
PROLOG – Laboratorium II
1. Listy w Prologu

Podstawową  strukturą  danych  w  Prologu  są  listy.  Są  one  strukturami,  które  są 
przetwarzane rekurencyjnie. W Prologu lista składa się z głowy (pierwszego elementu) 
oraz ogona. Na przykład lista

[3, 4, 5, 7]

ma głowę, którą jest element 3 oraz ogon, który jest listą [4, 5, 7].

W Prologu do tworzenia listy służy predykat . (kropka). Aby więc do zmiennej X zapisać 
powyższą listę, można napisać:

?- X = .(3,[4,5,7]).

X = [3, 4, 5, 7]

Należy pamiętać o spacji pomiędzy znakiem równości i kropką, gdyż  =. ma w Prologu 
inne znaczenie i jest osobnym predykatem. Listę można również stworzyć poleceniem

?- X = [3, 4, 5, 7].

Mając taką listę, można uzyskać dostęp do jej głowy i ogona za pomocą składni:

Lista = [Glowa|Ogon].

Jeśli  Lista  jest  ukonkretniona  listą,  to  Glowa  zostanie  ukonkretniona  pierwszym 
elementem  tej  listy  a  zmienna  Ogon  pozostałymi  elementami,  tj.  ogonem.  Wypróbuj 
polecenie:

?- X = [1,2,3,4,5], X = [Glowa|Ogon].

Możemy zatem stworzyć listę podając wprost jej głowę oraz ogon, np.:

?- G = 3, O=[4,5,6], L=[G|O].

L zostaje ukonkretniona listą, której pierwszym elementem jest 3 natomiast drugim jest 
lista [4,5,6]. L nie ma zatem czterech elementów, a tylko dwa: pierwszy liczbę, drugi inną 
listę. Co się stanie jak napiszemy? :

?- G = 3, O=[4,5,6], L=[O|G].

Ostatnim elementem listy jest zawsze lista pusta []. Zatem listę z jednym tylko elementem 
można stworzyć tak:

?- L = [3].



lub tak:

?- L = .(3,[]).

Jak widać elementami listy nie musza być tylko liczby, mogą nimi by także inne listy lub 
cale struktury. Na przykład:

[ [5,4], [5,6], [3,4] ].

[kasia, lubi, jarka].

[autor(clive, barker), autor(bertrand, russell) ].

Mając listę L można ukonkretnić więcej niż jedną zmienną pierwszymi elementami listy, 
np.:

?- L = [1,2,3,4,5], L=[X, Y, Z| Reszta].

Co się stanie jeśli napiszemy? :

?- L = [2], L=[X|Y].

A co jeśli: 

?- L = [2], L=[X, Y|Z].

Wypróbuj jaki efekt będzie miało uzgadnianie następujących list:

[] = X.
[] = [X|Y].
[a,b,c,d] = [H|T].
[1,2,3] = [X,Y,Z].
[marta] = [G|O].
[A, B, C] = [jan, lubi, piwo].
[1,2,3] = [G|[2,3]].
[[marta, A], B] = [[X, lubi], koty].
[[1,2],[3,4],[5,6]] = [X|Y].
[7,6] = [6,X].
[kobieta(marta), kobieta(jola)] = [X|Y].

2. Operacje na listach

Do operacji na listach w Prologu często wykorzystuje się rekurencję. Na przykład aby 
wypisać każdy element listy w nowej linijce, możemy zdefiniować predykat  pisz_liste, 
będący predykatem rekurencyjnym tzn. odwołującym się do samego siebie:

pisz_liste([]).
pisz_liste(Lista) :- Lista = [Glowa|Ogon], write(Glowa), nl,  pisz_liste(Ogon).



Predykat  nl  powoduje przejście do nowej linii i nigdy nie zawodzi. Powyższy predykat 
pisz_liste można zdefiniować krócej:

pisz_liste2([]).
pisz_liste2([Glowa|Ogon]) :- print(Glowa), nl, pisz_liste2(Ogon).

