V). kérdésre kapott választ, majd tesztelje kérdéseket. Mi lesz a jobbrekurzív nyelvtan hatása? 

1.5. Egyes és többes szám 

Talán mindenki érzi, hogy mennyire bonyolult az élőnyelvi mondatok felismerése, a helytelenek kiválasztása. 

Lássunk egy angol nyelvi példát, melyben a számbeli egyeztetésen van a hangsúly! Az alanyi rész és az 

állítmányi résznek számban meg kell egyeznie, akárcsak az alanyi részben a névelőnek és az alanynak. Tárgyas 

igénél az ige és a tárgy már eltérhet számban. 

sentence            --> noun_phrase(Number), verb_phrase(Number). 

noun_phrase(Number) --> determiner(Number),  noun(Number). 

noun_phrase(Number) --> noun(Number). 

verb_phrase(Number) --> verb(Number). 

verb_phrase(Number) --> verb(Number),        noun_phrase(_).   

Megadunk pár igét és főnevet egyes és többes számban. Az egy (a) csak egyes számban szerepelhet, míg az a 

(the) akár egyes, akár többes számban is. 

determiner(_)        --> [the].  

determiner(singular) --> [a]. 

noun(singular)       --> [cat].   noun(plural)   --> [cats]. 

noun(singular)       --> [mouse]. noun(plural)   --> [mice]. 

verb(plural)         --> [scare]. verb(singular) --> [scares]. 

verb(plural)         --> [hate].  verb(singular) --> [hates].   

1.6. Szövegszerűen megadott számok értéke 

Tekintsük egy 10000-nél kisebb szám szöveges alakját! Például a ?- numeral(X,[one, thousand, two, 

hundred, eleven], []). kérdésre várjuk az X = 1211 választ. 

A megoldáshoz a következőképpen jutunk: ha a szám ezer, vagy annál nagyobb, akkor meg kell keresni, hogy 

hány ezresből áll. Akár nagyobb, akár kisebb, mint ezer, meg kell határozni az utolsó három számjegy értékét. 

Ezt az n1_9 illetve n_999 egyargumentumú predikátumokkal oldhatjuk meg, melyek a felismert szám értékét 

adják vissza. Ha a számban ezresek is szerepeltek, az így nyert két számból kell előállítani az egész szám értékét 

numeral(N) --> n_999(N). 

numeral(N) --> n1_9(N1), [thousand], n_999(N2), {N is N1*1000 + N2}.   

A százasok feldolgozása igen hasonlít az ezresekéhez, csak minden a tizede a korábbinak. 

n_999(N) --> n_99(N). 

n_999(N) --> n1_9(N1), [hundred], n_99(N2), {N is N1*100 + N2}.   

A tízeseknél az angolban, akárcsak a magyarban van egy-két nyelvi furcsaság. Legegyszerűbb eset, ha a 

számban tízesek helyén nem áll semmi, mint például százkilenc. Ha szám kétjegyű, és húsz alatti, akkor 

rendhagyó esetről van szó, ezzel külön kell foglalkozni. A program megkülönböztet még két esetet, amikor az 

egyesek helyén nem áll semmi, vagy van valami. Ez utóbbi esetben a tízesek és egyesek értékéből kell 

összeállítani a szám értékét. Vázlatosan jelöljük a kerek tízesek programját. 

n_99(N)   --> n0_9(N). 

n_99(N)   --> n10_19(N). 

n_99(N)   --> n20_90(N). 

n_99(N)   --> n20_90(N1), n1_9(N2), 
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  {N is N1 + N2}. 

n20_90(20) --> [twenty].  

n20_90(30) --> [thirty]. ...   

Ha nem szerepel semmi az egyesek helyén, akkor az nullát jelent. Egyébként meg kell adni külön minden 

elemet tizenkilencig, mert ezeknek külön neve van az angolban.}}} 

n0_9(0) --> []. 

n0_9(N) --> n1_9(N). 

n1_9(1) --> [one]. n1_9(2) --> [two]. ... 

n10_19(10) --> [ten].  

n10_19(11) --> [eleven]. ...   

1.7. atof Prologban 

Egy valós szám igen sok módon nézhet ki. Lehet előjele, de mindenképpen van egészrésze, amit követhet a 

tizedespont után a törtrész. Végül a tudományos jelölésben megadhatunk egy kitevőt, ami megadja mennyivel 

kell eltolni a tizedespontot. Ennek megfelelően a predikátum is négy részre tagozódik. A segédpredikátumok 

meghatározzák az egyes részek értékeit, amelyeket megfelelően össze kell szerkeszteni. 

Ha nincs előjel, akkor a szám pozitív lesz, egyébként negatív. Ha adott a karakterisztika, akkor azt felhasználva 

készítjük el a számot. Figyeljük meg, hogy a karakterisztika is egy egész szám, így a szám egészrészét felismerő 

rutint a karakterisztika felismerésére is használhatjuk. Ha nincs a számnak karakterisztikája, akkor az nem kap 

szerepet a szám összeállításában. A mantissza a szám egész- és törtrészéből áll elő. Természetesen ha nincs 

törtrész, akkor csak az egészrésszel dolgozhatunk. Az alábbi programrészletben többször szerepel a 

pontosvessző, mely az alternatívákat választja el egymástól, például van tizedespont -- mert akkor fel kell 

dolgozni a törtrészt --, vagy nincs. Miután a pontosvessző precedenciája kisebb, mint a vesszőé, ezért az 

alternatívákat tartalmazó részeket zárójelek közé fogjuk. 

number(N) --> 

  ("-" -> { Sign = -1 };{ Sign = 1 }), 

  digits(Whole), 

  (".", frac(Frac),{ Mantissa is Whole + Frac } 

    ;   { Mantissa = Whole }), 

  ("e", digits(Exp), 

     { N is Sign * Mantissa * (10 ** Exp) } 

     ;    { N is Sign * Mantissa }).   

