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Resumo

Este trabalho visa apresentar as est furas de /eatures, estruturas criadas simultanea-
mente em diversas áreas de pesquisa em inteligência artificial, como o processamento de
linguagem natural IKay841 e a programação em lógica IAKN861.

O objetivo da dissertação é formalizar a idéia de lógica das estruturas de features
através de modelos matemáticos, seguindo ISmo921 e apresentar possíveis aplicações dessas
estruturas em outras áreas da ciência da computação.

Abstract

This work aims at presenting/eaÍure structures, structures that were created simultane-
ously in severas fields of research on artificial intelligence, like natural language processing
IKay841 and ]ogic programming IAKN86j.

The main objective of tais dissertation is to fonnalize the idem of feature logics via
mathematical modela, following ISmo921 and to present possible applications of these
structures in other áreas of computer science.

Resumo 

Este trabalho visa apresentar as estruturas de features, estruturas criadas simultanea

mente em diversas áreas de pesquisa em inteligência artificial, como o processamento de 

linguagem natural [Kay84] e a programação em lógica [AKN86]. 

O objetivo da dissertação é formalizar a idéia de lógica das estruturas de features 

através de modelos matemáticos, seguindo [Smo92] e apresentar possíveis aplicações dessas 

estruturas em outras áreas da ciência da computação. 

Abstract 

This work aims at presentingfeature structures, structures that were created simultane

ously in severa] fields of research on artificial intelligence, like natural language processing 

[Kay84) and logic programming [AKN86]. 

The main objective of this dissertation is to formalize the idea of feature logics via 

mathematical models, following [Smo92] and to present possible applications of these 

structures in other areas of computer science. 
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Capítulo l

Introdução

Esta dissertação tem como principal objetivo apresentar de modo formal os seguintes
tÓPicos:

9 as estruturas de dados que se convencionou chamar de estmt ras de /eaturesl

e lógicas que se utilizam destas estruturasl

8 algumas extensões ao conceito original que surgiram no decorrer dos últimos 15 anos,
como a lógica de estruturas de features com tipos ICar92, Smo921 e as features com
"valores-conjuntos" IMan93j; e

e possibilidades diversas de aplicação em ciência da computação, como por exem
plo configuração de software IZe1941, representação do conhecimento INS901 e pro
gramação orientada a objetos IKLW93, Wat94, WriT921.

As linguagens baseadas em estruturas (ou descrições) de features foram desenvolvidas
paralelamente nos campos da lingüística computacional, da representam;ão do conheci-
mento e da programação em lógica.

O conceito de features surgiu no campo da linguística, onde várias teorias utilizavam-
se de atributos funcionais (features) para destacar funções de determinados constituintes
das sentenças. Kay IKay841 introduziu a idéia de se utilizar a operação de unificação
para manipular estruturas sintéticas. Com a sua "gramática de unificação funcional" (em
inglês "functional unification grammar" - FUG) Kay formalizou o conceito já existente na
lingüística, criando o que se tornou conhecido por estrutura de features.

l

Capítulo 1 

Int rodução 

Esta dissertação tem como principal objetivo apresentar de modo formal os seguintes 

tópicos: 

• as estruturas de dados que se convencionou chamar de estruturas de features; 

• lógicas que se utilizam destas estruturas; 

• algumas extensões ao conceito original que surgiram no decorrer dos últimos 15 anos, 

como a lógica de estruturas de features com tipos [Car92, Smo92] e as features com 

"valores-conjuntos" [Man93]; e 

• possibilidades diversas de aplicação em c1encia da computação, como por exem

plo configuração de software [Zel94], representação do conhecimento [NS90] e pro

gramação orientada a objetos [KLW93, Wat94, WHT92]. 

As linguagens baseadas em estruturas ( ou descrições) de features foram desenvolvidas 

paralelamente nos campos da lingüística computacional, da representação do conheci

mento e da programação em lógica. 

O conceito de features surgiu no campo da lingüística, onde várias teorias utilizavam

se de atributos funcionais (features) para destacar funções de determinados constituintes 

das sentenças. Kay [Kay84] introduziu a idéia de se utilizar a operação de unificação 

para manipular estruturas sintáticas. Com a sua "gramática de unificação funcional" ( em 

inglês "functional unification grammar" - FUG) Kay formalizou o conceito já existente na 

lingüística, criando o que se tornou conhecido por estrutura de features. 



2 CAPÍTULOS INTRODUÇÃO

Existem hoje basicamente duas correntes de formalismos baseados em features sendo
desenvolvidas. A abordagem presente nos traballlos de Bersnam & Kaplan, Shieber e
Johnson utiliza combinações booleanas de equações construídas a partir de variáveis,
átomos (constantes) e features, que são funções unárias. Neste trabalho, escolheu-se seguir
o enfoque de Smolka, presente também em trabalhos de Aít-Kaci e Kasper & Rounds, que
utiliza-se de expressões que denotam conjuntos (f-termos) e que podem aparece' em várias
formas sintáticas diferentes. Estas expressões têm muito em comum com as descrições de
conceitos da lógica ter'Hino/ógica (INS901) usada para representação de conhecimento.

Em 1989, Smolka ISmo921 mostrou que os dois tipos de linguagens podem ser reduzidos
em tempo linear a sublinguagens da lógica de predicados de primeira ordem , deixando
claro a partir de então que as lógicas de features são uma extensão meramente sintática
das lógicas de primeira ordem.

Apesar de não haver acréscimo de expressividade, as lógicas de estruturas de features
têm sobre a lógica de predicados de primeira ordem a vantagem de permitir uma maior
clareza na representação dos dados.

O d,-cálculo de Ait-Kaci IAKN86j - formalismo que se baseia em estruturas muito
similares às estruturas de features, os «' -- termos - e as linguagens que o utilizam foram
desenvolvidos no campo da programação ein lógica independentemente das pesquisas em
linguística.

No restante deste capítulo, será dada uma visão informal da lógica de features. Para
isto, serão definidos rapidamente alguns conceitos necessãnos.

1.1 Cálculo proposicional

Nesta seção introduzimos o cálculo proposicional, ilustrando a definição de uma teoria
formal. Em seguida, mostramos que a lógica proposicional pode ser vista como uma
álgebra booleana

A lógica proposicional surgiu como uma tentativa de forma]izar o raciocínio lógico,
através de variáveis que representam sentenças, conectivos que permitem que se crie sen-
tenças mais complexas a partir das variáveis e regras que pennitem a inferência de novas
seno''"'enças. A caia variável podemos atribuir um dos valores F' (falso) ou y.(verdadeiro),
chamados de t;a/ares verdade. Os valores verdade de sentenças complexas são determina-
dos unicamente pelos valores verdade das variáveis que ocorrem na sentença, através de
tabelas de valores para os colectivos.
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1.1. CÁLCULO PROPOSICIONAL 3

Exemplo 1.1 gelam as t;adáueis proposicionais .4, .B e a representando respectÍuamenfe
as sentenças "Todo homem é modal", "Sócrates é um homem" e "Sócrates é modal".
Então a sentença A /\ B --} CI pode ser interpretada como "Se todo homem é mot'tal e
Socrates é um homem, então Sócrates é mortal'

Podemos usar apenas dois conectivos, /\ que deve ser interpretado como e e -- que
deve ser interpretado como nâo. A expressão p A @ tem valor y se e somente se tanto g
quanto V' tiverem valor y. A expressão --g tem valor verdade contrário ao valor verdade
de g, isto é, se p tiver valor /', -.g terá valor y e vice-versa.

Outros conectivos podem ser usados para simplificar a notação, podendo sempre ser
traduzidos para uma expressão que utiliza apenas os dois conectivos propostos. Assim,
(g V @) eq«i-le - -.(--p A --@), (g --, Ú) é «:n' abre"natura par' (--g V d'), (y' -' 'P)
.bre«ia (p H d,) A (@ ---, g).

Exemplo :.'(-..AVB) --, C' = -'.(-..4V.B)VO' =(ÁA--.B)VC' = --(-.(ÁAnB)A-'O).
Se afribuÍ7'mos os ua/ares verdade }'' para .4 e B e F' para C', temos; --B tem valor F','
(..4 A --.B) te«. -/o, /'; --(.A A --B) tem «/o, y; -.C' fem ««/o, y; (--(A A --B) A -'C') t'm
«/o, }'; T(--(.4 A -'-.B) A -.C') te,« «'Jo, F'. Z,'g', p«« « .t,{b«{çã. «{m«, « .M,m«/. d«'í"
tem valor F

Uma lauto/agia é uma fórmula que tem valor y quaisquer que sejam os valores atribuídos
às variáveis. Por exemplo: .4 V -.Á e (.A --, B) -, (-.B --, --.'l) são tautologias.

Uma contradição é uma fórmula que tem valor F' quaisquer que sejam os valores
verdade atribuídos às variáveis. Por exemplo: .A /\ =.A.

Uma teor a /or lza/ T é definida por IMen641

8 Um conjunto enumerável S de símbolos de T

8 Um subconjunto de expressões (sequências de símbolos) chamadas de /Urna/as bem
formadas

8 Um conjunto de fórmulas bem formadas chamadas de axiomas

8 Regras de inferência, que permitem derivar fórmulas a partir dos axiomas

Seguindo este esquema, definimos o cálculo proposicional IMen641
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quanto 1/; tiverem valor V. A expressão ,cp tem valor verdade contrário ao valor verdade 

de cp, isto é, se <p tiver valor F, ,cp terá valor V e vice-versa. 

Outros conectivos podem ser usados para simplificar a notação, podendo sempre ser 

traduzidos para uma expressão que utiliza apenas os dois conectivos propostos. Assim, 

(cp V 1/;) equivale a ,(,cp /\ ,1/;), (cp--. 1/;) é uma abreviatura para (,cp V 1/;), (cp f--+ 1/;) 
abrevia ( <p --. 1/;) /\ ( 1/; --. <p). 

Exemplo 1.2 (,A V B)--. C = ,(,A V B) V C =(A/\ ,B) V C =,(,(A/\ ,B) /\ ,C). 
Se atribuirmos os valores verdade V para A e B e F para C, temos: ,B tem valor F; 

(A/\ ,B) tem valor F; ,(A/\ ,B) tem valor V; ,C tem valor V; (,(A/\ ,B) /\ ,C) tem 

valor V;,( ,(A/\ ,B) /\ ,C) tem valor F. Logo, para a atribuição acima, a fórmula dada 

tem valor F. 

Uma tautologia é uma fórmula que tem valor V quaisquer que sejam os valores atribuídos 

às variáveis. Por exemplo: A V ,A e (A --. B) +-+ ( ,B--. ,A) são tautologias. 

Uma contradição é uma fórmula que tem valor F quaisquer que sejam os valores 

verdade atribuídos às variáveis. Por exemplo: A/\ ,A. 

Uma teoria formal T é definida por [Men64]: 

• Um conjunto enumerável S de símbolos de T 

• Um subconjunto de expressões (seqüências de símbolos) chamadas de fórmulas bem 

formadas 

• Um conjunto de fórmulas bem formadas chamadas de axiomas 

• Regras de inferência, que permitem derivar fórmulas a partir dos axiomas 

Seguindo este esquema, definimos o cálculo proposicional [Men64]: 
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8 Símbolos

-riá-is (A, B, C, ...)

co«cti-s (A, -,)

B Fórmulas bem formadas:

variáveis

se p e V, são fórmulas bem formadas, então --cp e p A V' também são.

e Axiomas: instâncias dos seguintes esquemas, onde g, V' e p são fórmulas bem for-
madas -

P --, (ú --, 9)

(p --, (V, --, p)) --» ((p --, 'P) --' (v' --' p))
(=P --, =@) ---, ((nP --' '») --' Ç')

e Unica regra de inferência: de p e y' --' d' infere-se d' (]Wodlzs P07}ens)

Um teorema é uma fórmula bem formada derivada dos axiomas através de um número
finito de aplicações das regras de inferências.

O teorema que se segue afirma a completude e correção do cálculo proposicional
uma demonstração veja por exemplo IMen641.

Para

Teorema 1.1 Todo teorema do cá/cu/o proposÍcí07}a/ (í wma tauÍo/agia; toda Zat to/agia é
teorema do cálculo proposiciona!.

l.l.l Algebras booleanas

A estrutura da lógica proposicional clássica é essencialmente a de uma álgebra booleana
Por isso, esta seção traz algumas definições e conceitos relevantes de álgebras booleanas

Uma áZgebra boo/ea7 a é uma estrutura < B, V, A, --, l,T > onde: (IBS711)

. 1? é um co«ju«to

e V e A são operações binárias sobre os elementos de l?

e = é uma operação uniria sobre os elementos de f? (complemento)
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• Símbolos: 

variáveis (A, B, C, ... ) 

conectivos (A, -.) 

• Fórmulas bem formadas: 

variáveis 

CAPíTULO 1. INTRODUÇÃO 

se cp e 'l/; são fórmulas bem formadas, então -.cp e cp !\ 'l/; também são. 

• Axiomas: instâncias dos seguintes esquemas, onde cp, 'l/; e p são fórmulas bem for

madas -

'P - (l/; - cp) 

(cp - (l/; - p)) - ((cp -1/;) - (cp - p)) 

( -.cp - -il/;) - ( ( -icp - 1P) - 'P) 

• Única regra de inferência: de cp e cp - 'l/; infere-se l/; (Modus Ponens) 

Um teorema é uma fórmula bem formada derivada dos axiomas através de um número 

finito de aplicações das regras de inferências. 

O teorema que se segue afirma a completude e correção do cálculo proposicional. Para 

uma demonstração veja por exemplo [Men64). 

Teorema 1.1 Todo teorema do cálculo proposicional é uma tautologia; toda tautologia é 

teorema do cálculo proposicional. 

, 
1.1.1 Algebras booleanas 

A estrutura da lógica proposicional clássica é essencialmente a de uma álgebra booleana. 

Por isso, esta seção traz algumas definições e conceitos relevantes de álgebras booleanas. 

Uma álgebra booleana é uma estrutura < B, V, A,-., J_, T > onde: ([BS71]) 

• B é um conjunto 

• V e /\ são operações binárias sobre os elementos de B 

• -, é uma operação unária sobre os elementos de B (complemento) 
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8 l e T são dois elementos especiais de .B (mínimo e máximo, resp.)

e tal que as operações obedecem aos seguintes axiomas: (z, y e z elementos de B)

1. z Vy= yVz
r A = A a (comutatividade)

2 « V (y V ,) = (z V y) V ,

z A(y A z) =(z A y) A z(associatividade)

3 (« V y) A Z/ =
(z A 3/) V y = y (absorção)

4. para todo z existe um y tal que (y = -.z)
zVy=T
r A y = 1 (comple:mento)

5 (, V y) A , A ,) V (y A ')
(z A y) V , =(z V z) A(y V ,)(distrib«ti«idade)

6. -'-(, V y)
-'-(. ». y)

-.z /\ -'. g/

--# V --y (De Morgan)

Um exemplo de álgebra booleana é a estrutura formada por todos os subconjuntos de
um conjunto X, cona as operações de união (U), intersecção (n) e complemento em relação
a X (--) e os elementos especiais 0 e X. É fácil verificar que estas operações satisfazem aos
axiomas acima. Por exemplo, o axioma (4) diz que para todo conjunto S tal que S Ç X,
S U --S = X e s n --s =0.

Vamos ver agora como relacionar a lógica proposicional como vista acima à estrutura
de álgebra booleana.

Primeiro devemos definir qual o conjunto que servirá de "base" para a nossa estrutura.
Se tomarmos o conjunto de todas as fórmulas bem formadas, verificamos que muitas delas
representam a mesma informação, são equivalentes no sentido em que uma é válida se e só
se as outras também o forem. Podemos definir então classes de equivalência de fórmulas.

Seja, então .F o conjunto de classes de equivalência de fórmulas. Vemos que ,C =<
.F,/\,V,--,/',y > é uma álgebra booleana, isto é, que as operações como definidas no
início desta seção obedecem aos axiomas acima IBS711.

1.1. CÁLCULO PROPOSICIONAL 

• ..L e T são dois elementos especiais de B (mínimo e máximo, resp.) 

e tal que as operações obedecem aos seguintes axiomas: (x, y e z elementos de B) 

l. xVy=yVx 
x /\ y = y /\ x (comutatividade) 

2. xV(yVz)=(xVy)Vz 
x /\ (y /\ z) = ( x /\ y) /\ z (associatividade) 

3. (x Vy) /\ y = y 
(x /\ y) V y = y (absorção) 

4. para todo x existe um y tal que (y = ,x) 
X Vy = T 
x /\ y = ...L (complemento) 

5. (xVy)/\z=(x/\z)V(y/\z) 
(x /\ y) V z = (x V z) /\ (y V z) (distributividade) 

6. ,(x V y) = ,x /\ •Y 
,(x /\ y) = ,x V ,y (De Morgan) 

5 

Um exemplo de álgebra booleana é a estrutura formada por todos os subconjuntos de 

um conjunto X, com as operações de união (U), intersecção (n) e complemento em relação 

a X ( ,) e os elementos especiais 0 e X . É fácil verificar que estas operações satisfazem aos 

axiomas acima. Por exemplo, o axioma ( 4) diz que para todo conjunto S tal que S Ç X, 
S u ,S = X e S n ,S = 0. 

Vamos ver agora como relacionar a lógica proposicional como vista acima à estrutura 

de álgebra booleana. 

Primeiro devemos definir qual o conjunto que servirá de "base" para a nossa estrutura. 

Se tomarmos o conjunto de todas as fórmulas bem formadas, verificamos que muitas delas 

representam a mesma informação, são equivalentes no sentido em que uma é válida se e só 

se as outras também o forem. Podemos definir então classes de equivalência de fórmulas. 

Seja então :F o conjunto de classes de equivalência de fórmulas. Vemos que .C =< 
:F, A, V,•, F, V > é uma álgebra booleana, isto é, que as operações como definidas no 

início desta seção obedecem aos axiomas acima [BS71] . 
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1.2 Cálculo de predicados de primeira ordem

Nesta seção serão expostos alguns conceitos e definições importantes da lógica de primeira
ordem que servirão de base para a introdução da lógica de features.

Uma /ínguagcm de primeira ordem é constituída por (IEnd721)

e Conectivos: -., /\

e Quantificador universal: V

e Um conjunto infinito enumerável de variáveis 'P

e Um conjunto finito de símbolos de predicado, cada símbolo acompanhado de um
número natural, sua aridade.

8 Um conjunto finito de símbolos de funções, cada símbolo acompanhado de um
número natural, sua aridade. Funções de aridade 0 são denominadas c07zstanfes
dalinguagein

Os três primeiros itens, que constituem a parte "fixa" da linguagem, são chamados
síhbo/os /ógícas enquanto os dois últimos, os parâmetros , são a parte que varia de uma
linguagem de primeira ordem para outra.

Além do descrito acima, uma linguagem de primeira ordem pode possuir um símbolo
de predicado de aridade 2 à parte, = , denotando igualdade , que se distingue dos demais
por ser um símbolo lógico.

Como na seção 1.1, os conectivos V, --..} e n podem ser usados para simplificar a
notação, podendo sempre ser traduzidos para uma expressão que utiliza apenas. o-s dois
conectivos propostos Da mesma forma, podemos usar o quantificador existencial ] para
.bre«iar (-.V--), ou seja, (]zp) é uma abreviatur' par' '(V"(nq'))

As linguagens de primeira ordem permitem codificar teorias de primeira ordem inte-
ressantes, pela introdução de certos conjuntos de sentenças - denominadas axiomas - que
são assumidas como válidas. Alguns exemplos de teorias de primeira ordem interessantes
são as teorias dos conjuntos (seguindo por exemplo a axiomatização de Zermelo-Fraenkel
IMir911) e a teoria dos números inteiros

Os te7,mos de primeira ordem são equivalentes aos nomes e pronomes da nossa língua,
isto é, são representações de objetos e podem ser definidos recursivamente da seguinte
forma:

6 CAPíTULO 1. INTRODUÇÃO 

1.2 Cálculo de predicados de primeira ordem 

Nesta seção serão expostos alguns conceitos e definições importantes da lógica de primeira 

ordem que servirão de base para a introdução da lógica de features. 

Uma linguagem de primeira ordem é constituída por ([End72]): 

• Conectivos: ,, /\ 

• Quantificador universal: V 

• Um conjunto infinito enumerável de variáveis V 

• Um conjunto finito de símbolos de predicado, cada símbolo acompanhado de um 

número natural, sua aridade. 

• Um conjunto finito de símbolos de funções, cada símbolo acompanhado de um 

número natural, sua aridade. Funções de aridade O são denominadas constantes 

da linguagem . 

Os três primeiros ítens, que constituem a parte "fixa" da linguagem, são chamados 

símbolos lógicos enquanto os dois últimos, os parâmetros , são a parte que varia de uma 

linguagem de primeira ordem para outra. 

Além do descrito acima, uma linguagem de primeira ordem pode possuir um símbolo 

de predicado de aridade 2 à parte, ~ , denotando igualdade , que se distingue dos demais 

por ser um símbolo lógico. 

Como na seção 1.1, os conectivos V, --. e ~ podem ser usados para simplificar a 

notação, podendo sempre ser traduzidos para uma expressão que utiliza apenas os dois 

conectivos propostos. Da mesma forma, podemos usar o quantificador existencial 3 para 

abreviar (,V,), ou seja, (3xcp) é uma abreviatura para ,(Vx(,cp)). 

As linguagens de primeira ordem permitem codificar teorias de primeira ordem inte

ressantes, pela introdução de certos conjuntos de sentenças - denominadas axiomas - que 

são assumidas como válidas. Alguns exemplos de teorias de primeira ordem interessantes 

são as teorias dos conjuntos (seguindo por exemplo a axiomatização de Zermelo-Fraenkel 

[Mir91]) e a teoria dos números inteiros. 

Os termos de primeira ordem são equivalentes aos nomes e pronomes da nossa língua, 

isto é, são representações de objetos e podem ser definidos recursivamente da seguinte 

forma: 
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8 variáveis são termos

e se / é um símbolo de função de aridade n da nossa linguagem e tl,t2,
'"mos, então /(Z-, {,, ..., t«) é termo

,t. são

Uma /ãrmw/a atómica é uma expressão da forma P({l,t2, ..., t«) ou íi H t2, onde P é
um símbolo de predicado de aridade n e ti, {2, ..., t. são termos.

Qualquer seqüência de símbolos da linguagem é uma expressão . Dentre estas, algumas
se destacam, as /arma/as bem /armadas rl@/) que são definidas recursivamente por:

8 toda fórmula atómica é üf

8 se g e d' são fbf, então --g e g /\ V, são fbf

e se (p é fbf e z é uma variável, então Vzg é fbf

Diz-se que a variável 3 Ocorre /jure em p se z ocorre em p, mas não no escopo de algum
quantificador V. Por exemplo, z ocorre livre em Vyp(a, y), mas não em VzVyp(z, y).

A notação glzlZI vai ser usada para denotar a stlbstítulção de todas as ocorrências livres
da variável z em g pelo termo t. E fácil verificar que se p é fbf, então plzltl também é

Uma {nterpreíação Z de uma linguagem de primeira ordem é constituída por

e Um conjunto não vazio IZI, o wnát;ergo de Z

e Para cada símbolo de predicado P de aridade n, uma relação Pr Ç; IZl"

8 Para cada símbolo de função / de aridade n, uma função /r : IZl" -.-.) IZI

Intuitivamente, uma interpretação atribui significado às expressões sintéticas da lin-
guagem. O quantificador universal V passa a se referir aos elementos do universo de-
terminado, assim Vzd, indica que para qualquer valor que 3 assuma dentro do conjunto
universo, a fórmula d, vale.

Seja s : y -+ IZI uma função de atríbu ção que leva cada variável da linguagem a um
elemento do universo. Podemos estender s ao conjunto de termos da linguagem, definindo
uma nova função g da seguinte forma:
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• variá veis são termos 

• se f é um símbolo de função de aridade n da nossa linguagem e t1, t2, ... , tn sao 

termos, então f(t1, t2, ... , tn) é termo 

Uma fórmula atômica é uma expressão da forma P(t 1 , t2 , ••• , tn) ou t 1 ~ t 2 , onde P é 

um símbolo de predicado de aridade n e t 1 , t2 , ••• , tn são termos. 

Qualquer seqüência de símbolos da linguagem é uma expressão . Dentre estas, algumas 

se destacam, as fórmulas bem formadas (fbf) que são definidas recursivamente por: 

• toda fórmula atômica é fbf 

• se <p e V' são fbf, então •<p e <p /\ V' são fbf 

• se <pé fbf e x é uma variável, então Vx<p é fbf 

Diz-se que a variável x ocorre livre em <p se x ocorre em <p, mas não no escopo de algum 

quantificador V. Por exemplo, x ocorre livre em Vyp(x, y ), mas não em VxVyp(x, y). 

A notação cp [xlt] vai ser usada para denotar a substituição de todas as ocorrências livres 

da variável x em <p pelo termo t. É fácil verificar que se <p é fbf, então cp[xlt] também é 

fbf. 

Uma interpretação Ide uma linguagem de primeira ordem é constituída por: 

• Um conjunto não vazio III, o universo de I 

• Para cada símbolo de predicado P de aridade n, uma relação pI Ç IIln 

• Para cada símbolo de função J de aridade n, uma função jI : IIln ~ III 

Intuitivamente, uma interpretação atribui significado às expressões sintáticas da lin

guagem. O quantificador universal V passa a se referir aos elementos do universo de

terminado, assim Vx'lj; indica que para qualquer valor que x assuma dentro do conjunto 

universo, a fórmula V' vale. 

Sejas : V ~ III uma função de atribuição que leva cada variável da linguagem a um 

elemento do universo. Podemos estender s ao conjunto de termos da linguagem, definindo 

uma nova função s da seguinte forma: 
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.(t) .e t é ««.« ««,{á«e/
/:(g(t.), Ã(t,),..., 3(t«)) '' t ./'(z- , {,, . ..t.)

Vamos usar a notação slz {-- d com d pertencente a IZI para representar a atribuição
que coincide com s para todas as variáveis diferentes de # e que leva z em d.

Vamos definir recursivamente o que significa dizer que "a interpretação Z satisfaz a
fórmula g com a atribuição s" ( Z, s f: g) IEnd721.

Sejam p e @ fórmulas bem formadas e tl, t2, ., Z. termos

8 se p é atómica, então p = P(ZI,t2, ...,tn) para algum símbolo P de aridade n e
Z, . f: p s' e se:-«te se < g(t.),ã(Z,),..., g(t«) >C P' '" 'p - t. H ',, e ""t' "s',
Z, . f: p se e se«-e«te se Ã(t.) = Ã(t,)

e Z, s l= -ng se e somente se Z, s l?é: 9

. Z,. 1- g A @ se e some«te se Z,. E g ' Z,. f:@

e Z, s E V#p se e somente se para todo elemento d em IZI temos que Z, slz +-- d f:= 9

Uma sentença é uma fbf sem a ocorrência de variáveis livres

Se uma interpretação Z satisfaz uma sentença p para alguma função s, então Z satisfaz
tp para qualquer função s'. A interpretação Z é chamada de morte/o de uma fbf @ se Z
satisfaz @ para qualquer função de atribuição s. A interpretação Z é um modelo de um
conjunto de sentenças E se e somente se Z é un] modelo de cada membro de E.

Um cona«nt. de se«tenças E imp/{c« /ogicam.«te un,' se«te«ça g (E f: y') s' ' s'me"t'
se todo modelo de E for também modelo de p.

Duas fórmulas p e d, são /ogÍcamente equipa/entes se e só se {g} f: @ e {V'} f: p

Uma lauto/agia é uma fórmula que é implicada logicamente pelo conjunto vazio, isto é,
uma fórmula que é sempre válida, qualquer que seja a interpretação relacionada. Exemplos
IEnd72j:

.

. (p --, Ú) n (=Ú --, -.g)

8 CAPíTULO 1. INTRODUÇÃO 

Vamos usar a notação s[x - d] com d pertencente a III para representar a atribuição 

que coincide com s para todas as variáveis diferentes de x e que leva x em d. 

Vamos definir recursivamente o que significa dizer que "a interpretação I satisfaz a 

fórmula cp com a atribuição s" ( I, s p= cp) [End72). 

Sejam cp e 1/; fórmulas bem formadas e t 1 , t 2 , ••• , tn termos. 

• se cp é atômica, então cp = P(t1, t2 , ••• , t11 ) para algum símbolo P de aridade n e 

I, s p= cp se e somente se < s(t 1), s(t2 ), . .. , s(tn) >E pI ou cp = t 1 ~ t 2 , e neste caso, 

I, s p= r.p se e somente se s(t1 ) = s(t2 ) 

• I, s p= ,cp se e somente se I, s ~ cp 

• I, s p= cp /\ 1/; se e somente se I, s p= cp e I, s p= 1/; 

• I, s p= Vxcp se e somente se para todo elemento d em III temos que I, s[x - d] p= cp 

Uma sentença é uma fbf sem a ocorrência de variáveis livres. 

Se uma interpretação I satisfaz uma sentença r.p para alguma função s, então I satisfaz 

cp para qualquer função s'. A interpretação I é chamada de modelo de uma fbf 1/; se I 

satisfaz 1/; para qualquer função de atribuição s. A interpretação I é um modelo de um 

conjunto de sentenças :E se e somente se I é um modelo de cada membro de :E. 

Um conjunto de sentenças :E implica logicamente uma sentença cp (:E F cp) se e somente 

se todo modelo de :E for também modelo de cp. 

Duas fórmulas cp e 1/; são logicamente equivalentes se e só se { cp} F 1/; e { 1/;} F cp. 

Uma tautologia é uma fórmula que é implicada logicamente pelo conjunto vazio, isto é, 

uma fórmula que é sempre válida, qualquer que seja a interpretação relacionada. Exemplos 

[End72): 

• <p V ,cp 

• ,(,cp) ~ <p 

• ( <p - 1P) ~ ( •'lp - ,cp) 
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.((p AV,) --, p) -,(p --,(d, -. p))

O próximo conceito a ser definido é o de deduz b /idade, isto é, quando se pode dizer
que uma fórmula é dedutível a partir de uma outra (ou de um conjunto de fórmulas).
Para isso, vamos primeiro definir um conjunto de axiomas /ógÍcos, isto é, um conjunto
de fórmulas que são válidas por definição. Seja A um conjunto (infinito) de axiomas que
contém IEnd72j:

1. todas as tautologias

2. Vzp -+ g]z]t], para toda fórmula p, variável z e termo Z, tal que # não ocorre em t

3. Vz(g --, @) --, (Vzp --, V=@), para quaisquer fórmulas p e V' e variável #

4. p --} Vag, para qualquer fórmula p e variável = tal que z não ocorre livre em g

Se a linguagem possui igualdade, 6. contém também:

5. # :r para qualquer variável z

6. 3 H y --» (p --, g'), onde z e g são variáveis e p' é obtida da fórn)ula g através da
substituição de # por g/ em uma ou mais ocorrências

Partindo do conjunto de axiomas, devemos ter regras que nos permitam deduzir os
teoremas da linguagem, isto é, as fórmulas que não são axiomas porém são verdadeiras. O
cá[cu[o para lógicas de primeira ordem associado aos axiomas acima uti]iza-se de apenas
uma regra de inferência IEnd72j:

Modus Ponens: De p e g ---+ @ infira @

Uma dedução de uma fórmula g em uma teoria caracterizada por A a partir de um
conjunto de fórmulas E é uma seqiiência (finita) de fórmulas < Üi,V'2,....,V,. > tal que
d'n = p e cada V,i pertence a E U a. ou é obtida a partir de fórmulas anteriores através
das regras de inferência.

Uma Hrmula y, é dedutível de um conjunto E de fórmulas (E }- g) se existe uma
dedução de p a partir de E.

O cálculo descrito acima é corneto e completo, isto é, E F p se e somente se E E: g
(para uma demonstração, veja IEnd721).
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O próximo conceito a ser definido é o de dedutibilidade, isto é, quando se pode dizer 

que uma fórmula é dedutível a partir de uma outra (ou de um conjunto de fórmulas). 

Para isso, vamos primeiro definir um conjunto de axiomas lógicos, isto é, um conjunto 

de fórmulas que são válidas por definição. Seja ~ um conjunto (infinito) de axiomas que 

contém [End72]: 

1. todas as tautologias 

2. Vxcp -t cp[xlt], para toda fórmula cp, variável x e termo t, tal que x não ocorre em t 

3. Vx(cp-t 'ljJ) -t (Vxcp -t Vx'ljJ), para quaisquer fórmulas cp e 'ljJ e variável x 

4. cp -t Vxcp, para qualquer fórmula cp e variável x tal que x não ocorre livre em cp 

Se a linguagem possui igualdade, ~ contém também: 

5. x ~ x para qualquer variável x 

6. x ~ y -t ( cp -t cp'), onde x e y são variáveis e cp' é obtida da fórmula cp através da 

substituição de x por y em uma ou mais ocorrências 

Partindo do conjunto de axiomas, devemos ter regras que nos permitam deduzir os 

teoremas da linguagem, isto é, as fórmulas que não são axiomas porém são verdadeiras. O 

cálculo para lógicas de primeira ordem associado aos axiomas acima utiliza-se de apenas 

uma regra de inferência [End72]:" 

Modus Ponens: De cp e cp -t 'lj1 infira 'ljJ 

Uma dedução de uma fórmula cp em uma teoria caracterizada por ~ a partir de um 

conjunto de fórmulas E é uma seqüência (finita) de fórmulas < 'ljJ 1 , 'ljJ2 , .... , "Pn > tal que 

"Pn = cp e cada "Pi pertence a E U ~ ou é obtida a partir de fórmulas anteriores através 

das regras de inferência. 

Uma fórmula cp é dedutível de um conjunto E de fórmulas (E f- cp) se existe uma 

dedução de cp a partir de E. 

O cálculo descrito acima é correto e completo, isto é, E f- <.p se e somente se E [= cp 

(para uma demonstração, veja [En<l72]). 
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1.3 Uni.ncação

O conceito de uniWcaçâo, operação em que se baseia a lógica de features, aparece em cam-
pos distintos da ciência da computação, como prova automática de teoremas, programação
em lógica e processamento de linguagem natural. Pelo fato da pesquisa ter sido realizada
simultaneamente em várias áreas, muitas das quais não possuem grande afinidade, um
grande número de notações e formulações distintas é encontrado na literatura.

Podemos deânir o problema da unificação de modo informal como se segue; dadas
duas descrições distintas, existe um objeto que satisfaça ambas as descrições'r

O estudo do problema da unificação compreende o estudo de substituições (unificado-
res) e de modos de encontra-las.

Dada uma linguagem de primeira ordem, uma subsliftlição é uma função levando
variáveis a termos da linguagem. Como freqiientemente para cada substituição o número
de variáveis nas quais ela é diferente da identidade é finito, podemos descrever uma substi-
tuição a como {zl=tl, z2=t2, ..., a.::t.l}, onde cada zi é uma variável e os Zi's são termos
tais que a(a{) = Zi e a(y) = y se g/ # z{ para qualquer { C {1,2, ..., n}

Dois termos s e Z são ditos un@c(íueis se existe uma substituição a tal que a(s) = a(t).
Tal substituição é chamada um uni$cador de s e t.

Um aniPcador mais gera/ de dois termos é intuitivamente um unificador "mais sim-
ples" que os outros. Um unificador a é un] unificador mais geral se para qualquer outro
unificador 0 existe uma substituição n tal que ra = 0.

Ex.:/(z, 3/) e/(g(y, .), À(«)) são ««ificá"is "m ""i6"d'' {" - g(À('), "),y - À(a)}

Robinson IRob651 provou que se dois termos de primeira ordem são unificáveis então
eles possuem um único unificador mais geral

O problema dual do problema de unificação, o problema de generalização consiste em,
dados dois objetos z e y, encontrar um terceiro objeto z tal que # e y sejam instâncias de
z, isto é, encontrar uma descrição na qual tanto z quanto g/ se encaixem.

Uma antásubstituição é um mapeanlento de termos em variáveis. Dois termos s e t são
generalizáveis se existe uma antisubstituição p tal que p(s) - p(t). Tal antisubstituição.é
chamada generalizador . E fácil ver que quaisquer dois termos são generalizáveis, bastando
para isso tomar o generalizados trivial, que leva os dois termos a uma mesma variável.

Obviamente, ta] generalizador não apresenta nenhum interesse em termos práticos. O
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interesse aumenta quando se define um venera/izador mais especz#co , análogo ao uni-
ficador mais geral, que guarda as informações comuns aos dois termos, acrescentando
variáveis apenas nos pontos onde há conflito. Um venera/ dador mais especlPco p é um
generalizador tal que para qualquer outro generalizador ' existe uma antisubstituição ó
tal que óp = '.

Se considerarmos o reticulado dos termos de primeira ordem organizados segundo
uma relação de substitutibilidade, estendido com os termos especiais T (topo) e -L (base),
temos que a unificação corresponde a encontrar o maior limite inferior (unificador mais
geral) e a generalização corresponde a encontrar o menor limite superior (generalizador
mais específico) de dois termos. Se o maior limite inferior de dois termos é 1, então eles
não são unificáveis , isto é, não existe um termo único que seja a particularização destes
dois termos. Similarmente, se o menor limite superior de dois termos é T, então eles não
são generalizáveis , isto é, não existe um termo único do qual esses dois termos sejam uma
particularização.

Na figura 1 .1 vemos um exemplo de generalização

f(a,Y)

f('?b)

Figura 1.1: Generalização no reticulado de termos de primeira ordem

Os termos /(a,c) e /(X,b) assinalados na figura têm como generalização o termo
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/(X, y), que é o menor limite superior dos dois no reticulado. Podemos ver também que
a unificação dos dois termos assinalados resulta em -L, isto é, eles não são unificáveis.

Já os termos /(a, }'') e /(X,b) são unificáveis e a unificação tem como resultado o
termo .f(a, b), o maior limite inferior dos dois.

1.4 Visão geral da lógica de features

Uma feature é uma propriedade funcional ou atributo de objetos abstratos ISmo921. As-
sim, o objeto abstrato relacionado à sentença "João viu a bola" pode ter as features
stdeito, tempo verbal, oóleto, etc. Cada feature pode ser indefinida ou possuir um único
valor para cada objeto. A feature ob.feto possui o valor "a bola" para. o objeto associado
à sentença "João víu a bola" e é indefinida para o objeto associado à sentença "A bola
pula»

As gramáticas baseadas na operação de uni$cação , derivadas das gramáticas FUG,
podem ser vistas como sendo constituídas de duas partes distintas: uma parte.estrutural
(por exemplo regras livres de contexto), que define como as sentenças são formadas a partir
de palavras da linguagem, e restrições (constraints) que de um certo modo "refinam" as
regras estruturais, restringindo a sua aplicação

Dois tipos de lógica vêm sendo usados para descrever as restrições.para a aplicação
de uma regra. O primeiro tipo, gramática de cláusulas definidas (DCG em inglês), é
equivalente à lógica usada no PROLOG, isto é, sentenças de primeira ordem restritas às
cláusulas de Horn. O segundo tipo de lógica é baseado na noção de features e apenas
recentemente tornou-se objeto de estudo teórico mais detalhado.

Convém ressaltar aqui que a maior parte do conhecimento gramatical costuma ser
expressa no nível das restrições.

1.4.1 f-termos

Um /-termo denota um conjunto de objetos através de suas íeatures ]Ze194, Smo92] .e
pode ser expresso de várias maneiras (sintaticamente) diferentes. As duas maneiras mais
usadas, por representarem de forma visual as relações entre as partes do termo, são: (1)
gratos orientados, onde as features aparecem como rótulos nos arcos e seus valores nos nós
(6gura 1.2) e (ii) matrizes chamadas AVM ( do inglês "attribute-value matrix" - matriz
de atributos e valores), onde en] cada linha aparece um nome de feature seguido por dois
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pontos (:) e seu valor (figura 1.3). A notação AVM é a que aparece mais freqÍientemente
em trabalhos lingüísticos.

nom idade'\pai

Jogo 23

come idade

45Antonio

Figura 1.2: Grato representando f-termo

idade
Jogo
23

Figura 1.3: Matriz AVM

Assim, o f-termo representado nas figuras 1.2 e 1.3 denota o conjunto de todos os
objetos cuja feature nonze possui o valor Jogo, cuja feature dado possui o valor 23, e
assim por diante.

Um caminho pode ser definido informalmente como uma sequência de features. Para
obter-se o valor de um caminho em um determinado objeto, deve-se seguir a sequência de
features que constitui o caminho. No f-termo representado nas figuras 1.2 e 1.3 o caminho
pa{ nome tem valor .4 7}Zó7}io.

O conjunto de f-termos é definido indutivamente como se segue. Se S e T são f-termos,
p e q são caminhos e z é uma variável, então são f-termos IZe194, Smo92j;

. átomos (co«st«tes)

e variáveis
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. base (1)

. topo (T)

. seleções (p:S)

. divergência (p T)

' concordância (p.l.ç)

e discordância, (p l q)

. i«tersecção (s n r)

. -ião (s u r)

. complemento (--S)

. quantificação universal(VzS)

Base (1) e topo (T) denotam respectivamente o conjunto vazio e o conjunto de todos
os objetos, isto é, o domínio.

Uma seleção p : S denota o conjunto de objetos cujo caminho p é definido e possui o
valor S, onde S pode ser um áton]o ou un] f-termo. Seleções podem aparecer como valores
de outras features:

pessoa

projissã,o

In.m : J.ãol l
lno«.e:.4ntõniol l
estudante l

Uma divergência p I' denota o conjunto de objetos onde o caminho p não está definido

Concordâncias p .l q denotam conjuntos de objetos nos quais os caminhos p e q possuem
o mesmo valor e discordâncias p f q, conjuntos de objetos nos quais p e q têm valores
distintos.

Uma intersecção (ou unificação) SnT denota a intersecção dos conjuntos decotados por
S e T, ou seja, o conjunto dos objetos que possuem todas as features com os valores com
que elas aparecem em S e T. Dois f-termos S e T são ditos {nc07}sístentes ou {ncoemntes
(s rl T = 1) se existir alguma feature / que apareça com valores distintos (no sentido de
não unificáveis) em S e T

Uma união (ou generalização) S U T denota a união dos conjuntos denotados por S e
T, ou seja, o conjunto de objetos que possuem as features de S ou de T (ou de ambos).
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O complemento =S denota o complemento do conjunto denotado por S em relação
ao topo (T), isto é o conjunto de objetos em que alguma feature de S é indefinida ou é
definida mas com valor distinto do que aparece em S.

Um quantificação universal VzS denota a intersecção de todos os conjuntos denotados
pelos f-termos Slzld onde d é um elemento qualquer do domínio.

Tendo em vista a interpretação dos f-termos como conjuntos, é fácil verificar que valem
as seguintes propriedades da teoria dos conjuntos:

l (snT)nu = sn(Tnu)(associatividade)
(SUT)UU = SU(TUU)

2. SnT = TnS (comutatividade)
SUT - TUS

3. sns = S (idempotência)
SUS - s

4. SnT = S (elemento neutro)
sul -s

5. snl
SUT

l (eleme«to ««l.)
T

6. Sn-S
su-s

l (i««rso)
T

7 (suT)nu =(snu)u(Tnu)(distributividade)
(snT)uu = (suu)n(Tuu)

8. su(SnT) = S (absorção)
sn(suT) = s

9. --(SnT) = =sU-.T (De Morgan)
--(suT) = -.sn=T

A relação de subordinação entre dois f-termos S e T (E) é definida por:

O significado pretendido é o de que se S é Subordinado a T (SET) então o conjunto
denotado por S está contido no conjunto denotado por T
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A relação de subordinação torna-se importante quando se deseja unificar dois f-termos.
Se os f-termos S e S' possuem a feature f, então S e S' são unificáveis , isto é, srlS' ?é l,
se e somente se o valor de f em S for subordinado ao valor de f em S' ou o valor de f em
S' for subordinado ao valor de f em S, isto é, se fSEfS' ou fS'EfS

Os f-termos são a estrutura ideal para se representar informações parciais ou incomple-
tas. Os f-termos podem ser considerados sempre como incompletos, já que a ausência de
uma feature em um f-termo não implica na ausência desta feature nos objetos representa-
dos por aquele termo. Por exemplo: o f-termo gruta; maçã/ engloba todo tipo de,maçãs,
nao i' mportando se existe a feature cor, com valores perde ou verme/ha. Ao contrário dos
termos de primeira ordem, os f-termos não têm aridade fixa. A unificação de dois f-termos
pode resultar numa estrutura "maior", com mais features que os f-termos originais, ou
mais "profunda" , com mais features "encaixadas"

Por exemplo:

L:=:É'''' l -pessoa
profissão

pessoa : lnome : Joãol

jnome : 4nZõniol

pessoa
profissão

jnom' : Joãol
estudante

lnome : Ántõniol

1.4.2 f-termos e termos de primeira ordem

Uma grande vantagem dos f-termos sobre termos de primeira ordem é a rotulação simbólica
dos argumentos, fazendo com que a ordem com que eles apareç?m. .seja irrelevante. O
termo de primeira ordem pessoaÍJoáo, 23, /.70, esposarll/aüa, 25» poderia ser usado
para representar uma pessoa de nome João, de 23 anos, 1.70m de altura, casada com
Mana, que tem 25 anos. Para isso, devemos sempre lembrar que o primeiro argumento
corresp- onde ao nome, o segundo à idade e assim por diante. A mesma informação poderia
ser representada pelo f-termo:

nome
idade
a/tara

pessoa
3oão
23
1.70

7t07ne
idadeesposa
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A relação de subordinação torna-se importante quando se deseja unificar dois f-termos. 
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tas. Os f-termos podem ser considerados sempre como incompletos, já que a ausência de 

uma feature em um f-termo não implica na ausência desta feature nos objetos representa

dos por aquele termo. Por exemplo: o f-termo [fruta: maçã} engloba todo tipo de maçãs, 

não importando se existe a feature cor, com valores verde ou vermelha. Ao contrário dos 

termos de primeira ordem, os f-termos não têm aridade fixa. A unificação de dois f-termos 

pode resultar numa estrutura "maior", com mais features que os f-termos originais, ou 

mais "profunda", com mais features "encaixadas". 

Por exemplo: 

[
pessoa: 
profissão : 

[ 

pessoa: 

pr~fissão : 
paz: 

[nome: João] l n [ pe~soa : [nome: João] ] -

estudante paz : [nome : Antônio] 

[nome : João] l 
estudante 

[nome : Antônio] 

1.4.2 f-termos e termos de primeira ordem 

Uma grande vantagem dos f-termos sobre termos de primeira ordem é a rotulação simbólica 

dos argumentos, fazendo com que a ordem com que eles apareçam seja irrelevante. O 

termo de primeira ordem pessoa(João, 231 1. 70, esposa(Maria, 25)) poderia ser usado 

para representar uma pessoa de nome João, de 23 anos, 1.70m de altura, casada com 

Maria, que tem 25 anos. Para isso, devemos sempre lembrar que o primeiro argumento 

corresponde ao nome, o segundo à idade e assim por diante. A mesma informação poderia 

ser representada pelo f-termo: 

tipo: pessoa 

nome: João 

idade: 23 
altura: 1.70 

esposa: [nome: 
idade : 

Marial 
25 
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Outra grande vantagem está no uso diferenciado das variáveis. Se quisermos represen'
tar através de uin termo de primeira ordem o fato de que Jogo é casado com a sua melhor
amiga, devemos ter algo como: pessoaÍJoáo, 23, esposaÍX, y), me/Aor.amigaÍX, y», ou
seja, para cada argumento da subestrutura esposa devemos introduzir uma variável que
deve ser compartilhada com a subestrutura me/Aor.amiga. Isso se deve ao fato de que se
representarmos um termo de primeira ordem como um grato direcionado, temos que os
nós intermediários equivalem aos funtores (no caso, pessoa, esposa e me/hor.amiga) e que
variáveis somente são permitidas nas folhas do grato (figura 1.4). Um grato direcionado
representando um f-termo tem a sua rotulação nas arestas e vértices, sendo que as arestas
representam as features e os vértices, seus valores. Variáveis são permitidas em qualquer
vértice, fazendo cona que diversas partes do termo possam ser compartilhados sem que a
sua estrutura interna tenha de ser repetida (figura 1.5). Assim, a informação acima pode
ser representada através do f-termo:

idade
esposa
melhor.amiga

pessoa

23
X
X

A representação acima reforça a idéia de que a es})osa e a melhor amiga devem ser a
mesma pessoa, e não apenas alguém de mesmo nome e idade, como poderia ser interpre-
tado o termo de primeira ordem.

O resultado da unificação deste f-termo com o anterior é

idade
a/tara

pes.soa
Jogo
23
1.70

X
X idadeesposa 25

melhor.amiga
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sua estrutura interna tenha de ser repetida (figura 1.5). Assim, a informação acima pode 

ser representada através do f-termo: 

tipo: 
nome: 
idade: 
esposa: 
melhor _amiga : 

pessoa 
João 
23 
X 
X 

A representação acima reforça a idéia de que a esposa e a melhor amiga devem ser a 

mesma pessoa, e não apenas alguém de mesmo nome e idade, como poderia ser interpre

tado o termo de primeira ordem. 

O resultado da unificação deste f-termo com o anterior é: 

tipo: 
nome : 
idade: 
altura: 

esposa: 

mel hor_amiga : 

pessoa 
João 
23 
1. 70 

X [nome: Maria l 
idade : 25 

X 



18 CAPÍTULOI INTRODUÇÃO

pessoa

Jogo 23 esposa melhoriamiga

X Y X Y

Figura 1.4; Termo de primeira ordem

Mlaria 25

Figura 1.5: f-tem)o

1.5 Exemplo de regra gramatical

Os sistemas para análise e geração de texto baseados em unificação contêm entradas léxicas
(palavras) e regras gramaticais que deânem como as palavras podem ser combinadas para
formar constituintes maiores da linguagem. As regras gramaticais de linguagens naturais
são semelhantes àquelas encontradas em teoria de compiladores e de linguagens formais.

Um tipo de regra encontrado em gramáticas baseadas em unificação? chamado regra
/jure de contczío esíendÍda , encontra-se exemplificado abaixo (IKni891). A regra está

descrita de acordo com o formalismo PATR-ll , desenvolvido por Shieber para representar
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descrita de acordo com o formalismo PATR-11, desenvolvido por Shieber para representar 
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regras gramaticais. PATR-ll utiliza regras livres de contexto para especificar a estrutura
das frases e equações (ou unificações) que especificam estruturas de features para cada
símbolo não terminal da linguagem. As estruturas associadas aos símbolos terminais são
dadas num léxico. As equações podem ser de dois tipos:

1 . < camaRÃo >= átomo

2. < caminho >=< camànAo >

onde < camÍnAo > representa uma seqüência de features cujo valor final deve ser unificado
com o valor do outro lado da equação. O primeiro símbolo de um caminho é o nome do
nó ao qual o caminho se refere. O exemplo mostra a formação de um tipo simples de
sentença, a partir de duas unidades menores, o sintagma nominal (NP - noun phrase - em
inglês) e o sintagma verbal (VP - verbal phrase - em inglês).

XO + XI X2

<XO categorias = S

<XI categorias = NP

<X2 categorias = VP

<XI núcleo concordâncias = <X2 núcleo concordâncias

<XO núcleo sujeitos = <X] núcleos

<XO núcleos = <X2 núcleos

<XO núcleo modos = declarativo

A regra livre de contexto XO + XI X2 indica que a estrutura XO pode ser constituída
a partir da concatenação de XI e X2. As equações são a extensão e servem para restringir
as aplicações da regra e especificar substruturas que devem ser criadas quando a regra é
aplicada. As três primeiras equações determinam que para se aplicar a regra, a categoria
(ou tipo) das estruturas deve ser a indicada, isto é, XO é do tipo S (sentença) e XI e X2
são respectivamente o sintagma nominal e o sintagma verbal.

