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Resumo 
 

 

Devido às limitações da Web Atua iniciou-se o desenvolvimento de 

uma evolução da Web, denominada Web Semântica. Nesta nova Web, o 

conteúdo e a apresentação das informações devem estar separados e 

representados em uma notação adequada as novas necessidades da 

comunidade digital. Devido a isso, várias áreas de pesquisa, como por 

exemplo, a representação do conhecimento e o raciocínio automático, estão 

trabalhando com o intuito de tornar a Web Semântica uma realidade. 

Normalmente, o conhecimento é formado por várias partes e nem 

sempre é possível representá-lo, apropriadamente, utilizando um único 

formalismo de representação. Devido a isso, sistemas que lidam com 

representações diferentes podem ser de grande ajuda. O objetivo deste 

trabalho é estudar formalismos de representação de conhecimento e métodos 

de raciocínio automático, para propor um motor de inferência híbrido, 

chamado MONK, que possa ser utilizado na Web Semântica. 

Para a criação do MONK foi utilizado como base o projeto do 

sistema MANTRA. Foram mantidos os algoritmos de unificação (Martelli e 

Montanari) e inferência (t-entailment), pois são algoritmos decidíveis e 

eficientes, mas a arquitetura foi modificada para facilitar a inclusão futura 

de novos formalismos, como Frames, Redes Semânticas e Lógica de 

Descrições (usada na OWL, que é a linguagem padronizada para a Web 

Semântica). O MONK dá ênfase a Lógica de Primeira Ordem (baseada em 

uma Lógica de Quatro Valores), tornando-a seu formalismo padrão. Com 

isso, desde que algum formalismo possua um mapeamento para a Lógica de 

Primeira Ordem, ele poderá ser suportado pelo MONK sem que seja 

necessário implementar novos algoritmos de raciocínio. 

 

 

Palavras-chave: Lógica, Raciocínio Automático, Representação do 

Conhecimento, Web Semântica. 
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Abstract 
 

 

The current Web's limitations originated the development of a Web's 

evolution, called Semantic Web. In this Web, content and appearance must 

be separated and represented in an appropriate notation, which attends the 

digital community's requirement. Because of this, several research areas 

such as, knowledge representation and automated reasoning, are working in 

order to make the Semantic Web real. 

Systems that deal with different representations can help, because 

knowledge is formed by several parts and, normally, isn't possible to 

represent it by using a single representation formalism. The goal is to study 

knowledge representation formalisms and automated reasoning techniques 

in order to propose a hybrid inference engine, called MONK, which can be 

used in the Semantic Web. 

The inference engine MANTRA was used in the MONK's creation. 

The algorithms Martelli and Montanari (unification) and t-entailment 

(inference) were kept because they are decidable and efficient. The 

architecture was modified to facilitate the future inclusion of new 

formalisms, such as Frames, Semantic Networks and Description Logic 

(used in OWL, standard semantic web language). First Order Logic (based 

on a Four Valued Logic) is the MONK's basic formalism. Thus, since some 

formalism has a FOL's mapping, it can be supported by MONK without the 

need to implement new reasoning algorithms. 

 

 

Keywords: Logic, Automatic Reasoning, Knowledge Representation, 
Semantic Web. 
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1 Introdução 

 

 

Um Sistema Baseado em Conhecimento (SBC) utiliza um motor de inferência 

para resolver problemas com base em conhecimento representado explicitamente. A 

representação de qualquer conhecimento em um SBC envolve a escolha do formalismo 

a ser utilizado. Para isso, uma variedade de opções deve ser analisada, de acordo com 

alguns critérios: representação do conhecimento requerido, manipulação do 

conhecimento e inferência de novos conhecimentos, direcionamento do mecanismo de 

inferência para a direção mais eficiente e aquisição de novos conhecimentos através de 

métodos automáticos. Um sistema isolado não consegue abranger essas quatro 

propriedades, devido principalmente ao trade-off entre expressividade e tratabilidade 

computacional [Kharma, 1996]. A criação de sistemas híbridos através da combinação 

de formalismos diferentes em um mesmo sistema pode permitir que as características 

vantajosas de um, compensem as desvantagens do outro, tornando aceitável o resultado 

da combinação. 

Esta dissertação apresenta o desenvolvimento de um motor de inferência, 

denominado MONK (MANTRA ONtology Knowledge reasoner), que permite a 

representação/inferência em Lógica de Primeira Ordem (LPO) baseada em uma Lógica 

de Quatro Valores. A Lógica de Primeira Ordem é semi-decidível, fato que a torna 

inadequada para utilização em sistemas de representação do conhecimento. A Lógica de 

Quatro Valores é uma lógica mais fraca que a LPO “padrão” (apesar de possuírem a 

mesma sintaxe), que reduz a sua semântica o suficiente para conseguir torná-la 

decidível. Devido a isso, o MONK utiliza uma Lógica de Primeira Ordem baseada na 

Lógica de Quatro Valores como um dos seus formalismos suportados, ao invés de 

utilizar a LPO “padrão” [Kharma, 1996]. 

A proposta de desenvolvimento do MONK inclui também o suporte de outros 

formalismos de representação do conhecimento, como Frames, Redes Semânticas e 

Lógicas de Descrições, mas devido ao pouco tempo, não foi possível implementar estes 

três formalismo nesta primeira versão do sistema. Futuramente, o MONK permitirá a 

representação de conhecimento nestes formalismos, suportando a inferência sobre o 

conhecimento representado em um formalismo específico ou sobre a combinação de 

dois ou mais formalismos distintos (inferência híbrida).  
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O desenvolvimento do MONK teve como base o motor de inferência MANTRA 

(Modular, Assertional, semantic Network and Terminological Representation 

Approach). O MANTRA possui uma versão em LISP e uma em C++. A versão em 

LISP suporta três formalismos de representação de conhecimento, além de inferência 

híbrida. O MANTRA em C++ não suporta inferência híbrida, pois implementa apenas a 

Lógica de Primeira Ordem como formalismo de representação. Os projetos que 

originaram esses motores de inferência estão parcialmente disponíveis na Web. A tese 

da 1ª versão e a dissertação da 2ª podem ser encontradas em [Bittencourt, 1990] e 

[Kharma, 1996], respectivamente. Não foi possível reutilizar os códigos fonte, pois 

estes não estão disponíveis. Devido a isso, apenas os projetos e pseudocódigos 

indicados nesses trabalhos puderam ser utilizados na criação do MONK. 

O MONK possui uma arquitetura semelhante a do MANTRA, apresentando três 

módulos principais: Módulo de Representação de Fórmulas Lógicas, Módulo de 

Unificação e Módulo de Inferência.  

O Módulo de Representação de Fórmulas Lógicas tem como função o 

gerenciamento da base de conhecimento. Enquanto o MANTRA implementa uma 

estrutura e algoritmos de inferência próprios para cada formalismo suportado, o MONK 

utiliza a Lógica de Primeira Ordem como formalismo base. A adição de novos 

formalismos será feita através de mapeamento para a LPO, permitindo a utilização de 

apenas um algoritmo de inferência, além de simplificar as transformações necessárias 

para a inferência híbrida. Todo o conhecimento armazenado será representado 

internamente como uma fórmula lógica (na Forma Normal Conjuntiva), 

independentemente do formalismo utilizado na representação deste. Assim, os frames, 

as Redes Semânticas e a base de conhecimento em Lógica de Descrições, serão 

representadas como fórmulas da Lógica de Primeira Ordem.  

O Módulo de Unificação implementa o algoritmo Martelli-Montanari, que é 

invocado pelo módulo de inferência para tentar unificar dois termos, informando como 

resultado o unificador destes termos ou que a unificação não é possível. Este algoritmo 

de unificação foi mantido no MONK, pois ele apresenta uma representação muito 

abstrata, isto é, ele não se refere especificamente a controles ou estruturas de dados 

específicos, permitindo que a sua implementação seja mais flexível. Além disso, ele 

possui uma complexidade quase linear, apresentando uma boa performance nas 
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unificações que terminam com sucesso, na identificação de ciclos (detectados através 

dos contadores) e conflitos (detectados no cálculo da parte comum). 

O Módulo de Inferência implementa o algoritmo t-entailment, que responde as 

consultas feitas ao sistema, com base no conhecimento armazenado por este. Ao invés 

de retornar apenas respostas sim e não, a inferência retorna as substituições indicadas 

pelo algoritmo de unificação, podendo até apresentar mais de uma resposta para a 

mesma questão. Este algoritmo foi mantido no MONK, pois ele é decidível, correto e 

completo com relação à semântica da LPO baseada na Lógica de Quatro Valores, que é 

o formalismo suportado pelo MONK. 

 

 

1.1 Motivação 
 

 

A Internet é uma das formas mais eficientes de difusão do conhecimento, pois no 

meio digital, todos podem expressar suas idéias e divulgar informações que podem ser 

úteis para um grupo específico ou para a sociedade em geral. Ela apresenta várias 

limitações, pois não existe uma separação entre o conteúdo das páginas e a sua 

apresentação. O conhecimento armazenado nas páginas Web, na maioria das vezes, não 

apresenta uma notação que permita o seu processamento por sistemas de forma 

automática, além de não possuir uma semântica associada ao conteúdo. Isso dificulta a 

extração de informações e diminui a eficiência de buscadores. 

Com o surgimento da Web Semântica, o conhecimento passará a ser estruturado 

de forma que as informações sejam extraídas facilmente, além de permitir a inferência 

de novas informações, através da utilização de motores de inferência. Na prática, o 

conhecimento é formado por várias partes e nem sempre é possível representá-lo 

utilizando um único formalismo de representação. Existem várias tecnologias 

envolvidas no desenvolvimento da Web Semântica, entre elas a OWL e o RDF. Existem 

mecanismos de inferência e consulta para essas linguagens, mas eles as tratam de forma 

isolada. Por exemplo, o Pellet [C&P, 2010] suporta inferências em OWL e a linguagem 

SPARQL [W3C, 2008] permite que sejam realizadas consultas em arquivos RDF. A 

possibilidade de raciocinar de forma híbrida não é suportada na maioria dos motores de 
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inferência. Sistemas que lidam com representações diferentes podem ser de grande 

ajuda, para a criação e consolidação da Web Semântica. 

O MANTRA suporta dois formalismos de representação de conhecimento que 

serviram de base para a criação de duas das mais importantes tecnologias da Web 

Semântica. As Redes Semânticas foram utilizadas no desenvolvimento do Resource 

Description Framework (RDF) e os Frames no desenvolvimento da Lógica de 

Descrições, que por sua vez originou a Web Ontology Language (OWL). A proposta de 

desenvolvimento do MONK abrange a inclusão do suporte as Redes Semânticas e aos 

Frames, que por sua vez, servirão de base para o suporte ao RDF e a OWL, 

respectivamente. 

 

 

1.2 Objetivos 
 

 

O objetivo principal desse trabalho é iniciar a criação de um motor de inferência 

que raciocine sobre conhecimento expresso em diferentes formalismos. Nesta versão do 

MONK foram desenvolvidas a representação e a inferência em Lógica de Primeira 

Ordem. Nas próximas, serão adicionados os outros três formalismos da proposta deste 

sistema (Frames, Redes Semânticas e Lógica de Descrições), além de suporte ao 

raciocínio híbrido. O suporte a Lógica de Descrições será incluído através da extensão 

do módulo de Frames. Essa extensão é interessante, pois esse formalismo é uma 

estrutura híbrida que possui tanto a representação através de classes, quanto uma 

formalização matemática, obtendo assim uma grande expressividade na representação 

do conhecimento. 

Diferente das versões anteriores do MANTRA, o MONK utiliza a linguagem de 

programação Java. Essa escolha foi feita devido a sua popularidade no meio acadêmico 

e profissional, além da disponibilidade de API’s úteis ao desenvolvimento do sistema. 

Isso poderá facilitar a evolução do MONK, incluindo uma possível integração com 

vários ambientes de ontologias, como o Protégé [Knublauch e outros, 2004] e o NeOn 

toolkit [Erdmann e outros, 2008]. 

Originalmente no MANTRA existiam três motores de inferência, um para cada 

representação de conhecimento suportada. Quando era necessário raciocinar sobre a 

combinação de conhecimentos representados em formatos diferentes, um dos 
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formalismos era escolhido como base e o conhecimento expresso nos outros era 

convertido para a representação base (a escolha do formalismo base dependia dos 

formalismos presentes na inferência híbrida). Partindo desse princípio, a arquitetura do 

MONK foi elaborada para permitir a utilização interna de apenas um formalismo base, 

independente do formalismo utilizado na representação do conhecimento. Os outros 

formalismos serão suportados pelo sistema através do mapeamento e conversão para o 

formalismo base, que neste caso é a Lógica de Primeira Ordem baseada na semântica da 

Lógica de Quatro Valores. Como todos os formalismos serão representados 

internamente da mesma maneira (como fórmulas lógicas), novos formalismos poderão 

ser adicionados (desde que possam ser mapeados para a LPO) sem alterar a estrutura 

principal e sem a necessidade de criar motores de inferência específicos para cada uma 

deles.  

 

 

1.3 Metodologia de Desenvolvimento 
 

 

As seguintes atividades foram realizadas para o desenvolvimento do trabalho 

proposto nessa dissertação: 

 

� Levantamento de bibliografia para identificação de trabalhos relacionados e 

revisão do estado da arte. Essa atividade foi realizada em parte durante o 

primeiro ano do curso de mestrado. 

� Modelagem do sistema. O sistema foi projetado de forma a favorecer a inclusão 

de novos formalismos de representação de conhecimento, desde que os mesmos 

tenham um mapeamento para a Lógica de Primeira Ordem; 

� Implementação do sistema. O sistema foi implementado na linguagem Java, 

devido à disponibilidade de API’s úteis ao desenvolvimento do MONK, além da 

sua popularidade no meio acadêmico e profissional, que poderá facilitar a 

evolução do sistema; 

� Testes do sistema. Durante todo o desenvolvimento do MONK, cada um dos 

módulos foi testado utilizando exemplos de testes encontrados na documentação 
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do MANTRA e também testes criados para identificação de erros em partes 

específicas do código. 

� Escrita da dissertação de mestrado. Esta atividade foi realizada durante toda a 

etapa de desenvolvimento do sistema. 

 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 
 

 

Além do capítulo introdutório, que trouxe uma breve apresentação sobre o 

trabalho aqui desenvolvido, esta dissertação possui, ainda, cinco outros capítulos. Cada 

um aborda assuntos necessários à compreensão do motor de inferência proposto, sendo 

organizados como descrito a seguir: 

 

 

Capítulo 2: Formalismos de Representação de Conhecimento 

 

Este capítulo apresenta os formalismos de representação de conhecimento a 

serem suportados pelo MONK, abordando sintaxe, semântica e também mecanismos de 

raciocínio utilizados. 

 

Capítulo 3: Trabalhos Relacionados 

 

São apresentados, brevemente, outros sistemas de raciocínio hibrido: 

KRYPTON, KAON2 e BOSSAM. 

 

Capítulo 4: MANTRA 

 

Este capítulo descreve o mais importante trabalho relacionado ao 

desenvolvimento do MONK. O sistema MANTRA é apresentado, sendo abordadas a 

arquitetura, sintaxe e também a sua divisão em módulos. 
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Capítulo 5: Proposta do Motor de Inferência MONK 

 

O motor de inferência MONK é apresentado em detalhes, incluindo sua 

arquitetura e a sua divisão em módulos. São abordados os conceitos básicos necessários 

ao desenvolvimento do MONK, além dos algoritmos e estruturas de dados 

implementados. 

 

Capítulo 6: Considerações Finais 

 

Nesse capítulo são apresentadas as conclusões deste trabalho, além das 

contribuições e dos trabalhos futuros. 
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2 Formalismos de Representação de 
Conhecimento 

 

 

As pesquisas no campo da representação do conhecimento e do raciocínio 

automático são normalmente focadas na definição de linguagens formais para 

representar o conhecimento e métodos de inferências associados a essas linguagens. 

Desta forma, é possível construir sistemas inteligentes, onde o adjetivo "inteligente" se 

refere à capacidade destes sistemas em encontrar informações implícitas através da 

análise de um conhecimento representado explicitamente. Tais sistemas são 

caracterizados como Sistemas Baseados em Conhecimento (SBC) e envolvem dois 

aspectos primários [Baader e outros, 2003]: 

• A caracterização precisa da base de conhecimento: é necessário definir 

claramente o tipo de conhecimento a ser especificado no sistema e os serviços de 

raciocínio que o sistema precisa para prová-los. 

• A disponibilização de um framework: são necessários sistemas que facilitem 

tanto o processo de representação quanto o de análise do conhecimento. 

Existem vários formalismos que podem ser usados na representação de 

conhecimento. Neste capítulo serão apresentados alguns dos formalismos mais 

utilizados. 

 

 

2.1 Lógica 
 

 

A Lógica pode ser considerada como o estudo dos princípios e métodos 

utilizados para diferenciar o raciocínio correto do incorreto. Na Grécia Antiga, 342 a.C, 

o filósofo Aristóteles procurou sistematizar o conhecimento e o pensamento lógico. Ele 

se preocupava com as formas de raciocínio que permitiam obter novos conhecimentos, a 

partir de conhecimentos considerados verdadeiros. A Lógica percorreu um longo 

caminho desde Aristóteles, sempre recebendo novas contribuições, como o cálculo 

proposicional e a sua mecanização propostas por Gottfried Leibniz, o rigor matemático 
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e metodológico introduzido por Gottlob Frege, a teoria dos modelos proposta por Alfred 

Tarski, dentre outras [Feitosa e D'Ottaviano, 2003].  

Ao longo dos séculos, a Lógica foi se desenvolvendo e ganhando um caráter 

mais matemático, possibilitando que o raciocínio fosse utilizado em soluções para 

problemas modernos, em especial na Inteligência Artificial e Ciência da Computação.  

 

 

2.1.1 Lógica Proposicional 
 

 

A Lógica Proposicional (LP) é um formalismo matemático que permite a 

eliminação da ambigüidade presente na linguagem natural, através da abstração da 

estrutura dos argumentos. Ele é composto por uma linguagem formal e por um conjunto 

de regras de inferência que nos permitem analisar de forma precisa um argumento, 

decidindo se o mesmo é ou não válido. Um argumento pode ser considerado uma 

seqüência de premissas resultando em uma conclusão. O mesmo é considerado válido 

quando a conclusão é uma conseqüência necessária de suas premissas. 

 

2.1.1.1 Sintaxe 
 

Resumidamente, a lógica proposicional possui a seguinte sintaxe [Souza, 2002]: 

 

• Símbolos de pontuação: ( e ) 

• Símbolos de verdade: V (verdadeiro) e F (falso). 

• Símbolos proposicionais: P, Q, R, S, P1, Q1, P2, Q2... 

• Conectivos proposicionais: ¬, ∧,∨, →, ↔. 

• As fórmulas são construídas a partir das seguintes regras: 

o Todo símbolo de verdade é uma fórmula. 

o Todo símbolo proposicional é uma fórmula. 

o Se H é fórmula, então (¬H) também é. 

o Se H e G são fórmulas, então (H op G) também é, para qualquer operador 

op da lógica proposicional, isto é, ∧,∨, → ou ↔. 
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2.1.1.2 Semântica 
 

A semântica da lógica proposicional é dada pelo significado de cada um dos 

objetos que fazem parte de sua sintaxe. Ela é determinada por uma função de 

interpretação (I), que associa um valor de verdade (V para verdadeiro ou F para falso) a 

cada fórmula da lógica proposicional. Por exemplo, um símbolo proposicional P, pode 

ter como interpretação, I[P] = V ou I[P] = F. As regras para a interpretação das fórmulas 

são [Souza, 2002]: 

 

• Sendo P uma fórmula e I uma interpretação, então o significado de P, 

indicado por I[P], é determinado pelas regras a seguir: 

o Se P = Q, onde Q é um símbolo proposicional, então I[P] = I[Q] e I[Q] ∈ 

{V, F}. 

o Se P = verdadeiro, então I[P] = I[verdadeiro] = V. 

o Se P = falso, então I[P] = I[falso] = F. 

o Seja H uma fórmula. Se P = ¬H, então: 

� I[P] = I[¬H] = V se I[H] = F 

� I[P] = I[¬H] = F se I[H] = V 

o Sejam H e G duas fórmulas.  

� Se P = (H ∨ G), então: 

• I[P] = I[H ∨ G] = V se e somente se I[H] = V ou I[G] = V. 

• I[P] = I[H ∨ G] = F se e somente se I[H] = F e I[G] = F. 

� Se P = (H ∧ G), então: 

• I[P] = I[H ∧ G] = V se e somente se I[H] = V e I[G] = V. 

• I[P] = I[H ∧ G] = F se e somente se I[H] = F ou I[G] = F. 

� Se P = (H → G), então: 

• I[P] = I[H → G] = V se e somente se I[H] = F ou I[G] = V. 

• I[P] = I[H → G] = F se e somente se I[H] = V e I[G] = F. 

� Se P = (H ↔ G), então: 

• I[P] = I[H ↔ G] = V se e somente se I[H] = I[G]. 

• I[P] = I[H ↔ G] = F se e somente se I[H] ≠ I[G]. 

 

As regras de interpretação podem ser visualizadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Tabela verdade associada aos conectivos da Lógica Proposicional 
(Baseado em [Souza, 2002]) 

 

H G ¬H H ∨∨∨∨ G H ∧∧∧∧ G H →→→→ G H ↔↔↔↔ G 
V V F V V V V 
V F F V F F F 
F V V V F V F 
F F V F F V V 

 

Após o entendimento da sintaxe e a semântica da Lógica Proposicional, é 

possível passar para os métodos que permitem a criação de novos conhecimentos a 

partir dos já existentes. Eles são chamados métodos de prova. 

 

2.1.1.3 Método de Prova - Resolução 
 

Existem vários métodos que permitem a prova de teoremas na Lógica 

Proposicional, através da aplicação de regras pré-estabelecidas. Através deles, novos 

conhecimentos podem ser inferidos, aumentando assim a base de conhecimento em 

questão. Alguns exemplos desses métodos são: Dedução Natural, Tableaux e 

Resolução. Nesta seção será abordada a Resolução. 

Resolução é um método de prova de teoremas composto por três elementos: um 

alfabeto, um conjunto de cláusulas e a regra de resolução. Neste método, não se utilizam 

axiomas, mas apenas uma regra de inferência. Esse método define uma estrutura tanto 

para a representação quanto para a dedução do conhecimento. [Souza, 2002] 

As fórmulas são representadas na Forma Normal Conjuntiva (FNC), isto é, são 

conjunções de disjunções de literais, como por exemplo, H = (P ∨ Q) ∧ (¬R ∨ S) ∧ (P ∨ 

¬R). A resolução utiliza uma representação na forma de conjuntos, onde as chaves 

representam os parênteses, as vírgulas mais externas representam o conectivo ∧ e as 

mais internas representam o conectivo ∨. Utilizando essa notação a fórmula H é 

representada como H = {{P,Q},{¬R,S},{P,¬R}}. Cada disjunção de literais presentes 

na fórmula é chamada de cláusula. Dentro dessas cláusulas pode existir literais onde um 

é a negação do outro. Esses literais são chamados de literais complementares. [Souza, 

2002] 

Outro conceito utilizado na resolução é o resolvente de duas cláusulas. 