Az egészek felismerésénél felhasználunk egy akkumulátorváltozót (N1), melybe a már megismert rész értéke 

kerül. Természetesen ennek kezdeti értéke 0. Ezután megpróbálunk egy számjegyet beolvasni. Ez a számjegy 

korábbi szám után található, így előbbi szám tízszereséhez kell hozzáadni a karakter számértékét. Ha sikerül 

tovább haladni, akkor ezzel az új számmal számolunk. Ha nem mehetünk tovább, mert már elfogytak a 

számjegyek, és mondjuk a tizedespont jön, akkor az eddig kiszámolt értéket adjuk vissza. 

digits(N) -->  digits(0, N).  

digits(N0, N) --> 

   [Char],{ "0" =< Char },{ Char =< "9" }, 

   { N1 is N0 * 10 + (Char - "0") }, 

   (digits(N1, N);   { N = N1 }).   

A törtrész programja nagyon hasonlít az egészrész programjához, viszont itt még egy további 

akkumulátorváltozóra is szükségünk lesz: arra, amely azt tárolja, hogy mennyi az aktuális számjegy helyértéke. 

A korábbi képletet ezért kellett ezzel az értékkel kiegészíteni, s természetesen ezt az értéket folyton aktualizálni 

kell. 

frac(F) --> frac(0, 0.1, F). 

frac(F0, Mult, F) --> 

  [Char],{ "0" =< Char },{ Char =< "9" }, 

  { F1 is F0 + (Char - "0")*Mult }, 

  { Mult1 is Mult / 10 }, 

  (   frac(F1, Mult1, F); { F = F1 } 

).   

Talán az előbbi példák is megmutatják, hogy az elemzéssel kapcsolatos feladatok könnyedén megfogalmazhatók 

Prologban. A DCG jelölés igen kényelmessé teszi a programok specifikálását. 
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2. Feladatok 

1. A változók használata a DCG szabályokban, igen kiszélesíti a lehetőségeket. Mutassa meg, hogy az anbncn 

szavak felismerhetőek Prologban megfelelő DCG nyelvtant használva. 

2. Az angol nyelvű számnevek felismeréséhez hasonlóan ismertesse fel a magyar nyelvű számneveket! 



   

 59  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

12. fejezet - Logikai programok 

Eddig rendszerint több apró programot láttunk. Ez a megközelítés sok apró részletet bemutat, de a lényeget 

rendszerint elfedi. Emiatt most lássunk egy kicsit bonyolultabb programot! Remélem ezzel ízelítőt kaphatunk 

abból, hogy hogyan lehet felépíteni egy hosszabb programot kisebb részekből, és mennyire kifejező nyelv a 

Prolog. Javaslom, hogy az ehhez a programhoz hasonló funkcionalitású programot írjon meg a saját kedvenc 

nyelvén, és hasonlítsa össze a két program forrásának hosszát! 

1. Igazságtábla készítése 

A feladat legyen a logikából már megismert igazságtábla generálás. Mivel most bennünket nem az érdekel, 

hogyan lehet lépésről-lépésre felépíteni a táblát, hanem maga a végeredmény, így a formulához csak egy 

oszlopot ábrázolunk. Természetesen a formula változói/paraméterei értékét külön-külön oszlop jelzi. Lássuk, 

mit szeretnénk elérni a ?- tt(x or (not y and z)). kérdés kiadásával: 

[x,y,z]          x or (not y and z) 

----------------------------------- 

[0,0,0]                0 

[0,0,1]                1 

[0,1,0]                0 

[0,1,1]                0 

[1,0,0]                1 

[1,0,1]                1 

[1,1,0]                1 

[1,1,1]                1 

-----------------------------------  

A feladatban igen könnyen lehetett a formulát elolvasni. Ez azért van így, mert infix jelölést használtunk. 

Programozástechnikailag könnyebb lenne a prefix vagy a postfix jelölés használata, de ha a Prolog elkényeztet 

bennünket, ne ellenkezzünk. A logikai összekötőjeleinket operátoroknak definiáljuk. A hagyományos 

programnyelvekben 6-9 precedencia szint létezik, a Prologban 1200! A szokásos precedenciaszintek fentebb 

láthatóak. A nagyobb szám a gyengébb precedenciát jelöli. Az előbbi definíciókból már látható a precedencia-

definíciós utasítások szerkezete. 

:- op( 1200, xfx, [ :-, --> ]). 

:- op( 1200,  fx, [ :-, ?- ]).            

:- op( 1100, xfy, [ ; ]).               % A;(B;C) 

:- op( 1000, xfy, [ ',' ]). 

:- op(  700, xfx, [ =, is, =.., ==, \==,=:=, =\=, <, >, =<, >= ]). 

:- op(  500, yfx, [ +, -]).             % (2+3)+4 

:- op(  500,  fx, [ +, - ]).            % --5 nincs 

:- op(  300, xfx, [ mod ]). 

:- op(  200, xfy, [ ^ ]).               % 2^(3^4)  

Az előbbi programkódból ismerősek lehettek az egyes operátorok, azok jelentései. Könnyedén fel lehet fogni az 

egyes precedenciaszinteket is, viszont a köztük szereplő rejtélyes kódokat érdemes elmagyarázni, mielőtt tovább 

haladnánk. 
 

Kód irány asszociativitás 

xfx infix nem asszociatív 

xfy infix jobb-asszociatív 

yfx infix bal-asszociatív 

fx prefix nem asszociatív 

fy prefix jobb-asszociatív 

xf postfix nem asszociatív 

yf postfix bal-asszociatív 

Az igazságtáblához szükséges logikai műveletek az alábbiak szerint kódolhatóak. Egyes Prolog verziók ismerik 

a not kulcsszót, ekkor nem tudjuk újra definiálni. Megjegyzem, hogy az előbbi definíciók összhangban vannak 
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a logikából tanultakkal a precedencia szempontjából a PTI-s hallgatók számára. Mások, akik számára a 

diszjunkció gyengébb, mint a konjunkció, az or precedenciáját átírhatja 1010-re. 

:- op(1000,xfy,'and'). 

:- op(1000,xfy,'or'). 

:- op(900,fy,'not').   