A equação seguinte determina que XI e X2 só poderão ser concatenadas se a con
cordância (singular ou plural) for a mesma.
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As equações seguintes definem as features da estrutura XO, ou seja, que o sujeito de XO
é a estrutura XI, que o núcleo de XO deve ser o mesmo de X2 e que o modo da sentença
obtida é declarativo.

A unificação realiza simultaneamente as tarefas de construir novas estruturas e res-
tringir a aplicação da regra. A regra acima pode ser usada tanto para geração quanto
para análise de textos.

Em alguns formalismos gramaticais, ao invés de usar as letras X, yl, Z,
as variáveis, são usados números como m, B, B, etc.

para denotar

Aplicando a regra acima passo a passo temos

1. Supondo que temos como entradas léxicas as estruturas abaixo

categoria
0
homem
singular

núcleo

categoria

tempo
concorri

nzata
presente
singular

categoria

núcleo

nác/eo

concorri
oZ,.feto ánseto

Combinamos as duas entradas como XI e X2
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As equações seguintes definem as features da estrutura XO, ou seja, que o sujeito de XO 

é a estrutura Xl, que o núcleo de XO deve ser o mesmo de X2 e que o modo da sentença 

obtida é declarativo. 

A unificação realiza simultaneamente as tarefas de construir novas estruturas e res

tringir a aplicação da regra. A regra acima pode ser usada tanto para geração quanto 

para análise de textos. 

Em alguns formalismos gramaticais, ao invés de usar as letras X, Y, Z, ... para denotar 

as variáveis, são usados números como [D, 0, ~, etc. 

Aplicando a regra acima passo a passo temos: 

1. Supondo que temos como entradas léxicas as estruturas abaixo: 

[ 

categoria : 

núcleo: 

np 

[ 

artigo: 
raiz: 
concord : 

categoria : vp 

núcleo: 

raiz: 
tempo: 
concord: 

objeto : 

mata 
presente 
singular 

[ 

categoria : 

núcleo: 

np 

[ 
raiz : 
concord: 

Combinamos as duas entradas como Xl e X2: 

inseto J l 
plural 
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c.alegoria

núcleo

categoria

tempo
concorri

artigo

concorri

XI 0
homem
singular

presente
singra/ar

categoria

nác/eo

X2 nác/eo

concorri
ánseto

2. Representamos a regra gramatical como estrutura de features, utilizando variáveis
para denotar igualdade entre partes da estrutura: (nas gramáticas FUG, a regra já é
apresentada como estrutura de features desde o início)

xo

XI

X2

categoria
nt2c/eo

categoria
núcleo

categoria
Bico«c«d : lã
UP l

[ «««,a : ]i]
E l .«Jeito : lã

modo : dec/araZãoo
nÚc/eo

3. Unificamos as estruturas de (1) e (2) e obtemos XO, a estrutura desejada
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[ categoria : np 

l Xl: [ artigo : 

º l núcleo: raiz: homem 
concord: singular 

categoria: vp 
raiz : mata 
tempo: presente 

X2: 
núcleo: 

concord: singular 

[ categoria : np 
objeto : 

núcleo: [ raiz : inseto i l 
concord: plural 

2. Representamos a regra gramatical como estrutura de features, utilizando variáveis 
para denotar igualdade entre partes da estrutura: (nas gramáticas FUG, a regra já é 
apresentada como estrutura de features desde o início) 

xo: categoria: ~] núcleo: 

Xl: 
categoria : np l 
núcleo: ~[ concord : lfil] 

[ categoria : vp 

l X2: [ concord : ~ l 
núcleo: II] sujeito : 0 

modo: declarativo 

3. Unificamos as estruturas de (1) e (2) e obtemos XO, a estrutura desejada: 
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categoria : s

tempo
concorri

presente
m

declaraZiuo

artigo

concorri

categoria

nz2c/eo

Im..,l
l=::,.

xo
nác/eo .ajeito

.bet.

modo

inseto
p/ura/

1.6 Estruturação do trabalho

No próximo capítulo são definidas as álgebras de features e unia álgebra particular,
álgebra dos gratos cle features . Seguindo ISmo921, veremos que a lógica de features
pode ser reduzida em tempo linear a uma sublinguagem da lógica de primeira ordem,
sendo portanto uma "facilidade" meramente sintática. A lógica de features em geral é
indecidível. Para fórmulas sem quantificadores o problema de decidir se uma fórmula é
satisfatível é NP-completo ISnlo921. Para alguns tipos especiais de fórmulas mostramos
um algoritmo polinomial para decidir a satisfatibilidade dado en) ISn)o921.

O capítulo 3 é dedicado à exploração de algumas extensões da lógica de features que
surgiram nos últimos anos, como a lógica de features com tipos ICar921 e a lógica de
features onde as features podem ter valores não atómicos, como conjuntos IMan931.

No capítulo 4 será introduzido un] outro tipo de estrutura similar às estruturas de
features, chamada @-termos IAl<N861 e o cálculo desenvolvido para estas estruturas. Será
vista também a linguagem LIFE IAKP911, que é uma extensão do PROLOG que utiliza
@-termos no lugar dos termos de primeira ordem).

Por fim, no capítulo 5, serão mostradas algumas aplicações da teoria estudada nas
áreas de linguística (analisador semântico), computação (configuração de software IZe1941)
e inteligência artificial (problema dos maridos infiéis IWdS041), com exemplos de imple-
mentações em LIFE, mostrando o ganho obtido com a introdução das estruturas na pro'
gramação em lógica. Além disso, será discutida a relação entre a lógica das estruturas de
features e o paradigma da programação orientada a objetos
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categoria : s 
raiz: mata 
tempo: presente 

concord: 0 
[ artigo: 

º l xo: 
núcleo: 

sujeito: raiz: homem 

concord: [!] singular 

[ categoria : np 

objeto: 
núcleo : [ raiz : inseto i l 

concord : plural 

modo: declarativo 
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surgiram nos últimos anos, como a lógica de features com tipos [Car92] e a lógica de 

features onde as features podem ter valores não atômicos, como conjuntos [Man93). 

No capítulo 4 será introduzido um outro tipo de estrutura similar às estruturas de 

features, chamada v.,-termos [AKN86] e o cálculo desenvolvido para estas estruturas . Será 

vista também a linguagem LIFE [AKP91], que é uma extensão do PROLOG que utiliza 

v.,-termos no lugar dos termos de primeira ordem. 

Por fim, no capítulo 5, serão mostradas algumas aplicações da teoria estudada nas 

áreas de lingüística ( analisador semântico), computação ( configuração de software [Zel94]) 

e inteligência artificial (problema dos maridos infiéis [WdS94]), com exemplos de imple

mentações em LIFE, mostrando o ganho obtido com a introdução das estruturas na pro

gramação em lógica. Além disso, será discutida a relação entre a lógica das estruturas de 

features e o paradigma da programação orientada a objetos . 



(lJapítulo 2

Lógica de features

Vamos agora definir formalmente uma lógica de features, isto é, o domínio de fórmulas
lógicas que descrevem estruturas de features.

Seguindo ISmo921, vamos supor a existência de três conjuntos (domínios)

. Um conjunto finito .A de átomos, ou constantes

8 Um conjunto finito r' de rótulos, ou nomes de features

8 Um conjunto infinito enumerável P de variáveis

Seja /'' o conjunto (infinito) de seqilências finitas de elementos de F'. Assim, cada
elemento de F'' é uma sequência de nomes de features , chamada de caminho e a equação
< pi >=< p2 >= ... =< p. >, onde cada pf pertence a F'', denota a unificação dos valores
atingidos ao se percorrer os caminhos pi. O valor atingido ao se percorrer um caminho
p em uma estrutura z pode ser denotado por pa, do mesmo modo que o valor de uma
feature / numa estrutura z é denotado por /z. Isto reforça a idéia de que uma feature
pode ter no máximo um valor, ou seja, é uma relação funcional.

Uma fórmula bem formada na lógica de features tem uma das seguintes formas

1. ps H qZ, onde p e q pertencem a F'' e s e t são termos (átomos ou variáveis)

2. --p, onde p é uma fórmula da lógica de features

3. p /\ Ú, onde g e V, são fórmulas da lógica de features
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4. Vzp, onde g é uma fórmula da lógica de features e z uma variável

A fórmula ps qt indica que na estrutura que estamos descrevendo, ao seguirmos o
caminho p a partir de s devemos atingir o mesmo valor que se seguirmos o caminho q a
partir de t. A fórmula ps H qt pode ser escrita como < p' >=< q' > onde p' (resp. q') é a
concatenação de p (resp. q) com o caminho que vai da raiz da estrutura até s (.resp , t.).
As duas notações serão utilizadas indistintamente, de acordo com a conveniência. Note
que os caminhos p e q podem ser vazios, isto é, podemos ter fórmulas do tipo, z H y,
indicando que as variáveis 3 e y devem ter o mesmo valor, ou /= H y, indicando que a
feature ./ tem valor y em z.

Os conectivos = e /\ têm o comportamento lógico usual. Um aspecto interessante é
o de que o conectivo /\ pode ser utilizado para representar unificação.de descrições de
features. A unificação de duas descrições deve ser uma descrição com todas as features de
ambas as descrições iniciais, enquanto que a conjunção de duas fórmulas descreve objetos
que satisfazem todas as condições de ambas as fórmulas.

A fórmula Vzg indica que qualquer que seja o valor atribuído à variável z, a estrutura
descrita satisfaz a fórmula p.

Devemos ter clara aqui a diferença entre as estruturas de features e as fórmulas lógicas
usadas para descrevê-las, chamadas na literatura de descrições de /eattlres: Como já foi
afirmado anteriormente, numa estrutura de features devemos ter que cada feature possui
um único valor. Já numa descrição, podemos ter algo como por exemplo:

sujeito : (pessoa : 3) A sujeito : (c071col.d : singular)A < su.jeito c07}cord >=< predicado c071cord >

em que a mesma feature su.jeito aparece com valores distintos. No caso a fórmula
pode ser satisfeita, pois os valores da feature su.Jeito, apesar de distintos, são unificáveis.
Por exemplo,a estrutura abaixo (dentre outras) satisfaz a fórmula acima:

sujeito
pessoa : 3
concorri: singular
lira : verba/
concorri : sil gu/arpredicado

Notamos no exemplo acima o uso de uma equação de caminhos
(< su.jeito concorri >=< predicado concorri >) ao invés de variáveis par.a den.orar uni-
ficação entre partes da estrutura. Esta notação é mais conveniente para a introdução dos
modelos que são o assunto das próximas seções
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4. Vxcp, onde cp é uma fórmula da lógica de features e x uma variável 

A fórmula ps ~ qt indica que na estrutura que estamos descrevendo, ao seguirmos o 

caminho p a partir de s devemos atingir o mesmo valor que se seguirmos o caminho q a 

partir de t. A fórmula ps ~ qt pode ser escrita como < p' >=< q' > onde p' (resp. q') é a 

concatenação de p (resp. q) com o caminho que vai da raiz da estrutura até s (resp. t). 

As duas notações serão utilizadas indistintamente, de acordo com a conveniência. Note 

que os caminhos p e q podem ser vazios, isto é, podemos ter fórmulas do tipo x ~ y, 

indicando que as variáveis x e y devem ter o mesmo valor, ou f x ~ y, indicando que a 

feature f tem valor y em x. 

Os conectivos , e /\ têm o comportamento lógico usual. Um aspecto interessante é 

o de que o conectivo /\ pode ser utilizado para representar unificação de descrições de 

features. A unificação de duas descrições deve ser uma descrição com todas as features de 

ambas as descrições iniciais, enquanto que a conjunção de duas fórmulas descreve objetos 

que satisfazem todas as condições de ambas as fórmulas . 

A fórmula Vxcp indica que qualquer que seja o valor atribuído à variável x, a estrutura 

descrita satisfaz a fórmula cp. 

Devemos ter clara aqui a diferença entre as estruturas de features e as fórmulas lógicas 

usadas para descrevê-las, chamadas na literatura de descrições de features. Como já foi 

afirmado anteriormente, numa estrutura de features devemos ter que cada feature possui 

um único valor. Já numa descrição, podemos ter algo como por exemplo: 

sujeito: (pessoa : 3) /\sujeito: (concord: singular)/\< sujeito concord >=< predicado concord > 

em que a mesma feature sujeito aparece com valores distintos. No caso a fórmula 

pode ser satisfeita, pois os valores da feature sujeito, apesar de distintos, são unificáveis. 

Por exemplo,a estrutura abaixo (dentre outras) satisfaz a fórmula acima: 

[ 

sujeito: 

predicado : 

pessoa: 3 1 l 
concord : singular 

tipo : verbal 
concord : singular 

Notamos no exemplo acima o uso de uma equação de caminhos 

( < sujeito concord >=< predicado concord >) ao invés de variáveis para denotar uni

ficação entre partes da estrutura. Esta notação é mais conveniente para a introdução dos 

modelos que são o assunto das próximas seções. 
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2.1 Gratos de features

Uma das formas de se interpretar estruturas de features é através de gratos. Um grcz/o de
/eat res é um grato direcionado finito, conexo e com raiz, cujos arcos são rotulados por
nomes de features, os vértices internos por variáveis e os vértices dos quais não partem
arestas por átomos. Os arcos partindo de um mesmo nó devem ter rótulos dois a dois
distintos. Cada arco pode ser denotado por a/s, onde g é uma variável, / é um nome de
feature e s um átomo ou variável. Um arco a;/s indica que na estrutura representada por
z, temos que /a = .s, ou seja, o valor da feature / é 8, sendo que s pode ser um átomo ou
uma outra estrutura. A figura 2.1 ilustra um exemplo de grato de feature.

terceb'a canta

Figura 2.1: Grato de feature

Em IKas871 é apresentada uma interpretação semelhante que ao invés de gratos utiliza-
se de autómatos finitos determihísticos. Na lógica definida por Kasper, não aparecem
variáveis e nem complementos (--). No caso de fórmulas sem quantificadores, as variáveis
têm unicamente a função de fazer co-referência, ou seja, indicar que determinadas features
têm o mesmo valor. Neste caso, o uso de equações de caminhos do tipo ps qt supre a
necessidade do uso de variáveis. Um autómato finito determinístico é definido por uma
quíntupla < C2, Z, ó, qo, F' >, onde Q é o conjunto de estados do autómato, L é um conjunto
de rótulos, ó é uma função de C? x Z em Q, qo € C? (estado inicial) e F Ç Q. Os arcos do
autómato são rotulados pelos nomes de features e os estados representam valores atingidos
por um caminho. Assim, se / é uma feature e qo é o estado inicial de um autómato que
representa uma estrutura de features, .5(qo, ./') é o valor da feature / na estrutura.

Formalmente, um grato de features é um par (a, 0) onde a é um átomo ou (qo, .E), onde
q. é a raiz do grato (uma variável) e .E é um conjunto finito não vazio de arcos tal que:
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2.1 Grafos de features 

Uma das formas de se interpretar estruturas de features é através de grafos. Um grafo de 

features é um grafo direcionado finito, conexo e com raiz, cujos arcos são rotulados por 

nomes de features, os vértices internos por variáveis e os vértices dos quais não partem 

arestas por átomos. Os arcos partindo de um mesmo nó devem ter rótulos dois a dois 

distintos. Cada arco pode ser denotado por x f s, onde x é uma variável, f é um nome de 

feature e s um átomo ou variável. Um arco xf s indica que na estrutura representada por 

x, temos que f x = s, ou seja, o valor da feature fé s, sendo que s pode ser um átomo ou 

uma outra estrutura. A figura 2.1 ilustra um exemplo de grafo de feature. 
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Figura 2.1: Grafo de feature 

Em [Kas87) é apresentada uma interpretação semelhante que ao invés de grafos utiliza

se de autômatos finitos determinísticos. Na lógica definida por Kasper, não aparecem 

variáveis e nem complementos ( ,). No caso de fórmulas sem quantificadores, as variáveis 

têm unicamente a função de fazer co-referência, ou seja, indicar que determinadas features 

têm o mesmo valor. Neste caso, o uso de equações de caminhos do tipo ps :=:::: qt supre a 

necessidade do uso de variáveis. Um autômato finito determinístico é definido por urna 

quíntupla< Q, L, b, q0 , F >, onde Q é o conjunto de estados do autômato, L é um conjunto 

de rótulos, ô é uma função de Q x L em Q, q0 E Q (estado inicial) e F Ç Q. Os arcos do 

autômato são rotulados pelos nomes de features e os estados representam valores atingidos 

por um caminho. Assim, se f é uma feature e q0 é o estado inicial de um autômato que 

representa uma estrutura de features, b( q0 , f) é o valor da feature f na estrutura. 

Formalmente, um grafo de features é um par (a, 0) onde a é um átomo ou (q0 , E), onde 

q0 é a raiz do grafo (uma variável) e E é um conjunto finito não vazio de arcos tal que: 
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1. Se z./s e z/t pertencem a .E, então s = t

2. Se z/s pertence a .E, então E contém arestas qo/ozo, a;o/la;l, ..., z..l/nz ligando qo
a z

As condições acima equivalem a exigir que a rotulação das arestas respeite o caráter
funcional das features e que os gratos sejam conexos. Assim ficam bem definidas as
expressões /z e pz, onde / é uma feature e p um caminho (sequência de features).

Um subira/o de um grato de features a é um grato de features G' tal que a raiz de G'
é um átomo ou variável que ocorre em G e todo arco de G' é arco de G.

A notação G, será usada para denotar o único subgrafo maximal de G cuja raiz é s

Definimos a áZgebra dos galgos de /eatures / por

e O conjunto l.rl de todos os gratos de features

B Para cada átomo a de .4, o elemento (a, 0) de l/l

e Para cada nome de feature / de /', a relação /J' Ç l/I' tal que (G,G') C // se e

somente se G possui o arco z/s, onde z é a raiz de G e G' = G,

A álgebra .F possui uma ordem parcial $ definida por

G' 5; G se e somente se G' é subgrafo de G

Dizemos que um grato de features G satisfaz uma 6rmula de features g (G f: p)
quando G obedece todas as restrições de p, isto é:

1. G 1= ps H qt se e só se a equação ps = qZ é válida

2. G l:: --p se e só se G F: g

3. G f: g A i/, se e só se G k g e G E:: V'

4. G 1:= V#p de features se e só se, para qualquer valor d atribuído a z, G f: plzld

O grato de features da figura 2.1 , por exemplo, satisfaz a fórmula:
< sujeito >=< predicado agente > A < objeto >=< predicado ob.feto > /\ < predicado verbo >:

canta
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1. Se xf s e xf t pertencem a E, então s = t 
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As condições acima equivalem a exigir que a rotulação das arestas respeite o caráter 

funcional das features e que os grafos sejam conexos . Assim ficam bem definidas as 

expressões f x e px, onde fé uma feature e pum caminho (seqüência de features). 

Um subgrafo de um grafo de features G é um grafo de features G' tal que a raiz de G' 

é um átomo ou variável que ocorre em G e todo arco de G' é arco de G. 

A notação Gs será usada para denotar o único subgrafo maximal de G cuja raiz és. 

Definimos a álgebra dos grafos de features :F por: 

• O conjunto l:FI de todos os grafos de features 

• Para cada átomo a de A, o elemento (a, 0) de j:Fj 

• Para cada nome de feature J de F, a relação fF Ç j:Fj2 tal que ( G, G') E j:F' se e 

somente se G possui o arco xf s, onde x é a raiz de G e G' = G3 

A álgebra :F possui uma ordem parcial ::; definida por: 

G' ::; G se e somente se G' é subgrafo de G 

Dizemos que um grafo de features G satisfaz uma fórmula de features c.p ( G I= c.p) , 

quando G obedece todas as restrições de c.p, isto é: 

1. G I= ps ~ qt se e só se a equação ps = qt é válida 

2. G I= ,c.p se e só se G ~ c.p 

3. G I= c.p A -ip se e só se G I= c.p e G I= -ip 

4. G I= Vxc.p de features se e só se, para qualquer valor d atribuído a x, G I= c.p[xld] 

O grafo de features da figura 2.1, por exemplo, satisfaz a fórmula: 

< sujeito >=< predicado agente > /\ < objeto >=< predicado objeto > /\ < predicado verbo >= canta 
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A relação de suZiordinação definida na seção 1.4.1 para f-termos, pode ser definida
para gratos de features, fornecendo uma outra ordenação parcial dos elementos de 1/1. A
relação ordena os gratos de acordo com a "quantidade de informação" que eles contêm.

Dados dois gratos de features G e G' cujas raizes são respectivamente aç e sç', dizemos
que G é swbordÍnado a G' ((7 E G') se existe um homomorfismo A de G' em G tal que:

1. À(a')

2. para cada arco y/s de G', existe um arco h(3/)./'Â(s) em G

3. para cada átomo a que aparece em G', À(a) = a

(.) (b)

Figura 2.2: Exemplos de subordinação

Se G é subordinado a G', então G "tem mais informação que" G' de alguma forma, por
exemplo: G pode ter mais arcos do que G' (figura 2.2.a) ou G pode identificar caminhos
que sejam distintos em G' (figura 2.2.b). Dois gratos de features G e G' tais que G Ç G'
e G' E G são isomorfos, ou seja são iguais exceto talvez por nomes de variáveis.
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A relação de subordinw;ão definida na seção 1.4.1 para f-termos, pode ser definida 

para grafos de features, fornecendo uma outra ordenação parcial dos elementos de IFI. A 

relação ordena os grafos de acordo com a "quantidade de informação" que eles contêm. 

Dados dois grafos de features G e G' cujas raízes são respectivamente x e x', dizemos 

que G é subordinado a G' ( G Ç G') se existe um homomorfismo h de G' em G tal que: 

l. h(x') = x 

2. para cada arco yf s de G', existe um arco h(y)fh(s) em G 

3. para cada átomo a que aparece em G', h(a) = a 

(a) G' (b) G' 
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Figura 2.2: Exemplos de subordinação 

Se G é subordinado a G', então G "tem mais informação que" G' de alguma forma, por 

exemplo: G pode ter mais arcos do que G' (figura 2.2.a) ou G pode identificar caminhos 

que sejam distintos em G' (figura 2.2.b ). Dois grafos de features G e G' tais que G Ç G' 

e G' Ç G são isomorfos, ou seja são iguais exceto talvez por nomes de variáveis. 
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2.2 Algebra de features

Vamos agora generalizar a noção de álgebra de gratos de features, dando uma outra
interpretação algébrica para as fórmulas da lógica de features.

Uma áZgebra de /eatums .4 é constituída por: ISmo021

. Um conju«to «ão vazio l.41

8 Para cada átomo a de .A, um elemento a4 de l.41

8 Para cada nome de feature / de F', uma relação /A Ç l.4la tal que as seguintes
condições sejam satisfeitas :

l

2

3

Se (zÁ, «A) e (aÁ, M) perten"m a /'4, e«tão «"4 = b'4

Se « # b, então aA # M

Se / € r' e a € .4, então não existe um elemento dA em l.41 tal que
(a4, d4) C ./''4

A primeira condição equivale a dizer que as features são relações funcionais unárias:
Se (='{,s'{) C .rÁ podemos escrever /''4z'Á = s-4. A segunda condição diz que átomos
distintos de .4 devem representar elementos distintos de l.41 e a terceira, que features não
podem se deÊnidas nos átomos.

E fácil veriâcar que a álgebra /" dos grifos de features definida na seção 2.1 é uma
álgebra de features. Vamos agora estender a relação de subordinação deânida para gratos
de features de modo a obter uma ordenação parcial em uma álgebra de features genérica.

Sejam .4 e Zi duas álgebras de features definidas sobre a mesma lógica de features
homomor$smo rareia/ de .4 em Zg é uma função parcial 'r de l.41 em lal tal que:

Um

1. se a é um átomo e 7 está definida en] a"4, então 7(aA) = a'

2 se / é uma feature e ./'.4 e '7 estão definidas em um elemento dA de.l.ÁI, então 'r está
definida em /"4d'4, /' está definida em '(d4) e /'7(d4) = '7(/ÁdX).

Um end07nor$smo rareia/ de uma álgebra de features .4 é um homonlorfismo parcial
de .4 em .,4.
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2.2 Algebra de features 

Vamos agora generalizar a noção de álgebra de grafos de features, dando uma outra 

interpratação algébrica para as fórmulas da lógica de features. 

Uma álgebra de features A é constituída por: [Smo92) 

• Um conjunto não vazio IAI 

• Para cada átomo a de A, um elemento aA de IAI 

• Para cada nome de feature f de F, uma relação JA C IAl2 tal que as seguintes 

condições sejam satisfeitas: 

1. Se (xA , aA) e (xA, bA) pertencem a JA, então aA = bA 

2. Se a=/- b, então aA =/- bA 

3. Se f E F e a E A, então não existe um elemento dÃ em IAI tal que 

(aA' dA) E JA 

A primeira condição equivale a dizer que as features são relações funcionais unárias: 

Se (xA,s.A) E JA podemos escrever JAxA = sA. A segunda condição diz que átomos 

distintos de A devem representar elementos distintos de IAI e a terceira, que features não 

podem se definidas nos átomos. 

É fácil verificar que a álgebra :F dos grafos de features definida na seção 2.1 é uma 

álgebra de features. Vamos agora estender a relação de subordinação definida para grafos 

de features de modo a obter uma ordenação pareia] em uma álgebra de features genérica. 

Sejam A e B duas álgebras de features definidas sobre a mesma lógica de features. Um 

homomorfismo parcial de A em B é uma função parcial , de IAI em IBI tal que: 

1. se a é um átomo e 1 está definida em aA, então ,(a.A)= a6 

2. se fé uma feature e JA e 1 estão definidas em um elemento d.A de IAI, então, está 

definida em JAdA, J6 está definida em ,(d.A) e f 6 ,(d.A) = ,(JAd.A). 

Um endomorfismo parcial de uma álgebra de features A é um homomorfismo parcial 

de A em A. 
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Sejam .4 uma álgebra de features e dÁ e eA elementos de l.41
subordinação entre os elementos de l.41 por:

Definimos a relação de

dÁE,{e'{ se e somente se existe um endomorfismo parcial 7 de .4 tal que 7(d'4) = e"4

Se d'4E.4e'A, dizemos que d é mais especzFco do que e em .4, ou que e é mais genérico
que d em .4.

Um caminho p em uma álgebra de features é uma seqüência de nomes de features
/n/n-1.. /2/1 que pode ser interpretada como a aplicação das funções parciais /1, /2, .'',

/n, compostas nesta ordem.

Sejam dÁ e e4 dois elementos de IJI
um caminho p tal que eA = p'4d4

Dizemos que e4 é compone7}te de d'4 se existe

Dadas duas álgebras de features .4 e 6, uin l)omomorfismo parcial ' de .4 em Zi e
um caminho p, pela definição de homomorâsmo parcial acima temos que se ' e p" são
definidos em d'4, então l é definido em ;/d4, pa é definido en] 'y(d'4) e '(p'4d'4) = pa7(d4).
Assim, 7 mapeia cada componente de dA pertencente a l.41 em uma componente de 7(dA)
pertencente a IBI.

As componentes de um grato de features G na álgebra dos gratos de features /' são os
subgrafos maximais de G, isto é, os gratos G, para todo atalho ou variável s ocorrendo
em G

Alguns resultados computacionais interessantes têm sido obtidos a respeito de álgebras
de gratos de íeatures. Enl particular, Sniolka ISino921 mostrou que a relação de subor-
dinação em .F' é decidível em tempo linear.

2.3 Lógica de features e a lógica de primeira ordem

O objetivo desta seção é, a partir da definição de lógica de features do início deste capítulo,
mostrar que ela é um subconjunto da lógica de primeira ordem com igualdade.

Como já foi visto, os únicos símbolos não-lógicos da lógica de features são os elementos
dos conjuntos ,4 e r', isto é, os átomos e nomes de features. Os átomos representan)
constantes (ou funções de aridade 0), enquanto que os nomes de íeatures representam
relações binárias. A linguagem da lógica de features é constituída então por:

\ 
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Sejam A uma álgebra de features e dA e eA elementos de IAI. Definimos a relação de 

subordinação entre os elementos de IAI por: 
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mostrar que ela é um subconjunto da lógica de primeira ordem com igualdade. 
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8 Conectivos: -., /\

e Quantificador universal: V

8 Um conjunto infinito enumerável de variáveis P

e Um conjunto finito .A de átomos

e Um conjunto finito F' de nomes de features

B Um símbolo de predicado binário, H

A fim de tornar a notação tão simples quanto possível, não faremos distinção entre a
utilização do símbolo H como predicado de primeira ordem e como predicado da lógica
de features, exceto quando isso for necessário para a clareza do texto.

Os termos na lógica de features (no sentido de termos da lógica de primeira ordem)
são os átomos e as variáveis, já que não existem outros símbolos de função na linguagem.
As fórmulas atómicas são da forma /(s, t) ou s H t, onde s e t são termos e ./ um nome de
feature. Utilizando-se os conectivos e o quantificador universal da forma usual, podemos
construir fórmulas mais complexas a partir das fórmulas atómicas.

Outros símbolos, como V, --l, u, l e ], vão ser usados para abreviar expressões
Assim, se p e #' são 6rmulas da lógica de features, são válidas as seguintes equivalências

1. P V @ = -'.(--P A-'.@)

2. \P --+ $

3. p -' d' = (p --, Ü) A (V, -'-, p)

4. ].P = -.V«(-.P)

5. /. T= -'.]«/(.,,)

As equações de caminhos do tipo ps = q{ onde p = plP2...Pn e q :: qiq2...q«, abreviam
a fórmula

]SI ]S2...]S..iJti ]Z2...]tm-iaa
(P-(',':) A P,('-, ',) A ... A P.(s«--,«)) A(q-(t,t.) A q,(t-,t,) A..- A q.(t,.-,,«))

Seja .4 uma álgebra de features. Uma .4-atr buição é uma função do conjunto 'P de
variáveis no conjunto l.41. Se a é uma .4-atribuição e d'4 é um elemento de l.41, usamos
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• Conectivos: ,, /\ 

• Quantificador universal: V 

• Um conjunto infinito enumerável de variáveis V 

• Um conjunto finito A de átomos 

• Um conjunto finito F de nomes de features 

• Um símbolo de predicado binário, ~ 

A fim de tornar a notação tão simples quanto possível, não faremos distinção entre a 

utilização do símbolo ~ como predicado de primeira ordem e como predicado da lógica 

de features, exceto quando isso for necessário para a clareza do texto. 

Os termos na lógica de features (no sentido de termos da lógica de primeira ordem) 

são os átomos e as variáveis, já que não existem outros símbolos de função na linguagem. 

As fórmulas atômicas são da forma J(s, t) ou s ~ t, onde se t são termos e f um nome de 

feature. Utilizando-se os conectivos e o quantificador universal da forma usual, podemos 

construir fórmulas mais complexas a partir das fórmulas atômicas. 

Outros símbolos, corno V, ->, +-t, j e :3, vão ser usados para abreviar expressões. 

Assim, se <p e 'lj) são fórmulas da lógica de features, são válidas as seguintes equivalências: 

l. 'P V 1P = ,(,ip /\ ,'lj)) 

2. <p -> 'lj) _ ,ip V 'lj) 

3. 'P +-t 1P = (ip - 'lj)) /\ ('lj) - ip) 

4. :lxip = ,Vx(,ip) 

5. Js i= ,:Jxf(s,x) 

As equações de caminhos do tipo ps ~ qt onde p = p1p2 .. •Pn e q = q1q2 .. ,q111 abreviam 

a fórmula: 

:lsi:3s2 ... :lsn_i:Jti:Jt2, .. :ltm_i:Jx : 

(p1 ( S, si) /\ P2 ( S1, S2) /\ . , . /\ Pn ( Sn- 1 , X)) /\ ( q1 ( t, i1) /\ q2 ( i1, t2) /\ ... /\ qn ( tm-1, X)) 

Seja A urna álgebra de features. Uma A-atribuição é uma função do conjunto V de 

variáveis no conjunto IAI . Se <7 é uma A-atribuição e d.A é um elemento de IAI, usamos 
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a notação ola +-- d para representar a .4-atribuição que difere de a apenas por levar z a
d'4 ao invés de o(z). A notação .4rXI.41 denota o conjunto de todas as .4-atribuições

Intuitivamente, para entender uma fórmula lógica podemos pensar em como ela res-
tringe os valores que suas variáveis podem assumir ISmo921. Por exemplo: idade z H y
restringe os valores de z e y àqueles tais que # assuma um valor em que a feature idade
seja definida e tenha o valor atribuído igual a g/. Quanto mais informação uma fórmula
fornece, mais restrito se torna o conjunto de valores que pode ser atribuído a cada uma
de suas variáveis.

Uma das maneiras de se restringir os valores das variáveis, como no exemplo acima é
através do uso de egaaçães de /eatttres da forma ps H qt, onde p e q são caminhos e s e f
termos. Como um caminho pode ser vazio, esta forma engloba expressões do tipo s H { e
/a; H t, que corresponde a /(z, t), onde / é um nome de feature. Uma equação de feature
denota a igualdade dos valores atingidos ao se percorrer o caminho p a partir da estrutura
s e o caminl)o q a partir de t.

Seja s um termo e .4 uma álgebra de features. Para cada .4-atribuição o definimos
.#) se .é«,.-riá-le.# =.' se. é -. átomo.

A álgebra de features .4 define uma relação binária funcional pA para cada caminho p
tal que (sl, tl) pertence a 2/ se e somente se ps H Z.

Definimos a satisfatibilidade de uma fórmula em relação a uma interpretação de forma
análoga à vista na seção 1.2.

Chamamos de se/ iões de uma fórmula as .4-atribuições que respeitam todas as res-
trições da fórmula, isto é, as atribuições cr que fazem cona que a fórmula obtida através da
substituição de cada variável z por a(z) represente uln conjunto não vazio de elementos
de l.41

Formalmente, definimos o conjunto de se/rações de uma fórmula p por

p-4 {. c .'lrxlillÀ, a b P}

Sejam p e @ Hrmulas e ,4 uma álgebra de featuies. As soluções de fórmulas formadas
através do uso de conectivos, quantificadores, caminhos e o símbolo de igualdade podem
ser obtidas con)o abaixo:

(P. H qt)'{ {a € .ABRI.4llld'4 c l.,41 : (sJ, d'4) € ;#, (t?, dA) € qx}

(=v,)Á = ATEI.41 \ 94
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a notação o-[x +- d] para representar a A-atribuição que difere de O" apenas por levar x a 

d.A ao invés de o-(x). A notação ATR[A] denota o conjunto de todas as A-atribuições. 

Intuitivamente, para entender uma fórmula lógica podemos pensar em como ela res

tringe os valores que suas variáveis podem assumir [Smo92]. Por exemplo: idade x ~ y 

restringe os valores de x e y àqueles tais que x assuma um valor em que a feature idade 

seja definida e tenha o valor atribuído igual a y. Quanto mais informação uma fórmula 

fornece, mais restrito se torna o conjunto de valores que pode ser atribuído a cada uma 

de suas variá veis. 

Uma das maneiras de se restringir os valores das variáveis, como no exemplo acima é 

através do uso de equações de features da forma ps ~ qt, onde p e q são caminhos e s e t 

termos. Como um caminho pode ser vazio, esta forma engloba expressões do tipo s ~ t e 

f x ~ t, que corresponde a f(x, t), onde fé um nome de feature. Uma equação de feature 

denota a igualdade dos valores atingidos ao se percorrer o caminho p a partir da estrutura 

s e o caminho q a partir de t. 

Seja s um termo e A uma álgebra de features. Para cada A-atribuição O" definimos 

s-;; = O'( s ) se s é uma variável e s-;; = s.A se s é um átomo. 

A álgebra de features A define uma relação binária funcional p.A para cada caminho p 

tal que ( s-;;, t-;;) pertence a p.A se e somente se ps ~ t. 

Definimos a satisfatibilidade de uma fórmula em relação a uma interpretação de forma 

análoga à vista na seção 1.2. 

Chamamos de soluções de uma fórmula as A-atribuições que respeitam todas as res

trições da fórmula, isto é, as atribuições O" que fazem com que a fórmula obtida através da 

substituição de cada variável x por o-(x) represente um conjunto não vazio de elementos 

de IAI. 

Formalmente, definimos o conjunto de soluções de uma fórmula cp por: 

cpÂ = {o-E ATR[A]IA,o-1= cp} 

Sejam cp e '1/; fórmulas e A uma álgebra de features. As soluções de fórmulas formadas 

através do uso de conectivos, quantificadores, caminhos e o símbolo de igualdade podem 

ser obtidas como abaixo : 

(ps ~ qt)A = { O" E AT R[A]l:Jd.A E IAI : (s-;;, d.A) E pA, (t;:, d.A) E q.A} 

( ,cp )A = AT R[A] \ cp.A 
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(p A d,)'' = pÁ n d,'

(Vzg)Á = {a C .,'lTRI.4ljVdA € 1.41 : alz - d € 9Á}

Uma fórmula de features g é sat s#atúe/ se existe alguma álgebra de features na qual
el. t.« ««a solução. Duas fórmula p e V, são .q«i«/ente' (y' = 'P) s' ' s'm"te s'
para qualquer álgebra de features .4, p'4 - @Á. Uma álgebra de features .4 satis/az uma
fórmula p se g4 = .Anal.41. Uma fórmula g é uá/{da se e somente se p é satisfeita por
qualquer álgebra defeatures.

Os f-termos , cuja sintaxe foi definida na seção 1.4.1, podem aparecer em fórmulas,
através da construção de ped néncia na forma # : S , onde z é uma variável e S é um
f-termo

Para maior clareza, repetimos aqui a sintaxe dos f-termos (S e T são f-termos, p e q
são caminhos e # é variável). São í-termos:

. átomos (co«st«tes)

e variáveis

. base (J.)

. toPO ('r)

. seleções (p:S)

. divergência (p T)

' concordância (p.l q)

. discordância (p T q)

. i«tersecção (s n T)

. união (s u r)

. complemento (--S)

. quantificação universal(VzS)

Dada uma álgebra de features .4 e uma .4-atribuição a, o conjunto SaJ denotado pelo
f-termo S é un] subconjunto de l,41 definido como se segue:
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( cp A 'ljJ )A = cp.A n 'lp.A 

(Vxcp).A = {O" E ATR[A]IVd.A E IAI: O"[x - d] E cp.A} 

Uma fórmula de features cp é satisfatível se existe alguma álgebra de features na qual 

ela tem uma solução. Duas fórmulas cp e 'ljJ são equivalentes ( cp = 'ljJ) se e somente se 

para qualquer álgebra de features A, cp.A = 'ljJ.A. Uma álgebra de features A satisfaz uma 

fórmula cp se cp.A = AT R[A]. Uma fórmula cp é válida se e somente se cp é satisfeita por 

qualquer álgebra de features. 

Os f-termos , cuja sintaxe foi definida na seção 1.4.1, podem aparecer em fórmulas, 

através da construção de pertinência na forma x : S , onde x é uma variável e S é um 

f-termo. 

Para maior clareza, repetimos aqui a sintaxe dos f-termos (S e T são f-termos, p e q 

são caminhos ex é variável). São f-termos: 

• átomos ( constantes) 

• variáveis 

• base (..l) 

• topo (T) 

• seleções (p:S) 

• divergência (p j) 

• concordância (p ! q) 

• discordância (p j q) 

• intersecção (S n T) 

• união (S LJ T) 

• complemento ( ,S) 

• quantificação universal (VxS) 

Dada uma álgebra de features A e uma A-atribuição O", o conjunto Sf denotado pelo 

f-termo Sé um subconjunto de IAI definido como se segue: 
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. a? = {a'l} se a é átomo

. zl = {a(z)} se z é -Fiável

. T?

. (p : S)? = {d'A C l.4llae'A C SaJ : (d'4,e''4) C ;/}

.(pT)? {d4 c l,4ljVeA c IAl:(d'4,e"4) #;/}

. (p .l q): = {dA c l.4llBe'{ € 1.4 (d', e"') c F n qÁ}

.(p T q)? = {d'4 C IJll3ef:# egt C l,4l:(a'4,eÍ) € ;/,(d4,e?) C q'4}

. (s n r)á'

. (s u r)!'

. (--s)?

. (v«s)? n«.iÀi sá,-«l

O conjunto de soluções de uma expressão de pertinência é dado por

(a : S)'4 {a c .4rxl.41 a(z) € SJ }

As expressões de pertinência fornecem a sintaxe ideal para se descrever regras gramati-
cais, fazendo con) que estas tenham a aparência muito próxima das regras das gramáticas
tipo FUG de Kay. Do ponto de vista computacional, estas expressões não trazem qualquer
dificuldade adicional, já que podem ser eliminadas em tempo linear ISmo921 através das
equivalências:

z : a

« : (.f : s)
a; : S rl T

z : -.S

« : (3V(S))
]«(s)

:3y(/(z,y)A y: S), se y # # 'y ,'ão oco«e 'm S
=: SÕ.= :T
--(« : s)
]y(z : S), 'e g # «
]y(Slzlyl), .. Z/ não oco«e em S

A classe de todas as álgebras de features pode ser axiomatizada ISmo921 como se segue
Seja FA o menor conjunto contendo:
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• x--; = { o-( x)} se x é variável 

• J_À = 0 
q 

• T: = IAI 

• (p: s): = {dA E IAll:JeA E s:: (dA,eA) E pA} 

• (p n: = {dA E IAIIVeA E IA I: (dA,eA) (j. pA} 

• (p L q): = {dA E IAll:JeA E IAI: (dA, eA) E pA n qA} 

• (pi q): = {dA E IAll:lef # ef E IAI: (dA, ef) E PA, (dA, ef) E qA} 

• (S n T)A = sA n yA q q q 

• (S u T)A = 5A u yA 
q q q 

• ( ,s): = IAI \ s,: 

O conjunto de soluções de uma expressão de pertinência é dado por: 

(x: S)A ={o-E ATR[A]la-( x) E s:} 

As expressões de pertinência fornecem a sin taxe ideal para se descrever regras gramati

cais, fazendo com que estas tenham a aparência muito próxima das regras das gramáticas 

tipo FUG de Kay. Do ponto de vista computacional, estas expressões não trazem qualquer 

dificuldade adicional, já que podem ser eliminadas em tempo linear [Smo92] através das 

equivalências: 

x:a 
x:y 

X : (J: S) 
x: SnT 

x:,S 
X: (:ly(S)) 

:lx(S) 

x~y 

:ly(J(x, y) /\ y: S), se y-/: x e y não ocorre em S 
x:S /\ x:T 
,(x: S) 
:ly(x : S), se y -/: x 
:ly(S[xjy]), se y não ocorre em S 

A classe de todas as álgebras de features pode ser axiomatizada [Smo92] como se segue. 

Seja FA o menor conjunto contendo: 
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8 a b para todos os pares de átomos distintos a eb

e /z H y /\ /z = z --} y H z para toda feature .f

8 --3z(/a H z) para toda feature / e todo átomo a

Proposição 2.1 ÚSmo92/9 .4 classe das álgebras de /eatures é ezatamente a swbcZasse
das interpretações da !ógica de primeira ordem que satisfazem o conjunto de fórmulas

Como consequência da proposição acima, temos que a lógica de features possui um
cálculo de dedução completo e correio, herdado da lógica de primeira ordem ISmo921.

2.4 Aspectos computacionais

O conjunto FA definido na seção anterior caracteriza uma teoria de features. Uma teoria
é um conjunto de sentenças. Um made/o de uma teoria é uma interpretação que satisfaz
todas as sentenças da teoria.

Uma fórmula g é consequência de uma teoria T (Tj:: g) se todo modelo de T é também
modelo de Vp, onde V(p denota a sentença obtida quantificando-se universalmente todas
as variáveis livres de (p. Uma teoria T é dita como/eZa se para qualquer sentença p, temos
que g ou =p são consequência de T. Uma teoria é dita decídz'ue/ se dada uma sentença p,
existe um procedimento (computável) que decide se (p é conseqüêncía de T

Um conjunto D é dito recursivamente enumerável se existe um procedimento que dado
um elemento d devolve "sim" se e somente se d pertence a Z). No caso de d não pertencer
a Z), o procedimento pode não parar. Um conjunto é decidível se tanto o conjunto quanto
o seu complenaento são recursivamente enumeráveis e portanto, existe um procedimento
que sempre pára e que dado um elemento qualquer responde se o elemento pertence ou
não - conju«to.

Nesta seção vamos provar alguns resultados sobre a decidibilidade e a complexidade
da lógica de features.

Satisfatibilidade na lógica de features em geral é indecidível, porém,. para fórmulas
sem quantificadores o problema de decidir se uma fórmula é satisfatível é NP-completo.
Para alguns tipos especiais de fórmulas que serão definidos, vamos mostrar um algoritmo
polinomial para decidir a satisfatibilidade.
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• ,a ~ b para todos os pares de átomos distintos a e b 

• Jx ~ y /\ J x ~ z-+ y ~ z para toda feature J 

• ,3x(J a ~ x) para toda feature f e todo átomo a. 

Proposição 2.1 ({Smo92}) A classe das álgebras de features é exatamente a subclasse 

das interpretações da lógica de primeira ordem que satisfazem o conjunto de J Órmulas 

FA. 

Como conseqüência da proposição acima, temos que a lógica de features possui um 

cálculo de dedução completo e correto, herdado da lógica de primeira ordem [Smo92]. 

2.4 Aspectos computacionais 

O conjunto FA definido na seção anterior caracteriza uma teoria de features. Uma teoria 

é um conjunto de sentenças. Um modelo de uma teoria é uma interpretação que satisfaz 

todas as sentenças da teoria. 

Uma fórmula cp é conseqüência de uma teoria T (TI= cp) se todo modelo de T é também 

modelo de Vcp, onde Vcp denota a sentença obtida quantificando-se universalmente todas 

as variáveis livres de cp . Uma teoria T é dita completa se para qualquer sentença cp, temos 

que cp ou ,cp são conseqüência de T . Uma teoria é dita decid{v el se dada uma sentença cp, 

existe um procedimento ( computável) que decide se cp é conseqüência de T . 

Um conjunto D é dito recursivamente enumerável se existe um procedimento que dado 

um elemento d devolve "sim" se e somente se d pertence a D. No caso de d não pertencer 

a D, o procedimento pode não parar. Um conjunto é decidível se tanto o conjunto quanto 

o seu complemento são recursivamente enumeráveis e portanto, existe um procedimento 

que sempre pára e que dado um elemento qualquer responde se o elemento pertence ou 

não ao conjunto. 

Nesta seção vamos provar alguns resultados sobre a decidibilidade e a complexidade 

da lógica de features . 

Satisfatibilidade na lógica de features em geral é indecidível, porém, para fórmulas 

sem quantificadores o problema de decidir se uma fórmula é satisfatível é NP-completo. 

Para alguns tipos especiais de fórmulas que serão definidos, vamos mostrar um algoritmo 

polinomial para decidir a satisfatibilidade. 
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No próximo capítulo, vamos introduzir uma nova teoria de features, chamada de FT
IBS92j, que é completa e decidível.

Prados\çâo 2.'Z (ISmo921) O corja\to de fórmulas de features que x'ão são satisfatíueis
á recwrsíuamente ellwmer(íue/.

Prova: Uma fórmula p não é satisfatível se e só se --p é válida. Como o conjunto de
fórmulas válidas da lógica de primeira ordem é recursivamente enumerável e a classe de
álgebra de features é axiomatizável (em lógica de primeira ordem), segue o resultado. n

Para demonstrar que o conjunto de fórmulas de features satisfatíveis não é recursiva
mente enumerável, precisamos antes de algumas definições.

O domúio de uma feature / em unia álgebra de features .4 é o conjunto de elementos
de l.,4 em que ./'4 é definida, isto é:

o(/"' ) {d'4 C l.4jlaeÁ € 1JI : (d4, e'Á) € ./''4}

Um sistema dc 7'hwe é un] sistema de reescrita onde cada regra pode ser usada nas
duas direções, isto é, um conjunto finito de pares não ordenados de seqilências de símbolos
ISmo921.

Vamos definir uma classe particular de sistemas de Thue que servirá para a demons-
tração. Sejam S = ,4 U F, isto, é, o conjunto de todos átomos e features, S' o conjunto
de todas as sequências finitas (possivelmente vazias) de elementos de S e c a sequência
vazia.

Seja T um sistema de Thue em que cada elemento seja formado por dois caminhos
distintos e não vazios. Um sistema de Thue define uma relação binária -Fr sobre os
elementos de S*:

"nTo se e some«te se ]«,l, w, € S' ]Íp,q} C 7' : « = '.-PW, ''\ " = w-q.«,

Seja -,r o fecho reflexivo e transitivo da relação -pT. E fácil verificar que a relação
-.r é uma relação de equivalência (simétrica, reflexiva e transitava) e que vale:

Se u-,ru' e u«.ru' então uu«.,Tu/u

Vamos usar a notação íi para representar a classe de equivalência de u em relação a
'T

2.4. ASPECTOS COMPUTACIONAIS 35 

No próximo capítulo, vamos introduzir uma nova teoria de features, chamada de FT 

[BS92], que é completa e decidível. 

Proposição 2.2 (!Smo92}) O conjunto de fórmulas de features que não são satisfatíveis 

é recursivamente enumerável. 

Prova: Uma fórmula tp não é satisfatível se e só se -ic.p é válida. Como o conjunto de 

fórmulas válidas da lógica de primeira ordem é recursivamente enumerável e a classe de 

álgebra de features é axiomatizável (em lógica de primeira ordem), segue o resultado. D 

Para demonstrar que o conjunto de fórmulas de features satisfatíveis não é recursiva

mente enumerável, precisamos antes de algumas definições. 

O domínio de uma feature f em uma álgebra de features A é o conjunto de elementos 

de IAI em que j.A é definida, isto é: 

Um sistema de Thue é um sistema de reescrita onde cada regra pode ser usada nas 

duas direções, isto é, um conjunto finito de pares não ordenados de seqüências de símbolos 

[Smo92]. 

Vamos definir uma classe particular de sistemas de Tlrne que servirá para a demons

tração. Sejam S = A U F, isto, é, o conjunto de todos átomos e features, S* o conjunto 

de todas as seqüências finitas (possivelmente vazias) de elementos de S e é a seqüência 

vazia. 

