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Resumo
.As lógicas anotado\ssão limo classe de lógicas não-clássicasintroduzida em ISiib87al e que vens sendo cuidadosamente est.licladae descilvol\.ida.
tanto sob o }\spectode seus fundamentosquanto clo l)ont.ode vista (la pro-

gramaçãoen] lógica. Estas lógicastên) se mostrado de grandeutilidadena
área de Inteligência Artificial, uma vez que constituciii um formalismo para
o raciocínio na presença de inconsistências. O principal aspectodeste trabalho é constatar a importância das lógicas anotadas como uma ferramenta
para desenvolvimento de sistemas para representação de conhecimento.

Apresentamos aqui uli] apanhado geral dos fundamentos das lógicasano-

tadas e uni estudo da teoria da programação em lógica anotada e de algumas de suas extensões. Investigamose discut.amosvárias de suas aplicações, estabelecendo relações entre estas lógicas e outros formalismos para
representação de conhecimento e apresentando as especificações de um metainterpietador para raciocínio dedutivo em lógica anotada.

Abstract
Annotated logics are a class of non-classical logics, introduced in ISub87al
Both its foundational aspects and the associated logic programming theory

have been carefully studied. These logics are of great importance to Artificial Intelligence, since they can formaliza reasoning in the presenceof
inconsistencies. Our main goal is to present annotated logics as a tool for

developing knowledge basecl systems.
In this work, we briefly present the basic concepts of the foundations
of annotated logics, and also study the theory of annotated logic programming and some of its extensions. We investigate and discuss several of its
applications, establishing relations between these logics and several other
formalismo for knowledge representation. We also present the specifications
of a meta-interpretar for automated reasoning in annotated logic.
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Capítulo l
Introdução
As lógicas anotadas são lama classe de lógicas não-clássicas que vem sendo cuidadosamenteestudada e desenvolvida, tanto sob o aspecto de seus fundamentoscomo sob o
ponto de vista da programação em lógica. São um assunto bastante recente e constituem
o tema central do presente trabalhos
Estas lógicas foram introduzidas no âmbito da programação ern lógica. Seus fundamentos só foram estudados posteriormente, quando já existiam vários resultados na
área da programação em lógica. Por ser um tema recente e, como veremos mais adiante, de grande interesse para certas áreas de Ciência da Computação, estes resultados
continuam sendo ampliados e desenvolvidos. As aplicações das lógicas anotadas são
significativas e crescentes, principalmente no que se refere à Inteligência Artificial (IA).

1.1

Origem das Lógicas Anotadas

Os primeiros sistemas lógicos anotados foram introduzidos em ISub87al em função de
uma teoria de programação em lógica baseada em corÜuntos de regras quantãtatáuase
da semântica declarativa associada, apresentada em jvE861
Ao invés de uma dedução qua/ãtaÉáua,
os conjuntos de regras quantitativas associam
valores-verdade

em um intervalo

10,11, representando

graus de incerteza.

Porém,

a

linguagemintroduzida em jvE861apresentavaalguns problemas. Estes foram revistos
e corrigidos em ISub87al através da introdução de uma nova linguagem para programas
em /ógácaquanfàtafíuos,dando origem assim às lógicas anotadas.
Para entendermos melhor a importância e as idéias por trás destas lógicas, faremos
aqui um estudo llm pouco mais detalhadode sua origem.
' Aparentemente, existe unia relação entre as lógicas anotadas e os sitemas rotulados de Dov Gabbav

(Laje/Zedl)ed71ctiueSysÉems - LI)S) IGdQ921. Esta relação, porém, não é trivial e ainda não foi
completamente
estudada. Nos restringiremosàs lógicasintroduzidaspor Subrahinanian,não sendodo
escopodesta dissertação abordar os formalismosde LDS.
13
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l.l.l

Conjuntos de Regras Quantitativas

Enl jvE861. foi proposta uma liiiguageni de programação eni lógica na qual a cada
implicação é associado un] /alar de atenuação ./, 0 < / $ 1. Intuitivamente, se t, é o
valor-verdadeda premissa, então / contribui com ./ x u ao valor-verdadeda conclusão.
Desta forma, as cláusulas - ou regras - da linguagem são expressões da forma:
à. ç

f

BI h ... N B.,

on(le .4,Bi, ..., .B,: são átomos e n. ? 0. Termos, átomos e fórmulassão definidosda
maneira usual. Um cozÜunto de regras quantáíaíãuas é um conjunto finito de regras.

\ base de Herbrand -Bn de um conjunto de regras quantitativas R constitui o conjunto de todos os átomos fechadosda linguagemassociada a R. Uma interpretação de
Herbrand para R associa a cada elementode BR um valor-verdadeno intervalo lO,ll.
Os valores no intervalo são ordenados de acordo com a relação usual $.
Seja /(,4) o valor-verdade associado ao átomo fechado ,4 pela interpretação /. Então,
/ satisfaz uma instância fechada de uma regra
A + = j -- B\ N ... r\ B.,
se

.r(.4) ? / x mina/(.B:)ll ;

; n}

Podemosassumir que mán ç)= 1.
Como esperado, / satisfaz uma regra em R se satisfaz toda instância fechada desta
regrar / satisfaz um conjunto de regras R se satisfaz toda regra em R.
A ordem dos valores-verdade é estendida a interpretações da maneira usual.

1.1.2

Problemas com os Conjuntos de Regras Quantitativas

Em ISub87al, o autor detectou alguns problemas na linguagem apresentada em jvE861,
relativos à ordem dos valores e ao tratamento da negação no corpo das cláusulas.
A linguagemdos conjuntos de regras quantitativas não permitem a introdução de
átomos negados no corpo das regras. De fato, como foi 'ç'eriíicadoem ISub87al, a
existência de literais negativos no corpo de uma regra faz com que o operador de consequência imediata 7h2 definido em jvE861 se torne não-monotõnico. A não-monotonicidade
2Dado um conjunto de regras quantitativas R: o operador de consequência imediata .rn associado a
R é definido da seguinte forma:

rR(/)(À)
Uma interpretação

=U{/xmÍ71{.r(l?f)ll
;í $ rill.Ac/
fechada de unia cláusula em R}.

Bi A...AB.

/ é modelo de R se e sorneiite se Tn(/)

$ /; ou seja. se e somente se / for um

pré-ponto-fixo de Tn

éuma instâ«cia

ORIGEh4DASLOGIC.\SANOTÀDAS
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deste operador não garante a existência de um pré-ponto-fixode 7x: e portanto não garante a existência de um modelo para .R.
Outro problema.apresentado pela linguagem dos conjuntos de Ferias quantitativos
diz respeito à relação entre a ordenação dos valores-verdade e sua interpretação intuitiva.
Considere, por exemplo, duas interpretações /i e /2 e um átomo fechado .Á tal que
/i(.4)

=

0 e /2(.A)

=

0.5.

Intuitivamente,

-ri

nos

diz

que

.A é falso,

enquanto

/2 não

fornece nenhuma informaçã.o a respeito da veracidade ou falsidade de .4. Assim, /2 nos

fornecemenos informaçõessobre .4 do que /i. Mas, de acordo com a ordem associada
aos valores-verdade,

1.1.3

temos que /i $ /2.

Programas em Lógica(quantitativos

A solução encontrada para se resolver estes problemas foi definir uma nova linguagem,
baseadanas idéias da apresentaçãooriginal, porém sem os problemascitados acima.
Esta nova linguagem, introduzida em ISub87al, constitui uma variação da linguagem
dos conjuntos de regras quantitati\;as, mantendo a idéia de associar aos átomos valoresverdade pertencentesao intervalo 10,11. Além da noção usual de átomos e literais,
temos agora o conceito de átomos e laterais azzotados.Assim, se Á é um átomo (literal)
e p € 1O,11,então .4 : p é dito um átomo rZãferaZ)arzotado. Intuitivamente, p pode ser
interpretado como sendo o grau de crenç;a ou corzAecãmento
em relação a ,4 (associado
a um agente raciocinador).
Uma c/áusu/a guantàtatãua(ou c/áusu/a-q) é uma fórmula da forma:

Á : P <-- .Ai : Pi A ...
onde .4 : iz é um átomo anotado e .4i : pi,

/\ .4,, :

P.,

..., .A. : p. são literais anotados. Um programa

em lógica quantitativa (PLQ) é um conjunto finito de cláusulas-q.
As fórmulas da linguagem são definidas usualmente, tomando como elementos básicos
átomos anotados ao invés de átomos.
Para estabelecer uma relação bem-definida entre os valores-verdade e sua interpretação intuitiva, consideramosagora o conjunto de valores-verdadecomo sendo 10,11u
{T}, cuja ordem « é definida de acordo com o diagramada figura l.l. Intuitivamente,
o valor-verdadeT representa áncorzsàstêncãa3
Note que os elementosde 10,11 também
são usados na descrição sintática da linguagem.
Uma interpretação de Herbrand -r associa um valor-verdade em 10,11U {T} a cada
elementoda base de Herbrand associada.
Seja /(,4) o valor-verdade associado a uma átomo fechado .4 por uma interpretação
/. De6nimos satisfatibilidade de uma fórmula fechada -F da linguagem em relação a
uma interpretação / (/ f: F) da seguinte forma:
30 termo {nconsistêízciaé considerado no sentido bi-valoradolou seja, quando literais A : p e nÁ : p,

H # 0.5, são simultaneamente válidos. .âs noções de satisfatibilidade são definidas mais adiante nesta
seçao

CAPITULOI INTRODUÇÃO
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Ordem dos Valores-verdade para um PLQ

Figura
1.

Se .F é da forma

.4 : p,

então

/ l::

,4 : p se e somente

se /( 4)

»

p

2. SeF é da forma--..4: p, então/ f: =.4 : p se e somente
se / f: Á
particular,

(Em

1 -- T = T.)

3. Se F é da forma G A H, onde G e -17são fórmulas anotadas fechadas, então

/ E: G A H see somente
se/ f: G e / f:: H

4. Se F é da forma G --> .H, onde G e // são fórmulas anotadas fechadas, então

/ k G -->H see somente
se/ F: G ou / k: .H

Note que, no caso da negaçãode um átomo, a mesma é incorporada pela anotação
através de uma função definida no conjunto de valores-verdade. Esta característica da
negaçãoé um dos aspectos mais importantes das lógicas introduzidas em ISub87al.
Uma interpretação/ satisfaz uma fórmula qualquerse satisfaz todas as instâncias
fechadas desta fórmula. Consequentemente, / satizfaz um PLQ P se satisfaz todas as
cláusulas-q de 7)

1.2

Desenvolvimento das Lógicas Anotadas

As lógicas anotadas surgiram como uma teoria na área da programação em lógica. Após
sua introdução ISub87al, a idéia de se representar o conhecimentoatravés de átomos
anotados continuou sendo desenx:ol\ida.

DESEN\.'OL\'lÀ{ENTO DASLOGICAS {j\rOT4DAS
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Figura 1.2: O ReticuladoFOUR
Em IBS89j, foi definida uma linguagem de programação em lógica semelhanteàquela
apresentadaem ISub87al. A diferença básica está no conjunto de valores-verdade considerado que, juntamente com a relação de ordem associada, define o reticulado completo
FOUR, representado pelo diagrama da figura 1.2.
O reticuladoFOUR foi introduzido por Belnap (cf. IBit96, Fit911) para servir como
base de um sistema que fosse capaz de tratar adequadamente situações onde surgem
respostas ou informações confiitantes e continuar gerando respostas compatíveis com as
outras informações já existentes.
A questão que surge é "o gue /fizer corrarespostas co zdátantesç"'. Ao contrário da
lógica clássica, que trivializa o raciocínio, devemos ignorar e insistir em um consenso,
assumindo que respostas conflitantes não acrescentam nenh'uma informação ao sistema? Ou devemos aceitar as duas respostas, registrando no sistema a existência de um
conflito?

O conjunto de valores-verdade proposto por Belnap constitui assim um formalismo

para esta abordagem. Os valores-verdadede FOUR podem ser consideradoscomo
subconjuntosdos valores-verdadeclássicos. Temos os valores {/aZso} e {uerdadeero},
que denotamos por ./' e u, respectivamentel 0, que denotamos por 1, e que intuitivamente
pode ser considerado como o valor inde$nádole {/a/se, uerdadeíro}, que denotamos por
T e representa o valor ãnconsístenfe4
Desta forma, a linguagem apresentada em IBS891 se mostrou adequada para formalizar sistemas em que inconsistências possam surgir, sem que isto trivialize o raciocínio.

Esta é uma das principais aplicaçõesdas lógicasanotadas e sua importânciamotivou
ainda mais o desenvolvimento desta área.

Sobre o conjunto de valores-verdade desta linguagem é necessário definir um operador «., para efetuar a absorçãoda negaçãopela anotação. Em ISub87al,de acordo com
4No mesmo sentido bi-valoiado considerado na seção anterior

\

r' A pívl JI ,n l
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a definição

de satisfatibilidacle,

temos que -a H = 1
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H, onde # C 10, 11 U {T}.

Em

IBS891. o operador -- é definido da seguinte forma: -., ./ = u, '- u = /, -a 1 := 1 e
-, T = 1'. Como veremos a seguir, este operador pode ser qualquer mapeamento entre
valores-verdade, desde que o conjunto destes valores constitua um reticulado completo
De fato, a idéia original foi ampliada em IBS881,onde foi introduzida uma linguagem de programação em lógica anotada tal que o conjunto de valores-verdade e a ordem
associada a seus elementosdefinemum reticulado completo. Nenhuma outra restrição
é feita a este conjunto, nem ao operador de absorção de negaçãoassociado. A linguagem continua sendo um foimalisnlo para sistemas incoi:lsistentes,uma vez que em um
reticulado completo há sempre um elemento mínimo -L e ur]] elemento máximo T que
representam, respectivamente, os 'calores desconhecidoe inconsistente.
No escopo da programação em lógica, estas lógicas continuam sendo ampliadas e
desenvolvidas. No capítulo 5, a. título de exemplo, apresentaremosalgumas de suas
extensões. Porém, a idéia por trás das lógicas anotadas continua presente e reside em
representar o conhecimento através dos átomos anotados, onde as anotações constituem
tanto objetos sintáticos quanto semânticos. Intuitivamente, um átomo anotado Á : p
pode ser interpretado como o uaZor-verdadede .4 é rezo menos p. A anotação de um
átomo também pode ser considerada como um grau de crença de um agente raciocinador
sobre o átomo .A. Neste caso, .4 : p pode ser interpretado como acredita-se que o ua/oruerdade de .4 é pe/o menos p. Apesar das interpretações associarem aos átomos da
linguagem valores-verdade de um reticulado, a extensão para fórmulas é bi-valorada
no sentido clássico, o que caracteriza o raciocínio humano como sendo essencialmente
clássico, independentementeda interpretação de cada um. Desta forma, dizemos que a
anotação está em um nz'ue/epístêmàcoda linguagem. Geralmente, este termo se refere
a conhecimento, mas também tem sido usado na literatura relativamente a crerzça.

1.2.1

Fundamentos da Lógica Anotada

SÓ depois de vários resultados na área da programação em lógica anotada é que surgiram
os primeiros estudos sobre seus fundamentos jdCSX/91, dCAS911.
Os objetos deste estudo focam as lógicas que servem como base para uma linguagem

de programaçãoem lógica já desenvolvida: a programaçãoem lógica anotada. As
lógicas anotadas foram obtidas a partir de uma lógica positiva com implicação à qual

se acrescentou um operador de negação denominado negação /faca. Como veremos no
capítulo 2, as lógicas anotadas foram caracterizadas como lógicas paraconsistentes e
paracompletas.
Em termos gerais, um sistema lógico é paraconsistente se e somentese a linguagem
L associada for inconsistente e não-trivial em relação a um operador de negação -.l i.e.

se existir uma interpretação/ para -L tal que / seja simultaneamente
inconsistentee
não-trivial. Uma interpretação/ é dita inconsistentese e somentese satisfaz .Á e =Á

para alguma fórmula .4 de L. Poi outro lado, / é dita não-trivial se e somente se existe

].3. INIPORT,\Nela DO ESTUDO DAS LOGIC.\S ANOT.XD.\S

19

alguma fórmula .4 de 1, tal que .+ não é satisfeita por /. Desta forma, o príncábãoda
nâo conlradãçâonão é válido nas lógicas anotadas.

Um sistemalógicoé paracompleto
se e somentese a linguagem
Z, associadafor

paracompletali.e. se existir uma interpretação / para L tal que / seja paracompleta.
Uma interpretação / é dita paracompleta se e somentese existe uma fórmula .4 de 1, tal
que / não satisfaz nem .,4 nem n.-l. Da mesma forma, o práncz@Íodo 3o ezc/uÍdo não é
válido nas lógicas anotadas.
Um outro resultado interessante é que a lógica anotada é também uma extensão

cla lógica clássica. Isto porque é possível definir uni operador de negação forte - ou
clássico - nesta lógica. Mais ainda. a lógica anotada acrescida da negaçãoforte pode ser

consideradacomoa base para a uma das extensõesda teoriaintroduzidaem IBS881e
que será brevemente discutida no capítulo 5.

Um estudo geral dos fundamentos das lógicas anotadas, incluindo tópicos como teoria
anotada de modelos e teoria anotada de conjuntos, pode ser encontrado em IAbe92,
Abe931

1.3

Importância do Estudo das Lógicas Anotadas

As lógicas anotadas têm se mostrado de grande importância nas áreas de Ciência da
Computação e Inteligência Artiâcial, uma vez que constituem um formalismo para o
raciocínio na presença de inconsistência.
Na tentativa de generalizar a teoria da programação em lógica anotada para formalizar vários tipos de raciocínio ISub90, Sub87bl, um grande número de extensões
IKS92, KL921 da teoria originais vêm sendo propostas e desenvolvidas. Este poder de
generalizaçãoé uma das razões dc crescente interessenesta área e um dos principais
motivos que nos levaram a estudar mais profundamente este tópico.
O principal aspecto do presente trabalho é constatar a importância das lógicas anotadas como uma ferramenta para desenvolvimento de sistemas para raciocínio dedutivo.
Para tanto, apresentamostodo um estudo de seus fundamentose da teoria original de
programação em lógica.anotada, cujo desenvolvimento foi motivado principalmente pela
possibilidade de se tratar adequadamente sistemas inconsistentes. Essa importância é
reforçada quando verificamos que diversos formalismos podem ser expressos via lógicas
anotadas, aproveitando assim os resultados já existentes.
Assim, investigamos aqui que sistemas inconsistentes não são a única aplicação

destas lógicas. Por exemplo, a interpretação intuitiva de um átomo .,4 : p onde /z é
considerado um grau de crença de um agente raciocinador sobre .4 nos leva a investigar
um outro aspecto das lógicas anotadas: existe uma diferença entre racãocãnar com /alas
da reaZãdadee racÍocánar com aryumenfos a respeito de /fitos da rea/idadeque pode ser

SConsideramoscomo a teoria original aquela apresentadaen] IBS881,por ser a primeira a não

especificar o conjunto de \dores-verdade e o operador associado à negação
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Figura 1.3: O Reticulado SEVEN
caracterizada por estas lógicas. Nas lógicasclássicas, esta caracterização não é possível,

uma vez que o raciocínio nos diferentesníveis acima se confundem. Já nas lógicas
anotadas, é possível fazer uma distinção entre aquilo que é realmente verdadeiro no
mundo real e aquilo em que um agente acredita. Uma vez que estas lógicas formalizam
o raciocínio de um agente - e não de fatos da realidade em si -, nos parece razoável
usá-las para formalizar o raciocínio no nível dos argumentos.
Além desta caracterização, apresentamos outros tipos de aplicações que têm sido desenvolvidos, estabelecendo relações entre as lógicas anotadas e formalismos já existentes.
Isto é feito através da especificação do reticulado de valores-verdade e do operador de
negaçãoassociado, considerados arbitrários na teoria da programação em lógica anotada

Por exemplo, se considerarmos o reticulado SEVEN,

cuja ordem é definida pela figura

1.3, e definirmos adequadamenteo operador -,, podemos formalizar o raciocínio com
"default" através das lógicas anotadas. Neste caso, os valores ay e du são interpretados
como /aZsopor "de/auZt" e uerdadeíropor "de/aula", respectivamente. O valor dT indica
uma conclusão "de/auZt" inconsistente, porém com um grau menor de inconsistência em
l nlnpãn n T
x DzwYWV

w

-

Por conta do crescente surgimento de extensões e aplicações da programação em
lógica anotada, resolvemos dedicar um capítulo a algumas destas extensões.

O fato de que esta teoria está em constantedesenvolvimentoé um aspectomuito
positivo. h/lostraque o estabelecimento
de relaçõescom outros formalismose a especificação destes como instâncias das lógicas anotadas é uma linha de pesquisa bastante

].4
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rica e produzira, que nos fornece insultados cada 'çez mais generalizados

1.4

Organização deste [r'raba]ho

Os aspectos a serem abordados no presente trabalho foram brevementediscutidos nas
seçõesanteriores. A organização apresentada aqui visa destacar os principais pontos e
objetivos, fornecendo uma visão geral e estruturada do mesmo.
A sequência de apresentação não obedece à ordem cronológica de desenvolvimento
do tema em questão. Optamos aqui por uma ordem que nos parece mais natural para
entenderos aspectos e características das lógicas anotadas.
No capítulo 2, apresentamos o cálculo de predicados de primeira ordem anotado e
fazemos um estudo dos fundamentos das lógicas anotadas, provando inclusive que estas
são um caso particular das lógicas paraconsistentes.
No capítulo 3, passamos a investigar um dos aspectos das lógicas anotadas que
permite caracteriza-las como um formalismo para o raciocínio no nível de argumentos.
No capítulo 4, apresentamos a teoria da programação em lógica anotada. Baseados
nos resultados desta teoria; desenvolvemosum sistema para raciocínio dedutivo para a
lógicaanotada na forma de um meta-interpretador PROLOG. Neste capítulo, definimos
ainda as especificações deste sistema.
O capítulo 5 é dedicado a algumas extensõesda teoria da programaçãoem lógica
anotadaoriginal. Discutimos duas abordagensdistintas e alguns motivos que levaram
ao seu desenvolvimento.

Mais aplicaçõesdas lógicas anotadas são investigadase discutidasno capítulo 6.

Neste caso, as aplicações são obtidas pela especificação do reticulado de valores-verdade
ou do operador associado a negação.
Finalmente, na Conclusão, retomamos a importância destas lógicas, principalmente
para a IA. Além de uma análise dos resultados obtidos, citamos algumasoutras aplicações que vêm sendo desenvolvidas mais recentemente e discutimos brevemente alguns
temas de investigação para. trabalhos futuros.
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Capítulo 2
O Cálculo de Predicados (l?r
Como foi visto na Introdução,

as lógicas anotadas surgiram

na literatura

em 1987

ISub87al, dentro do escopo da programação em lógica. Um estudo de seus fundamentos só foi realizado anos mais tarde jdCSVOI, dCAS911, quando foran-tapresentadas as
lógicas proposicionais e de primeira lidem anotadas, denotadas respectivamente por Pr
e C?r

Neste capítulo apresentamoso cálculo de predicadosde primeira ordem anotado

Ql-. Nos baseamos principalmente em IAbe921 e IAbe931,onde o autor apresenta um
apanhado geral dos fundamentos das lógicas anotadas.

2.1

Linguagem

No cálculo de predicados Q7-, r =<1 r , $> é um reticulado finito, denominado re[àcu/adode uaZores-verdade,
onde l r l representa o conjunto dos elementosde 7-. Em
particular, o elementomínimo de r é denotado por 1, e o elementomáximo por T. Os
operadores de supremo e ínfimo são denotados por U e ]], respectivamente
Os resultadosforam originalmentedesenvolvidospara um reticuladocompleto qualquer. No entanto, como estamos dando ênfase ao aspecto das aplicações, podemos
assumir que o reticulado r em questão é finito. Em particular, todo reticulado finito é completo. Alguns exemplos de reticulados que valem para este formalismo são
representados pelas figuras 1.1, 1.2 e 1.3.
Em 'r, é fixado um operador

arbitrário

qualquer

«. : l r 1--> r

, que constituirá

o

"significado" do símbolo de negação (fraca) -. do sistema C?r
A linguagemZr de C?a'-é uma linguagem de primeira ordem com igualdade, constituída dos seguintessímbolosprimitivos:

l Um conjunto enumerável de símbolos de variáveis. denominados uarááues índáuã
duais;

2. Os conectivoslógicos=, A, v, -->
23
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3. QuantiíicadoresV, ];
4. O símbolo de igualdade =

5. Símbolos auxiliares: parênteses, vírgula;
6. Os elementos de r, chamados de constantes anotacáonaásl

7. Para cada número natural n < u, uma colação de símbolos funcionais n-árias
Símbolos funcionais

0-brios são também chamados

de corzstanÍes ãndãuáduaásl

8. Para cada número natural n < u, uma coleção de símbolos predicativos n-ários.
Os símbolos descritos ena 1-3 são ditos sú/zZ)ocosJógàcos e estão piesenLes em toda
linguagem de primeira

ordem com igualdade.

Os demais símbolos constituem

rzâo-lógicosde -Lr e caracterizam a linguagem em questão.

Definição 2.1 (Termos) Os termosda Zánguagem
Za'-de C?r

os sálnboZos

e
degradas
ndut ua
Z

Z

mzente da maneira usual.

1. Se uh é unia variável ind u dual, evttão'uk é um termo;
2. Se c é uma constante individual, então c é um termo;
3. Se f é um símbolofuncional. vt-ária e tl.. ..., t« são termo s,
/(Z:,

Definição

..., t.)

é «m te,mo.

2.2 (Fórmulas)

.4s /órmulas

de Lr são de$nãdas indutáuamerzte da seguãn-

Le forma:

1. Se p é um símbolo T)redàcatiuon-brio, H é uma constante anotacional e t\, ...,t.
são termos de Lv, então pQ,l, ...,t.) : F é dito um átonto anotado ou uma fórmula
atómica. As expressõesda forma pQI, . .,t.), porém, são denominadas átontos da
linguagem;

2. Se tt,ta são termos, então tl -- tz é uma..fórmula atómica;

3. Se ..'! é «m« .M,m«Z., .ntão (T.A)

é «m« /Ó,m«Za,'

4. Se ..4 e B são ./órmuZas, en ão (.A A. -B), (.4 v .B) e (.4 --> -B) são .Hrmzu/as,

5. Se ,4 é umo. /órmu/a e z' é uma uarááueZ ándàt;ãdua.J, enÉâo (Vz,').Á e (]u).4
tór'rn,'alas

são
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um átomo

anotado

p(ti,

...,t«)

: H pode

ser interpretado

como

"o

ua/or-verdadede p(ti. ..., t.) é pe/o merzos p". Conforme discussão apresentada na Introdução, tambémpodemos considerar a seguinteleitura intuito\-a: "acredita-seque o
Datar-verdade de pÇt\: .... t.Õ é pelo melros H"
Dizemos que .A é uma fórmula /ec/fada se A não contém ocorrências livres de uma

variável. Um termo livre da ocorrência de variáveis é dito .fechado.
NOTAÇÃO: Denotamos por (])Á e (V).,4 o fecho existencial e universal de uma
fórmula ..4, respectivamente.

Definição 2.3 Se p(ti, ...,t.) : p um átomo anotado e k é um número natura/, então
um }vi;per-l;ilegal
é uma fórmula de LT de$nida,in,dutiuavrte'nte
da seguinteformo,:

.z.

, t.) : P = P(t:,

2. =*P(t:,

, t.) : #

Uma fórmula

, t.) : P,'

=(--* :P(t:

t«) : P), A ? l

que não é um hiper-\iterat

é denominada

co'mpl.e=a,.

Definição2.4 Sejap cl r
1. «.üH H;
e. «'' p =«. (-'*': p), k 2 1
Vale a pena ressaltar que não conseguimos redefinir os conectivos da linguagem de

Qr a partir de apenas dois conectivos,como no caso clássico (por ezemp/o,n e ».).
Neste caso, a negação (fraca) não se comporta necessariamenteda mesma forma para

fórmulas complexas e hiper-literais, sendo necessário assim definir todos os conectivos.