Ahhoz, hogy az igazságtáblázatot elkészítsük, tudnunk kell, hogy milyen, és hogy hány változót tartalmaz a 

formula. Ez fogja meghatározni azt, hogy hány sora lesz a táblázatnak. A predikátumunk első paramétere az 

ábrázolni kívnt formula, a második egy akkumulátor, a harmadik pedig a választ tartalmazza. Például a ?- 

find_vars(x and (y or x), [], V). kérdésre a következő választ kapjuk: V = [y,x]. Ha logikai 

konstanssal találkozunk -- amit számunkra a 0 és az 1 fog jelölni, akkor ez nem jelent újabb változót, ezért az 

eddig összegyűjtötteket kell visszaadni. 

find_vars(N, V, V) :-member(N, [0, 1]), !.   

Ha formula lényegében egy változó, akkor arra kell figyelni, hogy találkoztunk-e már vele, vagy sem. 

find_vars(X, Vin, Vout) :- 

  atom(X), 

  (member(X, Vin) -> Vout = Vin; Vout = [X|Vin]).   

Ha pedig bonyolultabb formuláról van szó, akkor a felépítése szerinti rekurziót kell alkalmazni. Azaz ha az 

operátor kétargumentumú, akkor mindkét részformulájára meghívjuk a rutint, egyébként csak az egyetlen 

részformulára. 

find_vars(X and Y, Vin, Vout) :- 

  find_vars(X, Vin, Vtemp), find_vars(Y, Vtemp, Vout). 

find_vars(X or Y, Vin, Vout) :- 

  find_vars(X, Vin, Vtemp), find_vars(Y, Vtemp, Vout). 

find_vars(not X, Vin, Vout) :- 

  find_vars(X, Vin, Vout).   

Az igazságtáblázat sorat az előző predikátummal megtalált változók különféle értékelései adják meg. Előre nem 

lehet tudni, hogy hány változóra lesz majd szükség, így különálló változókat nem használhatunk. A léptetés 

miatt a legjobb megoldás ha egy változótömböt használunk, ami mi más lenne itt mint egy lista? A lista olyan 

hosszú legyen, mint a változóink listája, s kezdetben álljon csupa 0-ból! Ezt a következő módon szeretnénk 

megoldani: az ?- initial_assign([w,x,y,z],A). kérdésre a válasz legyen A = [0,0,0,0]! 

A predikátum programja igen egyszerű, csak a megadott listával azonos hosszúságú nullákból álló listát kell 

generálni: 

initial_assign([],[]). 

initial_assign([X|R],[0|S]) :-  

  initial_assign(R,S).   

Hagyománytiszteletből az lista utolsó változója változik a leggyakrabban, míg a lista elején álló változó csak 

egyszer. Úgy is fogalmazhatunk, hogy listában szereplő változóknak megfelelő igazságértékekből kettes 

számrendszerbeli számot képezve minden sorban eggyel nagyobb számot kapunk, mint az előző sorban. Ez így 

mind szép és jó, de még a jegyzet elejéről tudjuk, hogy a lista végét nehéz buherálni. Ezért a listát megfordítjuk, 

s így léptetünk. 

successor(A,S) :- 

  reverse(A,R), 

  next(R,N), 

  reverse(N,S).   

A lista léptetése sem bonyolult, ekkor a 0-ból 1 lesz, az 1-ből 0, de ebben az esetben tovább kell lépni a 

következő számjegyre. Elgondolkodásra szánt kérdés: Miért nem számol tovább a kelleténél az alábbi 

predikátum? 

next([0|R],[1|R]). 

next([1|R],[0|S]) :- next(R,S).   

A Prolog számára bevezettünk pár új operátort, de nem mondtuk el, hogy melyik hogyan működik. 

Magyarázzuk el ezt a Prolognak! 
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boole_and(0,0,0). boole_and(0,1,0). 

boole_and(1,0,0). boole_and(1,1,1). 

 

boole_or(0,0,0). boole_or(0,1,1). 

boole_or(1,0,1). boole_or(1,1,1). 

 

boole_not(0,1). boole_not(1,0).   

Logikából minden diákba megpróbáltuk beleverni a formula logikai értékének definícióját. Nem minden esetben 

sikerült, mert ugyan mi szükség van rá? Itt például most felhasználjuk! Elsőként a logikai konstans értéke saját 

maga. 

truth_value(N,_,_,N) :- 

  member(N,[0,1]).   

A változó értéke a értéklista megfelelő tagja. Az interpretációt, azaz azt, hogy mely változó igaz, és melyik 

hamis, ez a lista tartalmazza. 

truth_value(X,Vars,A,Val) :- 

  atom(X), 

  lookup(X,Vars,A,Val).   

A változók és az értékek listájában szinkronban mozgunk, így találjuk meg a keresett változó értékét. 

lookup(X,[X|_],[V|_],V). 

lookup(X,[_|Vars],[_|A],V) :- 

  lookup(X,Vars,A,V).   

Bonyolultabb formulánál pedig a rekurziót használjuk, illetve a művelet definícióját: 

truth_value(X and Y,Vars,A,Val) :- 

  truth_value(X,Vars,A,VX), 

  truth_value(Y,Vars,A,VY), 

  boole_and(VX,VY,Val). 

truth_value(X or Y,Vars,A,Val) :- 

  truth_value(X,Vars,A,VX), 

  truth_value(Y,Vars,A,VY), 

  boole_or(VX,VY,Val). 

truth_value(not X,Vars,A,Val) :- 

  truth_value(X,Vars,A,VX), 

  boole_not(VX,Val).   

Kapcsoljuk össze az egyes részeket! Nincs más dolgunk, mint a megfelelő predikátumokat sorra egymás után 

meghívni. 

tt(E):- 

  find_vars(E,[],V), 

  reverse(V,Vars), 

  initial_assign(Vars,A), 

  write('  '), write(Vars),  

  write('    '), write(E), nl, 

  write('----------------------'), nl, 

  write_row(E, Vars, A), 

  write('----------------------'), nl.   

Az összes interpretációhoz tartozó sort egy ciklussal írnánk más nyelveken. Ehelyett most kénytelenek vagyunk 

egy rekurziót használni, amely szerencsére tudja, mikor kell megállnia! Ugyanis ha van rákövetkező 

interpretáció (successor), akkor kiírjuk az ahhoz tartozó sort, valamint majd a többit; viszont ha már nincs, 

akkor befejezzük a rekurziót. 

write_row(E, Vars, A):-  

  write('  '), write(A), write('        '), 

  truth_value(E, Vars, A, V), write(V), nl, 

  (successor(A, N) -> write_row(E, Vars, N) 

  ; true).   