Considere duas cláusulas C1 = {A 1, ... , An} e C2 = {B1, ... , Bn} sendo que C1 possui um 

conjunto de literais l e C2 possui os complementares dos literais presentes em l. O 
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resolvente de C1 e C2 , denominado por Res(C1,C2) é definido por: Res(C1,C2) = (C1 - l) 

∪ (C2 - ¬l). Caso Res(C1,C2) = {}, tem-se um resolvente trivial ou vazio. Exemplo: 

Considere as cláusulas C1 = {P,Q,¬R} e C2 = {¬P,R,S}. O resolvente de C1 e C2 é dado 

por Res(C1,C2) = {Q,S}. Agora considere C1 = {P,Q,¬R} e C2 = {¬P,R, ¬Q}. O 

resolvente de C1 e C2 é dado por Res(C1,C2) = {}. [Souza, 2002] 

O método de resolução utiliza a seguinte regra para realizar as suas provas: 

Dadas duas cláusulas C1 e C2, a regra de resolução aplicada a essas cláusulas é definida 

por: tendo, C1 e C2, deduza Res(C1,C2,). Para que a satisfatibilidade deste conjunto de 

cláusulas seja provada é necessário aplicar a regra de resolução repedidas vezes até que 

a cláusula vazia seja encontrada. 

Exemplo: Considere o seguinte conjunto de cláusulas 

{{P,Q,¬R},{R,S,¬P},{S,¬Q}}. Uma expansão por resolução para este conjunto de 

cláusulas é dado por: 

1. {P,Q,¬R} 

2. {R,S,¬P} 

3. {S,¬Q} 

4. {Q,S}                       Res(1,2) 

5. {S}                           Res(3,4) 

Considere agora o conjunto de cláusulas {{P,Q,¬R},{R,¬S,¬P},{S,¬Q}} será 

obtida no final uma cláusula vazia como pode ser observado na expansão abaixo: 

1. {P,Q,¬R} 

2. {R, ¬S,¬P} 

3. {S,¬Q} 

4. {Q, ¬S}                  Res(1,2) 

5. {}                           Res(3,4) 

Com esse resultado pode-se concluir que o conjunto de cláusulas que originou essa 

expansão é satisfatível. 

Na próxima seção será dada continuidade na apresentação de Lógicas Clássicas, 

onde será abordada a Lógica de Primeira Ordem. 
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2.1.2 Lógica de Primeira Ordem 
 

 

A Lógica de Primeira Ordem (LPO ou Lógica de Predicados) é uma extensão da 

Lógica Proposicional, que permite a descrição de conceitos mais complexos e que não 

podem ser expressos através da LP, devido às suas limitações (como por exemplo, a 

necessidade de representar conhecimento através de afirmações declarativas que 

impedem a representação de informações relativas a objetos e seus relacionamentos. Ex: 

Na LP é possível representar “Sócrates é mortal”, mas não se consegue representar 

apropriadamente “Todas as pessoas são mortais”). Na LPO as sentenças atômicas têm o 

formato P(x1,...,xn), ao invés de serem símbolos sentenciais sem estrutura, por exemplo, 

P. 

 

2.1.2.1 Sintaxe 
 

Resumidamente, a lógica de primeira ordem possui a seguinte sintaxe [Souza, 

2002]: 

 

• Símbolos de pontuação: ( e ) 

• Símbolos de verdade: V (verdadeiro) e F (falso) 

• Conjunto enumerável de símbolos para variáveis: x, y, z, w, x1, y1, x2, z2... 

• Conjunto enumerável de símbolos para funções: f, g, h, f1, g1, f2, g2... 

• Conjunto enumerável de símbolos para predicados: P, Q, R, S, P1, Q1, P2, 

Q2... 

• Conectivos proposicionais: ¬, ∧,∨, →, ↔. 

• Quantificadores: ∃ e ∀. 

• Os termos são construídos a partir das seguintes regras: 

o Constantes e variáveis são termos (representam objetos). 

o Se t1, t2, ..., tn são termos e f é um símbolo de função n-ária, então f(t1, t2, 

..., tn) também é um termo. 

• Os átomos são construídos a partir das seguintes regras: 

o Os símbolos de verdade e falso são átomos. 



14 
 

o Se t1, t2, ..., tn são termos e p é um símbolo de predicado n-ário, então 

p(t1, t2, ..., tn) é um átomo. 

• As fórmulas são construídas a partir das seguintes regras: 

o Todo átomo é uma fórmula da Lógica de Predicados. 

o Se H é fórmula, então (¬H) também é. 

o Se H e G são fórmulas, então (H op G) também é, para qualquer operador 

op da lógica proposicional. 

o Se H é fórmula e x variável, então, ((∃x)H) e ((∀x)H) são fórmulas. 

 

2.1.2.2 Semântica 
 

A semântica da Lógica de Primeira Ordem é definida através da associação de 

significados semânticos aos símbolos sintáticos, definidos anteriormente. Como a LPO 

contém quantificadores, variáveis, funções e predicados, as definições das estruturas de 

interpretação são mais elaboradas do que as da Lógica Proposicional. Essas definições 

serão abordadas a seguir [Souza, 2002]: 

 

• Definições apresentadas para a Lógica Proposicional na seção 2.1.1.2. 

• Interpretação de variáveis, funções e predicados: Seja U um conjunto não 

vazio. Uma interpretação I sobre o domínio U, na Lógica de Primeira Ordem, 

é uma função tal que:  

o O domínio da função I é o conjunto dos símbolos de função, de 

predicados e expressões da LPO. 

o Para toda variável x, se I[x] = xI, então xI ∈ U. 

o Para todo símbolo de função n-ário f, se I[f] = fI, então fI: U
n → U. 

o Para todo símbolo de predicado n-ário P, se I[P] = PI, então PI: Un → 

{V,F}. 

• Interpretação de fórmulas sem quantificadores: Seja E uma expressão e I uma 

interpretação sobre o domínio U. A interpretação de E (I[E]) é definida da 

seguinte maneira: 

o Se E = f(t1,...,tn) onde f(t1,...,tn) é um termo, então I[E] = I[f(t1,...,tn)] = 

f I(t1I,...,tnI), onde I[f] = fI e para todo termo ti, I[t i] = tiI. 
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o Se E = p(t1,...,tn) onde p(t1,...,tn) é um átomo, então I[E] = I[p(t1,...,tn)] = 

pI(t1I,...,tnI), onde I[p] = pI e para todo termo ti, I[t i] = tiI. 

• Interpretação de fórmulas com quantificadores: Sejam H uma fórmula, x uma 

variável e I uma interpretação sobre o domínio U. Os valores semânticos de 

I[(∀x)H] e I[(∃x)H] são definidos da seguinte maneira: 

o Se I[(∀x)H] = V, se somente se, para todo d ∈ U, <x ← d> I[H] = V. 

o Se I[(∀x)H] = F, se somente se, existe um d ∈ U, <x ← d> I[H] = F. 

o Se I[(∃x)H] = V, se somente se, existe um d ∈ U, <x ← d> I[H] = V. 

o Se I[(∃x)H] = F, se somente se, para todo d ∈ U, <x ← d> I[H] = F. 

OBS: <x ← d> significa que a variável x é substituída por d. 

 

Após o entendimento da sintaxe e a semântica da Lógica de Predicados, é 

possível passar para os métodos de prova que permitem a criação de novos 

conhecimentos a partir dos já existentes. Na próxima seção será abordada a Resolução. 

 

2.1.2.3 Método de Prova – Resolução 
 

A resolução na Lógica de Predicados não é apenas uma extensão da resolução da 

Lógica Proposicional. São feitas análises adicionais que tornam o processo mais 

complexo nesta lógica. A aplicação deste método é realizada em quatro etapas: 

obtenção da forma prenex, skolemização, obtenção da forma normal conjuntiva e 

unificação. Essas etapas são detalhadas a seguir: 

 

• Forma Prenex: Nesta forma todos os quantificadores da fórmula são movidos 

para o início da mesma. Uma fórmula na forma prenex segue a seguinte 

estrutura: (Q1x1)...(Qnxn) F, onde F é a matriz (fórmula sem quantificadores), 

Qixi é um quantificador universal ou existencial e (Q1x1)...(Qnxn) é o prefixo. 

Ex: Ao transformar a fórmula H = ∀xF(x) ∧ ∀y∃zG(y,z) na sua forma prenex 

equivalente, os quantificadores ∀x, ∀y e ∃z devem ser movidos para o início 

da fórmula obtendo como resultado H’ = ∀x∀y∃z(F(x) ∧ G(y,z)). O 

algoritmo para a obtenção da forma prenex pode ser encontrado na página 54. 
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• Skolemização: A skolemização é utilizada para eliminar os quantificadores 

existenciais das fórmulas. Isto é feito da seguinte maneira: Em uma fórmula 

na forma prenex, cada variável y quantificada existencialmente deve ser 

substituída por um termo f(x1,..., xn) no qual o símbolo de função f é uma 

nova função (Função de Skolem) e a seqüência x1,..., xn são as variáveis 

universalmente quantificadas cujos quantificadores precedem a variável y 

(Termo de Skolem). Depois da skolemização os quantificadores existenciais 

podem ser removidos. Ex: Ao aplicar a skolemização na fórmula F = 

∀x∀y∃z∀w(H(x,w) ∧ G(y,z)), a variável z é substituída por uma função de 

skolem f(x,y), pois o quantificador existencial ∃z está dentro do escopo dos 

quantificadores universais ∀x e ∀y . O algoritmo para a skolemização pode 

ser encontrado na página 56. 

 

• Forma Normal Conjuntiva: Nessa forma as fórmulas lógicas são 

representadas através de conjunções de disjunções. Considerando Di uma 

disjunção, uma fórmula F está na forma normal conjuntiva se F = D1 ∧ D2 ∧ 

D3 ∧ ... ∧ Dn. As regras para a transformação de uma fórmula em sua forma 

normal conjuntiva equivalente são:  

� Dupla negação: ¬¬F é substituído por F 

� Lei de deMorgan: 

• ¬(F ∧ G) é substituído por ¬F ∨ ¬G 

• ¬(F ∨ G) é substituído por ¬F ∧ ¬G 

� Distributividade: 

• F ∨ (G ∧ H) é substituído por (F ∨ G) ∧ (F ∨ H) 

• (G ∧ H) ∨ F é substituído por (F ∨ G) ∧ (F ∨ H) 

Ex: Ao transformar a fórmula F = ¬((¬H(x) ∧ G(y)) ∨ ¬ (¬H(y) ∧ G(x))) na 

forma normal conjuntiva obtêm-se a fórmula F’ = (H(x) ∧ ¬H(y) ∧ G(x)) ∨ 

(¬G(y) ∧ ¬H(y) ∧ G(x)). Os passos para esta transformação são detalhados a 

seguir: 

� Passo 1: Aplicar Lei de deMorgan em F 

• ¬(¬H(x) ∧ G(y)) ∧ ¬¬(¬H(y) ∧ G(x)) 

� Passo 2: Aplicar Lei de deMorgan em ¬(¬H(x) ∧ G(y)) 

• (¬¬H(x) ∨ ¬G(y)) ∧ ¬¬ (¬H(y) ∧ G(x)) 
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� Passo 3: Aplicar dupla negação em ¬¬(¬H(y) ∧ G(x)) 

• (¬¬H(x) ∨ ¬G(y)) ∧ (¬H(y) ∧ G(x)) 

� Passo 4: Aplicar dupla negação em ¬¬H(x) 

• (H(x) ∨ ¬G(y)) ∧ (¬H(y) ∧ G(x)) 

� Passo 5: Aplicar distributividade (H(x) ∨ ¬G(y)) ∧ (¬H(y) ∧ G(x)) 

• F’ = (H(x) ∧ ¬H(y) ∧ G(x)) ∨ (¬G(y) ∧ ¬H(y) ∧ G(x)) 

 

• Forma Clausal: Nessa forma, cada disjunção é representada como uma 

cláusula, assim como demonstrado na resolução para lógica proposicional. 

Ex: Ao transformar a fórmula F = (H(x) ∧ ¬H(y) ∧ G(x)) ∨ (¬G(y) ∧ ¬H(y) ∧ 

G(x)) na sua forma clausal equivalente obtêm-se como resultado a fórmula F’ 

= {{H(x),¬H(y),G(x)},{(¬G(y),¬H(y),G(x)}}. 

 

• Unificação: Dados dois termos t1 e t2 em Lógica de Primeira Ordem, um 

unificador é uma substituição θ tal que t1θ = t2θ. (Para mais detalhes, 

consultar a seção 5.3). Unificação é o processo de encontrar o unificador mais 

geral entre dois termos, fazendo com que os mesmos tornem-se idênticos 

através de substituições. Exemplo: 

� t1 = {p(f(x),y,x)} e t2 = {p(z,g(z),w)} 

� θ = {x ← w, y ← g(f(w)), z ← f(w)} 

� t1θ = t2θ = {p(f(w), g(f(w)),w)} 

 

• Expansão por Resolução: Depois que a fórmula está na sua forma clausal, a 

prova por resolução fica parecida com a utilizada na Lógica Proposicional, 

sendo adicionada a unificação durante o cálculo do resolvente entre as 

cláusulas genéricas C1 e C2 (Res(C1,C2)). Essa adição permite que sejam 

feitas substituições com a finalidade de tornar as cláusulas de C1 

complementares as cláusulas de C2. Exemplo: Considere as cláusulas C1 = 

{P(f(x),y,x),¬Q(a,y,n)}, C2 = {¬P(z,g(z),w)} e C3 = {Q(x,g(f(a)),c)}. Uma 

expansão por resolução para este conjunto de cláusulas é: 

� 1. {P(f(x),y,x),¬Q(a,y,n)} 

� 2. {P(z,g(z),w)} 

� 3. {Q(x,g(f(a)),c)} 
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� 4. {¬Q(a,g(f(w)),n)}              Res(1,2), θ1 = {z ← f(w), y ← g(f(w)), x ← w}  

� 5. {}                                       Res(3,4), θ2 = {x ← a, w ← a, n ← c} 

 

Apesar de sua grande aplicabilidade em diversas áreas, a Lógica Clássica não é 

adequada a todos os tipos de situações. Existem vários tipos de lógicas, que podem ser 

aplicadas em diversas situações, dependo das suas características. Na próxima seção 

será abordada a Lógica de Quatro Valores, que é uma das Lógicas Não-Clássicas e é 

utilizada no processo de inferência do MONK. 

 

 

2.1.3 Lógica de Quatro Valores 
 

 

Diferente das lógicas vistas anteriormente, a Lógica de Quatro Valores não 

possui apenas dois valores de verdade (Verdadeiro e Falso). Ela possui quatro valores 

de verdade, que são representados pelo seguinte conjunto: {∅, {Verdadeiro}, {Falso}, 

{Verdadeiro, Falso}}. 

Essa lógica foi criada por Belnap em 1977, com o objetivo de implementar em 

um sistema especialista de perguntas e respostas a capacidade de continuar funcionando 

mesmo sob desconhecimentos e contradições. Na Lógica Clássica ao encontrar uma 

contradição, qualquer coisa pode ser deduzida (redução ao absurdo), fato que não ocorre 

na Lógica de Quatro Valores. [Bittencourt, 1990] 

Outro motivo que justifica a utilização de Lógica de Quatro Valores é o trade-off 

entre expressividade e tratabilidade computacional. Quanto mais expressivo é o 

formalismo de representação de conhecimento, maior é o seu tempo de processamento, 

além de aumentar as chances de se tornar indecidível. No caso da Lógica de Primeira 

Ordem, temos uma grande expressividade, mas em compensação, menor tratabilidade 

computacional. A Lógica de Predicados é semi-decidível, fato que o torna inadequado 

para utilização em sistemas de representação do conhecimento. A Lógica de Quatro 

Valores é uma lógica mais fraca que a Lógica de Predicados “padrão” (apesar de possuir 

a mesma sintaxe desta), que reduz a sua semântica o suficiente para conseguir torná-la 

decidível. Devido a isso, o MONK utiliza uma Lógica de Primeira Ordem baseada na 

Lógica de Quatro Valores como um dos seus formalismos suportados, ao invés de 

utilizar a LPO “padrão” [Kharma, 1996]. 
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2.1.3.1 Sintaxe 
 

A lógica de quatro valores possui a mesma sintaxe da lógica clássica (ver 

Subseção 2.1.2.1). 

 

2.1.3.2 Semântica 
 

A lógica de quatro valores possui os seguintes valores de verdade [Bittencourt, 

1990]: 

• Verdade – {V}: Absolutamente Verdadeiro - Existe evidência que suporta a 

verdade de um fato. 

• Falso – {F}: Absolutamente Falso - Existe evidência que suporta a falsidade 

de um fato. 

• Ambos – {V,F}: Contraditório - Existem evidências que suportam tanto a 

verdade quanto a falsidade de um fato. 

• Nenhum – {}: Desconhecido - Não existe evidência que suporta a verdade 

nem a falsidade de um fato. 

Para construir as tabelas verdade da negação (¬) e os conectivos “e” (∧) e “ou” 

(∨) são necessários alguns conceitos como ordenamento parcial, reticulado (lattice) e 

função monotônica, que serão apresentados a seguir. 

Um ordenamento parcial é uma estrutura L = (S, ⊆) tal que S é um conjunto e ⊆ 

é uma relação binária que satisfaz as seguintes propriedades [Bittencourt, 1990]: 

• Reflexividade - ∀ x ∈ S: x ⊆ x 

• Transitividade - ∀ x,y,z ∈ S: x ⊆ y ∧ y ⊆ z ⇒ x ⊆ z 

• Anti-Simetria - ∀ x,y ∈ S: x ⊆ y ∧ y ⊆ x ⇒ x = y 

Considerando X um subconjunto de S (X ⊆ S), diz-se que um y ∈ S é um limite 

superior para X (X ⊆ y), se ∀ x ∈ X, x ⊆ y. Analogamente, diz-se que um y ∈ S é um 

limite inferior para X (y ⊆ X), se ∀ x ∈ X, y ⊆ x. Um supremo ou menor limite superior 

(escrito como ∪X) é definido da seguinte maneira:  

X ⊆ ∪X ∧∀ y ∈ S: X ⊆ y ⇒ ∪X ⊆ y 

Um ínfimo ou maior limite inferior (escrito como ∩X) é definido da seguinte maneira:  

∩X ⊆ X ∧∀ y ∈ S: y ⊆ X ⇒ y ⊆ ∩X 
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Um reticulado ou lattice é um conjunto mais um ordenamento parcial no qual 

existem ∪X e ∩X para todo X ⊆ S [Bittencourt, 1990]. Um exemplo de reticulado é 

apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Reticulado ou Lattice  
(Baseado em [Bittencourt, 1990]) 

 

Funções monotônicas são funções tais que x ⊆ y ⇒ f(x) ⊆ f(y), isto é, elas 

preservam a ordem dos elementos do seu domínio quando as suas imagens são 

comparadas utilizando a relação de ordem do seu contradomínio. [Ferreira e Ribeiro, 

2006].  

Após o entendimento dos conceitos descritos acima, pode-se aplicar as quatro 

regras apresentadas abaixo para construir as tabelas verdades da lógica de quatro valores 

[Bittencourt, 1990]: 

• Regra 1: Os valores dos conectivos lógicos relacionados a V e a F devem ser 

os mesmos observados na Lógica Clássica, pois as tabelas da Lógica de 

Quatro Valores são uma extensão das tabelas das Lógicas Clássicas. 

• Regra 2: Os conectivos lógicos devem ser funções monotônicas. Essa análise 

utiliza o reticulado apresentado na Figura 1. 

• Regra 3: Considerando A e B como valores verdade, os conectivos ∧ e ∨ 

devem obedecer às seguintes relações: 

i. A ∧ B = A, se e somente se, A ∨ B = B 

ii.  A ∧ B = B, se e somente se, A ∨ B = A 

• Regra 4: As três regras anteriores não são suficientes para preencher todos os 

valores da tabela verdade. Com a repetição da Regra 2 é possível resolver 

esse problema e assim completar os valores faltantes. 

As tabelas verdade para a negação (¬) e os conectivos e (∧) e ou (∨) podem ser 

visualizadas nas Tabelas 2, 3 e 4. Cada uma das caixas da tabela verdade possui um 
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padrão de cor diferente para explicitar a forma como o valor desta foi obtido. Esse 

padrão é apresentado no Quadro 1. 

 

 Regra 1: Equivalência com a tabela verdade da lógica clássica 
 Regra 2: Monotonicidade 
 Regra 3: Relacionamento entre os conectivos ∧ e ∨ 
 Regra 4: Monotonicidade após aplicação da Regra 3 

 
 
Quadro 1 - Diferenciação dos valores das tabelas verdades da Lógica de Quatro valores 

(Baseado em [Bittencourt, 1990]) 
 

A Tabela 2 é montada da seguinte maneira: A negação de Falso e Verdade são 

respectivamente Verdade e Falso, assim como acontece na Lógica Clássica. Os outros 

dois valores são descobertos através da aplicação da Regra 2, isto é, a monotonicidade 

dos conectivos lógicos. Utilizando o reticulado da Figura 1, observa-se que ∅ ⊆ {F}. 

Ao aplicar a regra da monotonicidade, obtêm-se ¬∅ ⊆ ¬{F}, isto é, ¬ ∅ ⊆ {V}. Disso 

conclui-se que o único valor possível para ¬∅ é ∅. Utilizando novamente o reticulado, 

pode-se concluir que F ⊆ {V,F}. Ao aplicar a regra de monotonicidade, obtêm-se ¬F ⊆ 

¬{V,F}, isto é, V ⊆ ¬{V,F}. Disso conclui-se que o único valor possível para ¬{V,F} é 

{V,F}. 

Tabela 2 - Tabela Verdade para Negação em Lógica de Quatro Valores 
(Baseado em [Bittencourt, 1990]) 

 
 
 
 
 
 

A Tabela 3 é montada da seguinte maneira:  

 

1. ∅ ∧ {V} = ∅ 

� ∅ ⊆ {V} ⇒ ∅ ∧ {V} ⊆ {V} ∧ {V} ⇒ ∅ ∧ {V} ⊆ {V} (aplicando a 

propriedade da monotonicidade).  

� ∅ ⊆ {F} ⇒ ∅ ∧ {V} ⊆ {F} ∧ {V} ⇒ ∅ ∧ {V} ⊆ {F} (aplicando a 

propriedade da monotonicidade). 

� Observando o reticulado da Figura 1, conclui-se que ∅ ∧ {V} = ∅. 

2. ∅ ∧ ∅ = ∅ 

 ∅∅∅∅ F V {V,F} 
¬ ∅ V F {V,F}  
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� ∅ ⊆ {V} ⇒ ∅ ∧ ∅ ⊆ {V} ∧ ∅ ⇒ ∅ ∧ ∅ ⊆ ∅ (aplicando a 

propriedade da monotonicidade e o resultado obtido no item 1).  

� Conclui-se que ∅ ∧ ∅ = ∅. 

3. {V} ∧ {V,F} = {V,F} 

� {V} ⊆ {V,F} ⇒ {V} ∧ {V} ⊆ {V,F} ∧ {V} ⇒ {V} ⊆ {V,F} ∧ {V} 

(aplicando a propriedade da monotonicidade). 

� {F} ⊆ {V,F} ⇒ {F} ∧ {V} ⊆ {V,F} ∧ {V} ⇒ {F} ⊆ {V,F} ∧ {V} 

(aplicando a propriedade da monotonicidade). 