Em particular, usaremos conectivosadicionaiscomo abreviaçõespara certas ex-

pressões envolvendo os símbolos primitivos da linguagem:

.

(.4 H -B)

.

(=.A)

'

'

(.4 -+ .B) ,A (-B --> ..'1)

(.4 --> ((.4 --> .4) A =(.'i --> .,a)))

O primeiro conectivo representa o símbolo bi-condicional usual. O segundo, chamado

de 7zegação
/arte, provou-se ser uma negação clássica. Provou-se ainda que os outros
conectivosde -Lr (A, v e -->) também podem ser caracterizados como clássicos IAbe921.
Desta forma, as lógicas anotadas podem ser vistas como uma extensãodas lógicas

clássicas.
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Estruturas e Modelos
Nesta seção, descre\erros uma semânticapala a linguagemLr
Oeânição

2.5 (Estrutura)

t/ma estruZzira Á para -Lr consiste dos seguintes oójetos

t/m co junto nâo-uazàol .4 1, denominado domÍhãoow universo de .4. Os eZe

/

mentes
2.

de

,4 l são chamados

Uma /unção

ndãuz'duos de .4.

/'4 : l .4 1" -->1 H l para cada s hóolo /uncàona/

rz-ária ./ de Lr

parti,cul,ar, pctra cada, con,soanteindiuid' al, c de L'r, cA é um indivíduo de A

3. Uma função p'A

,4 1" -->1 1- 1 para

cada sÍb'nbo/o predàcatÍuo

n-áráo

p de -Lr

Sejam P e 'r os conjuntos de variáveis e de termos de -Lr, respectivamente. Se .4 é

uma estrutura para Lr e s : P -ll .4 l é uma avaliaçãode varia.veispara .'4, então
s : 'r -->1.A l é a avaliação de termosobtida da forma usual como extensãoda avaliação
original.

Definição 2.6 Seja ,4 uma estruturapara Lr, s uma auaZãação
para .4, e .4 uma

/órmu/a de Ir. .Então, .4 f:: .4lsl é de$nàdo da seguinte ./arma.
Se A

]

é uma

.fórmula

atómica

da fornLa

.o«..«te .e p"(s(t:), ..., '(t«)) 2 p.
2.

S. ..4 é «m Aãp«-Jàte«/ =*p(t., ..., t.)

9.

Se .4 é uma /órmu/a

#.

s(t,).

S. .,4 é d« /o,m«

atómica

(n-F),

p, eníâo .4 f:: .4lsl se e

p, k ? 1, então .4 k: ,4lsl se e somente se

.,4F: =* :p(t:, ..., t.) : -' p.

s(t:)

t.)

pl.tx

da /arma

tt = t2, então .4 f:: .4lsl se e somente se

onde F' é «m« /ó,m«/«

somentese não é o caso que.,4 f:: .Plsl.

«mp/e-,

'ntão

5. Se A é da forma ÇB b. C), ÇB''J C) ou ÇB -+ CI), onde B,C

.4 f: .'llsl se e

são fórmulas, então

r«J H f:: (-BA C')l l '' e '.".','te se.4 k -al'l ' ,4 f:: C'lsl.
rZ,J,4 b (.Bv C')l;j . .om'nt' '' Á F: Blsl .u .4 f:: C'lsl.
rcJ .4 f:: (-B -->C')lsl se e somente se .4 f: C'lsl ou mão é o caso que .,4 f:: -alsl
6. Se .4 é da /arma

fórmula, então:
r.2 Á f:: (]«)nlsl

(]u)-B

ou (Vu)-B,

s' e '.m'nte

orzde u é uma uarãáue/

'' .Á F .als(«lm)l

p««

ndàuãdwa/ e B é uma

'/g«m

m C

l .Á , .n

s(u\m) é a avaliação delirLidada seguiltteforma vias variáveis de Lr:

'
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s(Tk'l

.(« «)(«*
rZ,J H f:: (V«)-Blsl

m

de u

H b .el.(«lm)l

p««

se tk e u.

'e ' soment.

s(«lm) é « ««Zá«ção

se rk é diferente

..

e$mã . «.:".".

todo m C

.4 1, onde

Assim, se .4 f:: ..4lsl, dizemos que .4 satàs/az.4 para a aualãaçãos, ou que ..4 é
zierdadeára erra .4 para a aua/ãaçâo s. Freqüentemente, denotaremos por -4 F: .4lsl
quando não é o caso que .4 f: -'ilsl. Se .4 f:= .4lsl para toda avaliaçãos : P +l .4 l,
dizemos que .4 é modelo de .4, ou ainda que .A é uerdadeára ou uáláda em .4, e denotamos

por .4 E: .A- Umafórmula.A é dita /ogácamente
uáláda
ou lauto/ogãa
(F .,4)se,4 f:: .Á
para toda estrutura.4 para -L'r Se I' é um conjuntode fórmulasde -Lr, dizemosque .4

é umaconsequência
semântica
de]' (I' L: .4) se, paratodaestrutura.4 tal que.4 f:: -B
para toda fórmula B C I', temos que .4 l::= .A. Se 1' = 0, então I' f:: .4 se e somente se

k.4

Lema 2.1 (IAbe921)Soam p um síhZ)o/opredcatáuo
n-ária,tí, l 5; á $ n termose

X, H, Hi, L $ i, Ê m co'estantes anoto,cionais da l,inguügem Lv. Então:

1. k p(t., ...,t.) : l
2. l::P(ti, ...,t.) : P -->P(ti,

3. E:: (-.*p(t.,
g. k (p(t:,

...,t.)

, t«)

: P) H

: p: A

t.) : À, P ? À
(T*

:P(ti

t.) : '- P), A ? l

t«) : P.)

--> P(t., ..., t.)

P,# = UE;iPi

Lema 2.2 (IAbe921)Sda p um sZhZ)olo
predícatáuo
n-ária,tí, l 5; { 5; n termos,p
uma con,sl,anteanal,aci,OTtal
de LT e k > 0. Então:

b (n*p(tl 9 t. : H) H

2.3

(P(ti,

t.) :-* P)

Deduções

Nesta seção, tratamos da axiomatização do cálculo de predicados C?r. Daqui por diante,
podemos assumir que as fórmulas mencionadas são fórmulas de Z,r
Conceitos sintáticos como uarãáue/ ndàuíduaZ Záurer/{gada,) ern uma /órmuZa, ocorrência livre (ligada) de variável individual em uma .fórmula, substituição de uma uariáuet
indiuãdua!!jure por um termo e termo sustitutíuel por uma variável individual em uma
/órmuZa são extensõesnaturais dos mesmos conceitos definidosno Cálculo de Predicados
Clássico.
Assim, .4,ltl denota a fórmula obtida pela troca das ocorrências livres da variável
individual u pelo termo t na fórmula .+. quando t é substitutível por u em .4. Por uin
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abuso de notação, escrevemos apenas '4ltl quando estiver claro pelo contexto qual a
variável que está sendo substituída
Também como no caso clássico. se as tariúeis individuais que ocorrem livres en] uma
fórmula ..4 estão entre u:, ..., Um, escrevemos .4(ul. ..., u.).
Nas figura 2.1 e 2.2 apresentamos, respectivamente, um sistema de axiomas e regras
de inferência pala o cálculo C?r proposto em IAbe931. Os sistemas apresentados nos
outros trabalhos de referência são equivalentes ao que aqui apresentamos.
Lema

2.3 ([Abe92])

Definição
a partir

Todo azàonza é uma [autoZogãa

2.7 (Dedução)

Sda I' um cozÜunÍo de /órmuZas. Z./madedução ou prova

de T é uma sequência

$viit.a. (.Bl: ...:B.)

de fórmulas

tal que, para cada k $ n

1. ou BK é um axioma;
2. ou .Bk C I',-

3. ou BK é conseq'u,ência,
iuítediatade fórr \Miasprecedentesda sequência,T)or'üma düs
reg«s

de i«-je«ê«-cã,ü .lo cálculo

QT

As fórmulasde I' são geralmentechamadasde /zípótesesou premzÍssasda dedução.

Se .A é a última fórmula de uma dedução a partir de I', dizemos que I' prova .4, ou ainda

que .4 é uma consequênciasãntátícade I', e denotamospor I' f--Á. Se I' f- .4 e 1' :: 0,
dizemosque Á é um teoremaou tese de Qr e denotamospor f" '4.

Lema 2.4 (IAbe921)Seja p um sÍhboZopredícatãuo
n-ária,t{, l $ ã $ n lermos,p
uma constante a.notacàonal de L'r e k Z Q. Então:
F-'(

Teorema 2.1 (Dedução)

É. : p) n (p(ti

t.)

:«..,*

P)

([Abe921) Sda I' umzconjunto de /órmuZas e soam .A eB

/órmuZas
quasquer..Então,1',,4f- .B se e somente
seI' f- (.4--}B).

Como esperado, o conjunto de axiomas e regras de inferência (figuras 2.1 e 2.2) para o
cálculo de predicados Qa'-é correto e completo em relação à semântica apresentada aqui.
Os resultados abaixo podem ser encontrados: por exemplo, em jdCAS91, Abe92, Abe931.
Teorema

2.2

(Correção)

Teorema

2.3

(Completude)

SeI' f- ..4,enlâoI' f:: .A.

Sda

C?r. Se 1' l::: .,4, erztãoI' F .,4

I' um conjunto

Sda

I'

um

de /órmuZas

conJKnfo

e -A uma .fórmula

de .fórmulas

e .4 unia.

de Qr

/órmu/a

de
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Sejam ,4, B, C' fórmulas quaisquer, F, G' fórmulas complexas, p um símbolo predicativo
n-ário, t{, l $ í $ n termos, À, p. pf, l $ € $ m constantes anotacionais e u, u variáveis
individuais de l,r
1. ..4-} (-B -->.4)
2. (.A --> (.B -->C')) --> ((.4 -->-B) --> (.A -->C'))
3. ((..4 -->-B) --} .4) -->.'1
4. (.,4 ,"--B) -->.4
5. (.A A .B) -->B
6. .A --> (B --> (.4 A -B))
7. .'1 --> (.,4 V B)
8. -B -} (..4 V -B)

9. (.A -->C') --> ((.B -->C) --> ((.4 v -B) --> C'))
lO. (/' --> G) --> ((F' -+ ---G) --> aF')
ll.

.F -+ (-.-F --> .,4)

12. F V -F
13. .Alta--> (]«).,'1(u)

14. (Vu).4(u) --> Áltl
15. P(t:, ...,t.) : l

tn) : P -->P(ti, ..., t.) : À, /Z2 À

16. P(t l 9

, t.)

17. (
18.(P(ti,...,t.)

: P) H (-'.k :P(ti, , t.) : -- p), Â 2 1

: Pi A ... AP(ti,...,t.)

: /z«) -->P(ti,...,t.)

: P, P = U=;:Pi

19. u = u
(«) H .,'!,'lul),
onde ,4.'lul é a fórmula obtida pela troca de algumas ocorrências livres de u por

20. («

u em .4, tal que u é substitutível por u em Á.

Figura 2.1: Sistema de axiomas para o Cálculo de Predicados C?r
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Regras de Inferência

i. J2

:j!-::L-a rModus PonensJ

(]JlllÍlijl!:f-B,

3

onde u não ocorre livre em -B.

l B ''j' '4(u)

, onde u não ocorre livre em -B

Figura 2.2: Regras de inferência para o Cálculo de Predicados Q7-

2.4

Paraconsistência e Paracompletude

Na introdução, definimos informalmente as noções de paraconsistência e paracompletude em relação a uln sistema lógico. Nesta seção, apresentamosuma definição mais
precisa destes conceitos e provámos que o cálculo Qr pode servir como fundamento para
sistemas paraconsistentes e/ou paracompletos.

Definição 2.8 (Não-trivialidade) l)ízemosque uma estrutura,4 para Ll- é não
t,á«ã«J .. e«{.te «m áto«.o -ot«do

./«A«do p(t:, ..., t.) : H t'J q«. .4 F: P(t:, ..., t.) : P

Note que uma estrutura .4 para .Lr é trivial se e somente se p'{(ti, ..., t.) = T, para
todo átomo fechado p(ti, ..., t.).
Definição
2.9 (Inconsistência)
Z)ázemos que uma estrutura ,4 para L7- é ãnconsãst.n*e .e .«ást. um átomo «not«do/ech.do
p(t:,...,t.):
p t«Z q«. .4 k p(t.,...,t.):
P '

.4 F:: aP(t:, ..., t«) : P

Definição 2.10 (Paraconsistência)

Z)ãzemos que uma estrutura .4 para Ll- é para.-

coTLsistente
se A é simultaneamente
incovtsãstente
e não-triuia!. O sistema Ql- é dito

paraconsàstente se existe uma estrutura .,A para L'r tal que .A é paraconsistente.

Definição 2.11 (Paracompletude)
«mpZet«

.

;e

«ã.te

um

átomo

-ot«do

Z)ízemos que uma estrutura .4 para Lr é para./bcA«do

.4 F: =p(t:, ...,t.) : p. O '{.tem- Q,- é

.4 pata Z,r ta/ que .4 é paracompZeta.

Lr

p(t:,

ã

.

...,

t.)

: p

f'J

p«««mp/eto

q«e

;'

.4

F:

'"ã.*'

p(t:,

«m«

...,

t.)

: p

e't"t""

A linguagem -Lr é paraconsistente se existe uma estrutura paraconsistente .4 para

Teorema

2.4 0 sãsíema Qr é paraconsásíenÉe se e somente se # l r 1? 2, orzde # l l- l

ãndãca.
a cardãna/idade
de l r
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Z)emzonsíraç(io.Suponha que Qr é paraconsistente; ou seja, existe uma
estrutura paracotlsistente.4 para Z'r. Suponha, por absurdo, que # l l- = 1.

Logo, l r l= {H} e portanto p'4(ti, ...,t«) = p para todo átomo fechado
p(ti,...,t.).
Claramente, J f:: p(tt,...,t.)
: p para todo átomo anotado
fechado p(tl , ..., tn) : /z, contradizendo a hipótese de que .4 é paraconsistente,

e portanto não-trivial. Assim, se Qr é paraconsistente, então # l r 1? 2.
Suponha agora que # l r 1? 2. Logo, -L :# T. Seja p um símbolo predicativo n-ário de -Lr e(al,...,a.),(ói,
...,b.)
(bl, ..., Z).). Considere a estrutura .,4 definida

P'4(al,

, ««)

e p'(b:,

C l .4 " tal que(al,
da seguinte forma:

...,a.)

#

z,.)

Claramente, temos que .4 f:: p(al, ...,a.)
: T, e como T ? «., T, temos
que .4 f: =p(al,...,a.)
: T. Por outro lado, como l Z T, segue que

H F: p(bi, ..., Z).) : T. Assim, .4 é uma estrutura paraconsistente para L'r, e
portanto

Qr

é paraconsistente.

[]

Teorema 2.5 Qualquer que seja r, ezàstern sistemas Qr que rzão sâo paracompZetos.
Qual,quer que seca,'r tal que # \ T \, elisteTn sistemas QT que são para,completos. Se QT

é paracomp/elo,
então
# l r le 2.
r)oen/lmc+rn,.;,l

uulluvl

oulwyl

v.

A ,.gl'.,,.

J ll( lvÕa

À 'lnmnno+...=n
nn+np'A.
a \JÇ/ixlvlioillcl\rav cliiuc;llvl
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Definição 2.12 Z){zemos que uma estrutura .4 é !!:êe::@/ética
se .4 é simultaneamente
paraconsàstentee paracomp/eta. O s stema (l?r é dãfozzão-a/éticose ezàsteuma estrutura
.4 para LI'- [a/ gue .4 é não-a/éÉãca.

2.4.1

Princípios do 3o Excluído e da Não Contradição

Como consequênciadas definições de paraconsistência e paracompletude, algumas características dos sistemas lógicos, invisíveis do ponto de vista das lógicas clássicas, tornamse visíveis sob o prisma das lógicas anotadas.
Considere, por exemplo, os princípios do 3o ezcZuídoe da não-contrai ção. O primeiro diz que toda sefença ou é uerdadeãraou é /a/sa (Á V =,4) e o último diz que nenhuma
sentença

é sãmultaneamezzte

verdade ra e /a/sa (---(.4 A =.4)).

Assim,

o princípio

do

3o excluído não é válido em um sistema paracompleto, enquanto que o princípio da
não-contradição não é válido em um sistema paraconsistente.
Em um sistema clássico, derivamos o seguinte resultado:
Metateorema

Cllássico

2.1 (Lei

de De

Morgan)

Soam

A e .B ./'órmu/as cZássãcas

quaisquer. nfão (=.A V ---B) e =(.4 A .B) são ãnterca«.bááueis.
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A partir de uma interpretação errónea do metateorema acima, pode-se concluir inde\ idamente que o pránclbãodo 3o ezcZuÍdoe o prãncãbãoda nào contradição são o mesmo
princípio. Por definição, tais conceitos expressam noções distintas. ix,laspoi conta do
metateorema 2.1, esta distinção não é caracterizada em um sistema clássico.
Do ponto de x,estadas lógicas anotadas, o metateorema acima não é válido. De fato,
considere o seguinte exemplo, onde r é o reticulado FOUR, cuja ordem é representada
através do diagrama na figura 1.2

Exemplo 2.1 Sega -- :l r
para Lv e A.B
as /órmu/as

1-->11- 1 ta./ qtze -- T

= 1 e «., u = /.

.Sejam .4 uma estrutzira
átomos fecho,dosda tinguage'mtais que AA -- 'T e BA -- u. Considere

anotadas

.A : T e -B : u.

Da de$niçãa de sütàsjatibilidade, temos q' e:
rã) ,4 f:(-...'!: T V =-B: u) sse ,4 f:: =À: T ou .4 l:: =B: u.
rài) .4 f:: =(.A : T ». -B : u) «e .4 F: (-A : T A B : «) sse H F: .A : T ou

.'t r .B : «.

Z,)e rí2 temos

que Á l:: --..Á : T

z,á/ído por de$náçâo.
Z)e riíJ,

como

Portanto,

temos

.'{ F: n(.Á : T A -B : «).

que .4

sse .4 f:: .A :-..., T

sse À f:: Á : 1,

o que é

H f: (n.4 : T V =-B : u).
l-

.A : T

e H

f:: -B : u,

então

temos

N«'' c«., (--.A : T y ---B : «) ' --.(.A : T A 23 : «) «âo ;ão {«te««.Z,{á«ã;.

gue

D

Assim, mostramos como os princípios acima são distintos, de acordo com a definição
de lógicas anotadas.

Capítulo 3
Lógicas ,A.notadas e l.A.: Outra
Abordagem
As lógicas anotadas têm se mostrado de grande importância para a InteligênciaArtificial, principalmente porque constituem um formalismo para sistemas dedutivos que
tratam inconsistências. Neste capítulo, investigamos um outro aspecto de tais lógicas,
que acreditamos ser também de grande interesse para pesquisadores nessa área.

3.1

Fatos e Argumentos

Existe uma diferença entre racãocánarcom /aios da rea/idadee raciocinar com argumen-

tos ü respeito de fatos da realidade.

Não é nosso objetivo discutir aqui se temos ou não acesso a uma "realidade objetiva" l
isto levaria a uma complexa questão filosófica que vem sendo considerada através dos
séculos. Gostaríamos de apresentar, entretanto, uma forma precisa na qual a distinção
acima possa sei analisada e caracterizada.
Para efeito de ilustração, vamos considerar a seguinte situação, bastante familiar
para quem trabalha com computadores:
Exemplo 3.1 Quarzdo um computador quem)rae um técnico uem cansada-/o, eZee/etua
tições corretiuas o,'partir da observação do probteTna. Neste caso, ele está raciocinando
com fatos da realidade. Se, ao contrário, o técnico agua à distância através de uma
'hot-tire"

de manuteTtção, as ações correu'uo,s são efet\ abas baseadas nos ürg'ümentos

construídos Feto cliente Q pa'ruir dos fatos. Desta joT"ma,seu raciocínio não é mais guiado por fatos, e sim por ürg'ümentos Q respeito dos fatos, e asse'm,as \páriaspossibilidades
de relacioname'nto entre fatos e argumentos devem ser co'rtsideradüs.

Neste capítulo, nossa intenção é caracterizar esta diferenciaçãode uma forma mais
técnica, em termos de linguagens e sistemas lógicos. Como veremos, as linguagens
33
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clássicasnão será,irãopara este propósito. De fato, a própria estruturadas lógicas
clássicas nã.o permite que tal diferenciaçãoseja feita de modo claro. Esta é uma das
razões porque pesquisadores em IA e ra.ciocíniodedutivo muitas vezes decorrem às
lógicas não-clássicas.
Definição

3.1 (Sistema

Lógico

Clássico)

Chamaremzos umzsistema /ógãco de c/ássáco

q p trl v' '

1. bi-ualorado;

e

2. consistente em relação a um opera.dorde negação -.; i.e. se tiver um operador de
negação --., então n é uma, negação fode (cl,ássica,). O'u, seja, T)ara fórmulas A,B
quaisquer, us seg'üi'rttespropriedades são Batidas:
ra) .,4 V =.4

rz,J (.A -->B) -->((.A -->-".-a) -->=.A)

rcJ .,4 -->(TÁ -->B)

Na lógica clássica, a diferença entre fatos e argumentos é geralmente negligenciada - e
negligenciável. De fato, quando discutimos o conceito clássico de verdade ITar69, GB031,
vemos que um de seus fundamentos mais intuitivos aparenta ser extremamentesimples
e claro: se p é uma sentença, então "p" é uerdadeãra se e somente se pi. Desta forma,
as sentençasp e "p" é uerdadeãrasão intercambiáveis no caso clássico.
Considerando a situação menciona.daanteriormente, a sentença p poderia represen-

tar, por exemplo,o fato de que o monãforestá quebrado,enquanto que "o monitor está
quebrado" é uerdadeãrarepresenta um argumento construído pelo cliente a partir de sua
própria observação do fato.
Em ITar691, o autor faz questão de frisar que existe uma rigorosa distinção entre a
linguagem que constitui o objeto da discussão em si(Zãnguagem objeto), e a linguagem
que usamos para formular definições e estudar suas implicações (meZaZãnguagem).Como apresentado em IHof791,temos uma espécie de hierarquia de linguagens: p é uma
sentençade uma /ínguo.gemoójeto,que está na base de tal hierarquia. Neste nível, são
feitas referências apenas a um domínio específico e nunca a aspectos da própria linguagem objeto. Desta forma, uma sentençacomo "p" é uerdadeãrasó pode ser expressa
em uma metalánguageml
ou seja, uma linguagemque nos permitereferenciarfatos da
linguagem objeto.

Seguindo tal hierarquia,

poderíamos

ter uma meta-rrzetaZànguagem

para raczocznar corri argumentos a respeito de /ato.s da metalãnguagem,e assim sucessivamente.
iDe acordo com ITar691,sempre que se fizer uma afirmação a respeito de um objeto, deve-seusar

um nome deste objeto, e não o objeto em si. Denotamos aqui o nome de um objeto colocando-o entre
aspas.
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Em particular, temosuma linguagemobjeto para racÍocãnar corri./fitosrezterrzos)e

uma metalinguagem
para raciocinar com aryurnenÍosa respeitode íaãs/fitos. As sentenças p e "p" é verdadeira estão assim em níveis distintos de linguagem e a equivalência
"p" é uerdadeãrase e somente se p
está nü Mvel da. metalingüagem.

SegundoIHof791,em se tratando de sistemas lógicos,esta distinção pode ser ca-

racterizada em termos de se tuba//zar no próprio sistema e de se perzsar a. respeáfodo
sistezna.

No caso das lógicas clássicas, tanto a linguagem objeto quanto a nietalinguagemsão
bi-valoradas: apenas os valores uerdadeãro(u) e /aZso(/) são associados às sentenças. Se
considerarmos ainda as propriedades axiomáticas dos conectivos clássicos e a concepção
clássica de verdade, temos como resultado a equivalência mencionada acima.
Esta é uma propriedadeinteressante e útil das lógicasclássicas. Porém, esta "supersimplificação" imposta aos processos de raciocínio pela própria estrutura algébrica de
tais lógicas pode se tornar um fator limitarlte para certas aplicações. Como por exemplo
no caso de raciocínio dedutivo usado para implementar certos sistemas de Inteligência
Artificial.

Por conta desta "super-simplificação", alguns aspectosdo próprio processo de raciocínio tornam-se invisíveis sob o prisma da lógica clássica. Vamos considerar por
exemplo os princípios do 3o ezcZuÍdoe da não contradição. Como vimos no capítulo
2, tais princípios são distintos, mas, pelo metateorema2.1, são intercambiáveisno caso
clássico.

Este resultadoé um metateoremada lógica clássica;ou seja, um Teorema(um resultado provado) sobre um teorema (uma fórmula da linguagem objeto que pode ser
provada - no caso, a linguagem objeto é a própria linguagem clássica) IHof791. Portanto, o metateorema 2.1 faz parte do conhecimento que temos sobre o sistema clássico.
Quando linguagem objeto e metalinguagem se confundem (como no caso clássico),

raciocinar com argumentosa respeito de fatos passa a ser apenas mais uma forma de
raciocinar com os fatos em si. Nelas,mesmo que um sistema possa raciocinar sobre sá
mesmo dentro de sá mesmo IHof791, ainda existiria um fator externo que o "enxergaria"

(raciocinaria sobre este) de uma maneira diferente. E portanto, existiria uma "visão
externa" correspondente a uma outra metalinguagem que não mais se confunde com a
linguagem objeto considerada.
Em ICdS961,o autor faz uma distinção semelhanteno que diz respeito ao tratamento de incertezas em IA. Dos sistemas propostos para tal finalidade, alguns foram
desenvolvidospara raciocinar com incertezas, enquantooutros foram desenvolvidospara raciocinar sobre incertezas. Neste trabalho, abordamos esta distinção em termos
de raciocíniocom fatos e sobre fatosl em outras palavras, raciocínio com fatos e com
argumentos.
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Como vimos, sistemas clássicosnão são apropriados para caracterizar as diferenças
entre /alas e argumentos. Fica então a seguinte pergunta: será que sistemas anotados
podem caracterizar (pelo menosem parte) esta diferenciaçãoentre níveis de linguagem
e raciocínio? A resposta nos parece ser positiva. 'Ças seçõesseguintes, partimos da idéia
apresentada em ICdS961e tentamos justificar esta resposta. Nesta seção, restringiremos
nosso trabalho às linguagens proposicionais. De fato, tais linguagens são suficientes para
ilustrar nosso ponto de vista

3.2

Uma Linguagem Objeto Clássica

Intuitivamente,os fatos da realidadesão ou não são. Eles representamo que é ou
não é realmenteverdadeirono "Inundo real". Nos parecerazoávelque, em termos
de linguagens lógicas, as sentenças que representam fatos da realidade assumam então
valores uerdadeàro ou falso.

A linguagem objeto que definimos aqui é simplesmente uma linguagem proposicional
clássica, digamos L, cujos símbolos primitivos são:

1. Um conjuntoinumerável P := {pt,p2
2. Os conectivos
3

.} de símbolos proposicionaisl

lógicos =, /\, V, -->2;

Símbolos auxiliares: parênteses

As fórmulasde .L são definidasda maneira usual.
A semântica usual das !ógicas clássicas nos permite assim raciocinar com os fatos
de uma forma "objetivo". Portanto, assumimos-L como a linguagemobjeto da nossa
hierarquia.

Exemplo 3.2 Suponha que um dos computadoresde uma certa empresa rzão esteja
/uncáonando adequadamente. O técnico que pressa seruáçosde mzarzutençãoa esta empresa trabalha diretamente no local e portaTtto, neste caso, ele tem acesso direto aos
fatos. Ou seca, ele raciocina, ü parir

da. própria observação dos probleTítas ÜT)rebentados

pelo computador.
Desta forma, ü ling'vagem usada para, especi$car o problema é a própri.a, linguagem
objeto ctássicct L. Podemos re'E)resentQTas fcLtos em questão, ou seja., alg'antas düs
características analisadas pelo técnico, pelas seguintes.fórmulas de L:

1. Em relação ao monitor.
2Sabemosque a lógica proposicional clássica pode ser definida a partir de apenas dois conectivos
lógicos(por exemplo= e A). Neste caso, porém, para manter uma relaçãocom as linguagensanotadas,
assumimos que todos os conectivoslógicos são primitivos.