2. Meta-programozás 
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Az ötvenes évek végén az informatikai publikációk nem igazán tartalmaztak programlistákat, mert még 

programnyelvek sem léteztek. John McCarthy ezért is alkotta meg a Lisp nyelvet, hogy publikálni lehessen az 

algoritmusokat. Az ezt a programnyelvet bemutató cikk egy Lisp-ben írodott Lisp interpretert is tartalmazott, 

hogy lehessen látni, mire képes ez a nyelv. Egyik diákja nem sokkal később implementálta a hat Lisp primitívet, 

s így már kész is volt az első Lisp fordító. Ilyenre a Prolog is képes: solve(Goal):-call(Goal), azaz a 

valamilyen úton-módon összeállított predikátumot/programot végrehajtja. Ha nem hagyatkozunk ennyire az alap 

rendszerre, az alábbi programot készíthetjük el, ahol clause(A,B) akkor teljesül, ha a program tartalmaz A:-B 

szerkezetet. 

solve(true). 

solve((A,B)):- 

  solve(A),solve(B). 

solve(A):- 

  clause(A,B),solve(B).   

Mint látható az igaz állításokat már nem kell bizonyítani. Ha egy és szerkezetet kell bizonyítanunk, akkor be 

kell bizonyítani mindkét tagját. Ha pedig egy implikáció (ha B akkor A) utótagját kell bizonyítani, ahol az 

implikációt már elfogadtuk, akkor elég az előtagot bizonyítanunk. 

Ahogy az elemzés során, itt is el lehet érni, hogy ne csak arról legyen tudomásunk, hogy a levezetés lehetséges, 

hanem lássuk annak a szerkezetét/menetét is: 

solve(true,fact). 

solve((A,B),(ProofA,ProofB)):- 

  solve(A,ProofA),solve(B,ProofB). 

solve(A,A-ProofB):- 

  clause(A,B),solve(B,ProofB).   

2.1. Alapértelmezett állítások 

Az objektumorientált programozással divatossá váltak az alapértelmezett szerkezetek, például ha nem adjuk 

meg egyes paraméterek értékét, akkor az automatikusan beállítódik, valamint ennek megfelelő programrészlet 

fut le. Lehet, hogy ez itt újdonság volt, de a mesterséges intelligenciában ezt már régóta ismereték és használták. 

Nézzük egy nagyon egyszerű szakértői rendszer működését! 

Egyrészt vannak szabályaink, melyet a rule/1 predikátum segítségével fogalmazunk meg. Ez minden 

körülmények között igaz. 

Aztán vannak feltételezéseink (default/2), melyek igazak, ha valami meg nem hazudtolja azokat. Így például 

az, hogy egy madár repül, általában igaz. Viszont a pingvinekre és a struccokra ez nem igaz. 

Ha analógiát próbálunk keresni, valami hasonlót érhetünk el az objektum-orientáltság esetén az öröklődéssel. Az 

ősosztályban definiáljuk mindazt, mely a leszármazottakra általánosan igaz, így minden kitüntetett alosztályban 

felhasználható. Míg a speciális esetekben pedig lehetetlenné tesszük a használatát. 

Lássunk a szabályokra és feltételezésekre pár példát! 
 

Szabály Megfogalmazás 

A madarak repülnek. default(birdsfly(X),(flies(X):-bird(X))). 

A pingvinek nem repülnek. rule((not flies(X):-penguin(X))). 

A pingvinek madarak. rule((bird(X):-penguin(X))). 

Tweety pingvin. rule((penguin(tweety):-true)). 

A veréb is madár. rule((bird(sparrow):-true)). 

Ezek után a példában szereplő aprócska adatbázis alapján arra lennénk kíváncsiak, hogy Tud Tweety repülni? 

Ezt az alábbi kérdésre válaszolja meg a rendszer: ?- explain(flies(tweety),[],E). 

Ha csak a szabályokat használjuk a bizonyításra, akkor a predikátumunk szinte megegyezik a solve 

predikátummal, csak a clause/1 helyett a rule/1-ra hivatkozunk, másrészt gyűjtögetjük a bizonyítás során 

felmerülő hipotéziseket. (Ezeket a hipotéziseket itt még nem használjuk fel.) 
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prove_e(true,E,E):-!. 

prove_e((A,B),E0,E):-!, 

  prove_e(A,E0,E1), 

  prove_e(B,E1,E). 

prove_e(A,E0,[rule((A:-B))|E]):- 

  rule((A:-B)), 

  prove_e(B,E0,E).   

Ha viszont a feltétezésekkel kell dolgozni, már elbonyolódik a helyzet. A tények, az és szerkezetek feldolgozása 

úgy megy mint korábban. Ha ez nem vezet célra, megpróbálkozhatunk a bizonyításával, vagy ha egy 

feltételezéssel van dolgunk, használhatjuk a feltételezés hipotézisét, ha a konklúzió nem vezet ellentmondásra a 

korábbi hipotézisekkel. 

explain(true,E,E):-!. 

explain((A,B),E0,E):-!, 

  explain(A,E0,E1), 

  explain(B,E1,E). 

explain(A,E0,E):- 

  prove_e(A,E0,E).  %  

explain(A,E0,[default(Name)|E]):- 

  default(Name,(A:-B)), 

  explain(B,E0,E), 

  not contradiction(Name,E), 

  not contradiction(A,E).   

Természetesen ellentmondásra csak úgy jutunk, hogy a legutóbbi hipotézis tagadása bizonyítható a többi 

feltételből. 

contradiction(not A,E):-!, 

  prove_e(A,E,_). 

contradiction(A,E):- 

  prove_e(not A,E,_).   

További példák: SIMPLY LOGICAL: Intelligent reasoning by example (c) Peter A. Flach/John Wiley & Sons, 

1994. 