W obu wersjach predykat  pisz_liste  odwołuje się do samego siebie w drugiej klauzuli. 
Warunek  końcowy  jest  umieszczony  w  pierwszej  klauzuli  tego  predykatu.  Jest  to 
konieczne jako że Prolog przeszukuje bazę danych od „góry do dołu”.

2a. Członkostwo listy

Do sprawdzania czy dany element jest w liście służy predykat  wbudowany member:

?- L = [1,2,3,4], member(3, L).

member(E, L) sprawdza czy element E jest na liscie L. Można zdefiniować samemu taki 
predykat:

member2(E, [X|_]) :- E=X.
member2(E, [_|O]) :- member2(E,O).

Pierwsza klauzula sprawdza czy E jest równe pierwszemu elementowi listy. Jeśli tak, E 
należy do L, jeśli nie, sprawdzany jest warunek drugi, czyli sprawdzane jest czy E należy 
do  pozostałej  części  listy.  Zwróć  uwagę  na  wykorzystanie  zmiennej  anonimowej. 
Pierwszą klauzule można zapisać krócej i otrzymać ostatecznie:

member2(E, [E|_]).
member2(E, [_|O]) :- member2(E,O).

Sprawdź jakie odpowiedzi otrzymasz na zapytanie:

?- member(X, [1,2,3,4,5]).

2b. Łączenie list

Za łączenie list odpowiada predykat  append(L1,L2,L3).  Na końcu listy  L1 dopisuje listę 
L2 i ukonkretnia L3 powstała listą. Wypróbuj zapytania:

?- append([1,2,3], [4,5,6], L3).
?- append(L1, [4,5,6], [1,2,3,4,5,6]).
?- append(L1, L2, [1,2,3,4,5,6]).

Można  zdefiniować  samemu  taki  predykat.  Pierwszy  warunek  mówi,  że  każda  lista 
dołączona do listy pustej daje tę samą listę

append2([], L , L).



Drugi predykat  opisuje regułę  łączenia  list  w listę  wynikową,  tzn.  mówi,  że jeśli  lista 
pierwsza jest niepusta, to głowa listy pierwszej staje się głową listy wynikowej, natomiast 
ogonem listy wynikowej jest ogon listy pierwszej złączony z listą drugą.

append2([X|L1], L2, [X|L3] ) :- append2(L1, L2, L3).

Jak widać również tu  wykorzystujemy rekurencję.  Odcinając za każdym razem głowę 
listy pierwszej w końcu dojdziemy do warunku końcowego.

Ostatecznie zatem mamy:

append2([], L, L).
append2([X|L1], L2, [X|L3]) :- append2(L1, L2, L3).

2c. Dzielenie listy

Predykat dziel przyjmuje cztery elementy:

dziel(E, L, L1, L2).

Dzieli on listę L na L1 i L2 w zależności od tego czy kolejne elementy L są mniejszy czy 
większe od E. Przeanalizuj i przetestuj podane klauzule tego predykatu. Czy są poprawne?

dziel(E, [G|O], [G|L1], L2) :- G =< E, dziel(E,O,L1,L2).
dziel(E, [G|O], L1, [G|L2]) :- dziel(E,O,L1,L2).
dziel(_, [], _, _).

2d. Usuwanie z listy

Predykat usun(E,L,W) usuwa wszystkie wystąpienia E w liście L i wynikowa listę zapisuje 
w liście W.

usun(_, [], []).
usun(E, [E|O], W) :- !, usun(E,O,W).
usun(E, [X|O1], [X|O2]) :- usun(E,O1,O2).

2e. Zastępowanie elementu X w L1 elementem Y i zapis do listy L2

zastap(_, [], _, []).
zastap(X, [X|L1], Y, [Y|L2]) :- !, zastap(X, L1, Y, L2).
zastap(X, [A|L1], Y, [A|L2]) :- !, zastap(X, L1, Y, L2).