UMA LINGUAGEM'l OBJETO CLÁSSICA
(a) monitor
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q denota que "o 'rno'feitor está quebrado".

jb) plo,ccu-q den,otct que ;a placa de vídeo está q'u.Curado,".

(c) ligct deTtota, qu,e "ü \uz q'üe i'rtdàca se o movtitor está liga,do/des\iga,do está

funcionando"

2. Em relação ao House e teclado
(a) m,ouse.q denota que "o mo'üse está quebrado"
(b) teclado.q

de'nota. que "o drive está quebrado"

3. Em relação a, o'ütros contou,eTttes

(a) drive.q denota que "o drive está quebrado"
(b) cpu-q denota que "a cpu está quebrada"
4. Temos ainda a,fórTÍLula.gctrantia, que denota que "a, manutençiío realizada é co
certa pe/a garanÉãada máguána"
Nota. A$rmamos que 'üm comi)o'n,e'nteestá quebrado quando não está funcionando
üdequadamevtte; ou seja, qua'ndo está apresentando

utguprí\tipo de T)robteTítü.

O técnico observou no computador qtJ,eo 'monitor não estada jun,cionando, porém a,

luz indicadora acendia, normalmente.

Observou aindct que o restante dos compoTtentes

astaua,em ordem. Estas observações podem ser expressas a parir das seguintes fórmul,üs

de.L

1. moTtitor.q

2. 1,i,ga
3. nTrrLouse.q
4. ntectado-q
5. --drive.q
6. nCPU.q
O técnico sabe ainda que se o movtátor está quebrado, mas a luz {ndicadora está
fsn,cionan,donormalmente, então o probl,emareside na placa de vídeo. Se o prol\emü
for na, placa., então Q manuten,ção é coberta. pel,agata'nua. Outra situação que se encaixa
na. garantia é qual,do o vnouse está quebrado, mcLSo teclado fundo'rLa norma\mente.
Neste ca,se, o House com problemas é substituído sem custo atguvlt. Este conhecimeTtto
pode ser elT)russo pelas seg'vintes sentenças:
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1. m,onitor q N l,'i,ga
-+ plctca-q
2. placa q --} garantict

3. monge.q h nteclado-q -+ ga,rcL'r\ti,n
O técnico conclui então que a placa está com problemas e e.fetuaas ações correu'uas
vtecessáriassem cobrar o serviço.

3.2.1

Uma Questão de Notação

A linguagem proposicional clássica não precisa, porém, ser apresentada de uma maneira

"clássica". No presentetrabalho, optamospor adotar uma nova formulaçãopara esta

linguagem, que se aproximasse da sintaxe das linguagens anotadas'
Em IAbe921, o autor apresenta a lógica anotada como uma extensão da lógica clássica,
definindo um novo conectivo, denominado negação fortes , que se prova ser um operador

de negaçãoclássico. Assim, a última pode ser obtida a partir da primeira. Além
destes resultados, o principal fato que motivou a idéia de uma nova formulação foi a

própria linguagem anotada e um de seus aspectos mais significativos: a possibilidade de
incorporamo símbolo de negação = à anotação através do operador -- quando a fórmula.
em questão for um hiper-literal;
A negação n pode se comportar de maneiras distintas para hiper-literais e fórmulas
complexas. No primeiro caso reside a paraconsistência da linguagem anotada, enquanto

que, de acordo com a definição3.1 e a axiol-natização
apresentadano capítulo 2, o

operador de negação-. é clássico em relação a fórmulas complexas.
Apresentar uma formulação da lógica clássica usando anotações significa ter que
eliminar a paraconsistênciada linguagem anotada. Para tanto, parece que devemos

tratar fundamentalmente
dos hiper-literaise do signiâcado da negaçãoneste caso em

particular. Assim, nos parece razoável especificar o reticulado de valores-verdade r e o
operador «., associado, restringindo de certa forma as anotações no sistema e o próprio
uso da negação em relação a hiper-literais.
Restringir o uso da negação na linguagem anotada para torna-la clássica faz com
que ela perca algumasde suas principais características de linguagem anotada, como
por exemplo a paraconsistência. Vale lembrar, porém, que nossa intenção é apresentar
uma formulação da lógica clássica cuja sintaxe se aproxime da "sintaxe anotada" l ou
seja, usando anotações.
Parece claro que, unia vez que queremos tratar dos hiper-literais em particular, o
primeiro passo sela desmembrar o símbolo de negação em dois. Este procedimento
nos parece natural, uma vez que --. funciona de formas distintas para hiper-literais e
duma definição da lógica proposicional anotada pode ser encontrada eni l.âbe921,entre outros
4cf. Seção 2.1, onde apresentamos a definição da negação forte.

ÕCapítulo2, em particularos lemas 2.2 e 2.4
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fórmulascomplexas. Para fins de clareza, nesta nova formulação= é dividido nos
seguintes símbolos:

1. Para fórmulas complexas, -. é clássico, e portanto continuaremos usando o próprio
símbolo.
2. Para hiper-literais, a negação virá implícita na anotação através do operador
«., : l r l-+i r je não mais usaremos o símbolo =

No caso dos hiper-literais, a negação, agora absorvida pelo seu significado (o operador «.,), ainda acarreta a paraconsistênciada linguagem. Para torna-la clássica, é

preciso especificar o reticulado e, principalmente, o operador -.,. Mas antes gostaríamos
de expor algumas considerações a respeito desta nova formulação.
Representar a negação de forma alternativa é um recurso que já foi utilizado em
outros sistemas lógicos. Na lógica linear IGir87, Ga1911,por exemplo, a negaçãode uma
fórmula .4 é denotado por .4Z. Ou seja, a negação pode ser interpretada como uma
espécie de anotação associada à fórmula. Neste sistema em particular, as anotações
correspondem aos valores-verdade clássicos / e u e, dada uma proposição p qualquer,
p : u denota

a fórmula

p, e p : / denota

a fórmula

=p.

A segunda providência que devemos tomar é em relação ao reticulado T de valoresverdade e o respecti't'ooperador «., associado. Como estamos formulando a linguagem
proposicionalclássica, a tentativa natural seita definir 1-como sendo o reticulado booleano

/,u

l=<

{./',u},

$>,

tal que /,u

são os únicos átomos

e / $ u. Além

disso,

- representaria
o própriooperadorde complemento,
ou seja, «' (/) = u e '- (u) = /
Porém, não basta tomai a linguagembivaloradapara torna-laclássica: a paraconsistência continua presente (cf. teorema 2.4). De fato, considere a seguinte situação:
Seja / uma interpretação6 para o sistema em questão, e seja p um símbolo

proposicional qualquer. Claramente, /(p) ? /, qualquer que seja /(p). De
acordo com esta formulação, a fórmula p : ./ (ou =p) é sempre válida. Isso
naturalmente não corresponde àquilo que desejamos representar.
O terceiro passo é então remover a paraconsistência da linguagem. Para tanto, não
basta restringir o reticulado de valores-verdade ao reticulado booleano e o operador -.
ao operador de complemento. Basicamente, precisamos obter as seguintespropriedades:

l Se p : p é válido, então p : À não é válido, p :# À. Neste caso em particular,

os únicos elementos do reticulado booleano são / e u, donde segue que se p : /
é valido então p : u não é válido, e se p : u é valido então p : / não é válido.
Intuitivamente, isso significa a impossibilidade de se deduzir a inconsistência a
partir da consistência.

6Equivalenteao conceitode estruturapara o cálculo de predicados. Uma definição mais precisa
pode ser encontrada

em IAbe921
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2. Se p : pi

e p : p2 , Hi #

Em particular,

p2, são

\;ácidos.

então

qualquer

se p : ./ e p : u (ou =p e p) são válidos,

fórmula

.Á é vá.lida.

então qualquer

fórmula

.4 é \-ácida. Intuitivamente,isso significa a impossibilidadede se obter a nãotrivialidade a partir da inconsistência
Assim, teremos que todo sistema lógico consistente não permitirá a dedução de resultados inconsistentesl e todo sistema lógico inconsistente será trivial, não se podendo,

portanto, construir sistemasparaconsistentes.

Na Êgura 3.1, apresentamos, a título de comparação, unl sistema de axiomas e regra

de inferência para o cálculo proposicional anotados. Na figura 3.2, apresentamos um
sistema de axiomas e regia de inferência para este caso ein particular, obtido a partir
do primeiro de forma que as propriedades mencionadas acima se tornem válidas. Para
obtermos as propriedades desejadas, fizemos as seguintes alteraçõesno sistema original:
1. Para que a propriedade l acima seja válida, o axioma 13 foi removido e o axioma
14 foi alterado.

2. Para que a propriedade2 acima seja válida: o axioma 16 foi alterado

Uma Versão Consistente da Linguagem Anotada

3.2.2

A linguagem objeto que adotaremos é a própria linguagem proposicional clássica, formulada como uma versão consistente (clássica) da linguagem proposicional anotada, e
que será denotada por -Lo. Como vimos na seção 3.1, -Loestá no início de uma hierarquia
de linguagens, e é de fa.to a única que efetivamentefaz referênciasa fatos externos à
própria linguagem.
A linguagem -Loé formada pelos seguintes símbolos primitivos:
1. Um conjunto inumerável Po

{P:, P:

} de símbolos proposicionaisl

2. Os conectivos lógicos -., A, V, -+;

3. Cada elemento de

/: u l se diz unia constante anotacionall

4. Símbolos auxiliares: parênteses

Em 1/, u l fixamoso operador «, como sendo o próprio complemento.Assim,
-

(/)

-

«

- («) - /
cf. IAbe921

'
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Sejam .4, .B, C' fórmulas quaisquer, .F, (; fórmulas complexas, p um símbolo proposicio
nal, e À, p, p{, l $ ã 5; m constantes anotacionais da linguagem
1. ,4 -->(-B -->..4)
2. (..'1--> (.B -->C)) -->((..4 --> -B) --> (.4 -->C'))
3. ((..'! --> -B) -->..'1)-->..4
4. (.4 A .B) -+ .'!
5. (.A A .B) --> -B
6. .4 --> (-B --> (.4 A .B))

7. .A --> (-.4v .B)
8. B --> (.A V -B)

9. (.A -->C') -->((.B -->C') --> ((.,4 V .B) -->C'))
lO. (F' --> G) --> ((F' --> nG)

--> =-F)

11. r' --> (=-F -->..4)

12. FV -F
13. P : l
14. p:P -->P:À, H ? À
15.(=*p

: p) o("-*

:p : «'/z), k ? l

16.(P : PI A ... AP : /z«) -->P : P, P = U:;iPf
Regra

de Inferência:

'4

'4 --> B r,.A4odusPonens)

Figura 3.1 Sistema de axiomas e regra de inferência para o Cálculo Proposicional
Anotado
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Sejam .4, B, C' fórmulas quaisquer, F, G fórmulas complexas, p un) símbolo proposicio
na[, e p constante anotaciona] da linguagem
1. ..4 --> (-B -->.A)
2. (.4 -} (.B --> C)) --> ((.A -->-B) --> (.A -->C'))
3. ((.,4 -->-B) -->-A) --> .A
4. (.4 A -B) -->-A
5. (.4 A -B) --> -B
6. .4 -+ (B

--> (.'1 A -B))

7. .'1-} (..4v B)
8. -B -+ (.4 V -B)

9. (..4 -->C') --> ((B --> C') -+ ((.A v -B) --> C'))
lO. (F' --> G) --> ((-F --> nC;) --> =-F)
ll.

-F --> (=F' --> ..4)

12. FV-F
13

14'. p:u V P:/
15. (--.kp: p) H (=k :p :«' p), k ? l
16'. (P : u A P : ./) --> .4

Regra de Inferência: Z!

É--::t-B rM.d«. Pon.nsJ

Figura 3.2: Sistema de axiomas e regra de inferência para a versão consistentedo Cálculo
Proposicional Anotado
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.4s /órmu/as de Zo sâo de$n das ándutlamente da seguir

Se p é ' uíl sívnbolo proposici,oral e p, ç T é u'ma co'n,staTtteün,otacional., então p

é uma .fórmula atómica.

2.

P

Se A é uma, fórmula, então t=A] é uma fórmula. Se A for da jorra p F« (fÓ««ul-,

«ló«.íc«2, .ntã. d.-É«m« (-..4) p.« p :«. p.

3. $e .'l e -B são /ór«.u/as,

Definição

enfio

3.3 (Interpretação

ge'rrt Lo é uma f'un,ção lo .
de Lo. 4 cada ánterprefaç:ão

(.4 A .B), (.A V -B) e (.A -} B) são .Mrmu/as

e Valoração)

'Pü --} \f,t\.

/o associamos
indutiuaTnente da seguiTtte forma:
/

Uma ánferpreíaçâo

/o para a /ángua-

Seja Fo o conjunto de todas as fórmulas
uma ua/oração

u/. : Xo --> {/,u},

de$nàda

Se p é um símbolo proposicion,at,e'r\tãoul.Çp . H] -- 'u se e soTrtentese lçSÇpÜ
-- H.

'Nota. Este ca,se cobre todos os hiper-literais, ulriu 'uez que os deTtotamos pel,ctsu,ü
forma equivalente, onde a, negação é incorporada. à ÜTtota,ção.)

2. Se A e B são fórmulas, então

r«) «..(.4A.B)
rZ,J«,.(.4VB)

e'ome«t...«..(.Á)(.B)

e'om.«t';.«,.(a)

«..(.B)

rcJu/.(.4
-->.B)= useesomente
seu/.(.4)
= / ouu/.(.B)
=u
3. Se F é uma, fórmula complexa, então ul.ÇnF) -- u se e somente se ui.ÇF) -- f
Dizemos que uma interpretação lo satisfaz um conjunto de fórmulas I' (/o f::: I') se
u/.(.4) = u para toda fórmula ,4 em I'
Um sistema de axiomas e regra de inferência para esta linguagem está representado
na figura 3.2.
Definição
ci partir

3.4 (Dedução)

Seja I' um cozÜanto de /órmu/as. Z./reza
dedução ou prova

de F é uma sequêvtcia $nita

(.B\, ..., B.)

de fórmulas

tal que, para cada k $: n

1. ou BK é um axioma;
2.

ou -Bi; € 1',-

3.

)u Bt. é conseqltêrtcia, iTnediata de fórn\Mias 'precedentes da sequência pela ctpticüção
io, regra. de }dodus Ponens.
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Teorema 3.1 (Correção) S©a I' um co«:junto de /ór«zu/as e -Á uma./órmu/a qualquer

SeI' f- ..4,entãoI' f:: .4
Teorema

3.2 (Completude)

S©a I' um conjunto

de .fórmulas e .4 uma ./:órmula gua/

quer. Se I' l:: -A, erztâoI' f- .Á.
.Nota. As demonstrações dos teoremas de correção e completude para o sistema apresentado nesta seção são análogas às demonstrações dos teoremas correspondentespara
o cálculo proposicional clássico. De fato, o sisten-taé consistente em relação à negação
tanto para hiper-literaiscomo para fórmulas complexas, e assim os procedimentosde
demonstração funcionam da mesma forma.
Considerando esta axiomatização, provámos o seguinte resultado:

Proposição 3.1 0 sáslerrzaapresentado nesta senão é cZássáco8 errarelação ao operador
de negaçãon
Z)emonstração. Para esta demonstração, adotaremos a. seguinte estratégia: para mostrar que o sistema aqui apresentado é clássico em relação ao
operador -- (de acordo cona a definição 3.1), 'l'amos provar que este sistema
é equivalente ao sistema proposiciona! clássico. Para isso, especificaremos
uma /unção de tradução entre estes dois sistemas lógicos. Como ambos são
corretos e completos, basta provarmos que uma fórmula .A neste sistema é

verdadeirase e somentese a sua tradução .4' no sistemaclássicotambém
for verdadeira.
Seja .L a linguagem proposicional clássica correspondente a .Lo, ou seja,

tal que 7'o = P = {pi,p2, ...} é o conjunto de símbolos proposicionaisde
Z,oe L. Seja / o conjunto de todas as fórmulas da linguagemL do cálculo
proposicionalclássico. Então a função de tradução 'r : no -->.F aplicada a
uma fórmula .4 de l,o é definida induti'L'amente
da seguinteforma:
1. Se Á é uma fórmula atómica da forma p : p, então

''"@:
M-l ", ::Íl: }.
2

Se ,4 é da forma (n-B), então:
(a) Se ..'l é um hiper-literal

nkp

: p, k ?

p :-.,k p. Desta forma, temos que

'r(p :-.* p)

'r(p :«'*'' p).

Note que 'r(p :«.,' p) = ='r(p : p).
(b) Se B é uma fórmula complexa, então
8.f T).Gnipã.. Q l

1, então denotamos

por

3.2.
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r(
Note que neste caso as duas formas acima são equivalentes,e estão
definidas separadamente apenas para manter a característica sintática
das lógicasanotadas.
3

Se d é da forma(B A C'),(B V C') otl(B -+ C'), então:

(a) 'r(-B A C')
.B) A 'r(C').
(b) 'r(.B v C')
) v 'r(C').
(c) T(B --}C') = T(B) -->7'(C').
Estamos utilizando os mesmos símbolos para denotar os conectivosdas
duas linguagens. Como já discutimos anteriormente,exceto para a construção de hiper-literais, estes conectivos funcionam da mesma forma tanto
no sistema clássico quanto no anotado.
Para provar que função 'r de tradução é injetora e sobrejetora, basta
aplicar uma simples indução sobre as fórmulas de Z,o.
Para provar que os sistemas são equivalentes, precisamos ainda mostrar
que, dada uma interpretação

/ : Po(=

de.Lo, então

«.(.A)

77) --} {/,u},

e dada uma fórmula

.4

«Í('r(..'1)),

onde uf denota a valoração associada a / em relação ao sistema proposicional
clássicos

Vamos provar por indução no comprimentoiode uma fórmula .4 de .Lo.
:898c Se .4 é uma fórmula

considerar:
l

atómica

da forma p : p, temos dois casos a

H

Assim, u/(p : u) : « sse .r(p) = «.
E

uF('r(p

: «))

:

Portanto, u/(.4)

«f(p) = « sse -r(p)

U

: «;('r(..4)).

2

Assim, u/(p : /) : « sse .r(p) = ./:
E uF('r(p : /)) : «f(nP)
«f(P)
Portanto, u/(..4) : «F('r(.A)).

f ssel(p)

/

;PggmSeja,4 da forma(=B), (.B A C'), (.BV C') o« (.B -->C')
oSistema bivalorado com operação de complemento tal que /
ioConceito usual de comprimento de uma fórmula.
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1. Se .4 é da forma (n.B) (onde B pode ser tanto um hiper-literal quanto
uma fórmula complexa), então o/(nB) = u sse u/(-B) = .f

E «F('r(=.a))(='r(.a))

«;('r(a))

Pela hipótese de indução, u/(-B) = uf('r(-B)), e portanto temos que
«.

(.A)

(r(.4))

2. Se .4 é da f)rma (.BAC'), então u/(BAC') = u sse «/(-B) = t, e «/(C') = u.

E u;('r(B .'. C')) = u sse uf('r(.B)) = u e u;('r(C)) = u.

Pela hipótese de indução, u/(.B) = t;f('r(-B)) e u/(C') = uf('r(C)),
portanto temos que

«.(.A)
3

Se ..4 é da

u/(C') = «.

forma

(.B V C'),

E «f('r(n VC'))

então

('r(.4))
«/(-B

sse«f('r(-a))

V C')

4

Se ,4 é da forma

«, (c')

(B

=

« sse

o/(B)

«f('r(C'))

Pela hipótese de indução, u/(.B) = uf('r(B))
portanto temos que

«,(.A)

e

=

u ou

e u/(C) = uf('r(C')),

e

('r(..'!))

--} C'), e«tão «.(.B

-+ C')

s« «.(.B)

E uf('r(B -->C')) = u sse uf('r(.B)) = u ou uf('r(C')) = u.

Pela hipótese de indução, ul(.B) = uf('r(.B))
portanto temos que
«.(Á)

e u/(C') = ul?('r(C')), e

('r(..4))

Assim, provámos que o sistema apresentado nesta seção é equivalente ao
sistema proposicional clássico, e portanto clássico em relação ao operador
de negação -..

[]

Exemplo 3.3 JVo ezemp/o3.2, a /àzzguagem
adorada/o{ a proposàcàona/
c/ássàcaL.

Considerando a livtguagem propostcional avtotada "classicalizada" Lo ao invés de L, as
sentenças representando o estado do equãpantentoanalisado pelo técnico poderiam ser
expressas da seguinte foruílfü:

1. mo'reitor.q: u
2. 1'tga: u

3. house.q . f

4. tecla(lo-q
:f

3.3
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5. drive.q . f

6. cp'uq'. f
1. monitor q

u b.l,igct

. u --» pl,aca.-q . u

8. pl,a,caq . u -'r garantia, . u
9. mouse.q

. 'u b. teca,ado-q

f --+garavttia. u

As conclusõestiradas Fetotécnico seriam as mesmas: a placa está com problemase
ete árá tomar as providências necessárias sem cobrar o serviço.

3.3

Uma Metalinguagem Anotada

Nosso ponto de partida para tratar argumentos a respeito de fatos são os próprios fatosl
ou seja, a linguagem clássica .Lo apresentada na seção anterior. Estaremos definindo aqui
a metalinguagem-Li, que referencia fatos da linguagem objeto .Lo e que está exatamente
um nível "acima" de -Lose considerarmos a hierarquia mencionada nas seçõesanteriores.
Quando falamos sobre fatos estamos em um outro nível de linguagem e raciocínio,
onde não temos (necessariamente) acesso aos fatos em si. Para raciocinam neste nível,

nos parece mais razoável investigar os possíveis valores-verdadedos fatos envolvidos
e determinaras conclusõesa partir destas investigações.Para representartais investigações,definimos um reticulado completo li =<1 l-i 1,5;> de valores-verdade. Seus
elementosrepresentam ainda os valores-verdade na interpretação dos fatos da linguagem objeto. Assim, ri é usado tanto na sintaxe quanto na semântica da linguagem que
estamos definindo.

Como exposto em IKL92, LL951, as anotações constituem um conjunto de conhecimentos que pode representar crenças do agente raciocinador sobre um fato, e daí temos
um átomo anotado. Outras interpretações para as anotações também podem ser consideradas. Os elementosde ri podem ainda representar graus de incerteza ou de confiança
associados aos fatos por este agente, que, como já mencionamos anteriormente, não tem
acesso aos fatos em si.
Por exemplo, uma interpretação / é um modelo de um hiper-literal .4 : p se e somente
se /(.4) ? p. Intuitivamente, se um agente acredita em Á com grau de crença /z, então
ele também acredita em ,4 com qualquer grau de crença menor.

Em ri, definimosainda um operador--, : l a'-1-->r

do símbolo de negação da linguagem.

que constituiráo "significado"

Assim, se o reticulado ri representavalores de confiança associadospelo agente
raciocinador,o operador «' pode indicar a investigaçãode não contar em ICdS961.
Apesar de investigarmos os fatos a partir de um conjunto de valores (graus de crença,
incerteza ou confiança). as sentenças são sempre interpretadas como verdadeiras ou
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/a/sas. Aliás, a in't'estigação
sobreos possíveisx-doresassociadosa um fato vem da
necessidade de interpreta-lo

como 'l'erdadeiro ou falso, uma vez que nem sempre temos

acesso ao nível dos fatos (linguagensobjeto). Xo nível da metalinguagenl,o raciocínio
humanoé essencialmenteclássicoILMKI.
Definimos em Xo (conjunto de fórmulas de Éo) a seguinte relação de equivalência:
(.4

.B) :l$ f- .4 --> -B e F -B -->

.d

Se .,4C ao, ente.o l .A = {.B l .A = -Bl::
O conjunto das classes de equivalênciaem relação a = é o próprio conjunto das
representações distintas dos fatos (fórmulas) da linguagem objeto. Desta. forma, conseguimos uma certa :'normalização" das fórmulas. o que simplifica consideravelmenteo
problema. Além disso, são estas representaçõesdos fatos que serão referenciadaspela
metalinguagem. Portanto, chamamoseste conjunto de Pi, que constituirá o conjunto
dos símbolos proposicíonais de Li. Assim:

7':

l l.A C no},

onde l .4 l também denota o representante cla classe de equivalência l .A l de uma fórmula
Á
Ao observarmos as regras de formação das fórmulas de -Lo(definição 3.2), vemos que
estas são formadas pelos símbolos proposicionais, constantes anotacionais e colectivos

da linguagem. O reticuladocompletode valores verdade associadoa .Lo é o próprio
./',u 1,e portanto o número de constantes anotacionais é finito. O número de conectivos
também é claramente finito. Caso o conjunto Po não seja finito, o número de classes de
equivalência (ou o número de símbolos proposicionais de .Li) também não será finito, e
nem mesmo enumerável.
Como nosso interesse é computacional, e também para simplificar esta apresentação,
podemos supor que o conjunto 7)o de variáveis proposicionais de -Loé finito. Desta forma,

Pt tambémseráfinito':

Da mesma forma, se considerarmos ri como sendo um reticulado completo infinito,
teremos que definir algumas regras infinitárias para, por exemplo, calcular o supremo de
um conjunto de elementosde l-i3. Principalmente por motivos computacionais, podemos
assumir que ri é finito.
Podemos então definir a metalinguagem-Li para representação dos argumentos, que
é constituída dos seguintes símbolos primitivos:
1. Uin conjunto (finito) 7)l de símbolos proposicionais;
ii Construção análoga à da 4/geb7rzde L nderzbaamdo Cálculo Proposicional Clássico IBS711

12Estetipo de simplificação também foi utilizado em ICdS961para analisar as lógicas de incerteza
i3X/er axioma 16 para o Cálculo

Proposicional

.Anotado

(figura 3.1).
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2. Um conjunto (finito) l ri l de constantes anotacioílais
3

Os conectivos lógicos -., A, V, -#l

l.Nota., Os símbolosusados CLquipara, representar os conectiuosdü linguagevítsão os
mes'mos uti\içadosT)arü especi$car CLLinguagem objeto. De certa forTrtü, estcté uma
característica interessante, princi'pal,menteem casos collLOo da lógica clássica,

on,de os Batias Ttíueis de lingaüagem se confundeTn, e os co'flectidos desevrtpenham

os mesmos paT)éisnos diversos vtíuei,s. Em gera\, a. utilização dos símbol,osestará
clara, T)etoconte=tol se necessário, covtectiuos em n'í'fieisdiferentes de linguagem
se,âo d#e«ncáados.)
4. Símbolos auxiliares: parênteses
Definição
Le forma:

3.5 (Fórmulas)

1. Se p C 'Pi e p CI rl

.4s /órmu/as

de -Li sâo degradas índutãuamerzÉe da seguia

, enÉâo p : p é uma /órmzu/a aíómàca

2. Se .'l é «m« ./3,«.«Z", .nÉão (---..4) é um« ./ó,«.«/a
. Se .A, .B são ./ór«u/as,

então (.,4 A -B), (,4 V .B) e (..4 --> B) sâo ./:órmu/as

Note que esta linguagemé a própria linguagemproposicionalanotada. No caso,
estamosapenas especificandoas variáveis proposicionais como os possíveis fatos a serem tratados. Intuitivamente, quando estamos raciocinando sopre fatos (em particular,
proposições), investigamoso seu valor verdade através de uma anotação.
Como no capítulo anterior, chamaremos uma fórmula atómica ou a sua negação de
hiper-/átera/. Da mesma forma, o símbolo de negaça.o = é, neste caso, intercambiável

com o operador -a aplicado à anotação. Fórmulas que não são hiper-literais, ou se.ja,
fórmulas com pelo menos uma ocorrência de algum dos conectivos /\, V, -->, são chamadas
comptezas.
Definição
gem Z,i

Z,i.

3.6 (Interpretação
é uma

/urzção

/i

.4 cada interpretação

: Pi

e Valoração)
-+l

ri

.