3. Feladatok 

1. Egészítse ki az igazságtábla programját, hogy kezelje az implikációt és az ekvivalenciát. 

2. Egészítse ki az igazságtábla programját, hogy kezelje a nor és nand műveleteket is! 

3. Vizsgálja meg a Simply Logical könyv abdukcióra vonatkozó programját, és adjon vele meg egy másik 

példát! 
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13. fejezet - A Prolog jelene 

Mióta a rezolúciós kalkulus felforgatta az automatikus tételbizonyítás világát, és ennek eredményeképpen 

elkészült a Prolog, hatalmas változásokról nem lehet beszámolni. Igaz, a Java-hoz hasonlóan egy virtuális gép 

(Warren Abstract Machine) futtatja az előfordított kódot, lehetővé vált magasabb rendű programozást folytatni a 

magasabb rendű predikátumokkal, használható a modulrendszer, Prolog nyelven megfogalmazhatunk 

kényszerfeltétel-kielégítési feladatokat, ISO szabványa van a nyelvnek, valamint megjelent az egységteszt és a 

API dokumentáció generálásának lehetősége. Igaz, mindezekre majd 40 év volt. Az alább leírtak is a múltban 

gyökereznek, de valószínűnek tartom, hogy ez az irány jelentheti a fősodrást a továbbiakban. A Prolog 

implementációk készítői már elég régóta ügyelnek arra, hogy Prolog összekapcsolható más nyelvekkel, így a 

programozó minden egyes részt az adott feladatnak leginkább megfelelő nyelvben kódolhat. 

1. Mercury 

Az Prolog megszületése óta több nyelv is felvállalta a logikai programozást ((Gödel, Mozart/Oz, stb.), sok 

közülük funkcionális-logikai programozási nyelv. Ezek helyett mi a Mercury-t vesszük górcső alá, mely 

Ausztráliából származik, és egyik fő fejlesztője Zoltan Somogyi. Lássuk a C megjelenése óta kötelező első 

programot! 

:- module hello_world. 

:- interface. 

:- import_module io. 

:- pred main(io__state, io__state). 

:- mode main(di, uo) is det. 

:- implementation. 

main -->  

  io__write_string("Hello, World!\n").   

Ebben a nyelvben minden egyes modult el kell nevezni, erre szolgál a module szó. Ezután meg kell adnunk, 

hogy milyen modulokat szeretnénk felhasználni, esetünkben ez a standard input/output, ami itt io névre hallgat. 

Minden Mercury programban szükséges egy main predikátum; mivel most csak ez az egy modul alkotja az 

egész programot, így ebben a modulban is szerepelnie kell. Miután a program a környezetével kapcsolatot tart, 

így szükséges az input és az output paraméter. A Mercury-nál meg kell adni, hogy milyen módon használjuk az 

argumentumokat. Esetünkben az input paraméter destruktív, azaz felhasználás után lényegében törlődik (a 

környezet megváltozik a program hatására), az output paraméter unique, azaz egyértelmű, a program 

végrehajtása pedig determinisztikus. Már majdnem mindent elmondtunk egyetlen predikátumunkról, csak a kód 

hiányzik. Galád módon ezt DCG szintaxisban írtuk meg. Valójában a main két paramétere az 

io__write_string két paramétere lesz. A programot a mmc --make hello utasítással fordíthatjuk le. 

1.1. DOG+ANT=CAT 

A feladatgyűjteményben szerepel betűrejtvény programja Prolog nyelven implementálva. Lássuk itt ez hogyan 

programozható Mercury nyelven! A program fejlécében egy cc_multi kulcsszó szerepel, ez jelzi, hogy esetleg 

több megoldása is van a rejtvénynek, mi csak az elsőt ismerhetjük meg. Ez erősen összefügg azzal, hogy a 

kiírásnál a backtrack nem működik! Mivel számolgatunk, listát használunk, megnő a betöltendő modulok száma 

is. 

:-module crypt. 

:- interface. 

:- import_module io. 

:- pred main(io::di,io::uo) is cc_multi. 

:- implementation. 

:- import_module int, list, string.   

A main már nem tartalmaz túl sok ismeretlen dolgot. Ami érdekesség, hogy használhatjuk az if-then-else 

feltételes szerkezetet. Másrészt az előző programban szereplő két argumentum a main esetén írható kicsit 

rövidebb formában. 

main(!IO) :- 

  io.format("DOG + ANT = CAT\n", [], !IO), 

  ( if Ds0 = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9],  

    C0 = 0, 

http://www.scs.leeds.ac.uk/hill/GOEDEL/expgoedel.html
http://mozart.github.io/
http://www.mercurylang.org/
http://ww2.cs.mu.oz.au/~zs/
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    pick(Ds0,G,Ds1), 

    pick(Ds1,T,Ds2), T = (G+T+C0) mod 10, 

    C1 = (G+T+C0)/10, 

    pick(Ds2,O,Ds3), 

    pick(Ds3,N,Ds4), 

    A = (O+N+C1) mod 10, A \= 0, 

    C2 = (O+N+C1)/10, 

    pick(Ds4,D,Ds5), 

    pick(Ds5,A,Ds6), 

    C = (D+A+C2) mod 10, 

    D\=0, 0=(D+A+C2)/10, 

    pick(Ds6,C,_) 

  then 

    DOG = 100*D+10*O+G, 

    ANT = 100*A+10*N+T, 

    CAT = 100*C+10*A+T, 

    io.format("%d + %d = %d\n", 

       [i(DOG), i(ANT), i(CAT)], !IO) 

  else 

    io.format("has no solutions\n", [], !IO) 

  ).   

Az előző predikátum használt egy segédpredikátumot, amit már jól ismerünk, igaz más néven: 

:- pred pick(list(int)::in, int::out, 

  list(int)::out) is nondet. 

pick([X|Xs],X,Xs). 

pick([X|Xs],Y,[X|Zs]) :- pick(Xs,Y,Zs).   