Seja T um sistema de Thue em que cada elemento seja formado por dois caminhos 

distintos e não vazios. Um sistema de Thue define uma relação binária .....+r sobre os 

elementos de S•: 

U+-+rv se e somente se 3w1, W2 E s· 3{p, q} E T : u = W1PW2 /\V = W1 qw2 

Seja ~r o fecho reflexivo e transitivo da relação +-+r. É fácil verificar que a relação 

~r é uma relação de equivalência (simétrica, reflexiva e transitiva) e que vale: 

Se u~ru' e v~rv' então uv~ru'v' 

Vamos usar a notação u para representar a classe de equiva lência de u em relação a 
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Proposição 2.3 /Smo927 Se existem pe/o me7}0s duas /eatures, el tão e=áste Hm sistema
de Thue T tal que para dois caminhos p e q é indecidÍuei se p'''rq.'

telha 2.1 [Smo92] Sejam j\ e fa features, p e q caminhos e T vm sistema de Thue
contendo «p.'«« « je«tu«.s j.. e f,. Sej.m «s fórm«t.s ãe je«tu«s

pr = Vz(/iz .l,--, (/i.f-- .l A/./az l A(A{«,.}cr«« = -)))

9,.. = Vz(./-z .l--, P« H qz)

onde .f:c L= nf l (.f está definida em =). Então p NT q se e somente se toda álgebra
de feütures satisfaz yT --+ tpP,q

Prova: (+) Suponhamos que p «'r q e seja .4 uma álgebra de .features.que,satisfaz
pr. Temos que provar que .,4 satisfaz também cpP,ç. Seja M o domínio de /IJ. Como .4
satisfaz pr /IJ e /2a são funções totais de M em M e para cada {u, u} C T, uÁ e u'{ podem
ser vistas como funções que coincidem em todo elemento de M (uÁ e u'4 estão definidas
em M, pois u,u € {/i,/2l'). Como p «.,r q e p,q C {./i, /2l' pela definição da relação -r
vem que pA e q4 coincidem nos elementos de h'l. Portanto, .4 satisfaz (pP,q

(+) Vamos supor agora que toda álgebra de features satisfaz pr --} p.,q' Temos que
ovar que p --r q. Seja a álgebra de features .4 cujo universo seja formado pelas classes

de equivalência de S' em relação a «'r definida por:

l.41 = S'/ «.,r

aÁ = ã = {a} para todo átomo a

(E,T) C ./''{ se e somente se © = /u para toda feature / e u g '4

E fácil verificar ISmo921 que .4 satisfaz 97' (Os elementos do domínio de .4 são classes
de equivalência de sequências de átomos e variáveis. Pela definição de .fja e /2a: Ji..e /2
estão definidas para todo elemento de l.41 que não é da forma ã, cona a átomo.). Como
por hipótese, ,4 satisfaz pr --} gP,ç' temos que .A satisfaz gP,q' Então, ;/ e q'4 coincidem
em E e portanto, ? = ;/([) = q'4(E) = g. Logo, P -T q. O

'Eearema 2.1 [Slno92]Se existem pelo menos duas jeatures, elttão o conjunto de fórmulas
de .features satisfatíueis hão é re.cursiualnente eTtumeráuel.

apara uma demonstração ver par exemplo IHer651
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Proposição 2.3 [Smo92} Se existem pelo menos duas features, então existe um sistema 

de Thue T tal que para dois caminhos p e q é indecidível se p~Tq .1 

Lema 2.1 {Smo92} Sejam ft e fz features, p e q caminhos e T um sistema de Thue 

contendo apenas as features J1 e fz. Sejam as fórmulas de features 

'PT= v'x(f1x l- (ftf1x l /\f1f2x l /\(1\{u,v}ETux ~ vx))) 

í.pp,q = v'x(f1x l- px ~ qx) 

onde fx l= ,j x j (f está definida em x). Então p ~T q se e somente se toda álgebra 

de Jeatures satisfaz 'PT ---t 'Pp,q 

Prova: ( ⇒) Suponhamos que p ~T q e seja A uma álgebra de features que satisfaz 

'PT· Temos que provar que A satisfaz também c.pp,q · Seja M o domínio de f{ Como A 

satisfaz 'PT, f( e ff são funções totais de M em Me para cada { u, v} E T, u.A e v.A podem 

ser vistas como funções que coincidem em todo elemento de M (u.A e vA estão definidas 

em M, pois u, v E {J1, Jd*). Como p ~T q e p, q E {J1, !2}, pela definição da relação ~r 

vem que pA e qA coincidem nos elementos de M. Portanto, A satisfaz c.pp,q· 

( <=) Vamos supor agora que toda álgebra de features satisfaz 'PT - c.pp,q• Temos que 

provar que p ~T q. Seja a álgebra de features A cujo universo seja formado pelas classes 

de equivalência de S* em relação a ~T definida por: 

IAI = S*/ ~r 

a.A= a= {a} para todo átomo a 

(u, v) E JA se e somente se v = f u para toda feature J eu(/. A 

É fácil verificar [Smo92] que A satisfaz 'PT (Os elementos do domínio de A são classes 

de equivalência de seqüências de átomos e variáveis. Pela definição de f ( e Jf, !1 e Í2 

estão definidas para todo elemento de IAI que não é da forma a, com a átomo.). Como 

por hipótese, A satisfaz 'PT - c.pp,q, temos que A satisfaz 'Pp,q · Então, p.A e qA coincidem 

em l e portanto, p = pA(l) = qA(l) = q. Logo, p ~r q. D 

Teorema 2.1 {Smo92} Se existem pelo menos duas features, então o conjunto de fórmulas 

de features satisf atíveis não é recursivamente enumerável. 

1 para uma demonstração ver por exemplo (Her65) 
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Prova: Seja T um sistema de Thue contendo apenas as features /i e Jb tal que seja
indecidível se p «.r q para dois caminhos p e q (tal sistema existe, pela proposição 2.3)
Como o conjunto de pares (p,q) tais que p -.,r q é recursivamente enumerável mm não
é decidível, temos que o seu complemento não é recursivamente enumerável. Como, pelo
lema 2.1, p #r q se e somente se =(9r --, P.,ç) é satisfatível, então quando p, q C {/1, /2l'
o conjunto de fórmulas de features satisfatíveis não pode ser recursivamente enumerável.
D

Este último teorema encerra a prova de que a lógica de features como descrita até aqui
é indecidível.

Para as próximas demostrações, vamos definir quatro classes de fórmulas de features

1. Uma fórmula de features é dita prÍmÍíiua se tem uma das seguintes formas
--(. H t), /.: H t o« /. T.

2. Uma fórmula de features é Z)(ísica se é formada a partir de fórmulas primitivas por
conjunções e disjunções.

3. Uma fórmula está na forma Freme, ezáste7}cÍa/ se e]a tem a forma ]';] ...]z,.(p) onde
n 2 0 e p, a matriz, é uma fórmula sem quantificadores.

4. Uma fórmula de features é quase-básica se está na forma prenex existencial e sua
matriz é uma fórmula básica.

Prados\ção 2.4 [Smo921 O problema da satis.fatibilidade de fórmulas de Jeatule básicas
é NP-difícil, mesmo quando us Íórmulcts l\ão colttém átomos OIL features.

Prova: Vamos provar o enunciado através de uma tradução de fórmulas proposicionais
na forma normal conjuntiva para fónnulas básicas de features tal que a fórmula propo'
siciona[ é satisfatíve] se e só se a sua tradução é satisfatíve]. Seja uma variável a;o que
não aparece em nenhuma fórmula proposicional. Traduzimos uma fórmula proposicional
na forma normal conjuntiva substituindo cada literal positivo = por z H zo e cada literal
negativo --# por -(a H zo). Como o problema da satisfatibilidade de fórmulas proposici-
onais na forma normal conjuntiva é NP-completo IGJ791, o problema da satisfatibilidade
para fórmulas de features básicas é NP-difícil, isto é, é no mínimo tão difícil quanto um
problema NP-completo. O

Proposição 2.5 fSmo92] Toda fórmula na .forma prene= existencial pode ser trallsjor
nada numa fórmula quase-básica eln tempo !incas.
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Prova: Seja T um sistema de Thue contendo apenas as features f1 e Í2 tal que seja 

indecidível se p ~r q para dois caminhos p e q (tal sistema existe, pela proposição 2.3). 

Como o conjunto de pares (p, q) tais que p ~r q é recursivamente enumerável mas não 

é decidível, temos que o seu complemento não é recursivamente enumerável. Como, pelo 

lema 2.1, p rfr q se e somente se ,(c.pr-+ c.pp,q) é satisfatível, então quando p,q E {J1 , h}* 
o conjunto de fórmulas de features satisfatíveis não pode ser recursivamente enumerável. 

o 

Este último teorema encerra a prova de que a lógica de features como descrita até aqui 

é indecidível. 

Para as próximas demostrações, vamos definir quatro classes de fórmulas de features: 

1. Uma fórmula de features é dita primitiva se tem uma das seguintes formas : s ~ t, 

,(s ~ t), Js ~ t ou f s j. 

2. Uma fórmula de features é básica se é formada a partir de fórmulas primitivas por 

conjunções e disjunções. 

3. Uma fórmula está na forma prenex existencial se ela tem a forma :lx1 . . . :lxn(c.p) onde 

n 2". O e c.p, a matriz, é uma fórmula sem quantificadores . 

4. Uma fórmula de features é quase-básica se está na forma prenex existencial e sua 

matriz é uma fórmula básica. 

Proposição 2.4 [Smo92} O problema da satisf atibilidade de fórmulas de feature básicas 

é NP-difícil, mesmo quando as fórmulas não contém átomos ou features. 

Prova: Vamos provar o enunciado através de uma tradução de fórmulas proposicionais 

na forma normal conjuntiva para fórmulas básicas de features tal que a fórmula propo

sicional é satisfatível se e só se a sua tradução é satisfatível. Seja uma variável x 0 que 

não aparece em nenhuma fórmula proposicional. Traduzimos uma fórmula proposicional 

na forma normal conjuntiva substituindo cada literal positivo x por x ~ x 0 e cada literal 

negativo ,x por ,(x ~ x0 ). Como o problema da satisfatibilidade de fórmulas proposici

onais na forma normal conjuntiva é NP-completo [GJ79], o problema da satisfatibilidade 

para fórmulas de features básicas é NP-difícil, isto é, é no mínimo tão difícil quanto um 

problema NP-completo. D 

Proposição 2.5 [Smo92} Toda fórmula na forma prenex existencial pode ser transfor

mada numa fórmula quase-básica em tempo linear. 
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Prova: Para verificar a proposição, vamos exibir um algoritmo que efetua a trans-
formação em três fases. A primeira fase elimina as implicações (--') e as negações que não
são da forma n(s H t), através das equivalências:

P --,@
=(9 A #,)
=(9 V ú)

--P
-'.(P. H qt)

-.(p. T)

n-P v'$
-9N-$

P
ps T Vqt T V],]y(p' = « A qt = y A --(z H y))
]«(P. H ,)

onde z # y e z e y são diferentes de s e t

A segunda fase elimina os caminllos

PS -N qt

jPS ç$ t
p/sT

]«(P. = « A qt = «)
]«(P. H , A /« H t)

/s T V3z(/' H « A p« T)

onde # é diferente de s e t

A terceira e última fase traz os quantificadores existenciais para o começo da fórmula,

]«(P)
]z(P)A Ú
]«(P)v @

av(pl«lpl)
]«(p A V,)
]«(p v V,)

onde # não ocorre em d, e y não ocorre em p. 0

Seja V um conjunto de variáveis. Duas fórmulas p e d' são ditas y-equipa/ez&tes se
para toda álgebra de features .4, para toda solução a de ç' em .4 existe uma solução de
V, em .4 que coincide com a em }'' e para toda solução /i de Ú em .4 existe uma solução
de p em .4 que coincide com P em V

Proposição 2.6 /S7no92y Para todo con.ju7}to ./ínífo de t;amáveis y e toda /3rmu/a na

/arma prenez ezíste7}cia/ ezÍste uma /ZrmuZa b(ísica }/-equipa/ente que pode ser encontrada
em tempo /{near.

Uma c/(íusu/a de /Calares é um conjunto, possivelmente vazio, de fórmulas de features
primitivas. Uma cláusula C' representa a conjunção dos seus elementos. O conjunto das
soluções de unia cláusula C' em uma álgebra de features .4 é definido por:

C'A = 0..oP'A
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Prova: Para verificar a proposição, vamos exibir um algoritmo que efetua a trans

formação em três fases. A primeira fase elimina as implicações (-+) e as negações que não 

são da forma ,(s ~ t), através das equivalências: 

c.p -+ 1P 
,(c.p /\ 'ljJ) 
,(c.pV'ljJ) 

,,c.p 

,(ps :::::1 qt) 
,(ps j) 

,c.p V 1P 
,c.p V ,'ljJ 
,c.p /\ •'lp 
c.p 
ps j Vqt j V3x3y(ps :::::1 x /\ qt :::::1 y /\ ,(x :::::1 y)) 

3x(ps :::::1 x) 

onde x /:- y ex e y são diferentes de s e t. 

A segunda fase elimina os caminhos: 

ps :::::1 qt 
fps :::::1 t 

pfs j 

3x(ps :::::1 x /\ qt :::::1 x) 
3x(ps :::::1 x /\ J x :::::1 t) 
J s j V3x(Js :::::1 x /\ px j) 

onde x é diferente de s e t. 

A terceira e última fase traz os quantificadores existenciais para o começo da fórmula: 

3x(c.p) 
3x(c.p)/\'ljJ 
3x( c.p) V 'ljJ 

3y( c.p[xly]) 
3x( c.p /\ 'ljJ) 
3x(c.p V 'ljJ) 

onde x não ocorre em 'ljJ e y não ocorre em c.p. D 

Seja V um conjunto de variáveis. Duas fórmulas c.p e 1/; são ditas V-equivalentes se 

para toda álgebra de features A, para toda solução a de c.p em A existe uma solução de 

'ljJ em A que coincide com a em V e para toda solução (J de 'ljJ em A existe uma solução 

de c.p em A que coincide com (J em V. 

Proposição 2.6 [Smo92} Para todo conjunto finito de variáveis V e toda fórmula na 

forma prenex existencial existe uma fórmula básica V-equivalente que pode ser encontrada 

em tempo linear. 

Uma cláusula de features é um conjunto, possivelmente vazio, de fórmulas de features 

primitivas. Uma cláusula C representa a conjunção dos seus elementos. O conjunto das 

soluções de uma cláusula C em uma álgebra de features A é definido por: 
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Uma c]áusu]a de features é satisfatíve] se existe pelo menos uma álgebra de features em
que ela tem uma solução. Duas cláusulas de features C' e Z) são equ ua/e7ztes se C''{ = .D'X
para toda álgebra de features .4.

Vamos agora definir uma decomposição de fórmulas básicas em cláusulas de features
chamadas de dásÜuntos:
Oislpl = {lpl} se ç' é primitiva

Oisjp A V,l = {C' U 0l0 C ni.lpl, D C Pi'ld'l}
oi.lv, v V,l oi.lpl u pi'lV'l

E fácil verificar que cada fórmula básica possui no mínimo ul-n disjunto e que o número
de disjuntos em uma fórmula básica é sempre finito, podendo ser exponencial em relação
ao tamanho da fórmula. Os disjuntos de uma fórmula de features básica podem ser
calculados em ten)po polinomial não determinístico [Smo921.

Proposição 2.7 /Smo92y Sela .4 uma á/febra de /eaÍures. Urna .4-atHbtzição á se/ração

de uma .fórmula básica se e só se eta .for solução de algum dos seus disjuntos. Portanto,
uma fórmula básica é satisfatíuet se e só se um dos seis disjvlLtos é satisfatÍuet.

Uma cláusula de features O é dita reste/vida se satisfaz as seguintes condições

1. toda fórmula de C' tem uma das formas ./'z = s, /# r, iç B s ou --(z H s), onde # é
uma variável.

2. se z H s está ein C, então z não ocorre em nenhuma outra fórmula de C'

3. se .f# = s e /z = t estão em C, então s = Z

4. se /# l está em O, então C não tem nenhuma outra fórmula /z H s

5. se -.(, H .) está em O, e«tão « # '

Uma solução a de uma 6rmula (p numa álgebra de features ,4 é cl)amada de se/ração
príncipe/ se para qualquer solução P € p'4 e qualquer variável z, a(z) E.4 P(z).

Seja C' uma cláusula de features resolvida. Podemos definir uma relação --'a entre as
variáveis que ocorrem em C colho:

z --Fa y se e somente se existe em C' uma fórmula da forma /z H 3/

Seja --,a o fecho reflexivo e transitivo de --,a. Para cada termo s (átomo ou variável)
definimos um grato de features da seguinte forma:
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Uma cláusula de features é satisfatível se existe pelo menos uma álgebra de features em 

que ela tem uma solução. Duas cláusulas de features C e D são equivalentes se CA = DA 

para toda álgebra de features A. 

Vamos agora definir uma decomposição de fórmulas básicas em cláusulas de features 

chamadas de disjuntos: 
Dis[cp] = { { cp}} se cp é primitiva 

Dis[cp A vi] = {CU DIC E Dis[cp], D E Dis[vi]} 
Dis[cp V vi] = Dis[cp] U Dis[vi] 

É fácil verificar que cada fórmula básica possui no mínimo um disjunto e que o número 

de disjuntos em uma fórmula básica é sempre finito, podendo ser exponencial em relação 

ao tamanho da fórmula. Os disjuntos de uma fórmula de features básica podem ser 

calculados em tempo polinomial não determinístico [Smo92) . 

Proposição 2. 7 [Smo92} Seja A uma álgebra de features. Uma A-atribuição é solução 

de uma fórmula básica se e só se ela for solução de algum dos seus disjuntos . Portanto, 

uma fórmula básica é satisf a tível se e só se um dos seus disjuntos é satisfatível. 

Uma cláusula de features C é dita resolvida se satisfaz as seguintes condições: 

1. toda fórmula de C tem uma das formas fx ~ s,fx j,x ~sou ,(x ~ s), onde x é 

urna variável. 

2. se x ~ s está em C, então x não ocorre em nenhuma outra fórmula de C. 

3. Se f X~ Se j X~ t estão em C, então S = t. 

4. se fx j está em C, então C ·não tem nenhuma outra fórmula fx ~ s. 

5. Se •(X~ s) está em C, então X =f S. 

Uma solução a de uma fórmula cp numa álgebra de features A é chamada de solução 

principal se para qualquer solução (3 E cpA e qualquer variável x, a(x) ÇA (3(x). 

Seja C uma cláusula de features resolvida. Podemos definir uma relação -+e entre as 

variáveis que ocorrem em e como: 

x -+e y se e somente se existe em C uma fórmula da forma J x ~ y. 

Seja -+ê o fecho reflexivo e transitivo de -+e. Para cada termos (átomo ou variável) 

definimos um grafo de features da seguinte forma: 
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(.,o)
r'alt,al
(s, {,/tl/« H t € C', . --,ê, z})

se s C .,4
se s H í € (.7

caso conta'ária
r'a].,o]

Lema 2.2 /Smo92y Se a é uma c/áusu/a de /eatures Teso/vida, então a(a) - r'Gla, C'l é
uma. solução ptincipa\ de C nü átgebra dos gratos de features f

Prova: Vamos mostrar que; (1) a é solução de O' em .F e (2) para qualquer solução
P de C' em / e qual(quer variável z, a(z) E/ P(z).

l Como c é uma cláusula resolvida, todas as fórmulas de C são da forma /z H s,
/« T, « ~ . .« -(, ~ ').

. se /:« H s C C', então # é a raiz e =/s é uma aresta. df 'x(z)l.Pela. de-
6nição de a(z), é fáci] verificar que F'G]z, C], = f'Gls,C'l. Logo, //(a(z)) -
/J''(r'Glz, C'l) = raiz, C'l, = F'Gls, C'l = s:. P''t"t', /', a l:: /z H '.

e se ./z I'C C, então C não contém nenhuma fórmula /a H s ou z H s Logo,
a(aç) = F'Glz,al não possui nenhuma aresta z/s e portanto, ./' não está
definida en] a(z). Assim, /', a k /z T.

. se «a. € C,e«tão a(,) Gla,C'l= /'al.,C'l k" a'.

. se --(z H s) € a, então C' não contém nenhuma fórmula :« H s ou s = t, logo #
é a raiz de a(z) e s é a raiz de sf. Como a é uma cláusula resolvida, sabemos
que z # s e portanto, cv(]ç) # sf. Assim, f, a f: --(z H s)

Portanto, a é solução de C:.

2 Seja /3 uma solução de C' em /' e = uma variável. Para mostrar que a(=) E/ /3(z),
definimos uma função A de a(z) em P(z) que leva todo átomo a ele mesmo e toda
variável 3 à raiz de P(aç). Temos que mostrar que A leva a raiz de cl(z) à raiz de
P(3) e que para toda aresta y./s de a(z), À(y)/A(s) é unia aresta de P(g)

. se a raiz de a(z) for uma variável y, pela definição de /z, temos que h(a) é a
raiz de /i(z). Se a raiz de a(z) for o átomo a, então a contém uma fórmula da
forma # = a e portanto a raiz de /3(z) também deve ser a. Como À(a) - a, À
leva a raiz de a(=) à raiz de P(z).

. resta agor« n)ostrar que se y./s é uma aresta d' '*("), e"tão /'(y)/h(s) é uma
aresta de P(z). Se y/s é uma aresta de a(z), e"tã' ./y H s C O' e portanto
//(P(y)) = sf. Como, pela d'finiçã' d' À, A(y) é a r'i' d' P(y) .' À(s) .éa

raiz' de <, teiLos que A(y)/À(s) é uma aresta de P(p). Como y/s é aresta de
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{ 

(s,0) ses E A 

FG[s,C] = FG[t,C] ses~ t E C 

(s, {xftlfx ~ t E C,s ~ê x}) caso contrário 

Lema 2.2 {Smo92} Se C é uma cláusula de features resolvida, então a(x) = FG[x, C] é 

uma solução principal de C na álgebra dos grafos de features :F. 

Prova: Vamos mostrar que: (1) a é solução de C em :F e (2) para qualquer solução 

/3 de Cem :F e qualquer variável x, a(x) C.r f3(x). 

1. Como e é uma cláusula resolvida, todas as fórmulas de C são da forma f x ~ s, 

fxT,x~sou,(x~s). 

• se fx ~ s E C, então x é a raiz e xfs é uma aresta de a(x). Pela de

finição de a(x), é fácil verificar que FG[x,C]., = FG[s,C]. Logo, jF(a(x)) = 
J.r(FG[x, C]) = FG[x, C]s = FG[s, C] = s;. Portanto, :F, a I= f x ~ s . 

• se f X TE e, então e não contém nenhuma fórmula Jx ~sou X ~ s. Logo, 

a(x) = FG[x,C] não possui nenhuma aresta xfs e portanto, jF não está 

definida em a(x). Assim, :F, a I= f X r . 
• se X~ s E e, então a(x) = FG[x, C] = FG[s, C] = s~ e :F, a I= X~ s. 

• se ,(x ~ s) E C, então C não contém nenhuma fórmula x ~sous~ t, logo x 

é a raiz de a(x) e sé a raiz de s~. Como C é uma cláusula resolvida, sabemos 

que x # s e portanto, a(x) # s;. Assim, :F, a I= ,(x ~ s ). 

Portanto, a é solução de C. 

2. Seja /3 uma solução de Cem :F ex uma variável. Para mostrar que a(x) Ç_r /3(x), 

definimos uma função h de a( x) em /3( x) que leva todo átomo a ele mesmo e toda 

variável x à raiz de (J(x). Temos que mostrar que h leva a raiz de a(x) à raiz de 

/J(x) e que para toda aresta yf s de a(x), h(y)Jh(s) é uma aresta de /3(x) . 

• se a raiz de a(x) for uma variável y, pela definição de h, temos que h(x) é a 

raiz de (J(x ). Se a raiz de a(x) for o átomo a, então C contém uma fórmula da 

forma x ~ a e portanto a raiz de /3( x) também deve ser a. Como h( a) = a, h 

leva a raiz de a(x) à raiz de f3(x ). 

• resta agora mostrar que se yf sé uma aresta de a(x), então h(y)Jh(s) é uma 

aresta de /J(x). Se yf s é uma aresta de a(x), então fy ~ s E C e portanto 

jF((J(y)) = s;. Como, pela definição de h, h(y) é a raiz de f3(y) e h(s) é a 

raiz de s~, temos que h(y)fh(s) é uma aresta de (J(y). Como yfs é aresta de 
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a(aç), sabemos que z --,& 3/ ou existe alguma fórmula z H z em C e z --'a 3/.
Então, como P é solução de O, existe uma caminllo p tal que /(P(z)) = P(y),
o« sda, P(y) é um s«bgrafo de P(z) e porta"to A(y)/A(s) é 'resta d' P(z).

D

Vamos definir agora algumas regras de simplificação de cláusulas que serão usadas para
transformar uma cláusula em cláusula resolvida. As notações C'lz/sl e ç,&C serão usadas
para representar respectivamente a cláusula obtida substituindo-se toda ocorrência de #
em a por s e a cláusula {p} U C', desde que g não pertença a C'

As regras que iremos usar estão definidas abaixo

1. z H s&O -+ C'lz/sl se 3 Ocorre em C' e z # s

2. a H z&O --, z H a&C'

3. J s&f= H t&.C --, j= H s&s H t&C

4. s H s&0 ---, C'

5. /a T &a --, C'

6. -.(a H #)&C' --, --(n = a)&C'

7. --(a H b)&C --, C' se a :# Z,

Prados\ção 2.8 fSmo921 Seja C uma cláusula de .featurcs. Um atgoritmo que aplica as
regras de simpti$cação acima até que não seja anais possível aplicar eTthlnna: ({) temrtina
e (ii) deuolue uma cláusula de jeat,urss equiuatente, isto é, com as mesmas soluções.

Uma cláusula é dita nom&a/ se nenhuma regra de simplificação se aplica a ela

Proposição 2.9 fSlno921 Toda cláusula de leal,urss pode scr transformada em tempo
quadrático em uma cláusula OI'ma! equivalente.

Prova: Pela proposição anterior temos que uma cláusula pode ser transformada numa
cláusula normal através da aplicação das regras de simplificação. Utilizando-se as regras
juntamente com um método de "UNION-FIND" IAHU74) para manter classes de equi-
va[ência de variáveis, é possível fazer a simp]ificação em telllpo quadrático. []

Uma cláusula de feature a é dita /jure de con:/2{Éos se ela satisfaz as seguintes condições
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a(x), sabemos que x -tê y ou existe alguma fórmula x ~ z em C e z -tê y. 

Então, como /3 é solução de C, existe uma caminho p tal quep:F(f3(x)) = /3(y), 
ou seja, /3(y) é um subgrafo de f3(x) e portanto h(y)Jh(s) é aresta de /3(x). 

D 

Vamos definir agora algumas regras de simplificação de cláusulas que serão usadas para 

transformar uma cláusula em cláusula resolvida. As notações C[x/ s] e <p&C serão usadas 

para representar respectivamente a cláusula obtida substituindo-se toda ocorrência de x 

em C por s e a cláusula { <p} U C, desde que <p não pertença a C. 

As regras que iremos usar estão definidas abaixo: 

1. x ~ s&C-+ C[x/s] se x ocorre em C ex -=j:. s 

2. a ~ x&C -+ x ~ a&C 

3. fx ~ s&fx ~ t&C-+ fx ~ s&s ~ t&C 

4. s ~ s&C -t C 

5. faj&C-tC 

6. ,(a~ x)&C-+ ,(x ~ a)&C 

7. , ( a ~ b )& C -t C se a -=j:. b 

Proposição 2.8 [Smo92} Seja C uma cláusula de featurcs. Um algoritmo que aplica as 

regras de simplificação acima até que não seja mais poss{vcl aplicar nenhuma: (i) termina 

e (ii) devolve uma cláusula de features equivalente, isto é, com as mesmas soluções. 

Uma cláusula é dita normal se nenhuma regra de simplificação se aplica a ela. 

Proposição 2.9 [Smo92} Toda cláusula de f eatures pode ser transformada em tempo 

quadrático em uma cláusula normal equivalente. 

Prova: Pela proposição anterior temos que uma cláusula pode ser transformada numa 

cláusula normal através da aplicação das regras de simplificação. Utilizando-se as regras 

juntamente com um método de "UNION-FIND" [AHU74] para manter classes de equi

valência de variáveis, é possível fazer a simplificação em tempo quadrático. D 

Uma cláusula de feature C é dita livre de conflitos se ela satisfaz as seguintes condições: 
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1. 0' não contém fórmulas do tipo /a H s ou --(s H s)

2. O' não contém nenhuma Hrmula a = b onde a # Z)

3. se C contém uma fórmula ./z 1, então a não contém nenhuma fórmula ./z H s

Proposição 2.10 /Smo92y Se uma c/áusu/a de /eatums tem solução em a/gama á/febra de
jeatures, então ela é livre de contitos. Além disso, uma cláusula de lfeatures está resolvida
se e só se ela é nol-mat e !lute de con.fritos.

Sejam p uma fórmula de features, sç uma variável e .4 uma álgebra de features.Um
elemento da de l.41 é se/ração de = em p e Á se existe uma solução a de g em .4 tal que
cv(z)'= d'4. Se para qualquer outra solução eA de z ein p e .4 tivermos que dÁ E.4 e'A,
então d'( é chamado se/ração principa/ de # em y' e .4.

Teo'rema 2.'Z [Slno921 Seja C lmü cláusula de featzres e J a álgebra dos grelos de
features. Então as seguintes aSI'mações são equivalentes:

1. C tem uma solução em alguma álgebra de Jeatures;

2. C tem uma solução em F;

3. C tem uma solução principal em F

Além disso, existe um algoritmo quadrático qae, dada uma cláusula C e uma uadáuel z,
falha se C não tem solução ou deuolue uma solução T)rincipal de z em C e F

Prova: Segue das proposições 2.9, 2.]0 e do lema 2.2
D

Teorema 2.3 /Smo927

/ Uma fórmula {p lta forma prenez eziste7tcial é satislaLíucl se e só se eta tem uma
solução na álgebra dos gratos de jeatures.

2. O problema da satis.fatibilidade de .fórmulas de jeatures lta .forma prene= existencial
é NP-completo.
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1. C não contém fórmulas do tipo f a ~ s ou ,( s ~ s) 

2. C não contém nenhuma fórmula a~ bonde ai= b 

3. se C contém uma fórmula fx j, então C não contém nenhuma fórmula Jx ~ s 

Proposição 2.10 [Smo92} Se uma cláusula de features tem solução em alguma álgebra de 

features, então ela é livre de conflitos. Além disso, uma cláusula de features está resolvida 

se e só se ela é normal e livre de conflitos. 

Sejam c.p uma fórmula de features, x uma variável e A uma álgebra de features. Um 

elemento d.A de IAI é solução de x em c.p e A se existe uma solução a de c.p em A tal que 

a(x) = d.A. Se para qualquer outra solução e.A de x em c.p e A tivermos que d.A Ç.A e.A, 

então d.A é chamado solução principal de x em c.p e A. 

Teorema 2.2 [Smo92} Seja C uma cláusula de features e F a álgebra dos grafos de 

features. Então as seguintes afirmações são equivalentes: 

1. C tem uma solução em alguma álgebra de f eatures; 

2. C tem uma solução em F; 

3. C tem uma solução principal em F. 

Além disso, existe um algoritmo quadrático que, dada uma cláusula C e uma variável x, 

falha se e não tem solução ou devolve uma solução principal de X em e e F. 

Prova: Segue das proposições 2.9, 2.10 e do lema 2.2 D 

Teorema 2.3 {Smo92} 

1. Uma fórmula c.p na forma prenex existencial é salisf atívcl se e só se ela tem uma 

solução na álgebra dos grafos de Jeatures . 

2. O problema da satisf atibilidade de fórmulas de features na forma prenex existencial 

é MP-completo. 
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3. Existe lm atgotitmo exponencial qu,e, da.da uma jórmllü \p n,a. formct prene= e=is-
tencia! e uma uaMáuel =, devolve um conjunto $Tlito de soluções de 3 em (p e f
'[(xl,(sr2)..., (/n}, n > 0, ta/ que para qua/quer se/ração de z em (p e .F ezÍste um

G{,iCÍI,...,n} ta/ qae (7i Er G.

Prova: Segue das proposições 2.6, 2.7, 2.4 e do teorema 2.2 (o problema é NP-completo
porque é NP-difícil e existe um algoritmo exponencial) n

Um dos resultados dos teoremas acima é que quando tratamos de fórmulas de features
na forma prenex existencial, basta considerar a álgebra dos gratos de features, pois se uma
fórmula é satisfatível, então ela tem solução em /'. Porém, o mesmo não acontece para
outras fórmulas. Por exemplo, a fórmula Vz(./z H z --, gz H z) não temi solução em /
(basta tomar z = (a, {z/z}) para verificar isso), mas é satisfeita pela álgebra .4 definida
abaixo:

l.41 U {al« é átomos

ax = a para todo átomo a

/'( = {(z, a)} para toda feature ./

O problema da satisfatíbilidade para a álgebra dos gratos de features .F consiste em
determinar se uma fórmula de features possui uma solução em /'. Em ISmo921, Smolka
conjectura que o problema da satisfatibilidade em /' é decidível, baseado em resultados
na área de álgebras sem variáveis e de álgebras de árvores racionais.
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3. Existe um algoritmo exponencial que, dada uma fórmula cp na forma prenex exis

tencial e uma variável x, devolve um conjunto finito de soluções de x em cp e :F 
{ G 1 , G2 , •• • , G,J , n 2 O, tal que para qualquer solução de x em cp e :F existe um 

Gi, i E { 1, .. . , n} tal que Gi Ç_r G. 

Prova: Segue das proposições 2.6, 2.7, 2.4 e do teorema 2.2 (o problema é NP-completo 

porque é NP-difícil e existe um algoritmo exponencial) D 

Um dos resultados dos teoremas acima é que quando tratamos de fórmulas de features 

na forma prenex existencial, basta considerar a álgebra dos grafos de features, pois se uma 

fórmula é satisfatível, então ela tem solução em :F. Porém, o mesmo não acontece para 

outras fórmulas. Por exemplo, a fórmula Vx(f x ~ x --t gx ~ x) não tem solução em :F 
(basta tomar x = (x, {xfx}) para verificar isso), mas é satisfeita pela álgebra A definida 

abaixo: 

IAI = {x} U {ala é átomo} 

aA = a para todo átomo a 

JA = {(x , x) } para toda feature f. 

O problema da satisfatibilidacle para a álgebra dos grafos ele features :F consiste em 

determinar se uma fórmula de features possui uma solução em :F. Em [Smo92], Smolka 

conjectura que o problema da satisfatibilidade em :Fé decidível, baseado em resultados 

na área de álgebras sem variáveis e de álgebras de árvores racionais. 



Capítulo 3

Extensões da lógica de features

Neste capítulo vamos apresentar algumas das formas encontradas na literatura para es'
tender a lógica de features para lidar com definições de tipos e para permitir expressar
atributos relacionais e valores conjuntos.

3.1 Lógica de features com tipos

O uso de tipos na lógica de features é motivado pelo fato de uma grande quantidade de
redundâncias poder ser eliminada de descrições de problemas através da associação de
fórmulas a tipos genéricos ou a subclasses de estruturas de features, ao invés de apenas a
estruturas individuais IKas931. Os tipos são geralmente organizados segundo uma Àierar-
qwÍa , o que permite um maior aproveitamento da operação de unificação ao se procurar
soluções para fórmulas.

Uma necessidade que surge ao se usar a lógica de features para aplicações práticas
é a de se poder definir subconjuntos do domínio aos quais os elementos presentes nas
fórmulas pertençam. Queremos ser capazes de englobar estruturas que tên) características
em comum dentro de um só conceito, aqui cl)an)ado de tipo, para que as informações que
temos sobre este conceito possam ser melhor aproveitadas.

Além de simplificar a descrição de problemas, o uso dos tipos também resolve certos
problemas que não podem ser resolvidos de forma eficiente dentro da lógica de featu-
res descrita anteriormente, através dos conceitos de apropriação e tipiWcação, que serão
descritos no final desta seção.
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Extensões da lógica de features 

Neste capítulo vamos apresentar algumas das formas encontradas na literatura para es

tender a lógica de features para lidar com definições de tipos e para permitir expressar 

atributos relacionais e valores conjuntos. 

3.1 Lógica de features com tipos 

O uso de tipos na lógica de features é motivado pelo fato de uma grande quantidade de 

redundâncias poder ser eliminada de descrições de problemas através da associação de 

fórmulas a tipos genéricos ou a subclasses de estruturas de features, ao invés de apenas a 

estruturas individuais [Kas93]. Os tipos são geralmente organizados segundo uma hierar

quia , o que permite um maior aproveitamento da operação de unificação ao se procurar 

soluções para fórmulas. 

Uma necessidade que surge ao se usar a lógica de features para aplicações práticas 

é a de se poder definir subconjuntos do domínio aos quais os elementos presentes nas 

fórmulas pertençam. Queremos ser capazes de englobar estruturas que têm características 

em comum dentro de um só conceito, aqui chamado de tipo, para que as informações que 

temos sobre este conceito possam ser melhor aproveitadas. 

Além de simplificar a descrição de problemas, o uso dos tipos também resolve certos 

problemas que não podem ser resolvidos de forma eficiente dentro da lógica de featu

res descrita anteriormente, através dos conceitos de apropriação e tipificação, que serão 

descritos no final desta seção. 
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3.1.1 Definição e interpretação de tipos

Unl tipo pode ser visto como um subconjunto do domínio de uma interpretação ou como
um predicado unário ISmo921, que restringe os valores que o seu argumento pode assumir
Os tipos como definidos em ISmo921 equivalem aos conceitos da lógica terminológica INS90j
e aos '%emp/ates" do formalismo PATR-ll ISmo921.

Vamos assumir a existência de um novo conjunto T de símbolos chamados de tipos.
Cada álgebra de features .4 deve interpretar um elemento Q de T como um conjunto
C?Á Ç l.AI. Os símbolos l e T são tipos interpretados respectivamente como Ü e l.41.
Coada tipo é também um f-termo, onde (?? = Q'4

Para que 7 seja um homomorfismo parcial entre duas álgebras de features .4 e B,
precisamos da condição adicional de que para todo C? C T, '(d"4) € QB se ' é definido em
d'4 e d'4 € (2Á

Os tipos que são diferentes de T e l são chamados tipos própr os. Se unia linguagem
possui tipos próprios, então a álgebra dos gratos de features deixa de ser uma interpretação
admissível, pois ela não interpreta os tipos. Porém vamos ver que as álgebras de features
que não interpretam tipos podem ser estendidas para interpreta-los.

Os tipos aparecem na lógica como fórmulas primitivas da forma Qs ou -'C?s, chamadas
de restrições de tipos, onde C? é um tipo e s um átomo ou variável, e cujo conjunto de
soluções é dado por:

(Qs)'X = {a C .4rRI,4lls? € c?'4}

Uma cláusula de features com tipos é livre de conflitos se ela satisfaz as condições
definidas na seção 2.4 e não contém duas fórmulas Qs e --Q$

Uma cláusula de íeatures com tipos é dita nol'ma/ se nenhuma regra de simplificação
definida na seção 2.4 se aplica a ela.

Proposição 3.1 Toda c/áusu/a de /eatures com tipos llomna/ e / ure de ca7z4Ítos é sat s
fatíuel.

Prova: Seja C' uma cláusula de features cona tipos normal e livre de conflitos. Vamos
mostrar que (-7 é satisfatível. Sqa 1) a cláusula obtida apagando-se de (.7 todas as fórmulas
com tipos. Como D é normal e livre de conflitos, 1) tem uma solução a em alguma álgebra
de features .4 que não interpreta tipos. A álgebra .4 pode ser estendida para uma nova
álgebra Z] em que QB = {s?1(2s C (17}. Assim, a é uma solução de C' em B. D
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3.1.1 Definição e interpretação de tipos 

Um tipo pode ser visto como um subconjunto do domínio de uma interpretação ou como 

um predicado unário [Smo92], que restringe os valores que o seu argumento pode assumir. 

Os tipos como definidos em [Smo92] equivalem aos conceitos da lógica terminológica [NS90] 

e aos ''templates" do formalismo P ATR-II [Smo92]. 

Vamos assumir a existência de um novo conjunto T de símbolos chamados de tipos. 

Cada álgebra de features A deve interpretar um elemento Q de T como um conjunto 

QA Ç IAI, Os símbolos 1- e T são tipos interpretados respectivamente como 0 e IAI. 
Cada tipo é também um {-termo, onde Q,: = QA . 

Para que , seja um homomorfismo parcial entre duas álgebras de features A e B, 

precisamos da condição adicional de que para todo Q E T, ,(d.A) E Q8 se I é definido em 

d.A e d.A E Q.A. 

Os tipos que são diferentes de T e J_ são chamados tipos próprios. Se uma linguagem 

possui tipos próprios, então a álgebra dos grafos de features deixa de ser uma interpretação 

admissível, pois ela não interpreta os tipos. Porém vamos ver que as álgebras de features 

que não interpretam tipos podem ser estendidas para interpretá-los. 

Os tipos aparecem na lógica como fórmulas primitivas da forma Qs ou -.Qs, chamadas 

de restrições de tipos, onde Q é um tipo e s um átomo ou variável, e cujo conjunto de 

soluções é dado por: 

Uma cláusula de features com tipos é livre de conflitos se ela satisfaz as condições 

definidas na seção 2.4 e não contém duas fórmulas Qs e ,Qs. 

Uma cláusula de features com tipos é dita normal se nenhuma regra de simplificação 

definida na seção 2.4 se aplica a ela. 

Proposição 3.1 Toda cláusula de features com tipos normal e livre de conflitos é satis

fatível. 

Prova: Seja C uma cláusula de features com tipos normal e livre de conflitos. Vamos 

mostrar que C é satisfatível. Seja D a cláusula obtida apagando-se de C todas as fórmulas 

com tipos. Como D é normal e livre de conflitos, D tem uma solução o- em alguma álgebra 

de features A que não interpreta tipos. A álgebra A pode ser estendida para uma nova 

álgebra Bem que Q8 = {s:IQs E C}. Assim, o- é uma solução de Cem B. □ 
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Do mesmo modo como a álgebra de features .4 acima foi estendida, podemos estender
a álgebra dos gratos de features .F de infinitas maneiras, e temos ainda que toda fórmula
satisfatível tem uma solução em alguma extensão de .F ISmo021.

Os tipos enriquecem mais as linguagens quando existe a possibilidade de defina-los
através de equações. Um tipo pode ser definido por uma equação que possui do lado
direito um f-termo. As álgebras admissíveis são aquelas que interpretam o tipo como
o mesmo conjunto denotado pelo f-termo. Essas equações de tipos aparecem na lógica
terminológica (como definições de conceitos) e em formalismos como o PATR-ll.

Exemplo: Se definirmos os seguintes tipos

i=:: 1':1;11: ::: il
l :ms,=s:=.i.zÍ:if' l

pies-3a-sáng

transitado

podemos representar o verbo canta da figura 2.1 por

predicado : verbo
pies-3a.síng
transátioo

Formalmente, as equações de tipos podem ser escritas sem o uso de f-termos ISmo921,
já que a equação Q = S, onde Q é um tipo e S un) f-termo, é equivalente a Vz(Qz .'-' z : S)
e como já foi visto na seção 2.3, a expressão de pertinência (# : S) pode ser eliminada em
tempo linear.

Um sistema de tipos é uma função parcial que leva tipos próprios em f-termos. Diz-se
que uma álgebra de features .4 é um made/o de um sistema de tipos o se para todo tipo (2
em que a é definido, QÁ = a(C?)'4. Nem todo sistema de tipos ten) um modelo ISmo921.

Um f-termo é dito de#nido se ele é equiva]ente a um f-termo ]zl...]aç.(S), onde S é
un] f-termo sem ocorrência de quantificadores e onde nenhum tipo ocorre no escopo de
um complemento (isto é, não existe em S nenlluma negação =(U) em que t/ contenha
uma restrição de tipo).

Um sistema de tipos a é de$7}ido se para todo tipo Q em que a está definido, a(C?) é
um f-termo definido.

A base de uma álgebra de features é a álgebra de íeatures obtida retirando-se todas as
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Do mesmo modo como a álgebra de features A acima foi estendida, podemos estender 

a álgebra dos grafos de features :F de infinitas maneiras, e temos ainda que toda fórmula 

satisfatível tem uma solução em alguma extensão de :F [Smo92]. 

Os tipos enriquecem mais as linguagens quando existe a possibilidade de defini-los 

através de equações. Um tipo pode ser definido por uma equação que possui do lado 

direito um f-termo. As álgebras adm.issíveis são aquelas que interpretam o tipo como 

o mesmo conjunto denotado pelo f-termo. Essas equações de tipos aparecem na lógica 

terminológica ( como definições de conceitos) e em formalismos como o PATR-11. 

Exemplo: Se definirmos os seguintes tipos 

pres_3a_sing ~ 

transitivo ~ 

[ 

tempo : presente l 
. ·t [ concord : singular l 

SUJe'l O: . 
pessoa : terceira 

[ 
agente predicado l sujeito l 
objeto predicado l objeto 

podemos representar o verbo canta da figura 2.1 por: 

[ 

predicado_: verbo : canta l 
pres_3a_smg 

transitivo 

Formalmente, as equações de tipos podem ser escritas sem o uso ele f-termos [Smo92], 

já que a equação Q ~ S', onde Q é um tipo e S' um f-termo, é equivalente a Vx( Qx H x : S) 

e como já foi visto na seção 2.3 , a expressão ele pertinência (x : S') pode ser eliminada em 

tempo linear. 

Um sistema de tipos é uma função parcial que leva tipos próprios em f-termos. Diz-se 

que uma álgebra de features A é um modelo de um sistema de tipos a se para todo tipo Q 

em que a é definido, QA = a(Q)A. Nem todo sistema de tipos tem um modelo [Smo92]. 

Um f-termo é dito definido se ele é equivalente a um f-termo :3x 1 ... :3xn(S'), onde S' é 

um f-termo sem ocorrência de quantificadores e onde nenhum tipo ocorre no escopo de 

um complemento (isto é, não existe em S' nenhuma negação ,( U) em que U contenha 

uma restrição ele tipo) . 

Um sistema de tipos a é definido se para todo tipo Q em que a está definido, a( Q) é 

um f-termo definido. 

A base de uma álgebra de features é a álgebra de features obtida retirando-se todas as 
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interpretações de tipo

Seja a seguinte ordenação parcial de álgebras de features ISmo921

.4 $ Zi se e somente se .4 e Zi têm a mesma base e para todo tipo Q, Q'4 Ç QB

'Eeotetna 3.1 [Smo92] Se a é bm sistema de tipos de$nido, então para cada átgebra
de /eatures .4 sem interpretação de tipos existe um líl&Íco modelo m cimo rem re/anão ã
ordenação acima) de a ctÜa base é .4.

Um caso particular de álgebra de features sem interpretação de tipos é a álgebra dos
gratos de features .F, que pode ser estendida de infinitas maneiras de acordo com o sistema
de tipos em questão. Na representação gráfica dos gratos de features, interpretar os tipos
equivale a adicionar um rótulo em cada vértice do grifo correspondendo ao seu tipo.

Proposição 3.2 Z)ado um c07Üunto de equações de tipos 'D lido cü/ico nisto tí; nenhum
tipo é de$nido em Junção de si mesmo), o problema de resolver se uma fórmula lla .forma
prene= existencial tem solução em algum modelo de 'D é decidúet.

Prova: Seja p uma fórmula de features na forma prenex existencial. Como o conjunto
D é não cíclico, podemos substituir todas as ocorrências de tipos pelos f-termos que os
definem. Se a fórmula PP obtida deste modo tiver uma solução a em alguma álgebra de
features .4, então estendemos .4 a uma álgebra de features Zi interpretando os tipos de
acordo com as equações de Z). Como 23 satisfaz as equações de Z) por construção, o é uma
solução de g em Z). Claso contrário, isto é, se gP não tiver solução em nenhuma álgebra
de features, então gP não tem solução em nenlluma álgebra de features que satisfaz Z). []

Vamos mostrar agora que a presença de equações de tipos cíclicas em geral torna
indecidível o problema da satisfatibílidade.

berra 3.1 [Smo92]Seja B um tipo, b e c dois átomos distintos, jt , Ja e h três features dis-
ti7 tas. Sejam ainda p,q C {/i,/2J' e seja am sÍslema de 7'Àue 7' = {ipi)ql}, {p2)q2},...)
{Pn)qnl} conte7}do apenas as /eatures /l e /2. .Zs7}tão p -dT q se e somente se o /-termo
B [\ hp : b n hq : c deTtota o conjullto vazio em toda átgebra de .features satisfazendo a

equação de tipo

B rl /2 : 1? n Pi .l ql ll n p,..l q.
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interpretações de tipo. 

Seja a seguinte ordenação parcial de álgebras de features [Smo92]: 

A S B se e somente se A e B têm a mesma base e para todo tipo Q, QA Ç Q8. 

Teorema 3.1 [Smo92} Se a é um sistema de tipos definido, então para cada álgebra 

de features A sem interpretação de tipos existe um único modelo mínimo {em relação à 

ordenação acima) de a cuja base é A. 

Um caso particular de álgebra de features sem interpretação de tipos é a álgebra dos 

grafos de features :F, que pode ser estendida de infinitas maneiras de acordo com o sistema 

de tipos em questão. Na representação gráfica dos grafos de features, interpretar os tipos 

equivale a adicionar um rótulo em cada vértice do grafo correspondendo ao seu tipo. 

Proposição 3.2 Dado um conjunto de equações de tipos V não cíclico (isto é: nenhum 

tipo é definido em função de si mesmo), o problema de resolver se uma f Órmula na forma 

prenex existencial tem solução em algum modelo de V é decid{vel. 

Prova: Seja cp uma fórmula de features na forma prenex existencial. Como o conjunto 

V é não cíclico, podemos substituir todas as ocorrências de tipos pelos f-termos que os 

definem. Se a fórmula cpv obtida deste modo tiver uma solução u em alguma álgebra de 

features A, então estendemos A a uma álgebra de features B interpretando os tipos de 

acordo com as equações de V. Como B satisfaz as equações de V por construção, u é uma 

solução de cp em V. Caso contrário, isto é, se cpv não tiver solução em nenhuma álgebra 

de features, então cpv não tem solução em nenhuma álgebra de features que satisfaz V . D 

Vamos mostrar agora que a presença de equações de tipos cíclicas em geral torna 

indecidível o problema ela satisfatibilidade. 

Lema 3.1 {Smo92} Seja Bum tipo, b e c dois átomos distintos, / 1 , /2 eh três features dis

tintas. Sejam aindap,q E {/1,/2} * e seja um sistema de Thue T = {{p1,q1},{p2 ,q2 ), ... , 

{Pn, qn)} contendo apenas as features / 1 e Í2· Então p ~r q se e somente se o f-termo 

B n hp : b n hq : e denota o conjunto vazio em toda álgebra de features satisfazendo a 

equação de tipo 

B ~ /1 : B n /2 : B n P1 l q1 n ... n p,. l qn 
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Prova: (+) Seja p ''.r q e seja .Á uma álgebra de features que satisfaz a equação dada.
Seja d'4 um elemento de .B"4. Como b # c, basta provar que }/(d'4) - q'{(d"4). Pela
definição do tipo B, temos que para todo elemento e'4 de .B4 e para todo { € {1, ..., n},
p;4(e'4) = qÍ4(eÀ). Como p ,-r q, segue que ;/(d4) - qA(dA).

(«:::) Vamos supor que o f-termo dado denote o conjunto vazio em toda álgebra de
features que satisfaz a equação de tipo dada. Temos de mostrar que p vr q. Seja a
álgebra de features .4 definida por:

l.41 = ( 4 U F')'/ --l' (o quociente do conjunto de palavras formadas de átomos e

features por 'r)

aÁ = ã :: {a} para todo átomo a

C?'{ :: l.41 \ {ãja é átomos para todo tipo próprio C?

(Z,T) C .f'4 se e somente se T C B4 e © = /u p'ra toda feature / # A
Í 8 seR=P

hÁ(8) = 1 E ''v € B' \ {P}
1. ande/unido caso contrário

A álgebra .4 satisfaz a equação de tipo dada e portanto o f-termo .B n Àp : b I'l Aq : c
denota o conjunto vazio em .4. Como E € BA, sabemos que.hX(;/(E)) # B,ou.ÀÁ(qX(E)) #
ê. Como ÀÁ(;/(8)) = h"4(PE) = ÀX(p) = 8, t'-nos q«e A'4(qA(E)) = À'{(qr) # e. Logo
q = P e portanto, p '',r q. '

'Teorema 3.2 fSmo921 Supolthamos que e:istam pelo mcllos três .features, dois átomos e
um tipo- Então existe uma equação de tipos E da /ormü

B = / : B n g : B n P-.l,ç-n n p,..l q.

ta/ que os /-termos da /arma Z? rl p : a rl q : b que denotam um c07Üu7}to não uazÍo em
pe/o menos tzm made/o de E 7 ão são rec rs uame7zte e7}umcráueis.

Prova: Sela T um sistema de Thue como o do lema anterior tal que seja indecidível se
p -r q para dois caminhos p e q (tal sistema existe pela proposição 2.3). Como o conjunto
de pares (p, q) tais que p «'r q é recursivamente enumerável mas não é decidível, temos que
o seu complemento não é recursivamente enumerável. Como pelo lema anterior p ?Z'r q se
e somente se o f-termo B rl Ap : a n Àq : b denota un] conjunto não vazio em algum modelo
de .E, o conjunto de f-termos que denotam um conjunto não vazio en] algum modelo de
E não pode ser recursivamente enumerável. u
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Prova: ( =}) Seja p ~r q e seja A uma álgebra de features que satisfaz a equação dada. 