-rl associamos

ándufáuamente da seguánfe /arma.

Seja

Uma interpretação
/i

uma

1. Se p é um símboloproposicion,al,
então

r.J «,(p : p)

rb)«/(T*P
: P)

'. e somente;e .r(p) ?p

Note (lue ul(nQp\ H]

:P: «.P),k? l

2. Se A e B são fórmul,as, então

o cozÜunto

ua/oração

/i para

de todas

u/ : FI

a /ingua

as ./:círmulas

-+ {/,u},

de

degrada
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raJ «,(.4A-B)

'.m.«'..e

«.(.4)

.«.(B)

.. . ;omenfe '' «,(.'1) o« «.(B)
rcJu/(..'l
-} B)= useesomente
seu/(.4)
= / ouu/(B)
=u
ró2 «,(.4 V -B) ::: «

3. Se F é uma fórmula com'plena.,então uil.=F) :: 'u se e som,entese uiÇF) -- f
Na. figura 3.1, apresentamos o sistema de axiomas e regra de inferência para o cálculo
proposicional anotado. O conceito de dedução é definido da forma usual. Uma prova
da correção e completude desta axiomatização em relação à semântica proposta pode
ser encontrada elli IAbe921,por exemplo.
Exemplo 3.4 Retomando o ezemp/o 3..7, supor/za agora que um usuáráo de uma outra
empresa, ao uer o seu macro com problemas, evLtreem conLUiocom unl técnico através
de uma "hot-time" de ntaTtuteTtção. Temos eTttão o seguinte diálogo entre usuári,o e
técnico:
. Estou, com um T)robe,eminhü aqui com o 'meu micro:

bem

o 'mo'feitor nãa está J'uvLcionando

Mo'feitor qu.obrado... Mas a luz de liga/desliga do Títonitorestá funcion,cinde?
Não. ela não está a,cendendo.

Mais algumproblema?
Não, tá tudo OK. O drive eu não sei, pois eu nãa tentei.
Além dessas informações dadas pel,o usuário uia telefone, o técnico conta, ainda
com o seu conhecimentosobre o sistema: ele não tem acesso àquelemicro em especial,
mas sabe que eín unl equipamentodesse tipo, se ü I'üz \iga,/desligado mo'r\itornão
fuvLciona, então o vítonitor vtão está quebrado: é um problema de instar,ação etétrica. E
com «l.,ção à. 'po.t"-« d« emp«s«, se o cti.'«te fo«,ece i,«fo«m«çõe; e««d« (.'« «j.,

o técTtico
descobrequeu informaçãojorT\ácida.
hão é uátido,),o,TituTtuten,ção
Ttãose
encaixa na garantia.

Fatos sobre o micro quebradosão especi$cadosna li'rtgu,agem
objetoLo, e portanto
os fatos enl questãosão represelttudospor fórmulas desta linguagem (Ezempl.os 3.2 e
3.3). Por exemplo, o,jórmutcl que represento,que o monitor está q' obra,doé denotüda
por mo'feitor q em L e por monitor.q . 'u em Lo. Como as liTtguagensL e Lü são equivalentes, e Q título de simpti$car a Ttotação,Damos den,atar aqui a, fórmula, mon'teor.q . 'u
a'penas por mo'feitor q.

Neste caso, porém, o técTti,conão tem acesso aos fatos em,si,. Para ejetu,ar os procedime,«tos «-«essa,ios, ele cone« com «s i«-fo«m«ções jo«.««id« pelo cliente («gu«e-«tos),
além do seu próprio conhecimento sobre o equipare'nto.

Para representar as informações obtidas e as i'n'uestigctções
a resT)eitodestas, podemos considerar como o coniuTLto
de valores-verdadeo meti,curado
TOUR ($gura 1.2),
onde -L. f, T , T deítotüTrt,respectiva'Frente, informação desconhecida, fal,sa, verdadeira. e
contraditória. Assim, lia metaliTtguagem L\, temos a,s segzin.tes sentenças:

3.3

UMA h4ETALINGUAGEÀ,l ANOTADA
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1. monitor.q : u

2. liga. . f
3. drive.q : l

4. liga: f -'} mo'feitor.q
.f
5. monitor.q : T -->gararztea

/

6. drive-q . 1 --} garantia, . f
Pelo sex coltheciwte'nto,
o técnico T)ad.ededuzir que, caIrIa a luz do monitor vlõ,oestá
funcionam,do,então o VTtonitor
'não está quebrado. Como o cli,entepode ter dado uma
i'reforma,ção contra.vitória

em re\a.ção clo TíionitoP4 , essa manutenção

será cobrada,, poi,s

n,ãose evtcai=ama'LSlla. garantia. Isto jüz com que os usuáriosueri$q'uem
melhoro
problema anl,es de \içar para o técnico: neste caso, pode ser um problema. da l)arte
elétrica, ou mesTrIaum .fio .fora da tomada.

3.3.1

E Se a MetalinguagemFosse Clássica?

O que aconteceria se a metalinguageni fosse uma versão consistente da linguagem proposicional anotada? Ou seja, se aplicássemos à linguagem .Li os mesmos processos
executados na definição de -Lo? Nesta seção, investigamos as consequências da aplicação dos seguintes passos sobre a metalinguagem anotada Li:
1. desmembramento do símbolo de negação em doisl

2. especificação
do reticuladori comosendoo reticuladobooleano /,u
operador «, como o próprio operador de complementos e

e do

3. eliminação da paraconsistência da linguagem
Nos parece natural esperar que, sendo a linguagem objeto e a metalinguagem clássicas,
voltamos à situação "clássica" , onde níveis distintos de linguagem se confundem. Afinal,
já provámos na seção 3.2.2 (proposição 3.1) que o processo acima citado aplicado a uma
linguagem proposicional anotada (e paraconsistente) transforma-a em uma linguagem
clássica.

Exemplo 3.5 StzporzÀa
que o técnico resporzsáueZ
pe/a "/zot-/arie"
do ezemp/o3.4 sqa
übsol

taTttente crédul,o.

Ou selva, el.e acredita

sempre

nas informações

fornecidas

pel,o

usuárão,e é incapaz de detectaruma mentira ou uma informação contraditória. De
acordocom as informo,çõesdo exemploantepor, ter(QTY\os
as seguintessentenças:
i4Defato, de 1. temosque-r(m07zÍfor.q)? u. De 2. e 4. temosque /(monitor.q) ? .f. Isto

representauma inconsistência(no sentido bi-valorado). e portanto associamoso valor-verdadeT à
sentença monitor

q.
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1. monitor q : t}
2. liga '. j
3. 1,igcl. j --» mo'n'teor.q. f
Se'n,doum, técnico crédulo acima de tudo, para. ete as conclusões são sempre merda,deitas

ou falsas: se o, resT)testa,
do clienteé sim, Q proposiçãoé verdadeira.;se Q resT)testa
é
não, falsa,. No elemp\o ücim,a,, ao ter que Lidar covil umcl in,consistência e'm,relação a,o
estado do vídeo, o técnico passa a não distinguir entre o que ãú era jal,se e verdadeiro,

triuializando o seu rücioc'trio (aroma, 16: 'rLa,$gura 3.2). A parir düí, o técnico pode
c.cegar à co'nc\usão de qweseria, necessário ma'ndar um no'uo coTitputador'para Q evnpresct,
q'ua'ndo o probleTttü era apertas 'um l,o fora da, tomada.

Isso é o que acontece quando o raciocínio do técnico é representado por uma lógica
anotada "c/assãca.Zãzada"e é preciso lidar com inconsistências.
Assim, se -LI é a linguagem obtida de -LI pela aplicação dos passos definidos acima
( "cZassãca/ázação"), provámos o seguinte resultado:
Proposição

3.2 .4s linguagens

-Loas e ZI sâo /ogàcamerzte equáuaZentes

Demonstração. A demonstração de que Lo e -L{ são logicamente equivalentes pode ser organizada nos seguintes passos, uma vez que os dois sistemas
lógicos em questão são corretos e completos"o:
l

Existe uma função que traduz fórmulas de -tl para fórmulas de -Lo

2

Uma fórmula de Z,l é válida se e somente se a sua tradução para Z,o for
válida.

3

Existe uma função que traduz fórmulas de -Lopara fórmulas de -LI.

4

Uma fórmula de l,o é válida se e somente se a sua tradução para -L: for
válida.

Em primeiro lugar, vamos especificar uma /unção de tradução 'r' : .FÍ -->
no das fórmula de .Lq para as fórmulas de Lo. Para uma fórmula .4 de .L:,
'r' é definida indutivamente da seguinte forma:

1. Se .4 é uma fórmula atómica da forma p : H, onde p C PÍ, então

''@:
M -l C., ::Íl:

:SZ,o é a linguagem objeto anotada e c/assÍca/{zada" apresentada na Seção 3.2.2
16cf. Seção 3.2.2.

3.3.

UR,l.\ NIET.4LiNGUAGEh.'l ANOTADA
(JVota.

Por construção,

fórmula de l,o.)
2

p'Í = Pi
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Ç no, e p (e portanto

---p) é uma

Se d é da forma(nB),(.B A C'),(B V C') ou(-B -->C'), então:

(a) 'r'(-..B)
(b) 'r'(-B A C') = 'r'(.B) A 'r'(C').
(c) 'r'(-B V C') = 7'(.B) V 'r'(C').
(d) 'r'(.B -->C') = 'r'(.B) -+ 'r'(C').
Por abuso de notação, usamos os mesmos símbolos lógicos para denotar
os conectivos das duas linguagens em questão. Afinal, estamos tratando de
duas linguagens anotadas, construídas da mesma forma, cuja única diferença
é o conjunto de símbolos proposicionais.

Pala provarmos o segundo passo, vamos antes introduzir a noção de
uma interpretaçãopara .tl baseada em uma interpretaçãopara Lo. Seja
/o : Po --> {/,u}

uma interpretação

para Lo, e seja u/. : no --> {/,u}

a

valoração de Lo associada a /o. A interpretação /{ : 'PÍ(Ç no) --} {/,u}
baseada em /o é a própria função valoração u/.. Ou seja, se p é um símbolo
proposicienal de 7)Í, então /Í(p) = u/.(p).
Vamos provar que, dada uma interpretação /o para .Lo e uma fórmula ,4
de ZI, .A é válida se e somente se 7''(.4) for válida. Assim, vamos mostrar
por indução no comprimento

de ..'l que

«,Í (.4)

Bege Se .Á é uma fórmula atómica da forma p p, temos dois casos a

considerar:

l

P,

Assim, u/Í(p : u)
E «/.('r'(p
Portanto,

: u)) :

u/l (.4)

:

«

sse

.rÍ (P)

=

«..

"««,.(P) = «.
: «.. ('r(..'i)).

(P)

U

2

Assim, u/Í (p : /)
E ul.('r'(p : /))
Portanto,

u.rÍ (.A)

: « sse.r{(p) = «.. (p) = /
«..(--P)

«/.('r(..'1)).

«/.(P)

Egêm Seja.4 da forma(-..B),(.B A C'),(.B V C') o«(.B -->C).
1. Se H é da forma (=.B), e«tão u/{(=-B) = « sse «/l (.B) = /

E «..('r'(nB))

«/.(--'r'(.B))

sse«..('r'(.B))

Pela hipótese de indução, u/; (.B) = u/o('r'(.B)), e portanto temos que
«.Í (Á)
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2

Se .4 é da forma (B A C), e«tão u/{(.B A C') = u sse u/{(B) = u e
u/: (C') = u.

E u/.(7''(B A C')) = « sse u/.(7''(B)) = « e u/.(7''(C')) = u.
Pela hipótese de indução, u/Í(.B) = u/.(7''(B)) e u/Í(C') = u/.('r'(C')),
e portanto temos que

«/Í (Á)
3

Se .4 é da forma
«/:

(c')

=

(-B V C'), então u/{ (B V C') = u sse u/{(.B)

= u ou

«.

E u/.('r'(.B V C')) = u sse u/.('r'(.B)) = u ou u/.('r'(C')) = u.
Pela hipótesede indução,u/Í(-B) = u/.('r'(.B)) e u/;(a) = u/.(7''(C')),
e portanto temos que

«.Í

4

(.A)

Se .A é da forma (.B --> C'), então u/{(.B --} C') = u sse u/Í(.B) = / ou
«/:

(c')

=

«.

E u/.(7''(.B -+ C')) = u sse u/.('r'(B)) = / ou u/.('r'(C)) = u.
Pela hipótese de indução, u/{ (.B) = u/.('r'(.B)) e u/l ((y) = u/.('r'(C')),
e portanto temos que

«.Í

(.A)

Assim, provámos que existe uma /unção de tradução das fórmulas de .L:
para fórmulas de .Lo, e que uma fórmula em -LI é válida se e somente se sua
+.aH..par.

UL tA\A LxytAv

fr\r

xvA

x,áliH

n

v tAxA\.ütA.

A demonstração dos passos3 e 4 é análoga. Para o passo 3, por exemplo,
basta considerar a função que, dada uma fórmula F de -Lo,associa a fórmula
F' : u de .LI, onde F' é o representante da classe de equivalência de F definida
na construção de Li. Prova-se o passo 4 também por indução, agora no
comprimento

das fórmu[as de Lo.

[]

Note que podemos aplicar a /un.ção de tradução 7' à 'r', obtendo a função composta 'r' o 'r : /Í

--> /',

que traduz

fórmulas

da metalinguagem

proposicional

anotada

"classicalizada" para fórmulas da linguagem proposicional clássica.
Um ponto desta demonstração que gostaríamos de retomar é o do uso dos mesmos
símbolos para representar os conectivos das duas linguagens em questão. Isto foi feito
por uma questão de clareza na notação, e também porque não existe ambiguidade neste
caso. Porém, poderíamos obter como corolário da proposição acima o resultado de que
os conectivos são intercambiáveis entre .Lo e LÍ .
Para fins de clareza, vamos considerar o seguinte exemplo (onde os conectivos são
diferenciados) , ilustrando a proposiçã.o 3.2.

3.4

DIETA-R'IETALINGUAGENS, N'!ETA-META-NIETALINGUAGENS,

Exemplo 3.6 C'onsádere nesse ezernp/o a sega nfe noíaçâo. os sílnboZos assina/idos
com o representam os coTtectiuosda !i7tguagevriLç}. ATtalogamente. aqueles assinalados
com ' represa'ntaw\

os coT\ectiuos da. linguagem

L'..

Considere as seguintesfórmulas de Lo, apresentadasno exemplo3.3, agora repre-

senta,da.s através dos cou.ectiuos ctss't'Ralados.

1. placa.q : u --yogarantia : u
2. m.ouse.q l 'u Nn teclado.q l f --+Ügarantia . 'u
Considere o.gotaa seguinte fórmula. em L'\

(placa.q: u --logarantia: u) : u/\i (house.q: u/\oteclado.q
: / -+ogaran.{ía
: u) : u
Podemos aplicar Q função de tradução de$nida llü proposição 3.2 à fórmula üc'lma,
obtendo Q seguinte fórmula de Lo:

(placa.q: u -logaranta : u)/\o(House.q: u/\oteclado.q
: / -+ogarantia: u)
o que ilustra a equivalência entre os conectados destas linguagens

3.4

Meta-metalinguagens, Meta-meta-metalinguagens,

Se pensarmos em termos da hierarquia de linguagensmencionadanas seções anterio-

res, podemosseguiradiantedefinindouma meta-metalinguagem
para raciocinarcom
aryurnenfos a respeito de /alas da mefalinguagem, uma meta-meta-metalinguagempara
raciocinar com aryurnentosa respeitode /alas da meta-metalngzzagem,e assim sucessivamente.

Assim, é possívelformular uma sequência Z,o,.Li,..., -L., ... de linguagenstal que
cada linguagemZ,{ é usada para raciocinar sobre fatos (ou raciocinar com argumentos
a respeito de fatos) da linguagem.Li-i. De fato, tal sequência pode ser caracterizada
como a hierarquia de linguagens descrita na seção 3.1.
Teríamos, por exemplo, a seguinte sequência de sentenças, onde p é o único fato

externo às linguagens:

Z,i: "p" é verdadeira

La. ""p" é verdadeira' é verdadeira,
Ls. """p" é uerdadeird' é verão,deita' é verdadeira
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Tais linguagensnão precisamser necessariamente
clássicas,mas podemvir a ser

através do processo definido na seção 3.2.2. Se todas as linguagens mencionadas acima
forem clássicas, os níveis de linguagem objeto, metalinguagem, meta-metalinguagem,
etc. se colapsam em um único. Da proposição 3.2, derivamos o corolário de que quais-

quer duas linguagensclássicas (ou classicalizadas)consecutivasna sequênciasão logicamenteequivalentes. Portanto, basta aplicarmos esta proposição às linguagensda
sequên:=ia,obtendo assim os seguintesresultados:
Lo é logicamente equivalente a Z,i
Z,i é logicamente equivalente a .L2
L2: e logicamente

equivalente

a Z,3

Assim, os níveis de linguagemsão todos intercambiáveis. Teríamos, por exemplo, uma
série de equivalências da forma:
"p" é uerdadeára sse p

""p" é uerdadeára" é uerdadeàrasse

é verdadeira

Este tipo de formulação se torna interessante quando temos lógicas não-clássicas
en/ouvidas, como por exemplo uma lógica anotada. Caso contrário, a diferenciação se
torna inútil, uma vez que todas as linguagensse colapsam em uma só.
Nas seções anteriores, estudamos o caso onde temos apenas dois níveis de linguagem
na hierarquia: .Lo e .Li. Resta saber até que ponto da sequência nos seria útil especificar
os vários níveis de linguagem.
Em primeiro lugar, vale a pena considerar as questões de complexidade. A linguagem

Li na sequênciaé obtida a partir das fórmulasde Li-i, que por sua vez é obtidaa

partir das fórmulas de .Li-2, e assim sucessivamente. h/mesmo
considerando um conjunto
normalizadode fórmulas a cada nível e partindo de um conjunto finito de proposições
em .Lo, o número de fórmulas cresce exponencialmentea cada nível. Assim, o raciocínio

em níveis de linguagemmais altos na hierarquia é computacionalmente
muito mais

complexo.

Em segundolugar, consideremos
a seguintesituação:

Exemplo 3.7 Retomando os ezemzp/os
anteriores, um usuár o, ao detectarum problema em seu macro, liga para Q secretária e pede a ela para contactar um técnico através
de uma "hot-time"de manutenção. No telefone, ele a informa que o monitor está quebrado, mas o teclado não apresenta problemas.

No diál,ogoentre Q secretária e o técnico, ela repassa estas in,formações. Suponha,

porém,

que o técnico faça

Q seguinte pergu'ntcL:

. A luz liga/desliga do monitor está .funcionando?
Provavelmente, Q secretária não saberá responder.
Formalizando o raciocínio do técnico, teríamos então as seguintes sentenças:

3.4

h4ETA-METALINGU.\GENS, N'LEVA-DIETA-NIETALINGUAGENS,

57

.7. (monitor.q : u) : u
2. 1.tecladoq : u) : .f
g. (zàg-. : «) : l

Neste caso, o raciocívtio do técvticonão é guiado T)or fatos, nelll por argumentos Q

respetLo üoó fatos, m,cls sim por ürgumeTttos Q res'peitcndos ürguTnentos Q respeito dos

fatos. Ou seja,, T)etoquê a, secretária disse que o cliente disse. O forrncLlisw\o
das tógi,cas
anotadas per'mire apertas ql e o técnico investigue os uül,odes-'verdade
associ,tidosa,os
argumentos,

e não elos fatos. Assim, el,e precisa considerar a$ várias T)ossibiti,dados de
reZacãonamento emITe glyumentos e argumentos a respeito de argumentos, racãocárzando
rzo nüe/ da meia-meta/ãnguagem.

A questão é o quanto uma situação deste tipo pode ser interessante no nível prático

para a construçãode sistemasem IA. Além da desvantagemde complexidadecompu-

tacional, que cresce exponencialmenteconforme subimos um nível na sequência, casos
como este nos parecem pouco freqüentes, e até mesmo sem sentido. Portanto, não é
interessantetratamsituações assim, uma vez que o objetix,omaior deste trabalho é apresentar uma ferramenta para o desenvolvimento de aplicações, principalmente na área de
Inteligência Artificial.
De qualquer forma, no nível da metalinguageme do raciocínio com argumentos,as
lógicas anotadas parecem ser um formalismo adequado. Acreditamos que resultados
bastante interessantes possam surgir de um estudo mais profundo dessa abordagem das
lógicas anotadas em IA.
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Capítulo 4
Programação em Lógica -A.notada
Apresentamos aqui a teoria.original da programação em lógica anotada, introduzida em
IBS88j. Esta foi a primeira apresentação nesta área onde o conjunto de valores-verdade,
e conseqüentementede anotações, não era especificadona definição. Inicialmente, expomos um breve resumo da teoria da programação em lógica clássica, que será útil no
decorrer da leitura deste capítulo.
Dentro desta área, apresentamosvários desses resultadosjá desenvolvidos. Entre
eles, um método de prova corneto e completo para a programação em lógica anotada,
tendo em vista a implementação de um sistema de raciocínio dedutivo para tais lógicas.

4.1

Programação em Lógica Clássica

Nesta seção, fazemos um breve apanhado da teoria da programação em lógica usual
IApt901. Essa teoria é baseada em uma linguagem de primeira ordem clássica, com
sintaxe e semântica definidas usualmente. Assim, adotaremos os conceitos usuais de
termos, fórmulas, estruturas, modelos, satisfatibilidade e dedução.

4.1.1

Sintaxe

Definição 4.1 (Literal)
Se .4 é um á omo, então .4 e -.,4 são datas /ãteraís positÍuo e
negati'uo, respectivamente, ou apertas literais.
Definição

4.2 (Cláusula)

(V).Li V...V
é umü cláusula.

Se Zt, .L2, ..., .L. são /àteraãs, então a /órmu/a

L.

Uma, cláusula pode ser escrita

AI V...V.Ák +-.Bi/\... A.B,,
59

na forma clausctl.
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onde,4i

L,. e nBt

.4K são os Literais positivos de L\

t'l'uos.

--.B,

são os Literais nega

Neste caso, Ài, ..., Ax; e -Bt, ..., B, são chamadas corzclusõese premissas, respectivamente. Se # :: 1, dizemos que .4i +- -Bt /\...A.B,

é uma cláusula de programa ou de$nàda

ou ainda c/áusu/a de Xorrz. Se k :: 0, dizemos que +- .Bi /\ ... /\ .B, é uma consulta.

Uma consulta é na verdade llm&conjliinção de átomos existencialmentefechada da
forma (])-BI A ... A -B,, que tentamos pro'tar que é uma consequência do programa em
questão.
\ representação de fórmu]as na forma c]ausa] é sintaticamente mais simples. Ao
contrário do que se poderia imaginar, a linguagemdas cláusulas não implica em uma
perda de expressividade em relação às fórmulas, se definirmos esta noção da seguinte
forma

Definição 4.3 Um colÜuníode cZáusu/asC é uma representaçãoc/audazpara uma

fórmula, A se e somelttese A é satisjat'íuel se e soTnelttese C é satisfütíue\.

Uma representação clausal C pode ser definida como uma conjunção de disjunções.

.A representação clausal de um fórmula pode ser obtida através de um a/gorátmo

de representação c/ousa/ICGF871. Baseados nesta noção de expressividade, temos o

seguinte resultado:

Teorema 4.1 (Teorema da Representação Clausal) Soam .4 uma /órmula e C a
representação cl,ausalobtida para A Teta aplicação do a\goritmo. Então A é sat'lsjatíuel
se e somente se C é sütislatíuel.

Ou sda, a linguagemdas cláusulasé tão expressivaquantoa próprialinguagemde

primeira. ordem.
Definição

de cláusulas

4.1.2

4.4

(Programa
de progranLa,

em Lógica)

Um programa

em /ógáca é um cozÜunto ./inato

Substituições e Unificadores

Fixada a linguagem de primeira ordem a ser adotada, apresentamos aqui alguns con
ceitos fundamentais para a. programação em lógica.
Definição

4.5 (Substituição)

Z,/ma suóstàtuãção é um mapeamento ./inato de uarãáueãs

para termos, representado da, seguinte forma:

0 = {ui/fi. ..., u./t.}

Se t\:....t.
fecha,da.

são termosfechadosj\juresda ocorrência,de variáveis), dizemosque0 é

4.]
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Substituições são aplicadas a e/pressões da linguagem, ou seja, termos, literais ou
cláusulas de Lr. Se e é uma expressão e 0 uma substituição, então eé?denota a aplicaçã.o
de 0 a e, obtida pela substituição simultânea de todas as ocoiiências de cada variável
no domínio de 0 pelo termo correspondente. Dizemos que .EO é uma ánsÉâncáade e.
Definição

4.6

(Composição)

Se

í? =

{ui/ti,

...,

u./t.}

e ?7 =

{ul/SI,

...,

Um/S.}

são

substituições, então Q composi,ção On pode ser obtida G parir do conjunto
\U\ it l.'n: . .. . U« ltnH. K\ IS \.
remo'ue'n,do-se

t'ut,...,'u«.}'

os pares 'uiltiq

tais

que 'ui =

tiq,

... . K.

IS.\ )

beta colllo

os 'pares 'uilsi

tais

que 'ui C

Desta forma, dizemos que uma substituição 0 é mais goraz que uma substituição ?7
se existe uma substituição 'y tal que ?7= 0'y.

Definição 4.7 (Unificador) Se ei,e2 sâo expressões,uma substãtução a é dataum
u«-i$cüdorde el e el se e se«ne«tese e\0 e ea0 são Q m,es«ü expressão(e\0 = e20).
Neste caso,dizemosqueel e el são uni,$cáueis.
Definição

4.8 (umg)

t/m unãBcador

0 de ei e e2 é data um uniDcador

(\ mg) se 0 é mais geral que qualquer o'ütro uni$cador de el e el.

mais

goraz

Um importante resultado envolvendounificadores foi provado em IRob651,e diz que,
se duas expressõessão unificáveis, então elas possuem um único unificador mais geral.
De fato, em IApt901encontramos uma demonstração do seguinte resultado:

Teorema 4.2 (Teorema da Unificação) .Ea;ísfeum aZgorãtmoraZgoráímode unacação) tal que, para quaisquerdois átomos, produzseu 'ü'mgcasa el,essejavrtuni$cáueis,
e ccLsocontrári,o a$rma, ü Ttão-e=istêTtciade um uni,$cador.