� Observando o reticulado da Figura 1, conclui-se que {V} ∧ {V,F} = 

{V,F}. 

4. {V,F } ∧ {V,F} = {V,F} 

� {V} ⊆ {V,F} ⇒ {V} ∧ {V,F} ⊆ {V,F} ∧ {V,F} ⇒ {V,F} ⊆ {V,F} ∧ 

{V,F} (aplicando a propriedade da monotonicidade e o resultado 

obtido no item 3). 

� Observando o reticulado da Figura 1, conclui-se que {V,F} ∧ {V,F} 

= {V,F}. 

5. ∅ ∧ {F} = {F} 

� Isso é comprovado pela aplicação da Regra 3: ∅ ∧ {F} = F ⇔ ∅ ∨ 

{F} = ∅ (Ver o ítem 1 da construção da Tabela 4). 

6. F ∧ {V,F } = F 

� Isso é comprovado pela aplicação da Regra 3: F ∧ {V,F } = F ⇔ F ∨ 

{V,F} = {V,F} (Ver a construção da Tabela 4, ítem 3). 

7. ∅ ∧ {V,F} = {F} 

� ∅ ⊆ {F} ⇒ ∅ ∧ {V,F} ⊆ {F} ∧ {V,F} ⇒ ∅ ∧ {V,F} ⊆ {F} 

(aplicando a propriedade da monotonicidade e o resultado obtido no 

item 6). 

� {F} ⊆ {V,F} ⇒ ∅ ∧ {F} ⊆ ∅ ∧ {V,F} ⇒ {F} ⊆ ∅ ∧ {V,F} 

(aplicando a propriedade da monotonicidade e o resultado obtido no 

item 5). 

� Utilizando a propriedade anti-simétrica pode-se concluir que ∅ ∧ 

{V,F} = {F}. 
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Tabela 3 - Tabela Verdade para Conjunção em Lógica de Quatro Valores 
(Baseado em [Bittencourt, 1990]) 

 
 
 
 
 
 
 

 

A Tabela 4 é montada da seguinte maneira:  

1. ∅ ∨ {F} = ∅ 

� ∅ ⊆ {V} ⇒ ∅ ∨ {F} ⊆ {V} ∨ {F} ⇒ ∅ ∨ {F} ⊆ {V} (aplicando a 

propriedade da monotonicidade).  

� ∅ ⊆ {F} ⇒ ∅ ∨ {F} ⊆ {F} ∨ {F} ⇒ ∅ ∨ {F} ⊆ {F} (aplicando a 

propriedade da monotonicidade). 

� Observando o reticulado da Figura 1, conclui-se que ∅ ∨ {F} = ∅. 

2. ∅ ∨ ∅ = ∅ 

� ∅ ⊆ {F} ⇒ ∅ ∨ ∅ ⊆ {F} ∨ ∅ ⇒ ∅ ∨ ∅ ⊆ ∅ (aplicando a 

propriedade da monotonicidade e o resultado obtido no item 1). 

� Observando o reticulado da Figura 1, conclui-se que ∅ ∨ ∅ = ∅. 

3. {F} ∨ {V,F} = {V,F} 

� {V} ⊆ {V,F} ⇒ {V} ∨ {F} ⊆ {V,F} ∨ {F} ⇒ {V} ⊆ {V,F} ∨ {F} 

(aplicando a propriedade da monotonicidade). 

� {F} ⊆ {V,F} ⇒ {F} ∨ {F} ⊆ {V,F} ∨ {F} ⇒ {F} ⊆ {V,F} ∨ {F} 

(aplicando a propriedade da monotonicidade). 

� Observando o reticulado da Figura 1, conclui-se que {F} ∨ {V,F} = 

{V,F}. 

4. {V,F } ∨ {V,F} = {V,F} 

� {F} ⊆ {V,F} ⇒ {F} ∨ {V,F} ⊆ {V,F} ∨ {V,F} ⇒ {V,F} ⊆ {V,F} ∨ 

{V,F} (aplicando a propriedade da monotonicidade e o resultado 

obtido no item 3). 

� Observando o reticulado da Figura 1, conclui-se que {V,F} ∨ {V,F} 

= {V,F}. 

5. {V} ∨ {V,F} = {V} 

∧∧∧∧ ∅∅∅∅ F V {V,F} 
∅ ∅ F ∅ F 
F F F F F 
V ∅ F V {V,F}  

{V,F}  F F {V,F} {V,F}  
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� Isso é comprovado pela aplicação da Regra 3: {V} ∨ {V,F} = {V} ⇔ 

{V} ∧ {V,F} = {V,F} (Ver o ítem 3 da construção da Tabela 3). 

6. ∅ ∨ {V} = {V} 

� Isso é comprovado pela aplicação da Regra 3: ∅ ∨ {V} = {V} ⇔ ∅ 

∧ {V} = ∅ (Ver o ítem 1 da construção da Tabela 3). 

7. ∅ ∨ {V,F} = {V} 

� ∅ ⊆ {V} ⇒ ∅ ∨ {V,F} ⊆ {V} ∨ {V,F} ⇒ ∅ ∨ {V,F} ⊆ {V} 

(aplicando a propriedade da monotonicidade e o resultado obtido no 

item 5). 

� {V} ⊆ {V,F} ⇒ {V} ∨ ∅ ⊆ {V,F} ∨ ∅ ⇒ {V} ⊆ ∅ ∨ {V,F} 

(aplicando a propriedade da monotonicidade e o resultado obtido no 

item 6). 

� Utilizando a propriedade anti-simétrica pode-se concluir que ∅ ∨ 

{V,F} = {V}. 

 
 

Tabela 4 - Tabela Verdade para Disjunção em Lógica de Quatro Valores 
(Baseado em [Bittencourt, 1990]) 

 
 
 
 

 

 

 

Nesta seção foram apresentados alguns formalismos lógicos para a representação 

do conhecimento. Na seção seguinte serão abordados formalismos orientados a 

domínio. 

 

 

2.2 Formalismos Orientados a Domínio 
 

 

Os formalismos orientados a domínio têm como foco a expressividade do 

conhecimento do domínio e também a facilidade de estruturação do mesmo. Para isso, 

representam o domínio através de classes, relacionamentos e restrições. Nesta seção 

∨∨∨∨ ∅∅∅∅ F V {V,F} 
∅ ∅ ∅ V V 
F ∅ F V {V,F} 
V V V V V 

{V,F}  V {V,F} V {V,F} 
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serão abordados os seguintes formalismos: Redes Semânticas, Frames, Ontologias e 

Lógicas de Descrições. [Freitas, 2003] 

 

 

2.2.1 Redes Semânticas 
 

 

Propostas por Quillian, as Redes Semânticas são um formalismo de 

representação definido a partir da modelagem da memória semântica humana. Elas são 

representadas por grafos direcionados nos quais os vértices (nós) representam conceitos, 

propriedades ou valores e as arestas (arcos) representam relações binárias entre os nós 

[Bittencourt, 2003]. 

Uma das características mais importantes da representação de conhecimento 

através de Redes Semânticas é a herança de propriedades. Isso permite uma grande 

economia de memória, pois uma propriedade pode ser declarada em um nível da 

hierarquia de conceitos e ser herdada por todos os conceitos derivados, evitando que a 

propriedade tenha que ser declarada várias vezes [Bittencourt, 1998]. 

A representação através de Redes Semânticas não define um conjunto específico 

de relações que podem ser utilizadas. Elas podem ser nomeadas a depender de cada 

situação. Os arcos podem representar herança de propriedades (Ex: é-um e parte-de) ou 

propriedades de conceito (Ex: faz, tem, realiza, executa). As relações mais usadas são: 

[Freitas, 2008] 

• is-a (é-um): Permite agrupar objetos na mesma classe (Instanciação); 

• a-kind-of ou ako (tipo-de): Refinamento de um conceito em um mais 

específico (Sub-classe); 

• part-of (parte-de): Determina um relacionamento de pertinência entre dois 

conceitos. 

A inferência em Redes Semânticas se dá através da busca e casamento de 

padrões, que pode ser a partir de um nó ou arco, para frente e/ou para trás através dos 

links. Com isso é possível obter explicações, inferência sobre herança (subsunção), 

consultar todas as informações possíveis sobre um nó ou arco, etc. Para descrever o 

processo de inferência nas Redes Semânticas pode-se utilizar o exemplo apresentado na 

Figura 2 [Freitas, 2008]. 



Para inferir a declaração “

comem, e a partir disso, realiza

Buscando a partir do nó “

animal”, “Animal faz comer”. Isto 

verdadeira. 

Figura 

Para derivar todo o conhecimen

do nó “Gato”, obtendo-se as seguintes informações: “

têm Pêlos”, “Gatos são Animais” e “

Para verificar o relacionamento entre

busca em largura a partir de ambos os nós. A interseção entre os nós visitados 

sobre o relacionamento entre 

possuem relacionamento. Este método é chamado 

busca. 

Na seção seguinte será apresentado o formalismo de representação de 

conhecimento denominado Frames (ou Quadros).

 

 

2.2.2 Frames 
 

 

A representação de conhecimento baseada em 

Minsky, com o propósito de 

visual e compreensão de linguagem natural

estrutura de dados para representação de uma situação 

certo tipo de sala de estar ou ir para uma festa 

informações estão atrelado
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a declaração “Gatos comem” é feita a suposição de que

a partir disso, realiza-se uma busca sobre a rede para provar a hipótese. 

Buscando a partir do nó “Gato”, temos: “Gato é-um mamífero”, “Mamífero é

animal”, “Animal faz comer”. Isto permite afirmar que a hipótese “Gatos

 
Figura 2 - Exemplo de Rede Semântica 

Fonte: (Baseado em [Freitas, 2008]) 

Para derivar todo o conhecimento sobre “gatos”, usa-se busca em 

se as seguintes informações: “Gatos são Mamíferos”, “

são Animais” e “Gatos Comem”. 

Para verificar o relacionamento entre “Gatos” e “Peixes”, pode-

a partir de ambos os nós. A interseção entre os nós visitados 

sobre o relacionamento entre os nós iniciais. Caso não exista interseção, os nós não 

possuem relacionamento. Este método é chamado ativação distribuída ou interseçã

Na seção seguinte será apresentado o formalismo de representação de 

conhecimento denominado Frames (ou Quadros). 

epresentação de conhecimento baseada em Frames foi proposta por Marvin 

Minsky, com o propósito de utilização em análise de cenas, modelagem da percepção 

visual e compreensão de linguagem natural. Segundo Minsky [1975], “Um frame é uma 

representação de uma situação estereotipada, como estar em 

tipo de sala de estar ou ir para uma festa de aniversário infantil. Vários tipos de 

os aos frames. Algumas dessas informações são sobre como 

é feita a suposição de que gatos 

busca sobre a rede para provar a hipótese. 

um mamífero”, “Mamífero é-um 

Gatos comem” é 

 

usca em largura a partir 

são Mamíferos”, “Gatos 

-se executar uma 

a partir de ambos os nós. A interseção entre os nós visitados informa 

os nós iniciais. Caso não exista interseção, os nós não 

ativação distribuída ou interseção de 

Na seção seguinte será apresentado o formalismo de representação de 

rames foi proposta por Marvin 

análise de cenas, modelagem da percepção 

“Um frame é uma 

, como estar em 

de aniversário infantil. Vários tipos de 

s aos frames. Algumas dessas informações são sobre como 
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utilizar esse frame. Outras são sobre o que espera acontecer depois. Outras são sobre o 

que fazer caso essas expectativas não sejam confirmadas”. 

Este formalismo representa uma entidade através de uma estrutura de dados 

formada por frames interrelacionados. Os frames descrevem as características dos 

objetos através de um conjunto de atributos (slots) valorados. Esses atributos possuem 

propriedades, denominadas facetas, que determinam qual o tipo de valores e as 

restrições de número que podem ser associados ao atributo em questão. Frames podem 

ser utilizados como valores de atributo de outro frame, gerando assim uma rede de 

dependência. Dessa forma é possível organizar os frames em uma hierarquia de 

especialização/generalização. [Bittencourt, 1998] 

Na Figura 3 temos uma estrutura composta por dois frames: Cômodo e Sala. Um 

cômodo é um lugar coberto, que possui quatro paredes, formato retangular e três metros 

de altura. O frame Sala herda os atributos do frame Cômodo, pois eles estão ligados 

através de uma relação de especialização (Cômodo é o Super-Frame de Sala). Isso quer 

dizer que toda Sala é também um Cômodo. No frame Cômodo é possível observar que 

os atributos possuem duas propriedades (Default e Tipo) e um procedimento para 

calcular o valor de um dos atributos, caso seja necessário. No frame Sala podemos 

verificar que os atributos possuem valor default e tipo, mas não possui procedimentos.  

 

 

Figura 3 - Exemplo de Frames 
Fonte: (Retirado de [Bittencourt, 1998]) 

 

Os sistemas baseados em Frames não são um conjunto homogêneo, mas 

compartilham algumas idéias fundamentais. São elas: [Bittencourt, 1998]: 
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• Herança: Permite a especificação de propriedades de um frame através da 

declaração que o mesmo é subclasse de um frame que possui a propriedade 

desejada. Por exemplo, o frame Sala herda todas as propriedades do frame 

Cômodo, pois é uma subclasse deste. 

• Raciocínio guiado por expectativas: Os atributos dos frames podem possuir 

valores informados pelo usuário do sistema ou valores default, que são 

utilizados quando uma informação requerida não é disponibilizada pelo 

usuário. Saber o que procurar para preencher os atributos é um fator que tem 

grande impacto no reconhecimento de uma situação complexa. O processo de 

raciocínio tenta preencher os valores dos atributos dos frames, durante a sua 

instanciação, de acordo com as informações disponibilizadas pela descrição 

da situação e caso alguma não tenha sido informada, a mesma será preenchida 

por um valor default, caso este tenha sido informado. Por exemplo, o frame 

Cômodo possui valores default para número de paredes, formato e altura. 

Caso o usuário não atribua um valor, esses atributos serão preenchidos, 

respectivamente, por “4”, “retangular” e “3”. 

• Ligação procedimental: Um atributo pode ser associado a um procedimento 

que deve ser executado quando certas condições forem satisfeitas. O 

procedimento pode ser ativado, por exemplo, durante a criação do atributo ou 

durante a leitura/modificação/destruição do valor do atributo. Por exemplo: 

Ao informar a área e a altura de um Cômodo, o volume do mesmo é 

calculado através de um cálculo predefinido (Volume = Área * Altura). 

 

Desde a sua criação diversas definições formais foram propostas baseadas na 

idéia de Frames. Por exemplo, esta representação de conhecimento foi uma das 

inspirações para as idéias que resultaram nas linguagens de programação orientadas a 

objetos. Outro formalismo que também teve a sua origem ligada aos Frames são as 

Lógicas de Descrições, que serão abordadas a seguir. 
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2.2.3 Lógica de Descrições 
 

 

As Lógicas de Descrições, ou DL’s (do inglês Description Logics), são uma 

evolução dos formalismos de representação do conhecimento baseados em objeto 

(Redes Semânticas e Frames), ao qual corresponde um subconjunto estruturado da 

Lógica de Primeira Ordem. DL's são um fragmento L2 da Lógica de Predicados, isto é, 

apresentam apenas relações binárias. 

Em termos gerais as Lógicas de Descrições são formalismos utilizados na 

representação do conhecimento, que possibilitam a realização de inferências sobre este 

conhecimento, através da utilização de sistemas de raciocínio. Isso significa que a 

sintaxe deste formalismo foi definida para ter grande capacidade de expressar 

informações sobre o domínio do problema analisado, e também de facilitar o raciocínio 

realizado sobre estas informações. Essa formalização das DL’s torna o processo de 

inferência computacionalmente menos custoso, além de possibilitar a validação das 

bases de conhecimento geradas a partir dessas lógicas [Santana, 2006]. 

Uma base de conhecimento contém as informações de um determinado domínio, 

ou seja, ela é a representação de um conhecimento específico. Para melhor representar 

este conhecimento, é necessário dividir a base em duas partes [Baader e outros, 2003]: 

• Conhecimento Intensional (Intensional Knowledge): conhecimento geral 

sobre o domínio do problema. Representa o conhecimento sobre os grupos 

(conjuntos) de indivíduos que apresentam as mesmas características. Em 

DL’s, o conhecimento intensional é chamado de TBox. Ex: No Quadro 2 é 

representado um exemplo simples de construção de um TBox para a definição 

de uma família. 

 

Quadro 2 - Exemplo de TBox 
Fonte: (Baseado em [Baader e outros, 2003]) 

Macho ≡ ¬Fêmea 
Mulher ≡ Pessoa ┌┐ Fêmea 
Homem ≡ Pessoa ┌┐ Macho 
Mãe ≡ Mulher ┌┐ ∃ temFilho. Pessoa 
Pai ≡ Homem ┌┐ ∃ temFilho. Pessoa 
Pais ≡ Pai └┘ Mãe 
Avó ≡ Mulher ┌┐ ∃ temFilho. Pais 
Avô ≡ Homem ┌┐ ∃ temFilho. Pais 
Avós ≡ Avô └┘ Avó 
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• Conhecimento Extensional (Extensional Knowledge): especifica um 

problema particular. Representa o conhecimento sobre cada indivíduo que faz 

parte de um conjunto. Em DL’s, o conhecimento extensional é chamado de 

ABox. No Quadro 3 é representada a criação de instâncias do TBox do 

Quadro 2. Com isso é criado um ABox relacionado ao TBox definido 

anteriormente. 

 

Quadro 3 - Exemplo de ABox 
Fonte: (Baseado em [Santana, 2006]) 

 
Embora as Lógicas de Descrições sejam menos expressivas que a Lógica de 

Primeira Ordem, elas possuem grande capacidade de representação para sistemas 

baseados em conhecimento. Além disto, existem métodos de dedução eficientes para os 

serviços de raciocínio associados às DL’s. Entre eles, o do Algoritmo Tableau, utilizado 

por várias ferramentas de raciocínio automático, como o Pellet [C&P, 2010]. 

A sintaxe das Lógicas de Descrições é formada por símbolos representando 

conceitos, papéis, construtores e quantificadores. Os conceitos são representações de 

classes, conjuntos de indivíduos que apresentam as mesmas características gerais. 

Podem ser conceitos base (conceitos primitivos), que não dependem de outros conceitos 

ou relacionamento para serem definidos, ou conceitos complexos, que são formados a 

partir da utilização de outros conceitos previamente declarados. Os construtores são 

operadores que permitem a criação de conceitos complexos, dando um significado 

especial à interpretação do conceito. Os papéis são propriedades dos conceitos. Eles 

representam relacionamentos entre os elementos da base do conhecimento (conceitos e 

instâncias). Os quantificadores são operadores que quantificam os papéis [Santana, 

2006]. 

Uma interpretação de um conceito A, representada por AI, pode ser definida 

como o conjunto de valores no qual esse conceito é verdadeiro. Supondo que A e B 

sejam nomes de conceitos, P um nome de papel (propriedade) e D o conceito mais 

Mulher(Maria) 
Mulher(Joana) 
Homem(João) 
Homem(Pedro) 
temFilho(Maria,Joana) 
temFilho(Maria,Pedro) 
temFilho(João,Joana) 
temFilho(João,Pedro) 
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geral, ou seja, o conceito verdade, pode-se ter os seguintes construtores básicos [Baader 

e outros, 2003]: 

 

• Conjunção (A┌┐B): Representa a interseção entre as interpretações dos 

conceitos que fazem parte da conjunção. 

• Disjunção (A└┘B): Representa a união entre as interpretações dos conceitos 

que fazem parte da disjunção. Esse construtor é representado pelo símbolo 

“U”. 

• Quantificação Universal (∀P.A): Determina que, através da propriedade P, 

todos os indivíduos do conceito C (domínio) devem se relacionar com 

indivíduos da classe determinada pela quantificação universal, que neste caso é 

o conceito A (imagem). Desta forma, a propriedade P não pode ser usada para 

relacionar indivíduos de C com indivíduos de outros conceitos que não 

pertençam ao conceito A. Neste tipo de quantificação, é possível que não haja 

o relacionamento de indivíduos de C com os de A através da propriedade P. 

• Quantificação Existencial (∃P.A): Determina que os indivíduos do conceito C 

(domínio) têm que se relacionar com indivíduos da classe determinada pela 

quantificação existencial, que neste caso é o conceito A (imagem), no mínimo 

uma vez, através da propriedade P. O conceito pode se relacionar com outras 

classes através desta propriedade também. Esse construtor é representado pelo 

símbolo “E”. 

• Negação (¬A): Representa a interpretação de DI menos a de AI. Esse construtor 

é representado pelo símbolo “C”. 

• Restrição de Número não Qualificada (=< n.P e => n.P): Determinam o 

número máximo (=<) ou mínimo (=>) de relacionamentos que devem ser 

realizados através da propriedade P. Esse construtor é representado pelo 

símbolo “N”. 

• Restrição de Número Qualificada (=< n.PA e => n.PA): Determinam o número 

máximo (=<) ou mínimo (=>) de relacionamentos com o conceito A realizados 

através da propriedade P. Esse construtor é representado pelo símbolo “Q”. 

 

Existem vários tipos de Lógicas de Descrições e estas são caracterizadas pelos 

construtores que possuem e quais propriedades podem ser atribuídas aos papéis, por 
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exemplo, simetria, inversão, transitividade, etc. A lógica FL- é composta de 

quantificação universal, conjunção, Verdade (T), Falso (⊥) e a quantificação existencial 

não qualificada (∃P. T). A lógica AL é a lógica FL- mais a negação de conceitos 

atômicos. Ao adicionar outros construtores (E,U,C,N) podem ser criadas lógicas com 

mais expressividade que estas duas, como ALCN, ALUE, etc. As letras que compõem 

os nomes das lógicas são compostas pelos símbolos dos construtores e das propriedades 

que ela possui. [Baader and Nutt 2003] 

Uma das grandes vantagens da utilização de Lógicas de Descrições como 

método de representação do conhecimento é a possibilidade de se utilizar sistemas de 

raciocínio. Sistemas de raciocínio são sistemas que tem como objetivo processar 

conhecimento representado explicitamente e encontrar informações implícitas nestas 

informações, através da utilização de serviços específicos. 

Os sistemas de raciocínio implementam serviços específicos tanto para o TBox 

quanto para o ABox. Os serviços definidos são a satisfatibilidade (determina se existe 

um modelo que satisfaz um determinado axioma, isto é, se ele pode ou não ter 

instâncias), consulta a ontologia (recupera instâncias que obedecem a uma determinada 

expressão), a conseqüência lógica (determina que se todo modelo de uma base de 

conhecimento A é também modelo de uma base de conhecimento B, então B é 

conseqüência lógica de A), a checagem de consistência (checa se um conceito ou papel 

é vazio), a checagem de instância (determina se um indivíduo é instância de um 

conceito ou papel) e checagem de equivalência (determina se dois ou mais conceitos são 

equivalentes, isto é, possuem as mesmas instâncias). [Santana, 2006] 

 

2.2.3.1 Complexidade em Lógicas de Descrições 
 

A utilidade das DL’s em aplicações reais depende do seu poder de expressar o 

conhecimento do domínio do problema em um modelo aceitável e da performance dos 

sistemas de raciocínio desenvolvidos para as mesmas. A princípio, o uso de lógicas com 

grande expressividade obtém resultados mais concretos e condizentes com a realidade, 

mas dependendo deste poder, elas podem acabar perdendo seu maior potencial, que é a 

capacidade de sofrer inferências através de sistemas de raciocínio em tempo hábil. 