Seja d.A um elemento de E.A. Como b "/= c, basta provar que p.A(d.A) = q.A(d.A). Pela 

definição do tipo B, temos que para todo elemento e.A de E.A e para todo i E {1, ... , n}, 

pf(e.A) = qf(e.A). Como p ~r q, segue que p.A(d.A) = q.A(d.A) . 

( {=) Vamos supor que o f-termo dado denote o conjunto vazio em toda álgebra de 

features que satisfaz a equação de tipo dada. Temos de mostrar que p ~r q. Seja a 

álgebra de features A definida por: 

IAI = (A U F)*/ ~r (o quociente do conjunto de palavras formadas de átomos e 

features por ~r) 

a.A = a = {a} para todo átomo a 

Q.A = IAI \ {ala é átomo} para todo tipo próprio Q 

(u, v) E J.A se e somente seu E E.A e v = f u para toda feature f "/= h 

{ 

li 
h.A(u) = e 

indefinido 

seu= p 
seu E E.A\ {p} 
caso contrário 

A álgebra A satisfaz a equação de tipo dada e portanto o f-termo B n hp : b n hq : c 

denota o conjunto vazio em A. Como l E E.A, sabemos que h.A(p-4 (l)) "/= b ou h.A(q.A(l)) =J. 

e. Como h.A(p.A(K)) = h.A(pE) = h.A(p) = b, temos que h.A(qA(l)) = h.A(qE) "/= e. Logo, 

q = p e portanto, p ~r q. □ 

Teorema 3.2 [Smo92} Suponhamos que existam pelo menos três features, dois átomos e 

um tipo. Então existe uma equação de tipos E da forma 

tal que os ! -termos da f arma B n p : a n q : b que denotam um conjunto não vazio em 

pelo menos um modelo de E não são recursivamente enumeráveis. 

Prova: Seja T um sistema de Thue como o do lema anterior tal que seja indecidível se 

p ~r q para dois caminhos p e q (tal sistema existe pela proposição 2.3). Como o conjunto 

de pares (p, q) tais que p ~r q é recursivamente enumerável mas não é decidível, temos que 

o seu complemento não é recursivamente enumerável. Como pelo lema anterior p fr q se 

e somente se o f-termo B n hp: a n hq : b denota um conjunto não vazio em algum modelo 

de E, o conjunto de f-termos que denotam um conjunto não vazio em algum modelo de 

E não pode ser recursivamente enumerável. D 



3.] LÓGICA DE FEATURES COM TIPOS 49

3.1.2 Hierarquias de tipos

Em alguns sistemas, como o V'-cálculo de Ait-Kaci que será abordado no capítulo 4,
pode-se trabalhar com tipos ordenados segundo um reticulado, onde J. é o mínimo e T
o máximo. As álgebras de features admissíveis devem interpretar o maior limite inferior
de dois tipos QI e Q2 no reticulado como a intersecção das interpretações de QI e Q2
ISmo921.

Os algoritmos dados na seção 2.4 podem ser adaptados para tratar um reticulado de
tipos sem que se percam os resultados de complexidade demonstrados ISmo921.

Muitas vezes um tipo "herda" informações de um outro tipo mais geral que ele. Para
poder representar as características de cada tipo de modo mais eficiente, definimos hie-
rarquias de tipos, onde cada tipo possui todas as informações dos seus supertipos.

Seja T o conjunto de tipos ordenado de acordo com a generalidade de cada conceito.
Sejam a e '7 dois elementos de T. Se a herda informações de 7, então a é um tipo
mais especl#co que "y, isto é, a tem mais informação que 1. Dizemos também que a é
subordinado a '7, que a é um stibtlpo de ' e que 7 é um supcrÉipo de a.

Formalmente, definimos a relação ISA (do inglês "is a" - é um) como um conjunto
de pares ordenados (a,'y) .de elementos de T tais que a é subtipo de 7. A relação de
subordinação (E) é dada então pelo fecho reflexivo e transitivo de ISA.

Um conjunto de tipos .4 Ç T é dito coz s ste7}te se todos os tipos têm um subtipo
comum diferente de 1. Este subtipo concentra as informações presentes em todos os
elementos do conjunto en] questão e denota um conjunto de elementos do domínio que
está contido na intersecção dos conjuntos decotados pelos elen)entoa de .4.

Quando se define uma hierarquia de herança de tipos, algumas restrições devem ser
obedecidas ICar92j:

8 A relação ISA deve ser acíclica, assim fica garantido que a subordinação é uma
relação de ordem parcial.

e Dados dois tipos consistentes deve existir um único tipo mais geral que é mais
específico que os dois tipos dados.

A segunda restrição foi proposta paralelamente por grupos trabalhando em lógica com
tipos sob uma perspectiva algébrica e aqueles trabalhando cona unificação de estruturas
de features com tipos ICar921. A restrição é necessária para que dois tipos consistentes
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(Smo92]. 
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poder representar as características de cada tipo de modo mais eficiente, definimos hie

rarquias de tipos, onde cada tipo possui todas as informações dos seus supertipos. 

Seja To conjunto de tipos ordenado de acordo com a generalidade de cada conceito . 

Sejam u e I dois elementos de T. Se u herda informações de ,, então u é um tipo 

mais específico que 1 , isto é, u tem mais informação que 1 . Dizemos também que u é 

subordinado a 1 , que u é um subtipo de I e que I é um supertipo de u. 

Formalmente, definimos a relação ISA ( do inglês "is a" - é um) como um conjunto 

de pares ordenados ( u, 1 ) _de elementos de T tais que u é subtipo de ,. A relação de 

subordinação (Ç) é dada então pelo fecho reflexivo e transitivo de ISA. 
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relação de ordem parcial. 
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sejam unificáveis de forma determinística e o resultado da unificação tenha um tipo que
retém as informações dos tipos originais.

Figura 3.1: Hierarquia que não satisfaz a segunda restrição

A figura 3.1 mostra uma hierarquia simples que não obedece à segunda restrição Os

incomparáveis e portanto nenhum dos dois é um tipo mais geral que o outro. A unificação
de a e D poderia resultar tanto .4 como B

Um. ,e/«ção de ordem p"cia/ /imitada como/eZ« (o« s'mÍ-«Zic«/ad') é uma ordem
parcial em que todo conjunto (possivelmente vazio ou infinito) limitado inferiormente
possui um limite inferior máximo. Assim, uma hierarquia de tipos deve ser um par
< T, E> onde T é um conjunto de tipos e Ç é uma ordem parcial limitada completa.

O tipo mais simples de hierarquia que satisfaz as condições acima é a árvore (figura
3.2). Dois tipos a e I' são consistentes numa árvore se e somente se c, E 'y ou 7 E a. O
resultado da unificação é o mais específico dos dois.

Vale a pena ressaltar que as definições encontradas na literatura para os conceitos
acima não são uniformes. Carpenter (ICar921), por exemplo, usa o símbolo de subor-
dinação Ç com significado contrário ao que vimos. Ao invés de associar a idéia de subor-
dinação com a de inclusão de conjuntos, ele ordena os tipos de. acordo com a quantidade
de informação que eles carregam. Assim, 7 Ç a indica que a é mais específico que '. O
elemento mais geral é denotado por 1, sendo o elemento minimal da relação Ç; (pois não
possui nenhuma informação). Ao representar graficamente uma hierarquia, ele coloca os
subtipos acima dos seus supertipos.
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sejam unificáveis de forma determinística e o resultado da unificação tenha um tipo que 
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Figura 3.1: Hierarquia que não satisfaz a segunda restrição 

A figura 3.1 mostra uma hierarquia simples que não obedece à segunda restrição. Os 

tipos C e D são consistentes, pois têm os tipos A e B como subtipos. Porém A e B são 

incomparáveis e portanto nenhum dos dois é um tipo mais geral que o outro. A unificação 

de C e D poderia resultar tanto A como B. 

Uma relação de ordem parcial limitada completa ( ou semi-reticulado) é uma ordem 

parcial em que todo conjunto (possivelmente vazio ou infinito) limitado inferiormente 

possui um limite inferior máximo. Assim, uma hierarquia de tipos deve ser um par 

< T, Ç> onde T é um conjunto de tipos e Ç é uma ordem parcial limitada completa. 

O tipo mais simples de hierarquia que satisfaz as condições acima é a árvore (figura 

3.2). Dois tipos u e I são consistentes numa árvore se e somente se u Ç , ou , Ç u. O 

resultado da unificação é o mais específico dos dois. 

Vale a pena ressaltar que as definições encontradas na literatura para os conceitos 

acima não são uniformes. Carpenter ([Car92]), por exemplo, usa o símbolo de subor

dinação Ç com significado contrário ao que vimos. Ao invés de associar a idéia de subor

dinação com a de inclusão de conjuntos, ele ordena os tipos de acordo com a quantidade 

de informação que eles carregam. Assim, 1 Ç u indica que u é mais específico que,. O 

elemento mais geral é denotado por .l, sendo o elemento minimal da relação Ç (pois não 

possui nenhuma informação). Ao representar graficamente uma hierarquia, ele coloca os 

subtipos acima dos seus supertipos. 
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Figura 3.2: Hierarquia ein forma de árvore

O tipo -L, que para nós denota o conjunto vazio, não é necessário nas hierarquias. No
entanto, sua presença facilita os testes de consistência de tipos. Uma hierarquia de tipos
com T e .L passa a ter a estrutura de um reticulado e dois tipos são inconsistentes se e
somente se o resultado da sua unificação for J.. O maior benefício de testes eficientes de
consistência de tipos é que eles permitem que ramos inúteis de árvores de busca sejam
podados mais cedo, através da checagem dos tipos ICar921. Essa foi a motivação que
levou Cohn ICoh891 e Aít-Kaci e Nasr IAKN861 a acrescentar a checagem de consistência
na lógica de primeira ordem e nas linguagens LLAMA e LOGIN respectivamente.

Até agora falamos em herança de informações sem definir como podem ser represen'
fadas as informações presentes ein um determinado tipo. Smolka e ATt-Kaci ISAK891
definem hierarquias de ./:tipos que são conjuntos de elementos que podem ser vistos como
registros equipados com features que equivalem a campos dos registros.

Na figura 3.3 vemos um exemplo de hierarquia de f-tipos. O f-tipo objeto possui a
feature idade cujo valor deve ser um numero natural. Os tipos casa, ueüu/o e máquina
possuem, além das features indicadas ao lado do nome, a feature idade herdada do super'
tipo objeto. No caso do tipo carro, temos um exemplo de herança múltipla. As features
idade, ue/ocidade e como são herdadas dos supertipos ueüu/o e maça lza. A feature como é
refinada nos subtipos carro-gas e carro-e/et. SÓ é possível definir um novo tipo para uma
feature herdada se o novo tipo for unificável com o tipo llerdado. O tipo da feature passa
a ser então o mais específico dos dois. No caso da figura, uin elemento do tipo máquina
pode ter os valores gasolina e e/etrÍcÍdade para a feature como, já um elemento do tipo
carro-gas tem o valor de sua feature como restrito a gaste/í7}a.
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Figura 3.2: Hierarquia em forma de árvore 

O tipo ..L, que para nós denota o conjunto vazio, não é necessário nas hierarquias. No 

entanto, sua presença facilita os testes de consistência de tipos. Uma hierarquia de tipos 

com T e ..L passa a ter a estrutura de um reticulado e dois tipos são inconsistentes se e 

somente se o resultado da sua unificação for ..L. O maior benefício de testes eficientes de 

consistência de tipos é que eles permitem que ramos inúteis de árvores de busca sejam 

podados mais cedo, através da checagem dos tipos [Car92]. Essa foi a motivação que 

levou Cohn [Coh89] e Ai·t-Kaci e Nasr [AKN86] a acrescentar a checagem de consistência 

na lógica de primeira ordem e nas linguagens LLAMA e LOGIN respectivamente. 

Até agora falamos em herança de informações sem definir como podem ser represen

tadas as informações presentes em um determinado tipo. Smolka e Ait-Kaci [SAK89] 

definem hierarquias de !-tipos que são conjuntos de elementos que podem ser vistos como 

registros equipados com features que equivalem a campos dos registros. 

Na figura 3.3 vemos um exemplo de hierarquia de f-tipos . O f-tipo objeto possui a 

feature idade cujo valor deve ser um numero natural. Os tipos casa, veículo e máquina 

possuem, além das features indicadas ao lado do nome, a feature idade herdada do super

tipo objeto. No caso do tipo carro, temos um exemplo de herança múltipla. As features 

idade, velocidade e comb são herdadas dos supertipos veículo e máquina. A feature comb é 

refinada nos subtipos carro_gas e carro_e/et. Só é possível definir um novo tipo para uma 

feature herdada se o novo tipo for unificável com o tipo herdado. O tipo da feature passa 

a ser então o mais específico dos dois. No caso da figura, um elemento do tipo máquina 

pode ter os valores gasolina e eletricidade para a feature comb, já um elemento do tipo 

carro_gas tem o valor de sua feature comb restrito a gasolina. 
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objeto[idade : nat]

casa[cidade : string] veicu[o]ve[ocidade : nat] maquina[comb : comb.tipo]

cacTO

outro.carro carro..gas]comb : gaso]ina] carro.e]et[ comb : e]etricidade]

comb.tipo

gasolina eletricidade

Figura 3.3: Exemplo de hierarquia

Os f-tipos são interpretados como subconjuntos do domínio e a relação de subordinação
corno inclusão de conjuntos. Os f-tipos minimais devem denotar conjuntos dois a dois
disjuntor e os não minimais devem denotar a união dos seus subtipos. No caso da 6gura
3.3, temos que uma. znáqtlÍ7}a só pode ser um carro. Se quiséssemos representar a existência
de elementos do tipo 7iz(íquánrz que não são carros, deveríamos acrescentar um subtipo
outra.máqu na à hieiaiquia.

Os f-termos denotam subconjuntos dos f-tipos e aqui a.])aiece mais uma diferença
entre f-termos e termos de primeira ordem, que ein sua interpretação r-leis usual denotam
elementos e não conjuntos.

A sintaxe usada pai'a denotar f-tipos e f-termos em ISAl<891 já é piar,icamente idêntica
à dos @-termos que serão vistos no capítulo 4.
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objeto[idade : nat] 

casa[cidade: string] veiculo[velocidade: nat] maquina[comb : comb_tipo] 

carro 

outro_carro carro_gas[comb: gasolina] carro_elet[ comb : eletricidade] 

corrib_tipo 

gasolina eletricidade 

Figura 3.3: Exemplo de hierarquia 

Os f-tipos são interpretados como subconjuntos do domínio e a relaça.o de subordinação 

como inclusão de conjuntos. Os f-tipos minimais devem denotar conjuntos dois a dois 

disjuntos e os não minimais devem denotar a união dos seus subtipos. · No caso da figura 

3.3, temos que uma máquina só pode ser um carro. Se quiséssemos representar a existência 

de elementos do tipo m.áquina que não são carros, deveríamos acrescentar um subtipo 

outra_máquina à hierarquia. 

Os f-termos denotam subconjuntos dos f-tipos e aqui aparece mais uma diferença 

entre f-termos e termos de primeira ordem , que em sua interpretação mais usu al denotam 

elementos e não conjuntos. 

A sintaxe usada para denotar f-tipos e f-termos em [SAKS9] j á é pnüicamente idêntica 

à dos 1/>-termos que serão vistos no capítulo 4. 
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3.1.3 A teoria FT

Nesta seção vamos definir uma nova teoria de features cona tipos, a teoria FT IBS921.
Esta teoria tem restrições diferentes das definidas anteriormente e foi talvez a primeira
teoria de features completa e decidíve] a aparecer na literatura. Omitimos aqui grande
parte das demonstrações, que podem ser encontradas em IBS921, por entender que a teoria
FT, apesar de ser de grande interesse teórico, não é de grande utilidade para resolver os
problemas práticos propostos nesta dissertação.

Existem basicamente dois modos de se deânir uma teoria IBS921

1. Criando-se um modelo e tomando-se todas as sentenças válidas neste modelo: neste
caso, tem-se um conceito de validade claro, mas não há mecanismo para produzir
as sentenças válidas e não há um conceito de "completude", pois não existe um
mecanismo de demonstração para ser completo.

2. Enunciando un] conjunto consistente de axiomas: se o conjunto de axiomas for
recursivo - dado que as regras de inferência também o são - o fecho dedutivo é
recursivamente enumerável. Neste caso, tem-se um mecanismo para gerar sentenças,
mas há que se garantir a completude en] relação a modelos.

No capítulo 2 temos por exemplo os dois métodos: a álgebra dos gratos de features /
é dada como um modelo, enquanto a classe das álgebras de features é definida através de
axiomas .

No caso da teoria de features FT, vamos apresentar, sempre seguindo IBS92), três
modelos e um conjunto de axiomas para caracterizar a teoria. Tal dupla caracterização,
segundo IBS921, implica que a teoria é decidível - a caracterização através de modelos
garante a completude enquanto que a caracterização através de um conjunto de axiomas
recursivo garante que a teoria é recursivamente enumerável. Antes de mostrarmos os
axiomas que definem a teoria FT, alguns conceitos se fazem necessários.

Vamos supor a existência de três alfabetos infinitos (o fato dos conjuntos serem infinitos
é usado na prova da completude e da decidibilidade da teoria IBS921):

8 F de nomes de features

8 T de tipos

e V de variáveis
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3.1.3 A teoria FT 

Nesta seção vamos definir uma nova teoria de features com tipos, a teoria FT [BS92). 

Esta teoria tem restrições diferentes das definidas anteriormente e foi talvez a primeira 

teoria de features completa e decidível a aparecer na literatura. Omitimos aqui grande 

parte das demonstrações, que podem ser encontradas em [BS92), por entender que a teoria 

FT, apesar de ser de grande interesse teórico, não é de grande utilidade para resolver os 

problemas práticos propostos nesta dissertação. 

Existem basicamente dois modos de se definir uma teoria [BS92): 

1. Criando-se um modelo e tomando-se todas as sentenças válidas neste modelo: neste 

caso, tem-se um conceito de validade claro, mas não há mecanismo para produzir 

as sentenças válidas e não há um conceito de "completude", pois não existe um 

mecanismo de demonstração para ser completo. 

2. Enunciando um conjunto consistente de axiomas: se o conjunto de axiomas for 

recursivo - dado que as regras de inferência também o são - o fecho dedutivo é 

recursivamente enumerável. Neste caso, tem-se um mecanismo para gerar sentenças, 

mas há que se garantir a completude em relação a modelos. 

No capítulo 2 temos por exemplo os dois métodos: a álgebra dos grafos de features F 

é dada como um modelo, enquanto a classe das álgebras de features é definida através de 

ax10mas. 

No caso da teoria de features FT, vamos apresentar, sempre seguindo [BS92), três 

modelos e um conjunto de axiomas para caracterizar a teoria. Tal dupla caracterização, 

segundo [BS92), implica que a teoria é decidível - a caracterização através de modelos 

garante a completude enquanto que a caracterização através de um conjunto de axiomas 

recursivo garante que a teoria é recursivamente enumerável. Antes de mostrarmos os 

axiomas que definem a teoria FT, alguns conceitos se fazem necessários. 

Vamos supor a existência de três alfabetos infinitos ( o fato dos conjuntos serem infinitos 

é usado na prova da completude e da decidibilidade da teoria [BS92]) : 

• F de nomes de feat ures 

• T de tipos 

• V de variá veis 
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Cada feature ./ C r' é interpretada como um predicado binário e cada tipo Q C T
como um predicado unário.

As fórmulas de features são fórmulas de primeira ordem sem sín)bolos de função e com
os símbolos de predicado de -F U T. Até o final dessa seção, as letras /,g e A representam
features, .4, .Zi e a representam tipos e z) 3/ e z representam variáveis.

Uma cláusula r'T-reste/u da p é uma conjunção possivelmente vazia de fórmulas atómicas
das formas .f(z, y), .4(z) e /z T (onde /# T abrevia, "m' antes, "nay./'(z, y)") tal que:

8 nenhuma fórmula atómica aparece duas vezes em g;

. se .,4(3) e -B(') ap'rec'm em g, e«tão 4 = B;

. se /(z,y) e /(z, ,) ap.rec'm em ç', -tã' g/ - ';

. se /(a,y) aparece em p então /a T não aparece em 'p

Exemplo de cláusula FT-resolvida

./'(a, u) A g(z, «) A À« T A
AC'(u) A A(u, ,) A g(u, y) A .f(u, z)A
AÁ(«) A g(«, ,) A À(«, «,) A /« T A
AB(.«) A .f«, T Agw T

As âguras 3.4 e 3.5 mostram duas outras maneiras de se representar a cláusula FT-
resolvida acima.

Uma variável z é dita residia numa cláusula FT-resolvida se a cláusula contém alguma
restrição da forma .r(z,y), ,4(z) ou /# T. As variáveis que aparec'm na cláusula e não
são restritas são chamadas de parâmetros. Os parâmetros (no exemplo, g/ e z) aparecem
no grato de uma cláusula FT-resolvida como folhas sem nenhum rótulo.
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Cada feature J E F é interpretada como um predicado binário e cada tipo Q E T 

como um predicado unário. 

As fórmulas de features são fórmulas de primeira ordem sem símbolos de função e com 

os símbolos de predicado de F U T. Até o final dessa seção, as letras f, g e h representam 

features, A, B e C representam tipos e x, y e z representam variáveis. 

Uma cláusula FT-resolvidac.p é uma conjunção possivelmente vazia de fórmulas atômicas 

das formas J(x,y), A(x) e fx j (onde fx j abrevia, como antes, "-dyf(x,y)") tal que: 

• nenhuma fórmula atômica aparece duas vezes em c.p; 

• se A(x) e B(x) aparecem em c.p, então A= B; 

• se f(x,y) e J(x,z) aparecem em c.p, então y = z; 

• se f(x,y) aparece em c.p então fx j não aparece em c.p. 

Exemplo de cláusula FT-resolvida: 

f(x, u) A g(x, v) A hx j A 

AC(u) A h(u,x) A g(u,y) A J(u,z)I\ 
AA(v) A g(v, z ) A h(v,w) A Jv j A 

AB(w) /\ fw j l\gw j 

As figuras 3.4 e 3.5 mostram duas outras maneiras de se representar a cláusula FT

resolvida acima. 

Uma variável x é dita restrita numa cláusula FT-resolvida se a cláusula contém alguma 

restrição da forma f(x,y), A(x) ou Jx j. As variáveis que aparecem na cláusula e não 

são restritas são chamadas de parâmetros. Os parâmetros (no exemplo, y e z) aparecem 

no grafo de uma cláusula FT-resolvida como folhas sem nenhum rótulo. 
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Figura 3.4: Representação matricial de cláusula resolvida

Figura Representação gráfica de cláusula resolvida
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Figura 3.4: Representação matricial de cláusula resolvida 
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Seja c o caminho vazio.

O /echo de uma cláusula FT-resolvida p, representado por lpl, é o fecho de g em
relação às seguintes regras: IBS921

e acz para toda variávelaç q

e acg/ se 3 H y ocorre em p

. p./'(z, ,) se p(«, y) e /(y,,) ocorr'm 'm 'p

. p(,) .l q(y) se p(«,,) e q(y, ,) oc'irem e-n ç'

. .4(pz) se .'l(y) e p(,, y) ocorr'm 'm y'

Vamos agora definir a teoria FT através de três esquemas de axiomas. O primeiro diz
que as features devem ser funcionais:

.41 -- VzVgV,(/(z, y) A /(z, ,) --» z = ,) para toda f"tur' /

O segundo diz que os tipos devem ser dois a dois disjuntos:

,42 -- Vz(,4(z) A .B(z) --, 1) para todo par de tipos '4 e B tal que Á # B
O terceiro e último esquema de axioma diz que as variáveis restritas de u

FT-resolvida têm solução para qualquer valor dos parâmetros:

,43 -- V]Xp para toda cláusula FT-resolvida g e X o conjunto de variáveis restritas
dep

(]X equivale a azia:ç2...]z. onde X = {31, a;2,..., Zn})

(Vp equivale a quantificar universalmente todas as variáveis livres de p)

A teoria FT é dada por todas as instâncias dos axiomas 41, .42 e .43.

IBS92j prova a completude de FT através de um método de simplificação de fórmulas
de features, que transforma qualquer fórmula sem a ocorrência de variáveis livres em T
se a fórmula é válida e l caso contrário.

Vamos agora estabelecer três modelos para FT

Uma árvore de /eatures é uma árvore cujas arestas são rotuladas por features e cujos
}.J-. ..- +:... A ..+..l,,;. H,. nrpqt.aç deve ser feita de modo a permitir

ue ocorre em ç>r

ma cláusula

nós são rotu

56 CAP[TULO 3. EXTENSÕES DA LÓGICA DE FEATURES 

Seja é o caminho vazio. 

O fecho de uma cláusula FT-resolvida <p, representado por [<p], é o fecho de <p em 

relação às seguintes regras: [BS92) 

• XE:X para toda variável x que ocorre em <p 

• xE:y se x ~ y ocorre em <p 

• pf(x,z) sep(x,y) e J(y,z) ocorrem em <p 

• p(x) ! q(y) se p(x,z) e q(y,z) ocorrem em <p 

• A(px) se A(y) e p(x,y) ocorrem em <p 

Vamos agora definir a teoria FT através de três esquemas de axiomas. O primeiro diz 

que as features devem ser funcionais: 

AI - VxVyVz(f(x, y) /\ f(x, z) -+ x = z) para toda feature J 

O segundo diz que os tipos devem ser dois a dois disjuntos: 

A2 - Vx(A(x) /\ B(x) -+ ..L) para todo par de tipos A e B tal que A -=J B 

O terceiro e último esquema de axioma diz que as variáveis restritas de uma cláusula 

FT-resolvida têm solução para qualquer valor dos parâmetros: 

A3 - V3X <p para toda cláusula FT-resolvida <p e X o conjunto de variáveis restritas 

de <p 

(3X equivale a 3x 13x2 ... 3xn onde X = { x 1 , X2, ... , xn)) 

(V<p equivale a quantificar universalmente todas as variáveis livres de <p) 

A teoria FT é dada por todas as instâncias dos axiomas Al, A2 e A3. 

[BS92) prova a completude de FT através de um método de simplificação de fórmulas 

de features, que transforma qualquer fórmula sem a ocorrência de variáveis livres em T 

se a fórmula é válida e ..L caso contrário. 

Vamos agora estabelecer três modelos para FT. 

Uma árvore de features é uma árvore cujas arestas são rotuladas por features e cujos 

nós são rotulados por tipos. A rotulação das arestas deve ser feita de modo a permitir 
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que subárvores sejam determinadas de modo único pelas features das arestas que levam
a ela. Arvores correspondendo a termos de prill)eira ordem são árvores de features onde
as arestas partindo de cada nó são rotuladas por números naturais consecutivos.

As fórmulas de features são interpretadas sobre o domínio das árvores de features de
maneira intuitiva: Á(z) é válida se a raiz da árvore = tiver rótulo .4 e /(#,y) vale se a
árvore a tiver como subárvore na aresta / a árvore y. A teoria FT, cujo nome vem de
Featum Trens (árvore de features em inglês), é o conjunto de sentenças de primeira ordem
válidas na estrutura das árvores de features. Vamos mostrar que a estrutura obedece aos
três axiomas dados acima.

Formalmente, uma árvore de features é uma função 0 : 1)o --» T onde Z)o é um
subconjunto de F'* fecllado por prehxação (isto é: se pq € De, então p C -D0).

A sttbáruore 0(p) de uma árvore 0 e um caminho p é a árvore de features cujo dona'nio
é {çlpç € Z)o} dada por 0(p)(q) = 0(pq)

A estatura das ardores de /eat res 7 é definida por

8 l7"l é o conjunto de todas as árvores de features

. 0 C ,4a'' se e só se 0(c) = .A, onde 4 é uln tipo

.(0i,02) C/7' se e só se/ € Z)o, e 02 = 01(/)

Uma árvore de features é dita racáozla/ se tem un] número finito de subárvores e para
cada nó o número de arestas partindo daquele nó é finito.

A estmttlra das ardores de /eatzlre racionais 7Z é a subestrutura de 7 cujo domínio
contém apenas as árvores de features racionais.

Teorema 3.3 /BSOey ,4s está"tzturas 7 e 7:1 sã0 7node/os da teoria r'7'

Um gra/o de /calares com aipos é um par(a, .E), onde z é a raiz do grato(uma variável)
e .E é um conjunto finito de fórmulas atõmic,.s do tipo Á(y) ou /(y, z) tal que:

1. Se /(Z/,,) e /(y,w) perten"-n a .E, e"tão ' = '"

2. Se/(y,,) perde«" a .E, então E co«tém fórm«]as ./b(z,zo), ./'-(=0,3,), ..., /n(Z«--,y)
ligando =c a y
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que subárvores sejam determinadas de modo único pelas features das arestas que levam 

a ela. Árvores correspondendo a termos de primeira ordem são árvores de features onde 

as arestas partindo de cada nó são rotuladas por números naturais consecutivos. 

As fórmulas de features são interpretadas sobre o domínio das árvores de features de 

maneira intuitiva: A(x) é válida se a raiz da árvore x tiver rótulo A e f(x,y) vale se a 

árvore x tiver como subárvore na aresta f a árvore y. A teoria FT, cujo nome vem de 

Feature Trees ( árvore de features em inglês), é o conjunto de sentenças de primeira ordem 

válidas na estrutura das árvores de features. Vamos mostrar que a estrutura obedece aos 

três axiomas dados acima. 

Formalmente, uma árvore de features é uma função 0 : Do - T onde Do é um 

subconjunto de F* fechado por prefixação (isto é: se pq E Do, então p E D0). 

A sub árvore 0(p) de uma árvore 0 e um caminho p é a árvore de features cujo domínio 

é {qjpq E D0} dada por 0(p)(q) = 0(pq) 

A estrutura das árvores de features T é definida por: 

• ITI é o conjunto de todas as árvores de features 

• 0 E A7 se e só se 0(t:) = A, onde A é um tipo 

Uma árvore de features é dita racional se tem um número finito de subárvores e para 

cada nó o número de arestas partindo daquele nó é finito. 

A estrutura das árvores de feature racionais R é a subestrutura de T cujo domínio 

contém apenas as árvores de features racionais. 

Teorema 3.3 [BS92} As estruturas T e R são modelos da teoria FT. 

Um grafo de features com tipos é um par (x, E), onde x é a raiz do grafo (uma variável) 

e E é um conjunto finito de fórmulas atômicas do tipo A(y) ou f(y, z) tal que: 

1. Se f(y,z) e J(y,w) pertencem a E, então z = w 

2. Se J(y, z ) pertence a E, então E contém fórmulas fo(x, xo), J1 (xo, X1 ), ... , fn(Xn-1, y) 
ligando x a y 
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3. Se .4(y) e B(y) pertencem a -E, então .4 = B

Ao contrário das árvores de features, nos gratos de features não se exige que cada nó
tenha um tipo.

Um subgrafo de um grato de features (a, .E) é um grato de features (z', E') tal que
E' Ç .E e a' ;= z ou z' aparece em .E.

A estrutura dos gratos de features com tipos /7 é dada por

e l.rrl é o conjunto de todos os gratos de features com tipo

e (z, .E) C .4J'a'' se e só se .4sç C .E

. ((z, .E), (z', E')) C //a'' " ' só se (z', .E') é um s"bg''f' n-"imal d' (a, E) t'l que
./'(,, a') C E

Proposição 3.3 /aSOey .4 está"t&tura /'7 satis/az os esquemas de axiomas ,41 e .42, mas
não é modelo de FT

Prova: (/'7 satisfaz AI e A2) Vamos mostrar agora que /7 não satisfaz o terceiro
esquema de axiomas. Seja a cláusula FT-resolvida ç' = /(z,y) A g(3,z) e seja a uma
-lor.çã., das variáveis de p em /7 tal q«e a(y) = (a, .4(z)) e '-(z) - (z, B(z))! Á # B.
Então não existe nenhuma valoração # diferindo de a somente em # tal que .F7, /i H p,
pois nenhum grato de features com tipo pode conter Á(z) e Z?(z) O

Vale observar que a teoria deânida somente por AI e A2 é indecidível

Dizemos que dois gratos de features são equipa/e7 tes se eles são iguais exceto por uma
renomeação consistente de variáveis. Representan)os a classe de equivalência de uin grato
(«, .E) por (a, .E).

A estrutura dos grifos de features g é dada por

e lgl é o conjunto quociente de todos os gratos de features pela relação de equivalência
acima

8 ;1 E) € .4Ç se e só se .4# C E

.( ] ,E), ;' E')) C ./Ç seesó seexiste um subgrafo maximal(y,/{) de('r,E) tal que

/(., y) C E e (y, /{) C ('', .E')
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3. Se A(y) e B(y) pertencem a E, então A= B 

Ao contrário das árvores de features, nos grafos de features não se exige que cada nó 

tenha um tipo. 

Um subgrafo de um grafo de features (x, E) é um grafo de features (x', E') tal que 

E' ç; E ex'= x ou x' aparece em E. 

A estrutura dos grafos de features com tipos :FT é dada por: 

• l:FTI é o conjunto de todos os grafos de features com tipo 

• (x, E) E A-17 se e só se Ax E E 

• ((x, E), (x', E')) E j:F'T se e só se (x', E') é um subgrafo maximal de (x, E) tal que 

J(x, x') E E 

Proposição 3.3 {BS92} A estrutura :FT satisfaz os esquemas de axiomas Al e A2, mas 

não é modelo de FT 

Prova: (:FT satisfaz AI e A2) Vamos mostrar agora que :FT não satisfaz o terceiro 

esquema de axiomas. Seja a cláusula FT-resolvida c.p = f(x,y) /\ g(x,z) e seja a uma 

valoração das variáveis de c.p em :FT tal que a(y) = (x, A(x)) e a(z) = (x, B(x)) e Ai B. 

Então, não existe nenhuma valoração fJ diferindo de a somente em x tal que :FT,(J I= c.p, 

pois nenhum grafo de features com tipo pode conter A(x) e B(x) D 

Vale observar que a teoria definida somente por Al e A2 é indecidível. 

Dizemos que dois grafos de features são equivalentes se eles são iguais exceto por uma 

renomeação consistente de variáveis. Representamos a classe de equivalência de um grafo 

(x,E) por (x,E) . 

A estrutura dos grafos de features Ç é dada por: 

• 191 é o conjunto quociente de todos os grafos de features pela relação de equivalência 

acima 

• (x, E) E A 9 se e só se Ax E E 

• ((x, E), (x', E')) E J9 se e só se existe um subgrafo maximal (y, K) de (x, E) tal que 

f(x,y) E E e (y,J<) E (x',E') 
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Teorema 3.4 /ZiSPey ,4 está"altura Ç é um made/o da teoria F7

Prova: Por definição, Ç satisfaz .41 e .42. Resta provar que Ç satisfaz também .A3
p uma cláusula FT-resolvida e a uma valoração das variáveis de ç' em g.

sd.

Como gratos que diferem apenas nos nomes de variáveis pertencem à mesma classe
de equivalência, podemos escolher gratos (y, .E,) disjuntos nas variáveis para representar
cada a(y) onde y é um parâmetro. Podemos supor também que cada grato (y, .Ev) tem
apenas y em comum com g. Então, g' = p A (A. E,) é uma cláusula FT-resolvida. Para
cada variável restrita z seja p, a maior cláusula FT-resolvida contida em g' tal que (z, g,)
é grato de feature.

S.ja P uma valoração tal q«e #(g/)
variável = restrita de g, P(a) = (z, g.:)

a(y) para todo parâmetro de y de p e para toda
Então Ç7, P f:: g e portanto Ç; satisfaz ,43. O

Em IST921 é apresentada unia outra teoria de features decidível, chamada de CFT,
que estende a teoria FT. A principal motivam;ão para o desenvolvimento desta teoria foi
encontrar um sistema que mostra como integrar o conceito de estruturas de dados do tipo
"record" com a programação (lógica) por restrições.

3.1.4 Apropriação e tipificação

Um dos pontos que até aqui foi visto como uma vantagem da lógica das estruturas de
features é o fato das descrições serem incompletas, no sentido em que a ausência de uma
determinada feature numa descrição não implica na ausência desta feature na estrutura.
Este fato porém pode levar a alguns resultados indesejados.

Em IKas931 vemos um exemplo que ilustra o tipo de resultado que queremos evitar

[ subsíantiuo
(') l p«.-

l lzümel"o

verbo
pessoa
nu7n ero

íerceÍ7'a
singra/a7'

Figura 3.6: Representação matricial de estruturas de feature com tipo

Na figura 3.6 vemos duas descrições de features que não contém a feature caso. Na des-
crição (a), a ausência da feature indica apenas que o valor dela é desconhecido, enquanto
na descrição (b) a presença da feature caso é incompatível com o tipo verbo. Queremos
de algum modo distinguir os dois "tipos de ausência". Nos formalismos mais usados e
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Teorema 3.4 [BS92} A estrutura Ç} é um modelo da teoria FT. 

Prova: Por definição, Ç} satisfaz AI e A2. Resta provar que Ç} satisfaz também A3. Seja 

cp uma cláusula PT-resolvida e a uma valoração das variáveis de cp em Ç. 

Como grafos que diferem apenas nos nomes de variáveis pertencem à mesma classe 

de equivalência, podemos escolher grafos (y, Ey) disjuntos nas variáveis para representar 

cada a(y) onde y é um parâmetro. Podemos supor também que cada grafo (y, Ey) tem 

apenas y em comum com cp. Então, cp' = cp /\ (/\y Ey) é uma cláusula FT-resolvida. Para 

cada variável restrita x seja Cf)x a maior cláusula PT-resolvida contida em cp' tal que (x, CfJx) 

é grafo de feature. 

Seja /3 uma valoração tal que /3(y) = a(y) para todo parâmetro de y de cp e para toda 

variável x restrita de <p, /3(x) = (x,<px) , Então Ç},/31= <p e portanto Ç} satisfaz A3. □ 

Em (ST92] é apresentada uma outra teoria de features decidível, chamada de CFT, 

que estende a teoria FT. A principal motivação para o desenvolvimento desta teoria foi 

encontrar um sistema que mostra como integrar o conceito de estruturas de dados do tipo 

"record" com a programação (lógica) por restrições. 

3.1.4 Apropriação e tipificação 

Um dos pontos que até aqui foi visto como uma vantagem da lógica das estruturas de 

features é o fato das descrições serem incompletas, no sentido em que a ausência de uma 

determinada feature numa descrição não implica na ausência desta feature na estrutura. 

Este fato porém pode levar a alguns resultados indesejados. 

Em (Kas93] vemos um exemplo que ilustra o tipo de resultado que queremos evitar: 

[ 

substantivo l 
(a) pe_ssoa : t~rceira 

numero : singular [ 

verbo l 
( b) pe_ssoa : terceira 

numero: singular 

Figura 3.6: Representação matricial de estruturas de feature com tipo 

Na figura 3.6 vemos duas descrições de features que não contém a feature caso. Nades

crição (a), a ausência da feature indica apenas que o valor dela é desconhecido , enquanto 

na descrição (b) a presença da feature caso é incompatível com o tipo verbo. Queremos 

de algum modo distinguir os dois "tipos de ausência". Nos formalismos mais usados e 
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na lógica como foi descrita até aqui, a unificação das duas descrições da figura 3.6 com
uma descrição contendo apenas a feature caso com valor acusatÍuo daria como resultado
a descrição acrescida de acaso : acusatiuol, o que não é desejável. O único modo de se
impedir a unificação da descrição da âgura 3.6.(b) com acaso . acusatiool seria acrescentar
a feature caso com algum tipo de valor nulo (por exemplo: acaso : nenAuml) à descrição
do verbo. Este método é visivelmente ineficiente e ainda obriga o projetista do sistema a
prever antecipadamente todas as features que não são apropriadas para um determinado
tipo de estrutura.

pa/aura \

padÍção {substantioo, t;erZ)o} l

:,«i: l==:: :=.IJ
/ substantivo \

k "P«P : (c«'. : «..) J

z;ergo

'-«":«:'«,...,l

{prin eiz'a, segunda, terceiras J

{;i«g«/-,p/«-z} J

pessoa
parÍ{Ção

1=:z,,.{nominatiuo, acusatíoo} .,l

{t7'ue, /a/se} J

Figura 3.7: Definições de tipo com features a})ropríadas

Um modo mais eficiente de se conseguir o resultado desejado ICar92, Kas931 é especi
ficar as features que são apropriadas para cada tipo de estrutura.

Carpenter ICar021 formaliza essas especificações através de uma função parcial que
leva uma feature e un] tipo a um outro tipo .Aprop : F' x T --} T e que satisfaz as seguinte
condição de fecllamento:

Se .4prop(/,a) é definido e ' é un) tipo mais específico que cr ('r
,4p«p(./, 1) ta«,bém é defi«ido e .Ap"p(/, 7) E .Ap"p(/, a)

E a) e«tão

A condição adn)a faz com que os tipos perdem as features apropriadas dos seus su
pertipos.

Kasper IKas931 dá um exemplo de como as especificações das features apropriadas a
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na lógica como foi descrita até aqui, a unificação das duas descrições da figura 3.6 com 

uma descrição contendo apenas a feature caso com valor acusativo daria como resultado 

a descrição acrescida de [caso : acusativo], o que não é desejável. O único modo de se 

impedir a unificação da descrição da figura 3.6.(b) com [caso: acusativo] seria acrescentar 

a feature caso com algum tipo de valor nulo (por exemplo: [caso: nenhum]) à descrição 

do verbo. Este método é visivelmente ineficiente e ainda obriga o projetista do sistema a 

prever antecipadamente todas as features que não são apropriadas para um determinado 

tipo de estrutura. 

( 

;:~~~: { substantivo, verbo} ) 

( 
pessoa : pessoa ) 

aprop: , , 
numero : numero 

( 
substantivo ) 
aprop : ( caso : caso) 

(
VIT~ ) 

aprop : ( auxiliar : boolean) 

( 
pessoa ) 
partição : {primeira, segunda, terceira} 

( 
número ) 
partição : { singular, plural} 

( ;::~ição: { nominativo, acusativo} ) 

( 
boolean ) 
partição : { true, J alse} 

Figura 3.7: Definições de tipo com features apropriadas 

Um modo mais eficiente de se conseguir o resultado desejado [Car92, Kas93] é especi

ficar as features que são apropriadas para cada tipo de estrutura. 

Carpenter [Car92] formaliza essas especificações através de uma função parcial que 

leva uma feature e um tipo a um outro tipo Aprop: F x T-+ Te que satisfaz as seguinte 

condição de fechamento: 

- Se Aprop(f, u) é definido e I é um tipo mais específico que u (, C u) então 

Aprop(f, 1 ) também é definido e Aprop(f, 1 ) Ç Aprop(J, u). 

A condição acima faz com que os tipos herdem as features apropriadas dos seus su

pertipos. 

Kasper [Kas93] dá um exemplo de como as especificações das features apropriadas a 
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cada tipo podem ser acrescentadas a linguagem, juntamente com a definição dos tipos
(fig«r. 3.7).

Carpenter define uma classe de estruturas de features bem lápadas - estruturas em que
todas as features definidas e seus valores são apropriados. Formalmente, seja 0 a função
que aplicada a un] termo devolve o tipo associado a ele. Uma estrutura de features =
é bem tapada se sempre que ./' for definida em z, .4prop(/,0(a)) é definida e é tal que
0(/(.)) Ç; .4P«P(./', a(a)).

Carpenter exige que para cada feature exista um tipo mais geral para o qual aquela
feature é apropriada, isto é o tipo mais alto na hierarquia onde a feature é introduzida.
Kasper cogita que esta exigência pode ser posta de lado, tomando-se para aquelas features
onde não existe uln único tipo mais geral a disjunção dos tipos onde elas são introduzidas.
O uso exagerado de disjunções porém prejudica bastante a eficiência do sistema IKas931.

Dentro da classe das estruturas de features que não são hein tapadas, duas subclasses
se distinguem: aquelas estruturas que podem) ser estendidas a estruturas bem tapadas e
aquelas em que alguma condição de apropriação é violada.

(«)
ZerceÍra
singular
acusaZiuo

Figura 3.8: Estruturas de features que não são bem tapadas

Na figura 3.8 vemos dois exemplos de descrições que viojanl as especificações da figura
3.7. A feature caso não é apropriada para os tipos pala07'a e verbo. O tipo mais geral
em que esta feature a])prece é substantíoo. Como substanZiuo e pa/aura são consistentes
(substantáoo E pa/aura), a descrição (a) pode ser estendida a uma estrutura bem tapada,
fazendo-se a unificação com o tipo substanZiuo. Como resultado, obtemos a estrutura
bem tapada:

substantivo
pessoa
n,'u7''ne7''o

caso

terceira l
singra/ar l
ücusatiuo l

Por outro lado, como os tipos subsZanZiuo e verbo não são consistentes, não é possível
estender (b) a uma estrutura bem tipada e consistente.

O processo de encontrar a extensão bem tapada mais geral de uma descrição é chamada

    (z,) 
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cada tipo podem ser acrescentadas a linguagem, juntamente com a definição dos tipos 

(figura 3.7) . 

Carpenter define uma classe de estruturas de features bem tipadas - estruturas em que 

todas as features definidas e seus valores são apropriados. Formalmente, seja 0 a função 

que aplicada a um termo devolve o tipo associado a ele. Uma estrutura de features x 

é bem tipada se sempre que f for definida em x, Aprop(J, 0( x)) é definida e é tal que 

0(J(x)) C Aprop(f,0(x)). 

Carpenter exige que para cada feature exista um tipo mais geral para o qual aquela 

feature é apropriada, isto é o tipo mais alto na hierarquia onde a feature é introduzida. 

Kasper cogita que esta exigência pode ser posta de lado, tomando-se para aquelas features 

onde não existe um único tipo mais geral a disjunção dos tipos onde elas são introduzidas. 

O uso exagerado de disjunções porém prejudica bastante a eficiência do sistema [Kas93]. 

Dentro da classe das estruturas de features que não são bem tipadas, duas subclasses 

se distinguem: aquelas estruturas que podem ser estendidas a estruturas bem tipadas e 

aquelas em que alguma condição de apropriação é violada. 

[ 

palavra 

(a) pe,ssoa : 
numero: 
caso: 

terceira ] 
singular 
acusativo 

[ 

verbo 

( b) pe,ssoa : 
numero: 
caso: 

terceira ] 
singular 
acusativo 

Figura 3.8: Estruturas de features que não são bem tipadas 

Na figura 3.8 vemos dois exemplos de descrições que violam as especificações da figura 

3.7 . A feature caso não é apropriada para os tipos palavra e verbo. O tipo mais geral 

em que esta feature aparece é substantivo. Como substantivo e palavra são consistentes 

(substantivo Ç palavra), a descrição (a) pode ser estendida a uma estrutura bem tipada, 

fazendo-se a unificação com o tipo substantivo. Como resultado, obtemos a estrutura 

bem tipada: 

[ 

substantivo 
pessoa: 

, 
numero: 
caso: 

terceira ] 
singular 
acusativo 

Por outro lado, como os tipos substantivo e verbo não são consistentes, não é possível 

estender (b) a uma estrutura bem tipada e consistente. 

O processo de encontrar a extensão bem t ipada mais geral de uma descrição é chamada 
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de {7z/erência de tipos IKas931.

Carpenter ICar921 define ainda uma outra classe de estruturas fofa/mente bem tiradas
- estruturas para as quais toda feature apropriada tem de ter um valor (deixando de lado
a falta de aridade fixa das estruturas).

Formalmente, uma estrutura de features z é totalmente bem tapada se ela é bem tapada
e para toda feature / e todo termo s presente em z, quando .4prop(/,0(s)) é definida,
então /(s) é definida.

Quando se considera as features como funções parciais, as especificações de apropriação
têm o efeito de restringir seu domínio e sua imagem.

3.2 Outras extensões da lógica de features

Nesta seção vamos apresentar mais algumas possíveis extensões da lógica vista no capítulo
2, baseadas principalmente nos trabalhos de Manandhar IMan931.

Em sua tese de doutorado, Manandhar estudou um modo de integrar atributos relacio-
nais e valores conjuntos à lógica de features. A principal motivação para o desenvolvimento
destas extensões foi construir sistemas para representação de conhecimento que permitis-
sem tanto aplicações baseadas em lógica de features (como processamento de linguagem
natural) quanto aplicações mais genéricas desenvolvidas em linguagens baseadas em lógica
terminológica.

Essas linguagens (por exemplo IMan931 KL-ONE, KL-TWO, KRYPTON, Lt/toa en-
tre outras) são usadas geralmente em inteligência artificial para representação de conheci-
mento. Algumas aplicações em processamento de linguagem natural taml)ém utilizam-se
destas linguagens.

A lógica terminológica pode ser vista como uma lógica de features em que os atributos
(ao contrário das features) podem ter vários valores, isto é, podem ser interpretados como
relações ao invés de funções. Normalmente, a operação de seleção, que na lógica de features
é representada por ./ : S, onde / é uma feature e S uni f-termo, aparece em duas formas:

e :3.f : S que indica que o atributo / deve ter o valor em S. Como o atributo é interpre
Lado como sendo relaciona], descrições colho ]/ : a n ]/ : b não são inconsistentes.

e V/ : S que indica que todos os valores do atributo / devem ter seu valor em S
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de inferência de tipos [Kas93]. 

Carpenter [Car92] define ainda uma outra classe de estruturas totalmente bem tipadas 

- estruturas para as quais toda feature apropriada t~m de ter um valor ( deixando de lado 

a falta de aridade fixa das estruturas). 

Formalmente, uma estrutura de features x é totalmente bem tipada se ela é bem tipada 

e para toda feature J e todo termos presente em x, quando Aprop(f, 0(s)) é definida, 

então J( s) é definida. 

Quando se considera as features como funções parciais, as especificações de apropriação 

têm o efeito de restringir seu domínio e sua imagem. 

3.2 Outras extensões da lógica de features 

Nesta seção vamos apresentar mais algumas possíveis extensões da lógica vista no capítulo 

2, baseadas principalmente nos trabalhos de Manandhar [Man93] . 

Em sua tese de doutorado, Manandhar estudou um modo de integrar atributos relacio

nais e valores conjuntos à lógica de features. A principal motivação para o desenvolvimento 

destas extensões foi construir sistemas para representação de conhecimento que permitis

sem tanto aplicações baseadas em lógica de features ( como processamento de linguagem 

natural) quanto aplicações mais genéricas desenvolvidas em linguagens baseadas em lógica 

terminológica. 

Essas linguagens (por exemplo [Man93] KL-ONE, KL-TWO, KRYPTON, LLnoc en

tre outras) são usadas geralmente em inteligência artificial para representação de conheci

mento. Algumas aplicações em processamento de linguagem natural também utilizam-se 

destas linguagens. 

A lógica terminológica pode ser vista como uma lógica de features em que os atributos 

(ao contrário das features) podem ter vários valores, isto é, podem ser interpretados como 

relações ao invés de funções. Normalmente, a operação de seleção, que na lógica de features 

é representada por J : S, onde fé uma feature e S um f-termo, aparece em duas formas: 

• 3J: S que indica que o atributo f deve ter o valor em S. Como o atributo é interpre

tado como sendo relacion al, descrições como 3f : a n 3J : b não são inconsistentes. 

• V J: S que indica que todos os valores do atributo J devem ter seu valor em S. 



3.2. OUTRAS EXTENSÕES DA LÓGICA DE FEATURES 63

A integração descuidada da lógica de features com os atributos relacionais da lógica
terminológica leva à indecidibilidade dessa linguagem. Como foi visto na seção 2.4, o
problema da satisfatibilidade para a lógica de features definida no capítulo 2 sem o uso
de quantificadores é NP-completo. O que leva à indecidibilidade quando se usa outros
atributos relacionais além das features (funcionais) é o equivalente relacional das equações
de caminhos, chamado de mapas de atributos-uaZores (role-vague mapa) IMan931. No seu
trabalho, Manandhar utiliza-se de variáveis (não quantificadas) ao invés de equações de
caminhos para fazer a co-referência entre as diversas partes das estruturas.