4.1.3

Semântica Declarativa

A semântica declarativa de um programa nos fornece o significado do próprio programa.
Ou seja, estuda as consequências do programa sem analisar os mecanismos computacionais envolvidos. Segundo IApt901, explica o quê deveria ser computado pelo programa.
Baseados na noção de satisfatibilidade, estudamos a semântica declarativa dos programas em lógica relacionando os modelos destes programas aos pontos-fixos de operadores monotõnicos associados.
Estudamos assim o conceito de ànÉerpretaçãode um programa em lógica 7). Consideramos apenas as interpretações de .fferürand, que têm como domínio a base de
#erZ)rama-BP (conjunto de todos os átomos da linguagemque são !ivres da ocorrência
de variáveis).
Introduzimos assim o operador de cozzsequêncáaimediata Zb associado ao programa
7), que mapeia interpretações de Herbrand a interpretações de Herbrand:
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Tp (/)

{.,41.A +- ,4i A ... A .4. é uma instância

fechada

de uma cláusula em P e / f:: .Ai /\ ... /\ .4.}

Teorema 4.3 Seljam'P um programa enl lógica.e ] uma.interpretaçãode Herbrand
para'P. Então, ié 'umTr\odes,o
de'P se e somentese TpÇI) Ç l

4.1.4

Semântica Operacional

Enquanto a. semânticadeclarativa esclarece o guê deve ser computado por um programa, a. semântica operacionalesclarece como isso deve ser feito e quais os processos
computacionais envolvidos.
Basicamente, para desenvolver uma semântica operacional, apresenta-se unia teoria
de demonstração para a linguagem dos programas em lógica, provando que existe un]
procedimento de demonstração computável que seja correto e completo em relação à
semântica declarativa.
Poderíamos apresentar um método na forma de ardores e/ou, mas existe uma preocupação presente no âmbito computacional de que o procedimento apresentado seja o
mais eficientepossível. O caráter prático da InteligênciaArtificial (e da colllputaçãoem
geral) é a principal fonte desta preocupação.
No caso da programação em lógica usual, o método de 7esoZuçãofoi proposto IRob651

como um procedimentode demonstração correio e completopara a lógica de primeira
ordem. A partir de então, estratégias de refinamentoe simplificaçãotêm sido propostas
para tornar o métodomais eficiente IBit961. Para o fragmentodas cláusulas definidas,
que compõe os programas em lógica clássica, o procedimento de resolução foi refillado
e melhorado, dando origem ao método de resolução-SLDi
Podemos definir brevementeeste procedimento.
Definição

4.9 (Resolvente)

Sejam 'P um programa

em /ógãca, (2 a consulta

+- = .4i A ... A .4k
e C a cláusula

de 'P

Bi- B\n....n.B,,
tal que, T)ara algum 1- É { <- k, B e .Ai são unã$cáueis uia umg 0. Então,

de Q e C' com umg 0 em reZaçâo a .4í é a consta/ta
+- (.4iA....A.Ai.i,'\.Bi

A

o resotuente

,'- B, A .A:+: A ... A ..4*)0

Deânição 4.10 (Dedução-SLD)

Uma dedução-SZ;Z)de umo. consta/ta nàcãaZQo a

partir

é uma seqltê'nciü

de um progrctma em lógica 'P

ISLD abrevia resolução Z' nerzr com regra de Se/eção pízra cláusulas Z)e#7zdas
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>,

onde cada Qj+i é o resoluente de Qj e Cb+i2

Definição 4.11 (Refutação-SLD)
Urna re/utação-S.LZ)rde comprámerzto
n) de uma
covtsuttüinicial Qü Q T)artir de um l)rogramo,em l,ógicü'P é umcl dedução-SLD
< (2o, C'i,0i

>,...,

< Q..

C'.-pi,

0«+i

>,

onde Q.+i é a c/áusuZavazia;

Chamamos uma refutação-SLD de árrestríta quando 0i, ..., 0.+l são unificadores
quaisquer, nao necessariamentemais gerais.
Podemos partir agora para a programação em lógica anotada.

4.2

Programação em Lógica Anotada: Sintaxe

A teoria da programação em lógica anotada é baseada na linguagem anotada de primeira
ordem .L7-,apresentada no capítulo 2.

Como na teoria da programaçãoem lógica clássica, aqui tambémnos baseamos em
uma linguagemclausal. Neste caso, porém, pagamos um "preço" pelas vantagensque
a lógica anotada oferece em relação à lógica clássica.
Em relação à noção de expressividade apresentada na seção anterior, não conseguimos obter um resultado semelhante ao teorema da representação clausal (4.1) para a
lógica anotada. Isto porque no caso clássico existe um algoritmo que, para cada fórmula,
devolve um conjunto de cláusulas que é uma representação clausal da fórmula dada. Um

conjunto de cláusulas pode ser visto como uma conjunção de disjunçõesque é obtido
através de manipulação dos conectivos e suas equivalências.
No caso anotado, porém, não é possível fazer uma manipulação semelhante. Conforme discussão no capítulo 2, cada conectivo é definido como símbolo primitivo, e não em

função de outros, como na lógica clássica. Equivalências entre conectivos da linguagem,
como poi exemplo
.4 -} .B = -..4 V .B,

não são válidas na lógica anotada.
Isto acontece porque a negação funciona de formas distintas para hiper-literais e
fórmulas complexas4. Considere, a título de ilustração, o seguinte exemplo:
ZAssumimosque C?j e Oj+i não têm nenhumavariável em comum. Basta consideraruma cópia
de Cj+i para obter o resolvente-alou seja, uma cláusula (l+. obtida da renomeaçãodas variáveis de
C)+l de forma que q+i e Qo, ..., Qj, C-' ..., OÍ não tenham nenhuma variável em comum.
;Conjunção vazia de átomos, que denotamospor O.

4cf. Capítulo3.
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Exemplo 4.1 Considere as seguintes .fórmulas anotadas sobre TOUR (ligara 1.2), onde
p e (i são átomos da liTtguagem:

P : u --> q : u

=P : u Vq:u

Seja l uma interpretaçãopara esta tinguagevíttal queltpb

ainda «, o operador de$nido da seguinte forma:

-1-1

e IÇqh-- f. Seja.

-T-T

,4"á«., *'m" q« «.(p : « -->q : «) = « «. .r(p) Z « o« .r(q) ? «

.'ln«Z'g«m'"te,«/(=p : u v q : «)
Claramente,

«. -r(P)?«., « o« -r(q)2 u.

temos que p : u --} q : u e ''p : u 'V q : u não são equivalentes.

D

Desta forma, vamos simplesmenteconsiderar o subconjuntode fórmulasda linguagem anotada que estão na forma clausal. A perda de expressividade se deve ao fato de
que este é um subconjunto próprio do conjunto de fórmulas, e portanto existem fórmulas
que não conseguiremos representar em um programa.

4.2.1

Programas em Lógica Anotada

Nesta seção, definimos a notação e terminologia que adotaremos daqui por diante
Definição

4.12

(Literal

Anotado

sobre

r)

Se .4 é um /záper-ZáteraJ da Zánguagem

LT, então A é dito um literal a'notado sobre T. Se A é um átomo anotado de LT, então
,4 é dito um átomo anotado sobre l-

Vale lembrar que os elementosdo reticuladoT de valores-verdadenão são átomos

da linguagem.
Definição

4.13

sobre 1-, então

(Cláusula

Anotada

sobre

r)

Se ,4, ,4i, ..., ,4. são /ãíeraàs anotados

IV).A +-..4t A ...A.''{.
é uma cláusula anotada sobre 'r. Vamos assumir que o .fecho universal está implicita
mente presente e denotar uma cláusula apenas por
,4 +- .4i A ... /\ ..'{.
Neste caso, .4 e ÁI, ..., .4. são ditos cabeça rou cone/usãoJe corpo rou prenzissas) da
cláusula, respectivamente. Cláusulas desta forma são também chamadas de$nídas ou
de programa. Se n = 0, dizemos que é uma cláusula unátáráa.

4.3.
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Definição 4.14 (Consulta Anotada sobre 1-) Se a cone/usãode uma c/áusuZa
de

programa é vazia: então

+ = .Ai /\ ... A Á.
é uma consulta aTiotadasobre T

Definição 4.15 (PLA) Z./m programa em Jóglca anotada sobre r rP.L.4) é Um COnJUntO
anito de cláusulas de programa anotadas sobre 'r
A menos que não esteja claro pelo próprio contexto, daqui pra frente passaremos a
omitir na terminologia a expressão "anotado sobre r" . Por exemplo, cláusulas anotadas
sobre T serão referenciadas apenas como cláusulas.

4.2.2

Substituições e Unificadores

Fixada a linguagemde primeira ordem a ser adorada (no caso, Lr), generalizamosas
noçõesda programação em lógica usual, como por exemplo substituições e unificadores.
Estes conceitos são apenas extensõessimples dos conceitos usuais para a programação em lógica clássicas
Dizemos

que dois

literais

anotados

.4i

: pi

e .42 : p2 são unificáveis

se ,4i e .42 são

unificáveis. Assim, uma substituição não é aplicável às anotaçõesde uma expressão e

os conceitos definidos na seção 4.1.2 se aplicam diretamente ao caso anotado.

4.3

Programação em Lógica Anotada: Semântica

Nesta seção, definimos uma interpretação de um PLA. O conceito é equivalente ao de
uma estrutura' para uma linguagemde primeira ordem anotada Lr. Porém, fazemos
aqui uma restrição quanto ao universo das interpretações e consideramos apenas as
interpretações de #erbrand; ou seja, aquelas que têm como domínio a base de Herbrand
da linguagemassociada.
A base de Herbrand -BL de uma linguagem .L constitui o conjunto de todos os átomos
(não anotados) fechados de .L. Em relação a um PLA 7', consideremosa base de
Herbrand .BP da linguagem associada a P
Definição

4.16

(Interpretação

de um PLA)

t/ma nterpretação

de #erZ)rama de um

PZ;.4 P pode ser de$náda como uma /unção .r : B? -#l r l e a ordem suójacenle a r
pode ser estendida, da, seguinte folha:
/i $ /2 se e se«.ente

Scf. Seção4.1.2.

Õcf. Definição 2.5 na seção 2.2.

se /i(.4)

5; .b(..4) para todo átomo .4 em .BP
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Neste caso, estamosconsideramos como domínio específicoo conjunto de todos os
átomos fechados da linguagem. Isso nos permite particularizar o conceito original de
estrutura, definindo a função associada a cada símbolo funcional de -Lr como a função
identidade. Desta forma, podemos considerar uma interpretação como a função descrita
acima
Para definir satisfatibilidade, assumimos ainda a existência de uma função -a: a'---> T
Definição

4.17

(Satisíatibilidade)

Sda

/ uma

l \= F (l satisfaz F) é de$nido da segui'nteforma:

nterpretação

e F uma/órmuZa.

.Então

p, então/ f: ,4 H se e soTnentese

1. Se F é um átomo ctTtotado fechado A

.r(.A)? P.

2. Se F é um literal a'notado fechado da, for'rna -.A

p, então /

somente se / l: .4 :-, /z.

l:

3. Se .F é da .»117}a (FI A F2), (FI V F2) ou (FI +- F2), onde Fi,F2

fechada.s, então:

-..,4

p, se e

são ./'órmulas

raJ / f: .FiA F2see somente
se/ f:: Fi e/ f:: F2.
róJ .r f: Fi V F2 se e somente se / f: Fi ou / f: F2

rcJ / f:

.Ft +-Fe se e somente se /

f: FI

ow não é o caso que .r

f:: F2 Í7 F: F21

é « ./3,m«/. /ecA.d« (]«)F], e«fão .r F /' " ' «menu. « e«{.te «m te,m.
/ec/fadof ta/ que / f:: Fllt/ul, onde Fila/ul denota a suósÉitzzíçâode todas as

#. Se F

ocowências \jures de u por t em F\.

s. s. F' é « .H«-z. .@cA«d. (v«)Fi, .ntâ.
Lado termo fechado t.

.r f:

/' '' ' .amante -r f: Pilt/«l, p«.

6. 1 satisfaz uma fórmula, qualquer F se e some'ratese l bati,sfa,ztoda instânci,a,je
chüda, de F

Neste ponto, vale a pena introduzir algumas considerações iniciais7 sobre o operador

- que, como vimos no capítulo 2, constitui o significadodo símbolode negaçãodo

sistema.

Nas lógicas anotadas, existem pelo menos duas noções distintas de negação: a negação ontológica, que se aproxima da negação clássicas e a negação epástêmàca,que se
aproxima da negação de lógicas multivaloradas. A vantagem da negação epistêmica é
que esta pode ser absorvida pela anotação de um átomo através do operador «.,, e portanto é computacionalmente mais eficiente. Por outro lado, a negação ontológica de uma

ZA questão da negaçãoem lógicas anotadas é tratada em vários artigos (cf. IKS921e IKL921) e será

retomada posteriormente neste trabalho (cf. Capítulos 5 e 6).
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fórmula é definida em termos da não-satisfatibilidade desta fórmula. Por exemplo, a implicação poderia ser definida em função de uma negaçãoontológica l.4 -->B = n.,4 v .B),
mas como a negaçãoconsiderada aqui é epistêmica, introduzimos um novo símbolo para
definir a implicação.
Assim, a programação em lógica anot.ada é definida originalmente apenas com a
negação epistêmica. A ontológica será introduzida em algumas de suas extensões.
Vale ressaltar que «., é um operador qualquer, e a teoria desenvolvida sobre lógicas
anotadas independe de sua definição. Porém, algumas propriedades desejáveis podem
ser obtidas a partir da especificaçãode -,8
Dizemos que uma interpretação/ é um made/ode um PLA P se / satisfaz todas as
cláusulas de P

Definição 4.18 (Modelo de Herbrand) t/m modelo de #erZ)rarzdpara um PÉ.,'l P
ê uma 'lnterpretctçãode Herbrand que é modelo de'P
A principal propriedade do operador de negação -- de uma lógica de primeira ordem
anotada - a de ser absorvido pela anotação através do operador «' - nos garante um dos
mais importantes resultados da programação em lógica anotada.
Lema 4.1 Se / é um« interpretação, então / f: (])--,4 : p se e somentese / f:: (]),4

P

Demonstração. Ver IBS88j

D

Teorema 4.4 Seja P um PZ,.4. Seja P' o P.L.4 obtido a padár de 'P pela substituição
üe todos os literais aTtotadosda forvnü ---A . p, por A \N p,. Então l é um Títodel,ode'P
se e somente se l é um lítodelode'P'

Z)emonslração.Por definição,/ é um modelode um programaP' se

satisfaz todas as cláusulas de 7)
Seja C? uma cláusula de P e seja CP, a cláusula de P' assoc1ld? - '

Vamosprovarque/ 1: C? sse/ f:=CP,.

Como cláusulas são universalmente fechadas, pela definição de süc
bilidade,

.r 1::CP sse / f:: C?lt/ul para todo t,
onde t é uma lista de termos fechados e u é a lista de todas as variáveis que
ocorrem livres em C?.
Claramente, a lista de variáveis livres u' referenteà cláusula C?, é idêntica
à lista u, e portanto cada instância fechada Cplt/ul de C7, equivaleà instância
fechada C?,it/u'l
8cf. Capítulo

6

de CP,
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Seja (l;P = ,4 +-- .Ai A ... A .4. uma instancia fechada de CP e seja CP,
{' +.-. .Aq A ... A .,{l, a instância fechada de CP' equivalente a C?.

Novamente pela definição 4.17,

AA.

/ k C? sse / l: .4 ou / F: .41 A

Temos dois casos a considerar

l .r F::Á

Assim,
(a) Se em .4 não ocorre o símbolo de negação =,

definição. Claramente,

então ,4' = ,4, por

.r k .A sse/ k .4'

Pela definição de satisfatibilidade, / k: OP,.
(b)

Se

.4

é

da

forma

--.B

:

p,

então

.4'

é

.B

:«'

p.

Desta forma, pela

definição de satisfatibilidade,
/

F

-.-B

: p

sse

Ainda pela definição, /
2

/

f::

B

:«'

l:: O7,,.

p.

/ F ,4. Assim,
.z F: ..'l: A

(-)

Se em .4i não ocorre

/\ ,4.

sse / F: .4{, para

o símbolo

definição. Claramente,

de negação

-rF: ..a:sse/ F: Á;

algum
---, então

Pela definição de satisfatibilidade, / F: ÁI A

á.
.41 = .Ai, por

/\ Ál:, e assim / f::

(-/P/ .

(b)

Se Á{ é da forma =-B{ : p, então .A; é .B{ :-v p. Desta forma,

definição de satisfatibilidade,

pela

/ F: -..Bi : p sse/ F: .B{:'"' p.

Ainda pela definição, / F: ,4;, donde segue que / F: .41/\ ... /\ .4l:

Assim, / f:: O7,,.

Provámos assim que, para qualquer instância fechada

.r F: CP sse.r k CP,.
Portanto,

/ f:: CPsse.r f: c,,

D

Por conta deste resultado, podemosassumir que os PLA's não contêm ocorrência
explícita da negação.
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Semântica Declarativa

Como no caso da programação em lógica usual, para estudar os modelos de Herbrand de
um PLA 7), introduzimos um operador de consequência imediata Zb. Zb é uma função
associada a 7> que mapeia interpretações de Herbrand a interpretações de Herbrand da
seguinte forma:

Tp(/)(..4)

Ulpl.4

: p +- .4i A ... /\ ,4. é uma instância

fechada

de uma cláusula em P e / k: .4i A ... /\ .A.}.

Cromoesperado, caracterizamos os modelos de Herbrand de P em função do operador
TP associado, relacionando-os através do teorema abaixo.

Teorema 4.5 Sejam P' um PZ,.4 e / uma interpretaçãode -#erbrandpara P' Então,

l é um modelo de P se e somente se TpÇI) <- l

Z)emonstração. Ver IBS88j

D

Quando 7P(/) 5; /, dizemos que / é um pré-ponto-./ízode TP. Assim, os modelos
de Herbrand de um PLA são os pré-pontos-eixosdo operador de consequênciaimediata
associado.
Um outro resultado importante

(e esperado) em relação a TP é a monoÉonácádade.

Pela definição, TP é monotânico; ou seja, se /i $ /2, então TP(-ri) 5; TP(/2).
Na verdade, não precisamos diretamente desta característica para provar o teorema
acima, mas sem ela não garantimos a existência de um pré-ponto-fixo. De fato, temos
o seguinte resultado:
Teorema 4.6 (Teorema do Ponto Fixo) (Knaster
e Tarski ITar551) t/mz operador mon,otõnico T tem um ponto-$10 mínimo pfmÇT) q\ e coinci.de com o pré-ponto-$10
7nZnZ7n0.

Definição

4.19 (Modelo
Mínimo)
Um mzode/o de #erZ)band / é modelo máximo de
um P.L.A P se /(.4) $ /'(.4), para todo átomo .4 emz.BP e para todo modelo de Herbra7zd
/'

deP

Teorema

4.7 Um .P.L..'! P' tem um modelo míhÍmo que coincide com o ponto-.Pzo

mínimo de Tp.

Z)emonstraçâo. Como 7b é um operador monotânico de um reticulado
completo para um reticulado completo (formado naturalmente pelas interpretações de Herbrand de ?), pelo teorema 4.6, 7b tem um pré-ponto-fixo
mínimo, digamos -r. Ou seja, TP(/) $ /. Pelo teorema 4.5, / é um modelo

de P'. Como / é pré-ponto-fixomÍhámode Zb, e uma interpretaçãode P' é
modelo sse for pré-ponto-fixo, então / é mode]o mínimo de P.
[]
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Associado a cada reticulado finito r e a cada programa anotado sobre r. existe
sempre uma interpretação z\ que associa o valor-verdade l a todo .:l em .BP
Definição
4.20 Se P é um P.L.4 sobre r, então a ãíeraçào ascendente de TP é acamada
índutiuamenfe da seguinte /arma:

Tpt0= A

Tp t (n + 1) = Tp(Tpt n)
TpI' w = U...Tp t rt.
Deânimos a iteração ascendentecomo em IApt901, e não como em IBS89, BS881.
Nestes últimos, a definição envolve todos os ordinais sucessores e todos os ordinais
limite. Por outro lado, este trabalho tem como um dos objetivos principais apresentar

uma ferramenta.de uso prático para pesquisadoresem IA, e por isso nos limitamos a
apresentar a definição equivalente envolvendo apenas os naturais finitos e seu limite o.

Aqui não nos interessair alémde o.
Um operador7' sobre um reticuladoé dito corzlÍhuose é !nonotõnicoe finitário. T
é finitário se, para toda sequência inânita .ro 5; /i 5; ---,

r(ulÍ...r.) 5;u:..r(.r«)
Ao contrário da programação em lógica usual, não podemos garantir a continuidade do
operador 7b, exceto quando r for finito. Mesmo assim, temos o seguinte resultado:

Teorema 4.8 TP t u coincide com o p07zto-./izo rnúámo de TP ép/m(Tp))
Í)p n nmefT'/]
p;ín
wyw'

ITp t u $ p/m(Tp)l

Segue da monotonicidade de TP

b/m(Tp) 5; TP t ol Neste caso, pelo teorema 4.7, basta pro'ç'armouque
TP t w é um modelode P
A Á.
Seja .4 : p +- .4i : pi A
p. umainstânciafechadade uma
cláusula em P
Suponha que 7b t u f:: .4i : pl A ... A .A« : p..
Para qualquer átomo .4 em .BP, como Zb é monotânico, temos que
Tp t 0(.A) $ Tp t 1(.4) $ Tp t 2(Á)

$

Pelas definições de TP e da iteração ascendente, cada TP t m(.4) pode ser:
1. o menor elemento do reticulado r (-L); ou
2. o supremo de um conjunto (finito) de valores-verdade referentes às ano.
tições nas cabeças de certas cláusulas em P
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Existe assim um número finito de tais conjuntos. Desta forma, a cadeia acima é composta por um número finito de valores-verdade, e portanto contém
o seu propno supremo.
Assim, deve existir um número natural m < w tal que
Tp t m F:: .4] : Pi A ... A .''l« : P':

Pela definição de TP, temos que TP t (m + 1)(.4) 2 p, e portanto 7b t
(m + 1) f:: d : p. Pela definição de TP t «,, TP t «, ? TP t (m + 1). Como
TP t (m + 1)(.4) ? p, segue que :rP t u ? p, e portanto TP t w f:: .4 : p.

Assim,TPt u é modelodeTP, ep/m(TP) $ TP t w.

[]

Podemos ainda caracterizar mais uma classe de modelos

Definição 4.21 Um made/o/ de zzmP.L,4 'P é d to stzporfadose e somentese, para

Lodo átomo fechado A, telhas que
/(.4)

= UÍp

.4 : p {--- .4i A ... A .4.

é uma

ãnsfáncãa

./:ec/fada

de uma c/áusu/a em P' e / l:: .4i /\ ... /\ .4.}.

Teorema 4.9 (IBS881) / é um ponto-./izode lrP se e somerzfese / é zzmrnode/osu

T)orlado de 'P
Corolário

4.3.2

4.1

(IBS88])

TP t u é um modelo

stzportado

de P

Semântica Operacional

Enquanto a semântica declarativa se preocupa en] definir o significado de um programa,
a semântica operacionalse preocupa em apresentar um método de demonstração de
teoremas para a linguagem associada, que seja computável, correio e completo em
relação ao significado definido.
O método de pro\a que apresentaremos aqui é baseado no método clássico de re-

solução-SLD. Este método, que chamamosde resoZuçâo-SZ,Z)a,
é, como veremos,um
mecanismo computacional eficiente apenas uma certa classe de PLAs.
Em primeiro lugar, definimos o procedimento de resolução-SLDa para um PLA P
Definição

4.22 (Resolvente-a)

Sda Q a consulta
{--- .4i

: Pi A ... A .4t : PÀ;

e C Q cláusul,a an,atada,

B '. p x;--B\ '. p\ b. ... h B, \ p,,
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elll 'P tül que, 'para ulg'üm \ $: iÊ k. B e Ai sâ,o uni$cáueis uia, umg 0 e p>
o resoluente-a de Q e C com relação a .à. : H, é a cona.«[*a

+-(,41 :Pi A...A.A. l :PÍ.l».Bi

:Pi ,'X...AB, :P,»..''li+l

Definição 4.23 (Dedução-SLDa)

:

i+i

Hi, então

A...A.4k :Pk)0

Uma dedução-S.LDade uma corzsuZÉa
amacia/
(2oa

pa,ruir de u'rn PLA 'P é uma sequênci,a,
< Qo,CI,0i

>,

<

Qi,

Ci+i

, f?Í+i

>,

onde ca.da (l?j+l é o resoZuente-a de Qj e (L+i
Definição

4.24 (Refutação-SLDa)

Uma re/utação-SZ,Z)a rde comprjrnenío n,,lde uma

cov\suttainicial Qo a p ruir de um PLA 'P é lma, dedução-SLDa
< Qo,Ci,0i
onde Q,.+i

< Q., C.+l,

>,

é a cZáusuZa uazãa, denoZada

í?«+i

>,

por [l9

A árvore-SLDa associada a uma refutação-SLDa pode ser representada pela figu-

ra 4.1.

Como no caso usual, chamamos uma refutação-SLDa

de írrestráta quando

0-, ..., 0,,+i são unificadores quaisquer, não necessariamentemais gerais.
Neste ponto, apresentamosum exemplo simples, apenas para ilustrar o método de
resolução-SLDa.

Exemplo 4.2 Seja a'-o relãcuZadoF'OZ./R,Gula ordem é representadaaíraués do dáa
grama na $gu Q 1.2. Covtsidere o seguivtte PLA:
C':: P(X, y):
C:

: q(«)

: «

« «- q(X):

« A ,(y):

/

<--

C3 : '(«) : / c
e a covtsulta +- pÇü,ah . u . A sequênci,a, abaixo é u,n-barefutação-SLDa

2 desta consta/ta,onde c denota a substítu ção idenfádade.
<+- p(a, a):

«, C':,{X/.,

y/«}

>, <<-- q(a):

« Ar(a):/,

C2,.

>, <c

de com'pr'lmento
,(a):

./, C'3,c >

O procedimento de resolução deve ser correto em completo no que diz respeito a
TP t u, e portanto deve refletir o cálculo deste. Para obter TP t u, além de uma busca
em largura, é preciso calcular o supremo de um conjunto de anotações. Para que isto
seja possível a partir de um procedimento tipo resolução-SLD, as anotações das cabeças
de cláusulas em 7) que são unificáveis devem ser comparáveis. Assim, a resolução-SLDa
é aplicável à seguinte classe de PLAs:

00 procedimento de resolução-SLDa não nos fornece nenhuma anotação como medida associada a

uma determinadarefutação-SLDa. Para tanto, a anotaçãode uma consultanão poderia se restringir
apenas a constantes anotacionais, mas também a variáveis. Esta idéia é formalizada por unia das
extensõesda programação em lógica anotada a ser apresentadano Capítulo 3.
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Q.

Figura 4.1 .À.rvore associada a uma Refutação-SLDa
Definição

4.25

(PLA

Bem-definido)

-Dizemos

que urra PZ,.4 7' é Z)em-degrada

se e

somente se, se Ct.Ca são cláusul,as de P cujas cabeças são, respectiucLmeltte,A\ l F\ e
Á2 : p2 e '4i e .42 sâo unl»cáueás, então pi e p2 são comparáveis rá.e., owpi $ p2 ou

Em IBS88j, porém, foi proposto um método para aplicar o procedimentode resolução
a um PLA qualquer. Se P não é um PLA bem-definido, aplicamos a resolução sobre o
/ec/zode P', que definimos a seguir.
Definição

4.26

(PLA

Fechado)

t/m P-L.Á P

quer ctáusul,asdistintas CI.,Ca em'P da forma

é /achado

se e somente

se, para

quais

4t : PI {-- .Bi : /zi /\ ... A .Bt : Pt

Aa '. pa +--D\ l $\ n. ... N D, '. 'Ü,

.at qu,eA\ e Aa seljawluni$cáueis uia 'umg 0 e p\ e p2 seja'm,incomparáveis (p\ Ê pa e
p'z{ p\), existe em P um,a renamea,ção da, c\áusulü
( 4i : U{Pi,P2} {-- -Bi : Pi A

... A .Bt : Pt A -Di : V'i A ... A -D, : @,)0,

d.not.d« P« ,à(C'-, 0,) .
Definição 4.27 (Fecho) S©a. P um PZ,.4. .Bufão

.4: (7')

.4.+i(7')

.C,)IC'i, C2 c À«(P')}

U Á.(P')
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.E«ã.t. «Zg«m ã«teã« n t«Z q«. .'1.(7')

A.

denotado 'por CLIP).

é dito o fecho de 'P e é

Considere o exemplo abaixo

Exemp\o 4.3 Seja T o reticu]ado FOUR da figura ].2, e seja 'P o programa
P : u <--

p'. f +'-'

Claramente, o programa não é bem-de$nido. AcresceTttaTtdoQ ctáusul.ü'p : T +-,
oZ,temoso .Pc/zo de 7''. Observe que .42('P) = .43(P).

Teorema 4.10 Seja 7) um P.L.4. Então

1. 1é modal,o
de'P sselé modelo
deCLÇPb;
2. Tp = Tcz(7:')
Z)emonszraçâo.

n

Ver IBS901.