[Santana, 2006] 

A grande expressividade das lógicas influencia diretamente a complexidade das 

mesmas e a decidibilidade dos sistemas de raciocínio desenvolvidos para estas DL’s, 
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pois quanto maior a expressividade, maior é o número de regras necessárias para 

processar o conhecimento. Dessa forma, a complexidade dos sistemas aumenta, 

aumentando também o tempo de processamento da base de conhecimento, podendo até 

torná-los indecidíveis, ou seja, eles não são aptos a dar resultados para qualquer 

questionamento, podendo entrar em um loop infinito. Para tentar evitar o problema 

descrito anteriormente pode-se utilizar lógicas com menos expressividade, mas dessa 

vez outro problema é identificado. Ao trabalhar com lógicas de pouca expressividade, 

podem ser encontrados conceitos importantes para o domínio do problema, que não são 

representados nessas lógicas devido à falta de construtores adequados. Devido aos 

problemas gerados pela escolha da expressividade das lógicas de descrições, a relação 

entre ela e a sua complexidade é uma questão muito importante nas pesquisas em DL’s. 

[Baader e outros, 2003] 

Foram realizados vários estudos abordando a complexidade das Lógicas de 

Descrições e esses resultados tiveram grande influência no desenvolvimento desta área. 

Por exemplo, os primeiros resultados a respeito do pior caso do problema da 

subclassificação mostravam que ele não podia ser resolvido em tempo polinomial, até 

mesmo para as lógicas pouco expressivas, tornando-o então um problema intratável. 

Apesar deste resultado teórico desanimador, análises empíricas mostram que os tipos de 

construtores que causam a intratabilidade no pior caso, raramente ocorrem em 

aplicações reais. Além disso, as DL’s podem ter uso prático através da utilização de 

sofisticadas técnicas de otimização na implementação de sistemas de raciocínio, tanto 

para a subclassificação quanto para os serviços derivados. [Baader e outros, 2003] 

 

 

2.2.4 Ontologias 
 

 

O termo “ontologia” vem da área de filosofia. Ele se refere ao estudo dos seres 

(onto), daquilo que existe e como aquilo que existe está no mundo de acordo com uma 

classificação hierárquica. Na Inteligência Artificial, o termo ontologia está ligado à 

representação do conhecimento de um domínio, isto é, refere-se à descrição do 

conhecimento, seguindo alguns princípios básicos como identificação das classes do 

domínio, da hierarquia de classes, das propriedades e de seus relacionamentos, de forma 

que reflitam uma realidade. As instâncias são os indivíduos e a configuração de 
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instâncias corresponde a um conhecimento factual respeitando os conceitos gerais 

expressos na ontologia. [Abdalla e outros, 2005] 

Uma ontologia pode ser descrita por uma 5-tupla, O := {C, R, HC, rel, A0}, 

composta de seus elementos primitivos, que são definidos a seguir [Maedche, 2002 

apud Breitman e Leite, 2004]: 

• Dois conjuntos distintos, C (conceitos/classes) e R (relacionamentos); 

• Uma hierarquia de conceitos, HC. É um relacionamento direto C x C 

chamado hierarquia de conceitos ou taxonomia. HC (C1,C2)
 significa que C1 é 

um subconceito de C2; 

• Uma função rel: C x C que relaciona os conceitos de modo não taxonômico; 

• Um conjunto de axiomas A0, expressos em uma linguagem lógica 

apropriada. 

A Figura 4 representa um esboço de uma ontologia que serve para ilustrar os 

elementos definidos anteriormente. As caixas amarelas e vermelhas representam o 

conjunto de classes da ontologia, ou seja, o conjunto C. A elipse verde representa uma 

das instâncias do conjunto C. Os relacionamentos (conjunto R) são representados pelos 

arcos direcionados, sendo os arcos inteiros relacionamentos hierárquicos (HC (C1,C2)) e 

os tracejados relacionamentos não taxonômicos (função rel: C x C). A caixa laranja 

representa os axiomas da classe associada a ele (A0). [Abdalla e outros, 2005] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Diagrama de uma ontologia 
Fonte: (Retirado de [Abdalla e outros, 2005]) 
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A construção de uma ontologia, normalmente, é uma atividade demorada e 

difícil, pois é necessário um grande conhecimento do domínio do problema, além da 

necessidade de formalização dessas informações. Uma ontologia pode ser desenvolvida 

do zero ou derivada do agrupamento de um conjunto de ontologias prévias. Idealmente, 

seu conteúdo deve representar o consenso da comunidade, pois assim obtém maior 

relevância e permite a reutilização desta ontologia em outras situações e também a sua 

agregação em ontologias com um escopo mais amplo. É importante estabelecer qual a 

necessidade da ontologia, com que propósito ela está sendo construída, pois a partir daí, 

é possível determinar o conhecimento que deve ser representado. [Abdalla e outros, 

2005] 

As ontologias permitem a organização do conhecimento e promovem a 

facilidade de reuso de especificações, uma vez que o modelo deve ter associação com a 

realidade, mais do que com aspectos particulares de problemas ou implementações. 

Outro papel importante é na inferência computacional, se a ontologia tiver um 

embasamento lógico (Por exemplo, utilizando Lógicas de Descrições na descrição do 

domínio). A inferência tem um papel importante na estrutura da Web Semântica, pois 

uma vez descrito, o conhecimento tem que ser manipulado por meio de regras lógicas 

para a verificação de questões não explicitamente representadas, mas que derivam de 

uma especificação inicial. [Abdalla e outros, 2005] 

As ontologias têm recebido atenção de outras áreas do conhecimento além da 

Inteligência Artificial. O termo já é empregado com certa freqüência nas áreas de Banco 

de Dados, Ciência da Informação, Economia, Tecnologia Comercial, Medicina, e 

Educação. As aplicações de ontologias são também de propósitos variados. De uma 

maneira geral, elas são importantes para a comunicação, seja entre pessoas ou entre 

sistemas. Na comunicação entre seres humanos, as ontologias podem fazer o papel de 

um glossário de termos técnicos; na comunicação entre seres humanos e sistemas, as 

ontologias podem auxiliar na busca de informação; na comunicação entre sistemas, o 

papel da ontologia é a definição de uma conceitualização comum considerada na troca 

de mensagens. [Abdalla e outros, 2005] 

 

Neste capítulo foram abordados alguns formalismos utilizados na representação 

de conhecimento. No próximo serão apresentados, brevemente, alguns sistemas híbridos 

que suportam mais de um formalismo. .  
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3 Trabalhos Relacionados 
 

De acordo com o levantamento bibliográfico realizado, existem vários outros 

sistemas que, como o MONK, combinam dois ou mais formalismos de representação de 

conhecimento. A grande variedade de sistemas híbridos relacionados à representação e 

manipulação de conhecimento ratifica o quanto esse tipo de sistema é importante para o 

meio acadêmico e também para o desenvolvimento de novas tecnologias. A diferença 

principal entre os sistemas desenvolvidos em décadas passadas e os atuais é que os 

novos sistemas estão voltados para o raciocínio na Web Semântica. Nesta seção serão 

abordados três sistemas: KRYPTON, KAON2 e BOSSAM. 

 

 

3.1 KRYPTON 
 

 

O Krypton é um sistema de raciocínio híbrido cujo desenvolvimento iniciou-se 

em 1982. Ele tenta englobar dois tipos diferentes de representação e de raciocínio. Para 

isso ele provê uma linguagem que permite a composição de sentenças que expressam 

conhecimento e suporta a definição de predicados complexos que são utilizados nessas 

sentenças. Além disso, o Krypton suporta inferências sobre sentenças e termos 

complexos. [Brachman e outros, 1985] 

Ele é composto por dois módulos: Terminological Box (TBox) e Assertional Box 

(ABox). O TBox utiliza estruturas terminológicas expressas em uma linguagem (KL-

ONE ) baseada em Frames e Redes Semânticas. Ele permite estabelecer taxonomias de 

termos estruturados e responder questões sobre o relacionamento desses termos. Devido 

à dificuldade em expressar conhecimento assertivo utilizando KL-ONE, foi necessário 

utilizar o cálculo de predicados integrado com um provador de teoremas (Stickel’s 

connection graph theorem-prover) para que fosse possível criar o ABox. O ABox 

permite criar descrições sobre o domínio e responder questões sobre estes. O ponto 

principal do Krypton é a conexão entre os seus dois módulos, isto é, os predicados 

utilizados no ABox são previamente definidos no TBox. [Brachman e outros, 1983] 
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3.2 KAON2 
 

 

KAON2 é uma infraestrutura para organização de ontologias em OWL-DL, 

Semantic Web Rule Language (SWRL) e F-Logic. Apesar de ser um sistema 

completamente novo, ele é considerado como sucessor do projeto KAON. A principal 

diferença entre eles é a linguagem de ontologias suportada. Enquanto o KAON utiliza 

uma extensão proprietária do RDFS, KAON2 é baseado em OWL-DL e F-Logic. 

[Motik e Sattler, 2006] 

Com relação ao raciocínio automático, o KAON2 suporta a Lógica de descrição 

SHIQ(D), (que é um subconjunto da OWL-DL) e um subconjunto decidível da SWRL. 

Além disso, é capaz de manipular ontologias em F-Logic. Ao contrário da maioria dos 

raciocinadores de DL, o KAON2, não implementa o algoritmo Tableaux. O raciocínio é 

implementado por um novo algoritmo que reduz a base de conhecimento em SHIQ(D) a 

um programa datalog disjuntivo. [Motik e Sattler, 2006] 

Datalog disjuntivo é uma poderosa linguagem de consulta de banco de dados 

baseado em programação lógica disjuntiva. Resumidamente, um Datalog disjuntivo é 

uma variante do Datalog, onde disjunções podem aparecer na cabeça das regras. 

Versões avançadas também permitem negação no corpo das regras, que podem ser 

tratadas de acordo com uma semântica para a negação em programação lógica 

disjuntiva. [Eiter e outros, 1997] 

Considere os seguintes fatos e regras, que constituem um programa Datalog: 

1. Genitor(Pedro,Maria) 

2. Genitor(Joana,Maria) 

3. Ancestral(X,Y) ← Genitor(X,Y) 

4. Ancestral(X,Y) ← Genitor(X,Z),Ancestral(Z,Y) 

5. Pai(X,Y) ∨ Mae(X,Y) ← Genitor(X,Y) 

As linhas 1 e 2 definem dois fatos, que podem ser lidos como “Pedro é genitor de 

Maria” e “Joana é genitor de Maria”. As linhas 3 e 4 descrevem as regras que definem o 

relacionamento Ancestral. Uma regra consiste de duas partes separadas pelo símbolo 

←. A parte da esquerda é chamada de cabeça e a da direita é chamada de corpo. Essas 

duas regras podem ser lidas respectivamente como “X é ancestral de Y se é sabido que 

X é genitor de Y” e “X é ancestral de Y se é sabido que X é genitor de algum Z e esse Z 

é ancestral de Y”. Até esse ponto temos um Datalog “normal”, mas com a inclusão da 
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regra da linha 5, passamos a ter um Datalog disjuntivo, pois ela apresenta uma disjunção 

na cabeça da regra. Essa regra pode ser lida como “X é pai de Y ou X é mãe de Y se é 

sabido que X é genitor de Y”. 

 

 

3.3 BOSSAM 
 

 

BOSSAM é um motor de inferência para a Web Semântica. Ele é basicamente 

um motor de regras baseado em RETE (eficiente algoritmo de reconhecimento de 

padrões para sistemas de regras de produção) com suporte nativo para raciocínio sobre 

ontologias em OWL e SWRL, além de regras RuleML. [Jang e Sohn, 2004] 

Este sistema pode ser usado para carregar, inferir e fazer questionamentos sobre 

o seguinte conjunto de documentos (incluindo qualquer combinação destes): RDF(S) 

documents (em RDF/XML ou in N3), OWL documents (em RDF/XML ou in N3), 

Bossam rule documents ou SWRL(+OWL) documents (em OWLX ou in RDF/XML). 

[Jang e Sohn, 2004] 

Para o raciocínio em OWL, foi criado um conjunto de regras de inferência OWL 

na linguagem de regras do BOSSAM. O BOSSAM importa e traduz ontologias OWL 

em uma lista de fatos e então aplica as regras de inferência OWL nestes fatos. Os 

documentos OWL são transformados em triplas RDF e então cada tripla é transformada 

em um fato simples com três termos. As triplas envolvendo a declaração de classes 

OWL e restrições são transformadas em predicados unários e as triplas que declaram 

propriedades valoradas são transformadas em predicados binários. Dessa forma é 

possível inferir sobre conhecimento escrito em OWL, RDF e na linguagem de regras do 

BOSSAM, além de suas combinações. [Jang e Sohn, 2004] 

 

No próximo capítulo será abordado o MANTRA, sistema de raciocínio híbrido 

que serviu de base para a criação do MONK. 
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4 MANTRA  

 

 

O sistema MANTRA (Modular, Assertional, semantic Network and 

Terminological Representation Approach) é um ambiente de representação de 

conhecimento híbrido e de inferência híbrida. Ele possibilita a representação e 

inferência sobre conhecimento representado em Lógica de Primeira Ordem, Redes 

Semânticas e Frames, além das seguintes combinações destes formalismos: Lógica de 

Primeira Ordem e Frames; Lógica de Primeira Ordem e Redes Semânticas; Frames e 

Redes Semânticas [Bittencourt, 1990]. 

Existem dois trabalhos diretamente ligados ao MANTRA. Eles implementam as 

duas versões existentes deste motor de inferência: 

 

• An Architecture for Hybrid Knowledge Representation: Este trabalho é a 

tese de doutorado de Guilherme Bittencourt realizado na Karlsruhe 

University (Alemanha). Ele implementa a versão original do MANTRA, 

definindo toda a sua sintaxe e semântica, arquitetura, formalismos utilizados 

no sistema, mecanismos de interação entre esses formalismos, etc. Essa 

versão do sistema utiliza o LISP como linguagem de programação. 

[Bittencourt, 1990] 

 

• Reengineering Unification and t-entailment for MANTRA in C++: Este 

trabalho é a dissertação de mestrado de Tania Kharma realizado na 

Concordia University (Canadá). Ele implementa a segunda versão do sistema 

MANTRA, tendo como principais modificações a reengenharia do sistema 

(utilizando padrões de projeto) e a substituição do LISP por C++. Essa 

versão do MANTRA não é híbrida, pois foi implementado apenas um 

formalismo de representação de conhecimento ao invés dos três propostos e 

implementados na versão original. Devido a isso, também não foram 

implementadas as interações entre os formalismos distintos. [Kharma, 1996] 

 

A criação do MANTRA teve como motivação [Kharma, 1996]: 

• Ter procedimentos de inferência decidíveis baseado em uma semântica clara. 
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• Prover um ambiente para o desenvolvimento de sistemas especialistas. 

• Prover uma combinação de formalismos de representação do conhecimento, 

sendo que cada um desses formalismos é adequado a tipos particulares de 

conhecimento. Dessa forma, o usuário pode decidir qual representação é 

conveniente para cada parte do conhecimento, não se limitando a apenas um 

formalismo. 

• Permitir ao usuário o controle da interação entre os diferentes formalismos 

de representação do conhecimento. 

 

4.1 Arquitetura 
 

 

O sistema MANTRA apresenta uma arquitetura em três níveis, como pode ser 

observado na Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Arquitetura do MANTRA 
Fonte: (Baseado em [Bittencourt, 1990]) 

 

O nível epistemológico é o nível mais baixo da arquitetura e contém três 

formalismos de representação do conhecimento para a representação dos fatos sobre o 

domínio. O conhecimento é representado como fórmulas, conceitos e relações, bem 

como hierarquia de classes, sendo que cada método de representação possui seus 

comandos próprios [Freitas e Bittencourt, 2004]. Este nível contém três módulos 

[Bittencourt, 1990]: 
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• O “Assertional Module” é usado para representar fatos sobre um domínio 

particular. Seu formalismo é a Lógica de Primeira Ordem, baseado em uma 

Lógica de Quatro valores Decidível. 

• O “Frame Module” é usado para representar Frames, ou seja, conceitos 

(categorias de objetos) e relações (propriedades de objetos). Também é 

baseado em uma Lógica de Quatro valores Decidível. 

• O “Semantic Net Module” é usado na definição de classes de objetos e 

hierarquias. Hierarquias são ligações entre classes, abrangendo ligações 

padrão (default) e exceções. 

 

Os três módulos utilizam a mesma semântica base, facilitando assim a definição 

de suas interações. Através dessas interações, as funcionalidades de um módulo 

incrementam o poder de inferência de outro módulo. 

A divisão da linguagem de representação do conhecimento em formalismos 

possui duas vantagens [Kharma, 1996]: 

• Cada um dos formalismos soluciona os seus problemas de computabilidade 

independentemente. 

• Facilita integrar novos formalismos a linguagem, sem mudar os pré-

existentes. 

O nível lógico é o nível que permite a definição de poderosos algoritmos de 

inferência híbridos, os quais aumentam a dedutibilidade de qualquer um dos 

formalismos isolados disponíveis no nível epistemológico [Freitas e Bittencourt, 2004]. 

É definida a inferência para os formalismos isolados ou para suas combinações (Lógica 

e Frames, Lógica e Redes Semânticas e Frames e Redes Semânticas). As bases de 

conhecimento são definidas, além das suas funções de manipulação. Cada base é um 

conjunto de partições (uma para cada formalismo), com duas primitivas, Tell e Ask. A 

interação entre os três métodos faz com que as funcionalidades de um método possam 

ser usadas para aumentar o poder de inferência de outro método [Bittencourt, 1990]. 

O nível heurístico é o nível que possibilita a utilização de conhecimento 

procedimental. Permite que os três formalismos de representação de conhecimento 

suportados pelo sistema sejam referenciados por regras de produção [Freitas e 

Bittencourt, 2004]. 
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4.2 Módulos 
 

 

Os módulos do MANTRA podem ser visualizados na Figura 6: 

 

 
Figura 6 - Módulos do MANTRA 
Fonte: (Baseado em [Kharma, 1996]) 

 

Segue uma breve descrição de cada um deles [Kharma, 1996]: 

 

• Interface: possui as funções que definem e controlam os menus apresentados 
ao usuário. 

• Parser: analisa e valida às entradas. 

• Gerenciamento da base de conhecimento: possui as definições das bases de 
conhecimento e as funções que controlam as interações entre os formalismos 
do nível epistemológico. 

• Sistema de produção: implementam as primitivas do nível heurístico para 
definir e manipular regras de produção. 

• Unificação: define as funções e estruturas usadas no algoritmo de unificação. 

• Lógica: contêm as funções que manipulam as fórmulas lógicas, incluindo o 
algoritmo t-entailment. 

• Frames: contêm as funções que manipulam os frames - definição de novos 
frames e testes de subsunção. 

• Redes Semânticas: contêm as funções que manipulam as redes semânticas e 
computam herança. 
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4.3 Sintaxe dos Formalismos 
 

 

Cada um dos formalismos de representação de conhecimento suportado pelo 

MANTRA possui uma sintaxe e semântica própria para a entrada de informações no 

sistema. Nesta seção serão apresentadas a sintaxe e a semântica desses formalismos 

utilizando expressões regulares. 

 

 

4.3.1 Lógica 
 

 

Na sintaxe do MANTRA, os símbolos utilizados pela Lógica de Primeira Ordem 

são substituídos por caracteres ou combinação de caracteres que podem ser inseridos 

através do teclado. Dessa forma, os quantificadores universal (∀) e existencial (∃) são 

substituídos, respectivamente, por !V e !E. Os operadores lógicos da negação (¬), 

disjunção (∨) e conjunção (∧) são substituídos, respectivamente, por ~, | e &. 

[Bittencourt, 2003] 

A sintaxe do módulo de Lógica de Primeira Ordem é apresentada no Quadro 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<formula> ::= (<formula>) | 

~<formula>  | 

!E <identificador> <formula> | 

!V <identificador> <formula> | 

<formula> | <formula> | 

<formula> & <formula> | 

<identificador> (<termo>,...,<termo>) 

 

<termo>  ::=   <identificador> | 

<identificador> (<termo>,...,<termo>) 

Quadro 4 - Sintaxe para representação do conhecimento em Lógica 
Fonte: (Baseado em [Bittencourt, 2003]) 
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4.3.2 Frames 
 

 

Na sintaxe do MANTRA, os símbolos utilizados na criação de Frames são 

caracteres ou combinação de caracteres que podem ser inseridos através do teclado. A 

sintaxe deste módulo é apresentada no Quadro 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<conceito> ::= (<conceito>) | 

~<conceito> | 

<conceito> | <conceito> | 

<conceito> & <conceito> | 

* | 

- | 

<identificador> | 

!E <relação> : [<conceito>,..., <conceito>] | 

!V <relação> : [<conceito>,..., <conceito>] 

 

<relação> ::= (<relação>) | 

~<relação> | 

<relação> || <relação> | 

<relação> && <relação> | 

<*> | 

<-> | 

<identificador> 

 

<definição-frame> ::= <identificador> :c <conceito> | 
<identificador> :r <relação> 

 
<questão-frame>  ::=  <conceito> > <conceito> | 

<conceito> < <conceito> | 
<conceito> = <conceito> | 
<relação> >> <relação> | 
<relação> << <relação> | 
<relação> == <relação> 

Quadro 5 - Sintaxe para representação do conhecimento em Frames 
Fonte: (Baseado em [Bittencourt, 2003]) 
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Os símbolos * e <*> representam o conceito universal (união de todos os 

conceitos) e a relação universal (união de todas as relações), respectivamente. De forma 

análoga, os símbolos – e <-> representam, respectivamente, o conceito base (conceito 

vazio) e a relação base (relação vazia). Os operadores da negação, disjunção e 

conjunção de conceitos são substituídos, respectivamente, por ~, | e &. De forma 

análoga, || e && representam a disjunção e a conjunção de relações. [Bittencourt, 2003] 

Os valores possíveis de uma relação são restringidos a um grupo específico de 

conceitos através das primitivas [Bittencourt, 2003]: 

• !V <relação> : [<conceito>,..., <conceito>]. Isso significa que toda entidade que 

possuir a propriedade <relação>, essa propriedade terá seus valores dentro da 

lista de conceitos [<conceito>,..., <conceito>]. 

• !E <relação> : [<conceito>,..., <conceito>]. Isso significa que todas as entidades 

necessariamente possuem a propriedade <relação> que tem seus valores dentro 

da lista de conceitos [<conceito>,..., <conceito>]. 

Existem duas primitivas de definição [Bittencourt, 2003]:  

• <identificador> :c <conceito>. Essa primitiva é utilizada para associar a 

descrição de um conceito a um identificador. 

• <identificador> :r <relação>. Essa primitiva é utilizada para associar a descrição 

de uma relação a um identificador. 

As primitivas utilizadas em questões permitem criar questionamentos sobre a 

subsunção (<conceito> > <conceito> e <conceito> < <conceito>) ou igualdade 

(<conceito> = <conceito>) de conceitos e sobre a subsunção (<relação> >> <relação> e 

<relação> << <relação>) ou igualdade de relações (<relação> == <relação>). 