1.2. Típusok 

A Prolog-ot mint típusmentes nyelvet ismertük meg. A Mercury pedig erősen típusos nyelv. Ennek persze 

megvannak az előnyei, és hátrányai is. A primitív típusok jól ismertek: int, float, char, string. Ez utóbbi a 

char*-nak felel meg. A lista csakis azonos típusú elemek sorozata, benne számot karakterrel nem keverhetünk; 

nem úgy, mint azt több Prolog példaprogramban megtettem. A lista definíciójához hasonlóan megadható a fa 

adattípus is. Ez még általános (polimorf) típus, ebből készíthető egész-fa, betű-fa, stb. Szerencsére készíthetőek 

pofimorf predikátumok, mint például a lista hossza, melyben nem érdekes, hogy a listaelemek milyen típusúak. 

Definiálhatóak absztrakt típusok, így egy modul használójának nem fontos tudnia, hogy a modul milyen 

adatszerkezetet használ. 

:- type list(T) ---> [] ; [T|list(T)]. 

:- type tree(T) ---> leaf ; branch(tree(T), T, tree(T)).   

A tuple lehetővé teszi több különféle típus keverését: {111,'b'}. 

Lehetőség van új, összetett típusok definiálására: 

:- type playing card ---> card(rank, suit) ; joker. 

:- type rank ---> ace ; two ; three ; four 

    ; five ; six ; seven ; eight 

    ; nine ; ten ; jack ; queen ; king. 

:- type suit ---> clubs ; diamonds ; hearts ; spades.   

A nyelvben definiálhatunk rekordokat, amelyet az alábbi módon használhatunk fel. 

:- type bank account ---> 

  account( name :: string, 

  account_no :: int, 

  funds :: float ). 

 

( if BankAcct^funds >= RequestedSum then 

... debit RequestedSum from BankAcct ... 

else 

... reject debit request ... 

)  

1.3. Magasabb rendű típusok 
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A funkcionális nyelvekben elengedhetetlen azon függvények használata, ahol a függvény egyik paramétere egy 

függvény. Az egyik legismertebb ilyen függvény a map, melynél az egyik paraméter egy l lista, míg a másik egy 

f függvény, és eredményül egy olyan listát kapunk, ahol az l lista minden egyes elemére alkalmaztuk az f 

függvényt. Kis bűvészkedéssel ez megvalósítható Prologban is, csak az =.. operátort kell használni 

predikátumok felbontására és összeállítására. Lássuk hogyan megy ez a Mercury-ban! A map függvény második 

argumentuma egy T1 típusú lista, míg az első egy T1 input/T2 output típusú függvény. A map kimenete így T2 

típusú lista lesz. 

:- func map(func(T1)=T2,list(T1)) =list(T2). 

map(_,[]) = []. 

map(F,[X|Xs]) = [F(X)|map(F,Xs)].   

A másik speciális függvény a filter. Ennek szintén egy l listát és egy f logikai értékű függvényt kell átadni. A 

függvény pedig egy listát ad vissza, melyben l azon x elemei találhatóak, melyekre f(x) igaz. Az előbbivel 

hasonló bűvészkedéssel ez Prolog-ban is megvalósítható. A Mercury esetén egy kicsit általánosabb filter 

predikátumot implementálunk, itt a bemenő listát két részre bontjuk, azokra az elemekre, melyre a P predikátum 

teljesül, illetve azokra, melyekre nem. 

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

:- mode filter(in(pred(in) is semidet), in, out, out ) is det. 

filter(_,[],[],[]). 

filter(P,[X|Xs],Ys,Zs) :- 

  filter(P,Xs,Ys0,Zs0), 

  (  if P(X) 

     then Ys=[X|Ys0], Zs=Zs0 

     else Ys=Ys0, Zs=[X|Zs0] 

  ).   

1.4. Determinisztikusság 

A Prolog programok egy hátránya, hogy logikus megfogalmazás a hatékonyság hátránya megy. Ennek 

kivédésére láttuk a vágás használatát; felhasználható a predikátumok indexelése, s mindenféle apróbb trükkök is 

bevethetőek, hogy a program futását gyorsítsuk. A Prolog számára egy predikátumot írtunk le, melyet gyakran 

több irányban is használhattunk. A Mercury már fordításkor eldönti a használat irányát, ezzel jelentősen 

gyorsíthatja a program futását. Viszont ehhez meg kell adnunk, hogy hogy milyen irányokban hogyan működik 

a predikátumunk: 
 

típus jelentés 
det pontosan egy output 
semidet legfeljebb egy output 
multi legalább egy output 
nondet talán van output 
failure nincs output. 

A Prolog-gal történő ismerkedés elején látott listák összefűzésére használható predikátumot több módon is 

használhattuk, minden specifikáció nélkül. Erre itt most nincs lehetőség, minden (használni kívánt) lehetőséget 

pontosan meg kell adni. 

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

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

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

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

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

 

append(Xs, Ys, Zs) :- 

  ( Xs = [], Zs = Ys ; 

    Xs = [Hd | Tl], append(Tl, Ys, Zs0), 

    Zs = [Hd | Zs0]).   

Lássuk, mit is jelent a fejlécben szereplő mode utasítássorozat. Ha az összefűzendő két lista ismert, akkor 

egyértelmű az eredmény. Ha a teljes lista és a prefixe/suffixe ismert, akkor ezek vagy illeszkednek, s egyértelmű 

http://en.wikipedia.org/wiki/Map_%28higher-order_function%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Filter_%28higher-order_function%29
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az eredmény; vagy nem, s akkor nincs output. Ha pedig csak a teljes lista ismert, akkor azt rendszerint több 

módon is szét lehet bontani prefixre és suffixre. 

Az előbbiek ismeretében remélem érthető a következő program, amelyben láthatjuk, hogy a predikátumok 

paramétereiben szerepelhet kifejezés is a bemenő paraméterek helyén, azaz nem kell külön változókat ezért 

bevezetni. 

:- module factorial. 

:- interface. 

:- pred factorial(int, int). 

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

:- implementation. 

:- import_module int. 

factorial(N, F) :- 

  ( if N =< 0 then F = 1 

    else factorial(N - 1, F0),F = N * F0).   

Egy ilyen predikátum megfogalmazható függvényként is, ám a függvény típusait is be kell állítanunk. 

:- func fibonacci(int) = int. 

:- mode fibonacci(in) = out is det. 

