
Príklady na stabilné modely

Mnoºinu v²etkých stabilných modelov programu P ozna£me SM(P ).

Úloha 1. Nájdite normálny logický program, pre ktorý platí:

• SM(P ) = ∅

• SM(P ) = {∅}

Úloha 2. Napí²te NLP P , kde SM(P ) = {{padla(i)} | 1 ≤ i ≤ 6} bude zodpoveda´ moºným

hodom normálnej hracej kocky.

Gelfond-Lifschitzovu transformáciu programu P pod©a I budeme zna£i´ P I .

Úloha 3. Nech P je ©ubovo©ný normálny logický program a I ©ubovo©ná herbrandovská inter-

pretácia. Dokáºte, ºe P I má najmen²í model.

Úloha 4. Majme normálny logický program P a ©ubovo©né stabilné modely A,B ∈ SM(P ).

Dokáºte, ºe ak A ⊆ B, potom A = B.

Úloha 5. Majme normálny logický program P . Ak je P strati�kovaný, potom má prave jeden

stabilný model (|SM(P )| = 1).

Návod: Predpokladajte, ºe P1, . . . , Pn, kde n ∈ N je nejaké prirodzené £íslo, je strati�kácia

programu P . Ozna£me model (získaný iteratívnou kon²trukciou pod©a strati�kácie) programu

Pi ako SPi
. �tandardný model programu P je teda SPn

a ozna£me ho len ako S. S ∈ SM(P )

dokáºeme tak, ºe ukáºeme postupne TPS ↑ i ⊆ S pre v²etky i ∈ N. Potom ukáºeme, ºe lfp(TPS ) ⊇
SPi pre 1 ≤ i ≤ n. Nakoniec jedine£nos´ (|SM(P )| = 1) dokáºeme z predo²lého a pomocou úlohy

4.

Predchádzajúci výsledok znamená, ºe stabilný model je zov²eobecnením ²tandardného mo-

delu.

Úloha 6. �o uvedený program vypo£íta v predikáte result(X) v prípade, ºe less(X,Y ) je

• lineárne usporiadanie (kaºdá dvojica prvkov je porovnate©ná)?

• £iasto£né usporiadanie (nejaká dvojica prvkov môºe by´ neporovnate©ná)?

not_result(X) ← object(X), object(Y ), less(Y,X).

result(X) ← object(X),∼not_result(X).

Úloha 7. Navrhnite takú transformáciu roz²íreného logického programu P do defaultovej teórie

(E,D), aby platilo EX(E,D) = {CnFOL(S) | S ∈ SM(P )}, kde EX(E,D) je mnoºina v²etkých

defaultových extenzii defaultovej teórie (E,D).

Príklad 1. Majme nasledovný scenár.

1. Európania sú zvy£ajne civilizovaní.



2. �portoví chuligáni vä£²inou nie sú civilizovaní, pokia© nie sú vzdelaní.

3. Ani vzdelaní ²portoví chuligáni nie sú civilizovaní, ak sú opití.

Jedna z moºných formalizácii v jazyku roz²íreného logického programu je nasledujúci program

P :

1. civilized(X)← european(X),∼¬civilized(X)

2. ¬civilized(X)← hooligan(X),∼ educated(X)

3. ¬civilized(X)← hooligan(X), educated(X), drunk(X)

Je táto formalizácia dobrá? To závisí od toho, £o sme skuto£ne chceli poveda´.

Uvaºujme nasledovné fakty

F = {¬european(peter). civilized(peter). ¬educated(peter). hooligan(peter).}

�Problém�je, ºe program P∪F nemá (konzistentný) stabilný model (odvodíme civilized(peter)

aj ¬civilized(peter)). V prípade, ºe program P formalizuje presne to, £o sme chceli, neexistenciu

stabilných modelov programu P ∪F nepovaºujeme za problém a znamená to len, ºe fakty F ne-

majú vzh©adom na ná² model sveta (program P ) zmysel a preto ich netreba uvaºova´. V prípade,

ºe fakty F majú v na²om scenári zmysel, formalizácia P nie je adekvátna a treba ju zmeni´, aby

bola odolná vo£i takýmto výnimkám (v literatúre sa tomu hovorí elaboration tolerance). V tomto

prípade by mohla by´ zmena jednoduchá: sta£í pravidlo 2 nahradi´ pravidlom

¬civilized(X)← hooligan(X),∼ educated(X),∼¬civilized(X)

Uvaºujme teraz tieto fakty

G = {european(peter). educated(peter). hooligan(peter).}

Program P ∪G má jediný stabilný model G∪{civilized(peter)}. Niekedy môºeme preferova´

opatrnej²ie odvodenie, prípadne môºeme ma´ preferencie. Preferencie nemusia by´ de�nované len

explicitne medzi pravidlami, ale aj umoºnením odvodzovania na základe defaultovej znalosti. Ak

by sme pravidlo 3 nahradili pravidlom

¬civilized(X)← hooligan(X), educated(X),∼¬drunk(X)

jediným stabilným modelom by uº bol G ∪ {¬civilized(peter)}.

Príklad 2. Uvaºujme variáciu programu o chuligánoch. Majme program P

1. civilized(X)← european(X),∼ ab(X)

2. ab(X)← hooligan(X),∼ educated(X)

3. ab(X)← hooligan(X), drunk(X)



a fakty {drunk(peter)}. P je normálny logický program. Sémantika NLP je dvojhodnotová, teda

o kaºdom atóme vieme poveda´ £i je alebo nie je pravdivý (robí CWA). V NLP vyplývanie

vzh©adom na daný stabilný model S je zade�nované ako S |=NLP ¬A ak A 6∈ S, kde A je atóm.

Teda platí P |=NLP ¬civilized(peter).
Av²ak NLP sú ²peciálnym prípadom roz²írených logických programov (ELP), ktoré CWA

nepredpokladajú. V ELP sú stabilné modely mnoºiny literálov, takºe pracujeme s tromi hod-

notami (true, false, unknown) a vyplývanie vzh©adom na daný stabilný model S je zade�no-

vané ako S |=ELP L ak L ∈ S, kde L je klasický literál. Teda P 6|=ELP ¬civilized(peter), aj
P 6|=ELP civilized(peter). Teda civilized(peter) má hodnotu unknown.

Úloha 8. Dopl¬´e program P z príkladu 2 o také pravidlá, aby sa vyplývanie |=ELP zhodovalo

s vyplývaním |=NLP. Teda, pravidlami explicitne vyjadrite CWA v ELP.