[Bittencourt, 2003] 

 

 

4.3.3 Redes Semânticas 
 

 

Na sintaxe do MANTRA, os símbolos utilizados na criação de Redes 

Semânticas também são caracteres ou combinação de caracteres que podem ser 

inseridos através do teclado, assim como nos outros dois formalismos. A sintaxe é 

apresentada no Quadro 6. 
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O operador “+” é utilizado para criar classes através de duas ou mais classes. De 

maneira análoga, o operador “++” pega duas hierarquias e cria uma nova contendo 

todas as ligações das hierarquias originais. Os operadores “--->” e “-/->” constroem uma 

hierarquia de classes através da criação de ligações (positivas e negativas, 

respectivamente) entre duas classes. [Bittencourt, 2003] 

Existem duas primitivas de definição [Bittencourt, 2003]:  

• <identificador> :k= <classe>. Essa primitiva é utilizada para associar a descrição 

de uma classe a um identificador. 

• <identificador> :h= <hierarquia>. Essa primitiva é utilizada para associar a 

descrição de uma hierarquia a um identificador. 

As questões permitidas na linguagem têm como objetivo verificar se uma classe 

é subclasse de outra, em uma dada (hierarquia <hierarquia> (<identificador> ---> 

<identificador>)) ou se ela não é (<hierarquia> (<identificador> -/-> <identificador>)). 

[Bittencourt, 2003] 

 

No próximo capítulo será apresentada a proposta do MONK abordando 

detalhadamente a sua arquitetura, seus módulos e os algoritmos implementados. 

 

 

  

<classe>  ::=   <identificador> | 
<classe> + ... + <classe> 

 
<hierarquia> ::= <identificador> | 

    <identificador> ---> <identificador> | 
    <identificador> -/-> <identificador> | 
    <hierarquia> ++ ... ++ <hierarquia> 

 
<definição-rede>  ::=  <identificador> :k= <classe> | 

<identificador> :h= <hierarquia> 
 
<questão-rede>  ::=  <hierarquia> (<identificador> ---> <identificador>)  

          <hierarquia> (<identificador> -/-> <identificador>) 

Quadro 6 - Sintaxe para representação do conhecimento em Redes Semânticas 
Fonte: (Baseado em [Bittencourt, 2003]) 
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5 Proposta do Motor de Inferência MONK 

 

 

Como dito anteriormente, o motor de inferência MONK (MANTRA ONtology 

Knowledge reasoner) é baseado no motor de inferência MANTRA (Modular, 

Assertional, semantic Network and Terminological Representation Approach). A 

proposta do MONK é implementar um ambiente de representação de conhecimento 

híbrido e inferência híbrida, possibilitando a representação e inferência sobre 

conhecimento representado em Lógica de Primeira Ordem (baseada em uma Lógica de 

Quatro Valores decidível), Redes Semânticas, Frames e Lógica de Descrições, além das 

seguintes combinações destes formalismos. Nesta primeira versão do MONK foi 

implementado apenas o suporte a Lógica de Primeira Ordem. Futuramente, serão 

incluídos os outros formalismos e a inferência híbrida. 

 

 

5.1 Arquitetura 
 

 

O motor de inferência MONK (MANTRA ONtology Knowledge reasoner) é 

baseado no motor de inferência MANTRA (Modular, Assertional, semantic Network 

and Terminological Representation Approach). Uma grande diferença entre eles está 

nas suas arquiteturas. O MANTRA suporta três formalismos de representação de 

conhecimento e cada um deles possui um algoritmo de raciocínio próprio. Quando é 

necessário realizar a inferência híbrida, um dos formalismos de representação é 

convertido para o outro formalismo participante da inferência [Bittencourt, 1990]:  

• Lógica de Primeira Ordem e Frames: o conhecimento representado pelos 

frames é convertido para Lógica de Primeira Ordem; 

• Lógica de Primeira Ordem e Redes Semânticas: o conhecimento 

representado pelas Redes Semânticas é convertido para Lógica de Primeira 

Ordem; 

• Frames e Redes Semânticas: o conhecimento representado pelas Redes 

Semânticas é convertido para Frames. 
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O MONK, atualmente, suporta a Lógica de Primeira Ordem, mas está prevista a 

inclusão de mais três formalismos de representação do conhecimento, utilizando um 

único algoritmo de inferência. Isso será possível, através do mapeamento desses 

formalismos para a Lógica de Primeira Ordem, como pode ser visto na Figura 7. Essa 

modificação na arquitetura permite que novos formalismos sejam adicionados ao nível 

epistemológico, desde que possua um mapeamento para a Lógica de Predicados. Dessa 

forma, não é necessário criar vários algoritmos de inferência para cada formalismo 

suportado pelo sistema. 

 

 

 

Figura 7 - Arquitetura do MONK 

 
O nível epistemológico é o nível mais baixo da arquitetura e contém um 

formalismo de representação do conhecimento. Futuramente, serão incluídos mais três 

formalismos (indicados na Figura 7 pelo retângulo quadriculado). Todo o conhecimento 

será representado internamente como fórmulas da Lógica de Predicados, independente 

do formalismo utilizado na entrada dos dados no sistema.  

O nível lógico é o nível que permite a definição do algoritmo de inferência. 

Como todo o conhecimento está representado como fórmulas lógicas, o raciocínio fica 

muito mais fácil, pois é necessário apenas um raciocinador. 

Com a alteração da arquitetura, também foi necessário modificar módulos do 

MANTRA para a criação do MONK. Esses módulos podem ser observados na Figura 8. 

 
 
 

Não implementado 
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Figura 8 - Módulos do MONK 

 
 

Segue uma breve descrição de cada um dos módulos do MONK: 

 

• Interface: possui as funções que definem e controlam os menus apresentados 

ao usuário. 

• Parser: analisa e valida as entradas. 

• Gerenciamento da base de conhecimento: possui as definições das bases de 

conhecimento e as funções que controlam as interações entre os formalismos 

do nível epistemológico. 

• Lógica: contêm as funções que manipulam as fórmulas lógicas da Lógica de 

Primeira Ordem. 

• Redes Semânticas: contêm as funções que manipulam as redes semânticas e 

o mapeamento para Lógica de Predicados. 

• Frames: contêm as funções que manipulam os frames - definição de novos 

frames e o mapeamento para Lógica de Predicados.  

• Lógica de Descrições: contêm as funções que manipulam as fórmulas em DL 

- definição de novas fórmulas em DL e o mapeamento para Lógica de 

Predicados. 

• Inferência: define as funções e estruturas utilizadas algoritmo t-entailment. 

 
 
 

Não implementado 
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• Unificação: define as funções e estruturas usadas no algoritmo de unificação 

para a Lógica de Primeira Ordem. 

 

Nas próximas seções serão apresentados os principais módulos do MONK 

(Lógica, Unificação, Inferência), além de uma versão inicial do mapeamento de outros 

formalismos (Redes Semânticas e Frames) para a Lógica de Primeira Ordem.  

 

 

5.2 Módulo de Representação de Fórmulas Lógicas 
 

 

As formas normais têm como objetivo reescrever fórmulas lógicas em um formato 

pré-estabelecido sem que ocorra alteração da semântica ou perda/modificação de 

informações. Existem várias formais normais, sendo que a mais utilizada é a Forma 

Normal Conjuntiva (FNC). Nessa forma as fórmulas lógicas são representadas através 

de conjunções de disjunções [Souza, 2002]. Por exemplo: 

 

• Sendo Di uma disjunção, uma base de conhecimento BC está na forma normal 

conjuntiva se BC = D1 ∧ D2 ∧ D3 ∧ ... ∧ Dn. 

 

Outra forma normal utilizada é a forma normal t-quantificador (t-quantifier 

Normal Form). Ela é uma variação da Forma Normal Conjuntiva. Será abordada na 

subseção 5.2.2. 

O mecanismo de inferência do MONK (algoritmo t-entailment) requer que os 

fatos declarados estejam na FNC e os questionamentos na Forma Normal t-

quantificador [Kharma, 1996]. Devido a isso, as fórmulas da base de conhecimento 

precisam ser transformadas para o formato apropriado antes que a inferência se inicie. 

As fórmulas são representadas através de grafos onde cada nó tem um 

significado específico (Ver Figura 9). Para facilitar o entendimento das fórmulas, foram 

atribuídas cores aos tipos comuns de nós. Os conectivos ¬, ∧, ∨ são representados por 

elipses de cor laranja. Os quantificadores ∀ e ∃ são representados através de elipses de 

cor marrom. Os predicados são representados como elipses de cor verde. Os Termos 

(constantes, variáveis e funções) apresentam onze cores diferentes dependendo do nível 



em que elas aparecem na fórmula. Quando os termos es

apresentam a mesma cor. Caso a fórmula tenha mais de onze níveis, as cores se 

repetirão na mesma seqüência inicial.

Q(x)) ∨ ∀z(~R(z,f(g(z)))) 

Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Transformação de Fórmulas para Forma Normal Conjuntiva
 

 

Os passos para transformar uma fórmula lógica na sua forma normal conjuntiva 

são: retificação, prenex, skolemização e organização da fórmula em conjunções de 

disjunções. Esses passos serão detalhados a seguir 

 
Figura 9 - Fórmula lógica representada como um Grafo
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em que elas aparecem na fórmula. Quando os termos estão no mesmo nível eles 

apresentam a mesma cor. Caso a fórmula tenha mais de onze níveis, as cores se 

mesma seqüência inicial. Exemplo: A fórmula F = ∀x∃

 é representada em forma de grafo como demonstrado na 

Transformação de Fórmulas para Forma Normal Conjuntiva

Os passos para transformar uma fórmula lógica na sua forma normal conjuntiva 

retificação, prenex, skolemização e organização da fórmula em conjunções de 

disjunções. Esses passos serão detalhados a seguir [Kharma, 1996]: 

 

Fórmula lógica representada como um Grafo 

tão no mesmo nível eles 

apresentam a mesma cor. Caso a fórmula tenha mais de onze níveis, as cores se 

∃y(P(x,f(x,y)) ∧ 

é representada em forma de grafo como demonstrado na 

Transformação de Fórmulas para Forma Normal Conjuntiva 

Os passos para transformar uma fórmula lógica na sua forma normal conjuntiva 

retificação, prenex, skolemização e organização da fórmula em conjunções de 



5.2.1.1 Retificação da fórmula
 

A retificação realiza as seguintes transformações nas fórmulas:

 

1. Nenhuma variável deve oc

escopo de algum quantificador). Caso isso ocorra, as variáveis livres devem ser 

renomeadas, com um nome que ainda não tenha aparecido na base de 

conhecimento. Ex: Em uma fórmula F = P(x) 

aparece livre em P(x)

ocorrências tem que ter ser renomeada. Neste exemplo, escolheu

nome da ocorrência

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Todos os quantificadores devem se referir a variáveis diferentes. Entretanto, se 

uma variável for duplamente 

quantificador), as ocorrências excedentes são renomeadas com novos nomes e 

todas as suas ocorrências

uma fórmula F = ∀
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Retificação da fórmula 

realiza as seguintes transformações nas fórmulas: 

Nenhuma variável deve ocorrer livre e ligada ao mesmo tempo (dentro do 

escopo de algum quantificador). Caso isso ocorra, as variáveis livres devem ser 

renomeadas, com um nome que ainda não tenha aparecido na base de 

conhecimento. Ex: Em uma fórmula F = P(x) ∧ ∀x∃y(Q(x) ∧ R(y)), a variável x 

P(x) e ligada em ∀x∃y(Q(x) ∧ R(y)). Dessa forma

ocorrências tem que ter ser renomeada. Neste exemplo, escolheu

ocorrência livre, ficando da seguinte forma (Ver Figura 

F = P(z) ∧ ∀x∃y(Q(x) ∧ R(y)) 

 

Todos os quantificadores devem se referir a variáveis diferentes. Entretanto, se 

uma variável for duplamente ligada ou mais (dentro do escopo de mais de um 

quantificador), as ocorrências excedentes são renomeadas com novos nomes e 

todas as suas ocorrências dentro deste escopo também são renomeadas. Ex: Em 

∀x(P(x)) ∨ ∃x∀y(R(x) ∧ Q(x,y)), a variável x aparece dentro 

                                    

Figura 10 - Retificação 

ao mesmo tempo (dentro do 

escopo de algum quantificador). Caso isso ocorra, as variáveis livres devem ser 

renomeadas, com um nome que ainda não tenha aparecido na base de 

R(y)), a variável x 

R(y)). Dessa forma, uma das 

ocorrências tem que ter ser renomeada. Neste exemplo, escolheu-se trocar o 

Figura 10):  

Todos os quantificadores devem se referir a variáveis diferentes. Entretanto, se 

ou mais (dentro do escopo de mais de um 

quantificador), as ocorrências excedentes são renomeadas com novos nomes e 

dentro deste escopo também são renomeadas. Ex: Em 

Q(x,y)), a variável x aparece dentro 

 



do escopo de dois quantificadores. Dessa forma uma das duas ocorrências terá 

que ser renomeada, ficando da seguinte forma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2 Prenex 
 

Nesta etapa, todos os quantificadores são movidos para o início da fórmula. 

Dessa maneira, não existirão ocorrências de quantificadores entre negações, disjunções 

ou conjunções. Por exemplo, a fórmula F = 

seguinte forma prenex: F = 

quantificadores é chamada de matriz. 

Q(z,y)). O processo de transforma

é detalhado no Algoritmo 1
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do escopo de dois quantificadores. Dessa forma uma das duas ocorrências terá 

que ser renomeada, ficando da seguinte forma (Ver Figura 11):  

F = ∀x(P(x)) ∨ ∃z∀y(R(z) ∧ Q(z,y)) 

 

odos os quantificadores são movidos para o início da fórmula. 

não existirão ocorrências de quantificadores entre negações, disjunções 

ou conjunções. Por exemplo, a fórmula F = ∀x(P(x)) ∨ ∃z∀y(R(z) ∧

F = ∀x∃z∀y(P(x) ∨ (R(z) ∧ Q(z,y))). A parte da fórmula sem 

quantificadores é chamada de matriz. A matriz da fórmula anterior é 

O processo de transformação de uma fórmula em sua forma prenex

1. 

                           
 

Figura 11 - Retificação 

do escopo de dois quantificadores. Dessa forma uma das duas ocorrências terá 

 

odos os quantificadores são movidos para o início da fórmula. 

não existirão ocorrências de quantificadores entre negações, disjunções 

∧ Q(z,y)) tem a 

A parte da fórmula sem 

é P(x) ∨ (R(z) ∧ 

prenex equivalente 
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Exemplo de aplicação do Algoritmo Prenex: Considere uma fórmula F = 

¬¬∀x(P(x)) ∨ ¬∃z∀y(R(z) ∧ Q(z,y)). Para transformá-la em sua equivalente Prenex, os 

seguintes passos devem ser executados. 

• Passo 1: Não aplicável. 

• Passo 2: Não aplicável. 

• Passo 3: ¬¬∀x(P(x)) deve ser substituído por ∀x(P(x)). A fórmula ficará da 

seguinte maneira: ∀x(P(x)) ∨ ¬∃z∀y(R(z) ∧ Q(z,y)). 

• Passo 4: Não aplicável. 

• Passo 5: ¬∃z∀y(R(z) ∧ Q(z,y)) deve ser substituído por ∀z¬∀y(R(z) ∧ Q(z,y)). 

A fórmula ficará da seguinte maneira: ∀x(P(x)) ∨ ∀z¬∀y(R(z) ∧ Q(z,y)). 

• Passo 6: Voltar para o Passo 1. 

• Passo 1: Não aplicável. 

• Passo 2: Não aplicável. 

                �� �
�∀x�A ∧ B

�∀x��A ∧ B�
                       �
 �

�∀x�A ∨ B

�∀x��A ∨ B�
   

               �� �
�∃x�A ∧ B

�∃x��A ∧ B�
                         �� �

�∃x�A ∨ B

�∃x��A ∨ B�
 

               � �
�∀x�A ∧ �∀x�B

�∀x��A ∧ B�
                  �� �

�∃x�A ∨ �∃x�B

�∃x��A ∨ B�
 

               �� �
�Qx�A ∧ �Q�y�B

�Qx��Q�y��A ∧ B�
            �� �

�Qx�A ∨ �Q�y�B

�Qx��Q�y��A ∨ B�
      

Sejam H, G, A e B fórmulas da Lógica de Primeira Ordem. O seguinte algoritmo 
transforma uma fórmula H em uma fórmula prenex equivalente G. 

• Passo 1: Substitua as subfórmulas ¬(A ∧ B) por (¬A ∨ ¬B). 
• Passo 2: Substitua as subfórmulas ¬(A ∨ B) por (¬A ∧ ¬B). 
• Passo 3: Substitua as subfórmulas ¬¬A por A. 
• Passo 4: Substitua as subfórmulas ¬(∀x)A por (∃x)¬A. 
• Passo 5: Substitua as subfórmulas ¬(∃x)A por (∀x)¬A 
• Passo 6: Caso necessário, voltar para o Passo 1 até que os Passos de 1 a 5 

não sejam mais aplicáveis.  
• Passo 7: Utilize as seguintes regras para substituir fórmulas, sendo que: 

o Nas regras R1, R2, R3 e R4, a variável x não ocorre livre em B. 
o Nas regras R7 e R8, a variável x não ocorre livre em B e a variável 

y não ocorre livre em A. 
o Q e Q’ são quantificadores universais ou existenciais. 

 

 

 

 

Algoritmo 1 - Prenex 
(Baseado em [Souza, 2002]) 



• Passo 3: Não aplicável.

• Passo 4: ∀z¬∀y(R(z) 

A fórmula ficará da seguinte maneira: 

• Passo 5: Não aplicável.

• Passo 6: Voltar para o Passo 1.

• Passo 1: ∀z∃y¬ (R(z) 

¬Q(z,y)). A fórmula ficará da seguinte maneira

¬Q(z,y)). 

• Passo 2: Não aplicável.

• Passo 3: Não aplicável.

• Passo 4: Não aplicável.

• Passo 5: Não aplicável.

• Passo 6: Não aplicável.

• Passo 7: É necessário aplicar a regra R

forma Prenex: ∀x∀
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Passo 3: Não aplicável. 

y(R(z) ∧ Q(z,y)) deve ser substituído por ∀z∃y ¬

A fórmula ficará da seguinte maneira: ∀x(P(x)) ∨ ∀z∃y ¬ (R(z) ∧

Passo 5: Não aplicável. 

Passo 6: Voltar para o Passo 1. 

(R(z) ∧ Q(z,y)) deve ser substituído por 

Q(z,y)). A fórmula ficará da seguinte maneira ∀x(P(x)) ∨

Passo 2: Não aplicável. 

Passo 3: Não aplicável. 

Passo 4: Não aplicável. 

Passo 5: Não aplicável. 

Passo 6: Não aplicável. 

É necessário aplicar a regra R8. A fórmula ficará da seguinte maneira na 

∀z∃y(P(x)) ∨ ¬R(z) ∨ ¬Q(z,y)) (Ver Figura 12

                                   
 

Figura 12 - Forma Prenex 

 (R(z) ∧ Q(z,y)). 

∧ Q(z,y)). 

Q(z,y)) deve ser substituído por ∀z∃y(¬R(z) ∨ 

∨ ∀z∃y(¬R(z) ∨ 

. A fórmula ficará da seguinte maneira na 

12). 
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5.2.1.3 Skolemização: 
 

Cada variável y quantificada existencialmente deve ser substituída por um termo 

f(x1,..., xn) no qual o símbolo de função f é uma nova função. Se a fórmula estiver na 

forma normal prenex, x1,..., xn são as variáveis universalmente quantificadas cujos 

quantificadores precedem a variável y, isto é, ∃y recai sob o escopo dos quantificadores 

universais que o precedem. A função f introduzida nesse processo é dita função de 

Skolem e o termo é dito termo de Skolem. Depois da skolemização da fórmula, os 

quantificadores existenciais podem ser removidos. Ex: Na fórmula F = ∀x∃y∀w∃z 

((¬P(x) ∧ ¬Q(z,f(y))) ∨ R(w,z)), as variáveis y e z devem ser skolemizadas, pois estão 

dentro do escopo dos quantificadores universais que as precedem. Dessa forma, as 

ocorrências de y e z devem ser substituídas respectivamente por g(x) e h(x,w). A 

fórmula skolemizada ficará da seguinte maneira: 

F = (¬P(x) ∧ ¬Q(h(x,w),f(g(x)))) ∨ R(w, h(x,w)) 

O processo de transformação de uma fórmula prenex em sua forma skolemizada 

equivalente é detalhado no Algoritmo 2. 
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�
 �
�∃y��∀x��. . . �∀x��A�x�, … , x�, y�

�∀x��. . . �∀x��A�x�, … , x�, a�
 

Seja H uma fórmula na forma Prenex do tipo Hp = (Qx1)...(Qxn)G, onde G não contém 
quantificadores, Q representa quantificadores universais ou existenciais e xi ≠ xj se i ≠ j. 
O seguinte algoritmo transforma a fórmula Hp em uma equivalente fórmula 
skolemizada Hs. 

• Passo 1: Identifique o quantificador existencial mais interno de Hp. Suponha 
que seja (∃xk). 

• Passo 2: Identifique todos os quantificadores universais que estão a esquerda de 
(∃xk) em Hp. Suponha que sejam (∀xs1),...,(∀xsm). 

• Passo 3: Elimine o quantificador (∃xk) em Hp utilizando as seguintes regras de 
eliminação:  
 

 

 
Caso ocorra a regra R1, xk deve ser substituído por uma função fk(xs1,..., xsm), 
cujo símbolo fk não ocorra na base de conhecimento anteriormente.  

• Passo 4: Faça Hp igual a fórmula obtida após a aplicação dos passos 1, 2 e 3. 
• Passo 5: Se ainda existirem quantificadores existenciais em Hp, volte para o 

passo 1, caso contrário faça Hs = Hp. 