Abaixo encontram-se alguns exemplos de situações em que a lógica de features não é
suficiente IMan93j:

l Algumas informações não podem ser expressas de forma elegante apenas com valores
atómicos, daí a necessidade da utilização de valores conjuntos. Até agora, quando
vimos exemplos de estruturas de features descrevendo pessoas, usamos apenas atri-
butos como pai, idade e a/lura, isto é, atributos para os quais cada estrutura tinha
apenas um valor. E se quisermos descrever os filllos (ou irmãos) de uma pessoa?
Claramente, valores atómicos não são adequados. O problema poderia ser resolvido
criando-se features /{/Àoi, ./á/ho2, ..., /i/Ao., mas operações como a seleção dos fi-
lhos de uma pessoa seriam dificultadas. Uma solução mais elegante seria, representar
os filhos como um conjunto:

f nome : Jogo l

l /{zA- : {w-i-{«À., J-«i«h«,w-q«i«h«} J

Utilizando uma notação semelhante à da lógica terminológica, podemos descrever a
estrutura acima por

nome : JoãoR ]/{/Aos : À/ariazánAa r] ]/i/Àos : Joanin/ta r] ]/i/Aos : .A/arquÍnAos

A lógica deve então ser estendida para poder manipular conjuntos através das
operações usuais de união, intersecção, complemento e verificação de pertinência.

2 Um outro exemplo de utilização de valores conjuntos seria a modelagem de uma
situação em um jogo de cartas. Queremos ser capazes de referenciar a situação
como um todo para poder representar a informação do que cada jogador sabe ou vê:

1 1 carta : 39 1 1 ca7'ta

Jogo l r nome
uê 1 , 1 re/ação
L ] l .ü««ç''

7'e/açãaL -
nome : Jogo
re/anão : íeln )

]War a
íem
3+

../"-;.
l -' e '+-Í -& -'

sílKação
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A integração descuidada da lógica de features com os atributos relacionais da lógica 

terminológica leva à indecidibilidade dessa linguagem. Como foi visto na seção 2.4, o 

problema da satisfatibilidade para a lógica de features definida no capítulo 2 sem o uso 

de quantificadores é NP-completo. O que leva à indecidibilidade quando se usa outros 

atributos relacionais além das features (funcionais) é o equivalente relacional das equações 

de caminhos, chamado de mapas de atributos-valores (role-value maps) [Man93). No seu 

trabalho, Manandhar utiliza-se de variáveis (não quantificadas) ao invés de equações de 

caminhos para fazer a co-referência entre as diversas partes das estruturas. 

Abaixo encontram-se alguns exemplos de situações em que a lógica de features não é 

suficiente [Man93): 

1. Algumas informações não podem ser expressas de forma elegante apenas com valores 

atômicos, daí a necessidade da utilização de valores conjuntos. Até agora, quando 

vimos exemplos de estruturas de features descrevendo pessoas, usamos apenas atri

butos como pai, idade e altura, isto é, atributos para os quais cada estrutura tinha 

apenas um valor. E se quisermos descrever os filhos ( ou irmãos) de uma pessoa? 

Claramente, valores atômicos não são adequados. O problema poderia ser resolvido 

criando-se features Jilho1 , Jilho2 , ... , Jilhon, mas operações como a seleção dos fi

lhos de uma pessoa seriam dificultadas. Uma solução mais elegante seria representar 

os filhos como um conjunto: 

[ ]~z::s:: 1 ::riazinha, Joaninha, M arquinhos} ] 

Utilizando uma notação semelhante à da lógica terminológica , podemos descrever a 

estrutura acima por: 

nome : Joãon~Jilhos: Mariazinhan~Jilhos: Joaninhan~Jilhos: Marquinhos 

A lógica deve então ser estendida para poder manipular conjuntos através das 

operações usuais de união, intersecção, complemento e verificação ele pertinência. 

2. Um outro exemplo de utilização de valores conjuntos seria a modelagem de uma 

situação em um jogo de cartas. Queremos ser capazes de referenciar a situação 

como um todo para poder representar a informação do que cada jogador sabe ou vê: 

L = 
{ [

nome : 
relação: 
carta : 

;e:!º ] , [ ;:t;~~ : i:ria ] , 

3c:;) carta: 3 ... 

[

nome: João l [nome: Marial} 
r~laçã~ : vê , r~laçã~ : v ê 
situaçao : L situaçao : L 
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Vamos agora descrever mais duas extensões da lógica de features vista no capítulo
2. Primeiro, vamos estender a lógica para lidar com atributos relacionais. Em seguida,
estenderemos a lógica resultante para lidar também com valores conjuntos. O problema
da satisfatibilidade de fórmulas da lógica de features com atributos relacionais e valores
conjuntos é decidível IMan931. Os processos de simplificação de fórmulas, bem como as
demonstrações dos resultados citados podem ser encontrados em IMan931.

3.2.1 Lógica de features com atributos relacionais

Vamos considerar até o fim desta seção a existência dos seguintes conjuntos dois a dois
disj untos :

. Um conj««to .A de átomos (a,b,c, ...);

. Um conjunto C de constantes(ci,c2,c3, ...);

. Um conjunto y de variáveis (z, y, z,to, ) ;

e Um conjunto P' de variáveis "grandes" (X, y, Z, ...);

. Um conjunto P de conceitos primitivos (C', Z), .E, ...);

. Um conju«to R de relações (/,g, À, .)

Vamos supor taml)ém a existência de un] subconjunto F' Ç R de features, i. e., relações
cujo comportamento é funcional.

As variáveis de y representam elementos do domínio, enquanto que as variáveis "gran
des" denotam conjuntos de elementos.

Os elementos de P são interpretados como subconjuntos do domínio, como os tipos
vistos na seção 3.1.1. As constantes podem ser vistas como casos especiais de conceitos
primitivos, onde o subconjunto do domínio denotado tem apenas um elemento.

A lógica que vamos definir nesta seção pode ser vista como uma generalização das
cláusulas de features definidas em ISmo921 e estudadas na seção 2.4. Essa lógica estende
as cláusulas de features para lidar com atributos relacionais.

Uma fórmula bei)l formada da lógica de features com atributos relacionais tem uma
das seguintes formas:
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Vamos agora descrever mais duas extensões da lógica de features vista no capítulo 

2. Primeiro, vamos estender a lógica para lidar com atributos relacionais. Em seguida, 

estenderemos a lógica resultante para lidar também com valores conjuntos. O problema 

da satisfatibilidade de fórmulas da lógica de features com atributos relacionais e valores 

conjuntos é decidível [Man93]. Os processos de simplificação de fórmulas, bem como as 

demonstrações dos resultados citados podem ser encontrados em [Man93]. 

3.2.1 Lógica de features com atributos relacionais 

Vamos considerar até o fim desta seção a existência dos seguintes conjuntos dois a dois 

disjuntos: 

• Um conjunto A de átomos (a, b, e, ... ); 

• Um conjuntoC de constantes (c1 ,c2 ,c3 , ••• ); 

• Um conjunto V de variáveis (x, y, z, w, ... ); 

• Um conjunto V' de variáveis "grandes" (X, Y, Z, ... ); 

• Um conjunto P de conceitos primitivos ( C, D, E, ... ); 

• Um conjunto R de relações (J,g,h, ... ). 

Vamos supor também a existência de um subconjunto F Ç R de features, i. e., relações 

cujo comportamento é funcional. 

As variáveis de V representam elementos do domínio, enquanto que as variáveis "gran

des" denotam conjuntos de elementos. 

Os elementos de P são interpretados como subconjuntos do domínio, como os tipos 

vistos na seção 3.1.1. As constantes podem ser vistas como casos especiais de conceitos 

primitivos, onde o subconjunto do domínio denotado tem apenas um elemento. 

A lógica que vamos definir nesta seção pode ser vista como uma generalização das 

cláusulas de features definidas em [Smo92] e estudadas na sec,'.ão 2.4. Essa lógica estende 

as cláusulas de features para lidar com atributos relacionais. 

Uma fórmula bem formada da lógica ele features com atributos relacionais tem uma 

das seguintes formas: 
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e -nz H g/

8 z H --C'

. a./' T

e X H :3/ : 7

. X H V/ : 7

onde z e y pertencem a y, / pertence a R, X pertence a P', C' pertence a .4 U C U P
e X,y pertencem a 'P U y'

A fórmula z.fp indica que a relação denotado por / possui o valor (único) denotado
por g/ em z. A fórmula z./' I' indica que a relação denotado por / é indefinida para z' A
fórmu[a z]/y indica que os e]ementos denotados por z e y estão relacionados através da
relação denotado por /. A fórmula zV/3/ indica que vale ou z/y ou z/ T.

Uma c/áusté/a re/acÍoz&a/ é um conjunto finito de fórmulas da forma descrita acima,
denotando a sua conjunção.

Para estender a lógica de features a uma nova lógica com atributos relacionais, devemos
estender também as interpretações possíveis.

Os gra/os re/acionais definidos em IMan931 são generalizações dos gratos de features
vistos no capítulo 2 em que arcos partindo de um mesmo nó podem ter rótulos iguais.
De maneira análoga à vista no capítulo 2, formalizamos um grato relacional como um
par (a, 0) onde a é um átomo ou (zo, .E), onde a variável aço é a raiz do grato e .E é um
conjunto finito de arcos tal que se o arco z/s pertence a E, então existem em E arcos
ZO/Oal, ZI./IZ2, ...l Z,./nZ ligando =o a z.

Na figura 3.9 ventos un) exemplo de un] grato relacional. Para cada / C R e para cada
nó z. ou não existe nenllum arco com rótulo / saindo de z e dizemos que ./ é ánde$7 ída
em a, ou existe um número finito de arcos com rótulo / partindo de z.
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• •X~ y 

e X ~.e 
• xfy 

• xf T 

• x3fy 

• xVfy 

• X~ 3f: Y 

• x~VJ:Y 
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onde x e y pertencem a V, f pertence a R, X pertence a V', C pertence a A U C U P 

e X,Y pertencem a V U V' . 

A fórmula x f y indica que a relação denotada por f possui o valor (único) denotado 

por y em x. A fórmula xf T indica que a relação denotada por J é indefinida para x. A 

fórmula x3f y indica que os elementos denotados por x e y estão relacionados através da 

relação denotada por f. A fórmula xV f y indica que vale ou xf y ou xf T-

U ma cláusula relacional é um conjunto finito de fórmulas da forma descrita acima, 

denotando a sua conjunção. 

Para estender a lógica de features a uma nova lógica com atributos relacionais, devemos 

estender também as interpretações possíveis. 

Os grafos relacionais definidos em [Man93] são generalizações dos grafos de features 

vistos no capítulo 2 em que arcos partindo de um mesmo nó podem ter rótulos iguais. 

De maneira análoga à vista no capítulo 2, formalizamos um grafo relacional como um 

par (a, 0) onde a é um átomo ou (x0 , E), onde a variável x0 é a raiz do grafo e E é um 

conjunto finito de arcos tal que se o arco xf s pertence a E, então existem em E arcos 

xofox1, xif1x2, ... , x,Jnx ligando Xo a x. 

Na figura 3.9 vemos um exemplo de um grafo relacional. Para cada f E Repara cada 

nó x, ou não existe nenhum arco com rótulo f saindo de x e dizemos que f é indefinida 

em x, ou existe um número finito de arcos com rótulo f partindo de x. 
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Figura 3.9; Grifo Relacional

Subgrafos de gratos relacionais são definidos de modo análogo ao da seção 2.1

Definimos a á/geZ)ra dos gra/os re/aciol a s 7Z por:

8 l7?.l é o conjunto de todos os gratos relacionais

B a cada elemento a € ,4 corresponde um grato (a, g) C l7Z

. ((#, .E), (z', .E')) C ./'n se e somente se .E co«tém um arco z/=' e (z', E') é ' subgraf'
maximal de (z, E) com raiz :''

Uma á/febra re/acÍol&a/ Z é uma estrutura definida por

. Um co«j«nto não v«io IZI

B Para cada elemento a de ,4 um elemento ar de IZ

8 Para cada sílllbolo de relação / de R uma relação /r Ç IZl2 tal que:

1. Se a # Z, então ar # F

2. Se a C .4 e / C R, então não existe un} elemento .# em IZI tal que (aZ, P) C /r

3. Para todo d'{ € 1ZI e ./' C R, {er € 1ZI tal que ((r, er) C /r} é finito

A relação de subordinação definida para álgebras de features também pode ser esten
dada diretamente para álgebras relacionais.
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f 

e 

f g h 

a b d 

Figura 3.9: Grafo Relacional 

Subgrafos de grafos relacionais são definidos de modo análogo ao da seção 2.1. 

Definimos a álgebra dos grafos relacionais R por: 

• IRI é o conjunto de todos os grafos relacionais 

• a cada elemento a E A corresponde um grafo (a, 0) E IRI 

• ((x, E), (x', E')) E j'R se e somente se E contém um arco xf x' e (x', E') é o subgrafo 

maximal de ( x, E) com raiz x'. 

Uma álgebra relacional I é uma estrutura definida por: 

• Um conjunto não vazio III 

• Para cada elemento a de A um elemento a1 de III 

• Para cada símbolo de relação f de R uma relação J1 Ç IIl2 tal que: 

1. Se a f b então a1 f ,;r 
2. Se a E A e J E R, então não existe um elemento d! em III tal que (a1 , d!) E J1 

3. Para todo dA E III e J E R, { e1 E III tal que (d!, e1 ) E J1 } é finito 

A relação de subordinação definida para álgebras de features também pode ser esten

dida diretamente para álgebras relacionais. 
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Dada uma álgebra relacional Z, uma Z-atdbuÍção é uma função cv que leva cada ele-
mento de y U C a um elemento de IZI e cada elemento de y' U P a um subconjunto de IZI
tal q- se c- # c, (c-, c, C C) e«tão a('-) # a(c,).

Durante todo o restante deste capítulo vamos utilizar a notação /z(cZZ) para representar
o co«ju«to {d'' C IZll(P,a'') C /'}

Seja .4rXIZI o conjunto de possíveis Z-atribuições. O conjunto de soluções de uma
fórmula p na álgebra relacional Z é denotado por pr. Definimos para cada fórmula o seu
conjunto de soluções como:

. (. H g/)' = {a c .'lrRlzlla(z) = a(y)}

. (--« H 3/)' = {a C .'!TRIZlla(«) # a(y)}

. (« H «)' {a € rRlzlla(')

. (, = =«)' .ATRIZlla(z) # «'}

. (, H c)' xlqla(,)

. (, H -.c)' .ATRlzlla(,) # a(c)}

. (z H C')' = {a € .4TRlqla(z) € a(0')}

. (. H -'.C')' .'lTRlqla(,) g a(C')}

. (,/y)' = {a C RIZll./''(a(,))

. (z/ Ty = {a € .ATRlql/'(a(z)) = g}

.(,]/g/)' = {a € .'1TRIZll(a('),a(y)) e/'}

. (zv/y)' = {a c .ATRlql/r(a(z)) = {a(y)} ou /'(a(z)) = 0}

. (a H xy = {a c .'irxlql./'(a(z)) = {y} e y C a(X)}

.(, H 3/: 3/)' .4rRlzll(a('),a(y)) c ./''}

.(a H ]/ : }'y .4ralzllap € a(}') tal q- y C/'(a(z))}

. (x H ]/ : s/y = {a c 4rxlqlv, c a(x), a(g/) € ./''(,)}

. (X H ]/ : }')r = {a c .4rxlqlv, c a(x), ]y € a(}') tal q«e y € /'(,)}

. (, H V/ : y)' = {a € .'1TRIZll./''(a(z)) = {a(y)} o« /'(a(')) = 0}
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Dada uma álgebra relacional I, uma I-atribuição é uma função a que leva cada ele

mento de V U C a um elemento de III e cada elemento de V' U P a um subconjunto de III 
tal que se c1 -f c2 ( c1, c2 E C) então a( c1) f a( c2). 

Durante todo o restante deste capítulo vamos utilizar a notação JI ( d!) para representar 

o conjunto {d'I E IIll(dI,d,I) E JI}. 

Seja AT R[I] o conjunto de possíveis I-atribuições. O conjunto de soluções de uma 

fórmula cp na álgebra relacional I é denotado por cpI. Definimos para cada fórmula o seu 

conjunto de soluções como: 

• (x ~ y)I = {a E ATR[I]la(x) = a(y)} 

• (,x ~ y)T = {a E ATR[I]la(x) f a(y)} 

• (x ~ a)I = {a E ATR[I]la(:r) = aI} 

• (x ~ ,a)I = {a E ATR[I]la(x) f aI} 

• (x ~ c)T = {a E ATR[I]la(x) = a(c)} 

• (x ~ ,c)I = {a E ATR[I]la(x) f a(c)} 

• (x ~ C)1 = {a E ATR[I]la(x) E a(C)} 

• (x ~ ,C)I = {a E ATR[I]la(x) {/ a(C)} 

• (xfy)I = {a E ATR[I]lf1 (a(x)) = {a(y)}} 

• (xf j)I = {a E ATR[I]IJI(a(x)) = 0} 

• (x:lfy)I = {a E ATR[I]l(a(x),a(y)) E JI} 

• (xVJy)I = {a E ATR[I]IJ1 (a(x)) = {a(y)} ou JI(a(x)) = 0} 

• (x ~ X)I = {a E ATR[I]IJI(a(x)) = {y} e y E a(X)} 

• (x ~ :lf: y)T = {a E ATR[I]l(a(x),a(y)) E JI} 

• (x ~ :lf: Y)T = {a E ATR[I]l:3y E a(Y) tal que y E JI(a(x))} 

• (X~ :3f: y)I = {a E ATR[I]IVx E a(X),a(y) E JI(x)} 

• (X~ :3f: Y)I = {a E ATR[I]IVx E a(X),:ly E a(Y) tal que y E JI(x)} 

• (x ~ VJ: y)T = {a E ATR[I]IJI(a(x)) = {a(y)} ou JI(a(x)) = 0} 
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}'')' = {a c rxlqlap c a(}') t,l q- /l(a(')) - {y} '" /'(a(')) - 0}
y)' lqjVz C a(X)./''(«) = {a(y)} '" /'(') - 0}

}')' = {a € .ATRlqlvn € a(x)lly € a(}') t-l q- .f'(z) - {y} -
X n'qi

/'(z) = 0}

Da mesma forma em que na lógica definida no capítulo 2 usamos as estruturas chama-
das de f-termos para denotar subconjuntos do domínio que satisfaziam certas condições,
na lógica de features com atributos relacionais vamos definir estruturas que vamos chamar
de a-termos.

Se S e T são a-termos e ./ é uma relação, então são a-termos

e átomos

B constantes

e variáveis

conceitos primitivos

. ««ião (s u r)

. intersecção (s n r)

. complemento (=T)

. quantificação existencia] (]/ : T)

. quantificação universal (V/ : T)

Estamos supondo aqui que T e l pertencem ao conjunto dos conceitos primitivos P
Para qualquer álgebra relacional Z, uma Z-atribuição deve levar T em IZI e J. em 0.

Dada uma álgebra relacional Z e uma Z-atribuição a, chamamos de TaZ O subconjunto
de IZI denotado pelo a-termo T e definido como se segue:

. a: = {a'} se ' é átomo

. á = {a(c)} se c é co«sta«te

' .: {a(z)} se # é -riá-l
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• (x ~ VJ: Y)1 = {a E ATR[I]l:3y E a(Y) tal que JI(a(x)) = {y} ou JI(a(x)) = 0} 

• (X~ Vf : y)I = {a E ATR[I]IVx E a(X)JI(x) = {a(y)} ou JI(x) = 0} 

• (X~ VJ: Y)1 = {a E ATR[I]IVx E a(X)l:3y E a(Y) tal que JI(x) 

jI(x) = 0} 

{y} ou 

Da mesma forma em que na lógica definida no capítulo 2 usamos as estruturas chama

das de f-termos para denotar subconjuntos do domínio que satisfaziam certas condições, 

na lógica de features com atributos relacionais vamos definir estruturas que vamos chamar 

de a-termos. 

Se Se T são a-termos e J é uma relação, então são a-termos: 

• átomos 

• constantes 

• variáveis 

• conceitos primitivos 

• união (S U T) 

• intersecção (S n T) 

• complemento ( ,T) 

• quantificação existencial (3/ : T) 

• quantificação universal (V J : T) 

Estamos supondo aqui que T e .l pertencem ao conjunto dos conceitos primitivos P. 

Para qualquer álgebra relacional I, uma I-atribuição deve levar T em III e .l em 0. 

Dada uma álgebra relacional I e uma I-atribuição a, chamamos de T; o subconjunto 

de III denotado pelo a-termo T e definido como se segue: 

• a;= {aI) se a é átomo 

• cf, = {a(c)} se e é constante 

• x; = { a( x)} se x é variável 
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. oí CY(O) se C' é conceito primitivo

. (s u r):= slSU Ta!

. (s nr):= SÍn Tar

. (nr):

. (]/ : r): laa' (d, d') € /' e d' C Tala

. (v./ : r): lva' (d, d') € /r implica em d' C Tara

Para que os a-termos possam ser utilizados na lógica, alterámos a sintaxe para permitir
fórmulas do tipo X H 7', onde 7' é um a-termo e X pode ser uma variável ou variável
grande. O conjunto de soluções do novo tipo de fórmula é dado por:

(XH T)' {aC Xlzll)K Ç Tala

Dizemos que um a-termo T é consistente se Tal # g

Lema 3.2 /114an937 Um a-termo é consisÍe7}te se e só se ezisíe uma z;aHáue/ taZ ge
{a; H 7'} tem se/ração,

Em [Man931 é descrito um método para determinar a satisfatibilidade de cláusulas
relacionais. Uma cláusula é dita satisfatível se existe ema álgebra relacional Z e uma Z-
atribuição cv tal que Z e a satisfazem todas as fórmulas pertencentes à cláusula. O método
consiste em aplicar-se enquanto for possível un] conjunto de regras dc s mp/iWcação. Em
IMan931, Manandhar prova que se certas condições iniciais forem satisfeitas, o processo
de simplificação termina. Uma cláusula a qual nenhuma regra de simplificação se aplica é
dita na /arma nol'ma/. Manandhar prova ainda que uma cláusula relacional é satisfatível
se e só se ela admite unia solução na álgebra dos gratos relacionais 7?1 IMan931.

Uma cláusula relacional C'l é dita / ure dc contitos se não existe nenhuma variável aç
tal que:

. --(z H z) C a/

. {a H «, « = Z,} Ç C'/ e ' #Z,

e {z B ci,z = c2} C C'/ e c1 7é c2

B {aç = a,a = --C} Ç C'/, onde O € 4 U C U P
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• C! = a(C) se C é conceito primitivo 

• (S u T)I = sr u yr 
O' O' O' 

• (S n T)r = sr n rr a a a 

• (,T); = III - T.; 

• (3J: T)~ = {d E IIll:ld': (d, d') E JI e d' E TJ} 

• (V J : T); = { d E III IV d' : ( d, d') E JI implica em d' E T.;} 

Para que os a-termos possam ser utilizados na lógica, alteramos a sintaxe para permitir 

fórmulas do tipo X ~ T, onde T é um a-termo e X pode ser urna variável ou variável 

grande. O conjunto de soluções do novo tipo de fórmula é dado por: 

(X~ T)T = {a E ATR[I]IX: Ç T.;} 

Dizemos que um a-termo T é consistente se T.; f- 0. 

Lema 3.2 [Man93} Um a-termo é consistente se e só se existe uma variável x tal que 

{ x ~ T} tem sol'Ução. 

Em [Man93] é descrito um método para determinar a satisfatibilidade de cláusulas 

relacionais. Uma cláusula é dita satisfatível se existe ema álgebra relacional I e urna I
atribuição a tal que I e a satisfazem todas as fórmulas pertencentes à cláusula. O método 

consiste em aplicar-se enquanto for possível um conjunto de regras de simplificação. Em 

[Man93], Manandhar prova que se certas condições iniciais forem satisfeitas, o processo 

de simplificação termina. Uma cláusula a qual nenhuma regra de simplificação se aplica é 

dita na forma normal. Manandhar prova ainda que uma cláusula relacional é satisfatível 

se e só se ela admite uma solução na álgebra dos grafos relacionais R [Man93) . 

Uma cláusula relacional Cl é dita livre de conflitos se não existe nenhuma variável x 

tal que: 

• ,(x ~ x) E Cl 

• {x~a,x~b}ÇCleaf-b 

• { X ~ C1 , X ~ C2} Ç C l e C1 -:/- C2 

• {x ~ C,x ~ ,C} Ç Cl, onde CE A UC U P 
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. {z/y,a H a} Ç C'/

. {z]/y, g H a} Ç C'/

. {a/g/,a/ T} ç C'/

. {z]/g/,z/ T} ç a/

e z H l C C'/

Na seção 2.4 mostramos que se uma cláusula de features é satisfatível, então ela tem
uma solução na álgebra dos gratos de features .F. Da mesma forma: o teorema 3.5 e o
ema 3.3 afirmam que quando uma cláusula relacional é satisfatível, ela tem uma solução
na álgebra dos gratos relacionais 7Z.

Dada uma cláusula relacional, vamos definir as seguintes funções auxiliares

Seja --} a relação binária entre as variáveis que ocorrem em C'Z dada por # --} y se #./y
ou z]/y ocorrem en) a/ e seja --,' o fecho transitivo e reflexivo de --'.

con(.,a/) = {k C C/lk C {y H c, y/,,y]./,} e , --»' y}

c se # H c C O'/

caso contrár o

Ralo'/l é obtida a aprtir de C/ substituindo toda fórmula #]/y que ocorre em (71 por
#/y e retirando cada fórmula da forma z = c de C'l e substituindo todas as ocorrências
de # por c

Lema 3.3 [Man931 Seja CI uma cláusula retaciol al na forma Ttomnal e liul'e de conltitos.
Então a .função cx de$nida abaixo é Bula solução de Ct em 'R,.

a(') = ({(a), RGI«n(z, a/)))

a(z) 'e « H c C C'/
(., 0)c«o co"t,á,{.

a(C') a(z)l, = C' C aZ}

a(X) a(a)l« = X C C'/}

Teorema 3.5 fMa?t931 [Jma c]áusu]a relacional na forma nomnal é satisfatíuel se e se
mente se ela é tigre de contitos.
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• {xfy,x ~ a} Ç Cl 

• {x3Jy,x~a}ÇCl 

• {xfy,xf i} Ç Cl 

• {x3fy, xf j} Ç Cl 

• X~ l_ E Cl 

Na seção 2.4 mostramos que se uma cláusula de features é satisfatível, então ela tem 

uma solução na álgebra dos grafos de features :F. Da mesma forma, o teorema 3.5 e o 

lema 3.3 afirmam que quando uma cláusula relacional é satisfatível, ela tem uma solução 

na álgebra dos grafos relacionais 7?... 

Dada uma cláusula relacional, vamos definir as seguintes funções auxiliares: 

Seja - a relação binária entre as variáveis que ocorrem em Cl dada por x - y se xfy 

ou x3fy ocorrem em Cl e seja-• o fecho transitivo e reflexivo de-· 

con(x,Cl) = {k E Cllk E {y ~ c,yfz,y3fz} ex-• y} 

{ 
e se x ~ e E Cl 

ç ( x) = x caso contrário 

RG[Cl] é obtida a aprtir de Cl substituindo toda fórmula x3f y que ocorre em Cl por 

xf y e retirando cada fórmula da forma x ~ e de Cl e substituindo todas as ocorrências 

de x por e. 

Lema 3.3 [Man93} Seja Cl uma cláusula relacional na forma normal e livre de conflitos. 

Então a função a definida abaixo é uma solução de Cl em 1?... 

a(x) = (ç(x), RG[con(x, Cl)]) 

_ { a(x) se x ~ e E Cl 
a(c) - (e, 0)caso contrário 

a(C) = {a(x)lx ~ e E Cl} 

a(X) = {a(x)lx ~ X E C/} 

Teorema 3.5 [Man93} lima clá1tsula relacional na forma normal é satisfatívcl se e so

mente se ela é livre de conflitos. 
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Prova

Seja C'/ uma cláusula na forma normal. Se a/ não é livre de conflitos, então é fácil
verificar que não existe uma álgebra relacional Z e uma Z-atribuição a tal que a seja
solução de a/ em Z. Por outro lado, se C'/ é livre de conflitos, então o lema 3.3 mostra
que C/ é satisfatível. u

Teorema 3.6 0 proa/ema de ueriWcar a consÍsféncia de wm a-termo é decÍdlbe/

Não se sabe ainda se o problema de decidir a consistência de um a-termo é PESPACO-
completo. Mas todo termo da linguagem .4.CC descrita em ISSS911 possui um a-termo
equivalente e o problema de decidir a consistência de uin termo da linguagem .4,CC é
PESPACO-completo ISSS911. Portanto o problema de decidir a consistência de um a-
termo é no mínimo PESPACO-difícil.

3.2.2 Lógica de features com valores conjuntos

Nesta seção vamos mostrar como a lógica de features com atributos relacionais pode ser
estendida a uma lógica que admite valores conjuntos.

Para isso vamos primeiro estender a definição dos a-termos para termos que possam
denotar atributos com valores conjuntos, que vamos chamar de s-lermos.

Um s-termo pode ser um a-termo ou ter a forma ./' : {TI , T2, ''', Tn}, onde Ti , T2, '--, Tn
são s-termos.

Dada uma álgebra relaciona] Z e uma Z-atribuição a, o conjunto denota(]o por um
s-termo da forma acima é dado por

(./' : {TI,T2,''-, Tn}):l =Íd C IZll/'(a) = {d-,..., d.} e d- C Tl:,..., d. C Tn:}

Uma fórmula da lógica de features com valores conjuntos é uma fórmula da lógica
de features com atributos relacionais onde no lugar de a-termos aparecem s-termos ou
tem uma das seguintes formas: (como anteriormente, X é unia variável ou uma variável
grande)

8 3 F3 ./' : {Z]) a2, .-.) Zn}

8 z ns zi U z2 U...U z,.
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Prova: 

Seja Cl uma cláusula na forma normal. Se Cl não é livre de conflitos, então é fácil 

verificar que não existe uma álgebra relacional I e uma I-atribuição a tal que a seja 

solução de Cl em I. Por outro lado, se Cl é livre de conflitos, então o lema 3.3 mostra 

que Cl é satisfatível. D 

Teorema 3.6 O problema de verificar a consistência de um a-termo é decidível. 

Não se sabe ainda se o problema de decidir a consistência de um a-termo é PESPACO

completo. Mas todo termo da linguagem A.CC descrita em [SSS91] possui um a-termo 

equivalente e o problema de decidir a consistência de um termo da linguagem A.CC é 

PESPACO-completo [SSS91]. Portanto o problema de decidir a consistência de um a

termo é no mínimo PESPACO-difícil. 

3.2.2 Lógica de features com valores conjuntos 

Nesta seção vamos mostrar como a lógica de features com atributos relacionais pode ser 

estendida a uma lógica que admite valores conjuntos. 

Para isso vamos primeiro estender a definição dos a-termos para termos que possam 

denotar atributos com valores conjuntos, que vamos chamar de s-termos. 

Ums-termo pode ser um a-termo ou ter a forma J : {T1, T2, ... , Tn}, onde T1, T2, ... , Ti, 
são s-termos. 

Dada uma álgebra relacional I e uma I-atribuição a, o conjunto denotado por um 

s-termo da forma acima é dado por : 

Uma fórmula da lógica de features com valores conjuntos é uma fórmula da lógica 

de features com atributos relacionais onde no lugar de a-termos aparecem s-termos ou 

tem uma das seguintes formas: (como anteriormente, X é uma variável ou uma variável 

grande) 

• X ~ X1 LJ X2 LJ ... LJ Xn 
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n : é, onde é é uma lista de variáveis

{z,b,...,z}
{n,7 , ..., n}

. X u2./':n

e X aZ / : n : é, onde é é uma lista de variáveis

Uma c/áusula com t;a/ares conjuntos é um conjunto finito de fórmulas como acima,
denotando sua conjunção.

Seja Z uma álgebra relacional e seja .4rxlq o conjunto de Z-atribuições
de soluções das fórmulas acima é dado por:

O conjunto

.(, a/:{.-,«,,...,«.})' =Ía € r lql/l(a(z)) çÍ'-("-),'-(',),...,'-('«)}}

. (, u,-U«,U u ..y = {a c .ATRlzlla(,) ) p"' 'Zg«m {}

. (a uà .f : n : é)' = {a C .4rXlqll/r(a(z))1 2 " ' V"i C é a(3i) C ./''(a(a))}

. (, ~ /

.(X H/

. (g H n/

. (X H -./
(Tn):}

{TI,T2,-'',Tn})' = {a C Á lql/r(a(z)) Ç(T]):lU(T2):lU U (Tn):}

{n,7, , Tnly = {a c .4ralqlv= € a(x) ./''(=) Ç(Ti): U(Ta): U
U

{T],T2,''',Tn})' =Ía c rRlzll/'(a(')) gl(Ti):l U(Ta):l U... u(Z):l}
{Ti,Ta,''',Tnly = {a C 4 jqjV, C a(X)/'(") gl(T]):lU(T2):lU...U

. (xu2:/:n)'=Íac r lqlv.ca(x)1/'(')1 2:"}

.(Xe?/:n:é)'= {aC RlqjV,Ca(X)l.f'(z)l ?" 'V'iC éa(zi)C/'(z)}

Seguindo o mesmo procedimento usado para a lógica de features com atributos rela-
cionais, Manandhar IMan931 apresenta um conjunto de regras para simplificar cláusulas
com valores conjuntos transformando-as numa forma normal de onde uma solução pode
ser extraída facilmente.

Dada uma cláusula com valores conjuntos C'/ na forma normal, dizemos que ela é J t;re
de c07i#ítos se não existe nenhuma variável ]ç em O/ tal que:
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• x ~2 J : n : </>, onde </> é uma lista de variáveis 

•X~ f: {T1,T2, ... ,Tn} 

• X~ -.J: {T1, T2, ... , Tn} 

• X ~2 f: n 

• X ~2 J: n : </>, onde </> é uma lista de variáveis 

Uma cláusula com valores conjuntos é um conjunto finito de fórmulas como acima, 

denotando sua conjunção. 

Seja I uma álgebra relacional e seja AT R[I] o conjunto de X-atribuições. O conjunto 

de soluções das fórmulas acima é dado por: 

• ( X ~ J : { x 1 , x 2, ... , x n} )7 = { a E AT R[I] 1 JI ( a( x)) Ç { a( xi), a ( x 2), ... , a( x n)} } 

• (x ~ X1 U X2 U ... U xnf = {a E ATR[I]la(x) = a(xi) para algum i} 

• (x ~2 J: n: </>)1 = {a E ATR[I]IIJI(a(x))l 2 n e \/xi E</> a(xi) E JI(a(x))} 

• (x ~ f: {T1,T2,, .. ,Tn})1 = {a E ATR[I]IJ1 (a(x)) Ç (T1); U (T2); U ... U (Tn);} 

• (X ~ f : {T1, T2, ... , T11 } )1 = { a E AT R[I]IVx E a(X) jI(x) Ç (Ti); U (T2); U ... U 

(Tn)D 

• (x ~ -.J: {T1,T2, .. ,,Tn})1 = {a E ATR[I]lf1 (a(x)) <l, (T1); U (T2); U .. . U (Tn)D 

•(X~ -.J: {T1,T2,, ,., Tn})1 = {a E ATR[I]IVx E a(X)J1 (x) <l, (T1);U(T2);U ... U 

(Tn);} 

• (X ~2 J: n)1 = {a E ATR[I]IVx E a(X) IJI(x)l 2 n} 

• (X ~2 J: n: </>)1 = {a E ATR[I]IVx E a(X) IJI(x)l 2 n e \/xi E </>a(xi) E JI(x)} 

Seguindo o mesmo procedimento usado para a lógica de features com atributos rela

cionais, Manandhar [Man93] apresenta um conjunto de regras para simplificar cláusulas 

com valores conjuntos transformando-as numa forma normal de onde uma solução pode 

ser extraída facilmente. 

Dada uma cláusula com valores conjuntos C/ na forma normal, dizemos que ela é livre 

de conflitos se não existe nenhuma variável x em Cl tal que: 
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1. --(a = z) C C'/

2. {z H a,z = Z)} Ç C'/ e a # b

3. {z H cl,a H c2} Ç: C'/ e cl 7é c2

4. {a H a, z H -.a} Ç C'/, onde C c

5. {z./'g/,z H a} Ç C'/

6. {z]/y, aç = a} Ç O/

7. {n/g/,z/ T} Ç; 0'/

8. {z]/y,a/ 'r} Ç C'/

9. z H .L C C'/

lO. {aç H a,a =/ : {zi,...,z.}} Ç C'/

1 1. 3 u? / : n : é C C'/ tal que alguma variável g/ aparece ma

12. {z u2 ./' : n : é,za/ : {zi,...,a".}} C C'/ tal que n > m

13. {z a? ./' : n : Ó, #/y} Ç O/ tal que n > l

Lema 3.4 Sega C'/ uma c/áusw/a com t;a/ares c07Üu7ztos na /arma z&olma/ e /{ul'e de
contitos. Sejam as funções aKliliares ( e col\ como de$1\idas no lema 3.3 e a ful\ção
Xa'lC'/l = E, onde E á oZ)tido de C'/;

1. Substituindo cadafórmula de C! daforma= çs .f : 4.=',...,=n\ por=J=t,=.fa',...,=J=«

2. Substituindo cada fórmula da forma =aJ'U por =fU

9. Removendo cada fórmula da .forma = NN c e substituindo cada ocos'ência de = pote

Então a .função a de$Ttida abaixo é uma solução de CI lla álgebra dos gratos relacionais
/c.

a(a) (,), RG'l«n(,, C'Z)j)

a(«) .e * = (c) € a/
(c,@) caso contrário

ÁucuP

is de uma vez em 4ni l
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1. ,( x ~ x) E e z 
2. {x ~ a, x ~ b} Ç Cl e a=/:- b 

4. {x ~ C,x ~ ,C} Ç Cl, onde CE A UC U P 

5. {xfy,x ~ a} Ç Cl 

6. {x3fy, x ~ a} Ç Cl 

7. {xfy, xf j} Ç Cl 

8. {x3fy, xf j} Ç Cl 

9. x ~ .l E Cl 

10. {x ~ a,x ~ f: {xi, .. ,,xn}} Ç Cl 

11. x ~2: f : n : </> E Cl tal que alguma variável y aparece mais de uma vez em </> 

12. {x ~2: f: n: </>,x ~ J: {x 1 , ... ,x,,,}} Ç Cl tal que n > m 

13. {x ~2: J : n: </>,xfy} Ç Cl tal que n > 1 

Lema 3.4 Seja Cl uma cláusula com valores conjuntos na forma normal e livre de 

conflitos. Sejam as funções auxiliares f,, e con como definidas no lema 3.3 e a função 

RG'[Cl] = E, onde E é obtido de Cl: 

1. SubstituindocadafórmuladeCl daformax ~ f: {x 1 , ... ,x,i} porxfx1,xfx2, ... ,xfxn 

2. Substituindo cada fórmula da forma x:Jf y por xf y 

3. Removendo cada fórmula da forma x ~ e e substituindo cada ocorrência de x por e 

Então a função a definida abaixo é uma solução de C l na álgebra dos grafos relacionais 

R. 

a(x) = (f,,(x), RG'[con(x, Cl)]) 

{ 
a(x)sex~(c)ECl 

a( e) = ( e, 0) caso contrário 
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a(C') a(,)I' H C' C C'/}

a(X) a(,)l, H X C C'Z}

'[:eorema 3.7 fMan93] Uma cláusula com valores conjuntos Ca na forma norma! tem
solução se e somente se ela é livre de contitos.

Lema 3.5 Um s-termo T é consistente se e somente se ez ste ma uaHáue/ 3 taZ gele a
c/áusu/a { H 7'} á satis/atúe/.

Teorema 3.8 0 proa/ema de decidir a consistência de tzm s-termo é decidi'ueZ.

Em IMan941 é acrescentada aos s-termos a possibilidade de se lidar com operações
sobre conjuntos como união, intersecção, inclusão e disjunção (desigualdade).
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a(C) = {a(x)lx ~ e E Cl} 

a(X) = {a(x)lx ~ X E Cl} 

Teorema 3. 7 [Man93} Uma cláusula com valores conjuntos [,3 na forma normal tem 

solução se e somente se ela é livre de conflitos. 

Lema 3.5 Um s-termo T é consistente se e somente se existe uma variável x tal que a 

cláusula { x ~ T} é satisfatível. 

Teorema 3.8 O problema de decidir a consistência de um s-termo é decidível. 

Em [Man94] é acrescentada aos s-termos a possibilidade de se lidar com operações 

sobre conjuntos como união, intersecção, inclusão e disjunção ( desigualdade). 



Capítulo 4

A linguagem LIDE

Neste capítulo vamos descrever uma lógica baseada em estruturas semelhantes às estru-
turas de features, que foi desenvolvida no campo da programação ein lógica. Vamos des-
crever essas estruturas, chamadas de d,-termos, juntamente com um cálculo para dedução
nesta lógica, chamado de V,-cá/cu/o. Em seguida apresentaremos uma linguagem para
programação em lógica, a linguagem LIFE, que implemente essa lógica. O capítulo se
encerra com uma breve comparação entre a linguagem LIFE e algumas outras linguagens
que implementam lógicas como a de estruturas de features.

4.1 Motivação

Uma das principais motivações para o desenvolvimento de linguagens de programação
em lógica que se utilizam de estruturas de dados semelhantes às estruturas de features
foi a constatação de que os termos de primeira ordem do PROLOG que estavam sendo
utilizados para estruturar o domínio em aplicações envolvendo bancos de dados tinllam
restrições indesejáveis e nem sempre apresentavam o comportamento esperado.

Termos de primeira ordem em PROLOG são definidos da maneira usual da lógica de
primeira ordem, isto é, dados os conjuntos y de variáveis (infinito e enumerável) e / de
símbolos de função, cada um com um número natural associado, sua aridade, um termo
de primeira ordem é da forma:

. /(t., t,, t«) onde / € .F e íl , t2, , Z. são termos de primeira ordem
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Uma constante é um símbolo de função de aridade 0

Apesar de os termos de primeira ordem do PROLOG que não são variáveis serem
interpretados como constantes ou funções, essas funções nunca são calculadas. Ao invés
disso, elas são usadas operacionalmente como construtores de tipos que organizam os
dados como por exemplo em aplicações em bancos de dados IAKN861.

Assim, termos de primeira ordem que aparecem no PROLOG comportam-se como
os registros (recorda) das linguagens de programação, onde cada argumento tem uma
interpretação dada pelo programador. Um termo como pessoa(X, y, Z) pode ser visto
como um registro com três campos, onde o primeiro é o nome, o segundo é a data de
nascimento e o terceiro o sexo. A interpretação do termo como um construtor é que ele
denota o conjunto (ou tipo) de todos os registros que são pessoas no banco de dados.
Um subtipo do tipo pessoa poderia ser pessoa(nome(X, X), y, Z), o conjunto de todas as
pessoas cujo primeiro nome é igual ao segundo, ou pessoa(X, y, masca/áno), o conjunto
de todas as pessoas do sexo masculino IAKN861.

Como foi visto na seção 1 .4.1 , a utilização de termos de primeira ordem, originalmente
interpretados como funções, como registros apresenta algumas limitações. A principal
limitação está no fato de que os símbolos de função têm uma aridade fixa e que cada
subtermo tem sua posição também fixa. Assim, o usuário deve se lembrar sempre que
o primeiro argumento de pessoa(X, y, Z) representa o nome e assim por diante. Mesmo
que em determinada parte do programa só Ihe interesse o nome da pessoa, o termo pessoa
deverá aparecer sempre com três argumentos. E se em alguma outra parte for necessária,
a utilização de mais um argumento (por exemplo RG), esse argumento deverá ser acres-
centado em todas as instâncias de pessoa, mesmo sendo inútil em todas as outras partes
do programa.

Uma outra limitação aparece quando se pensa nos termos de primeira ordem como
sendo construtores de tipos. O inconveniente está no fato de que em PROLOG qualquer
tentativa de unificação entre dois termos cujos funtores sejam diferentes falha. Assim,
se no banco de dados temos dados relativos a pessoas e estudantes e uma entrada como
estudante(nome(.jogo, s{/ua), X, masca/ino) e queremos encontrar uma p'ss'' cujo sobre-
nome seja situa, não podemos usar a cllave pessoa(nome(X, s{/ua), y, Z), pois a unificação
entre pessoa e estudante em PROLOG é impossível, apesar de estudante ser um subtipo
de pessoa.

Os Ü -- termos que definiremos a seguir eliminam estes inconvenientes, fornecendo uma
estrutura de dados bem mais adequada para a maioria das aplicações da programação em
lógica.
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4.2 O @-cálculo de ATt-Kaci

A estrutura de dados utilizada por Ait-Kaci, chamada de @-termo é basicamente uma
estrutura de features com tipos como foi definido no capítulo 3.1.

Sintaticamente, um Ú-termo consiste em IAl<N861

1. Uma raiz, que é um tipo e denota uma classe de objetos

2. Nomes de features, que podem ser vistos como nomes de campos de registros, asso-
ciados aos @-termos. Cada nome de feature denota uma função do tipo da raiz no
tipo denotado pelo sub-V,-termo.

3 Co-referências entre caminhos (sequências de nomes de features) indicando que a
composição das funções correspondentes deve denotar a mesma função.

Um exemplo de @-termo é

pessoa(i.d => nome;
nasc => data(di.a

mes
ano

paí :> pessoa)

:> inteiro;
:> nome.mes;
:> inteiro);

Neste caso, o símbolo da raiz é pessoa e o d'-termo tem três sub-@-termos identificados
pelas features i.d, nasc e pai.

Ao descrever um @-termo, Ait-Kaci utiliza uma notação como a do PROLOG, em que
variáveis são representadas por identificadores com letras maiúsculas. As variáveis servem
para fazer a co-referência entre partes dos @-termos.

No d,-termo

pessoa(i.d => nome(primei.ro => string;
sobrenome => X: stri.ng);

pai:> pessoa(id => nome(sobrenome => X)))
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3. Co-referências entre caminhos (seqüências de nomes de features) indicando que a 

composição das funções correspondentes deve denotar a mesma função. 

Um exemplo de 1µ-termo é: 

pessoa(id => nome; 
nasc => data(dia => inteiro; 

roes=> nome_mes; 
ano=> inteiro); 

pai => pessoa) 

Neste caso, o símbolo da raiz é pessoa e o 1p-termo tem três sub-'lj;-termos identificados 

pelas features id, nasc e pai. 

Ao descrever um 'lj;-termo, Ai't-Kaci utiliza uma notação como a do PROLOG, em que 

variáveis são representadas por identificadores com letras maiúsculas. As variáveis servem 

para fazer a co-referência entre partes dos 'lj;-termos. 

No 'lj; -termo 

pessoa(id => nome(primeiro => string; 
sobrenome => X: string); 

pai=> pessoa(id => nome(sobrenome => X))) 
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a variável X indica que os sub-Ú-termos denotados pelos caminhos id => sobrenome
e pai=> id => sobrenome devem ser os mesmos.

Para que um Ú-termo seja considerado bem /armado, unia mesma variável não pode
ser usada para denotar objetos de tipos diferentes. Assim sendo, pudemos omitir uma das
declarações de tipos no V'-termo acima. Como convenção, em cada @-termo, cada variável
aparece seguida da especificação de tipo apenas uma vez.

O fato de não ser necessário repetir a$ especificações de tipos permite dehnições cíclicas
como:

pessoa(i.d => nome;

pai. :> X: pessoa(fi.Iho => pessoa(pai :> X)))

O conjunto dos tipos é parcialmente ordenado de acordo com uma hierarquia, como na
seção 3.1.2, contendo dois elementos especiais: um elemento maximal T e um elemento
minimal 1. Cada tipo denota um conjunto de elementos e a ordenação corresponde à
inclusão de conjuntos. O elemento maximal T denota o conjunto de todos os objetos
possíveis - o universo - e pode ser omitido nos @-termos. Sempre que o tipo não aparecer
explícito num @-termo ele deve ser interpretado como sendo o universo. No d'-termo
abaixo o tipo de id, id :> sobrenome e pai :> id :> sobrenome é T

pessoa(id => (primeiro :> stri.ng;
sobrenome => X);

pai. => pessoa(id => nome(sobrenome :> X)))

O elemento minimal l deve ser interpretado como o conjunto vazio Assim, l como
valor de uma feature implica que não há nenhum objeto possível para aquele atributo,
fazendo com que qualquer @-termo contendo un] sub-@-termo de tipo l possa ser identi-
ficado com l

Vamos agora definir formalmente os V,-termos introduzidos acima, de acordo com
IAKN86j. Sejam os conjuntos y de variáveis, .F de features e 7' de tipos ordenados
parcialmente pela relação <.

O doma'nÍo de um Ú-termo é um conjunto regular de sequências finitas (possivelmente
vazias) de features fechado sob a operação de prefixação-
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a variável X indica que os sub-lfa-termos denotados pelos caminhos id => sobrenome 

e pai => id => sobrenome devem ser os mesmos. 

Para que um 'ljJ-termo seja considerado bem formado, uma mesma variável não pode 

ser usada para denotar objetos de tipos diferentes. Assim sendo, pudemos omitir uma das 

declarações de tipos no lfa-termo acima. Como convenção, em cada VJ-termo, cada variável 

aparece seguida da especificação de tipo apenas uma vez. 

O fato de não ser necessário repetir as especificações de tipos permite definições cíclicas 

como: 

pessoa(id => nome; 
pai=> X: pessoa(filho => pessoa(pai => X))) 

O conjunto dos tipos é parcialmente ordenado de acordo com uma hierarquia, como na 

seção 3.1.2, contendo dois elementos especiais: um elemento maximal T e um elemento 

minimal ..L. Cada tipo denota um conjunto de elementos e a ordenação corresponde à 

inclusão de conjuntos. O elemento maximal T denota o conjunto de todos os objetos 

possíveis - o universo - e pode ser omitido nos lfa-termos. Sempre que o tipo não aparecer 

explícito num lfa-termo ele deve ser interpretado como sendo o universo. No lfa-termo 

abaixo o tipo de id, id => sobrenome e pai => id => sobrenome é T. 

pessoa(id => (primeiro=> string; 
sobrenome=> X); 

pai=> pessoa(id => nome(sobrenome => X))) 

O elemento minimal ..L deve ser interpretado como o conjunto vazio. Assim, ..L como 

valor de uma feature implica que não há nenhum objeto possível para aquele atributo, 

fazendo com que qualquer ip-termo contendo um sub-ip-termo de tipo ..L possa ser identi

ficado com ..L. 

Vamos agora definir formalmente os lfa-termos introduzidos acima, de acordo com 

[AKN86). Sejam os conjuntos V de variáveis, :F de features e T de tipos ordenados 

parcialmente pela relação ~. 

O domínio de um lfa-termo é um conjunto regular de seqüências finitas (possivelmente 

vazias) de features fechado sob a operação de prefixação. 
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Uma relação de co-referência é uma relação de equivalência entre elementos do domínio
de um Ú-termo que é invariante para a operação de concatenação à direita. Assim, se dois
caminhos (sequências de features) p e q são relacionados por co'referência, para qualquer
caminho I', se pr pertence ao domínio, então qr também pertence e pr e qr são co-referentes
(relacionados por co-referência) .

Um @-termo é definido por uma tripla < A, x, V' >, onde A é o seu domínio, H uma
relação de co-referência entre elementos de zS e V' uma função que dada uma classe de co-
referência de A/K devolve um tipo. A função d' assume o valor T para todos os caminhos
que não pertencem a 6..

Um @-termo é representado na forma

s(./: => t., /2 '> :', , /n => *«),

onde s C 7, .Ê C .F e os t{ são V,-Lenhos

Variáveis aparecem para fazer co-referência entre partes do termo

s(/l =>t., , Ji ='> X \ t{. ...,fi => X \ ti. .,/n => t.)