Desta forma, 7' e C'Z,(P) são logicamenteequivalentes

Teorema 4.11 Seja. P' um PZ,.4 /ecAado e .A C BP. .ge lrP t w f:: .4 : p r'onde p :# l),
então existe uma, uma instâTtcia fechada de bma cláusula em'P da. jorna

.4 : P' +- .Ai : Hi /\ ... A Hk : Px;,
onde p' ? p e 7b t u f:: .4i : pi .A ... A .'âk : pt.

n

Z)emonsfraçâo. Ver IBS88

Para que o resultado acima seja sempre válido, assumimos sem perda de generalidade
que quaisquer duas cláusulas distintas em P não têm variáveis em comum.
Daqui por diante, podemosassumir que todo PLA P' é fechado. De fato, se P não
é fechado, basta considerarmos o fecho C'-L(P) logicamente equivalente a P

Temos, assim, os teoremasde correção e completudeda resolução-SLDapara um
PLA fechado IBS88, BS901.
Teorema

4.12 (Correção)

S©a 'P um P-L.4 /achado e Qo a consulta
Ái

: Pt /\ ... /\ .4,

Se Qo tem uma refutação-SLDa a partir de 'P,

: P,

eTttão

& t «,F (])Qo,

4.3. PROGR.Ai\'IA ÇAO Eh'l LOGICA ANOTADA:
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(]).4- : P- ,'\... A '{, : P,

Z)emonsÉraçâo. Seja
< Qo,C'i,0i

>,

,<

Q.,C.+i,0«+i

>

uma refutação-SLDa de Qo a partir de P. Vamos provar por indução no
comprimenton da re:utação que

Tpt «, F: (])Qo
Base.. n = 0
Neste caso, Qi é a cláusula vazia, e portanto
Qo =+-.4l:Pi,
C'i

= Á

: p +-,

.4l0t = .40l-

p ?

pi

e

ComoTP t o 1::::P, entãoTP t u k:::,4' p para toda instância fechada
.4' de .4. Em particular, Zb t w f:: ,4i0{ p para toda instância fechada
ÁiOÍ de .Aios. Então, TP t w b .4t01 p e comop ? pt, segueque
Tp t u l:: .4ih : pi. Portanto,
Tp t «, b (]).,4: : p:
Passo.' n + l

Seja
< Qo,C'i,0i

>,

, < (1?n+i , ('n+2,

0n+2 >

uma refutação-SLDa de (2o de comprimento n + 1. Seja agora
< C?i , C'2, 02 >,

, < (ll?n+t , (/n+2) 0n+2 >

uma refutação-SLDa de C?i de comprimento n. Pela hipótese de indução,
TP t «., f:: (])Qi.
+-- (.AI

Mas Qi é da forma

: Pi A ... A .4i-i

: #zi.i

/\ .BI : PI /\

P:...: A ... A ..'ç : P,)0:

A B.

: P. /\ Ái+i

e C'i é a cláusula

.4 : P {-- .Bi : Pi
Pi /\/\ ... A 23«: P.
tal que .40t = .4101e p ? p{. Como 7? t w k P, em particular Zb t u f::
CiOi. Como Zb t u E: .40i : p, segue que Zb t u k: .Aios : p. Já que p ? p{,

temos que Zb t w E .4iOi : pi e portanto

Tp t «, b (])(.'l- : p: A ..4, : P,)0:

75
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Logo, Tp t w k (])(.4:

D

.4,: P,)

: p: p.

Lema 4.2 ("mgu lemma") (cf. ILlo871) S©a P' urn PZ,.4 e s
Se Qü teTtt uma refuta,ção-SI,Da
<

Qo,

irrestrito.

Ci,

0i

>,...,

<

Q.,

C;.+i,

0«+l

a. Qo unia c07zsu/[a

>

Q pa-ruir de'P, eTttào Qo tem uma refutação-SLDcl

< Qo,Ci,0Í

>,

,< Q.,C.+i,01.+l

a punir de P e existe uma substituição "r tat que 0\ .On+t

>
0{...01.+l'Y

Lema 4.3 ("Lifting lemma") (cf. ILlo871) Soam 7' um PZÁ, Qo u71za consulta

e 0 umu substituição. Se Qo0 tem umü refutação-SLOa Q partir de'P, então Qo tem
u'ma refutação-SLDcl ü punir de'P de mesmo coTnpràmento. Se 0\. ...,0..tt

são os 'ümg's

da refutação-SLDa de QoQ e 0'......0'..t* são os umg's da refutação-SLDa de Qo, então

ezàsíe
umasuóstãluíção
7 taZgue00i...0.+l= 01...0:+i'y

Teorema

4.13 (Completude)

Seja P' um P.L.4 /ecAado e Qo a consuZfa

+- .Ai : Pi /\ ... /\ .A, : P,
Se

Tp t «,
onde (])Qo

P

= (]).,4:

DeTit onstração

: p: P. ... A .A, : p,,

k (3)Qo,

então

Qo tem

««.«

,e/utaçâo-SZD«

« p«tá,

.

TP t w b (])C?o, então TP I' w E Qo0,
Qo0, onde
onde 0 é uma substituição

tal que Qo0 é uma instânciafechadade Qo. Logo
Logo, existe n < u tal que
Tp t n k Qo0.
Vamos provar por indução em n que existe uma refutação-SLDa para
+- .Ai : pl A ... A Á, : p, a partir de P'

Ba.se;ri = l
Para cada .4i0 : p{, l $ d $ r, existe uma cláusula Ci em P com uma
instância fechada da forma
.Al: p{ +-

tal que pi ? pi. Então

'í'

4.4
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<(p

<(e

-4i : P. A ... A ,4,

: H.)0.

C'i,0i

J2 : P2 A ... A 'â, : H,)00i,

< (c .A, : P,)00. ...0, i,C,,0,

>

C'2, 02 >

>

é uma refutação-SLDa irrestrita de Qo0 a partir de P. Pelo lema 4.2, existe uma refutação-SLDade Qo0 a partir de 7). Pelo lema 4.3, existe uma
refutaçã)-SLDa de Qo a partir de P'
Passo. n + l
Suponha que TP t (n + 1) k Qoa. Então, para cada .410: pí, l 5; ã $ r,
temos dois casos a considerar:

1. Zb t n l: .4i0 : pi. Pela hipótesede indução,existe uma refutaçãoSLDa para .4i0 : pi
2. Caso contrário, pelo teorema 4.11, existe em P uma cláusula Ci com
uma instância fechada C'í0{ da forma

Ai0 '. pi +- BI. : l31.r.. ... F..B. '. l3,.,
tal que pi ? pi e TP t n k .Bi : Pi A ... /\ B.. : P..
Pela hipótese de
indução, 23t : Pi /\ ... /\ .B. : P. tem uma ref'utação-SLDa
.it a partir

de P. Assim,

<+- .Ai0 : P{, Ci, 0{ >, /&
é uma refutação-SLDa irrestrita de .410: pi a partir de P. Pelo lema
4.2, existe uma refutação-SLDa de ,4i0 : pi a partir de 7'
Portanto, para cada l 5; á $ r, existe uma refutação-SLDa para .Ai0 : pí
a partir de P. Tais refutações combinadas fornecem uma refutação-SLDa
para Qo0 a partir de P. Pelo lema 4.3, existe uma refutação-SLDa para (l?o
a partir de P'.
[]

4.4

Um Meta-lnterpretador Anotado

A relação entre o princípio da resolução e as lógicas anotadas ficou bem definida nas
seções anteriores. Nesta seção, apresentamos a especificação de um meta-interpretados
para a lógica anotada que construímos baseado nos resultados deste capítulo.

Um dos aspectos da linguagemanotada é que esta pode ser programada como um
meta-interpretador PROLOG de forma muito natural. E possível assim identificar um
termo, um predicado ou uma cláusula da linguagem em função da linguagem usual. Por
esta razão, implementamos o meta-interpretador em SICStus(ê) PROLOG.
Nossa maior preocupação aqui é mostrar a viabilidade de se operacionalizar a lógica
anotada, e portanto a implementação apresentada é a mais natural possível. Considerações sobre a eficiência desta implementação estão fora do escopo deste i;rabalho.
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Porém. dado o caráter prático do mesmo. tais consideraçõespermanecemcolllo motivação para trabalhos futuros.
Sempre que coi[sultamos um PL.À no meta-interpretador, também consultamos un]
outro arquivo auxiliar contendo as informações necessárias a respeito do reticulado
em questão. Neste arquivo, representamosa ordem do reticulado através de pares de
elementos. Apenas os pares que formam as arestas no diagrama de Hasse associado io são
explicitamente representadas. As demais relações entre os outros elementos são obtidas

através de uma função do próprio meta-interpretador. Temos ainda unia função que
fornece o supremo de dois valores dados. Da mesma forma, a função -. é representada
no arquivo auxiliar. Pelo teorema 4.4, assumimos que não existe ocorrência explícita de
negaçãonas cláusulas de um PL.X. Porém, se necessário, pode-se aplicar a negaçãoà
anotação. Por exemplo, podemoster uma cláusula da forma
.4 : not(«)

{--,

onde not denota a função que representao operador «' no meta-interpretadore que
calcula seu resultado baseada na definição fornecida no arquivo. Desta forma, a aplicação sucessiva de - à uma anotação é calculada por uma função do meta-l.nterpretador
baseada na definição de -, fornecida anteriormente.

Assim, seja 'P um PLA bem-definidoou fechadoe Q uma consulta. A figura 4.2

especifica a implementação do meta-interpretador, baseado no precedimento de resolução-SLDa. A notação Q R f? denota que o procedimento retornou com sucesso, tal
que Q é consequência de 7) com resposta/substituição0. Caso contrário, denotamos

porQ F

Se 7) é um PLA que não é bem-definido nem fechado e caso não seja possível verificar
uma destas propriedades, então antes de efetuar o procedimento de resolução-SLDa é
necessário gerar o fecholl de P, procedimento que está especificado na figura 4.3.

Outros meta-interpretadorespara a lógica anotada já foram desenvolvidos. Por

exemplo, há duas implementações que diferem fundamentalmente do meta-interpretados

aqui apresentadopelo mesmo motivo: ambas já definemna própria implementaçãoos

valores-verdade que serão utilizados.
Uma destas implementações é o QUANTLOG ISU881, baseada na teoria que deu
origem às lógicas anotadas ISub87a, Sub881. O conjunto de valores-verdade considerado neste caso é definido pelo reticulado apresentado em ISub87al e já discutido neste
trabalho"'
loPor exemplo, as figuras 1.2, 1.3 e 4.4.
liO fecho também pode ser realizado durante a própria computação, o que é menos ineficiente do
que o procedimentoapresentado aqui. Além disso, outras estratégias têm sido estudadas em termos
de eficiência ILL951.

Novamente, ressaltamos que nosso intuito aqui é apenas ilustrar a possibilidade de implementação do
procedimento de refutação-SLDa, e portanto apresentamos uma implementação o mais natural possível
12cf. Introdução(Capítulo

l).
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L-/.

l Assuma que Q é da forma Q., A Q', onde (2. é um átomo anotado e Q' é uma
consulta. (Note que Q.. = Q. A trufa.)

2.

Resolva
Q.. SeQ. -F,entãoretorne
Q r'

3. Se Q. R 0, então resolva Q'0. Se Q'0 r', então retorne Q F
4. Se C?'a R a-, então retorne

Para

resolver

Q.

Q ,R é?a-

= .4 : p:

1. Se Q. = trufa, então retorne trufa -Ryes, onde yes denota a substituição identidade.
2. Se Q. = ,4 : p, então verifique se existe uma cláusula em P' da forma .A' : p' +..-..B,
onde -B é uma conjunção

de literais anotados,

tal que p $ p' e com umg(.4,

Se não existe tal cláusula em P, então retorne Q. F'

.4') = 0

3

1'
Caso exista uma cláusula assim em 7). então resolva .BO Se .BO F, então retorne

4

Se .BO

Q..p

ri] Q a
R a- então retorne

Figura 4.2: Implementação da Resolução-SLDa para un] PLA P Bem-definido ou Fe
chado

Para gerar o fecho de um PLA Z)
1. Seja C' =

,4 : /z {-- -B.

verifique

se existe

alguma

cláusula

em P da forma

.4' : p' +- .B' tal que p 21p' e p' ZI p e tal que umg(.4, ,4') = 0. Se não existe tal

cláusula em P, então retorne.

2. Caso exista tal cláusula, verifique se existe uma cláusula em P da forma (.4
U{/z, p'} {-- -B ». B')0. Caso não exista, armazene-a em P
3. Caso exista, retorne

Figura 4.3: Implementaçãodo Procedimento de Fecho de um PLA 7)
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T
/.

0

q/

qu

.L
Figura 4.4: O ReticuladoSIX
Um outro meta-interpretadorpara a lógica anotada, o PARALOGi3. foi desenvolvido mais decentemente. O PARALOG jdCPA+951 considera como conjunto de valoresverdade o reticulado SIX, cuja ordem é definida pelo diagrama da figura 4.4. Intuitivamente, os valores q/ e qt- representam quase /a/se e quase uerdadeáro, respectivamente.
Esta área. ainda está en] constante desenvolvimento e outras implementações vêm
sendo construídas. As implementações mais recentes, porém, são baseadas em várias
extensões da programação em lógica anotada, algumas das quais veremos a seguir.
Nossa implementação encontra-se disponível nas estações de trabalho da Rede do
IME-USP e pode ser acessada e copiada mediante autorização da autora.

i3Gostaiíamos de apresentar aqui o PARALOG, a título de análise e comparação com relação ao
presentetrabalho. Isto não foi possível, porém, pois tentamos obtê-lo junto aos autores, selli sucesso.

Capítulo

5

Extensões da Programação
Lógica-A.notada

em

Neste capítulo, trataremos brevemente de duas das principais abordagens que dão continuidade ao estudo da programação em lógica anotada, especialmente com relação às
aplicações para a-lllteligência Artificial.
A teoria que apresentamos nas seções anteriores já é um formalismo suficientemente
poderoso para representar várias formas de raciocínio dedutivo em IA, em particular
sistemas inconsistentes' . As extensões que surgiram posteriormente foram desenvol-

vidas no sentido de generalizarmais ainda o poder de representaçãodestas lógicas,
principalmente no que se refere a raciocínio temporal e não-monotõnico.

5.1

Programação em Lógica Anotada Generalizada

Esta extensão foi proposta em IKS921, e a diferença fundamental em relação à apresentação original é que as anotações não são apenas elementosde um reticulado completo,
mas sim varia'reis e funções sobre um semi-reticulado de valores-verdade.
Assim, r =<1 r 1,5;> é um semi-reticulado superior, não necessariamentecompleto.
Em geral, assumimos a existência de um elemento máximo em r, denotado por T. O
operador de supremo é denotado por U, enquanto o operador de ínfimo, se existir, será
denotado porá'].
A linguagem dos programas em lógica anotada generalizada é constituída pelos
símbolos lógicos e não-lógicos usuais, pelos elementos de r, e ainda por um conjunto de funções /

= Ui?i.n.

Para

cada { ? l, .FI. é uma família

de funções contínuas

(e

portanto monotõnicas) da forma l r li-->1r 1. Assumimos também que todas as funções
/ em / são computáveis. Em particular, temos dois conjuntos disjuntosde símbolos
de variáveis: uaràáueàs oójeto e uarÍáueás anotacionaÍs.
icf. Capítulo

6
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Definição 5.1 t/ma anolaçào pode ser uzn e/emenfo de r, uma uarãáue/ anoÉacàonaZ
ou. aindcl um termo anotacà07tat complexo. TerTllos anota.cioltais são de.tímidos recurso

lamente da seguinteforma:
/

2.

Consta,«t« ««.otacào«.-is(elementosde .-) .ão te,mo. «not«ào"«'';
Variáveis anotacionais são termos aTtotacionaisl

3. Se J é uma.fu'nçãoe'mF« e t\, ....t. são termosa.'notacioTtais,
e'ratãofQ-t
é um termo aTtotacioTtat
completo.

t.)

A noção de átomo anotado é uma simples extensão da noção apresentada neste trabalho, apenas considerando anotaçõescomo termos anotacionais. Se um átomo anotado

A : p é tal que p é uma constanteanotacional,.4 : H é dito c-anotado. Se p é uma
variável anotacional, Á : p é dito u-anotado. Se p é um termo anotacional complexo,
A : p é dito t-anotado.
Definição

5.2

Se .4 : /z é u?n álamo

u-arzotados, então

(V).4 +-.Ai

A...A

amolada

e .4i

: Hi,...,-A«

: /z. são átomos

c- ou

Á«

é uma cláusula aTlotada. Vamos assumir que o fecho universal está impticitamentr
presente,

e denotar

'ün\u ctáushta

ape'nas por

,4 + = .4i A ... A .A,,

Um programa em lógica anotada generalizada (PLAG) é qualquer conjunto de
cláusulas anotadas.
Para definir a semântica dos PLAG's, precisamos antes introduzir o seguinte conceito
]
Definição 5.3 Um ãdeaZde um semã-retãcuZado
superior é qualquerstzócozÜunto
S íaJ
gue

Z

S é fechado por baixo, i.e. se t $: s para s em S, então t está em S

2. S é fechado evll relação ao operador supremo $Ttitário, i.e. pura,s,t em S, s Ut
está em, S.

Um ideal S é principal se, para algum elemento p do reticulado, S :: {s s $ p}. Os
conjuntos de todos os ideais e de todos os ideais principais de 1-sã.odenotados por Z(T)
e Zp(r), respectivamente. Z(7-) define um reticulado completo sob a ordem de inclusão
(Ç), e com operadores n e U de ínfimo e supremo, respectivamente.
Se L é a linguagem anotada associada a um PLAG, a. base de .#erbrand BL de -L é
o conjunto de todas as instânciasfechadas de átomos de L sem anotações. Neste caso,
temos duas noções de interpretação:

5.]
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Definição 5.4 t/ma ánferpretação goraz de #erbrand r'ou apenas {nte7pretação) / é um
mzapeamento / : -Bt -.> Z(r).

Uma interp"ração resthta. de Herb«nd (ou r-i-«te."pret"ção)l é u« «ape««e.«to

qualquer / : .Bt -->1 'r 1, ou, equãua/entemente,

&(,)

um mapeamento

da ./:arma / : .Bz, -->

Assim, toda r-interpretação é uma interpretação.
Temos ainda um operador unário «,:l r 1-->1T que constitui o signi6cado da negação,
como no caso original.
Definição

5.5 (Satisfatibilidade)

Sda / uma

nte@retação

e F uma/órmula.

-Então,

l b F (l satisja,z F) é de$nido da seguinte formo,:

1. Se F é um átomo anotado fechado A
''

' «m."te

p e p é uma c-anotação, então / f: .A : p

« p C .r(.4).

2. Se F é um Literal.an,otadofechadoda forma nA

p,

então / l- ---.4 : p se e

3. Se .F é da .»rma (FI A F2), (FI V F2) ou (FI +- F2),

onde Fi,F2 sâo .Mrmulas

somente

se

/

f::

.4

:«.,

p.

fechadas, então:

raJ / F: FI A F2 se e somentese / b -Fi e / 1: F2.
rb) / f: FI V F2 se e somentese / b FI ou / E: F2.
rc) / f:: Fi +- Fe se e somentese / f: Fi ou não é o caso que / F: F2 Í7 F: F2)
4

Se F' é « .M«-Z. /ech«d' (]«)F
/ecAado

t ta/ que / E: Fllt/ul,

, enfã. .r k F ..

onde rir/ul

e ««.e«te « e.ã.te «m te,m.

denota

a suZ)stàtu ção de todas as

ocorrências livres de u por t em Ft. Neste caso, u pode ser tanto uma variável
objeto quanto uma uar áuel anotaciona!, desde que o termo t seja do mesmo tipo
de « (objeto o« -ot«ion.l).

5. Se F é « .M,«.«Z. /ecà'd'

Lodo tem«o fechado t.

(V«)F , então .r b F' .e . ..me«te

-r b Fllt/«l,

p««

6. 1 satisfaz uma fórmula qualquerF se e se'm,entese l satisfaz toda instância fe
Grada de F
Definição

5.6 (r-Satisfatibilidade)

Sda

/ tina

r-interpretação

e F uma /órmuZa

Então, 1 +, F (l satisfaz F) é de$'Rido da. seguinte forma:

1. Se F é um átomo anotado fechadoA
se ' 'amante

se ](.4)

? p.

p e p é uma c-anotação, então / l::=, .4 : p
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Os casos restantes são idênticos aos da de$viição anterior.

O conceito de r-saÉil/atãóã/idadeé definido exatamente como no caso original (definição 4.17), apenas com as restrições de p ser uma c-anotação e u poder ser tanto uma
variável objeto quanto uma variável anotacional.
Os modelos e r-modelos de um PLAG P são estudados a partir de operadores monotõnicos associados, 7b e RP, respectivamente.
. TP(/)(.A)

é o menor ideal de .'- contendo o conjunto

{/(pt,

..., p.)l .A : ./'(pi, ...p.)

+-

Bi : pl A ...-B. : p. é uma instância fechada de uma cláusula em P' (contendo ape-

-s c-a«rações)e .r 1::B: : p: A .. A B. : p.}.

.

R?(.r)(..'i) = U{.f(pi, ...,p«)l..4:/(pi, ...,p«) +- .Bi: piA...B.: p. éumainstância
fechada de uma cláusula em 7) (contendo apenas c-anotações) e / F, .Bi : p: A
/\ on

: /znJ.

Uma interpretação(r-interpretação)é um modelo(r-modelo)de um PLAG 7' se e
somente se TP(.r) $ .r (RP(.r) $ .r).
A grande diferença entre 7}, e -RP é que o primeiro é contínuo e 7b t o coincide com

o ponto-fixo mínimo de 7b, enquanto que R? não possui nenhuma dessas duas propriedades. R? é de6nido analogamente ao operador de consequência imediata associado a
um PLA e, como este, não é contínuo. Porém, um PLA é anotado sobre um reticulado
completo (neste caso, finito) e possui apenas c-anotações. Neste caso, é possível provar
a propriedade acima, mesmo sem a continuidade do operador associado.
Em IKS921, é apresentado um método de prova tipo resolução-SLD correto e completo (para uma certa classe de consultas), onde são usados conceitos e propriedades de
programação em lógica sobre restrições. A afirmação dos autores de que no /aturo ezáste
esperança, de se desenvolver uma, única caracterização para, pragrantação em lógica sobre
restMções, temporal e anotada refiete a sensação de que as lógicas anotadas constituem
um formalismo que pode generalizar ainda mais várias formas de raciocínio dedutivo,
motivando estudo e desenvolvimentodesta área.
Algumas aplicações desta extensão foram apresentadas em IKS92j, como por exemplo
conjuntos de regras quantitativas, programas em lógica multiualorada sobre bi-reticulados,

e ainda algunsfragmentosde lógicastemporais.Além disso, a programaçãoem lógica
anotada generalizadaconstitui ainda um formalismo para sistemas inconsistentes ILL9SI
e outras aplicações continuam sendo desenvolvidas.

5.2

Uma Lógica Para Raciocínio com Inconsistência

Esta lógica foi proposta em IKL921, com o objetivo de refinar o tratamento de inconsistências. A questão é se devemos ou não tirar conclusões a partir de premissas

5.2.

UÀ,IA LOGICA

PARA R.\CIOCINIO COM INCONSISTENCIA
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inconsistentes. Baseado nisto, propôs-se unia teoria onde podemos raciocinar das duas
formas. Afinal, cada caso é um caso: às vezes é interessantecontinuar raciocinando a

partir de uma inconsistência,às vezesnão.
Esta abordagemse torna possívela partir da introduçãode um novo operadorde
negação nas lógicas anotadas - a negação ontológica - e do desenvolvimento dos con-

ceitos relativos às duas negações. A motivação deste estudo não era apenas tratei
inconsistência, mas também trata-la em sistemas não-monotõnicos.
Como base pata esta linguagem de programação, podemos considerar as lógicas
apresentadasno capítulo 2 acrescida do operador de negaçãoforte, que se provou ser
clásSICO.

A lógica apresentada é denominada APC2. O conjunto de valores-verdade associados
constituem um reticulado, r. Neste caso, r contém pelo menos os valores u (verdadeiro),
/ (falso), T (contraditório) e l (desconhecido), onde U{/,u}
= T e T e l são os
elementosmínimo e máximo de r, respectivamente.
Novamente, vale lembrar que r, diferentemente das lógicas multi-valoradas sob)e um

ieticulado, faz parte da própria linguagem, e não apenas da sua interpretação.
A sintaxe do APC difere das lógicas anotadas originais apenas pela introdução de

mais um símbolo de negação, a negação ontológica :;. Neste caso, se .4 : p é um átomo
anotado, as fórmulas (distintas) -..A : p e ::T.4 : p foram posteriormente denominadas
ILHSdC911 Aiper-/àteraZe mega-/alara/, respectivamente.
Na definição apresentada em IKL921, a negação epistêmica = é definida unicamente
para cada r como um isomorfismo entre semi-reticulados possuindo certas propriedades,
como por exemplo a involução. O operador é indutivamente estendido para fórmulas da
maneira usual, tal que no caso base é absorvido pela anotação. Por esta propriedade, a
negação epistêmica funciona como a ontológica para o caso de fórmulas complexas. A
diferença está no tratamento dos átomos.
Em posteriores aplicações desta extensão, r é considerado como um reticulado completo qualquer, e a negaçãoepistêmica não obedece nenhuma propriedade em particular

para o caso de hiper-literais (cf. ILHSdC911). Portanto, = pode ser reduzida a uma
função qualquer sobre 'r. Pela propriedade de absorção, -. se torna aplicável apenas a
átomos anotados.

A definição de satisfatibilidade é análoga, estendida apenas para o caso de fórmulas
com ocorrência da negaçãoontológica. Uma interpretação / é um modelo para a negação
ontológica de uma fórmula F (/ l::: =.F) se e somente se / não for um modelo para -F
(/ F -F). Para um hiper-literal, a satisfatibilidade é definida como no caso original.
Introduzindo a negaçãoontológica, não é mais necessário definir todos os símbolos da
linguagemcomo primitivos. A partir da negação(ontológica)e da conjunção, por exemplo, é possível definir implicação e disjunção. Como consequência, podemos desenvolver
uma linguagem clausal e o respectivo teorema da representação clausal3
zAPC abrevia .4nrzotated P7-edicate CalcuZus.

3cf. Seção 4.2, onde discutimos a impossibilidade de se desenvolver um resultado semelhante para
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Assim, a teoria.original de programação em lógica anotada foi desen't'olvidaa partir
de um subconjunto de uma lógica e íoi estendida em sua totalidade a partir da introdução da negaçãoontológica. Isto vem enriquecer bastante esta teoria, uma vez que o
tratamento dos dois tipos de negaçãoresulta em uma linguagem de programação em
lógica bem mais abrangente.

5.2:1 Inconsistência
A existência das negaçõesontológica e epistêmica nesta lógica nos leva a estudar outros
conceitos, intimamente ligados à noção de negação.
O primeiro deles é a áncorzssfêncàa. Neste trabalho, o conceito de inconsistência
foi sempre tratado no nível epistêmico. Clonsiderandoas anotações como graus de
crença de um agente raciocinador, uma. inconsistência neste nível reflete "informação
inadequada sobre o mundo real". X'modelos
de um programa em .àPC pode ser então
vistos como possíveis estados de crenças deste agente. Segundo IKL921, é justamente a
separação entre realidade e crenças sobre a realidade que nos pernoite tolerar este tipo
de inconsistência (cf. nossa discussão sobre níveis de raciocínio no capítulo 3).
Temos assim dois tipos de inconsistências naturalmente associadas a esta.lógica:
e-inconsistência

(epistêmica)

e o-inconsistência

(ontológica)

.

Um conjunto de fórmulas S é dito e-inconsistentese S f:: .A : I', onde .4 é um
átomo da linguagem. Caso contrário, S é dito e-consistente. Intuitivamente,se S é
e-inconsistente, então existe pelo menos uma crença inconsistente considerando todos
os possíveis estados de crenças do agente raciocinador em questão.
A noção de ordem do reticulado pode ser estendida a interpretações:
/i $ /2 se e somente se /i(.4)

$ /2(.A) para todo átomo .4

A noção de e-inconsistência sugere ainda uma comparação entre modelos
Definição
ánfe7prefação

5.7

Z./ma interpretação

/2 Í72 <T

/iJ

/l é mais r'ou águaZmenfeJ e-consÍsÉente que uma

se e somente

se, sempre

que /i f:: .,4 : T,

então

/2 f= .4 : T,

para todo átomo .4.