Algoritmo 2 - Skolemização de fórmulas na forma Prenex 
(Baseado em [Souza, 2002]) 



Exemplo de aplicação do algoritmo de Skolemização: Considere a fórmula 

H = (∃x)(

Para transformá-la em sua equivalente skolemizada, os seguintes passos devem 

ser executados: 

• Na primeira iteração o quant

existencial mais interno. A variável s é substituída por uma função 

está dentro do escopo dos quantificadores 

resulta em: (∃x)(∀y)(

• Na segunda iteração o quantificador 

existencial mais interno. A variável 

está dentro do escopo dos quantificadores 

em: (∃x)(∀y)(∀z)(∀

• Na terceira iteração o quantificador 

existencial mais interno. A fórmula 

(∀y)(∀z)(∀r)((P(x,y) 
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Exemplo de aplicação do algoritmo de Skolemização: Considere a fórmula 

x)(∀y)(∀z)(∃w)(∀r)(∃s)((P(x,y) ∧ Q(z,w)) ∨ R(r,s))

la em sua equivalente skolemizada, os seguintes passos devem 

Na primeira iteração o quantificador ∃s é eliminado, pois é o quantificador 

existencial mais interno. A variável s é substituída por uma função 

está dentro do escopo dos quantificadores ∀y, ∀z e ∀r. Esse procedimento 

y)(∀z)(∃w)(∀r)((P(x,y) ∧ Q(z,w)) ∨ R(r, g(y,z,r)))

iteração o quantificador ∃w é eliminado, pois é o quantificador 

mais interno. A variável w é substituída por uma função 

está dentro do escopo dos quantificadores ∀y e ∀z. Esse procedimento resulta 

∀r)((P(x,y) ∧ Q(z, f(y,z))) ∨ R(r, g(y,z,r))) 

Na terceira iteração o quantificador ∃x é eliminado, pois é o quantificador 

existencial mais interno. A fórmula resultante é (Ver 

r)((P(x,y) ∧ Q(z, f(y,z))) ∨ R(r, g(y,z,r))) 

                            
 

Figura 13 - Skolemização 

Exemplo de aplicação do algoritmo de Skolemização: Considere a fórmula  

R(r,s)) 

la em sua equivalente skolemizada, os seguintes passos devem 

s é eliminado, pois é o quantificador 

existencial mais interno. A variável s é substituída por uma função g(y,z,r), pois 

r. Esse procedimento 

(y,z,r))) 

é eliminado, pois é o quantificador 

é substituída por uma função f(y,z), pois 

z. Esse procedimento resulta 

x é eliminado, pois é o quantificador 

Ver Figura 13): 

 



5.2.1.4 Organização da Fórmula em Conjunções de Disjunções
 

A matriz da fórmula é transformada em conjunções de 

das seguintes regras: 

• Dupla negação: ¬¬F é substituído por F

• Lei de deMorgan: 

a. ¬(F ∧ G) é substituído por ¬F 

b. ¬(F ∨ G) é substituído por ¬F 

• Distributividade: 

c. F ∨ (G ∧ H) é substituído por (F 

d. (G ∧ H) ∨ F é su

Exemplo: Seja a fórmula F = 

transformá-la em FNC devem ser executados seguintes passos

1. Substituir ¬¬P(x) por P(x) utilizando a regra de dupla negação, obtendo assim: F 

= (P(x) ∧ P(y)) ∨ ¬(Q(y) 

2. Substituir ¬(Q(y) ∨

obtendo assim: F = (P(x) 

3. Utilizar a distributividade, obtendo a seguinte fórmula: 

R(z))) ∧ (P(y) ∨ (¬Q(y) 

4. Utilizar a distributividade, obtendo a seguinte fórmula

∧ (P(x) ∨ R(z)) ∧ (P(y) 
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Organização da Fórmula em Conjunções de Disjunções 

A matriz da fórmula é transformada em conjunções de disjunções pela aplicação 

Dupla negação: ¬¬F é substituído por F 

G) é substituído por ¬F ∨ ¬G 

G) é substituído por ¬F ∧ ¬G 

H) é substituído por (F ∨ G) ∧ (F ∨ H) 

F é substituído por (F ∨ G) ∧ (F ∨ H) 

Exemplo: Seja a fórmula F = (¬¬P(x) ∧ P(y)) ∨ ¬(Q(y) 

devem ser executados seguintes passos (Ver Figura 

Substituir ¬¬P(x) por P(x) utilizando a regra de dupla negação, obtendo assim: F 

¬(Q(y) ∨ ¬R(z)). 

∨ ¬R(z)) por (¬Q(y) ∧ R(z)) utilizando a Lei de deMorga

obtendo assim: F = (P(x) ∧ P(y)) ∨ (¬Q(y) ∧ R(z)). 

Utilizar a distributividade, obtendo a seguinte fórmula: F = (P(x) 

(¬Q(y) ∧ R(z))). 

Utilizar a distributividade, obtendo a seguinte fórmula FNC: F = 

(P(y) ∨ ¬Q(y)) ∧ (P(y) ∨ R(z)). (Ver Figura 15

 
 

Figura 14 - Fórmula Original 

disjunções pela aplicação 

 ∨ ¬R(z)), para 

Figura 14): 

Substituir ¬¬P(x) por P(x) utilizando a regra de dupla negação, obtendo assim: F 

R(z)) utilizando a Lei de deMorgan, 

(P(x) ∨ (¬Q(y) ∧ 

F = (P(x) ∨ ¬Q(y)) 

15) 
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No MONK, as regras Dupla Negação e Lei de deMorgan foram implementadas 

na transformação de uma fórmula em sua forma Prenex equivalente, logo não é 

necessário aplicá-las novamente. Com isso, a etapa Organização da fórmula em 

conjunções de disjunções se resume em aplicar a distributividade nas fórmulas até que 

elas fiquem no formato adequado. 

Foram definidas regras que verificam um grafo que representa uma fórmula na 

Lógica de Predicados e a partir dessa análise, determinam mudanças nos nós do grafo 

para que a fórmula seja transformada na forma normal conjuntiva. O grafo é analisado 

em partes (Em cada iteração é definido um nó raiz para a parte do grafo a ser analisada. 

Esse nó possui uma ligação com outros dois nós. O nó da direita é considerado 

FilhoDireito e o da esquerda é considerado FilhoEsquerdo), através de busca em pós-

ordem (A raiz é visitada depois do FilhoEsquerdo e FilhoDireito, nessa ordem). Dessa 

maneira, a fórmula original é dividida em subfórmulas, que são tratadas separadamente. 

A busca em pós-ordem permite que as fórmulas mais internas sejam tratadas antes das 

mais externas. Mesmo assim, ao transformar uma fórmula mais externa em FNC, as 

fórmulas mais internas podem ser alteradas e deixar de estar na forma normal 

conjuntiva. Por isso, as regras são aplicadas sobre o grafo recursivamente até que 

nenhuma delas modifique o mesmo. Quando isso ocorre, a fórmula resultante está na 

forma normal conjuntiva. As regras de distributividade estão descritas nos Quadros 7 e 

8. Como pode ser observado nestes quadros, apenas regras com a raiz OR podem gerar 

modificações na estrutura da fórmula.  

 
Figura 15 - Fórmula na Forma Normal Conjuntiva 
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Regra 1: Raiz = OR, Filho1 = Predicado e Filho2 = AND. Os filhos do nó AND são 
Filho3 e Filho4. Considere como exemplo a fórmula H = P(x) | (Q(y) & R(z)). Ao 
aplicar a distributividade teremos a seguinte fórmula H' = (P(x) | Q(y)) & (P(x) | 
R(z)). Ao encontrar a estrutura proposta na regra, ela é substituída por: Raiz’ =AND, 
Filho1’ = OR e Filho2’ = OR. Os filhos dos nós OR, obedecem à seguinte estrutura 
(Predicado | Filho3) & (Predicado | Filho4). 
 
Regra 2: Raiz = OR, Filho1 = AND e Filho2 = Predicado. Os filhos do nó AND são 
Filho3 e Filho4. Considere como exemplo a fórmula H = (Q(y) & R(z)) | P(x). Ao 
aplicar a distributividade teremos a seguinte fórmula H' = (Q(y) | P(x)) & (R(z) | 
P(x)). Ao encontrar a estrutura proposta na regra, ela é substituída por: Raiz’ =AND, 
Filho1’ = OR e Filho2’ = OR. Os filhos dos nós OR, obedecem à seguinte estrutura 
(Filho3 | Predicado) & (Filho4 | Predicado). 
 
Regra 3: Raiz = OR, Filho1 = Predicado e Filho2 = OR. Nada precisará ser feito 
nessa estrutura, pois ela já está na CNF. Ex: H = P(x) | (Q(y) | R(z)). 
 
Regra 4: Raiz = OR, Filho1 = OR e Filho2 = Predicado. Nada precisará ser feito 
nessa estrutura, pois ela já está na CNF. Ex: H = (Q(y) | R(z)) | P(x). 
 
Regra 5: Raiz = OR, Filho1 = AND e Filho2 = AND. Os filhos do primeiro nó 
AND são Filho3 e Filho4 e os do segundo são Filho5 e Filho6. Considere como 
exemplo a fórmula H = (P(x) & Q(y)) | (R(x) & S(y)). Ao aplicar a distributividade 
teremos a seguinte fórmula H’ = (P(x) | R(x)) & (P(x) | S(y)) & (Q(y) | R(x)) & 
(Q(y) | S(y)). Ao encontrar a estrutura proposta na regra, ela é substituída por: Raiz’ 
=AND, Filho1’ = AND e Filho2’ = AND. Cada um dos nós AND terá dois filhos 
OR, cujos filhos obedecerão à seguinte estrutura: H = (Filho3 | Filho5) & (Filho3 | 
Filho6) & (Filho4 | Filho5) & (Filho4 | Filho6). 
 
Regra 6: Raiz = OR, Filho1 = OR e Filho2 = AND. Os filhos do nó OR são Filho3 e 
Filho4 e os do AND são Filho5 e Filho6. Considere como exemplo a fórmula H = 
(P(x) | Q(y)) | (R(x) & S(y)). Ao aplicar a distributividade teremos a seguinte 
fórmula H = (P(x) | Q(y) | R(x)) & (P(x) | Q(y) |S(y)). Ao encontrar a estrutura 
proposta na regra, ela é substituída pela seguinte estrutura: H’ = (Filho3 | Filho4 | 
Filho5) & (Filho3 | Filho4 | Filho6). 
 
Regra 7: Raiz = OR, Filho1 = AND e Filho2 = OR: Os filhos do nó AND são 
Filho3 e Filho4 e os do OR são Filho5 e Filho6. Considere como exemplo a fórmula 
H = (R(x) & S(y)) | (P(x) | Q(y)). Ao aplicar a distributividade teremos a seguinte 
fórmula H = (R(x) | P(x) | Q(y)) & (S(y) | P(x) | Q(y)). Ao encontrar a estrutura 
proposta na regra, ela é substituída pela seguinte estrutura: H’ = (Filho3 | Filho5 | 
Filho6) & (Filho4 | Filho5 | Filho6). 
 
Regra 8: Raiz = OR, Filho1 = OR e Filho2 = OR: Nada precisará ser feito nessa 
estrutura, pois ela já está na CNF. Ex: (P(x) | Q(y)) | (R(x) | S(y)). 
 

Quadro 7 - Regras de distributividade para a Raiz OR 
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5.2.2 Transformação de Fórmulas para Forma Normal t-quantifier  
 

 

Como dito anteriormente, no MONK, todas as fórmulas presentes na base de 

conhecimento estão na forma normal conjuntiva. Para que possam ser realizados 

questionamentos sobre o conhecimento contido nessa base é necessário criar questões 

que estejam na forma normal t-quantifier (t-quantifier normal form). Essa forma normal 

é uma variação da forma normal conjuntiva. Os passos para a obtenção dessa forma 

normal são: 

1. Retificação: Igual à etapa de Retificação para obtenção da FNC. 

2. Prenex: Igual à etapa Prenex para obtenção da FNC. 

3. Skolemização: Essa é a única etapa que difere dos passos de transformação de 

uma fórmula na sua FNC. Enquanto na skolemização realizada na transformação 

de fórmulas em FNC ocorre a eliminação dos quantificadores existenciais, na 

 
Regra 9: Raiz = AND, Filho1 = Predicado e Filho2 = AND. Nada precisará ser feito 
nessa estrutura, pois ela já está na CNF. Ex: H = P(x) & (Q(y) & R(z)) 
 
Regra 10: Raiz = AND, Filho1 = AND e Filho2 = Predicado. Nada precisará ser 
feito nessa estrutura, pois ela já está na CNF. Ex: H = (Q(y) & R(z)) & P(x) 
 
Regra 11: Raiz = AND, Filho1 = Predicado e Filho2 = OR. Nada precisará ser feito 
nessa estrutura, pois ela já está na CNF. Ex: H = P(x) & (Q(y) | R(z)). 
 
Regra 12: Raiz = AND, Filho1 = OR e Filho2 = Predicado. Nada precisará ser feito 
nessa estrutura, pois ela já está na CNF. Ex: H = (Q(y) | R(z)) & P(x). 
 
Regra 13: Raiz = AND, Filho1 = OR e Filho2 = OR: Nada precisará ser feito nessa 
estrutura, pois ela já está na CNF. H = (P(x) | Q(y)) & (R(x) | S(y)) 
 
Regra 14: Raiz = AND, Filho1 = AND e Filho2 = OR: Nada precisará ser feito 
nessa estrutura, pois ela já está na CNF. Ex: H = (P(x) & Q(y)) & (R(x) | S(y)). 
 
Regra 15: Raiz = AND, Filho1 = OR e Filho2 = AND: Nada precisará ser feito 
nessa estrutura, pois ela já está na CNF. Ex: H = (R(x) | S(y)) & (P(x) & Q(y)). 
 
Regra 16: Raiz = AND, Filho1 = AND e Filho2 = AND: Nada precisará ser feito 
nessa estrutura, pois ela já está na CNF. Ex: (P(x) & Q(y)) & (R(x) & S(y)). 
 

Quadro 8 - Regras de distributividade para a Raiz AND 
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transformação em t-quantifier ocorre à eliminação dos quantificadores 

universais. Ex: A fórmula (∀x)(∃y)(∃z)(∀w)(∃r)(∀s)((P(x,y) ∧ Q(z,w)) ∨ R(r,s)) 

será skolemizada para (∃y)(∃z)(∃r)((P(x,y) ∧ Q(z, f(y,z))) ∨ R(r, g(y,z,r))). 

Nessa transformação, as variáveis universalmente quantificadas que estão dentro 

do escopo de algum quantificador existencial (neste caso, w e s) foram 

substituídas por funções de skolem (f(y,z) e g(y,z,r), respectivamente) que levam 

em consideração as dependências das variáveis em questão. Após essa 

substituição, os quantificadores universais podem ser eliminados. Essa 

skolemização pode ser visualizada na Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Organização da fórmula em conjunções de disjunções: Igual à etapa de 

Organização da fórmula em conjunções de disjunções para obtenção da FNC. 

Figura 16 - Skolemização na Forma Normal t-quantifier 
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A forma normal t-quantifier é utilizada nas consultas a base de conhecimento, 

pois ela é estruturada na forma de um questionamento. Ao utilizar o quantificador 

existencial, ela serve para perguntar se existe algum indivíduo na base de conhecimento 

que torna a fórmula em questão verdadeira. Por exemplo, a fórmula 

(∃x)(∃y)(∃z)(Pai(x,y) ∧ Pai(x,z)) está na forma normal t-quantifier e é utilizada para 

consultar se existem os indivíduos x, y e z, tal que, x é pai tanto de y quanto de z. Caso 

existam, o sistema retorna quais são esses indivíduos. 

 

 

5.2.3 Estrutura de Dados do Módulo de Representação de Fórmulas 
Lógicas 

 

 
As principais estruturas de dados utilizadas por este módulo são descritas 

brevemente na Tabela 5. 

 
Tabela 5 - Estrutura de Dados do Módulo de Representação de Fórmulas Lógicas 

(Baseado em [Kharma, 1996]) 
 

Nome Descrição 
Formula É uma estrutura formada por: 

• Node: É uma enumeração que determina o tipo da Formula. 
Contém {EX, ALL, NOT, AND, OR, PRED} sendo que EX para 
∃, ALL para ∀, NOT para ¬, AND para ∧, OR para ∨ e PRED 
para predicados. 

• Name: é uma string. Depende do tipo do Node: 
o EX ou ALL: Name é o nome da variável relacionada ao 

quantificador. Ex: Na fórmula ∀x∃yP(x,y) os Nodes ∀ e 

∃ têm como nomes x e y, respectivamente, pois estão 
associados a estas variáveis.  

o NOT: Name pode ser null, se for uma fórmula negada ou, 
caso contrário, o nome da variável negada. Ex: Na 

fórmula (¬ x ∧ y), o Node ¬ possui o nome x, pois ele é 

usado para negar essa variável. Já na fórmula ¬ (x ∧ y), o 
Node ¬ é null, pois ele está negando uma fórmula e não 
uma única variável. 

o AND ou OR: Name é null. 
o PRED: Name é o símbolo do predicado. Por exemplo, em 

∀x∃yP(x,y), o Node PRED tem o nome P, pois está 
associado a esse predicado. 



• Argument list: É um ponteiro para um 
casos em que o 
do predicado.
apontando para x, y e z, nesta ordem.

• Next1: Para os operadores unários (EX, ALL e NOT), next1 é a 
fórmula. Para operadores binários (AND e OR), next1 é o lado 
esquerdo do operador.

• Next2: Para os operadores unários (EX, ALL e NOT), next2 é 
null. Para operadores binários (AND e OR), next2 é o lado 
direit

• Id: É um inteiro. Ele é utilizado quando uma instância da classe 
Formula é criada, atribuindo um
utilizada apenas no módulo de visualização do MONK.

CNF 
formula 

É uma lista de 

Disjunction É uma lista de 
Term Classe abstrata. 

• TermType: Enumeração que identifica o tipo do 
Variable ou CompositeTerm).

• Name: uma string. É o nome do 

• Next: É um ponteiro para um 
Term

• Argument list: É um ponteiro para um 
constantes ou variáveis e armazena
compos

 

O diagrama de classes deste módulo pode ser visualizado na 
 

Figura 17 - Diagrama de Classes
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Argument list: É um ponteiro para um Term. Só é utilizado nos 
casos em que o Node é um PRED. Indica a lista de argumentos 
do predicado. Por exemplo, P(x,y,z) possui um ponteiro 
apontando para x, y e z, nesta ordem. 
Next1: Para os operadores unários (EX, ALL e NOT), next1 é a 
fórmula. Para operadores binários (AND e OR), next1 é o lado 
esquerdo do operador. 
Next2: Para os operadores unários (EX, ALL e NOT), next2 é 
null. Para operadores binários (AND e OR), next2 é o lado 

to do operador. 

Id: É um inteiro. Ele é utilizado quando uma instância da classe 
Formula é criada, atribuindo uma identificação única que é 
utilizada apenas no módulo de visualização do MONK.

É uma lista de Disjunctions. 

É uma lista de Terms. 
Classe abstrata. É uma estrutura formada por: 

TermType: Enumeração que identifica o tipo do Term
Variable ou CompositeTerm). 
Name: uma string. É o nome do Term. 

Next: É um ponteiro para um Term. Ele aponta para o próximo 
Term caso este exista. 
Argument list: É um ponteiro para um Term. Ele é nulo para 
constantes ou variáveis e armazena os argumentos de um termo 
composite. 

O diagrama de classes deste módulo pode ser visualizado na Figura 

Diagrama de Classes do Módulo de Representação de Fórmulas Lógicas
(Baseado em [Kharma, 1996]) 

. Só é utilizado nos 
é um PRED. Indica a lista de argumentos 

possui um ponteiro 

Next1: Para os operadores unários (EX, ALL e NOT), next1 é a 
fórmula. Para operadores binários (AND e OR), next1 é o lado 

Next2: Para os operadores unários (EX, ALL e NOT), next2 é 
null. Para operadores binários (AND e OR), next2 é o lado 

Id: É um inteiro. Ele é utilizado quando uma instância da classe 
a identificação única que é 

utilizada apenas no módulo de visualização do MONK. 

Term (Constant, 

. Ele aponta para o próximo 

. Ele é nulo para 
os argumentos de um termo 

Figura 17. 

 
do Módulo de Representação de Fórmulas Lógicas 
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Um exemplo gráfico da estrutura detalhada na Tabela 5 pode ser verificado na 

Figura 18. Ela representa a seguinte fórmula lógica: (∀xP(x) ∨ ¬∃xM(x) ∨ (∃y(F(y,x) ∧ 

Q(x,y,z)))). Utilizando a notação do MONK a fórmula ficaria da seguinte maneira: 

(!VxP(x) | ~(!ExM(x)) | (!Ex(F(y,x) & Q(x,y,z)))). É possível observar na figura que 

cada um dos Nodes possui um nó próprio no grafo e o mesmo se associa com outros 

Nodes ou com Terms. Além disso, temos duas listas de argumentos associadas aos 

predicados F e Q. 

 

 

Figura 18 - Representando uma Fórmula Lógica como um Grafo 

 

Da Figura 19 até a Figura 26 podemos ver todo o processo de transformação de 

uma fórmula em sua forma normal conjuntiva utilizando grafos. Na Figura 19 é 

apresentada a fórmula original, isto é, exatamente igual à entrada realizada pelo usuário. 

Na Figura 20, a fórmula original é retificada, eliminando os problemas associados aos 

nomes das variáveis. Figura 21, Figura 22, Figura 23 e Figura 24 apresentam os passos 

da transformação da fórmula em uma fórmula prenex. Ocorre a movimentação dos 

quantificadores para o início da fórmula, respectivamente, ∀x, ∃y, ∀z e ∃x3. Na Figura 

25 ocorre a skolemização e na Figura 26 ocorre à finalização da transformação da 

fórmula em FNC. 
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Figura 21 - Eliminando negações antes de 

conectivos e quantificadores   
Figura 22 - Prenex: Movendo ∀x  

 

 
Figura 19 - Fórmula Original 

 
Figura 20 - Figura Retificada 
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Figura 24 - Prenex: Movendo ∃∃∃∃x2 

 
Figura 23 - Prenex: Movendo ∀∀∀∀x1 

 
 

Figura 26 - Fórmula CNF 
 
 

 

 
Figura 25 - Fórmula Skolemizada  
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5.3 Módulo de Unificação 
 

 

O conceito de unificação foi proposto em 1930 por Jacques Herbrand. Este 

conceito representa o mecanismo de unificar os conteúdos das variáveis, através de um 

tipo de atribuição. O primeiro algoritmo de unificação foi desenvolvido Robinson em 

1965. 

Unificação é o processo que torna dois termos idênticos através de substituições. 

Uma substituição é um conjunto θ = {x1 ← t1, xn ← tn}, onde para todo i, xi é uma 

variável e ti é um termo tal que xi ≠ ti. Ao aplicar θ em um conjunto de expressões, 

ocorrerá a substituição simultânea de todas as ocorrências de xi por ti para 1≤ i ≤ n. Essa 

substituição é denominada aplicação da substituição e é denotada por Sθ. Ex: Para um 

conjunto de expressões S1 = {P(x,f(y),z)} e um S2 = {P(w,n,f(m))}, temos que a 

substituição que unifica esses termos é dada por θ = {w ← x, n ← f(y), z ← f(m)}. A 

partir disso, tem-se que a aplicação da substituição Sθ é S1θ = S2θ = {P(x,f(y),f(m))}. 

Em alguns casos é necessário utilizar mais de uma substituição θ, para conseguir 

unificar os termos. Nessas situações utilizam-se composições de substituições, definidas 

da seguinte maneira: S(θ1θ2) = (Sθ1) θ2, sendo S um conjunto de expressões e θ1 e θ2 

substituições. 

Existem vários algoritmos de unificação, como por exemplo, os algoritmos 

propostos por Gerard Huet (1976), Martelli e Montanari (1976) e Paterson e Wegman 

(1977). Em [Kharma, 1996] é feita uma comparação entre estes três algoritmos, com 

relação a identificação de ciclos (ver 5.3.1.9) e conflitos (ver 5.3.1.5), além do 

desempenho em unificações bem sucedidas. O algoritmo Martelli-Montanari apresenta 

o melhor resultado, levando em consideração esses fatores. Devido a isso, ele foi 

escolhido como o algoritmo de unificação do MONK. 

 

 

5.3.1 Conceitos Básicos 
 

 

Algumas definições necessárias para a compreensão deste algoritmo serão 

apresentadas a seguir: 
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5.3.1.1 Redução de termos 
 

 

Redução de termos é o processo que constrói um conjunto de equações 

equivalentes: {x1 = y1, x2 = y2, ... , xn = yn}, considerando uma equação: f(x1,x2,…,xn) = 

f(y1,y2,…,yn) [Martelli e Montanari, 1982]. Esse processo pode ser visualizado na 

Figura 27. As funções f(x1,x2,…,xn) e f(y1,y2,…,yn), possuem o mesma raiz e o mesmo 

número de argumentos. Para que seja realizada a redução de termos, são criadas 

equações de equivalência entre os argumentos das funções, que aparecem na mesma 

posição. 