 

fibonacci(N) = F :- 

  ( if N =< 2 then F = 1 

    else F = fibonacci(N - 1) + fibonacci(N - 2)). 

A nyelv folyamatosan fejlődik, a honlapján meg lehet tekinteni az aktuális fejlesztéseket. 

2. Kényszerfeltétel-kielégítési problémák 

Az SWI-Prolog része több kényszerfeltétel-kielégítési modul, és rendszerint már Prolog rendszerek is 

tartalmaznak hasonló modulokat. Lássuk először mi is maga a kényszerfeltétel-kielégítés! 

2.1. Kényszerfeltétel-kielégítés 

A kényszerfeltétel-kielégítési feladatok során az adott feladatnak olyan megoldását keressük, mely a 

kényszerfeltételek mindegyikének eleget tesz. Esetenként ezen felül elvárt, hogy a kényszerfeltételeket mind 

kielégítő megoldásokból azt válasszuk ki, mely egy célfüggvénynek globális optimuma. Precízebben 

megfogalmazva egy ilyen feladat egy hármas segítségével írható le: CSP = (X,D,C), ahol X =(x1, ..., xn) - 

változók, D = (D1, ..., Dn) - tartományok, azaz nem üres halmazok (az xi változó a Di véges halmazból vehet fel 

értéket), míg C a problémában szereplő korlátok (atomi relációk) halmaza, a korlátok argumentumai pedig az X 

változói. 

A CSP feladat megoldásán a következőt értjük: minden xi változóhoz egy Di-beli vi értéket kell rendelni úgy, 

hogy minden C-beli korlátot egyidejűleg kielégítsünk. 

A feladat megoldása során felhasználhatjuk a következő definíciót: egy c korlát egy xi változójának di értéke 

felesleges, ha nincs a c többi változójának olyan értékrendszere, amely di-vel együtt kielégíti c-t. Ezt azért 

tehetjük meg, mert a felesleges értékek elhagyásával (szűkítés) ekvivalens CSP-t kapunk. 

A megoldás során fontos szerepet kap a következő fogalom: egy korlát él-konzisztens (arc consistent), ha egyik 

változójának tartományában sincs felesleges érték. A CSP él-konzisztens, ha minden korlátja él-konzisztens. Az 

él-konzisztencia szűkítéssel biztosítható. 

Ennek megfelelően egy CSP feladat megoldási módszere a következő: 

• felvesszük a változók tartományait; 

• felvesszük a korlátokat mint démonokat, amelyek szűkítéssel él-konzisztenciát biztosítanak; 

• többértelműség esetén címkézést (labeling) végzünk: 

• kiválasztunk egy változót (pl. a legkisebb tartományút), 
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• a tartományt két vagy több részre osztjuk (választási pont), 

• az egyes választásokat visszalépéses kereséssel bejárjuk (egy tartomány üresre szűkülése váltja ki a 

visszalépést). 

2.2. Térképszínezés 

Tekintsük azt a térképet, ahol AB, AC, AD, AE, BC, BD, CE és DE szomszédosak. Három színnel színezzük ki 

a térképet, melyet most számokkal jelölünk, és az a megkötés -- azon felül, hogy két szomszédos terület nem 

lehet azonos színű --, hogy legyen A színe nagyobb mint B színe, és E színe nagyobb mint D színe. 

13.1. ábra - Térképszínezés feladata 

 

Kiinduláskor a következő a helyzet: még minden terület lehet bármilyen színű. 
 

A B C D E 

123 123 123 123 123 

Mivel A nagyobb mint B, így A-ban nem lehet 1, és B-ben nem lehet 3. Hasonlóan E-re és D-re. 
 

A B C D E 

23 12 123 12 23 

Ha A = 2, akkor mivel A > B, így B = 1. Másrészt A és D színe különbözik, éppúgy mint B és D színe, de D 

színe csak 1 vagy 2 lehet, ami ellentmondás. 

Így csak A = 3 teljesülhet. Miután A és E szomszédosak, E színe nem lehet 3, így egyetlen lehetőség az E = 2. 

Miután D színe kisebb, mint E színe, így D = 1. B és D szomszédosak, így különböző színűek, ami nem lehet 

másképp, mint B = 2. Végül B és C szomszédosak, akár A és C. Így C színének különbözni kell mindkettő 

színétől, amiből következik, hogy C = 1. Könnyen ellenőrizhető, hogy a változók ezen értékei teljesítik az 

összes feltétel. 

13.2. ábra - Térképszínezés megoldása 

 

2.3. Kényszerfeltétel kielégítő programozás 

A Prolog megfelelő modulok segítségével képes kényszerekfeltételeket tartalmazó feladatokat megoldani. Több 

ilyen modul létezik a feladatok típusától függően, mi a clpfd-vel ismerkedünk meg. Lássuk mit használhatunk 

a feladat megfogalmazása során? A tartomány (Domain) megadásánál használhatunk felsorolást, 

intervallumokat, metszetet, uniót, komplemenst, általánosabb függvényeket, relációkat, stb: 

+, -, /, mod, min, max, abs  

#<, #>, #=<, #>=, #=, #\=  

X in Domain 

domain([X,Y,...],Min,Max) 

Lássuk, hogyan fogalmazható meg az előbbi térképszínezés programja. Valójában nem is kell programot írni, 

elég egy összetettebb kérdést feltenni: 
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?- domain([A,B,C,D,E,],1,3), 

A#>B, A#\=E, B#\=C, B#\=D, D#<E, 

all_distinct([A,C,E]). 

Ezek jelentése a következő: minden egyes területet a három szín bármelyikével kifesthetjük. Az A és B esetén 

(akárcsak E és D esetén) egy nagyobb reláció adott, míg más esetekben egy nem egyenlőség. Az utolsó sor 

három ilyen egyenlőtlenséget fűz egybe, ami persze akkor igazán érdekes, ha sokkal több ilyen tag létezik. 