De acordo com a ordenação parcial do conjunto de tipos 7, definimos a relação de sw-
bord nação de «,-termos de modo a manter a interpretação da subordinação como inclusão
de conjuntos. Dizemos que ti é subordinado a t2 (tl E t2) se a raiz de tl é um subtipo
da raiz de t2, todas as features que aparecem em t2 também aparecem em ti com valores
que são subordinados aos valores correspondentes em t2 e todas as co-referências de t2
também são co-referências de tl.

Formalmente, se {i =< AI,HI,@l > e t2 =< a.2,H2,@2 >, li é subordinado a ta se
Zi = 1 ou

A2 Ç zXi;

K2 Ç Hi e

para todo caminho p, V,l(p) $ V,2(p)

Convém ressaltar aqui que a definição de subordinação de Ú-termos coincide com as
definições de subordinação dadas nos capítulos anteriores.

Se ti é subordinado a t2 dizemos que tl é mais especz$co que Z2, ou que t2 é mais gera/
do que ti.

Se a hierarquia de tipos é tal que para quaisquer dois tipos existe sempre um maior
limite inferior, isto é, um único sub-tipo mais geral, então para quaisquer dois @-termos
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Uma relação de co-referência é uma relação de equivalência entre elementos do domínio 

de um '1/J-termo que é invariante para a operação de concatenação à direita. Assim, se dois 

caminhos (seqüências de features) p e q são relacionados por co-referência, para qualquer 

caminho r, se pr pertence ao domínio, então qr também pertence e pr e qr são co-referentes 

(relacionados por co-referência). 

Um '1/J-termo é definido por uma tripla < !::. , K, '1jJ >, onde!::. é o seu domínio, K uma 

relação de co-referência entre elementos de 6 e '1/J uma função que dada uma classe de co

referência de!::. / K devolve um tipo . A função '1/J assume o valor T para todos os caminhos 

que não pertencem a !::.. 

Um '1/J-termo é representado na forma: 

onde s E T, J; E :F e os ti são '1/J-termos. 

Variáveis aparecem para fazer co-referência entre partes do termo: 

De acordo com a ordenação parcial do conjunto de tipos T, definimos a relação de su

bordinação de '1/J -termos de modo a manter a interpretação da subordinação como inclusão 

de conjuntos. Dizemos que t 1 é subordinado a t 2 (t 1 Ç t2 ) se a raiz de t 1 é um subtipo 

da raiz de t 2 , todas as features que aparecem em t2 também aparecem em t1 com valores 

que são subordinados aos valores correspondentes em t 2 e todas as co-referências de t2 

também são co-referências de t 1 • 

Formalmente, se t 1 =< Í::. 1 ,K1 ,'1/J1 > e t2 =< 6 2 ,K2,1P2 >, t 1 é subordinado a t 2 se 

t1 = .l ou : 

Í::.2 ç 61; 

K2 Ç Kt e 

- para todo caminho p, 1P1 (p) :S 1P2(p) . 

Convém ressaltar aqui que a definição de subordinação de 1p-termos coincide com as 

definições de subordinação dadas nos capítulos anteriores. 

Se t 1 é subordinado a t2 dizemos que t 1 é mais específico que t 2 , ou que t2 é mais geral 

do que t1. 

Se a hierarquia de tipos é tal que para quaisquer dois tipos existe sempre um maior 

limite inferior, isto é, um único sub-tipo mais geral, então para quaisquer dois '1/J- termos 
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também existe um único V,-termo mais geral subordinado aos dois IAKN861. O mesmo
vale para o menor limite superior.

A figura 4.1 mostra uma hierarquia de tipos

T
pessoa bruxa monarca

adulto crianca rainha

adolescente rainha.ma

Figura 4.1 : Exemplo de hierarquia de tipos

Vamos chamar a operação de encontrar o maior limite inferior de dois V'-termos de
tzni@cação de V,-termos e a operação de encontrar o menor limite superior de dois V,-termos
de venera/izaçâo de V,-termos.

Sejam os V,-termos

criança(conhece=> X : pessoa(conhece:> rainha;
odeia=> Y: monarca);

odes.a=> criança(conhece=> Y;
gosta=> rainha.ma);

gosta=> X)
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também existe um único 1/>-termo mais geral subordinado aos dois [AKN86]. O mesmo 

vale para o menor limite superior. 

A figura 4.1 mostra uma hierarquia de tipos. 

T 

pessoa bruxa monarca 

adulto cnanca rainha 

adolescente rainha_ma 

_l_ 

Figura 4.1: Exemplo de hierarquia de tipos 

Vamos chamar a operação de encontrar o maior limite inferior de dois 1/>-termos de 

unificação de 1/>-termos e a operação de encontrar o menor limite superior de dois 1/>-termos 

de generalização de 1/,-termos. 

Sejam os 1/>-termos: 

crianca(conhece=> X: pessoa(conhece=> rainha; 
odeia=> Y: monarca); 

odeia=> crianca(conhece=> Y; 
gosta=> rainha_rna); 

gosta=> X) 
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adulto(conhece=> adulto(conhece=> bruxa) ;
odeia=> pessoa(conhece:> X: monarca;

gosta=> X))

O resultado da unificação (maior limite inferior) dos dois V'-termos é

ado].escente(conhece=> X : adulto(conhece=> rainha.ma;
odeia=> Y: rainha.ma);

odeia=> cri.anca(conhece=> Y;
gosta=> Y);

gosta=> X)

E o resultado da generalização (menor limite superior) é

pessoa(conhece:> pessoa;
odes.a=> pessoa(conhece:> monarca;

gosta=> monarca))

Para ver a relação entre unificação de @-termos e unificação de termos de primeira
ordem como na seção 1.3, vamos ver como um termo de primeira ordem pode ser visto
como um V,-termo. O conjunto de tipos considerados na lógica vista na seção 1.2 cor-
responde ao conjunto de funtores, sendo que todos eles são incomparáveis e portanto a
unificação de termos com funtores diferentes não é possível. Cada função de aridade n
tem as suas features rotuladas por números naturais em seqüência de l até n. Um termo
/(tl, ...,t.) corresponde a um d'-termo /(l => ti,...,n => Z«). Além disso, as variáveis
podem aparecer apenas com tipo T e na posição de argumento.

Vamos agora mostrar um algoritmo, dado em IAKN861 que dados dois V,-termos e
um conjunto de tipos estruturado como um gemi-reticulado inferior (para cada dois tipos
existe um único maior limite inferior), devolve o @-termo mais geral que é subordinado
aos dois dados. O algoritmo é essencial para que os @-termos possam ser integrados à
programação em lógica.
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adulto(conhece=> adulto(conhece=> bruxa); 
odeia=> pessoa(conhece=> X: monarca; 

gosta=> X)) 

O resultado da unificação (maior limite inferior) dos dois 1/J-termos é: 

adolescente(conhece=> X: adulto(conhece=> rainha_ma; 
odeia=> Y: rainha_ma); 

odeia=> crianca(conhece=> Y; 
gosta=> Y); 

gosta=> X) 

E o resultado da generalização (menor limite superior) é: 

pessoa(conhece=> pessoa; 
odeia=> pessoa(conhece=> monarca; 

gosta=> monarca)) 
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Para ver a relação entre unificação de 1j,-termos e unificação de termos de primeira 

ordem como na seção 1.3, vamos ver como um termo de primeira ordem pode ser visto 

como um 1j,-termo. O conjunto de tipos considerados na lógica vista na seção 1.2 cor

responde ao conjunto de funtores, sendo que todos eles são incomparáveis e portanto a 

unificação de termos com funtores diferentes não é possível. Cada função de aridade n 

tem as suas features rotuladas por números naturais em seqüência de 1 até n. Um termo 

J(ti, .. . , tn) corresponde a um l/J-termo f(l => ti, ... , n => tn). Além disso, as variáveis 

podem aparecer apenas com tipo T e na posição de argumento. 

Vamos agora mostrar um algoritmo, dado em [AKN86) que dados dois 1/J-termos e 

um conjunto de tipos estruturado como um semi-reticulado inferior (para cada dois tipos 

existe um único maior limite inferior), devolve o 1/J-termo mais geral que é subordinado 

aos dois dados. O algoritmo é essencial para que os 1/J-termos possam ser integrados à 

programação em lógica. 
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O algoritmo utiliza a seguinte estrutura de dados para representar um Ú-termo

termo = record

subtermos
co -- referencia

simZ)o /o.t;ariauel;
simbotolipo;
con.junto de pares < /sature, tern7zo >;
termo

end

Cada registro é identificado pelo seu campo id, que representa uma variável. Para isso,
estamos supondo que cada d,-termo aparece com uma variável associada. E fácil verificar
que, dados dois d,-termos s e t, podemos renomear as variáveis existentes e acrescentar
novas de modo que cada sub-@-termo seja precedido por uma variável e os conjuntos de
variáveis de s e t sejam disjuntor.

Sejam os d'-termos que devem ser unificados

S = XO : SO(/] => Xi : Si,./b => X2 : S2, ..., /n -> X« : S«)

t.(g, => b : ti,g2 -> y2 : :',''.,g. => ym : t.)

onde se e tO são tipos, Xo,..., X., Yo,..., }/m são variáveis, /l,..., /n, gl , ..., g. são features
e s.,..., s., tl,..., t. são @-termos e ainda «ar(s) n uar(t) = 0, onde

««(.) = Xo U UL:.(X{ U ««('i))

O campo co -- re/e7'enfia dos termos aponta para outro membro da mesma classe de
co-referência. O representante de uma classe de co-referência é o elemento da classe cujo
campo co -- re/erencia tem valor NIL.

O algoritmo utiliza as funções FIND(x) que devolve o representante da classe de co-
referência do elemento x e UNIAM(x,y,z) que une duas classes de co-referência disjuntas
representadas pelos elementos x e y e fornece uma nova classe representada pelo elemento
z. A função feat(x) devolve o conjunto {/lay < /,y >e .subtermos} e a função
subtermo(x,f) devolveo valor dafeature fem x, isto é, subtermo(x,f) : y se < a,y >C
z.subíermos.

O algoritmo utiliza também a operação de unificação de tipos que dados dois tipos tl
e t2 devolve o tipo tl&t2, o maior limite inferior dos dois tipos na hierarquia.
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O algoritmo utiliza a seguinte estrutura de dados para representar um 'lj>-termo: 

termo = record 
id 
tipo 
subtermos 

: simbolo_variavel; 
: simbolo_tipo; 
: conjunto de pares < f eature, termo>; 

co - referencia : termo 
end 

Cada registro é identificado pelo seu campo id, que representa uma variável. Para isso, 

estamos supondo que cada 'lj>-termo aparece com uma variável associada. É fácil verificar 

que, dados dois 'lp-termos s e t, podemos renomear as variáveis existentes e acrescentar 

novas de modo que cada sub-'lj>-termo seja precedido por uma variável e os conjuntos de 

variáveis de s e t sejam disjuntos. 

Sejam os 'lp-termos que devem ser unificados 

e 

onde s0 e to são tipos, X 0 , ... , Xn, Yo, ... , Ym são variáveis, /1, ... , fn, g1 , ••• , 9m são features 

e s1 , •• ,,sn,t1 , ••• ,t171 são 'lp-termos e ainda var(s) nvar(t) = 0, onde 

O campo co - referencia dos termos aponta para outro membro da mesma classe de 

co-referência. O representante de uma classe de co-referência é o elemento da classe cujo 

campo co - referencia tem valor NIL. 

O algoritmo utiliza as funções FIND(x) que devolve o representante da classe de co

referência do elemento x e UNION(x,y,z) que une duas classes de co-referência disjuntas 

representadas pelos elementos x e y e fornece uma nova classe representada pelo elemento 

z. A função feat (x) devolve o conjunto {Jj:ly < J, y >E x.subtermos} e a função 

subt ermo (x, f) devolve o valor da feature f em x, isto é, subt ermo (x, f) =· y se < x, y > E 

x.subtermos. 

O algoritmo utiliza também a operação de unificação de tipos que dados dois tipos t1 

e t 2 devolve o tipo t 1 &t 2 , o maior limite inferior dos dois tipos na hierarquia. 
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procedure UNIFICA(Xo,Yo)
begin

Pares := {<Xo,Yo>1;
vhile Pares <> vaza.o do

begin
renovo <x,y> from Pares;
u := FIND(x);
v := FINO(y);
if u <> v then

bati.n
tj.PO := u.tiPO & v.tipo;
if ti.po = bottom then rotura(fai.l) ;

olse
bebi.n

UNIAM(u,v,w);
v.tiPO := tipo;
for oach f i.n faat(u) uni.on foat(v) do

begin

then CARRYFEAT(f,u,v)
BIBE CARRYFEAT(f,v,u);

if f in feat(u) intorsocti.on foat(v)
then Pares := Patos union {<subtarmo(u,f) ,aubtormo(v,f)>J;

and;
end;

ond;
ond;

return(REBUILD(var(s) uni.on var(t)));
end;

O procedimento UNIFICA tem como entrada os dois V,-termos s e t (na verdade, as
variáveis Xo e Yo) e falha se eles não são unificáveis ou devolve como resultado uma nova
variável apontando para um @-termo que é o resultado da unificação.

procedura CÂRRYFEAT(f,u,v)
bebia

if f not in foat(v)
then v . subtermos

ond
v .subtermos uni.on {<f,FIND(subtonno(u,f))>}
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procedure UNIFICA(Xo,Yo) 
begin 

Pares := {<Xo,Yo>}; 
while Pares<> vazio do 

begin 
remove <x,y> from Pares; 
u := FIND(x); 
v := FIND(y); 
if u <> v then 

begin 
t ipo: = u.tipo & v.tipo; 
if tipo = bottom then return(fail); 

else 
begin 

UNION(u, v, w); 

w.tipo := tipo; 
for each f in f eat(u) union feat(v) do 

begin 
if w=v 

then CARRYFEAT(f,u,v) 
else CARRYFEAT(f,v,u); 

if f in feat(u) intersection feat(v) 
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then Pares := Pares union {<subtermo(u,f),subtermo(v,f)>}; 

end; 
end; 

end; 
end; 

return(REBUILD(var(s) union var(t))); 
end; 

O procedimento UNIFICA tem como entrada os dois -ip-termos s e t (na verdade, as 

variáveis Xo e Yo) e falha se eles não são unificáveis ou devolve como resultado uma nova 

variável apontando para um -ip-termo que é o resultado da unificação. 

procedure CARRYFEAT(f,u,v) 
begin 

if f not in feat(v) 
then v.subtermos := v.subtermos union {<f,FIND(subtermo(u,f))>} 

end 
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procedure REBUILD(cona)
bebi.n

Classes := union for all x i.n conj {FIND(x)}
for each x i.n C]asses do ]dEx] := nova.var;
for each x in C].as8es do

begin
Temia : = novo.terno ;
vith Termo do
begin

)

id := IdExJ;
tiPO :: x.tipo;
subternos:= 'C<1,]dEFIND(y)]> l
co-ref erenci.a : = ni.l

<l,y> in x . subternos} ;

end
ond

return(IdEFIND(Xo)])
ond

Para ilustrar o funcionamentos do algoritmo, vamos mostrar sua aplicação na uni-
ficação de dois @-termos já citados, cujos tipos estão ordenados segundo a hierarquia da
figura 4.1:

xo crianca(conhece=> XI : pessoa(conhece:> X2: rainha;
odeia=> X3: monarca);

odeia=> X4: criança(conhece=> X3;
odeia=> X5: rainha.ma);

gosta=> XI)

YO : aduz.to(conhece=> Yl: adulto(conhece:> Y2: bruxa) ;
odeia=> Y3: pessoa(conhece:> Y4: monarca;

gosta=> Y4))

O conjunto Pares é inicializado com o primeiro par de variáveis que devem ser unifi-
cadas, <Xo,Yo>, que representam os @-termos s e t. As variáveis u e v são inicializadas
com os representantes das classes de co-referência de Xo e Yo, no caso, classes unitárias.
Em seguida é feita a unificação dos tipos de u e v. Como a unificação é possível, as
classes representadas por u e v são unidas e o representante da nova classe, v, recebe
o tipo adolescente, que é o maior sub-tipo dos tipos cri.anca de u e adulto de v. O
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procedure REBUILD(conj) 
begin 

Classes := union for all x in conj {FIND(x)}; 
for each x in Classes do Id[x] := nova_var; 

for each x in Classes do 
begin 

Termo := novo_termo; 
with Termo do 
begin 

end 

id := Id[x]; 
tipo := x.tipo; 
subtermos := {<l,Id[FIND(y)]> 1 <l,y> in x.subtermos}; 

co-referencia := nil 

end 
return(Id[FIND(Xo)]) 

end 

Para ilustrar o funcionamentos do algoritmo, vamos mostrar sua aplicação na uni

ficação de dois -ip-termos já citados, cujos tipos estão ordenados segundo a hierarquia da 

figura 4.1: 

s = XO: crianca(conhece=> X1: pessoa(conhece=> X2: rainha; 
odeia=> X3: monarca); 

odeia=> X4: crianca(conhece=> X3; 
odeia=> X5: rainha_ma); 

gosta=> X1) 

t = YO: adulto(conhece=> Y1: adulto(conhece=> Y2: bruxa); 

odeia=> Y3: pessoa(conhece=> Y4: monarca; 
gosta=> Y4)) 

O conjunto Pares é inicializado com o primeiro par de variáveis que devem ser unifi

cadas, <Xo, Yo>, que representam os -ip-termos s e t. As variáveis u e v são inicializadas 

com os representantes das classes de co-referência de Xo e Yo, no caso, classes unitárias. 

Em seguida é feita a unificação dos tipos de u e v. Como a unificação é possível, as 

classes representadas por u e v são unidas e o representante da nova classe, w, recebe 

o tipo adolescente, que é o maior sub-tipo dos tipos crianca de u e adulto de v. O 
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procedimento CARRYFEAT é chamado para completar o @-termo que será o resultado da
unificação com as features que aparecem em apenas um dos @-termos iniciais. Em se-
guida, para cada uma das features que aparece nos dois @-termos (conhece e odeia) , um
novo par de variáveis é acrescentado ao conjunto Pares. O procedimento é repetido com
o conjunto Pares contendo <XI,Yl> e <X4,Y3>

Quando não resta nenhum par de variáveis no conjunto Pares, o procedimento REBUILD
é chamado para construir o @-termo resultado da unificação. O procedimento falha apenas
no caso em que alguma unificação de tipos tem como resultado -L

O algoritmo de unificação acima apareceu pela primeira vez, junto com a prova da
sua correção, na tese de doutorado de Ai't-Kaci, em 1984 IAKN861. Ai't-Kaci baseou-se
no algoritmo de Huet (1976) para unificação de termos de primeira ordem, estendendo-o
para lidar com termos sem aridade fixa, com argumentos rotulados por features e com
tipos ordenados IAKN86).

Estamos assumindo aqui que a hierarquia de tipos dada é un] gemi-reticulado inferior,
isto é, que quaisquer dois tipos têm um único sub-tipo comum mais geral. Em IAKN861
é dada uma construção para transformar uma Itierarquia ein um gemi-reticulado, quando
este não for o caso.

Com alguns cuidados nas operações de UNION e FIND, o algoritmo dado tem comple-
xidade quase linear no número total de nós (l./'eat(s) U /eat(t)l). A complexidade é no
pior caso O(n(7(n)), onde G cresce muito lentamente, e para todas as aplicações práticas,
(7(n) $ 5 IAKN8õl.

O V,-cálculo consiste dos Ú-termos descritos até aqui, juntamente com as operações de
subordinação e unificação.

4.3 A linguagem LIFE

A linguagem LIFE IAKP91j pode ser vista como uma proposta de integração de três
paradigmas diferentes de programação: programação em lógica, programação funcional e
programação orientada a objetos.

A linguagem engloba o PROLOG no sentido em que programas em PROLOG são
executados em LIFE praticamente sem nenhuma modificação.

O nome LIFE vem do inglês Logic, Inheritance, Functions and Equations (Lógica,
Herança, Funções e Equações), que são as características principais da linguagem. As
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estruturas de dados utilizadas na linguagem são os Ú-termos descritos na seção anterior

A linguagem permite a declaração de tipos e de sub-tipos, juntamente com atributos.
Cada sub-tipo herda do seus super-tipos os atributos destes, característica comum nas
linguagens de programação orientada a objetos.

Tipos podem ser declarados como sendo o conjunto de seus sub-tipos, com a sintaxe
super'tipo := {sub-tipos; . . . ; sub-tipoN}. Também é possível definir heranças
de tipos através da declaração sl <1 s2, que indica que sl é um sub-tipo de s2 que
herda os seus atributos IAKDM+941.

Os tipos T (maximal) e l (minimal) são representados em LIFE pelos símbolo © e
{} e para todo tipo s é assumido que s <1 © e {} <1 s.

Além dos dois mencionados acima, a linguagem LIFE possui alguns outros tipos pré-
definidos, como int e os números inteiros (como em LIFE não existe distinção entre tipos
e valores. o número l é visto como um subtipo de int), real e os números reais, string
e as cadeias de caracteres, list, 11, bons, book, true, false e builtJn, com as seguintes
declarações pré-definidas:

n < 1 i.nt. (onde n é um número natural)
r <1 real.(onderé um número real)
int <1 real
cona <1 1ist.
[] <1 1ist.
s < 1 string. (onde s é uma cadeia de caracteres)
true <1 book
false <1 bool
real < 1 builtJn
list < 1 builtin
string < 1 builtin
book < 1 bui.It in
built.in <1 ©

Podemos declarei partes da hierarquia da figura 4.1, indicando que o tipo pessoa,
com sub-tipos adulto e criança, possui os atributos gosta, odeia e conhece e que o
tipo adolescente é sub-tipo tanto de adulto quanto de criança:

pessoa {adulto; cri.anca}
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adolescente <1 adulto.
adolescente <1 criança

A declaração acima faz com que o tipo adolescente perde todos os atributos dos seus
super-tipos adulto e cri.ança.

Um pequeno exemplo da utilização das declarações de tipos aparece no programa
happy . lide IAKP91j:

% temos 3 estudantes, cada estudante e' uma pessoa
student := {peter; paul; mary}
student <1 person.

% uma nota pode ser boa ou ruim
grade := {goodgrade; badgrade)
goodgrade :: {a; b}
badgrade := Cc; d; f}

% uma nota boa e' uma coi.sa boa
goodgrade <1 goodthi.ng

% toda pessoa gosta de si mesma, e gosta de
% alem disso, peter gosta de mary
likes(X:person, X)
likes(person, goodthing)
likes(peter, mary)

coisas boas

got(peter, c)
got(paul, f)
got(nary, a)

% uma pessoa esta' feliz se tem algo que gosta, ou
% se gosta de alguem que tem uma coisa boa
happy(X:person) :- got(X,Y), likes(X,Y)
happy(X:person) :- likes(X,Y) , got(Y, goodthing)

Se quisermos saber qual estudante é feliz, fazemos a consulta "happy(X: student)"
O programa encontra as soluções mary (duas vezes) e peter
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goodgrade <I goodthing. 

¼ toda pessoa gosta de si mesma, e gosta de coisas boas 
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likes(X:person, X). 
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likes(peter, mary). 

got (peter, c) . 
got(paul, f). 
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happy(X:person) ·- got(X,Y), likes(X,Y). 
happy(X:person) : - likes(X,Y), got(Y, goodthing). 

Se quisermos saber qual estudante é feliz, fazemos a consulta "happy (X: student)". 

O programa encontra as soluções mary (duas vezes) e peter . 
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Na seção 3.1.2, figura 3.3, vemos um exemplo de hierarquia de tipos com herança
de atributos. Para declarar os atributos de um tipo, utilizamos a mesma sintaxe dos
Ü-termos, precedida do operador : : , como por exemplo no programa abaixo;

objeto (idade => int)
casa(ci.dade => stri.ng)
veiculo(velocidade => int)
maquina (comb => colüb.tipo)

carro.gas(comb =>gaso].ina)
carro.elet(comb=> eletricidade)

comb.tipo:= Cgasolina; eletricidade}
carro := doutro.carro; carro.gas; carro elet}

carro <1 veiculo.
carro <1 maquina.
casa <1 objeto.
veiculo <1 objeto
maquina <1 objeto

casal(cidade
carril(idade
carro2(i.jade
carro3(idade
carro4(idade
carro5(idade

sao.paulo, idade:> 50) <1 casa.
20, veloci.dade => 120) <1 carro
5, veloci.dade => 80) <1 carro.
5, veloci.dade => 120) <1 carro.
2, velocidade => 110) <1 carro.
20, veloci.dade => 80) <1 carro.

rápido(veiculo(velocidade
novo(veiculo(idade =>Y))

:> v))
Y<lO

v>100

bom(X: carro) novo(X), rápido(X)

Uma característica marcante da linguagem LIFE em contraste cona o PROLOG é a
existência de funções, ao invés de apenas relações. As funções são definidas através de
regras de função Head -> Body, onde Head e Body são dois @-termos.

Uma ezpressáo /u7}cional é um Ú-termo cuja raiz é um símbolo de função
expressões funcionais é calculado da seguinte forma IAKDM+94j:

O valor de
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e Se não existe nenhuma regra de função cuja raiz é a mesma que a da expressão,
então a expressão recebe o valor l

8 A primeira regra de função cuja raiz é a mesma da expressão é selecionada e copiada

8 Se o V,-termo da expressão é subordinado ao «'-termo da cabeça da regra, então o
resultado da expressão é o corpo da regra e nenhuma outra alternativa é considerada.

B Caso contrário, a regra seguinte é testada

e Se o V, termo da expressão não for subordinado à cabeça de nenhuma regra, então
é assumido o valor T para a expressão, para que a execução do programa possa
prosseguir; as variáveis são armazenadas para refinamento posterior.

Como uma pequena amostra da possível utilização de funções, descrevemos abaixo
duas funções que aparecem em IAKDM+94].

% fatorial
fat(0) -> 1
fat(N:i.nt) -> N+fat(N-l)

% mapeamento
map(F, []) -> []

map(F,[nlT]) ->EF(n) ]map(F,T)]

A função fat(N) devolve o valor do fatorial de N e pode ser usada diretamente como
argumento de outras funções ou predicados, ao contrário do PROLOG, onde a função
fatorial deve ser implementada como uma relação entre dois números.

A função map recebe como argumentos uma função e uma lista e devolve a lista de va-
lores obtidos através da aplicação da função dada a cada uma dos elementos da lista de en
irada. A expressão funciona] map(fat,[3,5,2]) tem como resu]tado a ]ista16,120,2]

Em IAKP911 é dada uma semântica formal para a linguagem LIFE, através de uma
lógica de features com tipos ordenados semelhante à vista no capítulo 3.1. São defi-
nidos termos chamados de OSF'-tempos dos quais os @-termos são uni subconjunto, e
OST'-cJ(íusu/as, juntamente com regras de normalização através das quais se obtém OSF'-
cláusu/as reste/t;idas ( OSF' abrevia arder Soded Featums - features coill tipos ordenados).
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4.4 Outras linguagens

Nos últimos anos, várias linguagens utilizando estruturas de features foram propostas,
cada uma delas visando um certo tipo de aplicação. A maior parte surgiu na área de
linguística computacional, com o objetivo de servir de ferramenta para a implementação de
gramáticas baseadas em unificação. A escolha da linguagem LIFE nesta dissertação foi até
um certo ponto arbitrária, apenas para que os exemplos e aplicações pudessem aparecer em
alguma linguagem. Por outro lado, a linguagem LIFE apresenta algumas características
bastante desejáveis a uma linguagem de programação, como a diferenciação entre funções
e predicados. Se a promessa de lançar um compilador para LIFE for cumprida, esta
linguagem tende a se tornar uma poderosa concorrente do PROLOG. (Um compilador
para um subconjunto da LIFE - basicamente para o LOGIN - foi lançado em fevereiro de
1995, com o sugestivo nome de Hall-Lide).

A seguir listamos, a título de ilustração, algumas das principais linguagens que surgi
ram utilizando o conceito de estruturas de features.

4.4.1 LOGIN

A linguagem LOGIN IAKN86j pode ser vista como um passo a partir do PROLOG em
direção à LIFE. LOGIN significa "Lógica com Herança" (eln inglês LOGic with INheri-
tance) e consiste basicamente em uma extensão do PROLOG em que termos de primeira
ordem que aparecem como construtores de tipos (e não como predicados) são substituídos
por @-termos.

Esta substituição permite o uso de hierarquias de tipos com heranças. O programa
happy . lide apresentado na seção anterior pode ser adaptado para a LOGIN, bastando
apenas alterar a sintaxe da declaração da hierarquia de tipos. Em LOGIN, subtipos são
declarados através do operador <. A hierarquia do programa pode ser declarada como:

student < person.
Cpeter,paul,nary} < student.
{goodgrade, badgrade) < grade
goodgrade < goodthing
{a,b} < goodgrade.
{c,d,f} < badgrade.

As grandes vantagens do LOGIN en] relação ao PROLOG são o uso de informação
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taxonâmica e a possibilidade de checagem de consistência durante a compilação. Além
disso, é um primeiro passo em direção a combinar os paradigmas da programação orientada
a objetos com o da programação em lógica.

4.4.2 GULP

A linguagem GULP (Graph Unification Logic Programming) ICov941 é uma extensão do
PROLOG que permite que se use estruturas de features como estruturas de dados. A
extensão é apenas sintética, já que as estruturas de features são traduzidas internamente
para uma estrutura de dados utilizando listas. A extensão pode ser comparada a outras
facilidades sintáticas existentes no PROLOG, como a possibilidade de se escrever uma lista
[a,b,c] ao invés de . (a, . (b, .c,nil))), ou ainda ''abc'' no lugar da lista de códigos
ASC[1 [97,98,99] ]Cov941.

Em GULP, a estrutura de features contendo as features / e g com valores s e t é
representada por f:s. .g:t. Assim, o operador : indica o valor de uma feature eo
operador .. indica a unificação de features. A ordem em que as íeatures aparecem é
irrelevante e valores de features podem ser novas estruturas de features.

Exemplo

A estrutura l nome
l zzome

pessoa
przmetro

é representada em GULP por tipo : pessoa..nome : primeiro : mana..nome : u/time
situa. Esta representação é equivalente a tipo : pessoa..nome : (primeiro : mana..u/limo
sá/t;a), que por sua vez representa a estrutura

pessoa

l «/tám.

As estruturas de features podem aparecer em GULP tanto como argumento de pre-
dicados comuns do PROLOG, quanto en] cláusulas da gramática de cláusulas definidas
("DCG").

GULP acrescenta ao PROLOG, além dos operadores já vistos, alguns predicados para
manipulação de estruturas de features.

Quando um programa é consultado ou compilado, todas as estruturas de features pre
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sentes são traduzidas para a representação interna utilizada. Por enquanto, estruturas de
features não podem ser utilizadas em consultas, porque estas não são traduzidas ICov941.
As estruturas de features na saída de programas aparecem na notação GULP, isto é, elas
são traduzidas de volta antes de ser exibidas.

Predicados "built-in" da linguagem GULP ICov941

e gleatures(List) - declara uma lista de nomes de features que serão usados
claração não é obrigatória, mas aconselllável.

A de

e g-translate(Ext,Int) - transforma a estrutura Ext na sua representação interna Int
e vice-versa.

. g.display(Est) ou display-feature-structure(Est)
em um formato tubular, como por exemplo:

exibe a estrutura de features Est

tipo : pessoa
nome : przmezro : marca

u/time : s{/ua

. g-fs(Est) - verifica se Est é uma estrutura de features (em notação externa)

B g-notas(Est) - verifica se Est não é uma estrutura de features

. g-vl(Lisa) - verifica se Lisa é uma estrutura de features ein notação interna

e g-printlength(Atam,N) - unifica N com o comprimento de Atom

B writeln(Arg) - imprime Arg, transformando estruturas de features em notação ex
terna e muda de linha.

8 remove.duplicates(Lin,Lout) - elimina de Lin os elementos duplicados e devolve
Lout.

e ca]]if.possib]e(Goa]) - tenta executar Goal, mas não falha caso não existam regras

8 g-herald - escreve a versão de GULP sendo utilizada.

4.4.3 ALE

ALE (Attribute Logic Ensine) é a implementação da lógica de estrutura de features com
tipos descrita em ICar921 e citada no capítulo 3.1.
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A linguagem foi implementada como um meta-interpretador PROLOG, traduzindo as
estruturas de features para uma notação interna na forma de un] termo de primeira ordem
do PROLOG.

Hierarquias de tipos com heranças são declaradas através da sintaxe ICP941

bot sub [a,b]
a sub [c,d]

c sub []

d sub []

b sub [d,e]
e sub []

Cada tipo vem seguido da palavra sub e de uma lista de sub-tipos. Uma hierarquia
deve satisfazer três condições: ser acíclica, possuir um único tipo mais geral bot e ser um
semi-reticulado inferior, ou seja, ser tal que quaisquer dois tipos que possuam um sub-tipo
comum possuam un] único sub-tipo comum mais geral.

Em ALE, toda estrutura de features deve obedecer às condições de apropriação e
tipificação descritas en] ICar921 e vistas na seção 3.1 .4. Cada tipo é declarado juntamente
com as features que são apropriadas a ele e as features são llerdadas por todos os sub-
tipos dos tipos em que elas são introduzidas. Cada feature só pode ser introduzida num
único tipo mais geral. Os valores das features devem obedecer às restrições que aparecem
quando a feature é introduzida. Por exemplo ICP94j:

bot sub [[ista,atomo]
[i.sta sub [vazia, nao.vazia]

vaza.a sub []

nao.vazia sub []
antro [cabeca: bot,

cauda : ]i.sta]

Uma lista deve ser de um dos dois sub-tipos vazia ou nao-vazia e ter as features
cabeça com um valor qualquer e cauda com um valor que é uma lista (possivelmente
vazia).

Os tipos podem ainda vir equipados de condições que devem ser satisfeitas, como por
exemplo em:

4.4. OUTRAS LINGUAGENS 93 

A linguagem foi implementada como um meta-interpretador PROLOG, traduzindo as 

estruturas de features para uma notação interna na forma de um termo de primeira ordem 

do PROLOG. 

Hierarquias de tipos com heranças são declaradas através da sintaxe [CP94]: 

bot sub [a,b]. 
a sub [c,d] . 

c sub []. 
d sub []. 

b sub [d,e]. 
e sub []. 

Cada tipo vem seguido da palavra sub e de uma lista de sub-tipos. Uma hierarquia 

deve satisfazer três condições: ser acíclica, possuir um único tipo mais geral bot e ser um 

semi-reticulado inferior, ou seja, ser tal que quaisquer dois tipos que possuam um sub-tipo 

comum possuam um único sub-tipo comum mais geral. 

Em ALE, toda estrutura de features deve obedecer às condições de apropriação e 

tipificação descritas em [Car92] e vistas na seção 3.1.4. Cada tipo é declarado juntamente 

com as features que são apropriadas a ele e as features são herdadas por todos os sub

tipos dos tipos em que elas são introduzidas . Cada feature só pode ser introduzida num 

único tipo mais geral. Os valores das features devem obedecer às restrições que aparecem 

quando a feature é introduzida. Por exemplo [CP94): 

bot sub [lista , atomo]. 
lista sub [vazia, nao_vazia]. 

vazia sub []. 
nao_vazia sub [] 

intra [cabeca: bot, 
cauda: lista] . 

Uma lista deve ser de um dos dois sub-tipos vazia ou nao_vazia e ter as features 

cabeca com um valor qualquer e cauda com um valor que é uma lista (possivelmente 

vazia). 

Os tipos podem ainda vir equipados de condições que devem ser satisfeitas, como por 

exemplo em: 



94 CAPÍTUL04 A LÍNGUA GEM LIFE

bot sub [a,b]
a sub []

antro [f:b, g:b]
b sub []

a cons (f:X,g:=\=X)

As estruturas do tipo a devem possuir valores distintos para as features f e g

Uma estrutura de features em ALE deve ser totalmente bem-tapada, isto é, cada feature
deânida para o tipo da estrutura deve aparecer na estrutura com um valor subordinado ao
valor que aparece na definição. Deste modo, as estruturas de features podem ser tratadas
internamente como registros com aridade âxa.

A linguagem ALE é o PROLOG com os termos de primeira ordem substituídos por
descrições de features, que podem ter uma das seguintes formas:

e T, onde T é um tipos

e X, onde X é uma variávell

. (/:d), onde / é uma feature cujo valor satisfaz a descrição d;

. (dl, d2), conjunção de duas descrições;

. (dl; d2), disfunção de duas descriçõesl

8 = \ = d, complemento de uma descrição e

e (ci == c2), unificação de dois caminhos

Estruturas que são muito utilizadas pode receber um nome, através de uma declaração
de macro. Exemplo:

].isto(Ind) macro

tipo:li.sta,
posicao: Ind

O uso de alista(2) equivale à descrição(tipo:lista,post.cao:2)
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bot sub [a,b]. 
a sub [] 

intro [f:b, g:b]. 

b sub []. 

a cons (f:X,g: =\=X). 
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As estruturas do tipo a devem possuir valores distintos para as features f e g. 

Uma estrutura de features em ALE deve ser totalmente bem-tipada, isto é, cada feature 

definida para o tipo da estrutura deve aparecer na estrutura com um valor subordinado ao 

valor que aparece na definição. Deste modo, as estruturas de features podem ser tratadas 

internamente como registros com aridade fixa. 

A linguagem ALE é o PROLOG com os termos de primeira ordem substituidos por 

descrições de features, que podem ter uma das seguintes formas: 

• T, onde T é um tipo; 

• X, onde X é uma variável; 

• (f :d), onde f é uma feature cujo valor satisfaz a descrição d; 

• ( d1, d2 ), conjunção de duas descrições; 

• ( d1 ; d2 ), disjunção de duas descrições; 

• = \ = d, complemento de uma descrição e 

• ( c1 == c2 ), unificação de dois caminhos. 

Estruturas que são muito utilizadas pode receber um nome, através de uma declaração 

de macro. Exemplo: 

lista(Ind) macro 
tipo:lista, 
posicao: Ind. 

O uso de ©lista(2) equivale à descrição (tipo: lista,posicao: 2). 
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O predicado prolog(goal) permite o uso de predicados pré-definidos do PROLOG
O comportamento destes, porém, nem sempre é o esperado ICP941.

O algoritmo de unificação de estruturas de features utilizado em ALE é semelhante ao
utilizado na LIFE, tendo complexidade quase linear.

Apesar da linguagem ALE ser uma implementação bastante poderosa da lógica de
features com tipos, o fato de essa linguagem ter sido construída "sobre" o PROLOG, não
a torna uma opção eâciente para aplicações práticas. A versão mais anual existente ICP941
ainda é tida pelos autores como um protótipo, indicando que num futuro próximo uma
implementação eficiente possa surgir.

4.4.4 0Z

A linguagem OZ ISmo951, criada inicialmente com a intenção de unir vantagens de di-
versos paradigmas de programação, acabou cria1ldo uln novo paradigma, que ainda tem
muito a ser explorado.OZ combina a programação lógica por restrições (constraínt logic
programming) cona programação funcional e programação orientada a objetos.

Entre outras características podemos destacar o uso de estruturas de íeatures como
estrutura de dados, ao lado de íup/as, que são como os termos de primeira ordem do
PROLOG.

As estruturas de features em OZ são representadas por /(./'l : u1/2 : D2-''/n : U«),
onde / é o rófu/o da estrutura, Á são os nomes de features e uf são os valores. Novas
features podem ser acrescentadas a uma estrutura já utilizada através da função pré-
definida AdjoinAt. A aplicação {ÂdjoinAt data(dia: í2 mes:marco) ano: 1994} tem
como resultado data(di.a: 12 mes:marco ano: 1994). Quando se tenta adicionar uma
feature já existente, caso exista algum conflito o novo valor é assumido. Por exemplo:
{AdjoinAt data(dia:12 mes:marco ano:1994) ano:1995} tem como resultado
data(dia:12 mes:marco ano: 1995).

A função Adj oin concatena duas estruturas, dando prioridade para a da direita em caso
de conflito. Por exemplo: a aplicação Adjoin left(a:l b:2 c:3) right(b:b d:d)}
tem como resultado right(a: l b:b c:3 d:d). Esta operação não equivale a unificar
duas estruturas.

As estruturas de features aparecem en] fórmulas lógicas (constraints) que restringem
os possíveis valores das variáveis lógicas, de acordo com a teoria CFT dada en] IST921.
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4.4.5 ProFIT

A linguagem ProFIT (Prolog with Features, Inheritance and Templates) IErb951 é mais
uma extensão sintética do Prolog, voltada principalmente para o desenvolvimento de
aplicações na área de Linguística Computacional. A linguagem permite que se declare
hierarquias de tipos com herança de atributos e a utilização de estruturas de features com
tipos. Um programa em ProFIT é processado e as estruturas de features são traduzidas
para termos do PROLOG, de acordo com a hierarquia de tipos declarada. O algoritmo
de unificação usado é o mesmo do PROLOG.

Em ProFIT, podem ser utilizados tanto termos de primeira ordem do PROLOG quanto
estruturas de features com tipos. Os tipos e as features utilizados devem ser declarados
previamente, para evitar problemas de apropriação conforme visto na seção 3.1.4.

Os tipos maximal e minimal de uma hierarquia são representados em ProFIT por top
ebot. Os tipossãodeclarados daformaTipo >]Subl,..., Subn],onde Subi,...,
Subn são os subtipos de Ti.po e denotam subconjuntos disjuntos do domínio. Através da
sintaxe:

Tipo > [Subl.], Sub[.n] +

[Subk.], Subk.n]

pode-se declarar sub-tipos que não são mutuamente exclusivos. De cada grupoESubi . l,
. Subi .n] deve ser escolhido um sub-tipo. Cada tipo pode aparecer apenas uma vez

do lado esquerdo de uma declaração e a hierarquia não deve conter ciclos.

As features devem ser declaradas juntamente com os tipos em que elas são introduzidas.
Sub-tipos herdam as features dos seus super'tipos. Cada feature })ode ser introduzida
em apenas um tipo mais geral. Assim, pode-se omitir o tipo de algumas expressões, já
que ele pode ser inferido pelas features utilizadas IErb951. As features são introduzidas
juntamente com restrições de tipo para seus valores. Se o tipo do valor de uma feature
for top, ele pode ser omitido. A declaração abaixo define um tipo arvore-binária que
tem os sub-tipos folha e no-.interno e a feature rotula. O sub-tipo no-interno possui,
além da íeature rotula herdada, as features direita e esquerda, cujo valor deve ser do
tipo arvore-binária.

arvore.binari.a >]folha, no.interno]
antro [rotulo]
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... , Subi. n] deve ser escolhido um sub-tipo. Cada tipo pode aparecer apenas uma vez 
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juntamente com restrições de tipo para seus valores. Se o tipo do valor de uma feature 
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arvore_binaria > [folha, no _interno] 

intro [rotulo]. 
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no.interno antro [esquerda : arvore.binária,
direita: arvore.bi.naria]

Depois de declaradas, as estruturas podem ser usadas no programa na forma de termos-
ProFIT, em conjunto com termos do PROLOG. Um termo-ProFIT pode aparecer como
argumento de um termo de PROLOG e um termo de PROLOG pode aparecer como o
valor de uma feature IErb951.

Se S e T são termos-ProFIT, então são também termos-ProFIT IErb951

8 < Tipo (Termo do tiPO Tipo)

. FeaturelT (Seleção)

. S & T (Conjunção de termos)

8 termo-PROLOG (Um termo qualquer do PROLOG)

. DomFin (Domínio finito)

e(QTemplate(Chamada de template)

e ' T (Termo que não é traduzido)

e " T (Termo cujo funtor principal não é traduzido)

8 >>> FeatureIT (Busca de uma feature)

8 Tipo >>> FeatureIT (Abreviação de >Tipo & >>> FeatureIT)

. S or T (Disju«ção)

Através de uma conjunção (Var & Termo) pode-se associar uma variável a um termo
ProFIT

A linguagem ProFIT introduz um mecanismo para se encontrar um caminho até uma
feature, seja a partir de um tipo especificado explicitamente ou implicitamente. Quando
se tem estruturas de features complexas, com vários níveis de informação, esse mecanismo
torna desnecessária a repetição dos caminhos para se referenciar o valor de uma feature.
Isso é possível pelo fato de que cada feature pode ser introduzida em apenas um tipo mais
geralr
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no_interno intro [esquerda: arvore_binaria, 
direita: arvore_binaria]. 
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Depois de declaradas, as estruturas podem ser usadas no programa na forma de termos
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valor de uma feature [Erb95]. 

Se Se T são termos-ProFIT, então são também termos-ProFIT [Erb95]: 

• < Tipo (Termo do tipo Tipo) 

• Feature!T (Seleção) 

• S & T (Conjunção de termos) 

• termo-PROLOG (Um termo qualquer do PROLOG) 

• DomFin (Dorrúnio finito) 

• @Template (Chamada de template) 

• ' T (Termo que não é traduzido) 

• " T (Termo cujo funtor principal não é traduzido) 

• > > > Feature!T (Busca de uma feature) 

• Tipo >>> Feature!T (Abreviação de >Tipo & >>> Feature!T) 

• S or T (Disjunção) 

Através de uma conjunção (Var & Termo) pode-se associar uma variável a um termo

ProFIT. 

A linguagem ProFIT introduz um mecanismo para se encontrar um caminho até uma 

feature, seja a partir de um tipo especificado explicitamente ou implicitamente. Quando 

se tem estruturas de features complexas, com vários níveis de informação, esse mecanismo 

torna desnecessária a repetição dos caminhos para se referenciar o valor de uma feature. 

Isso é possível pelo fato de que cada feature pode ser introduzida em apenas um tipo mais 

geral. 
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Os temo/ates do ProFIT servem para abreviar estruturas muito utilizadas, dando-lhes
um nome, de modo equivalente às macros da linguagem ALE. Além disso, eles acabam
servindo também para denotar funções. A sintaxe para declaração de templates é: Nome

= Tenro, onde tanto Nome quanto Termo podem ser qualquer termo-ProFIT. Para usar-se
um template num programa, ele deve ser precedido pelo operador ©.

Exemplo de utilização de templates IErb951

first( [First IRest] ) := First
rest( [First IRest] ) := Rest .

member(©first(Li.st),List)
member(Element ,Li.st) : - member(Element ,©rest(List))

A linguagem ProFIT também permite a declaração de doira'dos finitos, isto é, conjun-
tos com um número finito de valores possíveis. Elementos ou subconjuntos de um domínio
finito podem ser manipulados usando-se os conectivos lógicos -' (negação), & (conjunção)
e or (disj-ção).

Exemplo de aplicação IErb951

% agreement concordância de pessoa e numero

agr fi.n.dom [1,2,3] 'p [sg,p]]

verb(sleeps, 3&sg)
verb(sleep, '(3&sg))
verb(am, l&sg)
verb(is, 3&sg)
verb(are, 2 or pl)

Um programa em ProFIT pode ainda conter disjunções, que são transformadas em
cláusulas múltiplas, e termos cíclicos, como X & f (X) que não são permitidos no PROLOG
mas que são de grande utilidade en] aplicações linguísticas e lógicas.
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Capítulo 5

Aplicações

Neste capítulo vamos apresentar algumas aplicações das teorias apresentadas nos capítulos
anteriores em diversas áreas da ciência da computação, com respectivos exemplos de
implementar;ão em LIFE. A primeira aplicação provém da própria motivação original da
criação da lógica de estruturas de features, a linguística computacional. Mostramos um
ana/isador semázlZàco que faz uso de uma hierarquia de tipos. Em seguida, apresentamos
um programa para cozzáguração de s(l/Zloare, baseado em IZe1941, que utiliza f-termos para
modelar as componentes de um sistema. O último exemplo referese à resolução de um
problema clássico de sistemas dislráó z'dos através de um método sugerido em IWdS941.

O capítulo se encerra com uma discussão sobre a relação do paradigma de programação
orientada a oójetos com a lógica das estruturas de features.

5.1 Analisador semântico

Como já foi dito no capítulo 1, as estruturas de features apareceram no campo da
linguística computacional, como estrutura de dados para representar informações de obje-
tos lingiiísticos. Apesar de as estruturas serem usadas principalmente para a representação
de informações sintáticas, como concordância de gênero e número, elas podem represen'
tar também informações semânticas e pragmáticas. Recentemente tem sido dada alguma
atenção ao uso da lógica de features com tipos no estudo de sons de linguagens naturais
(fonologia) IBK941. Uma outra aplicação imediata das estruturas de features é no trata-
mento de linguagens formais (como as linguagens de programação). Nesta seção vamos
mostrar um exemplo de implementação de um analisador semântico de sentenças de um
subconjunto do português.
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Antes de passar ao exemplo propriamente dito, vamos dar algumas definições de con
celtas usados no tratamento computacional de linguagens (tanto formais quanto naturais)

Seja .A um conjunto finito de elementos básicos - no nosso caso, palavras

O conjunto .Á' é o conjunto infinito de todas as sequências de elementos de .A de com-
primento finito (possivelmente 0). Uma sequência vazia (de comprimento 0) é denotado
por c

Um subconjunto ,C de .A* é chamado de /inguagem sopre .4
nosso caso, uma sentença correra da nossa linguagem.

Cada elemento de .C é, no

Alguns tipos de linguagens, chamadas de Jánguage7u recursit;amenle enumeráueis, po'
denl ser descritas de maneira bastante sintética através de um número finito de regras
de reescrita, chamadas de produções, que dizem como uma estrutura mais complexa é
formada a partir de estruturas mais simples. Os elementos de .4 são chamados sÍ+nbo/os
[er'mánaís. Um outro conjunto finito N' cujos elementos são chamados sÍhbo/os não ter-
minais aparece nas produções representando agrupamentos de símbolos terminais. Uma
produção é um par ordenado de sequências de elementos de .A U Ar em que o primeiro
elemento deve conter pelo menos um símbolo não terminal. Uma gramática consiste em
dois conjuntos .A e .N, um elemento especial pertencente a .V chamado szlnbolo inicia/ e
um conjunto finito de produções ISim811.

Como convenção, ao se descrever uma gramática escrevemos os símbolos não terminais
con) letras maiúsculas e os terminais com minúsculas. As produções são escritas como
X --} y, onde X e y são sequências de símbolos de .4 U ./V tais que X contém pelo menos
um elemento de .N.

A gramática que utilizamos no nosso exemplo pode ser descrita por

S-..-+NP VP

NP--+DET SUB PP
NP --+ NOME PP

VP--.+ VI PP
VP-..+VT NP PP

PP--+PREP NP
PP --+ e

DET --+ o
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VP--tVl PP 
VP --t VT NP PP 

PP --t PREP NP 
PP--tt: 

DET --to 
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DET -.-+ Q
l)ET --+ os
DET --+ a.s
DET--.+um
DET-...+um,a

SUB
SUB
SUB
SUB
SUB
SUB
SUB
SUB
SUB
SUB
SUB
SUB
SUB

menino
menina
cachorro
cachorros
telescópio
z;adro

pedra

tomate

NOME --+ jogo
NOME --+ mana
NOME -..+ hanni,bat
NOFaE -+ raiou

V/ --+ Z)fincou

V'T --} be{.jou
yT --} matou
1,''7' -} quebrou
yT --l uiu
}'rT --.} c07neu
l,'r7' --} c017tera17z

PREP --+ com
PREP --.+ de

Uma gramática em que do lado esquerdo das produções só aparece um símbolo não
terminal (como a gramática acima) é chamada de gramática /jure de contento.

Uma gramática livre de contexto pode representar informações como "uma sentença

5.1. ANALISADOR SEMÂNTICO 

DET-+ a 
DET-+ os 
DET-+ as 
DET-+ um 
DET-+ uma 

SUB -+ menino 
SUB -+ menina 
SUB -+ cachorro 
SUB-+ cachorros 
SUB-+ telescopio 
SUB-+ vidro 
SUB-+ bola 
SUB-+ pedra 
SUB-+ janela 
SUB-+ maca 
SUB-+ bife 
SUB-+ bifes 
SUB -+ tomate 

NOME-+ joao 
NOME -+ maria 
NOME -+ hannibal 
NOME-+ rajiv 

VI -+ brincou 
VI-+ caiu 

VT-+ beijou 
VT-+ matou 
VT -+ quebrou 
VT-+ viu 
VT-+ comeu 
VT -+ comeram 

PREP-+ com 
PREP-+ de 
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Uma gramática em que do lado esquerdo das produções só aparece um símbolo não 

terminal ( como a gramática acima) é chamada de gramática livre de contexto. 