 

Figura 27 - Redução de Termos 

 
 

5.3.1.2 Eliminação de variável 
 

 

Considere x= t uma equação, onde x é uma variável e t é qualquer tipo de termo 

(constante, variável ou função). Eliminação de variável é o processo de aplicação de 

substituições de x por t em um conjunto de equações [Martelli e Montanari, 1982]. Ex: 

Considerando que x = t e a seguinte equação f(y,g(w),h(m,n),z) = f(j(a),x,h(x,n),b). A 

partir dessa equação é criado o conjunto de equações equivalentes: {y = j(a), g(w) = x, 

h(m,n) = h(x,n), z = b}. Esse conjunto pode ser visualizado na Figura 28. Ao realizar a 

eliminação de variáveis, todas as ocorrências de x são substituídas por t (as substituições 

estão sinalizadas por um círculo laranja). 

 

Conjunto de equações 
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5.3.1.3 Forma resolvida 
 

Um conjunto de equações está na forma resolvida se: [Martelli e Montanari, 1982] 

• As equações são xn = tn; 

• Toda variável no lado esquerdo da equação ocorre apenas neste local. 

• Um conjunto de equações resolvidas tem um unificador: 

V = {[x 1 / t1], [x2 / t2],..., [xn / tn]} 

A Figura 29 apresenta a forma resolvida para a equação f(x1,x2,x3,x4,...,xn) = 

f(t1,t2,t3,t4,...,tn), onde xi é uma variável e ti é uma constante ou função (não pode ser 

variável). 

 

Figura 29 - Forma Resolvida 

Figura 28 - Eliminação de Variável 
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5.3.1.4 Multiequação 
 

 

Multiequação é um par <S,M>, escrito como S = M, onde S é um conjunto não 

vazio de variáveis e M é um multiconjunto de termos que não são variáveis. O 

unificador de uma multiequação é uma substituição θ, tal que Sθ = Mθ. [Martelli e 

Montanari, 1982] 

Exemplo: Considere os predicados P(x,g(a),b) e P(y,z,y), onde x, y e z são 

variáveis, g(a) é uma função e b é uma constante. Como os predicados possuem a 

mesma raiz e o mesmo número de argumentos, pode-se tentar unificá-los. Ao realizar a 

redução de termos obtemos as seguintes equações: x = y, z = g(a) e y = b. Esse conjunto 

não é uma Multiequação, pois existe a equação x = y, que viola a definição. Como y = 

b, podemos assumir que x = b, pelo processo de eliminação de variáveis. Dessa forma, 

teremos uma Multiequação <S,M>, onde S = {x, z, y} e M = {b, g(a), b}. 

 

 

5.3.1.5 Parte comum 
 

 

A parte comum de um multiconjunto de termos (M) é um termo construído por 

superimposição de todos os termos e tomando a parte que é comum a todos eles, 

começando pela raiz [Martelli e Montanari, 1982]. Por exemplo: 

f(x1,g(a,f(x2,b),x4),x5), f(h(c), g(x2,x7,f(b,x6)),a), f(h(x4),g(x6,x3,a),h(d)) 

tem como parte comum: f(x1, g(x2,x3,x4),x5). Isto pode ser observado na Figura 30. Uma 

variável é mais geral que uma função, que por sua vez é mais geral que uma constante. 

Sempre que se têm duas funções, elas devem ter a mesma raiz e o mesmo número de 

argumentos. Caso contrário, elas não terão parte comum. Sempre que se têm duas 

constantes diferentes ou uma constante e uma função, também não terão parte comum. 

Esses casos onde não existe parte comum são chamados Clash. [Kharma, 1996] 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A determinação da parte comum de dois ternos pode ser obtida através do 

Algoritmo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considere os seguintes termos: 

Como os dois termos são funções teremos que utilizar a parte correspondente no 

      

Termo 1 

Caso 
Um dos dois termos (

Faça Parte_Comum = x
Os dois termos (

Faça Parte_Comum = c
Os dois termos forem funções, sendo que 
f(b1,...,bn) 

Faça Parte_Comum = 
entre 

Caso contrário: clash
Fim 
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Figura 30 - Parte Comum 

A determinação da parte comum de dois ternos pode ser obtida através do 

Algoritmo 3 - Parte Comum 
(Baseado em [Kharma, 1996]) 

 

Considere os seguintes termos: f(x1,g(a,f(x2,b),x4),x5) e f(h(c), g(x

Como os dois termos são funções teremos que utilizar a parte correspondente no 

              

Termo 2 Termo 3 

Um dos dois termos (t1 ou t2) for uma variável (x) 
Faça Parte_Comum = x 

Os dois termos (t1 e t2) forem uma mesma constantes © 
Faça Parte_Comum = c 

Os dois termos forem funções, sendo que t1 = f(a1,...,an) 

Faça Parte_Comum = f(c1,...,cn), onde ci é a parte comum 
entre ai e bi. 

contrário: clash 

A determinação da parte comum de dois ternos pode ser obtida através do 

f(h(c), g(x2,x7,f(b,x6)),a). 

Como os dois termos são funções teremos que utilizar a parte correspondente no 

         

Parte Comum 

 

 e t2 = 

é a parte comum 



73 
 

Algoritmo 3. Dessa forma teremos que calcular a parte comum entre os pares de 

argumentos das funções. Devem ser verificadas as raízes das funções e o número de 

argumentos das mesmas. Caso sejam iguais o processo continua e caso sejam diferentes 

o processo acaba, pois as funções não tem parte comum. Como no exemplo essas duas 

condições são verdadeiras, o cálculo da parte comum pode ser realizado. 

Como existem três argumentos serão realizadas três iterações: 

 

• Iteração1: Calcular a parte comum de x1 com h(c). Como um dos termos é uma 

variável, teremos: Parte_Comum = x1. 

• Iteração2: Calcular a parte comum de g(a,f(x2,b),x4) com g(x2,x7,f(b,x6)). Como 

os termos são duas funções é necessário verificar se eles possuem a mesma raiz 

e o mesmo número de argumentos para decidir se o cálculo da parte comum 

continua ou não. Como eles possuem a mesma raiz e tem três argumentos cada, 

o cálculo da parte comum continua, realizando mais três iterações para o novo 

par de funções: 

o Iteração 1’: Calcular a parte comum de a com x2. Como um dos termos é 

uma variável, teremos: Parte_Comum = x2. 

o Iteração 2’: Calcular a parte comum de f(x2,b) com x7. Como um dos 

termos é uma variável, teremos: Parte_Comum = x7. 

o Iteração 3’: Calcular a parte comum de x4 com f(b,x6). Como um dos 

termos é uma variável, teremos: Parte_Comum = x4. 

o Resultado: A parte comum das duas funções é dada como: g(x2,x7,x4). 

• Iteração3: Calcular a parte comum de x5 com a. Como um dos termos é uma 

variável, teremos: Parte_Comum = x5. 

• Resultado: A parte comum das duas funções é dada como: f(x1,g(x2,x7,x4),x5). 

 

 

5.3.1.6 Fronteira 
 

 

A fronteira de um multiconjunto de termos (M) é o conjunto de multiequações 

onde cada multiequação é construída pegando uma folha da parte comum e todos os 

subtermos correspondentes a essa folha [Martelli e Montanari, 1982]. Por exemplo, a 

fronteira do multiconjunto apresentado na Figura 30 corresponde a: 
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{{x 1} = (h(c), h(x4)), {x2, x6} = (a), {x3, x7} = (f(x 2, b), {x4} = (a, f(b,x6)), {x5} = (a, h(d))} 

A determinação da fronteira de um multiconjunto de termos pode ser realizada 

através do Algoritmo 4. 

 

Algoritmo 4 - Fronteira 
(Retirado de [Kharma, 1996]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Considere os seguintes termos: f(x1,g(a,f(x2,b),x4),x5) e f(h(c), g(x2,x7,f(b,x6)),a). 

Como calculado anteriormente, a parte comum desses dois termos é igual a: 

f(x1,g(x2,x7,x4),x5). Inicialmente, a Fronteira está vazia e à medida que o algoritmo é 

executado, novas multiequações são adicionadas. Para cada argumento da parte comum 

devem ser verificados quais são os argumentos correspondentes nas funções que lhe 

deram origem. Utilizando o exemplo, teremos cinco iterações, pois esse é o número de 

argumentos. Cada iteração gerará conjunto contendo os termos que estão na mesma 

posição na parte comum e nas funções originais (OBS: Um termo só deve aparecer uma 

única vez dentro de um conjunto, ou seja, os termos não devem ser repetidos). A cada 

iteração um conjunto é criado e depois os seus termos são ordenados em uma 

multiequação, onde S contém as variáveis e M contém as não variáveis. Dessa forma 

teremos: 

• Iteração 1: Conjunto {x1, h(c)} 

o <S = M> ⇒ <x1 = h(c)> 

o Fronteira = {{x1} = (h(c))} 

• Iteração 2: Conjunto {x2, a} 

o <S = M> ⇒ <x2 = a> 

o Fronteira = {{x1} = (h(c)), {x2} = (a)} 

• Iteração 3: Conjunto {x7, f(x2,b)} 

o <S = M> ⇒ <x7 = f(x2,b)> 

Fronteira = ∅ 
Loop sobre as folhas de tc 

Se a folha é uma variável então 
Faça s1...sn ser o termo (sub-termo) de ti, correspondendo 
a posição desta folha em tc. 
Faça S ser o conjunto de variáveis em { s1...sn } e M ser 
o conjunto de não-variáveis em { s1...sn }. 
Adicione S = M a fronteira. 

Fim 
Fim 
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o Fronteira = {{x1} = (h(c)), {x2} = (a), {x7} = (f(x 2,b))} 

• Iteração 4: Conjunto {x4, f(b,x6)} 

o <S = M> ⇒ <x4 = f(b,x6)> 

o Fronteira = {{x1} = (h(c)), {x2} = (a), {x7} = (f(x 2,b)), {x4} = 

(f(b,x6))} 

• Iteração 5: Conjunto {x5, a} 

o <S = M> ⇒ <x5 = a> 

o Fronteira = {{x1} = (h(c)), {x2} = (a), {x7} = (f(x 2,b)), {x4} = 

(f(b,x6)), {x5} = (a)} 

 

 

5.3.1.7 Redução de multiequação 
 

 

O processo de redução de multiequação de S = M aplicado a um conjunto Z de 

multiequações contendo S = M, tal que M é não vazio e tem parte comum C e fronteira 

F, produz o conjunto Z’ = (Z – {S = M} ∪ {S = (C)} ∪ F), isto é, as multiequações 

S=M são substituídas pela união da parte comum de M e de todas as multiequações da 

fronteira. [Martelli e Montanari, 1982] 

Exemplo: Considere que um conjunto Z contém a multiequação Mlt1: {x} = 

(f(x1,g(a,f(x2,b),x4),x5), f(h(c), g(x2,x3,f(b,x6)),a)). Ela possui a parte comum C = 

f(x1,g(x2,x3,x4),x5) e a fronteira igual a F = {{x1} = (h(c)), {x2} = (a), {x3} = (f(x 2,b)), 

{x 4} = (f(b,x6)), {x5} = (a)}. A redução desse conjunto Z gerará um conjunto Z’ que 

contém todas as multiequações de Z com exceção de Mlt1 e a união da parte comum de 

M e todas as multiequações da fronteira, isto é, Z’ = Z – {{x} = (f(x 1,g(a,f(x2,b),x4),x5), 

f(h(c), g(x2,x3,f(b,x6)),a))} ∪ {{x} = f(x 1,g(x2,x3,x4),x5)} ∪ {{x 1} = (h(c)), {x2} = (a), 

{x 3} = (f(x 2,b)), {x4} = (f(b,x6)), {x5} = (a)}. 

 

 

5.3.1.8 Conjunto compacto 
 

 

Um conjunto Z de multiequações é compacto se S1 ∩ S2 = ∅ para todas as 

multiequações S1 = M1 e S2 = M2 em Z. Duas multiequações S1 = M1 e S2 = M2 onde S1 
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∩ S2 ≠ ∅, são fundidas para produzir S1 ∪ S2 = M1 ∪ M2. Um conjunto Z pode se 

tornar compacto fundindo as multiequações que violam a condição S1 ∩ S2 = ∅. 

[Martelli e Montanari, 1982] 

Exemplo: Considere o seguinte conjunto Z de multiequações: 

1. {x 1} = (g(h(a, x5), x2)) 

2. {x 1} = (g(x2, x3)) 

3. {x 2} = (h(a, x4)) 

4. {x 2} = (b) 

5. {x 3} = (h(c)) 

Neste conjunto ocorrem duas violações as condições necessárias para que um 

conjunto de multiequações seja compacto. Para as multiequações 1 e 2 tem-se que S1 ∩ 

S2 = {x1}. Para as multiequações 3 e 4 tem-se que S3 ∩ S4 = {x2}. Para tornar compacto 

o conjunto Z é necessário fundir as multiequações que violam a regra, isto e, fundir a 

multiequação 1 com a 2 e fundir a multiequação 3 com a 4. Dessa forma, o conjunto Z 

compactado será o seguinte: 

1. {x 1} = (g(h(a, x5), x2), g(x2, x3)) 

2. {x 2} = (h(a, x4), b) 

3. {x 3} = (h(c)) 

 

 

5.3.1.9 Ciclo 
 

 

Uma multiequação S = M tem um ciclo se alguma variável x em S ocorre em 

algum termo t em M. Por exemplo, {x1} = f(x 1, x2). 

 

 

5.3.2 Algoritmo de Unificação 
 

 

Como dito anteriormente, existem vários algoritmos de unificação. Neste 

trabalho será utilizado o algoritmo “Martelli e Montanari”, proposto em 1982. Esse 

algoritmo é baseado em uma técnica primeiramente descrita por Herbrand. Ele opera em 
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um sistema de equações de termos, transformando o mesmo até que uma solução seja 

encontrada. Um pseudocódigo deste algoritmo pode ser verificado no Algoritmo 5. 

 

Algoritmo 5 - Unificação Martelli e Montanari 
(Baseado em [Kharma, 1996]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este algoritmo resolve um conjunto Z de multiequações. O sistema consiste de 

um conjunto de multiequações T e U, onde T é a parte triangular (resolvida) e U é a 

parte não resolvida. Inicialmente, T é vazia e U é Z. O algoritmo sempre termina com 

falha (o sistema não tem unificador) ou sucesso (possui uma parte U vazia e o resultado 

é a parte T, a qual está na forma resolvida) [Kharma, 1996]. 

Cada multiequação é associada a um contador. Ele contém o número de 

ocorrências de uma variável de S no lado M de todas as multiequações presentes em U. 

Quando o contador é zero, a multiequação pode ser selecionada para processamento. Os 

contadores são inicialmente computados pela varredura de U. Cada vez que uma 

redução é aplicada é necessário atualizar o valor dos contadores, utilizando as seguintes 

condições [Kharma, 1996]: 

• Os contadores são decrementados se uma de suas variáveis ocorre no lado 

esquerdo de uma das multiequações da fronteira.  

• Os contadores são incrementados cada vez que ocorre uma fusão de 

multiequações. 

Transformar os dois termos, a serem unificados, em um conjunto de multiequações. 
Repetir 

1. Selecionar uma multiequação S = M da parte não resolvida, tal que as 
variáveis presentes em S não ocorrem em outro local. 

2. Se não existir tal equação, parar a unificação devido à falha. 
3. Se M é vazio então: 

a. Transferir a multiequação para o fim de T. 
4. Senão 

a. Calcular a parte comum e a fronteira de M. 
b. Se não existir parte comum, parar a unificação devido a falha. 
c. Aplicar redução de multiequação e compactar com U. 
d. Transferir S = parte comum de M de U para o final de T. 

Até U estar vazia. 
Parar com sucesso. 
T contém a substituição que unifica os dois termos. 
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Para a implementação do MONK foi utilizado o Algoritmo 6 (proposto em 

[Kharma, 1996]), que é uma versão mais detalhada do Algoritmo 5. Ele aborda passo a 

passo o que deve ser feito para que os termos de entrada sejam unificados. 

 

Algoritmo 6 - Unificação 
(Baseado em [Kharma, 1996]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caso 
Os dois termos forem constantes, então 

Se elas são idênticas 
Retornar uma parte triangular vazia. 

Caso contrário 
Retornar que não existe unificação. 

Um termo for uma constante e o outro for uma função, então 
Retornar que não existe unificação 

Um termo for uma constante e o outro for uma variável, então 
Construir uma multiequação com a variável em S e a constante em M 
Inserir a multiequação na parte triangular do sistema 
Retornar a parte triangular 

Os dois termos forem variáveis, então 
Construir uma multiequação com as duas variáveis em S e M vazia 
Inserir a multiequação na parte triangular do sistema 
Retornar a parte triangular 

Um termo for uma variável e o outro for uma função, então 
Se a variável não aparecer entre os argumentos da função 

Construir uma multiequação com a variável em S e a função em M 
Inserir a multiequação na parte triangular do sistema 
Retornar a parte triangular 

Caso contrário 
Retornar que não existe unificação, pois existe um ciclo 

Os dois termos forem funções, então 
Se as raízes das funções ou o número de argumentos forem diferentes 

Retornar que não existe unificação, pois houve um clash 
Caso contrário 

Para cada variável nos argumentos das funções 
Construir uma multiequação onde S contém a variável e M é 
vazio. 
Inserir a multiequação na parte não resolvida do sistema 

Construir uma multiequação adicional 
Inserir na Parte S uma nova variável 
Inserir na Parte M as duas funções 

Inserir a multiequação na parte não resolvida do sistema 
Resolver o Sistema (Algoritmo 7) 
Retornar que não existe unificação ou a Parte Triangular 

Fim 
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Algoritmo 7 - Resolver Sistema 
(Baseado em [Kharma, 1996]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nas fórmulas utilizadas no MONK podem ocorrer três tipos de termos: 

constantes, variáveis e funções. Na unificação, existem seis combinações possíveis 

desses termos em pares. Abaixo, serão apresentados exemplos que abordam essas 

combinações: 

 

Combinação 1 - Unificação entre constantes: Ao unificar duas constantes, deve ser 

observado se elas são idênticas ou não. Caso afirmativo, é retornada uma parte resolvida 

(ou triangular) vazia, pois os termos já estão unificados. Caso contrário, retorna-se que 

não existe unificação. Ex: Considere as fórmulas P(a,b) e P(a,c). As fórmulas têm o 

mesmo símbolo de predicado (P) e o mesmo número de argumentos. Para unificá-las é 

necessário unificar os seus argumentos na ordem em que eles aparecem nas suas 

fórmulas originais. Com isso, teremos que unificar “a” com “a” e “a” com “c”. No 

primeiro caso, retorna-se uma parte resolvida vazia, pois as constantes são iguais e 

conseqüentemente já estão unificadas. No segundo caso, retorna-se que não existe 

unificação, pois as constantes são diferentes. 

Calcule todos os contadores das multiequações que estão na parte não resolvida. 
Rearranje: Armazene as multiequações com contador igual a zero na “lista zero” e 
as outras na lista de multiequações. 
Repita 

Escolha uma multiequação da “lista zero” 
Se a parte M estiver vazia 

Insira-a na parte T 
Caso contrário 

Calcule a parte comum 
Se não houver parte comum 

Parar com falha, pois existe um ciclo. 
Caso contrário 

Calcular a fronteira 
Aplicar uma redução de multiequação ao sistema. 
Recalcular os contadores. 
Rearranjar o sistema. 

Fim 
Fim 

Até a “lista zero” estar vazia 
Se a parte não resolvida for vazia  

Retorne sucesso, a solução é a parte T. 
Caso contrário (Falha) 

Retorne falha, pois existe um ciclo. 
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Combinação 2 - Unificação entre constante e função: Deve ser retornado que não 

existe unificação entre constantes e funções. Ex: Caso seja necessário unificar as 

fórmulas P(f(x)) e P(b), obteremos como resposta que não existe unificação, pois os 

termos “f(x)” e “b”, são incompatíveis. 

Combinação 3 - Unificação entre constante e variável:  Nesse caso é necessário 

construir uma multiequação <S,M> colocando a variável em S e a constante em M. Essa 

multiequação é adicionada a parte resolvida e a mesma é retornada como a resposta da 

unificação. Ex: Considere as fórmulas P(x) e P(a). Para unificá-las será construída uma 

multiequação <x = a>. Ela será inserida na parte resolvida e retornada como o resultado 

da unificação. 

Combinação 4 - Unificação entre variáveis: Neste caso é necessário criar uma 

multiequação <S,M> com as duas variáveis em S e deixar M vazia. Considere as 

fórmulas P(x) e P(y). A unificação delas será realizada através da unificação dos seus 

argumentos. Como os dois termos são variáveis, será criada uma multiequação <x,y = 

∅> (Não é possível criar x = y, pois não são permitidas variáveis na parte M). Essa 

multiequação será inserida na parte resolvida e retornada como resultado da unificação. 

Combinação 5 - Unificação entre variável e função: Neste caso deve ser observado se 

a variável em questão aparece entre os argumentos da função. Caso isso, ocorra é 

retornado que não existe unificação devido à existência de um ciclo. Caso contrário é 

construída uma multiequação com a variável em S e a função em M. Ela é inserida na 

parte resolvida e retornada como o resultado da unificação. Ex: Considere as fórmula 

P(x) e P(f(a,b)), onde x é uma variável e a e b são constantes. A unificação das mesmas 

é feita através da unificação dos seus argumentos. Como a função “f(a,b)” não possui a 

variável x entre seus argumentos, a unificação pode ser realizada entre esses dois 

termos. É construída uma multiequação <x = f(a,b)>, que é inserida na parte resolvida e 

retornada como resultado da unificação. Caso as fórmulas analisadas fossem P(x) e 

P(f(a,x)), seria retornado que não existe unificação, pois existe um ciclo causado pela 

presença da variável “x” nos dois lados da multiequação. 

Combinação 6 - Unificação entre funções: Primeiramente deve ser observado se as 

funções são compatíveis, isto é, possuem a mesma raiz (símbolo de função) e a mesma 

quantidade de argumentos. Caso alguma dessas condições não for satisfeita, deve-se 

retornar que não existe unificação. Quando as funções forem compatíveis deve-se 

realizar o seguinte procedimento: 

• Para cada variável presente nos argumentos das funções 
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o Construir uma multiequação onde S contém a variável e M é vazio. 

o Adicionar essas multiequações na parte não resolvida. 

• Construir uma multiequação adicional: 

o Inserir em S uma variável que não ocorre em nenhum outro local 

(variável nova na base de conhecimento). 

o Inserir em M as duas funções a serem unificadas. 

o Inserir esta multiequação na parte não resolvida. 

• Resolver o sistema (utilizando o algoritmo “Resolver Sistema”). 

• Retornar que não existe unificação ou a parte resolvida. 

