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IF [(Blood pressure systolic > 140 OR Blood pressure diastolic > 90)     
                      AND Blood cholesterol total > 200] OR 
    [Arrhythmia AND Temperature(F) > 99 AND Not Flu infection] 
THEN Assign Investigation: Echocardiography 
IF (Cough OR Wet nose OR Sore throat) AND 
      Temperature(F) > 99 AND (Joint pain AND Not Arthritis) AND 
      Headache AND Eyes movement pain 
THEN Make Diagnosis: Flu infection with 85% probability

IF enemy AND health_low THEN retreat 
IF enemy AND NOT distance_close THEN pursue 
IF enemy THEN dodge 
IF enemy AND distance_far THEN use_rocketlauncher AND use_railgun 

Szabály alapú rendszerek = Tudásalapú rendszerek 
                  = Szakértő rendszerek



IF  The site of the culture blood, and 
     The gram stain of the organism is gramneg, and 
     The morphology of the organism is rod, and 
     The portal of entry of the organism is urine, and 
     The patient has not had a genito-urinary manipulative procedure, and 
     Cystitis is not a problem for which the patient has been treated 
THEN There is suggestive evidence (.6) that 
             the identity of the organism is e.coli 

Mycin, Stanford, ca. 1972, kb. 500 szabály, szakorvos szintje

IF  The identity of the organism is bacteroides 
THEN  Recommend therapy chosen from the following drugs: 
            1. clindamycin (0.99)      2. chloramphenicol (0.99) 
            3. erthromycin (0.57)      4. tetracycline (0.28) 
            5. carbenicillin (0.27)

R1, XCON, CMU, 1978, DEC VAX rendszerek rendelés utáni konfigurálása, 
kb. 2500 szabály, 1980-1986 között kb. 80,000 rendelés kezelése, 
95-98% pontosság, évi $25M profit (szerelés sebessége, kevesebb 
anyagi kár, nagyobb elégedettség)
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Illesztés:
Premisszára = előre-következtetés, forward chaining
Következményre = hátra-következtetés, backward chaining

Tudásbázis



Sz1:  P1 P2 P3  K1
Sz2:  P1 P2 P4 P5  K2
Sz3:  P1 P2 P3 P4  K3

Tények       Szabályok

P1        Sz1? Sz2? Sz3?

P1, P2       Sz1? Sz2? Sz3?

P1, P2       Sz1!  Sz2? Sz3? 
P3, K1

P1, P2, K1   Sz1!  Sz2? Sz3!
P3, P4, K3

P1, P2, K1   Sz1!  Sz2!  Sz3!
P3, P4, K3
P5, ...

Előre/ Hátraláncolt működés (következtetés)

Illesztés. 
Valamennyi szabályt össze-
hasonlítjuk a ténybázissal és 
meghatározzuk a sikeres 
illeszkedéseket;
A konfliktus feloldása. 
Több illeszkedő szabály esetén 
egy, több vagy valamennyi 
szabályt kiválaszthatjuk a stratégia 
függvényében;
Végrehajtás. 
Hozzáadjuk a kiválasztott 
szabály(ok) következtetés(eit) 
a ténybázishoz.









Logikai programozás Prolog
Prolog program = határozott klóz halmaz

mélységi keresés
beépített aritmetikai függvények = a kód kiszámít, „bizonyít”
predikátumok mellékhatásokkal
sikertelenségi tagadás   A bizonyított, ha A nem bizonyítható
korlátozott egyenlőségi operátor
nincs előfordulási próba

                    nem teljes
Tételbizonyítók
Otter (Organized Techniques for Theorem proving and Effective Research)

rezolúciós bizonyítás támogató halmaz (set of support) stratégiával
Prolog kiterjesztése – PTTP Prolog Technology Theorem Prover

+ előfordulási próba
+ legjobb először keresés mélységi keresés helyett
+ engedélyezett negált literál
+ zárás:    A  B  C B  C  A C  B  A
+ következtetés teljessé tétele: bemeneti rezolúció

gyors, nem követhető
Prover9



Logikai programozás Prolog

erősebbNapsütés  →  melegebbKlima
többCO2  →  melegebbKlima
melegebbKlima  →  jégOlvadás
jégOlvadás  →  kisebbAlbedo
kisebbAlbedo →  melegebbKlima
többCO2

JégOlvadás ?



Logikai programozás Prolog



Logikai programozás Prolog       hatékonyság növelése

többCO2  →  melegebbKlima
erősebbNapsütés  →  melegebbKlima
melegebbKlima  →  jégOlvadás
jégOlvadás  →  kisebbAlbedo
kisebbAlbedo  →  melegebbKlima
többCO2



Logikai programozás Prolog       hatékonyság rontása

erősebbNapsütés  →  melegebbKlima
kisebbAlbedo  →  melegebbKlima
többCO2  →  melegebbKlima
melegebbKlima  →  jégOlvadás
jégOlvadás  →  kisebbAlbedo
többCO2

Query:
| ?- jegOlvadas.
! Resource error: insufficient memory





http://www.cs.unm.edu/~mccune/otter/
http://www.cs.unm.edu/~mccune/prover9/
http://www.cs.unm.edu/~mccune/prover9/
http://www.cs.unm.edu/~mccune/prover9/