2f. Znajdowanie elementu listy o podanym numerze.

znajdz(N, L, X) znajduje N-ty element listy L i ukonkretnia nim X.

znajdz(_,[],_) :- !, fail.
znajdz(1,[X|_], X) :- !.
znajdz(N, [_|O], X) :- M is N-1, znajdz(M, O, X).



2g. Ostatni element listy.

ostatni(X, L) ukonkretnia X ostatnim elementem listy L.

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

Co  ciekawe,  powyższy  predykat  można  również  zdefiniować  za  pomocą  predykatu 
append:

ostatni(X, L) :- append(_, [X], L).

2h. Sprawdzanie czy dana lista jest początkiem innej.

prefiks(L1, L2) sprawdza czy L1 jest początkiem L2.

prefiks([], _).
prefiks([X|L1], [X|L2]) :- prefiks(L1, L2).

2i. Długość listy.

dlugosc(L, N) ukonkretnia N na liczbę elementów listy L.

dlugosc([], 0).
dlugosc([G|O], N) :- dlugosc(O, N1), N is N1 + 1.

Do wykonania powyższej czynności zliczania elementów listy można użyć innej techniki, 
mianowicie wykorzystać tzw. licznik (akumulator). Jest to wskazane, jako że posługujemy 
się  wtedy tzw.  rekurencją  prawostronną,  która  jest  wydajniejsza  i  powoduje  mniejsze 
zużycie pamięci komputera. Zdefiniujmy pomocniczy predykat dl:

dl([], Licznik, Licznik).
dl([G|O], N, Licz) :- Licznik is Licz  + 1, dl(O,N,Licznik).

Z wykorzystaniem predykatu dl można zdefiniować:

dlugosc2(L, N) :- dl(L,N,0).

2j. Usuwanie powtórzeń

Akumulatorem może być także inna struktura, np. lista. Na przykład jeśli chcemy usunąć 
wszystkie powtarzające się elementy z listy, możemy zdefiniować predykat:

usun_powtorzenia([], X, X).
usun_powtorzenia([G|O], X, L) :- member(G, X), usun_powtorzenia(O,X,L).
usun_powtorzenia([G|O], X, L) :- usun_powtorzenia(O, [G|X], L).



3. Wbudowane operacje na listach 

SWI-Prolog ma wbudowane podstawowe operacje na listach. Dokładny ich opis znaleźć 
można na stronie manuala SWI-Prologa.

append(?List1, ?List2, ?List3)
Succeeds when List3 unifies with the concatenation of List1 and List2. The predicate can 
be used with any instantiation pattern (even three variables). 

member(?Elem, ?List)
Succeeds when Elem can be unified with one of the members of List. The predicate can be  
used with any instantiation pattern. 

nextto(?X, ?Y, ?List)
Succeeds when Y follows X in List. 

delete(+List1, ?Elem, ?List2)
Delete all members of List1 that simultaneously unify with Elem and unify the result with  
List2. 

select(?Elem, ?List, ?Rest)
Select  Elem from List  leaving Rest.  It  behaves  as member/2,  returning the remaining  
elements in Rest. Note that besides selecting elements from a list, it can also be used to  
insert elements. (83) 

nth0(?Index, ?List, ?Elem)
Succeeds when the Index-th element of List unifies with Elem. Counting starts at 0. |

nth1(?Index, ?List, ?Elem)
Succeeds when the Index-th element of List unifies with Elem. Counting starts at 1. 

last(?List, ?Elem)
Succeeds if  Elem unifies with the last element of  List.  If  List is a proper list last/2 is  
deterministic. If List has an unbound tail, backtracking will cause List to grow. 

reverse(+List1, -List2)
Reverse the order of the elements in List1 and unify the result with the elements of List2. 

permutation(?List1, ?List2)
Permuation is true when List1 is a permutation of List2. The implementation can solve for  
List2 given List1 or List1 given List2, or even enumerate List1 and List2 together. 

flatten(+List1, -List2)
Transform List1, possibly holding lists as elements into a `flat' list by replacing each list  
with its elements (recursively). Unify the resulting flat list with List2. 
Example: 

?- flatten([a, [b, [c, d], e]], X).