O valor-verdadeT pode não ser o único a denotar inconsistência. Considere, por
exemplo, o reticulado SEVEN (figura 1.3), onde o valor-verdade dT denota uma con-

cZusâo "de/aula"inconsistente. Portanto, se A é o conjunto de valores-verdadeque
representam inconsistência,o conceito de comparação de modelos introduzido acima
pode ser estendidoa partir da definição 5.7, considerando-setodos os elementosde A,
e não apenas o valor-verdade T
Por outro lado, um conjunto de fórmulas S é dito o-inconsistentese não existem
modelos para S. Neste caso, a noção de inconsistência é semelhante à da lógica clássica.
a programação en] lógica allotada original

5.2.

UNIALOGICA PARA RACIOCÍNIO CON.lINCONSISTENCIA

Exemplo

5.1 (IKL921)

S©a S = {cboue

: u, c/l.oue : /

V

/et'e.guarda.chuva
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: u}.

O co'«i-to S t.« dois «od.los «i«im«is 1* e l, (de «o«do c'm « «-.çã. de o«d'm
de.finadaacima):

1. 1\(chove) = u e it Çleue.guarda.chuva) = u

2. -r:(cho«) - T e .r,(Z«e.gu«d«.chu««)
Intuitivamente, o primeiro modelo é mais natural: leve um guarda-chuvaquando
estiver chovendo.
O q'uegostaríarrtos de ilt girar, porém\, é qle n,ão existe ulllo, relcLção entre made\os
minimais e modelosmais e-consistentes. Um modelominimal pode Ttãoser e-consistente
e uzce-persa.

5.2.2 Implicação
Outro conceito diretamente ligado à negação é a implicação. Novamente, para cada
negação, temos uma noção distinta de implicação: a implicação epistêmica e a implicação
ontológica.
Na apresentação original das lógicas anotadas, a negação é epistêmica, porém a implicação é ontológica. De fato, na definição de satisfatibilidade, se / é uma interpretação,
temos:

-r f:::.Ft -+ F2 sse/ F: -FI ou / f:: F2
Em termos da negação ontológica, temos agora a equivalência
.Fi --> F2 = =Fi

V Fe

A implicação epistêmica ''> é definida analogamente
Fi69,

F2 = 'FiV

F2

A diferença fundamental entre os dois tipos de implicação está na propagação da
inconsistência. Considere o seguinte exemplo:
Exemplo 5.2 (IKL921) Sda Si = {B : u, .4 : u +- .B : u}. Claramente, St f:: ..'i : t;.
Z). /"to, me.«.o p«« «. made/o .r de S: t«Z q- .r(B) = T, temos q«. .r f:: .'i: ".
Sqa

S2 ::

considerar

{.B

: u,

um Hoje/o

.4 : u -:ev .É3 : u}.

.Neste

caso,

/ de S2 taZ que .r(.B) = T e /(.A)

tenrzos que S2 l?4: .A : u.

Z?esta

= -L

Assim, a implicação ontológica nos permite tirar conclusões a partir de crenças

inconsistentes,ao contrário da implicação epistêmica, que não deduz nada de crenças
inconsistentes ou de premissas que possam vir a ser inconsistentes.
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Porém, a definiçãonatural de implicação epistêmica não traduz o conceito de um

mundo possíx,el canónico" . Ou seja. uma interpretação onde p e q são desconhecidos
(têm

valor-verdade

1)

não

é um

modelo

para

p

: u <N

q : /:

quando

este

seria

o

mundo possíve[ mais natural associado a esta imp]icação. Para que ''» corresponda a
esta interpretação intuitiva de implicação, sua definição pode ser estendida da. seguinte
forma
FIA9pF2

= 'Fiv:iFIV

F2

Temos ainda outros conceitos de modas ponens e cozzsequêncãa
semântica associados
às noções de implicação.
Da implicação ontológica, por exemplo, definimos o operador f:: e a regra de modus
ponens usuais.
A partir da implicaçãoepistêmica, estes conceitossão um pouco diferenciados. A
corzsequéncia semântica episfêmÍca, denotado por k, pode ser definida simplesmente

como 1::=restrito aos modelosmais e-consistentesem questão. Já a regra de modus
ponens se torna um pouco limitada em relação a esta implicação, o que já era de se
esperar, uma vez que "> não propaga inconsistências.
Considere, por exemplo, a seguinte situação:

Exemp[o 5.3 (]KL92]) Temosque{p : P,P
p,p : À -->q : P} f:: q
Porém,

se H ? À, então {p : p,p

13 se e somente se

: À N> q : /3} @ q : # se e somente

se p ?

U{À, -., À}. .VotequeU{À, '"' À} é o menor grau de crençaãrzconsÍsÉenZe
maior owigual
a, }. em relação à ordem do reticulado em questão.

5.2.3

Raciocínio Não-Monotânico e Crenças Inconsistentes

Em IKL921 é apresentada uma série de exemplos característicos do raciocínio nãomonotõnico, ilustrando a teoria desenvolvida.

Aqui, apresentamos
um fragmentode um dessesexemplos,que acreditamosser

suficiente para esclarecer uma das idéias centrais da extensão apresentada.

Exemplo 5.4 C'onsádereo seguinte programa em .4PC' sobre o retãculado S.BVEN é$
aura 1.3):

]. uoa(X) : du +-- aue(X)

du

2. «o«(X) dl e- piviguim(X)

du

3. uoa(X) : / <' pinguím(X) t
,g. aue(t.«eety): u

3.3. OUTRASEXTENSOES
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Podemosentão co'n,aluir,Tetaregra,1, que
«oa(t«,«íy)

Posteriormente,

: d«

adido'Ramos

pãnguím(t«-eety)

o, seg'pinte ivLformação sobre TweetU

: «

Pelas regras 2 e 3 podeTitosconcluir que
«o-Çt«eetU)

. j,

uma 'uez que df '$ j e du 'É f no reticul,üdo evri questão.

Se considerarmos que posteriores observações sobre Q classi$cação de TweetUTios

Zeuarn a concZuãr que.

pÍnguÍm(t.«..tg/)

: T,

não 'podemos mais deduzir

que 'uoaÇt\oeetU) . f.

Isto porque, Teta regrct 3, niio podemos

tirar conclusõesQpartir de pre7ítissas
inconsistentes.Das regrasl e 2 LeTRas
que:
tida(tweetu)

: dT

Assim, se Tloeety pode ser ou não um pingiiim, ete também pode ou não voar, e portanto
não podemos con,aluir efetiuamente que el,enão uoo, (ou seja, que uoa,ÇtueetU) . f).

5.3

Outras Extensões

Várias extensõesda programação em lógica anotada vêm sendo propostas continuamen+o' xrn'';ar'naa a., .'~,..]'*;,...Ã,,.
Hn +n'-.;..
;4 nv;o nn+no n.. .;n']a N.n...];...Ã.o
.n-,n]xr.n,]n
ub. Y'blluyvbo
vu x,vnl'ixncl'rv\,o ub bb--'l lao Jcb b'uout,Aludo) uu aiuua b ll lculz'ayvço
çllYvl Yçlluu
relações com outros sistemas lógicos.
Em IThi9SI, o autor apresenta uma outra extensão e suas relações com formalismos
para raciocínio não-monotõnico. Em especial, faz um paralelo com a teoria apresentada
na seção 5.2, mostrando ainda que a implicação definida neste novo sistema não é nem
ontológica nem epistêmica.

Outra extensãofoi desenvolvida
em INS891para implementaruma formade ra-

ciocínio probabilista, onde é possível anotar conjunções e disjunções.
Citamos estas extensões aqui apenas para dar um exemplo da produtividade associada a estas lógicas. O objetivo deste trabalho não é apresentar todas as pesquisase
todos os resultados na área - se é que isto seria possível aqui -, mas sim situar as lógicas

anotadasdentro de um contextode aplicações,ressaltandoa sua importânciapara a
IA. O fato de que existem várias linhas de desenx,olvimentonesta área vem confirmar
a idéia de que as lógicas anotadas são realmente um formalismo bastante poderoso no
canapodo raciocínio dedutivo e representação de conhecimento.
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Capítulo 6
Aplicações
Um dos pontos centrais deste trabalho é avaliar a importância das lógicas anotadas para
a Inteligência Artificial. Já vimos que tais lógicas constituem um formalismo para tratar
inconsistências (cf. capítulo 2), e também investigamos sua capacidade de caracterizar
adequadamente o raciocínio com argumentos (cf. capítulo 3).
Estas aplicações já são suficientemente importantes para fazer com que estas lógicas
sejam de grande interesse(e utilidade) para pesquisadoresna área de raciocínio dedutivo. Porém, as lógicas anotadas parecem ser um formalismo suficientementeforte para
caracterizam e generalizar várias formas de raciocínio em IA.

Neste capítulo, nos dedicamosao estudo de algumasaplicaçõesdas lógicas ano-

tadas no campoda IA. Para isso, especificamos
várias instânciasdas lógicasanotadas como PLA's, apresentandoalguns exemplosque podem ser desenvolvidosno

meta-interpretador apresentado. Dentre estas instâncias, podemos citar lógicas multivaloradas, lógicas paraconsistentes e a própria lógica clássica.
Uma outra abordagem que adotaremos neste estudo é a especificação do significado
da negação fraca, analisando casos especiais da linguagem quando o operador -' goza
de certas propriedades.

6.1

A Negação T e o Operador «.,

Como vimos em capítulos anteriores, o conectivo de negaçãofraca = é absorvido por
seu significado '-» no caso de hiper-literais, onde «':l 1-1-->r l é um operador qualquer
na definição da linguagem -Lr

Nesta seção, investigamos o comportamento da linguagem sob vários aspectos quando este operador possui certas propriedades. Dentre estes aspectos, podemos citar, por
exemplo, o poder de expressividade da linguagem ICdS961.
Nas próximas seções, consideramos três abordagens ao especificarmos algumas propriedades do operador --
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1. A primeira abordagem diz respeito às características da aplicação do operador a

um elementode r

2. Na segunda,discutimos a manutenção (ou não) da ordem quando aplicamos o
operador a dois elementosde r
3. E, por último, definimosr como um tipo especial de reticulado e investigamos
algumas características e propriedades do operador «' associado.

6.1.1

Propriedades Clássicas e Intuicionistas

Aqui investigamos algumas consequências de se especificar o operador -., com certas
características em relação à aplicação a um elemento de r

Se pensarmosna negaçãoem um sistema lógico, esta é geralmenteum operador

unário

obedecendo

algumas

propriedades.

O operador

-., constitui,

na. verdade,

o sãg-

ni$cado da negaçãoem uma lógica anotada, porém sem nenhumapropriedadepré-

estabelecida.
Desta forma, nos parece razoável especificar algumas propriedades para '-, baseados
nas propriedades de operadores de negação de outros sistemas lógicos.
Se pensarmos no operador de negação = do sistema clássico, a primeira propriedade
que exploramos

é a ànuoZução.

Definição 6.1 Um operador # : S --> S é dito ánuoZutáuose e somente se # +z = z para
todo z evn S.
Assim,

se -. é um operador

involutivo,

-a'- p = p para todo p em l r l.

Intuitivamente, a aplicação consecutiva de duas negações a um hiper-literal da lin
guagem não altera a crença (o conhecimento) associada à sentença. De fato,
==,4 : P = Á :-,-- P = .4 : P
Ou seja, se aplicarmos duas vezes consecutivas o operador -- sobre r, a ordem

relativa dos elementosdo reticulado não se altera. tm exemplo é o operador associado
ao reticulado
Neste

caso,

FOURi

(figura 1.2).

conseguimos

derivar

o seguinte

resultado

para

Lema 6.1 Se «.,:l r 1-->11- é um operador inuoZutãuo,erztão
7. -.k.,4 : p +-> .4 : p, k par;
2. nk.A : p +-> --.4 : p, k limpar.
lcf. capítulos anteriores

a linguagem

.La'-:

6.]
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Se considerarmos o operador de negação intuicionista, este diverge do clássico em
vários sentidos. Em um sisten)a lógico intuicionista, poi exemplo, o princlblo do J?o
ezc/uídonão é válido, bem como a equivalência F +->=---F'. .X equivalênciasó é válida
em uma direção: .F --> =--F jdC771.
Assim,

um operador

$ intuicionista

não é in'rolutivo,

mas tem a seguinte carac-

terística IFit91j:

Portanto, se o operador«' tem a propriedadep $«"v p, para todo p em l r 1,pode

ser caracterizado como intuicionista.

O que isso quer dizer intuitivamente? Um hiper-literalA : p é válido se o valor-

verdade de .4 for pelo menos p. A fórmula negada duas vezes será válida se o valorverdade de .4 for pelo menos -,«' p. Pela propriedade intuicionista de «.,, p $-'«' p.
Assim, a cada duas aplicaçõesconsecutivas de -., a afirmação a respeito de Á é feita
com maior (ou igual) forçamou seja, a crença de um agenteassociada a .A não diminui.
Assim, derivamos o seguinte resultado:

Lema 6.2 Se «':l 1-1-->1
r é um operadorãntucionásta,enlâo

-t+k'.4 : p -->nk.A : p, k' par, A ? 0.
Podemos ainda analisar o caso oposto. Ou seja, «., é um operador tal que «.'- p $ p.
Intuitivamente, aplicando o operador = duas vezes consecutivas, a afirmação a respeito
de .4 é feita com menos (ou igual) loiça. Se negarmos muitas (um número par de) vezes,
podemos chegar na seguinte afirmação:

..4: 1,
que é sempre válida e quer dizer apenas que não sabemosnada sobre ..'i. Cada dupla aplicação simplesmente não acrescenta nenhum novo conhecimento ao sistema em
relação a .4. De fato, desta propriedade derivamos o resultado abaixo.

Lema 6.3 Se «':l 'r 1-->1
r é um operadorta/ gue«'«' p 5; p, para todop C r 1, ent(io
..4 : p --> --k.A : p, k par.

Podemos ge'r\eratizarum pouco mais este resultado, obtendo

-.k,4 : p -+ --t+k',4: p, k' par, k ? 0.
Vale ressaltar que, em todos os casos anteriores, nada podemos afirmei sobre uma
única aplicação (ou um número ímpar de aplicações) do operador «' a um elemento de
r. Neste caso, N pode ser estritamente (ou não) crescenteou decrescente, característica
que independe deste tipo de propriedade.
Podemos ainda considerar «., como sendo um operadorconstante. Ou seja, para todo
p em l r l v p = À, ondeÀ é um elementoespecíficode l r l.
Considere, por exemplo,o caso especial onde À = 1. Assim,
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-P.-

AXX
PTXIXTía
A rílFq
vÁ L \=/ q-r UbJ

Á

l

Intuitiç'amente, negando um hipei-literal .4 : /z da linguagem, não teremos mais
nenhumainformaçã.oa respeito de A. De fato,
--.Á : H = ,4 : 1
que é sempre válido. Disto segue o resultado abaixo

Lema 6.4 Se-,:lrl--> r étaZque--,H=lparatodop

em lr 1, então

=k.4 : p, k 2 1.
Se -J é um operador constante qualquer, podemos generalizar o lema acima da se
guinte forma:

Lema 6.5 Seja À um elementode 1- . Se «.:l r 1-+ r
p em l r 1, então.

é taJ que -a H.= À para todo

--k,4: /zH .4 : À, A ? l.
Uma outra classe de funções unárias pode ser particularizada pala o caso de reticu
lados completos e definida da seguinte forma:
Definição

6.2

Uma /unção

/ de um retãcu/ado corno/eZo a um retãcu/ado

data esfráfa se e somente se ./'(1) = 1

compZelo é

A interpretaçãointuitiva neste caso é bem natural. Se «' é um opera-dorestrito e
se considerarmosum fato sobre o qual não temos nenhuma informação, a sua negação
também não acrescentaria nenhuma nova informação ao sistema (ao agente). Assim,
-..4

: .L = .4 : .L

Em IBS88j, encontramos a seguinte observação
Teorema 6.1 Seja 7) é um P.L..'! sobre r, onde r tem rezo merzos dois e/enzentos,e
seja 'u 'ü'm,a fu'nção estrita.

Então

existe 'ü'm PLA 'P' sobre T, tal que

.Z. Se,4 pertence
à /ánguagem
deP, entãoTP t u f:: .4
«,

b

.4

: p;

2. 'P' é paraconsistent#
ZExtensão da noção de paraconsistência (definição 2.10)

p se e somerzte se TP, I'

6.]
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Neste trabalho, apresentamos unia pequena extensão do resultado acima. Clonsidele
a classe de funções unárias ./ de um reticulado completo a un reticulado completo que
associam pelo menos um elemento a ele mesmo. Ou seja, /(p) = p para algum elemento
p do reticulado.
Lema 6.6 Seja P é um PZ,.4 sobre r, onde T [em pe/o menos dois elementos, e sda «'
uma função corno de$nidü acima. Então e isto um PLA 'P' sobre T, tal que

.7.Se .4 pertence
â / nguagem
deP. entãoZb t w k .4 p se e somentese TP, t
«,

k

.4

: p;

2. 'P' é paraconsi,stente
Z)emonstração. De acordo com a noção introduzida na seção 2.4, um
programa 7' é paraconsistente se for simultaneamente inconsistente e nãotrivial.

Peladefinição
de-', existeH em r l tal que«. p = p. Assim,para

todo átomo ,4 em B?, Zb t w f:: .4 : p e 7P t w f: n,4 : p. Portanto, P é

inconsistente (de acordo com a definição 2.9).

Se 7) é não-trivial (de acordo com a definicao2.8), considereP' como

sendoo próprioprograma7). Caso contrário,seja P' o programaPU

{q : 1 +--}, onde q é um símbolo de predicado 0-ário que não pertence à
linguagemde P. Neste caso, Zb, t u F: q : À, ondeÀ # l é um elementode
r 1. Assim, P" é não-trivia], e portanto é paraconsistente.
[]
Todo PLA sobre r tal que -- é definida como acima pode ser consideradoum programa paraconsistente. De fato, pala todo PLA P' desta forma, existe um PLA P"
paraconsistentecujo significado é o mesmo de P

6.1.2

Monotonicidade e Antitonicidade

Outras características que podemos explorar a respeito do operador «., são as de menu
tenção (ou não) da ordem quando aplicado a elementosque são relacionados em r
Considere, por exemplo, a monotonicidade:
Definição 6.3 Z)àzemos que um operador unáráo # é monotóníca em relação â uma
arde'm 'É se, para quaisquer elementos 1. U do domínio, se = '$ 'y então +x $ %'y.

Se -' é um operador monotõnico, então a intuição por trás da aplicação de «' é de
que a negação não altera o conhecimento que temos do sistema. Neste caso, a aplicação
de «., sobre r não altera a ordem relati ç'ados elementosdo reticulado.
Temos assim o seguinteresultado:
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Lema 6.7 .Se--,
nk..4

r 1-->11- 1 é um operador

: H -->

-t.4

: À,

H

?

À,

A

?

rnonoÉónáco,

A PT
Tr] A a(IPq
XIX \./ a L \5/ \./ UbJ

&XX

enÉâo

0

Por exemplo, o operador -.., associado ao reticulado FOUR é monotõnico
Podemos considerar ainda uma outra propriedade:
Definição

6.4 Z)àzerrzosque um operador uzzárão+ é antãfónÍco em re/anão ã uma or-

dem teq se, 'para quctisquer

el,eme'Rios

=, y do dovnínio,

se = $ 'y e'ntão +U '$ +x.

Neste caso, o operador --, aplicado sobre r simplesmenteinverte a ordem relativa
dos elementosdo reticulado. Se considerássemos que a ordem definida em 1-representa
verdade, e não conAecàmento, esta propriedade seria intuitivamente clara: a negação
inverte a noção de verdade.
Lema 6.8 Se «,:l a'-1-->1T l é um operador antátónàco, então
1. --k.,4 : p --> =t.A : À, /z ? À, k par.

2. =kÁ : p -->-t.4 : À, À ? p, A ímpar
Considere o reticulado FOUR e o operador -.' definido da seguinte forma
-,' 1 :: T
«,'T = l

-'j«'''u

j
::

u.

Neste caso, «,' é antitõnico.
E claro que existem operadores não-monotõnicosque não são antitõnicos, e viceversa. Por exemplo, se r $ g/,a aplicação de -., poderia resultar que -' z 5;«' y, ou
-, z 2v g, ou ainda que «' z e -. y não são comparáveis. Nestes casos, não conseguimos
estabelecer nenhum resultado para a relação entre a negação = e o operador «', além
daquela fornecida pela própria definição.

6.1.3 Bi-reticulados
As noções introduzidas na seção anterior serão úteis pala a definição dos conceitos envolvidos nesta seção. Aqui, consideramos «' como sendo o operador de negação associado
a r, quando este é um bi-reticulado.
Os bi-reticulados foram introduzido por M. Ginsberg (cf. IFit911) como famílias de
valores-verdadeque permitem tratar, por exemplo. informações incompletas ou coníiitantes. O reticulado FOLK constitui o mais simples dos bi-ieticulados.
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Posteriormente, propôs-se uma semântica declarativa para programas em lógica sobre

um bi-reticuladode valores-verdadeIFit011. Para tanto, introduziu-sea noção de bárefácuZadosentre/alados,um pouco mais restrita do que a origina], na qual nos baseamos
nesta seção e que apresentamos brevemente a seguirá
Definição 6.5 (Bi-reticulado
Entrelaçado)
t/m Z)à-ret curado entrelaçado é um con
àuT\to S com dncbs arde'n,s parciais Ç:k e Çt tais que:
1. Cada uma, düs ordens Sh e Çt de$'ne S como sendo um reticutado

compl,eto

2. Os operadoresde ín$vno e sul)reino para cada ordem parcial são monotõnicos em
rpl
n r n n n nai+v'nnrd pvn
l uvwyFwv w v WVI w u l wuBluB

A segunda condição é a que restringe o bi-reticulado, definindo-o como entre/alado.
A ordem $k é definida na direção que representa {rdormação ou conhecimento,

enquanto

que $t é definida

na direção

que representa

uerdade4

Em um bi-reticulado 1- =<1 1- , Sk, $t>, temos pelo menos quatro elementos:
+ l e T são, respectivamente, os elementos mínimo e máximo de r sob a ordem Sk
e / e u são, respectivamente, os elementos mínimo e máximo de r sob a ordem St

Um bi-reticulado pode ter um operador de negaçãoassociado, definido da seguinte
forma:
Definição

6.6 Urra bi-retãculado emITe/aGUdo S tem um operador de negação /Faca se

existeum mapeame'rito
N. S --+ S tat que:
/

2.

Se

=

<k

U,

ent(LO

Se

=

'St

y,

então

'"'

N

=

'Ç:kN

U '$t'"'

'y}

x

Note que estas noções são as mesmas definidas na seção anterior. Neste caso, «., é

monotânicoem relaçãoa Sk e antitânicoem relaçãoa St. A intuiçãoé a mesmajá

discutida anteriormente.
Porém, no caso das lógicas anotadas, trabalhamos com reticulados, e portanto com
apenas uma ordem. Se tomarmos alguns dos ieticulados das seções anteriores, como
por exemplo os (bi-)reticulados FOUR e SEVEN (figuras 1.2 e 1.3), é fácil verificar que
a ordem considerada é a de conÀecàmentolou seja, $i;. Portanto, se «., assume o papel

do operadorde negaçãoem um bi-reticulado, ele é monotõnicoem relação à ordem
considerada pela lógica anotada. Portanto, vale o resultado apresentado no lema 6.7.

A título de ilustração,as figuras 6.1 e 6.2 mostram as duas ordens existentesnos
(bi-)reticulados FOUR e SEVEI'{. respectivamente.
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Figura 6.1: O Bi-reticuladoFOUR

Figura

O Bi-reticuladoSE\rEN
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Podemos definir mais um operador unário em um bi-reticulado entrelaçado

Definição 6.7 Um Z)à-retãcu/ado
entre/içado S tem um operadorde c07zdaçãose ezãste
um mapearltento

:S

+ S tal que:

1. Se l 'Sh U, eTttão

]J 'Sk --=;

2.

= Çt

Se s 'Çt U, então

U;

3.

Se o operador «' for associado ao operador de conflaçãode um bi-reticulado, ele terá
então duas propriedades: antitonicidade (pois consideramosa ordem Sk) e involução.
Portanto, os resultados apresentados nos lemas 6.8 e 6.1 são válidos para '-, prevalecendo assim o resultado relativo à involução, que é mais forte em relação à antitonicidade.
Outras características podem ser associadas aos elementosde um bi-reticulado pelo
operador de confiação.

Definição 6.8 Em um bá-retãcu/ado
entrelaçado
S comcardação,para todoz emS,
1. z é e=ato se z :: --=;
2.

=

é consãste7tte

se

=

<-k

=;

Assim, se existir algum elemento exato em a-, podemos derivar o resultado apresentado no lema 6.6.
Quanto à característica de consistência, só podemos derivar algum resultado se todos

os elementosdo reticuladoforem consistentes. Senão, não há como estabelecerum
comportamento padrão.
Se todos os elementosde r forem consistentes, temosem particular que
r Éx; -,

z

$k-,-,

z

Este é um resultadoum pouco mais forte do que o intuicionismo,uma vez que não é
necessário aplicar duas vezes para obter um certo comportamento do operador. Intuitivamente, a cada aplicação de «' a um átomo anotado .A, a a crença (o conhecimento)
associada a ,4 não diminui. Podemos derivar o seguinteresultado, semelhante ao lema
6.2

Lema 6.9 Se «,:l 1-1-+ 1- é ta/ que todos os elementosde r sâo consistentesem
relação a «.,, então:

-.k.4: p -->=t'.4 : /z,k' $ k
SSeria necessário no mínimo um capítulo inteiro pala falarmos sobre bi-reticulados e suas aplicações.
Faremos aqui uma breve apresentação, envolvendo os conceitos mais importantes. Ver IFit011 para uma

leitura mais detalhada.
4A ordem Sk abrevia A7iowZedge
e Sr abrevia trtit/z.
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6.2

Instâncias da Lógica Anotada

Após investigar alguns resultados deconentes da especificação do operador --,, nesta
seção investigamos as aplicações decorrentes da especificaçãodo próprio reticulado r
Em geral, seguiremosum certo padrão em cada apresentação: definimos brevemente
o formalismo original e depois definimos o mesmo formalismo como uma instância das
lógicasanotadaslpor último, ilustramos esta especificaçãocom exemplosde programas
que podem ser desenvolvidos no meta-interpretador apresentado.

6.2.1

Programação Paraconsistente

Nada mais natural do que apresentar em primeiro lugar um formalismo que constitui
uma das principais motivaçõesdo desen'tol't'imento
das lógicas anotadas.
As noções de paiaconsistência e de programa paraconsistenteforam introduzidas anteriormente neste trabalho5, já como um caso particular das lógicas anotadas. Portanto,
nesta seção apresentaremos apenas alguns exemplos.
Exemplo

6.1 C'onsãdere urra sistema reZaÉáuo ao ànuestàmenfo em terras, representado

pelo seguinte PLA sobre o reticulado FOUR:
(1) compra(X)

ponto.turístico(X):v

(2) compra(X)

tem.petróleo(X)

(3) compra(X)

possa.vens.problemas(X):v

:v

(4)

possíveis.problemas

(X)

proximo.urina.nuc].ear(X):v

(5)

possíveis.problemas

(X)

terra.disputada(X):v

(6)

tem.petroleo(mossoro)

:v

(7) terra.di.sputada(mossoro)
(8) ponto.turístico(icapui):v
O sistema acima nos diz que vale a pena comprar terras em uma região turística
ou petrolífera. Ao contrário, não vale a pena investir em regiões envolvendo contitos
de terras ou próximas a usinas nucleares. O programa nos diz ainda que a região de
Mossoró tem petróleo, mas é bastante disputada, enquanto lcapuí é uma região turística
que não apresenta problemas.
Este programa contém informações inconsistentes, pois
Scf Serões 2 4 e 6 ] ]

6.2.
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compra(mossoro):v

tem..petroleo
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compra(X):v

(mossoro)

:v

tem..petroleo

t:em..petroleo

(X)

:v

(mossoro)

:v

n
Figura 6.3: Refutação-SLDa de compra(mossoro) :v em relaçãoao exemplo6.1
compra(mossoro):f

possíveis.problemas(mossoro):v

t:erra

compra(X):f

possivei.s

problemas

posei.vens.problemas(X)

fada(mossoro):v

(X) :v

:v

terra

Cada(X):v

terra

fada(mossoro)

n
Figura 6.4: Refutação-SLDa de compra(mossoro) :f em relação ao exemplo6.1

l Das cláusulas 2 e 6, temos que compra(mossoro) :v
2. Das cláusulas 3, 5 e 7, temos que compra(mossoro) :f
Sabemos assim que existem prós e contras ao investir em terras na região de Mossoró.
Já em lcapuí, a compra de Leiras é uma boa idéia.
Em ILHSdC911, é apresentado um exemplo baseado em uma variação do reticulado

SEVEN, cuja ordem é definida pela figura 6.5.
Os valores-'herdade

máximo (1') e mínimo

(1)

indicam, respectivamente,

dnconsds-

tente e desconhecido. Os valores / e u indicam /a/se e uerdadeáro,enquanto pu e p/
podem ser informalmente descritos como é prouáueJ gue sda uerdadeároe é prouáue/
gue sda /a/se, respectivamente.