2.4. Zebra feladat 

A logikai rejtvények között az Einstein rejtvény különös hírnevet szerzett. A legenda szerint Einstein azt 

mondta, hogy az emberek 98 százaléka képtelen megoldani ezt a feladatot. A rejtvénynek több megfogalmazása 

is létezik, mi azt a variánst ismertetjük, melyben a zebra helyét keressük, innen is származik az elnevezése 

Egy utcában öt különböző színű ház van egymás mellett. A házakban különböző nemzetiségű 

és foglalkozású emberek laknak. Mindenki különböző háziállatot tart és más-más a kedvenc 

italuk is. A következőket tudjuk. 

• Az angol a piros házban lakik. 

• A festő japán. 

• A norvég a balszélső házban lakik. 

• A zöld ház a fehérnek jobboldali szomszédja. 

• A diplomata a sárga házban lakik. 

• A hegedűművész gyümölcslevet iszik. 

• Az orvos szomszédja rókát tart. 

• A spanyol kutyát tart. 

• Az olasz a teát kedveli. 

• A zöld házban lakó kávét iszik. 

• A szobrász csigát tart. 

• A tejet a középső házban kedvelik. 

• A norvég a kék ház mellett lakik. 

• A diplomata melletti házban lovat tartanak. 

Kérdés: Kinek a háziállata a zebra? 

A megoldást a kényszerfeltétel kielégítési modul szolgáltatja, de a feladatot ismertetni kell vele. Ehhez 25 

változót vezetünk be az öt ház öt tulajdonságának jelölésére. Minden egyes változó egytől ötig vehet fel értéket, 

attól függően, hogy melyik házra jellemző az a tulajdonság. Fontos, hogy az egyforma tulajdonságok 

(nemzetiség, tartott állat fajtája, stb.) más és más értékkel rendelkezzenek. Persze figyelembe kell venni ezen 

kívül a feladatban ismertetett további kényszerfeltételeket, melyet igen könnyen át lehet írni ezzel a jelöléssel. 

Ezután utasítani kell a rendszert, hogy keresse meg a megoldást (labeling/2), majd cseles megoldással kiírni a 

megtalált megoldást. 

:- use_module(library(lists)). 

:- use_module(library(clpfd)). 

zebra(ZOwner, All):- 

  All = [England,Spain,Japan,Norway,Italy, 

  Dog, Zebra, Fox, Snail, Horse, 

  Green,Red,Yellow,Blue,White, 

  Painter,Diplomat,Violinist,Doctor,Sculptor, 

  Juice,Water,Tea,Coffee,Milk], 

  domain(All, 1, 5), 

http://brownbuffalo.sourceforge.net/zebra.html
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  all_different([England,Spain,Japan,Norway,Italy]), 

  all_different([Green,Red,Yellow,Blue,White]), 

  all_different([Painter,Diplomat,Violinist,Doctor,Sculptor]), 

  all_different([Dog,Zebra,Fox,Snail,Horse]), 

  all_different([Juice,Water,Tea,Coffee,Milk]), 

  England #= Red, Spain #= Dog, 

  Japan #= Painter, Italy #= Tea, 

  Norway #= 1, Green #= Coffee, 

  Green #= White+1, Sculptor #= Snail, 

  Diplomat #= Yellow, Milk #= 3, 

  Violinist #= Juice, nextto(Norway, Blue), 

  nextto(Fox, Doctor), nextto(Horse, Diplomat), 

  labeling([], All), 

  nth(N, [England,Spain,Japan,Norway,Italy], Zebra), 

  nth(N, [england,spain,japan,norway,italy], ZOwner). 

 

  nextto(A, B) :- abs(A-B) #= 1. 

3. Feladatok 

1. Készítsen egy olyan programot, mely a képes a szudoku rejtvények megoldására! 

2. Válasszon ki a World Puzzle Federation hírleveléből egy rejtvényt, és készítsen olyan programot, mely képes 

ezt megoldani! 

3. Készítsen egy olyan programot, mely képes megoldani a Rubik Gubanc feladatát! 

4. Készítsen egy olyan programot, mely képes megoldani az n-királynő feladatát! 

http://www.worldpuzzle.org/


   

 71  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

14. fejezet - Hivatkozások 

Apt, Krzysztof R. From Logic Programming to Prolog. Prentice Hall International Series in Computer Science. 

London ; New York: Prentice Hall, 1997. 

Ásványi, Tibor. “A logikai programozás és a Prolog,” 2005. http://aszt.inf.elte.hu/~asvanyi/pl/jegyzetek/. 

Blackburn, Patrick, Johannes Bos, and Kristina Striegnitz. Learn Prolog Now! London: College Publications, 

2006. 

Bramer, M. A. Logic Programming with Prolog. London ; New York: Springer, 2005. 

Bratko, Ivan. Prolog Programming for Artificial Intelligence. 3rd ed. International Computer Science Series. 

Harlow, England ; New York: Addison Wesley, 2001. 

Clocksin, W. F. Clause and Effect: Prolog Programming for the Working Programmer. Berlin ; New York: 

Springer, 1997. 

———. Programming in Prolog. 5th ed. Berlin; New York: Springer-Verlag, 2003. 

Coelho, Helder, and José Carlos Cotta. Prolog by Example How to Learn, Teach and Use It. Berlin, Heidelberg: 

Springer Berlin Heidelberg, 1988. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-83213-0. 

Covington, Michael A. Prolog Programming in Depth. New ed. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall, 1997. 

Flach, Peter A. Simply Logical: Intelligent Reasoning by Example. Wiley Professional Computing. Chichester ; 

New York: Wiley, 1994. 

Hein, James L. Prolog Experiments in Discrete Mathematics, Logic, and Computability. Portland State 

University, 2005. http://web.cecs.pdx.edu/~jhein/books/PrologLabBook09.pdf. 

Nilsson, Ulf. Logic, Programming, and Prolog. 2nd ed. Chichester ; New York: John Wiley, 1995. 

Sterling, Leon. The Art of Prolog: Advanced Programming Techniques. 2nd ed. Logic Programming. 

Cambridge, Mass: MIT Press, 1994. 

Szeredi, Péter, and Tamás Benkő. “Deklaratív programozás. Bevezetés a logikai programozásba,” 2004. 

http://dp.iit.bme.hu/prolog/jegyzet/dp04s_jegyzet.pdf.gz. 