X = [a, b, c, d, e]

sumlist(+List, -Sum)
Unify Sum to the result of adding all elements in List. List must be a proper list holding  
numbers. See number/1 and is/2. for details on arithmetic. 

numlist(+Low, +High, -List)
If  Low and High are integers  with  Low =< High,  unify  List  to  a  list  [Low,  Low+1,  
...High]. See also between/3. 

Set Manipulation

is_set(+Set)
Succeeds if Set is a list (see is_list/1) without duplicates. 

list_to_set(+List, -Set)
Unifies Set with a list holding the same elements as List in the same order. If list contains 
duplicates, only the first is retained. See also sort/2. 
Example: 

?- list_to_set([a,b,a], X)

X = [a,b]

intersection(+Set1, +Set2, -Set3)
Succeeds if Set3 unifies with the intersection of Set1 and Set2. Set1 and Set2 are lists  
without duplicates. They need not be ordered. 

subtract(+Set, +Delete, -Result)
Delete all elements of set `Delete' from `Set' and unify the resulting set with `Result'. 

union(+Set1, +Set2, -Set3)
Succeeds if Set3 unifies with the union of Set1 and Set2. Set1 and Set2 are lists without  
duplicates. They need not be ordered. 

subset(+Subset, +Set)
Succeeds if all elements of Subset are elements of Set as well.

Built-in list operations

is_list(+Term)
Succeeds if Term is bound to the empty list () or a term with functor `.' and arity 2 and the  
second  argument  is  a  list.  (53)  This  predicate  acts  as  if  defined  by  the  following  
definition: 

is_list(X) :-



        var(X), !,
        fail.
is_list([]).
is_list([_|T]) :-
        is_list(T).

memberchk(?Elem, +List)
Equivalent to member/2, but leaves no choice point. 

length(?List, ?Int)
Succeeds if Int represents the number of elements of list List. Can be used to create a list  
holding only variables. 

sort(+List, -Sorted)
Succeeds if Sorted can be unified with a list holding the elements of List, sorted to the  
standard order of terms (see section 4.6). Duplicates are removed. 

msort(+List, -Sorted)
Equivalent to sort/2, but does not remove duplicates. 

keysort(+List, -Sorted)
List is a proper list whose elements are Key-Value, that is, terms whose principal functor  
is  (-)/2,  whose  first  argument  is  the  sorting  key,  and  whose  second  argument  is  the 
satellite data to be carried along with the key. keysort/2 sorts List like msort/2, but only 
compares the keys. It is used to sort terms not on standard order, but on any criterion that  
can be expressed on a multi-dimensional scale. Sorting on more than one criterion can be 
done  using  terms  as  keys,  putting  the  first  criterion  as  argument  1,  the  second  as  
argument 2, etc. The order of multiple elements that have the same Key is not changed. 

predsort(+Pred, +List, -Sorted)
Sorts similar to sort/2, but determines the order of two terms by calling Pred(-Delta, +E1,  
+E2) . This call must unify Delta with one of <, > or =. If built-in predicate compare/3 is  
used, the result is the same as sort/2. See also keysort/2. (55) 

merge(+List1, +List2, -List3)
List1 and List2 are lists, sorted to the standard order of terms (see section 4.6). List3 will  
be unified with an ordered list holding both the elements of List1 and List2. Duplicates  
are not removed. 

merge_set(+Set1, +Set2, -Set3)
Set1 and Set2 are lists without duplicates, sorted to the standard order of terms. Set3 is  
unified with an ordered list without duplicates holding the union of the elements of Set1  
and Set2.



Zadanie 1. Napisz predykat liczący silnię danej liczby;

silnia(N, X).

Zadanie 2. Napisz predykat znajdujący maksymalna (minimalną) wartość w liście.

maximum(L, X).
minimum(L, X).

Zadanie 3. Zdefiniuj predykat liczący sumę wszystkich elementów listy.

suma(L, Suma).