Intuitivamente,

o valor-verdade

m&mz ("meio

a meio'' )

ind\ca que a probabilidade de ser verdadeiro é igual à probabilidadede ser falso.
Baseados na intuição por trás desta ordem, podemos definir um operador de negação
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Figura 6.5: Uma \''armação do Reticulado SEVEN
-, da seguinte forma:

'- (t,) = /, «' (.f) = u, «., (pu) = p/,

demais valores são associados a eles mesmos.
Exemplo

'"» (p/)

= pu, enquanto

os

6.2 C'onsãdereurna pequena base de con/zecãmentoem um hospàta/, Guio obje-

tivo é diagnosticar

três doenças d\, d2 e da. Para construir o sisteTitcl, jor m co'nsultüdos

dois especialistas. O primeiro diz que:

1. Se um paciente apresenta o sintowta sl e hão a'preseTttao sintoma sl, e'ratãoé
provável que ele esteja com a doençct da.

2. .E 27rzprouaue/
que u77zpaciente apresente sz77zu/[anea77zente
as doenças di e d3.
O seguTtdo es'pedia\isto a$rwla

q'üe:

1. Se um pacientenão al)rebentao sivttomas2 e apresentao sintoTri.a
ss, entãoa
probabilidade deste T)aciente estar com a doença d2 é de 50%.

2. Se um paciente apresenta o sintoma s4, então é orou(íuelque ele este:ja com a
doença di.

PLA
g
.4ssÍm, o sistema pode ser escrito pe/o s zalti.Tii,e
2

(1) d2(X) :PV :- sl(X):v & s2(X):f
(2)

dl-(X)

:Pf

: - d3(X)

:PV

!NSTANCIASDALOGICA ANOTADA
d2 ( carlos

sl(cara-os)

d2 (X) :pv

) : pv

:v

&

s2(cáries)

:-

:f

s2 ( carlos
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sl(X)

:v & s2 (x) ;f

sl(carlos}

) :f

:v

s2 ( carlos

) : f

n
Figura 6.6: Refutação-SLDa

(3)

d3(X)

:Pf

(4)

d2(X):m&m :-

(5)

dl(X)

:PV

:-

:-

dl(X)

:pv em relação ao exemplo 6.2

:PV

s2(X):f
s4(X)

de d2(carlos)

& s3(X):v

:v

remos ainda.os resultados dos examesde uvn paciente, Curtos

(6) sl (carlos)
(7) s2(carlos)
(8) s3(carlos)
(9) s4(carlos)
Este programa contém informações inconsistentes, pois
1. Das cláusulas 1, 6 e 7, temos que d2(cardos) :pv.
2.

Das

cláusulas

4, 7 e 8, temos

que

d2(carlos)

:m&m.

Este resultado registra que os especialistas consultados não concordam em relação
ao diagnóstico de d2. Ao contrário, sabemos que é improvável que Carlos esteja com a

doença d3.
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d2 ( carlos

) : müm

s2 ( carlos

) :f

d2 (X ) : m&m

& s3 ( cardos

) :v

s3 ( carlos

s2 (x) :f

A PT .TC A'-5'vuu
nnRq

& s3 (x) :v

s2 (carlos)

) :v

s3 ( carlos

)

D
Figura 6.7: Refutação-SLDa de d2(cardos) :m&mem relação ao exemplo 6.2

Em relação ao tratamento de inconsistências através das lógicas anotadas, gostaríamos de ressaltar alguns pontos. A inconsistência associada a um átomo em um
PLA não nos permite, como no caso clássico, deduzir um resultado qualquer. Como nos
exemplos acima, temos valores inconsistentes associados aos átomos compra(mossoro) e
d2(carlos), mas não podemos deduzir compra(icapui.) :f ou d3(carlos) :pv. Porém,
em relação ao átomo inconsistente, podemos associar qualquer valor-verdade. Assim,
deduzimos, por exemplo

d2(carlos):pf
d2 (cardos)

:v

onde a anotação pode ser qualquer valor-verdade de reticulado. Por esta característica,

as lógicasanotadas (e as lógicasparaconsistentesem geral) são tambémchamadasde
Lógicas localmente inconsistentes.

Outro ponto que gostaríamos de enfatizar é de que informações inconsistentes podem
estar presente nos vários tipos de formalismos para representação de conhecimento,como por exemplo nas lógicas clássica, "default" 6, ou ainda para raciocínio sobre evidência.
A presença de inconsistência na programação em lógica usual foi tratada nesta seção.
Eventuais inconsistências presentes nas aplicações abaixo serão tratadas da mesma forma, uma vez que estes exemplos constituem casos particulares da programação em lógica
anotada.
6,f qa,.ã l R 9 2

6.2.
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Programação em Lógica Usual

Como vimos na seção anterior, a lógica anotada trata de forma mais adequada inconsistências que possam surgir na programação em lógica usualz. Desta forma, é razoável
pensar que também é possível especificar programas em lógica usual como PLA's, mesmo quando não há necessidade de tratar inconsistências.
Exemplo

6.3

0 PL.A

abaãzo d(q/ine a/gamas

noções

de arãtmétàca,

que poderiam

cZa

rürT\ente ser esT)eci$cadas por um progra.rn\a. eln lógica. usual,.

nunero.natural(0):v
numero.natura].

nai.s(0,X,X):v
mais

numero.natura].(X):v

(s (X) ) : v

numero.natural

(X) : v

mais(X,Y,Z):v

(s (X) ,Y , s (Z) ) :v

Vamos analisar agora o seguinte exemplo
Exemplo

6.4 C'onsãdere o programa em /ógáca usual

estudante.nao.casado(X)
e studant

e ( carlos

estudante

(X)

& \+

casado

(X)

)

O PLA correspaTtdenteao progravna ac'ima é naturalmente dejinãdo como
estudante.nao.casado

estudante

(carlos)

(X) : v

estudante

(X) : v & casado

(X) : f

:v

No primeiro programa, podemos deduzir que estudante-nao-casado (carlos) , pois
sabemos que Cardos é um estudante e não conseguimos provar que Carlos é casado.
No PLA, ao contrário, não conseguimos deduzir que estudante.nao-casado(carlos)
De fato, nao conseguimosprovar nem que Cardos é casado, nem que Carlos não é casados
este é um fato desconhecido. Portanto, a negação clássica só é traduzida fielmente para
a negação epistêmica da lógica anotada nos casos onde é possível especificar também os
fatos negativosassociados,não apenas adotando a hipótesede mundo fechado.
zcf. Seção 4.1 e IApt901
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6.2.3

Raciocínio sobre Evidência

No raciocínio sobre evidência, dois favores são associados a cada átomo .A da linguagem,
que podem ser interpretados como euàdêrzcãaa /apor de .A e euídêncãa contra .A. Cada
um destes fatores está no intervalo lO, ll.
Programas em lógica sobre evidência (PLE's) foram introduzidos em ISub87bl. Intuitivamente, a motivação para a definição desta classe de programas reside na importância
de euádêrzcíase ezperãêrzcãasanteriores para o processo de raciocínio e para a tomada
de decisões.

A linguagemapresentadaem ISub87blé a própria linguagemde primeira ordem

anotada restrita a um reticulado 'r específico. Se .4 é um átomo e pt, p2 C 10,11,então
''l : lpi, p21é um átomo anotado. Assim, a anotação representa os favores de evidência a
/suor e corzfraassociados a cada átomo. Note que tais fatores independem um do outro.
Uma cláusula sobre evidência é então uma fórmula da forma
.4 + = .Ai /\ ... A .4.,

onde .4,.4i, ...,.Á. são átomos anotados. Um PLE é um conjunto finito de cláusulas
sobre evidência.
Desta forma, r é o reticuladocompleto< 10,11x lO,ll, .$>, onde $ é definidada
seguinte forma:

lpi, p21$ 1ui,p21se e somente se pi 5; pi e p2 $ z,2
O operador

-u: 10, 11 x 10, 11 --> 10, 11 x 10, 11 que ccnsitui

ser definido como abaixo:

o significado

da negação pode

- lp:,p,l - ip,,p:l
Intuitivamente,

os 10, 11 e j1, 01 correspondem

aos valores-verdade

clássicos /aZso e uer-

dadeãro, respectivamente. Os elementosmínimo e máximo de r são 10,01e jl, ll.

Como já foi dito antes, as anotaçõesrepresentamo grau de evidência a favor e
contra um determinado fato. Intuitivamente, o átomo .4 : lpi, p21pode ser lido como
' us evidências a, favor de A são de pelo melros p,\, enquanto as evidências contra A são

de Feto 'menos »;'

O reticulado em questão é completo, porém infinito. Para aplicações práticas (por
exemplo, para podermos usar o meta-interpretador), basta considerarmos subconjuntos
finitos Si, S2 de 10,11x 10,11,ambos contendo {0, 1} e os valores-verdade apropriados,
tal que < S] x S2, $>

forme um reticulado completo.

Clonsideie o exemplo abaixo, onde Si = {0, 0.7, 0.8, 0.9, 1} e S2 :: {0, 1}.
Exemplo

6.5 Seja o seguinte sáster7za re/alado ao ãnuestãmenlo em terras

6.2.
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compra(tibau):E1,0]

compra

tem..petro]eo(ti.bau)

:[0
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(X) : [1 , 0 ]

Eem petro[eo

Eem..petro]eo(tibau)

. 8 , O]

(X) : [ O . 8 , 0]

:[ 0 . 9. 0]

n
Figura 6.8: Refutação-SLDa de compra(tibau) : [1 ,0] em relação ao exemp]o6.5
(1) compra(X) : [1 ,0]

ponto.turi.sti.co(X)

(2) compra(X) : [1 ,0]

tem.petro]eo

(3) compra(X) : [0, 1]

possíveis.problemas

(4)

(X)

possíveis.problemas

:10 . 9 ,0]

(X) : [0 . 8 ,0]

[0.9,0]

(5) possíveis.prob]emas(X) :10.8,0]

(X)

[0.7,0]

proxima.usi.na.nuclear(X) [0.7,0]

terra.disputada(X):10.8,0]

(6) tem.petro]eo(tibau) :10.9,0]
(7) proxima.usina.nuc]ear(angra)

:10 . 8 , 1]

(8) ponto.turi.suco(angra) :10.9,0]
O exemplo acima retoma o exemplo 6.1. Baseados nas evidências de que a região de
Tibau é rica em petróleo, deduzimos das cláusulas 2 e 6 que vale a pena adquirir terras
por lá
Como no primeiro exemplo, aqui também nos deparamos com uma inconsistência
relacionada à região de Angra, representada pela anotação jl, ll.
Exemplo

6.6

C'onsádere

agora

uma

sánzp/es

base de con/zecámento

médica,

ctÜo oZ)jetá-

uo é decidir se um dado medicamento med pode ou 'não ser advninistrüdo a, um paciente.
Tat medicamento só pode ser administrado a um paciente se as evidências contra uma
reação ü esta. droga forem de Feto menos 80%. Porém, se um paciente aT)resenhaum
dado sintoma s\, üs eui,dê'netas q'ue i'rtdicarrrtumü reüção 'negati'ua são de pel,o menos

90%, contra,pelo menos 10% que registrüm uma, boü aceitação. O sistema pode ser
reT)rebentado pelo seguinte PLE.
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A PÍ .TC A cnEq

reacao(X): [0,0.8]

(1) med(X) : [1 , 0]

(2) reacao(X): [0.9,0.1]

s[ (X) : [1 , 0]

Suponha a,gota q'üe u'm dado pcLcie'nte, Cctrl.os, apresente o si'ntoma, s\. Assim,

(3)

s] (car]os)

tem,os

: [1 , 0]

Desta forma, baseados nas evidências,chegamosà conclusãode que administrar

o tal medicamento a Carlos não seria uma boa idéia, uma vez que não conseguimos
deduzir med(car]os)

6.2.4

: [1 , 0] .

Raciocínio sobre Incertezas

Incerteza é sem dúvida um fenómenomúltiplo em formas e origens. Na literatura
de sistemas de representação de conhecimento,o termo incerteza é usado para denotar as várias formas de informaçõesimperfeitas: informaçõesincertas, imprecisas, vagas, probabilistas, possibilistas, inconsistentes, parcialmente ou totalmente incompletas
IBit96, Som901. Existe um modelo formal para tratar cada um dos tipos de informação
imperfeita. As lógicas anotadas, por exemplo,são um modelo formal para tratar informações inconsistentes.
Como consequência do surgimento de tantos formalismos para tratei incertezas em

suas várias formas, surge também uma questão a respeito da existência de um formalismo "mais geral" para este raciocínio.

Em ICdS961, o autor sugere que a resposta a tal questão seja zzão,argumentando que
existem pelo menos dois tipos de problemas distintos envolvendoincertezas que devem
ser tratados também de formas distintas. Em uma discussão semelhanteà do capítulo 3,
o autor exibe diferenças entre raciocinar com àncedezas e sobre incertezas. A primeira
forma de raciocínio deÉermánaa incerteza das conclusões dadas as premissas, enquanto
a segunda deÉerm na as corzc/usõesdadas as ãncedezas das premissas.

Para exibir esta diferença, duas linguagenssão apresentadasem ICdS961,baseadas

no mesmo formalismo: uma versão simplificada de medidas de necessidade. As medidas
estudadas neste modelo são baseadas em uma estrutura .V parcialmente ordenada de

valores, que associam um grau de qualidadeou ceNeza a cada proposição (átomo).
Quanto maior este grau, maior a certeza, ou credibilidadeda proposição associada.
Assim, a necessidade de uma proposição p é o grau com que p pode ser considerado
necessariamente ou cerfamerzfe verdadeira.
A linguagem para raciocinar sobre incertezas é apresentada como sendo a própria
linguagem anotada. Esta linguagem permite resolver questões do tipo se a necessidade
de .4 é nl (.4 : ni), e a necessidade de .4 sendo n2 ámp/ácaque a rzecessàdadede -B é n3
(.4 : n2 --> .B : n3),

então

-B temi rzecessádade

rz4 ?.
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solteiro(carlos)

:0.8

j ovem ( cardos
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soltei.ro(X)

) :0 .9

:0.8 :- jovem(X) :0.9

j ovem ( cardos

) : 0. 9

n
Figura 6.9: Refutação-SLDa de solteiro (carlos) :0 .8 em relação ao exemplo 6.7

BxentpXo6.'T Seja N o reticutadoforma.dopor um llúmeroanito de ete'mentes
do
ánÍerualo 10,11 e a ordem $ naturalmente associada.
Ro.cioc'l'n,antas aqui sobre umü pequena

base de conhecimento,

consideravtdo

dctdos

relacionados Q um gru'po de pessoa,s, conto estudo civil, idade e T)roÊssão. Podemos
dizer, por exe'mT)lo, q'üe CL\g'uTts
jade'ns são estudantes e que ljo'Deussão solteiros. Se
con,si,durarmoscomo modem,oo formalismo o,cima,, podemos ter o seguinte programa:

(1) estudante(X):0.6
(2) solteiro(X):0.8

jovem(X):0.7
jovem(X):0.9

(3) jovem(carlos):0.9
(4) jovem(mana):0.7
A cláusula, l a,cima pode ser ànt'nitidamente i'nterpretadü da seg'üà'rate
foT"ma,: se uma,

pessoa.pode ser co'nsiderada,jovem com grctude ceüeza de no mínimo 0.'T, então ela é
estudante com grau de certeza. de 'n,o m(mimo 0.6. Dü mesma forma, Canos e Mama,

são pessoas co'nsiderada,s jovem,s com graus de ceüeza 0.9 e 0.'7, respectiuame'nte.

Do PLA acima podemos deduzir, por exemplo, que a necessidade de Carlos ser

solteiroé 0.8, mas não podemosdeduzir nada a respeitoda necessidadede h/largaser
solteira.

6.2.5

Raciocínio por ''Defaults''

Em IRei801, foi proposta a lógica "default" (lógica de exceções), uma extensão não.
monotânica da lógica de primeira ordem. A não-monotonicidadeé tratada pela antro
dução de regras "de/auZt",ou ezceções,que são expressõesda forma:
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.4 : .Bi . ..., -B.

A regra acima pode ser lida como se .+ é ur?zteorema; e é consãsteníeassumir que
B:, ...,.B. são íeoremzas,então podemos deduzir C'. Neste caso, .A é chamado pré
requisito, B\. ..., B. ãusti$cütàua,s e C coTtseque'r\te.
Intuitivamente, a negra

«e(X)

:

-«(X)

«o«(X)

diz que se X é uma aue e é consásÉenteassumir que X pode Doar, então podemos deduzir
que X parte Doar.

Uma teoria "default."é um par (-D, 14'). onde -Dé um conjuntode regras de "default''
e l,r é um conjunto de fórmulas de primeira ordem. Um conjunto .E de fórmulas é uma

extensãode uma teoria "default" (-D,H') se e somentese -E = 1'(E) onde, para um

conjunto qualquer de Hrmulas S, I'(S) é o menor conjunto de fórmulas tal que:

1. w' ç I'(s)
2. SeI'(S) f- F', entãoF' C I'(S)
3. Seja 4-;--gy

-g' umaregra"default".Se.,4C I'(S) e a.B{« I'(S), l $ { .$ n,

e«tão C' c I'(S).

O papel de uma regra "default" é completar a teoria de primeira ordem associada,
incompleta no sentido de que não temos todas as informações a respeito do mundo em
questão. Desta forma, uma extensão de uma teoria "default" especifica formalmente
o conjunto de crenças induzido pelo conjunto de regras de "default". O problema é
que não existe nenhuma.caracterização que defina o número de extensões ou a própria
existênciade extensõesde uma teoria.

Em IRei801,o autor apresentauma série de resultadospara uma certa classe de

teorias

"default" , as feoráas "de/aula"

noz'mais.

t;ma teoria

"default"

é dita normal

se

contém apenas regras "default" normais, que são expressões da forma:

Neste caso, podemos garantir que uma teoria apresenta pelo menos uma extensão.
Para representar uma regra ''default" através de um PLA, é preciso, em primeiro lugar, definir o reticulado de valores-verdade associado. Vamos considerar, então, o reticulado SEVEN definido na seção 5.2, onde discutimos uma das extensões da programação
em lógica anotada, inclusive sua aplicação em sistemas de raciocínio não-monotõnico.
Uma regra "default"

normal da forma

.4 :.B
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voa(tweety)

:f

pi.ngui.m

( tweety)

voa(X)

:v
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:f

:-

pi.nguim

pi.ngui.m(X)

( tweety)

:v

:v

n
Figura 6.10: Refutação-SLDa de voa(tweety) :f em relação ao exemplo6.8
é então representada pela cláusula
B : du +- Á : u,

onde du representa o valor verdadeiro por "de/auZt"
Exemplo 6.8 Manos considerar o seguinte P.L.4
(1)

voa(X)

(2) voa(X)

:dv

:-

ave(X)

:v

pinguim(X):v

(3) ave(tweety):v
Neste caso, deduzimos que voa(tweety) :dv, ou seja, que como 7'weetg/é uma aue
e 'rte'r\hu'm,
conhecimento coTttradiz o fato de que T\oeetypode Doar, assumimos por "de
ja«lt"

que T«-eety «oü.

Exem.plo

6.9 C'onsádereo PZ,.4 do ezempZoanterior r6.8), acrescido da seguinte cZáusu/a

(4) pinguim(tweety):v
Das cláusulas 2 e 4, podemos deduzir agora que Tweety não voa, ou seja, voa(tweety) : f,
uma vez que um novo conhecimento adquirido pelo sistema nos diz que Tweety é um
pinguim.
O programa especificado acima tem apenas uma extensão. Mas as teorias "default"
normais podem ter duas ou mais extensões. No raciocínio por "defaults" , duas extensões
equivalem a dois modelos para o conjunto de fórmulas considerado. A lógica anotada,
porém, sintetiza tais informações em unia única anotação. Se pudermoschegar a dois
resultados, .4 : u e .4 : /, por exemplo, esta especificação nos forneceria o valor-verdade
T associado a .4.
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Desta forma, nesta.formulação podemos apenas constatama existência.de duas ou
mais extensões, nuasnão conseguin]os difeienciá-las. Portanto, apenas un] fragmento das
lógicas "default" pode sei especificadovia lógicas anotadas, sem que se perca nenhuma
informação.

6.3

Considerações a Respeito das Aplicações

Antes de encerrar esta seção, gostaríamos de fazer algumas pequenas considerações a
respeito das aplicações apresentadas aqui.
Em primeiro lugar, gostaríamosde ressaltar a importância destes exemplosno que
diz respeito ao contextodas lógicas anotadas em l.A. Todos estes são formalismosadequados para tratar certos tipos de situações, bastante utilizados na área de representação

de conhecimento. A possibilidadede se representarvários destes formalismoscomo
instâncias de PLA's vem constatar que estas lógicas podem ser consideradas como um
"formalismo

mais geral" capaz de tratar assim t-árias situações.

Algumas destas aplicaçõesjá foram desenvolvidasem trabalhos anteriores. Em

outros casos, como o raciocínio por "defaults" , já existem relações estabelecidas com
extensões da teoria original de programação em lógica anotada. Neste capítulo, porém,

nos preocupamosem desenvolvere apresentaraplicaçõespara a teoria original, com
o intuito de ilustrar a importância das idéias básicas desta área. lvlesmoquando as

aplicações tratam um fragmento do formalismo a ser representado, este estudo é fundamental, principalmentepara motivar o desenvolt'imentode extensõesque generalizem
cada vez mais a idéia de representaçãode conhecimentobaseada nas lógicas anotadas.
Apresentamos assim vários exemplosneste sentido, desenvolvendoainda um estudo
sobre o comportamento do operador de negação fraca em algumas situações específicas.
Outro ponto em relação aos exemplos aqui apresentados é que todos os PLA's associados foram executados no meta-interpretador construído segundo as discussões e
definições do capítulo 4. Obedecendo tais especificações, se um PLA for bem-definido
ou fechado, ele pode ser diretamente executado pelo meta-interpretador. Caso contrário,
é preciso antes efetuar seu /echo.

Capítulo 7
Conclusão
As lógicas anotadas são um formalismo que pode ser usado como fundamento para várias
situações de representação de conhecimento em l.A. Estudamos casos onde as lógicas
anotadas são aplicadas para raciocinar com informações incompletas, inconsistentes ou
incertas, por exemplo.
Este foi o principal aspecto do presente trabalho: apresentar estas lógicas como uma
ferramenta para pesquisadores em Inteligência .Artificial. Desta fornaa, este trabalho foi
caracterizado por um breve estudo dos fundamentos matemáticos das lógicas anotadas,
dando ênfase, porém, ao estudo da linguagem de programação em lógica associada.
Outro aspecto a ser considerado é que o estudo feito neste trabalho foi desenvolvido

baseadona teoria original de programaçãoem lógica anotada. Como vimos, várias
outras extensõesforam desenvolvidasdesde a sua introdução. Porém, acreditamosque

um estudo de suas bases e aplicações sejam fundamentais para o entendimentoda idéia
e da importância que envolvem tais lógicas.
Constatamos assim que a. teoria original da programação em lógica anotada, além de
constituir um formalismo adequado para tratar inconsistências, pode expressar várias
situações em representação de conhecimento.
Investigamos aqui vários destes aspectos, desenvolvendo alguns resultados que contribuem para a importâncias das lógicas anotadas no contexto da IA. No capítulo 3,
apresentamos uma nova abordagem em relação a estas lógicas, caracterizando-as como
um formalismo para o raciocínio no nível de argumentos e metalinguagens. No capítulo
6, investigamos e apresentamos uma série de aplicações da teoria original de programação em lógica anotada, desenvolvendo um estudo sobre o comportamento do operador
de negação fraca através da especificação deste de acordo com certas propriedades. Desenvolvemos ainda um sistema para raciocínio dedutivo para a lógica anotada na forma
de um meta-interpretadorPROLOG. Este sistema permite que o conjunto de valoresverdade e o operador de negaçãofraca sejam especificados pelo próprio usuário. O
principal aspecto deste desenvolvimentofoi justamente mostrar que as lógicas anotadas
realmente constituem uma ferramenta para l.À que pode ser bastante aplicada.
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várias destas constatações. aliadas à constante busca de um formalismo "mais geral;'
em \árias áreas da l.\, motivaram um intenso estudo destas lógicas, principalmente no
sentido de se estabelecer relações entre a linguagem associada à programação em lógica
a.notada e outros formalismos já existentes. Como decorrência desta motivação, surgiram várias extensões da teoria original, algumas das quais apiesentanlos neste trabalho.

O resultado, como vimos, são foimalisnloscada vez mais generalizados,e portanto
podem ser aplicados a um número cada vez maior de situações em representação de
conhecilBento.
Tais resultados, tanto no sentido das aplicações da teoria original estudadas aqui,
bem como no âmbito do crescentedesenvolvimentode extensõesdesta teoria, vêm estabelecer e confirmar a importância destas lógicas pala pesquisadores em certas áreas
da Inteligência Artificial.

7.1

Trabalhos Futuros

O presente trabalho tem um caráter prático: apresentar as lógicas anotadas como uma
ferramenta importante para a IA. Neste aspecto, um possível desenvol'pimentoseria no
âmbito dos sistemas de raciocínio dedutivo para tais lógicas. Dada a importância de suas
aplicações, um estudo mais profundo sobre a sua eficiência computacional seria também
de grande importância. Neste sentido, aqui só mostramos que é possível construir um
tal sistema.
Esta abordagem pode ser retomada também em outras circustâncias, como no estudo
de extensões da teoria apresentada aqui. Em alguns destes casos, algumas considerações
e estratégias a este respeito já foram feitas e discutidas ILL951.
Outros aspectos a serem desenvolvidosestão relacionados com as próprias extensões
já existentes. Além daquelas citadas no capítulo 5, há outras relacionadas com bancos de
dados orãenlados a obletos IKMr931,bases de conhecimento amzaZgamzadas
ISub941e bases
de conÀecãmento /zzüràdasILNRSI, estas últimas envolvendo bancos de dados dedutivos
e várias formas de raciocínio associadas, como por exemplo raciocínio temporal, incerto
e não-monotõnico. Para cada uma destas extensões, pode-se fazer um estudo de suas
instâncias e aplicações, além de considerações sobre sua eficiência. Ou ainda buscar um
formalismogeneralizado,a fim de aproveitar ao máximo os resultadosjá existentesem
relação a aplicações.

O desenvolvimentode extensõese a busca de uma extensão "mais geral" podem

ainda ser guiadas por unia outra linha de trabalho. Ao in'rés de analisar as aplicações e
instâncias de uma determinada extensão, pode-se proceder da forma inversa: desenvolver e definir extensões que abrangem certos tipos de situações.
Assim, estas são algumas linhas de desenvolvimento destas lógicas que se mostraram
de grande importância para estudos em raciocínio deduzi\:o e outras áreas da Inteligência
Artificial.
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