Uma gramática livre de contexto pode representar informações como "uma sentença 



102 CAPÍTULOS. APLICAÇOES

(S) é formada por un] sintagma nominal (.VP) seguido de um sintagma lç«elbal (yP)" .ou
"um sintagma nominal (.VP) pode ser constituído de um nome próprio (.NOME) seguido
de um sintagma preposicional (PP).

Informalmente, quando uma sentença é formada de acordo com as regras de uma
gramática, isto é, quando uma sentença é gramaticalmente correta, dizemos que a gramática
"aceita" a sentença. Uma demo;anão é uma sequência de aplicações de produções, que par-
tindo do símbolo inicial (no nosso exemplo S) chega a uma sequência de símbolos terminais
aceita pela linguagem.

A gramática acima aceita a sentença "o menino beijou mana", com a derivação

S --, NP yp --, DET SUB PP VP --+ o SUB PP VP --+ o menino PP VP --'
o menino VP --+ o menu,no VT NP PP --+ o men,ino beijou NP PP --'.
o menino beijou NOME PP PP --+ o men,ino beijou mal'ia PP PP --+
o menino beijou mana PP -+ o menino beijou mana

E fácil verificar, porém, que a gramática aceita também sentenças indesejáveis como
"os menino viu o cacllorros" . Isso se deve ao fato de a gramática não codificar as relações de
concordância entre os constituintes da sentença. Uma maneira de resolver este problema
sem abrir mão do uso de gramáticas livres de contexto é subdividir as produções de acordo
com a concordância. Assim, ao invés da regra .ATP --} D.ET SUB PP, teríamos duas
regras NPpluvü! ''+ DETp\aval SUBpluTül PP e NPaingulüT '') DETsingulür SU13B.v guiar PP
Se quisermos codificar também a concordância de gênero, devemos ainda subdividir cada
uma das regras de formação do ATP em duas, uma para o feminino e uma para o masculino.
Apesar de ser uma solução simples, ela faz com que o número de produções da gramática
aumente de forma exponencial, o que é computacionalmente (e taml)éln por motivos de
manutenção e até mesmo estéticos) um efeito colateral indesdável.

Uma solução mais elegante é a utilização de gramáticas livres de contexto estendidas

A idéia básica de uma gramática livre de contexto estendida é que ao invés de termos
apenas regras estruturais, isto é, que estabelecem a ordem em que determinadas estruturas
devem ser concatenadas para formar uma estrutura mais complexa, tenhamos também
regras que impõe condições que as estruturas devem obedecer.

Um exemplo de formalismo que utiliza-se de regras livres de contexto estendidas foi
visto na seção 1.5. O formalismo PATR-ll descreve uma gramática à partir de regras
livres de contexto e equações que restringem a aplicação da regra. Poderían)os ter por
exemplo:

NP--,DET SUB
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<. DET.numero = SUB.numero >

< DET.ge'neto B.género >

Portanto, um sintagma nominal é formado por uma artigo seguido de um substantivo
desde que eles tenham o mesmo número e gênero.

Um outro formalismo muito difundido e incorporado ao PROLOG é o das regras
DCG (definite clause grammars - gramáticas de cláusulas definidas). A idéia é a mesma
vista acima, mas ao invés de termos equações restringindo a aplicação das regras, temos
argumentos dentro da própria regra. A regra de formação do .VP vista acima ficaria então
(lembrando que eln PROLOG letras maiúsculas indicam variáveis):

np > det(Num,Gen) ,sub(Num,Gen)

Cada símbolo não terminal é representado por um termo de primeira ordem, onde os
argumentos representam restrições para a aplicação das regras. A operação básica usada
na aplicação de uma regra DCG é a de unificação de termos de primeira ordem.

Um dos principais problemas das regras DCG é o mesmo que levou a escolha de f-
termos ao invés de termos de primeira ordem como estrutura de dados: a aridade fixa e a
falta de rotulação simbólica dos termos de primeira ordem. No nosso exemplo, a gramática
é bastante simples, mas mesmo assim, temos exemplos em que esta característica pode
fazer com que a regra se torne desnecessariamente complexa.

Uin sintagma nominal (np) pode aparecer tanto como sujeito quanto como objeto de
uma sentença. Quando ele aparece como sujeito, o verbo deve concordar em número com
ele, mas quando aparece como objeto, o número (singu]ar ou p]ura]) não importa. Se
representarmos un] sintagma nominal por um termo de primeira ordem, sempre que ele
aparecer numa regra deve aparecer com o argumento correspondente ao número, mesmo
que este seja uma variável que nunca seja utilizada. Cromo já vimos antes, os f-termos não
têm aridade fixa e permitem a rotulação simbólica dos argumentos, fazendo com que não
seja necessário que se use sempre os mesmos argumentos e sempre na mesma ordem.

Vamos mostrar um exemplo de um analisador semântico que utiliza regras DCG com
f-termos no lugar dos termos de primeira ordem. O programa verifica se uma sentenca é
gramaticalmente carreta do ponto de vista sintético e além disso, através do uso de tipos,
verifica também se a semântica da sentença é correta. Temos por exemplo que o objeto
do verbo matar deve ser animado, assim como o sujeito do verbo comer. Temos diversas
possibilidades de sujeito para o verbo comer - vegetarianos que fazem com que o objeto
de comer seja apenas do tipo vegetal, carnívoros, etc

A primeira parte do programa apresenta as regras gramaticais de formação de estru
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103 

Portanto, um sintagma nominal é formado por uma artigo seguido de um substantivo 

desde que eles tenham o mesmo número e gênero. 

Um outro formalismo muito difundido e incorporado ao PROLOG é o das regras 

DCG ( defini te ela use grammars - gramáticas de cláusulas definidas). A idéia é a mesma 

vista acima, mas ao invés de termos equações restringindo a aplicação das regras, temos 

argumentos dentro da própria regra. A regra de formação do N P vista acima ficaria então 

(lembrando que em PROLOG letras maiúsculas indicam variáveis): 

np --> det (Num,Gen) ,sub (Num,Gen). 

Cada símbolo não terminal é representado por um termo de primeira ordem, onde os 

argumentos representam restrições para a aplicação das regras. A operação básica usada 

na aplicação de uma regra DCG é a de unificação de termos de primeira ordem. 

Um dos principais problemas das regras DCG é o mesmo que levou a escolha de f

termos ao invés de termos de primeira ordem como estrutura de dados: a aridade fixa e a 

falta de rotulação simbólica dos termos de primeira ordem. No nosso exemplo, a gramática 

é bastante simples, mas mesmo assim, temos exemplos em que esta característica pode 

fazer com que a regra se torne desnecessariamente complexa. 

Um sintagma nominal (np) pode aparecer tanto como sujeito quanto como objeto de 

uma sentença. Quando ele aparece como sujeito, o verbo deve concordar em número com 

ele, mas quando aparece como objeto, o número (singular ou plural) não importa. Se 

representarmos um sintagma nominal por um termo de primeira ordem, sempre que ele 

aparecer numa regra deve aparecer com o argumento correspondente ao número, mesmo 

que este seja uma variável que nunca seja utilizada. Como já vimos antes, os f-termos não 

têm aridade fixa e permitem a rotulação simbólica dos argumentos, fazendo com que não 

seja necessário que se use sempre os mesmos argumentos e sempre na mesma ordem. 

Vamos mostrar um exemplo de um analisador semântico que utiliza regras DCG com 

f-termos no lugar dos termos de primeira ordem. O programa verifica se uma sentenca é 

gramaticalmente correta do ponto de vista sintático e além disso, através do uso de tipos, 

verifica também se a semântica da sentença é correta. Temos por exemplo que o objeto 

do verbo matar deve ser animado, assim como o sujeito do verbo comer. Temos diversas 

possibilidades de sujeito para o verbo comer - vegetarianos que fazem com que o objeto 

de comer seja apenas cio tipo vegetal, carnívoros, etc. 

A primeira parte do programa apresenta as regras gramáticais de formação de estru-



104 CAPnUL0 5. APLICAÇOES

Luras mais complexas a partir de outras básicas. A segunda parte contém o léxico, isto é,
as estruturas básicas da linguagens (símbolos terminais). Temos regras do tipo:

verbo.trd(num => singu].ar,
arvore=> verbo.trd('comeu'),
infinita.vo => comer,
ti.posuj => animado & come(X) ,

tipoobj => X) --> [comeul?

A regra acima indica que o verbo transitivo comeu está no singular, deve ter um sujeito
do tipo animado e que come algo do tipo permitido pelo tipo do sujeito.

A terceira e última parte apresenta a base semântica, cona informações sobre os tipos
e sobre o que cada tipo come.

import("accuinulators")?

+

+

+

+

REGRAS

3(+ Sentença --> NP VP

sentença(arvoro=>sent(NP,VP)) > np(num =>Num,
arvore=>NP,
nome =>true,
tiPO :> Tipo),

vp(nun =>Nun,
arvore =>VP,

tj.posuj => Tipo)?

sontonca(arvoro=>sent(NP,VP)) > np(num =>Num,
arvore =>NP,
nome => falsa,
tiPO => Tj.po),

vp(num =>Num,
arvore =>VP,

tiPosuj => Tipo)?
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turas mais complexas a partir de outras básicas. A segunda parte contém o léxico, isto é, 

as estruturas básicas da linguagens (símbolos terminais). Temos regras do tipo: 

verbo_trd(num => singular, 
arvore=> verbo_trd('comeu'), 
infinitivo=> comer, 
tiposuj => animado & come(X), 
tipoobj => X) --> [comeu]? 

A regra acima indica que o verbo transitivo comeu está no singular, deve ter um sujeito 

do tipo animado e que come algo do tipo permitido pelo tipo do sujeito. 

A terceira e última parte apresenta a base semântica, com informações sobre os tipos 

e sobre o que cada tipo come. 

import( 11 accumulators 11 )? 

'l.*----------------------------------------------------------------* 
'l.*-- REGRAS ---* 
¼*----------------------------------------------------------------* 

'l.* Sentenca --> NP VP 

sentenca(arvore=>sent(NP,VP)) -- > np(num =>Num, 
arvore=>NP, 
nome =>true, 
tipo=> Tipo), 

vp(num =>Num, 
arvore =>VP, 
tiposuj => Tipo)? 

sentenca(arvore=>sent(NP,VP)) --> np(num =>Num, 
arvore =>NP, 
nome=> false, 
tipo=> Tipo), 

vp(num =>Num, 
arvore =>VP , 
tiposuj => Tipo)? 

* 
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%+ NP > DET SUB PP l NOME PP I'

np(num => Num,
arvora =>Ârv,
tiPO => Tj.po,
nome => falsa) > det(gan =>Gen,

num => Num,
arvora => DET),

aub(gen n> Gen,
num => Nun,
aivoro => SUB ,

tj.PO => Tipo),
pp(arvora => Arv,

possui.dor =>np(DET,SUB),
tiPO => Tipo)?

np(arvora => Arv,
nome => trufa,
tipo :> Ti.po :ani.nado) > nome(gon => Gen,

arvore =>NOME,
tj.po=>Tipo),

pp(arvora => Ârv,
possuidor => np(NOME),
tj.PO => Tj.PO)?

%# VP > VERBO.INTR PP l VERBO.TRENS NP PP +

vp(num => Num,
arvora => Ârv,

tj.posuj => TIPO) > verbo.intr(num => Num,
arvore => VER,
infini.tive => Infin,
tiPosuj => Tipo),

pp(arvore => Ârv,
verbo => VER,
possui.dor => nao)?

vp (num => Nun,
arvore => Arv,
tiPosuj => Tipo) .> verbo.trd(num => Num,

arvora => VER,
infini.uivo => Infin,
tiPosuj => TIPO,

5.1. ANALISADOR SEMÂNTICO 

¼* NP --> DET SUB PP I NOME PP * 

np(num => Num, 
arvore =>Arv, 
tipo=> Tipo, 
nome=> falsa) --> det(gen =>Gen, 

num=> Num, 
arvore=> DET), 

np(arvore => Arv, 
nome=> true, 

sub(gen => Gen, 
num=> Num, 
arvore=> SUB, 
tipo=> Tipo), 

pp(arvore => Arv, 
possuidor =>np (DET,SUB), 
tipo=> Tipo)? 

tipo=> Tipo:animado) --> nome(gen => Gen, 
arvore =>NOME, 
tipo=>Tipo), 

pp(arvore => Arv, 
possuidor=> np(NOME), 
tipo=> Tipo)? 

1/.* VP --> VERBO_INTR PP I VERBO_TRANS NP PP 

vp(num => Num, 
arvore=> Arv, 
tiposuj => Tipo) --> verbo_intr(num => Num, 

arvore=> VER, 
infinitivo=> Infin, 
tiposuj => Tipo), 

vp(num => Num, 
arvore=> Arv, 

pp(arvore => Arv, 
verbo=> VER, 
possuidor=> nao)? 

tiposuj => Tipo)--> verbo_trd(num => Num, 
arvore=> VER, 
infinitivo=> Infin, 
tiposuj => Tipo, 
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* 
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tipoobj => Tipos),
np(arvora => NP,

nome => trufa,

tj.PO => Tj.pol)
pp(arvora => Arv,

verbo => (VER,NP),
possui.dor=>nao)?

vp(num => Num,
arvore => Arv,

tiPosuj => Tipo) > verbo trd(nun => Num,
arvore => VER,
infi.altivo => Infin,
tiPosuj => TIPO,
tipoobj => Tipos)

np(arvora => NP,
nome => falsa,
tiPO => Tj.pol),

pp(arvora => Arv,
verbo => (VER,NP),
possui.dor =>nao)?

%+ PP --> PREP NP +

pp(arvore => np(NP,pp(PREP,NPPREP)),
possui.dor => NP,
tipo :> {coi.sa; animal}) --> prep(arvora => PREP) ,

np(arvore => NPPREP,
nome => trufa,

ti.po => ani.nado)?

pp(arvore => np(NP,pp(PREP,NPPREP)),
possuidor => NP
tipo => {coi.sa; animal)') --> prop(uvora :> PREP),

np(arvore => NPPREP,
nome => fa].se,
tipo => animado)?

pp(arvore=> vp(VP,pp(PREP,NP)),
verbo => VP,

poasuidor=> nao) --> prep(arvore a> PREP) ,
np(arvore => NP.

nono => trufa ,
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vp(num => Num, 
arvore=> Arv, 

tipoobj => Tipo!), 
np(arvore => NP, 

nome=> true, 
tipo=> Tipo!), 

pp(arvore => Arv, 
verbo=> (VER,NP), 
possuidor=>nao)? 

tiposuj => Tipo) --> verbo_trd(num => Num, 
arvore=> VER, 
infinitivo=> Infin, 
tiposuj => Tipo, 
tipoobj => Tipo!), 

¼* PP--> PREP NP 

np(arvore => NP, 
nome=> falsa, 
tipo=> Tipo!), 

pp(arvore => Arv, 
verbo=> (VER ,NP) , 
possuidor =>nao)? 

pp(arvore => np(NP,pp(PREP,NPPREP)), 
possuidor=> NP, 
tipo=> {coisa; animal})--> prep(arvore => PREP), 

np(arvore => NPPREP, 
nome=> true, 
tipo=> animado)? 

pp(arvore => np(NP,pp(PREP,NPPREP)), 
possuidor=> NP, 
tipo=> {coisa; animal})--> prep(arvore => PREP), 

np(arvore => NPPREP, 
nome=> falsa, 
tipo=> animado)? 

pp(arvore => vp(VP,pp(PREP,NP)), 
verbo=> VP, 
possuidor=> nao) --> prep(arvore => PREP), 

np(arvore => NP, 
nome=> true, 

* 
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ti.po => i.nstrumento)?

pp(arvore => vp(VP,pp(PREP,NP)) ,
verbo => VP,

possuidor =>nao) --> prep(arvore => PREP) ,
np(arvora => NP,

nome => fa].se,
ti.po => i.nstrumento)?

pp(arvora =>vp(A),
possuidor => nao,
verbo => Â)--> [1?

pp(arvore =>A,
possui.dor => A) > [] ?

+

+

+

+

LEXICO

%+ Verbos

verbo.intr(num => singular,
arvora => verbo.intr('bri.ncou ' ) ,

infi.niti.vo => brincar,
tiposuj => animado) --> [brincouJ?

verbo.i.ntr(num => singular,
arvore => verbo.intr('cai.u'),
infinitivo => cai.r,
ti.posuj =>©) --> [caiuJ?

verbo.trd(num => singular,
arvore => verbo.trd('boi.jou'),
infinitivo => boi.jar,
ti.posuj => pessoa,
tipoobj => ©) --> [bej.jouJ?

verbo.trd(num => singular,
arvore => verbo.trd
infini.tivo => mat ar

ti.posuj => animado,
ti.poobj => animado)

('matou')

> [matoul?

5.1. ANALISADOR SEMANTICO 

tipo => instrumento)? 

pp(arvore => vp(VP,pp (PREP,NP)), 
verbo=> VP, 
possuidor =>nao) --> prep (arvore => PREP), 

np(arvore => NP, 

pp(arvore =>vp (A), 
possuidor=> nao, 
verbo=> A) --> []? 

pp(arvore =>A, 
possuidor=> A) -- > []? 

nome=> falsa, 
tipo => instrumento)? 

¼*----------------------------------------------------------------* 
'l.*--- LEXICO ---* 
¼*----------------------------------------------------------------* 

'l.* Verbos 

verbo_intr(num => singular, 
arvore => verbo_intr ('brincou' ), 
infinitivo => brincar, 
tiposuj =>animado) --> [brincou]? 

verbo_intr(nurn => singular, 
arvore=> verbo_intr ('caiu'), 
infinitivo=> cair, 
tiposuj =>© ) -- > [caiu]? 

ver bo_trd(nurn => singular, 
arvore=> verbo_trd('beijou'), 
infinitivo => beijar, 
tiposuj => pessoa, 
tipoobj => ©) --> [beijou]? 

ver bo_trd (num => singular, 
arvore=> verbo_trd ('matou') , 
i nfinitivo => matar, 
tiposuj => animado, 
tipoobj => animado) --> [matou]? 

* 
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verbo.trd(num => singular,
arvora => verbo.trd('quebrou'),
infinitivo => quebrar,
ti.posuj => animado,
tipoobj => frágil) --> [quebroul?

verbo.trd(num => si.ngular,
arvore => verbo.trd('quebrou'),
infini.tivo => quebrar,
tiposuj => instrumento,
ti.poobj => frágil) --> [quobroul?

verbo.trd(num => singular,
arvore => verbo.trd('viu'),
infinita.vo => vor,
tiposuj => animado,
tj.poobj => ©) --> [viuJ?

verbo.trd(num => si.ngular,
arvore => verbo.trd('comeu'),
infinita.vo => comer,

tiposuj => animado & coma(X),
tipoobj => X) --> [comouJ?

verbo.trd(num => p].ural,
arvorQ=> verbo.trd( lcomQram'),
infini.ti.vo => comer,
tiposuj => animado & como(X) ,

tipoobj => X) --> [comeraml?

%+ Artigos

dot(gen=> masculino,
num => si.ngular
arvore => dot('o'))-

det(gon => feminino ,
num => singular,
arvore => dot('a'))-

det(gen => masculi.no,
num => plural,
arvore => dot('os'))

dot(gen => feminino,
num => p]ura].,

>lol?

>EaJ?

>EosJ?
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verbo_trd(num => singular, 
arvore=> verbo_trd('quebrou'), 

infinitivo=> quebrar, 
tiposuj => animado, 
tipoobj => fragil) --> [quebrou]? 

verbo_trd(num => singular, 
arvore=> verbo_trd('quebrou'), 

infinitivo=> quebrar, 
tiposuj => instrumento, 
tipoobj => fragil) --> [quebrou]? 

verbo_trd(num => singular, 
arvore=> verbo_trd('viu'), 

infinitivo=> ver, 
tiposuj => animado, 
tipoobj => ~)-->[viu]? 

verbo_trd(num => singular, 
arvore=> verbo_trd('comeu'), 

infinitivo=> comer, 
tiposuj => animado & come(X), 

tipoobj =>X)--> [comeu]? 

verbo_trd(num => plural, 
arvore=> verbo_trd('comeram'), 

infinitivo=> comer, 
tiposuj => animado & come(X), 

tipoobj =>X)--> [comeram]? 

CAP1TULO 5. APLICAÇÕES 

'l.* Artigos * 

det(gen=> masculino, 
num=> singular, 
arvore=> det('o'))-->[o]? 

det(gen => feminino, 
num=> singular, 
arvore=> det('a'))-->[a]? 

det(gen => masculino, 
num=> plural, 
arvore=> det('os'))-->[os]? 

det(gen => feminino, 
num=> plural, 
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arvora => dat('as'))-->EasJ?
det(gen => masculino,

num => si.ngular,
arvora => dot ( ' un' ) ) --> [um] ?

det(gon => feminino,
num => si.ngular,
arvora => dot('una'))-->]uma] ?

%+ Substantivos

sub(gen => masculino,
num => singular,
arvore => sub( 'mono.no ' ) ,

tipo :> pessoa)-->EinoninoJ?
sub(gen => feminino,

num => singular,
arvore => sub('menina'),
ti.po => pessoa)-->EmeninaJ?

sub(gen => masculino,
num => plural,
arvore => sub( ' cachorros ' ) ,

ti.po => animal & carnívoro)-->EcachorrosJ?
sub(gon => masculino,

num => singular,
arvore => sub('cachorro'),
tipo => aniina] & comi.voto)-->Ecachorro] ?

sub(gen => masculino,
num => singular,
arvore => sub('talescopio'),
tipo=> instrumento)-->Eta]escopio] ?

sub(gen => masculi.no,
num => si.ngular,
arvore => sub('vidro'),
tipo :> frágil)--revi.drol?

sub(gen => feminino,
num => singular,
arvore :> sub('bola'),
ti.po => instrumento)-->Ebo]a] ?

sub(gen => feminino,
nun => singular,
arvore => sub('pedra'),
tipo :> i.nstrumonto)-->EpadraJ?

sub(gon => feminino,
num => si.ngu].ar,

5.1. ANALISADOR SEMÂNTICO 

ar vor e => det('as')) -- >[as]? 
det(gen => masculino, 

num => singular, 
arvor e => det('um')) -->[um]? 

det(gen => f eminino, 
num => singular, 
arvor e => det('uma')) - - >[uma]? 

'I.* Substant i vos 

sub(gen => masculino, 
num => singular , 
arvor e => sub('menino'), 
t i po => pessoa) --> [menino]? 

sub(gen => feminino, 
num => singular, 
ar vore => sub('menina'), 
tipo => pessoa) -->[menina]? 

sub(gen => masculino, 
num => plural, 
arvore => sub('cachorros'), 
tipo => animal & carnivor o) -- >[cachorros]? 

sub(gen => masculino, 
num => singular, 
arvore => sub('cachorro'), 
tipo => animal & carnivor o) -->[cachorro]? 

sub(gen => masculino, 
num => singular , 
ar vore => sub('telescopio'), 
tipo => instrumento) -->[telescopio]? 

sub(gen => masculino, 
num => singular, 
arvore => sub('vidro'), 
tipo => f r agil) -->[vidro]? 

sub(gen => feminino, 
num => singular, 
arvore => sub('bola') , 
tipo => instrumento) -- >[bola]? 

sub(gen => feminino, 
num => singular , 
arvor e => sub('pedra'), 
t i po => instrumento) -- >[pedra]? 

sub(gen => feminino, 
num => singular, 

109 

* 
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arvore => sub('janela'),
tipo :> fugi.l)-->Ej anelar?

sub(gen => feminino,
num => si.ngular,
arvore => sub('maca'),
tipo => fruta)-->EmacaJ?

sub(gon => nasculi.no,
num => singular,
arvora => sub('bife'),
tipo => cam.e)-->Ebifel?

sub(gen => masculi.no,
nun => plural,
arvora => sub( 'bifes ' ) ,

tj.po => carne)-->Ebifes] ?
sub(gen => masculino,

nun => singular,
arvora => sub('tomate'),
tipo => lagumo)-->ltomataJ?

%+ Nabos próprios 'p

nome(gen => masculino,
arvora => jogo,
ti.po => vegetariano)

nome(gen => feminino,
arvore => mana,
ti.po :> pessoa) -->

nome(gQn => masculino,
arvora => hannibal,
ti.po => cana.bal) -->

nome(gen => masculino,
arvore => rajiv ,
tipo => faquir) -->

-> [joao] ?

[marial?

[hannj.ba]J?

[rajivJ?

Z'p Preposi.does
Z'p A8 pal'ticulas ''da'', ''do'', ''do].a", '-delas'', otc. sao
%# decompostas para poder analisar normalmente o resto da frase

+

+

#

prop(arvore
prop(arvora

:> prep(com))
:> prep(do))

-> [com] ?

> [deJ?

prep(arvore => prop(de),
in.dcg=>Edo]Sent],
out.dcg=>Eo]Sent])
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arvore=> sub('janela'), 
tipo=> fragil)-->[janela]? 

sub(gen => feminino, 
num=> singular, 
arvore=> sub('maca'), 
tipo=> fruta)-->[maca]? 

sub(gen => masculino, 
num=> singular, 
arvore=> sub('bife'), 
tipo=> carne)-->[bife]? 

sub(gen => masculino, 
num=> plural, 
arvore=> sub('bifes'), 
tipo=> carne)-->[bifes]? 

sub(gen => masculino, 
num=> singular, 
arvore=> sub('tomate'), 
tipo=> legume)-->[tomate]? 

Y.* Nomes proprios * 

nome(gen => masculino, 
arvore=> joao, 
tipo=> vegetariano) - -> [joao]? 

nome(gen => feminino, 
arvore=> maria, 
tipo=> pessoa)--> [maria]? 

nome(gen => masculino, 
arvore=> hannibal, 
tipo=> canibal)--> [hannibal]? 

nome(gen => masculino, 
arvore=> rajiv, 
tipo=> faquir)--> [rajiv]? 

CAP1TULO 5. APLICAÇÕES 

Y.* Preposicoes * 

'!.* As particulas "da", "do", "dele", "deles", etc. sao * 
'!.* decompostas para poder analisar normalmente o resto da frase * 

prep(arvore => prep(com)) --> [com]? 

prep(arvore => prep(de)) --> [de]? 

prep(arvore => prep(de), 
in_dcg=>[dolSent], 
out_dcg=>[olSent]). 
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prep(arvora => prep(de),
in.dcg=>]dos]Sent],
out.dcg=>Eos]Sant])

prep(arvora => prep(da),
in.dcg=>Eda]Sent],
out.dcg=>]a]Sent])

prop(arvore => prep(de),
in.dcg=>Edas]Sont] ,
out.dcg=>Eas]Sant])

+

+

BASE SEMÂNTICA

pessoa < 1 animado.
animal <1 animado.
carnívoro <1 animal
comi.da <1 coisa.

pessoa :Ícarni.voto ; vogetari.ano; canibal ; faquir)

instrunento < 1 coi.sa
frágil <1 coisa.

comida
vegetal

'Cvegotal;carnes
'Cleguno;fruta}

cone(vegetal) -> vegetariano
come(carne) -> carnívoro.
come(comi.da)-> pessoa.
come(pessoa)-> canibal
come(frágil)-> faquir

Para analisar uma sentença, usamos o predicado sentença com três argumentos:
arvore que fornece a análise sintética da sentença, in.dcg e out.dcg que são acrescenta-
dos pelo interpretados LIFE e que recebem respectivamente a sentença a ser analisada e
o resíduo não analisado. llustramos abaixo alguns exemplos de execução do programa:

> sontonca(arvore=>Â,in.dcg=>]joao,comeu,a,naco,da,manina] ,out.dcg=>E])?

5.1. ANALISADOR SEMÂ NTICO 

pr ep( arvor e => pr ep(de), 
in_dcg=>[doslSent], 
out_dcg=>[oslSent]). 

prep(ar vore => prep(de), 
i n_dcg=>[dalSent], 
out_dcg=>[alSent]). 

pr ep( arvor e => prep(de), 
i n_dcg=>[daslSent], 
out_ dcg=>[aslSent]). 

%*----------------------------------------------------------------* 
%*--- BASE SEMANTICA ---* 
%*----------------------------------------------------------------* 

pessoa <1 animado. 
animal < 1 animado. 
carnivoro <I animal. 
comida <I coisa. 

pessoa: ={carnivoro;vegetariano;canibal;faquir}. 

instrumento <I cois a. 
fragil < 1 coisa. 

comida := {vegetal;carne}. 
vegetal : = {legume;fruta} . 

come(vegetal) - > vegetariano . 
come(carne) - > carnivoro. 
come(comida) - > pessoa. 
come(pessoa) - > canibal . 
come(fragil) - > faqui r . 
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Para analisa r uma sentença, usamos o predicado sentenca com três argumentos: 

arvore que fornece a análise sintática da sentença, in_dcg e out_dcg que são acrescenta

dos pelo interpretador LIFE e que recebem respectivamente a sentença a ser analisada e 

o resíduo não analisado. Ilustramos abaixo alguns exemplos de execução do programa: 

> sentenca(arvore=>A,in_dcg=>[joao , comeu,a,maca,da,menina],out_dcg=>[])? 
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+#+ Yes
A = 8ent(n

temeu) , np(np(det(a) ,sub(maca)),
pp(prop(de) ,np(dat( a),sub(nonina)))))) )

> sentanca(arvore=>A , in.dcg=>lo ,nenino,quebrou, a,j ane]a, com, a,bo]a] ,out.dcg

+#+ Yes

sent(np(dot(o), sub(menino)) ,
vp((verbo.trd(quebrou) , np(det(a) ,sub(janela))),

pp(prep(com),np(det(a), sub(bo].a))))) .

> sentanca(arvora=>A , in.dcg=>Ea,nenina ,viu ,os ,cachorro

+++ Yes

A = soft(np(dot(a) ,sub(nenina)),
vp((verbo.trd(vi.u) , np(dot(os) ,sub(cachorros)))))

sentença(arvoro=>A , in.dcg=>]raj iv , comeu , o ,vi.dro] ,out.dcg=>E]) ?

+++ Yes

A = sono(np(rajiv) ,vp((verbo-trd(comeu) , np(det(o) ,sub(vi.dro)))))

> sentença(arvoro=>A , i.n.dcg=>Ehanni.ba] ,comeu ,o ,monino] ,out.dcg=>E])?

A = sont(np(hanni.bal) ,vp((verbo-trd(comeu) , np(dot(o) ,sub(menino) ))))

> sentença(arvora=>A, in.dcg=>Ejoao,comeu,o,bi.fe] ,out.dcg=>E])?

+++ No

%jogo e' voget

> sentença(arvore=>A , i.n.dcg=>Eos ,cachos

+#+ Yes

A= sent(np(det(os) ,sub(cachorros)),

trd(cvp((verbo

> [] ) ?s],out dcg

>

ariano

> [] ) ?dcgros , comeram,os ,bi.fas] ,out

> [] )?
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*** Yes 
A = sent(np(joao), 

vp((verbo_t r d(comeu), np(np(det(a),sub(maca)), 
pp(prep(de),np(det(a),sub(menina))))))). 

> sentenca(arvore=>A, in_dcg=> [o ,meni no ,quebr ou, a, janela, com, a, bola] ,out_dcg=> D)? 

*** Yes 
A= sent(np(det(o),sub(menino)), 

vp((verbo_trd(quebrou), np(det(a),sub(janela))), 

pp(prep(com),np(det(a),sub(bola))))) . 

> sentenca(arvore=>A,in_dcg=>[a,menina,viu,os,cachor ros],out_dcg=>[])? 

*** Yes 
A = sent(np(det(a),sub(menina)), 

vp((verbo_trd(viu), np(det(os),sub(cachorros))))). 

> sentenca(arvore=>A,in_dcg=>[rajiv,comeu,o,vidro],out _dcg=>[])? 

*** Yes 
A = sent(np(rajiv),vp((verbo_trd(comeu), np(det(o),sub(vidro))))). 

> sentenca(arvore=>A,in_dcg=>[hannibal,comeu,o,menino],out _dcg=>[])? 

*** Yes 
A = sent(np(hannibal) ,vp((verbo_trd(comeu), np(det(o),sub(menino))))) . 

> sentenca(arvore=>A,in_dcg=>[joao,comeu,o,bife],out_dcg=>[])? 

*** No 

¼joao e' vegetariano 

> sentenca(arvore=>A,in_dcg=>[os,cachorros,comeram,os,bifes] ,out _dcg=>[])? 

*** Yes 
A = sent(np(det(os),sub(cachorros)), 
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vp((verbo.trd(comaran), np(dot(os) ,sub(bifes)))))

>sontenca(arvore=>A , i.n.dcg=>Eo ,menu.no ,vi.u , a,bola, da ,menu.na,com ,o ,te]escopio] ,

out.dcg=> [] ) ?

+#+ Yes

A= aent(np(det(o) ,sub(nem.no)),
vp((verbo.trd(vi.u), np(np(det(a) ,aub(bola)),

pp(prep(de) ,np(det(a) ,aub(menina))))) ,
pp(prop(com) ,np(det(o) , aub(ta].escopi.o)))) )

5.2 Configuração de software

Vamos tratar agora de um problema tradicional de ciência da computação que se refere à
configuração de sistemas, tanto de hardware quanto de software.

Um sistema é constituído de várias componentes, que devem ser compatíveis entre
si. As componentes, por sua vez, podem aparecer em diversas versões, com pequenas
diferenças entre si. Um programa para lidar com configuração de sistemas deve ser capaz
de representar cada versão de cada componente cona as suas características e encontrar
versões compatíveis através das especificações do sistema. Quando se tem especificações
completas, o trabalho de busca das versões que vão constituir o sistema é razoavelmente
simples, bastando comparar as características de cada versão com a especificação dada.
Vamos mostrar aqui como lidar com especificações parciais (ou incompletas). O exemplo
que vamos ilustrar é baseado em IZe1941 e mostra como resolver o problema de configuração
de software, através da escolha de versões adequadas.

Como visto na seção 1 .4.1, os f-termos são a estrutura de dados ideal para se representar
informações incompletas e vão ser usados aqui para representar versões e componentes de
um sistema.

As features de uma componente de um sistema podem representar diversos níveis
de informação, como por exemplo informações referentes ao desenvolvimento da compo'
nente (autor, data-n].tina-revisão, etc.), a características intrínsecas da componente
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vp((verbo_trd(comeram), np(det(os),sub(bifes))))) . 

>sentenca(arvore=>A,in_dcg=>[o,menino,viu,a,bola,da,menina,com,o,telescopio], 

out_dcg=> [])? 

*** Yes 
A = sent(np(det(o),sub(menino)), 

vp((verbo_trd(viu), np(np(det(a),sub(bola)), 
pp(prep(de),np(det(a),sub(menina))))), 

pp(prep(com),np(det(o),sub(telescopio))))). 

5.2 Configuração de software 

Vamos tratar agora de um problema tradicional de ciência da computação que se refere à 

configuração de sistemas, tanto de hardware quanto de software. 

Um sistema é constituído de várias componentes, que devem ser compatíveis entre 

si. As componentes, por sua vez, podem aparecer em diversas versões, com pequenas 

diferenças entre si. Um programa para lidar com configuração de sistemas deve ser capaz 

de representar cada versão de cada componente com as suas características e encontrar 

versões compatíveis através das especificações do sistema. Quando se tem especificações 

completas, o trabalho de busca das versões que vão constituir o sistema é razoavelmente 

simples, bastando comparar as características de cada versão com a especificação dada. 

Vamos mostrar aqui como lidar com especificações parciais (ou incompletas) . O exemplo 

que vamos ilustrar é baseado em [Zel94] e mostra como resolver o problema de configuração 

de software, através da escolha de versões adequadas. 

Como visto na seção 1.4.1, os f-termos são a estrutura de dados idea l para se representar 

informações incompletas e vão ser usados aqui para representar versões e componentes de 

um sistema. 

As features de uma componente de um sistema podem representar diversos níveis 

de informação, como por exemplo informações referentes ao desenvolvimento da compo

nente (autor, data_ul tirna...revisao, etc.), a características intrínsecas da componente 
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(linguagem, complexidade, etc.) ou ao ambiente onde ela deve ser usada (concorrente,
sist.operacional, etc.).

Cada componente do sistema pode aparecer en} várias versões. Cada uma das versões
vai ser representada por um f-termo. Podemos ter, por exemplo, uma componente tela
nas versões IZe194l: telas = [node[o:x]]] e te]a2 = [node[o:vindovs]. As features
de uma componente são obtidas através da generalização das versões.

tela = telas U tela2 [modelo : x]]U vindovs]

Features que representam características da componente devem ser comuns a todas as
versões. Podemos ter como feature da componente nome : tela. Assim,

telas telanome
modelo: xll

tela2 telanome
modelo: vi.ndovs

e

te[a = te].a] U te]a2
telanome

modelo : xl l U windovs

Para selecionar uma versão, utilizamos a operação de unificação, que permite a seleção
mesmo partindo de uma especificação incompleta.

Vamos supor a existência de três versões de impressoras IZe1941

l nome: impressora l
impressoras = 1 li.nguagen: postscri.pt

l bitmaps: true J

l nome: impressora l

impressora2 = 1 linguagem: ascii
l bitmaps: falhe J

impressora3
impressoranome

linguagen ascli

Vamos supor ainda que estejamos interessados em uma impressora que imprime bit-
maps- Usamos então como chave de se]eção o f-termo S = [bitmaps: true]. Calcu-
lando o resultado da unificação da chave S com cada uma das versões de impressoras,
podemos verificar quais as versões que satisfazem a especificação desejada,. Para a pri-
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(linguagem, complexidade, etc.) ou ao ambiente onde ela deve ser usada ( concorrente, 

sist_operacional, etc.) . 

Cada componente do sistema pode aparecer em várias versões. Cada uma das versões 

vai ser representada por um f-termo. Podemos ter, por exemplo, uma componente tela 

nas versões [Zel94): tela1 = [modelo: x11] e tela2 = [modelo: windows]. As features 

de uma componente são obtidas através da generalização das versões. 

tela= tela1 U tela2 = [modelo: x11U windows] 

Features que representam características da componente devem ser comuns a todas as 

versões. Podemos ter como feature da componente nome: tela. Assim, 

[ 
nome: 

tela1 = 
modelo: 

e 

tela l 
x11 

tela l 
windows 

[ 
nome: 

tela= tela1 U tela2 = d 
1 mo e o: 

tela l 
x11 U windows · 

Para selecionar uma versão, utilizamos a operação de unificação, que permite a seleção 

mesmo partindo de uma especificação incompleta. 

Vamos supor a existência de três versões de impressoras [Zel94]: 

impressora! = [ ~::;~agem: 
bitrnaps: 

impressora2 = [ ~::;~agem: 
bitrnaps: 

. [ nome: 
1rnpressora3 = 

1
. 
1nguagem: 

irnpress~ra l 
postscnpt 
true 

irnp~~ssora l 
aSCll 

false 

imp~~ssora l 
aSCll 

Vamos supor ainda que estejamos interessados em uma impressora que imprime bit

maps. Usamos então como chave de seleção o f-termo S = [bitrnaps: true]. Calcu

lando o resultado da unificação da chave S com cada uma das versões de impressoras, 

podemos verificar quais as versões que satisfazem a especificação desejada. Para a pri-
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medra versão temos

S rl i.mpressoral [bi.tmaps :tiue] [l i.mpressora] impressoras

Para a segunda versão:

s n i,mpressora2 = [bi.tmaps:true] r] impressora2 = 1, poisaversão impressora2
possui a feature bitmap com valor falhe.

Finalmente, para a terceira versão

s n impressora3 [bitmaps :true] n impressora3

nome: impressora l
linguagem: asa.i l # impressora3,
bitmaps: true J

pois a versão impressora3 não possui a feature bi.tmaps

Para garantir que as versões selecionadas existan}, devemos ter que além de o resultado
da unificação ser diferente de -L, ele deve ser igual à versão testada, isto é, não basta que
a versão seja unificável com a chave de seleção, ela deve ser subordinada a esta (como
vimos na seção 1.4.1 , T E .S .» T n S = T).

Das versões acima, apenas a impressoras seria selecionada, pois é a unica subordinada
à chave S.

Vamos agora tratar do problema da configuração de um sistema propriamente dito.
Um sistema é un] conjunto de componentes compatíveis entre si e que satisfazen] algu-
mas especificações. Estas especificações podem ser codificadas como uma componente
"virtual" , que tem as características desejadas, como por exemplo:

l nome: xxx
sistema : l sist.operaci.anal: unir

Para cada componente 17:. do sistema, fazendo a unificação de Zo, a componente cona
as informações do sistema, e 17}, podemos encontrar as versões de 71i que satisfazem as
especificações do sistema.

Além de satisfazerem as especificações do sistema, as componentes devem ser com-
patíveis entre si. Dadas duas componentes 71. e TJ, podemos utilizar 7} como chave de
seleção para encontrar as versões de Tj compatíveis com TÍ e vice-versa. Como observado
por Zeller IZe]941, podemos utilizar uma cl)ave de seleção comum S = Ti I'l TJ , já que
z n (n n 8) = z n % e t n (z n TJ) = T, nz.
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meira versão temos: 

S n impressora!= [bitmaps:true] n impressora!= impressora! 

Para a segunda versão: 
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S n impressora2 = [bi tmaps: true] n impressora2 = ..L, pois a versão impressora2 

possui a feature bi tmap com valor false. 

Finalmente, para a terceira versão: 

S n impressora3 = [bitmaps:true] n impressora3 = 

[ 

nome: 
linguagem: 
bitmaps: 

impressora l 
ascii =/ impressora3, 
true 

pois a versão impressora3 não possui a feature bi tmaps. 

Para garantir que as versões selecionadas existam, devemos ter que além de o resultado 

da unificação ser diferente de 1., ele deve ser igual à versão testada, isto é, não basta que 

a versão seja unificável com a chave de seleção, ela deve ser subordinada a esta ( como 

vimos na seção 1.4.1, T C S <=> T n S = T). 

Das versões acima, apenas a impressora! seria selecionada, pois é a unica subordinada 

à chave S. 

Vamos agora tratar do problema da configuração de um sistema propriamente dito. 

Um sistema é um conjunto de componentes compatíveis entre si e que satisfazem algu

mas especificações. Estas especificações podem ser codificadas como uma componente 

"virtual", que tem as características desejadas, como por exemplo: 

. [ nome: sistema= . . 
s1st_operac1onal : 

XXX l 
un1x 

Para cada componente T; do sistema, fazendo a unificação de T0 , a componente com 

as informações do sistema, e T;, podemos encontrar as versões de T; que satisfazem as 

especificações do sistema. 

Além de satisfazerem as especificações do sistema, as componentes devem ser com

patíveis entre si. Dadas duas componentes T; e Ti, podemos utilizar T; como chave de 

seleção para encontrar as versões de Ti compatíveis com T; e vice-versa. Como observado 

por Zeller [Zel94], podemos utilizar uma chave de seleção comum S = T; n Ti , já que 

T; n ( T; n Tj} = T; n Tj e Tj n ( T; n Tj) = Tj n T;. 
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Estendendo a idéia para um número arbitrário de componentes n e mais a componente
Za com as informações do sistema, temos a chave de seleção:

s = zonTln nTn= nL:.z

A chave S seleciona versões compatíveis entre si e que satisfazem as especificações
do sistema. Alguns cuidados extra devem ser tomados na representação das componen'
tes. Como foi dito anteriormente, algumas das features das componentes representam
informações da própria componente enquanto que outras representam informações refe-
rentes ao sistema e ao ambiente onde a componente vai ser utilizada. As features referentes
a informações das diversas componentes não precisam necessariamente ter o mesmo valor
dentro do sistema. Cada componente pode ter, por exemplo, um autor diferente, ou ter
sido implementada em uma linguagem diferente. Para que não ocorram problemas na
hora da unificação, Zeller sugere que cada feature tenha um escopo determinado. Assim,
features referentes a características da componente teriam um escopo "local" , enquanto
features referentes ao ambiente teriam um escopo "global" , sendo estas últimas as que de-
vem ser compatíveis entre as diversas componentes. Um modo de representar este escopo
seria agrupar as features com escopo "local" dentro de um sub-termo, como por exemplo:

nome:

linguagem
unix

impressora
impressora
ascllimpressora

sist-operaci.anal

Vamos agora mostrar um pequeno programa em LIFE para selecionar versões de acordo
com as especificações do sistema.

imporá ( ' ' structura s '') ?

total(te].a:>t(autor=> ''XXX'' ,
data=> ''1/11/81'') ,

si.st.operaci.onal=> dos,
tipo=> ega,
dados=> bitmap)

tela2(tela=> t(autor=> ''Ym'' ,
data=> ''2/2/82'') ,

si.st.oporacional=> unix,
ti.po=> vindows,
dados=> bi.tmap).

tela3(tela=> t(autor=> ''ZZZ'',
data=> ''3/3/83''),
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Estendendo a idéia para um número arbitrário de componentes n e mais a componente 

T0 com as informações do sistema, temos a chave de seleção: 

A chave S seleciona versões compatíveis entre si e que satisfazem as especificações 

do sistema. Alguns cuidados extra devem ser tomados na representação das componen

tes. Como foi dito anteriormente, algumas das features das componentes representam 

informações da própria componente enquanto que outras representam informações refe

rentes ao sistema e ao ambiente onde a componente vai ser utilizada. As features referentes 

a informações das diversas componentes não precisam necessáriamente ter o mesmo valor 

dentro do sistema. Cada componente pode ter, por exemplo, um autor diferente, ou ter 

sido implementada em uma linguagem diferente. Para que não ocorram problemas na 

hora da unificação, Zeller sugere que cada feature tenha um escopo determinado. Assim, 

features referentes a características da componente teriam um escopo "local", enquanto 

features referentes ao ambiente teriam um escopo "global", sendo estas últimas as que de

vem ser compatíveis entre as diversas componentes. Um modo de representar este escopo 

seria agrupar as features com escopo "local" dentro de um sub-termo, como por exemplo: 

-- [ impressora: 
impressora 

sist_operacional: 

[ 
nome: 
linguagem: 

unix 

imp~~ssora l ] 
asc11 

Vamos agora mostrar um pequeno programa em LIFE para selecionar versoes de acordo 

com as especificações do sistema. 

import("structuras")? 

: :tela1(tela=>t(autor=> "XXX", 
data=> "1/11/81"), 

sist_operacional=> dos, 
tipo=> ega, 
dados=> bitmap). 

::tela2(tela=> t(autor=> "YYY", 
data=> "2/2/82"), 

sist_oparacional=> unix, 
tipo=> windows, 
dados=> bitmap). 

: :tela3(tela=> t(autor=> "ZZZ", 
data=> "3/3/83"), 
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sist.operacional=> uni.x ,
tipo:> vindovs,
dados=> postscri.pt).

impressoras(improssora=>i(autor=> ''XXX'' ,
data=> ''8/8/88'') ,

linguagom=> ascii,
bi.tmap=> raIDe)

impressora2(ünpressora=> i.(autor=> ''YW'' ,
data=> '-5/5/85''),

linguagam=> postscript,
bi.tmap=> trufa)

impressora3(impressora=> i(autor=> ''ZZZ'' ,
data=> ''4/4/84''),

li.nguagom=> asa.i)

sistema(tola=> X:Ítalal ;tola2;tola3)' ,
impressora=> Y : 'Cimpressoral ; i.mpressora2 ; iinpressora3}) 1

X.sisa.operaciona]. = uni.x,
X.dados = bitmap,
X==Ítelal;tela2;tela3},
Y.bi.tmap = truz,
Y == 'CI.mprassoral ; impressora2 ; impressora3}

god(X : sistema)

O tipo sistema contém as especificações desejadas. A componente tela deve ser uma

das versões existentes (telas , telas ou tela3) e deve unificar com: l :lll.operacional : bitmaps

Já a componente impressora deve ser uma das versões impressoras, impressora2
ou impressora3 que unifique com [bitmap: true] .

Para obter uma configuração chamamos o predicado goal
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sist_operacional=> unix , 
tipo=> windows, 
dados=> postscript). 

: : impressora1 (impr essora=>i (autor=> "XXX " , 
data=> 11 8/ 8/ 88 11

), 

linguagem=> ascii, 
bitmap=> falsa ) . 

: :impr essora2 ( impressora=> i (autor=> "YYY", 
data=> "5/ 5/ 85" ), 

linguagem=> postscript, 
bitmap=> true ) . 

::impressora3 (impressora=> i (autor=> "ZZZ", 
data=> "4/ 4/ 84" ) , 

linguagem=> ascii ). 

: :sistema(tela=> X:{tela1;tela2;tela3}, 
impressora=> Y:{impressora1;impressora2;impressora3}) 

X.sist_operacional = unix, 
X.dados = bitmap, 
X=={tela1;tela2;tela3}, 
Y.bitmap = true, 
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Y == {impressora1;impressora2 ; impressora3}. 

goal (X:sistema) . 

O tipo sistema contém as especificações desejadas . A componente tela deve ser uma 

d _ . ( ) d 'fi [ sis _operacional : unix l 
asversoesex1stentes tela1, tela2outela3 e eveum carcom: d d b't 

a os : z maps 

Já a componente impressora deve ser uma das versões impressor a1, i mpr essora2 

ou impressora3 que unifique com [bi tmap: t r ue]. 

Para obter uma configuração chamamos o predicado goal : 
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> goal(X)?

+++ Yes

X = si.stoma(impressora => i.mprossora2(bitmap :> truz,
impressora => i(autor => ''YW'',

data => '-5/5/8S''),
li.nguagem :> postscript),

tola => tela2(dados => bitmap,
sisa.operaci.anal => unix,
tela => t(autor => ''YW'',data => ''2/2/82''),
tipo => vindovs))

A solução é obtida em um passo de unificação, encontrando um objeto X que satisfaz
as condições do tipo sistema.

Para garantir que uma versão selecionada realmente exista, no tipo sistema acrescenta-
mos a condição adicional de que a componente X deve ser igual a uma das versões telas ,
tela2 ou tela3 e que a componente Y deve ser igual a uma das versões impressoras,
impressora2 ou impressora3. Em IAK95j, Ait-Kaci sugere que o problema seja resol-
vido através de um novo operador ? substituindo a projeção. O operador ? selecionaria
o valor da feature apenas se ela estivesse presente na versão, ao contrário do que faz a
unificação, que acrescenta a feature se ela não aparecer na versão.

Uma outra solução seria então

op(K,F,' .'), op(K,F,'?')? Z doa.ne o operador i.nfi.xo )?) similar ao

T?F -> R l has.feitura(F,T), R T.F

sistema(tala=> X :Ítolal ;tola2;tola3},
improssora=> Y : 'Cimpressoral ; impros sora2 ; imprassora3})

X?si.st.oparaci.anal = unix,
X?dados = bitmap,
Y?bi.tmap = trufa
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> goal(X)? 

*** Yes 
X= sistema(imprassora => impressora2(bitmap => true, 

impressora=> i(autor => "YYY", 
data=> "5/5/85"), 

linguagem=> postscript), 

tala=> tala2(dados => bitmap, 
sist_operacional => unix, 

tela=> t(autor => "YYY",data => "2/2/82"), 

tipo=> windows)). 

A solução é obtida em um passo de unificação, encontrando um objeto X que satisfaz 

as condições do tipo sistema. 

Para garantir que uma versão selecionada realmente exista, no tipo sistema acrescenta

mos a condição adicional de que a componente X deve ser igual a uma das versões tela1, 

tela2 ou tela3 e que a componente Y deve ser igual a uma das versões impressora1, 

impressora2 ou impressora3. Em [AK95], Ai't-Kaci sugere que o problema seja resol

vido através de um novo operador ? substituindo a projeção. O operador ? selecionaria 

o valor da feature apenas se ela estivesse presente na versão, ao contrário do que faz a 

unificação, que acrescenta a feature se ela não aparecer na versão . 