Zadanie  4. Jak  wypisać  jednym  poleceniem  wszystkie  permutacje  liczb  1-5  ?  Użyj 
predykatu wbudowanego permutation.

4. Podstawowe operacje wejścia/wyjścia w Prologu

Najprostszą operacja jest czytanie pojedynczego znaku:

?- get0(X).

Pisanie pojedynczego znaku jest realizowane przez predykat put

?- put(104), put(101), put(108), put(108), put(111).

Można pisać cale termy:

?- write(‘Podaj dane: ‘).

Zwróć uwagę czym różni się to od polecenia:

?- write(„Podaj dane: ” ).

Podobna sytuacja jest podczas czytania za pomocą predykatu read(X).

?- read(X).
‘Jakies dane’

?- read(X).
„Jakies dane”

Pisanie do pliku można zrealizować za pomocą predykatu  tell, który ustawia pisanie do 
danego pliku. Predykat  told  kończy pisanie do danego pliku. Podobnie, czytanie z pliku 
zaczyna się predykatem see, a kończy predykatem seen.

Przykład 1. Chcemy zapytać użytkownika o listę liczb i zapisać ją do pliku.

pisz_plik :- write('Podaj liste: '), read(L1), tell('przyklad.txt'), write(L1), write(.), nl, told.



write(.)  jest konieczne do późniejszego odczytu, jako że wszystkie predykaty w Prologu 
musza kończyć się kropką.

Przykład  2.  Chcemy  odczytać  wcześniej  zapisaną  listę  z  pliku,  obliczyć  sumę  jej 
elementów,  wyświetlić  tę  sumę  oraz  dodać  do  bazy  wiedzy  Prologu  predykat 
moja_suma(Suma),  gdzie zmienna  Suma  jest ukonkretniona na właśnie wyliczoną sumę 
elementów.

czytaj_plik :- write('Czytam z pliku...'), nl, see('przyklad.txt'), read(L), seen,
write('suma  elementow  listy  z  pliku  wynosi:  '),  sumlist(L,Suma),  

write(Suma), assertz(moja_suma(Suma)).

Zadaj pytanie:

?- czytaj_plik.

A następnie:

?- moja_suma(X).

Przykład  3.  Chcemy  zapytać  użytkownika,  z  jakiego  pliku  odczytać  dane,  nastepnie 
odczytać z podanego pliku wszystkie listy i wyliczyć sumę elementów każdej listy.

czytaj_all  :-  write('Podaj  plik:  '),  read(Plik),  see(Plik),  repeat,  not(czyt),  seen,  nl,  
write('Skonczone!').

czyt :- read(L), sumlist(L, S), nl, write('suma='), write(S).

Uwaga: Nazwę pliku należy podawać jako ‘nazwa_pliku’ nie jako “nazwa_pliku”

Zadanie 4. Zmodyfikuj przykład 3 w taki sposób aby wszystkie imiona zapisane w pliku 
zostały wczytane i dodane do bazy wiedzy jako predykat imie(OdczytaneImie).

5. Dynamiczna zmiana pamięci

Predykaty  asserta  oraz  assertz  dodają  do pamięci  podane  predykaty.  Pierwszy z  nich 
dodaje  na  początek  bazy  wiedzy,  drugi  na  koniec.  Np.  chcemy dodać  informację,  że 
podane przez użytkownika to imie kobiece

dodaj_kobieta  :-  write('Podaj  nowe  imie  kobiety:  '),  nl,  read(Imie),  
assertz(imie_kobiece(Imie)).

Możemy teraz zadać pytanie:

?- imie_kobiece(X).

I otrzymamy odpowiedź X = kasia.

Aby usunąć dany predykat z pamięci używamy predykatów retract oraz retractall



Np.

?- retract(imie_kobiece(kasia)).
?- retractall(imie_kobiece).

Predykat 

abolish(nazwa_predykatu_do_usuniecia, ilosc_argimentow_predykatu) 

pozwala usunąć wszystkie klauzule danego predykatu, które maja daną ilość argumentów.

Np.

?- abolish(imie_kobiece, 1).
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