Uma outra solução seria então: 

op (K, F,' . '), op (K, F, '? 1 )? 1/. defina o operador infixo 1 ? 1 similar ao 

T?F -> R I has_faature(F,T), R = T.F . 

: :sistema(tala=> X:{tela1;tala2;tela3}, 

impressora=> Y:{impressora1;imprassora2;imprassora3}) 
X?sist_oparacional = unix, 

X?dados = bitmap, 
Y?bitmap = trua. 

1 1 
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5.3 Sistemas distribuídos

Nesta seção, vamos mostrar a resolução de um problema de inteligência artificial envol
vendo agentes múltiplos através da lógica de estruturas de features.

O raciocínio sobre múltiplos agentes interagindo entre si está presente nas mais diversas
áreas de pesquisa, como computação distribuída, inteligência artificial, teoria de jogos,
teoria de decisões, ciências cognitivas, economia e psicologia.

Em IWdS941 resolvemos um problema tradicional de sistemas distribuídos através de
uma lógica de tipos ordenados e propusemos uma estratégia para construir programas
eâcientes em lógica para realizar raciocínios sobre agentes que interagem entre si. Vamos
agora ilustrar um exemplo de implementação que utiliza a lógica das estruturas de features.

O problema consiste em detectar o número de máquinas com defeito em uma fábrica
automatizada:

Numa fábrica totalmente automatizada, cada máquina emite um sinal quando
não está funcionando bem. Cada máquina recebe os sinais emitidos pelas
outras, mas não tem como perceber o seu próprio sinal. Além das máquinas,
existe na fábrica un] "supervisor automático", isto é, uma máquina que pode
indicar se existe algum sinal mas que não consegue verificar quantas máquinas
estão com defeito. Se a luz do supervisor está ligada, então pelo menos uma das
máquinas da fábrica está com defeito. Queremos que as máquinas "saibam"
quantas delas estão com defeito para que possa ser chamada a manutenção. l

E importante notar o papel do supervisor na resolução do probjenla. Se apenas uma
máquina da fábrica estiver cona defeito, esta máquina não receberá nenllum sinal e, sem
a ajuda do supervisor, ela não tem como saber se está com defeito ou não. Suponhamos
agora que duas máquinas, m] e m2 estejam cona defeito. Cada uma delas recebe apenas um
sinal, mas sem o supervisor, ml consideraria a possibilidade de ln2 não receber nenhum
sinal e de l)aver então apenas uma máquina cona defeito. Mas se a luz do supervisor
estivesse ligada, ambas as máquinas saberiam (e ambas saberian} que ambas saberiam)
que pelo menos uma máquina não está funcionando. Então, quando m] recebesse um
sinal, ela descartaria a possibilidade de m2 não receber sinal nenhum (pois mi sabe que
m2 sabe que pelo menos uma máquina está com defeito) e concluiria que ela também está
com defeito.

lesta formulação é uma variação do problema conhecido taml#m como o problema das "crianças
enlameadas", dos "maridos infiéis" ou das "galinhas loucas", entre outros (jliM901).
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5.3 Sistemas distribuídos 

Nesta seção, vamos mostrar a resolução de um problema de inteligência artificial envol

vendo agentes múltiplos através da lógica de estruturas de features. 

O raciocínio sobre múltiplos agentes interagindo entre si está presente nas mais diversas 

áreas de pesquisa, como computação distribuída, inteligência artificial, teoria de jogos, 

teoria de decisões, ciências cognitivas, economia e psicologia. 

Em (W dS94] resolvemos um problema tradicional de sistemas distribuídos através de 

uma lógica de tipos ordenados e propusemos uma estratégia para construir programas 

eficientes em lógica para realizar raciocínios sobre agentes que interagem entre si. Vamos 

agora ilustrar um exemplo de implementação que utiliza a lógica das estruturas de features. 

O problema consiste em detectar o número de máquinas com defeito em uma fábrica 

automatizada: 

Numa fábrica totalmente automatizada, cada máquina emite um sinal quando 

não está funcionando bem. Cada máquina recebe os sinais emitidos pelas 
outras, mas não tem como perceber o seu próprio sinal. Além das máquinas, 

existe na fábrica um "supervisor automático", isto é, uma máquina que pode 

indicar se existe algum sinal mas que não consegue verificar quantas máquinas 
estão com defeito. Se a luz do supervisor está ligada, então pelo menos uma das 

máquinas da fábrica está com defeito. Queremos que as máquinas "saibam" 
quantas delas estão com defeito para que possa ser chamada a manutenção. 1 

É importante notar o papel do supervisor na resolução do problema. Se apenas urna 

máquina da fábrica estiver com defeito, esta máquina não receberá nenhum sinal e, sem 

a ajuda do supervisor, ela não tem corno saber se está com defeito ou não. Suponhamos 

agora que duas máquinas, m 1 e m 2 estejam com defeito. Cada uma delas recebe apenas um 

sinal, mas sem o supervisor, m 1 consideraria a possibilidade de m 2 não receber nenhum 

sinal e de haver então apenas uma máquina com defeito. Mas se a luz do supervisor 

estivesse ligada, ambas as máquinas saberiam ( e ambas saberiam que ambas saberiam) 

que pelo menos urna máquina não está funcionando. Então, quando m 1 recebesse um 

sinal, ela descartaria a possibilidade de m 2 não receber sinal nenhum (pois m 1 sabe que 

m 2 sabe que pelo menos uma máquina está com defeito) e concluiria que ela também está 

com defeito. 

1 Esta formulação é uma variação do problema conhecido também como o problema das "crianças 

enlameadas", dos "maridos infiéis" ou das "galinhas loucas", entre outros ([IIM90)). 
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No caso mais geral, o que acontece é o seguinte: Se a luz do supervisor não está ligada,
então não há o que fazer. Se a luz está ligada, então todas as máquinas sabem (e sabem
que as outras sabem) que há pelo menos uma com defeito. Então, no primeiro instante,
se alguma máquina não estiver recebendo nenhum sinal, ela pode concluir que ela está
com defeito e o problema está resolvido. Se não houver nenhuma máquina que não esteja
recebendo nenhum sinal, então no instante seguinte, todas as máquinas passam a saber (e
saber que as outras sabem) que deve haver pelo menos duas máquinas com defeito, senão
o problema teria sido resolvido no instante anterior. Se alguma máquina recebe apenas
um sinal, ela pode deduzir que está com defeito e o problema está resolvido. Se todas elas
recebem mais do que um sinal, no terceiro instante passa a ser conllecimento de todas as
máquinas que pelo menos três entre elas não estão funcionando, e assim por diante até
que o problema esteja resolvido. Se existirem k máquinas com defeito, no instante A o
problema será resolvido.

Abaixo vemos uma maneira de resolver o problema ein LIFE. A primeira parte do pro-

grama contém as informações iniciais necessárias para resolver uma instância do problema,
isto é. o número de sinais que cada uma das máquinas (numeradas de ml a m60) recebe
e a informação de que a luz do supervisor está ligada (predicado sup). Enquanto todas
as máquinas receberem uln número maior que LB de sinais, LB (o número mínimo de
máquinas com defeito) aumenta de uma unidade. Quando encontrarmos alguma máquina
que recebe um número menor ou igual a LB de sinais, o problema está resolvido.

% alguma maquina rocabo um numero de sinal.s menor ou igual a LB
see.loas(LB) :- seis(.,Q), Q=< LB.

) DADOS INICIAIS DO PROBLEMA

% o supervisor esta aceso
suP.

% nunaro de sinal.s que cada maquina receba

DOES({ml ; Dü2 ;m3 ;m7 ;m8;m9;mlO;mll;m14;m15;m16;n17;m23 ;
m24;m25 ;m26;m27; m28; m29 ; m30;m31 ;m32; n33; m34 ;

m35 ;m36 ; m42 ; m43 ; n44; n45 ; n46 ; m47 ;n48 ; m49; m50} ,25)

Does({n4 ;n5 ;m6 ;m12;m13 ; 18;n19;m20;n21 ;m22;n37;
m38;in39;m40;m41;m51;m52;m53;
m54; m55 ;m56 ; m57 ; m58 ; m59 ; m60} ,24)

) REGRAS DE ESTADO
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No caso mais geral, o que acontece é o seguinte: Se a luz do supervisor não está ligada, 

então não há o que fazer. Se a luz está ligada, então todas as máquinas sabem (e sabem 

que as outras sabem) que há pelo menos uma com defeito. Então, no primeiro instante, 

se alguma máquina não estiver recebendo nenhum sinal, ela pode concluir que ela está 

com defeito e o problema está resolvido. Se não houver nenhuma máquina que não esteja 

recebendo nenhum sinal, então no instante seguinte, todas as máquinas passam a saber ( e 

saber que as outras sabem) que deve haver pelo menos duas máquinas com defeito, senão 

o problema teria sido resolvido no instante anterior. Se alguma máquina recebe apenas 

um sinal, ela pode deduzir que está com defeito e o problema está resolvido. Se todas elas 

recebem mais do que um sinal, no terceiro instante passa a ser conhecimento de todas as 

máquinas que pelo menos três entre elas não estão funcionando, e assim por diante até 

que o problema esteja resolvido . Se existirem k máquinas com defeito, no instante k o 

problema será resolvido. 

Abaixo vemos uma maneira de resolver o problema em LIFE. A primeira parte do pro

grama contém as informações iniciais necessárias para resolver uma instância do problema, 

isto é, o número de sinais que cada uma das máquinas (numeradas de ml a m60) recebe 

e a informação de que a luz do supervisor está ligada (predicado sup). Enquanto todas 

as máquinas receberem um número maior que LB de sinais, LB (o número mínimo de 

máquinas com defeito) aumenta de uma unidade. Quando encontrarmos alguma máquina 

que recebe um número menor ou igual a LB de sinais, o problema está resolvido. 

1/. alguma maquina recebe um numero de sinais menor ou igual a LB 

see_less(LB) :- saas(_,Q), Q=< LB. 

1/. DADOS INICIAIS DO PROBLEMA: 

1/. o supervisor esta aceso: 

sup. 

1/. numero de sinais que cada maquina recabe: 

sees({m1;m2;m3;m7;m8;m9;m10;m11;m14;m15;m16;m17;m23; 

m24;m25;m26;m27;m28;m29;m30;m31;m32;m33;m34; 

m35;m36;m42;m43;m44;m45;m46;m47;m48;m49;m50},25). 

sees({m4;m5;m6;m12;m13;18;m19;m20;m21;m22;m37; 

m38;m39;m40;m41;m51;m52;m53; 
m54;m55;m56;m57;m58;m59;m60},24). 

1/. REGRAS DE ESTADO: 
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ati.vo(maq=> M, t:> O, lb

T :

T :

T :

suP

ativo(maq=> M, t=> TI , lb > LBI) Tl-l, T >=O,

ativo(naq=>M, t=>T, lb =>LB),
\+soe.loss(LB),
LBI = LB+l

resolvi.do(t=> TI, lb=> LBI) Tl-l, T>=O,
ati.vo(t=> T, lb=> LB),
sae.lesa(LB),
LBI = LB+l

Z PREDICADOS PARA Â RESOLUCAO DO PROBLEMA

% chamada com ''t'' instanciado:
resolve(t=>T, rasultado=>R) :- \+var(T) ,

resolvido(grupo=> G , t=>T , lb=>R)

% chanada com ''t'' não i.nstanciado:
reso[vo(t=>T, resu].tado=>R) :- var(T) ,

resolve. aux(grupo=>G ,t. aux=>O ,t=>T ,result ado=>R)

resolva. aux(t. aux=> Taux , t=>Taux , resultado=>R)
resolvido(t=>Taux,lb=>R)

resolve.aux(t.aux=>Taux ,t=>T ,resultado=>R) :-
Tauxl=Taux+l, Taux =< 60,
resolvo.aux(t. aux=>T auxl , t=>T , resultado=>R)

Para obter a so]ução do prob]ema, basta chamar o predica(]o resolve

> resolve(t=>T,resultado=>R)?

R : 25,
--1>

24
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ativo(maq=> M, t=> O, lb => 1) :- sup. 

ativo(maq=> M, t=> T1, lb => LB1) ·- T = T1-1, T >=O, 
ativo(maq=>M, t=>T, lb =>LB), 
\ +see_less (LB), 
LB1 = LB+1 . 

resolvido (t=> T1, lb=> LB1 ) ·- T = T1-1, T>=O, 
ativo(t=> T, lb=> LB), 
see_less(LB), 
LB1 = LB+1. 

1/, PREDICADOS PARA A RESOLUCAO DO PROBLEMA: 

1/, chamada com 11 t" instanciado: 
resolve(t=>T, resultado=>R) :- \ +var (T), 

resolvido(grupo=>G,t=>T,lb=>R). 

1/, chamada com 11 t II não instanciado: 
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resolve(t=>T, resultado=>R) :- var(T), 
resolve_aux (grupo =>G,t_aux=>O,t=>T ,resultado=>R). 

resolve_aux(t_aux=>Taux,t=>Taux,resultado=>R) ·
resolvido(t=>Taux,lb=>R). 

resolve_aux (t _aux=>Taux,t=>T,resultado=>R) :-
Taux1=Taux+1, Taux =< 60, 

resolve_aux (t_aux=>Taux1 ,t=>T,resultado=>R). 

Para obter a solução do problema, basta chamar o predicado resolve. 

> resolve (t=>T,resultado=>R)? 

*** Yes 
R = 25, T = 24. 

--1> 
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+++ No

> roso].ve(t=>24 ,result ado=>R) ?

+++ Yas

R : 25.
--1>

+++ No

>

Para aumentar a eficiência da resolução do problema, em IWdS941 introduzimos a
idéia de agrupar os agentes do nosso sistema de acordo com uma hierarquia. Uma das
vantagens obtidas, além do aumento da eficiência em termos dos passos necessários para
a resolução do problema, é a possibilidade de se obter resultados mais descritivos. No
caso em que nem todas as componentes do sistema são confiáveis, a divisão em grupos
aumenta a chance de obtermos uma solução para o problema.

No nosso exemplo, dividimos as máquinas em grupos de acordo com a sua função,
importância na fábrica ou probabilidade de ter defeitos. Cada grupo possui o seu próprio
supervisor. A hierarquia de grupos, ilustrada na figura 5.1 pode ser vista con)o um semi-
reticulado, onde cada grupo é a união dos seus "filhos" e a intersecção dos seus "pais"
No topo do reticulado, tenros un] grupo (/{) contendo todas as n)áquinas da fábrica.

Durante a resolução, associamos a cada grupo um intervalo dentro do qual o número
de máquinas cona defeito no grupo deve estar. Depois de resolver o problema para um
grupo podemos refinar os intervalos associados aos grupos acima dele na hierarquia, isto
é, os grupos que o contêm.

Assumimos que os supervisores nem sempre funcionam. Assim, se a luz de um su-
pervisor está acesa, pelo menos uma máquina do grupo está com defeito, mas se a luz
está apagada, não podemos afirmar nada. Cada grupo tem um estado associado a cada
instante. Um grupo é classificado como !g?lora7}te quando o seu supervisor e o de to-
dos os seus descendentes está desligado, significando que não temos iufonnação sobre a
existência ou não de máquinas com defeito neste grupo. Um grupo está at uo quando ele
não é ignorante e todos os outros abaixo dele estão resolvidos ou ignorantes. Um grupo
está esperando quando pelo menos um dos seus descendentes está ativo. Un} grupo é dito
reste/pião quando sabemos o exala número de máquinas com defeito dentro dele.
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*** No 

> resolve(t=>24,resultado=>R)? 

*** Yes 
R = 25. 
- -1> 

*** No 

> 
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Para aumentar a eficiência da resolução do problema, em [WdS94) introduzimos a 

idéia de agrupar os agentes do nosso sistema de acordo com uma hierarquia. Uma das 

vantagens obtidas, além do aumento da eficiência em termos dos passos necessários para 

a resolução do problema, é a possibilidade de se obter resultados mais descritivos. No 

caso em que nem todas as componentes do sistema são confiáveis, a divisão em grupos 

aumenta a chance de obtermos uma solução para o problema. 

No nosso exemplo, dividimos as máquinas em grupos de acordo com a sua função, 

importância na fábrica ou probabilidade de ter defeitos. Cada grupo possui o seu próprio 

supervisor. A hierarquia de grupos, ilustrada na figura 5.1 pode ser vista como um semi

reticulado, onde cada grupo é a união dos seus "filhos" e a intersecção dos seus "pais". 

No topo do reticulado, temos um grupo (1() contendo todas as máquinas da fábrica. 

Durante a resolução, associamos a cada grupo um intervalo dentro cio qual o número 

de máquinas com defeito no grupo deve estar. Depois ele resolver o problema para um 

grupo, podemos refinar os intervalos associados aos grupos acima dele na hierarquia, isto 

é, os grupos que o contêm. 

Assumimos que os supervisores nem sempre funcionam . Assim, se a luz de um su

pervisor está acesa, pelo menos uma máquina do grupo está com defeito, mas se a luz 

está apagada, não podemos afirmar nada. Cada grupo tem um estado associado a cada 

instante. Um grupo é classificado como ignorante quando o seu supervisor e o de to

dos os seus descendentes está desligado, significando que não temos informação sobre a 

existência ou não de máquinas com defeito neste grupo. Um grupo está ativo quando ele 

não é ignorante e todos os outros abaixo dele estão resolvidos ou ignorantes. Um grupo 

está esperando quando pelo menos um dos seus descendentes está ativo. Um grupo é dito 

resolvido quando sabemos o exato número de máquinas com defeito dentro dele. 
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Figura 5.1: Grupos de máquinas

Quando um grupo está ativo, as suas naáquinas recebem sinais apenas das outras
máquinas do grupo.

No anal, obtemos uma resposta mais descritiva,, porque os resultados intermediários
(o número de n)áquinas com defeito em cada grupo) são mantidos.

IC o predicado di.namico result guarda os resultados intormediari.os
% para que estes nao tenham do ser sempre racalculados

dynamic(rosult) ?

} DECLARACÂO DOS GRUPOS DE nAQUZNAS

a
b

C

{ml ;m2 ;m3;m4 ;m5 ;m6 ;m7 ; n8 ;m9 ;mlO)'
{nl 1 ; m12 ; m13 ; m14 ; m15}
{n36 ; !ü37 ; m38;m39 ; m40;m41; m42 ; m43 ; m44 ; m45; n46 ; m47 ; m48 ; m49 ; n50)
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Figura 5.1: Grupos de máquinas 
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Quando um grupo está ativo, as suas maqumas recebem sma1s apenas das outras 

máquinas do grupo. 

No final, obtemos uma resposta mais descritiva, porque os resultados intermediários 

(o número de máquinas com def~ito em cada grupo) são mantidos. 

¼ o predicado dinarnico result guarda os resultados intermediarios 

¼ para que estes nao tenham de ser sempre recalculados 

dynamic(result)? 

¼ DECLARACAO DOS GRUPOS DE MAQUINAS: 

a: = {m1;m2;m3;m4;m5;m6;m7;m8;m9;m10}. 
b : = {m11;m12;rn13;m14;m15}. 
e: = {m36;m37;m38;m39;m40;m41;m42;m43;m44;m4S;m46;m47;m48;m49;m50}. 
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{m16;m17;m18 ;m19; m20; !a21;n22 ;n23 ;n24 ; n25 ; m26 ; m27 ;m28 ;n29;n30;m31;n32 ;m33 ;m34 ; n35)'
{m5 1; m52 ; m53; m54 ; m55 ; n54 ; n57 ; m58 ; n59; m60}

a
b
C

d
d
0
f
g
g
h
i
j

< 1
f
f
g
g
h
h
i
i
j
j
k
k

%caJ:dinali.dado
card(G, IO) :-
card(G, 5)
card(G, 15)
card(G, 20)
caril(G, IO)
caril(G, 15)
card(G, 35)
card(G, 30)
card(G, 50)
card(G, 45)
card(G, 60)

dos grupos
G
G

G
G
G

G

G
G

G
G

a
b

C

d
e
f

h
i
j
k

} DADOS INICIAIS DO PROBLEMA

%supervisores acesos
Bup(a)
sup(h)

Znumero do si.naif que cada maquina recebo em cada grupo

sãos({ml ;m2 ;n3 ;m7 ;m8 ;m9;mlO)' ,a,3)

B 8 es ({m4 ; n5 ; m6} , a , 2)

B808({nl ;m2 ;n3 ;m7 ;m8;m9;mlO;mll;n14;m15},f,5)
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d := {m16;m17;m18;m19;m20;m21;m22;m23;m24;m25;m26;m27;m28;m29;m30;m31;m32;m33;m34;m35}. 

e := {m51;m52;m53;m54;m55;m54;m57;m58;m59;m60} . 

a < f. 
b < f. 
c < g. 
d < g. 
d < h. 
e < h. 
f < i. 

g < i. 

g < j. 
h < j. 
i < k. 
j < k. 

%cardinalidade dos grupos 
card (G, 10) ·- G :== a. 
card(G, 5) G :== b. 
card(G, 15) G :== c. 
card (G, 20) . - G :== d. 
card(G, 10) G : == e. 
card(G, 15) . - G :== f. 
card(G, 35) ·- G : == g. 
card(G, 30) ·- G :== h. 
card(G, 50) . - G :== i. 

card(G, 45) . - G :== j . 

card(G, 60) . - G : == k. 

Y. DADOS INICIAIS DO PROBLEMA: 

%supervisores acesos: 
sup (a) . 
sup(h). 

%numero de sinais que cada maquina recebe em cada grupo: 

sees({m1;m2;m3;m7;m8;m9;m10},a,3). 

sees({m4;m5;m6},a,2). 

sees({m1;m2;m3;m7;m8;m9;m10;m11;m14;m15},f,5) . 
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Bens({m4 ;m5 ;m6 ;m12;m13},f ,4)

sãos({m16 ;m17 ; n23 ;m24 ;m25 ;m26 ;m27 ; n28 ;
m29; m30;m31;m32 ;m33 ;m34 ;m35} ,h , 15)

seis({m18;m19; m20;m21;m22;m51 ;m52;m53 ;

m54; m55; m56; m57 ; m58 ;n59 ;m60} ,h, 14)

Does({nl ;m2 ; m3 ; m7 ;m8 ;n9 ;mlO ;nll;m14;n15 ;m16 ;m17;n23 ;
m24 ; m25; n26 ;m27; m28 ;m29 ;m30 ;m3 1; m32 ; m33 ; m34 ;
m35;m36; m42;m43; m44 ;m45;n46 ; m47; n48 ; n49 ; m50} ,i, 15)

seca({m4;m5;m6 ;m12;m13;m18;n19;m20;m21 ;n22;!a37;m38;m39;m40;m41)', i., 14)

sãos({n16;m17; m23 ;m24;m25 ;m26 ;m27 ; m28;m29;m30 ;m3 1; m32 ;

m33;m34; m35;m36;m42;m43;m44; m45;m46;m47 ;m48;m49 ;m50} ,j, 20)

sega({m18;m19; m20;m2 1;n22;m37 ;n38;m39;m40 ; m4 1;m51
m52;m53;m54; m55;m56;m57 ;m58; m59; m60} ,j , 19)

seis({ml ;m2;m3 ;m7;m8;m9;mlO ;mll;n14;m15 ;m16;m17;m23;
m24; in25;m26 ;m27 ;m28 ;m29;n30 ;m3 1;m32 ;n33 ;m34 ;

m35;m36; m42; m43 ;n44;m45 ; m46 ; m47 ; m48; m49; m50)' ,k,25)

Boas({m4 ;m5;m6 ;m12;m13; 18 ;m19;m20;m21;m22;m37 ;
m38;m39;m40;n41;mSl;m52;n53;
m54 ; m55 ;m56 ; m57; m58;m59 ;m60} ,k , 24)

Z REGRAS PARA ENCONTRAR O ESTADO DOS GRUPOS

ignorante(grupo=>G ) \+sup.himsolf (G) ,

\+sup.any(G), card(G,Q),
assort(result(G , O , Q , ignorado) )

ativo(grupo :> G, t=> 0, lb => 1, ub => Q) sup-himsolf(G) ,

\+sup.any (G) , card(G,Q)

esperando(grupo=> G, t=> O ) sup-any(G)

OBparando(grupo=>G, t=> TI) TI -l, T >= O,
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sees({m4;m5;m6;m12;m13},f,4). 

sees({m16;m17;m23;m24;m25;m26;m27;m28; 
m29;m30;m31;m32;m33;m34;m35},h,15). 

sees({m18;m19;m20;m21;m22;m51;m52;m53; 
m54 ;m55;m56;m57;m58;m59;m60},h,14). 

sees({m1;m2;m3;m7;m8;m9;m10;m11;m14;m15;m16;m17;m23; 
m24;m25;m26;m27;m28;m29;m30;m31;m32;m33;m34; 
m35;m36;m42;m43;m44;m45;m46;m47;m48;m49;m50},i,15). 

sees({m4;m5;m6;m12;m13;m18;m19;m20;m21;m22;m37;m38;m39;m40;m41}, i,14). 

sees({m16;m17;m23;m24;m25;m26;m27;m28;m29;m30;m31;m32; 
m33;m34;m35;m36;m42;m43;m44;m45;m46;m47;m48;m49;m50},j,20). 

sees({m18;m19;m20;m21;m22;m37;m38;m39;m40;m41;m51; 
m52;m53;m54;m55;m56;m57;m58;m59;m60},j,19). 

sees({m1;m2;m3;m7;m8;m9;m10;m11;m14;m15;m16;m17;m23; 
m24;m25;m26;m27;m28;m29;m30;m31;m32;m33;m34; 
m35;m36;m42;m43;m44;m45;m46;m47;m48;m49;m50},k,25). 

sees({m4;m5;m6;m12;m13;18;m19;m20;m21;m22;m37; 
m38;m39;m40;m41;m51;m52;m53; 
m54;m55;m56;m57;m58;m59;m60},k,24). 

¼ REGRAS PARA ENCONTRAR O ESTADO DOS GRUPOS: 

ignorante(grupo=>G) :- \ +sup_himself (G), 
\ +sup _any(G), card(G,Q), 
assert(result(G,0,Q,ignorado)). 

ativo(grupo => G, t=> O, lb => 1, ub => Q) :- sup_himself(G) , 
\+sup_any (G), card(G,Q). 

esperando(grupo=> G, t=> O) ·- sup_any(G). 

esperando(grupo=>G, t=> T1) ·- T = Tl -1, T >= O, 
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ativo.any(grupo=> G, t:> T)

ativo(grupo=>G, t=> TI, lb :> LBI, ub=> UBI) T = TI - 1, T >= O,

esperando(grupo=> G, t=> T),
\+ atino.any(grupo=> G, t=> T),
calcula(G,LBI,UBI)

ativo(grupo=> G, t=> TI, lb :> LBI, ub=> UBI) :- T = Tl-l, T >=0,

ativo(grupo=>G, t=>T, lb =>LB, ub=>UB),
\+soe.leis(G,LB),
\+BQ8.moro(G ,UB) ,

LBI = LB+l,
UBI : UB-l

resolvido(grupo=> G, t=> TI, lb=> UB, ub=> UB) :- T = Tl-l, T>=O,
ativo(grupo=> G, t=> T, lb=> LB, ub=> UB),
see.moro(G , UB) , ! ,
assort(result(G ,UB , IJB ,TI) )

resolvido(grupo=> G, t=> TI, lb=> LBI, ub=> LBI) :- T = Tl-l, T>=O,
ativo(grupo=> G, t=> T, lb=> LB, ub=> UB),
see.less(G, LB),!,
LBI = LB+l,
assert(rosult(G, LBI ,LBI ,TI) )

3 PREDICADO PRINCIPAL DE RESOLUCAO DO PROBLEMA

resolva(grupo=>G , resul tado=> i.gnoranto ) ignorante(grupo=>G)

resolve(grupo=>G ,t=>T, resultado=>R) result.himsalf(G,R,R,T)

% chamada com ''t'' i.nstanciado:

raso[ve(grupo=>G, t=>T, resu].tado=>R) :- \+var(T), \+([-.-] : chi]dren(G)),
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ativo_any(grupo=> G, t=> T). 

ativo(grupo=>G, t=> T1, lb => LB1, ub=> UB1) :- T = T1 - 1, T >= O, 
esperando(grupo=> G, t=> T), 
\+ ativo_any(grupo=> G, t=> T), 
calcula(G,LB1,UB1). 

ativo(grupo=> G, t=> T1, lb => LB1, ub=> UB1) :- T = Tl-1, T >=O, 
ativo(grupo=>G, t=>T, lb =>LB, ub=>UB), 

\+see_less(G,LB), 
\+see_more(G,UB), 
LB1 = LB+1, 
UB1 = UB-1. 

resolvido(grupo=> G, t=> T1, lb=> UB, ub=> UB) :- T = Tl-1, T>=O, 
ativo(grupo=> G, t=> T, lb=> LB, ub=> UB), 
see_more(G, UB),!, 
assert(result(G,UB,UB,T1)). 

resolvido(grupo=> G, t=> T1, lb=> LB1, ub=> LB1) :- T = Tl-1, T>=O, 
ativo(grupo=> G, t=> T, lb=> LB, ub=> UB), 
see_less(G, LB), ! , 
LB1 = LB+1, 
assert(result(G,LB1,LB1,T1)). 

1/. PREDICADO PRINCIPAL DE RESOLUCAO DO PROBLEMA: 

resolve(grupo=>G,resultado=>ignorante) :- ignorante(grupo=>G). 

resolve(grupo=>G,t=>T,resultado=>R) :- result_himself(G,R,R,T). 

1/. chamada com "t" instanciado: 

resolve(grupo=>G, t=>T, resultado=>R) ·- \+var(T), \+([_ ,_] = children(G)), 
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resolvido(grupo=>G,t= >T,lb=>R) .

resolvo(grupo=>G , t=>T , rasultado=>R) \+var(T), [G[,G2] = chi]dron(G),
resolvo(grupo=>GI),
resolve(grupo=>G2),
rosolv i.do(grupo=>G ,t= >T , lb=>R)

% chamada com ''t'' nao instanciado

rosolve(grupo=>G, t=>T, resultado=>R) :- var(T) , \+([-,-] = chi.]dron(G)),
resolve. aux(grupo=>G ,t. aux=>O ,t=>T ,result ado=>R)

resolve(grupo=>G, t=>T, resultado=>R) :- var(T) , [G[,G2] = chi.]dren(G),
resolve(grupo=>GI),
resolve(grupo=>G2),
resolve. aux(grupo=>G,t. aux=> 0 ,t=>T,reault ado=>R)

Z PREDICADOS AUXILIARES

Z alguma maquina do grupo G ve >: LB
see.more(G,LB) :- seis(.,GI,Q), GI G, Q >= LB

% alguma daqui.na do grupo G ve :< UB
soe.loas(G,UB) :- saem(.,GI,Q), GI G, Q :< UB

calcula(G,LBI,UBI) chíldren(G) [H,T] , resu]t.himse]f(H,LH,UH) ,
rosult.hi.msolf(T,LT,UT),
LBI = max(LH,LT),
card(G,Q) , card(H,QH), card(T,QT) ,
UBI = Q - max(QH-UH, QT-UT)

resolvo. aux(grupo=>G ,t. aux=>Taux ,t=>Taux ,resultado=>R)
rosolv i.do(grupo=>G ,t=> Taux , lb=>R)

roso[vo.aux(grupo=>G .t.aux=>Taux ,t=>T ,rosu].tado=>R) :-
Tauxl=Taux+l, card(k,Q) , Taux =< Q,

resolve.aux(grupo=>G , t.aux=>Tauxl,t=>T,rosultado=>R)
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resolvido (grupo=>G,t=>T,lb=>R). 

resolve (grupo=>G, t=>T, resultado=>R) ·- \ +var (T), [G1,G2] = children(G), 
resolve (grupo=>G1 ), 
resolve (grupo=>G2 ), 
resolvido(grupo=>G,t=>T,lb=>R). 

'!. chamada com "t" nao instanciado: 
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resolve(grupo=>G, t=>T, resultado=>R) :- var(T), \+([_,_] = children(G)), 
resolve_aux(grupo=>G,t_aux=>O,t=>T,resultado=>R). 

resolve (grupo=>G , t=>T, r esultado=>R) :- var(T), [G1,G2] = children(G), 
resolve(grupo=>G1), 
resolve(grupo=>G2), 
resolve_aux (grupo =>G,t_aux=>O,t=>T,resultado=>R). 

'/. PREDICADOS AUXILIARES: 

Y. alguma maquina do grupo G ve >= LB 
see_more(G,LB) :- sees(_,G1,Q), G1 :== G, Q >= LB. 

'/. alguma maquina do grupo G ve =< UB 
see_less(G,UB) :- sees(_,G1,Q), G1 :== G, Q =< UB . 

calcula(G,LB1,UB1) children(G) = [H,T], result _himself(H,LH,UH), 
result_himself(T,LT,UT), 
LB1 = max(LH,LT), 
card(G,Q), card(H,QH), card(T,QT), 
UB1 = Q - max(QH-UH, QT-UT). 

resolve_aux(grupo=>G,t_aux=>Taux,t=>Taux,resultado=>R) : 
resolvido(grupo=> G,t=>Taux,lb=>R). 

resolve_aux(grupo=>G,t_aux=>Taux,t=>T,resultado=>R) :-
Taux1=Taux+1, card(k,Q), Taux =< Q, 
resolve_aux(grupo=>G ,t_aux=>Taux1,t=>T,resultado=>R). 
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sup-any(G) :- sup(GI) , GI :< G
sup-hinaelf(G) :- sup(GI), GI G

result.himsolf(G,L,U,T) :: Grasult(GI,L,U,T), GI

ati.vo.any(grupo=>G,t=>T)
ati.vo.any(grupo=>G,t=>T)

\+ chi]dron(G) = [.,.], !, fai]
[G[,.] B chi.]dron(G),
ativo(grupo=>GI,t=>T)

ativo.any(grupo=>G,t=>T) [.,G2] = chi]dren(G),
ativo(grupo=>G2,t=>T)

ativo.any(grupo=>G,t=>T) [G[..] = chi]dren(G),
ativo .any (grupo= >GI , t=>T )

ativo.any(grupo=>G,t=>T) [.,G2] = chi].dren(G),
ativo . any (grupo= >G2 , t=>T )

Podemos obter o número de máquinas com defeito em um grupo e o instante em que
a solução é encontrada através do predicado resolve. Un} exemplo de execução é:

> resolve(grupo=>k ,t=>T,resul-tado=>R) ?

+#+ Yes

R : 25, T : 22
--1>

+++ No

> resolve(grupo=>f ,t=>T ,rosultado=>R) ?

R : 5, T : 5
--1>

+++ No
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sup_any(G) :- sup(G1), G1 :< G. 
sup_himself(G) :- sup(G1), G1 :== G. 
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result_himself(G,L,U,T) :- result(G1,L,U,T), G1 :== G. 

ativo_any(grupo=>G,t=>T) ·- \+ children(G) = [_,_], !, fail. 

ativo_any(grupo=>G,t=>T) ·- [G1,_] = children(G), 
ativo(grupo=>G1,t=>T). 

ativo_any(grupo=>G,t=>T) [_,G2] = children(G), 
ativo(grupo=>G2,t=>T). 

ativo_any(grupo=>G,t=>T) ·- [G1,_] = children(G), 
ativo_any(grupo=>G1,t=>T). 

ativo_any(grupo=>G, t=>T) · - [_ ,G2] = children(G), 
ativo_any(grupo=>G2,t=>T). 

Podemos obter o número de máquinas com defeito em um grupo e o instante em que 

a solução é encontrada através do predicado resolve. Um exemplo de execução é: 

> resolve(grupo=>k,t=>T,resultado=>R)? 

*** Yes 
R = 25, T = 22. 
--1> 

*** No 

> resolve(grupo=>f,t=>T,resultado=>R)? 

*** Yes 
R = 5, T = 5. 
--1> 

*** No 
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>

Podemos também querer apenas o número de máquinas ou apenas o instante

> reso]ve(grupo=>j , rosu].tado=>R)?

R : 20.
--1>

+++ No

> resolvo(grupo=>a,t=>T)?

+++ Yes

T : 2.
--1>

+++ No

>

Utilizando a idéia de estruturar as máquinas segundo uma hierarquia, podemos ob-
servar um ganho na eficiência da solução do problema. No caso de não termos esta
estruturação, vimos que o problema seria resolvido no instante 24, enquanto que com a
divisão em grupos, o problema é resolvido no instante 22. Apesar de ser um ganho pe-
queno neste caso particular, ele tende a crescer quando temos domínios maiores para o
problema.

Além disso, convén) ressaltar mais uma vez o fato de que podemos obter soluções
parciais do problema, sendo possível concentrarmo-nos em algum subgrupo.

5.4 Programação Orientada a Objetos

Nesta seção vamos introduzir alguns conceitos básico para a compreensão do paradigma
da programação orientada a objetos e discutir a relação entre objetos e estruturas de
features.

Apesar do paradigma da Programação Orientada a Objetos(P00) ter surgido no início
da década de 60, apenas na década de 80, com a divulgação da linguagem Smalltalk, o mo-
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> 

Podemos também querer apenas o número de máquinas ou apenas o instante: 

> resolve(grupo=>j,resultado=>R)? 

*** Yes 
R = 20. 
--1> 

*** No 
> resolve(grupo=>a,t=>T)? 

*** Yes 
T = 2. 
--1> 

*** No 
> 
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dela se impôs como uma alternativa à Programação Estruturada jdA9õl. Recentemente,
o modelo de P00 foi incorporado a outros paradigmas com o surgimento de linguagens
híbridas como C++ e PROLOG++

Um oójeto é definido por jdA951

B um conjunto de atributos que caracterizam o elemento que está sendo modelado e

B um conjunto de funções que caracterizam o comportamento do elemento; nenhuma
outra operação é permitida na manipulação deste elemento.

Segundo jdA9SI, para que uma linguagem seja considerada orientada a objetos, ela
deve:

e permitir a definição de tipos de dados (classes) com atributos e funções associados;

e permitir que as classes comportem-se como tipos pré-definidos da linguagem e

e permitir a especialização do comportamento de unia classe através da criação de
classes derivadas.

Vamos agora definir rapidamente as características normalmente associadas ao para
dogma da Programação Orientada a Objetos jdA9SI.

l Abstração: Uma abstração pode ser entendida como a descrição das características
relevantes de um objeto. O conceito de "relevante" depende da aplicação desqada.
As características devem distinguir o objeto de todos os outros tipos de objetos. Em
P00, cada abstração é implementada como uma classe. En) jdAOSI encontramos
o seguinte exemplo de abstração: para modelar um sistema de gerenciamento de
empréstimos de uma biblioteca, definimos a abstração usuário, cujas características
relevantes para o sistema são o nome, endereço, telefone e os livros retirados.

2 Modularidade: Um programa é dito moeu/ar se está dividido em módulos inde-
pendentes, isto é, que podem ser compilados, testados e alterados separadamente.
Cada módulo deve ser suficientemente pequeno para poder ser gerenciado por uma
única pessoa jdA95j. O uso de variáveis globais deve ser evitado; cada módulo possui
a declaração dos dados utilizados bem como o conjunto de rotinas necessárias a sua
manipulação.
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3 Encapsulamento: Uma característica da P00 é a de que os dados são mantidos
"escondidos" dos usuários. Cada classe é declarada em um módulo a parte e só pode
ser manipulado através das funções nela definidas. Para isso, na implementação de
uma classe deve se tomar o cuidado de fornecer todas as ferramentas necessárias para
a sua manipulação. Os usuários de cada classe não têm acesso a sua implementação,
bastando para eles a garantia de que a classe está correra.

4 Herança: Uma das características fundamentais da P00 consiste em poder-se
aproveitar atributos de classes previamente existentes através do mecanismo de he-
rança. A partir de uma classe base (ou superclasse), classes derivadas (ou subclasses)
podem ser criadas como especificações da classe base. Cada objeto da classe deri-
vada pertence à classe base, mas possui algumas características que nem todos os
objetos da classe base possuem. Podemos ter por exemplo uma classe pessoa cu-
jos atributos sejam nome, endereço e íeZ(g07ze. A classe usaárÍo que representa os
usuários de uma biblioteca pode ser definida como uma subclasse de pessoa, her-
dando os atributos desta, bem como as funções para a sua manipulação. Além dos
atributos Iterdados, podemos deânir novos atributos e funções específicos da classe
derivada, como o atributo / t;ros-emprestados e funções para acrescentar, retirar e
consultar elementos da lista de livros.

Algumas linguagens permitem o uso de llerança múltipla, isto é, elas permitem que
uma classe seja derivada de mais do que uma classe base. Este tipo de herança pode
levar a conflitos no caso em que um mesmo atributo ou função é definido de modo
distinto em duas superclasses de uma classe.

5 Polimorfismo: Dá se o nome de polimorfismo "à capacidade que um mesmo co-
mando da linguagem tem para denotar operações distintas" jdA9SI. Um exemplo é
o sinal matemático "-" que pode representar a operação binária de subtração ou a
operação unária de troca de sinal de um número. Podemos também ter polimorfismo
em operações sobre tipos distintos. Uma função para imprimir números inteiros e
uma função para imprimir o cadastro de uma pessoa podem ter o mesmo nome. A
função a ser executada deve poder ser definida de acordo com o tipo ou número dos
argumentos. Algumas linguagens, como C++ permitem que a escolha da função
seja feita em tempo de execução jdA951.

Uma das principais desvantagens da P00 é a falta de uma semântica formal que en-
globe todas as suas características. Em IZaj921 aparece uma tentativa de integrar o para'
dogma da programação orientada a objetos ao da programação em lógica (relacional), que
possui uma semântica formal bem definida. Zajac utiliza uma linguagem que ele cllama
de TFS (Typed Feature Structures - estruturas de features com tipos) que corresponde
à 1(5gica de estruturas de features com tipos satisfazendo as condições de apropriação e
tipificação definidas na seção 3.1.4. As estruturas de features com tipos podem ser vistas
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como objetos sem funções definidas. Ao invés das funções (procedurais), podemos ter
condições 1(5gicas associadas aos tipos. Em LIFE, isto pode ser implementado através do
operador (tal que) que associa uma condição (ou restrição) a um tipo.

Em IKLW931 é proposta uma lógica chamada de F'-/(ígica que está para a P00 as-
sim como o cálculo de predicados está para a programação em lógica, fornecendo uma
semântica lógica para as principais características da P00.

Os autores propõem um novo modo de se pensar a classificação de linguagens de
programação de acordo com paradigmas, combatendo principalmente a idéia de que o
paradigma da P00 seria incompatível com o da programação em lógica. Eles dividem o
modo de se classificar uma linguagem em duas etapas:

e Representação dos dados: Os dados podem ser agrupados de acordo com propri-
edades, fazendo com que informações referentes a um determinado objeto estejam
"espalhados" entre diversas relações (cada relação agrupa diversos objetos que com-
partilham uma dada propriedade) ou de acordo com os objetos, fazendo com que
as informações estejam concentradas no objeto (cada objeto descreve todas as suas
propriedades).

e Programação: Os autores citam três principais paradign)as de programação - pro'
cedural,funcional e dedutivo.

Estas duas classificações seriam ortogonais. Linguagens como o PROLOG, por exemplo,
possuem a representação de dados relacional cona a programação dedutiva, enquanto lin-
guagens com C++ possuem a representação de dados orientada a objetos e a programação
procedural. A F-lógica pode ser classificada como dedutiva e orientada a objetos.

Voltando a lógica de features com tipos como vista no capítulo 3.1 , vamos ver como ela
se relaciona com os conceitos de P00. Ao pensarmos na lógica de features com tipos como
linguagem, temos que a representação dos dados (através de f-termos) é claramente orien-
tada a objetos. Cada dado é representado juntamente com todas as suas características.
O único modo de se manipular os objetos é através da operação de unificação. Através do
uso de hierarquias de tipos, pode-se definir "classes" - f-tipos - e utilizar-se o mecanismo
de herança. A lógica de features com tipos pode ser considerada, assim como a F-lógica,
uma linguagem dedutiva e orientada a objetos.

A linguagem LIFE, como imp]ementação da lógica de features com tipos, possui
também todas as características de uma linguagem orientada a objetos, onde objetos
correspondem a Ú-termos. A abstração, ou definição de classes de acordo com seus atri-
butos e comportamentos é implementada na forma de declaração de tipos com atributos,
como por exen)plo:
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pessoa(nome=> string,
endereco=> string)

Através do operador l (tal que), pode-se definir condições que a classe deve satisfazer,
obtendo-se assim uma maneira de se definir funções de classes. Um exemplo de definição
de classes com condições pode ser visto no programa da seção 5.2, onde é definida a classe:

si.stema(te]a=> X :Íto]a] ;to]a2 ;to].a3} ,

impressora=> Y :Íimpresaoral ; impressora2 ; ilnprossora3}) 1
X.sist.operacional = uni.x
X.dados = bi.tmap,
X==Ítelal;tola2;tela3},
Y.bitmap = trufa,
Y == Cimprossoral ; i.mpressora2; improssora3}

l

O mecanismo de herança é implementado através de declarações como

usuario <1 pessoa

que indicam que usuario é uma subclasse de pessoa. A classe usuario pode ainda
ser reânada com alguns atributos que não aparecem na classe pessoa:

usuario(livros=> lisa)

Como os f-termos não têm aridade fixa, o número de argumentos não pode ser usado
para resolver problemas gerados por polimorfismo. O polimorfismo de tipo, porém, é
permitido e bastante útil em LIFE. Um exemplo é a implen)estação da função come no
exemplo da seção 5.1, onde o tipo do argumento define a versão da função que vai ser
utilizada:

come(vegetal) -> vegetariano
come (carne) -> carnívoro .
come(comi.da)-> pessoa.
coma(pessoa)-> canibal
coma(fugi.l)-> faquir

Uma das vantagens mais atraentes da programação orientada a objetos é a possibili-
dade de se reutilizar partes de um programa na criação de novas aplicações, evitando que
o progran)odor tem)a de sair do zero a cada novo progran)a que ele começa a implementar.
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Para que a reutilização sqa possível, o programador deve ser capaz de localizar uma classe
mais rápido que o tempo necessário para implemente-la jdA951.

Em IWat941, Watari descreve um método de suporte para reutilização de componentes
de software em MORPHE IWHT921, uma linguagem de programação orientada a objetos
que utiliza como operação básica para instanciação e especialização uma operação baseada
na unificação de estruturas de features.

Os avanços recentes no estudo das lógicas de features contribuem para a formalização
de uma semântica para as linguagens de programação orientada a objetos, bem como para
a criação de linguagens de programação em lógica orientadas a objetos.

134 CAPfTULO 5. APLICAÇÕES 

Para que a reutilização seja possível, o programador deve ser capaz de localizar uma classe 

mais rápido que o tempo necessário para implementá-la [dA95]. 

Em [Wat94], Watari descreve um método de suporte para reutilização de componentes 

de software em MORPHE [WHT92], uma linguagem de programação orientada a objetos 

que utiliza como operação básica para instanciação e especialização uma operação baseada 

na unificação de estruturas de features. 

Os avanços recentes no estudo das lógicas de features contribuem para a formalização 

de uma semântica para as linguagens de programação orientada a objetos, bem como para 

a criação de linguagens de programação em lógica orientadas a objetos . 



Capítulo 6

Conclusão

Neste trabalho procuramos apresentar a lógica das estruturas de features seguindo a forma-
lização dada por Smolka em ISmo921. Através desta formalização, surgiu uma semântica
lógica única para a utilização das estruturas de features que vinha sendo feita em campos
distintos como a linguística, a representação do conhecimento e a programação em lógica.

A grande vantagem do uso das estruturas de features vem da idéia de poder-se es-
truturar o domínio de problemas usando-se estruturas de dados complexas, que são tão
comuns em outros paradigmas de programação (na forma de recorda, ou registros), mas
que não apareciam na programação em lógica.

Algumas linguagens, como LIFE, incorporam a lógica de estruturas de features à
programação em lógica e tendem a substituir o PROLOG como principal linguagem nessa
área

Continuam surgindo na literatura novos artigos tanto relacionados à teoria como re-
lacionados a aplicações práticas. Entre outros, podemos citar:

8 "Regular Path Expressions in Feature Logics" de Rolf Backofen (Journal of Symbolic
Computation, 1994)

8 "The Correct and Efficient Implementation of Appropriatedness Specifications for
Typed Feature Structures" de Dele Gerdemann e Paul John King (COLING'94)

e " Acessing Complexity Resulta in Feature Tlleories" de Marten Trautwein (cmp-
lg/9502022, 1995)

8 "Phonological Analysis in Typed Feature Structures" de Steven Bird e Ewan l<lein
(Computational Linguistics, 1 994)

135

Capítulo 6 

Conclusão 

Neste trabalho procuramos apresentar a lógica das estruturas de features seguindo a forma

lização dada por Smolka em [Smo92]. Através desta formalização, surgiu uma semântica 

lógica única para a utilização das estruturas de features que vinha sendo feita em campos 

distintos como a lingüística, a representação do conhecimento e a programação em lógica. 

A grande vantagem do uso das estruturas de features vem da idéia de poder-se es

truturar o domínio de problemas usando-se estruturas de dados complexas, que são tão 

comuns em outros paradigmas de programação (na forma ele records, ou registros), mas 

que não apareciam na programação em lógica. 

Algumas linguagens, como LIFE, incorporam a lógica de estruturas de features à 

programação em lógica e tendem a substituir o PROLOG como principal linguagem nessa 

área. 

Continuam surgindo na literatura novos artigos tanto relacionados à teoria como re

lacionados a aplicações práticas. Entre outros, podemos citar: 

• "Regular Path Expressions in Feature Logics" de Rolf Backofen ( Journal of Symbolic 

Computation, 1994) 

• "The Correct anel Efficient lmplementation of Appropriatedness Specifications for 

Typed Feature Structures" de Dale Gerdemann e Paul John King (COLING'94) 

• " Acessing Complexity Results in Feature Theories" de Marten Trautwein ( cmp

lg/ 95 02022, 1995) 

• "Phonological Analysis in Typed Feature Structures" de Steven Bird e Ewan Klein 

(Computational Linguistics, 1994) 

135 



136 CAPÍTUL06. CONCLUSÃO

8 "Formalizing Realizational Morpllology in Typed Feature Structures" de Tomaz
Erjavec (1994)

Apesar do grande número de artigos publicados na área da lógica de features, não
existia até agora nenhum texto em português sobre o assunto. Na elaboração desta dis-
sertação foi possível verificar a falta de uniformidade nas notações utilizadas, devido prin-
cipalmente ao fato de a teoria ter se desenvolvido paralelamente em campos distintos da
inteligência artificial. Também pudemos verificar a existência de campo para possíveis
trabalhos futuros.

Iniciamos a exposição da lógica das estruturas de features apresentando a sintaxe
e a semântica dadas por Smolka em ISmo921. Alguns resultados importantes sobre a
complexidade do problema de satisfatibilidade foram demonstrados.

Em seguida apresentamos algumas extensões como a lógica de features com tipos, a
lógica de features cona atributos relacionais e a lógica de features com valores conjuntos.
Destas extensões, a lógica de features com tipos praticamente substituiu a lógica de fe-
atures sem tipos na literatura. Apresentamos uma implementação da lógica de features
com tipos, a linguagem LIFE, que utiliza estruturas semelhantes as estruturas de featu-
res, chamadas de @-termos. A linguagem LIFE pode ser vista como uma extensão do
PROLOG, já que todo programa em PROLOG é executável em LIFE.

Finalmente, apresentamos algumas aplicações (implementadas em LIFE) da teoria
estudada em áreas como processamento de linguagem natural, representação de conhe-
cimento e sistemas distribuídos. Encerramos a exposição com uma discussão sobre as
contribuições da lógica de features à formalização de uma semântica para as linguagens
de programação orientadas a objetos.
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