 

Considere que durante a execução do algoritmo t-entailment foi solicitada a 

unificação de dois predicados, αi e βj, respectivamente, P(f(x1,g(x2,x3),x2,b,h(c))) e 

P(f(g(h(a,x5),x2),x1,h(a,x4),x4,x6)). Considere também que F1 = f(x1,g(x2,x3),x2,b,h(c)) e 

F2 = f(g(h(a,x5),x2),x1,h(a,x4),x4,x6). Os seguintes passos devem ser realizados: 

 

1. A primeira verificação a ser feita é se ambos os predicados possuem a mesma raiz: 

a. Caso afirmativo: a unificação continua. 

b. Caso negativo: a unificação pára e é retornado que não existe unificação 

entre esses dois predicados. 

No exemplo em questão, os predicados possuem a mesma raiz, logo a unificação 

continua. 

2. A segunda verificação a ser feita é se ambos os predicados possuem o mesmo 

número de argumentos: 

a. Caso afirmativo: a unificação continua. 

b. Caso negativo: a unificação pára e é retornado que não existe unificação 

entre esses dois predicado. 

No exemplo em questão, os predicados possuem o mesmo número de argumentos, 

logo a unificação continua. 

3. Depois dessas duas checagens iniciais começamos a trabalhar com os argumentos 

(termos) dos predicados. Verifica-se quais são os seus tipos e a partir disso, 

determinamos qual combinação teremos que executar. No exemplo em questão, será 

executada a Combinação 6, que é a unificação entre funções. Primeiramente 

verifica-se se as raizes das funções e o número de argumentos são iguais. Caso uma 
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dessas condições não seja satisfeita, a unificação entre os termos não será possível e 

será retornado para o processo de inferência que não existe unificação. Caso 

contrário será iniciado o processo de unificação para duas funções. 

a. Inicialmente criamos um sistema S composto de dois conjuntos de 

multiequações: Parte Resolvida (T) e Parte Não Resolvida (U). A parte 

resolvida é composta pelas multiequações que foram processadas e estão na 

forma resolvida, isto é, Multiequação = <S,M>, onde S corresponde a uma 

ou mais variáveis (que aparecem apenas nesse lado da multiequação) e M 

corresponde a zero ou mais não variáveis (constantes e funções). A parte não 

resolvida é composta pelas fórmulas que ainda não foram processadas e não 

estão na forma resolvida. 

S: T = ∅∅∅∅ e U = ∅∅∅∅ 

b. Para cada variável presente nas funções F1 e F2, construir uma multiequação 

<S,M>, em que S tem a variável em questão e M é vazio.  

{x 1}  =  () 

{x 2}  =  () 

{x 3}  =  () 

{x 4}  =  () 

{x 5}  =  () 

{x 6}  =  () 

 

Depois disso, elas são adicionadas na parte não resolvida; 

 

Parte U (Parte Não Resolvida): 

Contador 
Multiequação: {S} = (M) 

Parte S Parte M 
 {x 1} () 
 {x 2} () 
 {x 3} () 
 {x 4} () 
 {x 5} () 
 {x 6} () 

Parte T (Parte Resolvida): ∅∅∅∅ 

 

S M 
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OBS: Para que exista uma unificação entre essas funções, no final do 

processamento todas essas variáveis terão que ter uma não variável na sua 

parte M ao invés do vazio.  

c. Construir uma multiequação adicional, contendo uma variável nova na parte 

S e as funções F1 e F2 na parte M. Adicionar essa multiequação na Parte Não 

Resolvida. 

 

Parte U: 

Contador 
Multiequação: {S} = (M) 

Parte S Parte M 
 {x} (f(x 1,g(x2,x3),x2,b,h(c)), f(g(h(a,x5),x2),x1,h(a,x4),x4, x6)) 
 {x 1} () 
 {x 2} () 
 {x 3} () 
 {x 4} () 
 {x 5} () 
 {x 6} () 

Parte T: ∅∅∅∅ 

 

d. A partir desse ponto é executado o algoritmo “Resolver Sistema”. Calcular 

contadores (número de vezes que a variável aparece na parte M de todas as 

multiequações que compoem a parte não resolvida) de todas as variáveis 

presentes na parte S e esse valor será associado a multiequação relacionada a 

variável. A partir disso, será criada uma lista chamada “Lista Zero”, onde 

todas as multiequações com contadores iguais a zero serão armazenadas. 

Será criada também uma lista chamada “Lista Diferente de Zero” onde todas 

as outras multiequações serão armazenadas. 

Parte U: 

Contador 
Multiequação: {S} = (M) 

Parte S Parte M 
0 {x} (f(x 1,g(x2,x3),x2,b,h(c)), f(g(h(a,x5),x2),x1,h(a,x4),x4,x6)) 
2 {x1} () 
3 {x2} () 
1 {x3} () 
2 {x4} () 
1 {x5} () 
1 {x6} () 

Parte T: ∅∅∅∅ 
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OBS: Serão realizadas n iterações até que o unificador seja encontrado ou 

seja descoberto que as funções F1 e F2 não podem ser unificadas. 

 

1ª Iteração: Escolher uma equação da Lista Zero. A multiequação {x} = 

(f(x1,g(x2,x3),x2,b,h(c)), f(g(h(a,x5),x2),x1,h(a,x4),x4,x6)) é escolhida, pois é a 

única multiequação da lista. Calcular parte comum desses dois termos (ver 

algoritmo “Parte Comum”), obtendo como resultado f(x1, x1, x2, x4, x6). 

Calcular a fronteira (ver algoritmo “Fronteira”) desses mesmos termos, 

obtendo como resultado as seguintes multiequações:  

o Multiequação1: {x1} = (g(h(a, x5), x2)) 

o Multiequação2: {x1} = (g(x2, x3)) 

o Multiequação3: {x2} = (h(a, x4)) 

o Multiequação4: {x4} = (b) 

o Multiequação5: {x6} = h(c) 

Depois do cálculo da fronteira é necessário reduzir e compactar o sistema. 

Todas as variáveis que possuem a mesma parte S são mescladas em apenas 

uma e as multiequações individuais que lhe deram origem são eliminadas. 

Neste caso, são mescladas as multiequações {x1} = (),{x 1} = (g(h(a, x5), x2)) 

e {x1} = (g(x2, x3)), produzindo {x1} = (g(h(a, x5), x2), g(x2, x3)), {x2} = () e 

{x 2} = (h(a, x4)) produzindo {x2} = (h(a, x4)) e por fim, {x4} = () e {x4} = 

(b), produzindo {x4} = (b). A variável “x” passa a ter a parte comum dos 

termos originais como a sua parte M. Depois disso, essa multiequação é 

transferida para a parte resolvida. A parte não resolvida é organizada e os 

contadores são recalculados. 

 

Parte U: 

Contador 
Multiequação: {S} = (M) 

Parte S Parte M 
0 {x1} (g(h(a, x5), x2), g(x2, x3)) 
0 {x6} (h(c)) 
2 {x2} (h(a, x4)) 
1 {x3} () 
1 {x4} (b) 
1 {x5} () 

Parte T:  
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Multiequação: {S} = (M) 
Parte S Parte M 

{x} f(x 1, x1, x2, x4,x6) 
 

2ª Iteração: Escolher uma equação da Lista Zero. A multiequação {x 1} = 

(g(h(a, x5), x2), g(x2, x3)) é a escolhida, pois é a primeira da lista. Calcular a 

parte comum desses dois termos, obtendo como resultado g(x2,x3). Calcular a 

fronteira desses mesmos termos, obtendo como resultado:  

o Multiequação1: {x2} = (h(a, x5)) 

o Multiequação2: {x3} = (x2) 

Depois do cálculo da fronteira é necessário reduzir e compactar o sistema. 

Neste caso, são mescladas as multiequações {x2} = (h(a, x4)) e {x2} = (h(a, 

x5)), produzindo {x2} = (h(a, x4), h(a, x5)) e {x3} = () e {x3} = (x2), 

produzindo {x2,x3} = (). Essa última multiequação significa que as variáveis 

x2 e x3 são iguais. Devido a isso, temos que {x2, x3} = (h(a, x4), h(a, x5)). A 

variável “x1” passa a ter a parte comum dos termos originais como a sua 

parte M. Depois disso, essa multiequação é transferida para a parte resolvida. 

A parte não resolvida é organizada e os contadores são recalculados. 

 

Parte U: 

Contador 
Multiequação: {S} = (M) 

Parte S Parte M 
0 {x2, x3} (h(a, x4), h(a, x5)) 
0 {x6} (h(c)) 
1 {x4} (b) 
1 {x5} () 

Parte T:  

Multiequação: {S} = (M) 
Parte S Parte M 

{x} f(x 1, x1, x2, x4) 
{x 1} g(x2,x3) 

 

• 3ª Iteração: Escolher uma equação da Lista Zero. A multiequação {x 2, x3} = 

(h(a, x4), h(a, x5)) é escolhida, pois é a primeira da lista. Calcular a parte 

comum desses dois termos, obtendo como resultado h(a, x4). Calcular a 

fronteira desses mesmos termos, obtendo como resultado:  

o Multiequação1: {x4} = (x5) 
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Depois do cálculo da fronteira é necessário reduzir e compactar o sistema. 

Neste caso, são mescladas as multiequações {x4} = (b) e {x4, x5} = (), 

produzindo {x4, x5} = (b). As variáveis “{x2, x3}” passam a ter a parte 

comum dos termos originais como a sua parte M. Depois disso, essa 

multiequação é transferida para a parte resolvida. A parte não resolvida é 

organizada e os contadores são recalculados. 

 

Parte U: 

Contador 
Multiequação: {S} = (M) 

Parte S Parte M 
0 {x4, x5} (b) 
0 {x6} (h(c)) 

Parte T:  

Multiequação: {S} = (M) 
Parte S Parte M 

{x} f(x 1, x1, x2, x4) 
{x 1} g(x2,x3) 

{x 2, x3} h(a, x4) 
 

• 4ª Iteração: Escolher uma equação da Lista Zero. A multiequação {x 4, x5} = 

(b) é escolhida, pois é a primeira da lista. Calcular a parte comum desses 

dois termos, obtendo como resultado a constante “b”. A fronteira não pode 

ser calculada, pois não existe fronteira quando a parte comum é uma 

constante. As variáveis “{x4, x5}” passam a ter a parte comum dos termos 

originais como a sua parte M. Depois disso, essa multiequação é transferida 

para a parte resolvida. 

 

Parte U: 

Contador 
Multiequação: {S} = (M) 

Parte S Parte M 
0 {x6} (h(c)) 

Parte T:  

Multiequação: {S} = (M) 
Parte S Parte M 

{x} f(x 1, x1, x2, x4) 
{x 1} g(x2,x3) 

{x 2, x3} h(a, x4) 
{x 4, x5} (b) 
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• 5ª Iteração: Escolher uma equação da Lista Zero. A multiequação {x 6} = 

(h(c)) é escolhida, pois é a única da lista. Como a variável x6 já está na forma 

resolvida, ela é transferida para a Parte T. 

 

Parte U: ∅∅∅∅ 

Parte T:  

Multiequação: {S} = (M) 
Parte S Parte M 

{x} f(x 1, x1, x2, x4) 
{x 1} g(x2,x3) 

{x 2, x3} h(a, x4) 
{x 4, x5} (b) 

{x 6} (h(c)) 
 

Depois dessa última iteração a parte U está vazia, indicando o final do loop. A 

parte T contém a substituição que unificará os termos originais. Essa substituição deve 

ser aplicada de baixo para cima, isto é, começando com a variável {x6} e terminando 

com a variável “x”. Para este exemplo, o unificador mais geral é: {[x1 / g(h(a,b),h(a,b))], 

[x2 / h(a,b)], [x3 / h(a,b)], [x4 / b], [x5 / b] e [x6 / h(c)]}. 

 

 

5.3.3 Estrutura de Dados do Módulo de Unificação 
 
 

As principais estruturas de dados utilizadas no módulo de unificação são 

descritas brevemente na Tabela 6: 

 

Tabela 6 - Estrutura de Dados do Módulo de Unificação 
 (Baseado em [Kharma, 1996]) 

 

Nome Descrição 
Term Classe abstrata. É uma estrutura formada por: 

• TermType: Enumeração que identifica o tipo do Term 
(Constant, Variable ou CompositeTerm). 

• Name: uma string. É o nome do Term. 
• Next: É um ponteiro para um Term. Ele aponta para o 

próximo Term caso este exista. 
• Argument list: É um ponteiro para um Term. Ele é nulo 

para constantes ou variáveis e armazena os argumentos de 
um termo composite. 
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Multi-Equation É uma estrutura composta por: 
• Counter: indica o número de ocorrências das variáveis na 

parte S de uma multiequação S = M e na parte M de todas 
as multiequações na parte U do sistema. 

• S part: uma lista de ponteiros para variáveis. É o lado 
esquerdo de uma multiequação e contém as variáveis. 

• M part: uma lista de ponteiros para termos. É o lado direito 
de uma multiequação e contém todos os termos que não são 
variáveis. 

Unsolved Part É uma estrutura composta por: 
• Number of Multi-Equations: inteiro. 
• Multi-Equations with counters equal zero: lista de 

multiequações. As multiequações dessa lista podem ser 
selecionadas para serem processadas sem resultar em ciclo. 

• Multi-Equations with non-zero counters: lista de 
multiequações. As multiequações dessa lista não podem ser 
selecionadas para processamento, pois isso resultará em um 
ciclo. 

System É uma estrutura composta por: 
• Unsolved Part: estrutura onde as multiequações que ainda 

não foram processadas são armazenadas. 
• Triangular Part: lista de multiequações. Multiequações na 

parte T estão na forma resolvida. Quando o algoritmo 
termina com sucesso, a parte T é o unificador. 

 

 
O diagrama de classes do módulo de unificação pode ser visualizado na Figura 

31. 
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Figura 31 - Diagrama de Classes do Módulo de Unificação 

(Baseado em [Kharma, 1996]) 
 

 

5.4 Módulo de Inferência 
 

 

O MONK utiliza um mecanismo de inferência decidível baseado no t-

entailment. Através dele é possível gerar novo conhecimento a partir do que está 

armazenado na base de conhecimento do sistema. 

O t-entailment enfatiza conjunções e quantificadores universais. É necessário 

que os sistemas de representação de conhecimento utilizem um algoritmo decidível que 

compute se: α →t β ou α →t β, sendo que α é um fato e β é uma questão. Se α →t β 

significa que a questão β é dedutível dos fatos armazenados em α. Logo a resposta da 

questão será sim. Quando para todos os fatos α, α →t β, então a resposta da questão é 

não. [Kharma, 1996] 

 



90 
 

5.4.1 Conceitos Básicos 

 

Algumas definições são necessárias para a compreensão do mecanismo de 

inferência [Kharma, 1996]: 

 

• Situação: Corresponde aos modelos da lógica clássica. Consiste de: 

o Domínio: conjunto não vazio D. 

o Mapeamento k: mapeia cada símbolo de função em uma função ao longo 

do domínio, assim, dando sentido para os mesmos. 

o Mapeamento t: mapeia cada símbolo de relação, r, em uma função de Dn 

para subconjuntos de {verdadeiro, falso}. Isso dá valor e significado aos 

símbolos de predicados.  

• Conjunto de situações compatível (S): é um conjunto de situações com o 

mesmo domínio (D) e o mesmo mapeamento de símbolos de funções em 

funções sobre o domínio (k), mas diferem nas condições de verdade que dão 

aos símbolos de predicados (t). 

• Mapa de variáveis: mapeia variáveis em um conjunto não vazio. Por 

exemplo, Se v é um mapa de variáveis em D, x é uma variável e d é um 

elemento de D, então v�
� é um mapa de variáveis em D. 

• Função de interpretação (i): função que dá significado a fórmula mapeando 

em subconjuntos de {V,F}. Ela é representada como i(s, v, fórmula), onde s 

é uma situação e v é um mapa de variáveis. Por exemplo: V ∈ i(s, v, α ∨ β), 

se e somente se, V ∈ i(s, v, α) ou V ∈ i(s, v, β). 

• Implicação (entail): Para duas fórmulas α e β, diz-se que α implica β (α → β) 

se para toda situação e todo mapa de variáveis, β é verdade sempre que α é 

verdade e α é falso sempre que β é falso. Em Lógica de Quatro Valores 

existem três tipos de implicação (entailment): 

o t-entailment: α →t β, se somente se, V ∈ i(S, v, α) então V ∈ i(S, v, β). 

Isto é, β é verdade sempre que α é verdade. 

o f-entailment: α →f β, se somente se, F ∈ i(S, v, β) então F ∈ i(S, v, α). 

Isto é, α é falso sempre que β é falso. 

o tf-entailment: α →tf β, se somente se, α →t β e α →f β. 

• Pontos de Escolha 
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o Um fato α está na FNC, α = α1 ∧ α2 ∧  ... ∧  αn, onde n ≥ 1 e onde cada 

αj = sj1 ∨ sj2 ∨  ... ∨  sjm, para m ≥ 1.  

o Um fato β está na forma normal t-quantifier, β = β1 ∧ β2 ∧  ... ∧ βk, onde 

k ≥ 1 e onde cada βi = ti1 ∨ ti2 ∨  ... ∨  til, para l ≥ 1.  

o Uma solução armazena a escolha de um αj para cada βi, e a substituição 

θ tal que: {sj1, sj2,  ... , sjm} θ ⊆ {t i1, ti2,  ... , til} θ  

o Os pontos de escolha ocorrem em dois níveis:  

� Nível alfa: um ponto de escolha ocorre sempre que mais de um αj 

é encontrado para um mesmo βi, tal que, após a unificação, αj ⊆ 

βi . 

� Nível literal: um ponto de escolha ocorre sempre que mais de um 

literal til em βi casa com o mesmo literal sjm em αj. 

 

5.4.2 Algoritmo t-entailment 

 

Os passos do algoritmo t-entailment são descritos no Algoritmo 8. Essa é uma 

versão onde todas as etapas do processo de inferência estão presentes no mesmo 

algoritmo. No MONK temos a divisão do algoritmo proposto em três partes: Módulo de 

Fórmulas Lógicas, Módulo de Unificação e Módulo de Inferência. Dessa forma é 

possível melhorar a estrutura do sistema e também facilitar o seu entendimento. 

O MONK implementa o Algoritmo 9, que é responsável por invocar o método 

de unificação, indicando quais são os termos que devem ser unificados. Como mais de 

um termo pode casar com o questionamento, são criados pontos de escolha para que 

esses termos também possam ser avaliados após o termino do processo corrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Transformar α em sua forma normal conjuntiva: ∀z αj, onde z é uma ordenação de 
todas as variáveis universalmente quantificadas presentes em α. 

2. Transformar β em sua forma normal t-quantifier: ∃x βi, onde x é uma ordenação 
de todas as variáveis existencialmente quantificadas presentes em β. 

3. Para cada βi encontrar um αi adequado e encontrar a substituição θi de variáveis 
em x e substituições ψi de variáveis em z. Tal que αiψi ⊆ βiθi quando considerados 
conjuntos de literais.  

4. As substituições θi devem satisfazer uma condição técnica: Para todo x ∈ x, θ(x) 
não contém a função de skolem fy de qualquer variável y independente de x. 

5. α →t β, se e somente se, para cada i, pode-se encontrar αi, θi e ψi satisfazendo os 
passos 3 e 4. 

Algoritmo 8 - t-entailment 
(Baseado em [Kharma, 1996]) 
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Exemplo: Considere α = ∀x(formato(x,losango) ∧ cor(x,amarelo)) e β = 

∃y(formato(figura,y)). Escolhendo ψ = [x/figura] e θ = [y/losango], temos que 

{formato(x,losango)}ψ ⊆ {formato(figura,y)}θ. Logo α →t β. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para exemplificar o funcionamento do algoritmo t-entailment implementado 

pelo MONK utilizaremos as seguintes informações: 

 

• Base de Conhecimento 

o Baleia é um mamífero que vive na água e cujo tamanho é grande: 

Mamifero(Baleia) ∧ Habitat(Baleia,Agua) ∧ Tamanho(Baleia,Grande). 

o Golfinho é um mamífero que vive na água e cujo tamanho é pequeno: 

Mamifero(Golfinho) ∧ Habitat(Golfinho,Agua) ∧ 

Tamanho(Golfinho,Pequeno). 

 

• Questões:  

o Questão 1: Existe algum mamífero que viva na terra: ∃x (Mamifero(x) ∧ 

Habitat(x,Terra)). 

Algoritmo 9 - t-entailment (MONK) 
(Baseado em [Kharma, 1996]) 

 
Para cada βi de β 

Para cada αj de α 
Para cada literal sjp de αj 

Para cada literal tiq de βi 

Encontre θiq,jp que unifica tiqθ com sjpθ 
Onde θ é uma composição de θij prévios 

Fim para 
Se nenhum θiq,jp é encontrado então 

αj ⊆ βi  
Mover para o próximo αj 

Fim para 
θij é uma composição de θiq,jp e αjθij ⊆ βi θij 

Fim para 
Se nenhum θij é encontrado então 

Nenhum αj é ⊆ βi 

α →t β 
Fim para 
A solução é uma composição de θij 



93 
 

o Questão 2: Existe algum mamífero que tenha tamanho pequeno: ∃x 

(Mamifero(x) ∧ Tamanho(x,Pequeno)) 

 

O primeiro passo é transformar a base de conhecimento para forma normal 

conjuntiva e as questões para forma normal t-quantifier.  

A base de conhecimento já está na CNF. Para criar o α nós temos que ligar todas 

as fórmulas da base de conhecimento utilizando o operador ∧. Isto é possível, pois como 

todos os fatos da base são verdade (teoricamente), a sua conjunção também será. Dessa 

forma obtemos:  

 

α = (Mamifero(Baleia) ∧ Habitat(Baleia,Agua) ∧ Tamanho(Baleia,Grande)) ∧ 

(Mamifero(Golfinho) ∧ Habitat(Golfinho,Agua) ∧ 

Tamanho(Golfinho,Pequeno)). 

 

Cada uma das disjunções presentes em α devem ser colocadas separademente 

em uma lista. Essa lista deve conter todos os fatos da base de conhecimento. Para o 

exemplo acima, teremos o seguinte: 

 

Fatos:  

1: α1: s11: Mamifero(Baleia) 

2: α2: s21: Habitat(Baleia,Agua) 

3: α3: s31: Tamanho(Baleia,Grande) 

4: α4: s41: Mamifero(Golfinho) 

5: α5: s51: Habitat(Golfinho,Agua) 

6: α6: s61: Tamanho(Golfinho,Pequeno) 

 

OBS: A base acima não apresenta disjunções. Caso um dos fatos fosse uma disjunção 

como (Tamanho(Baleia,Grande) ∨ Tamanho(Baleia,Medio)) eles seriam representados 

da seguinte maneira na lista de fatos:  

i: αi: si1: Tamanho(Baleia,Grande), si2: Tamanho(Baleia,Medio). 

Os sij encontrados nas disjunções são chamados literais. 
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Para as questões serem transformadas em t-quantifier falta apenas a eliminação 

do quantificador existencial. As perguntas são feitas separadamente, isto é, depois que 

obtemos o resultado da 1ª questão, fazemos uma nova pergunta (2ª Questão). Com isso 

geraremos dois β, que vão ser utilizados em momentos distintos. 

 

1ª Questão: β = Mamifero(x) ∧ Habitat(x,Terra) 

2ª Questão: β = Mamifero(x) ∧ Tamanho(x,Pequeno) 

 

Assim como na base de conhecimento, as questões também são separadas em 

disjunções, formando assim uma lista de disjunções. Cada uma delas gera um βi , que 

será utilizado pelo algoritmo. Cada disjunção da base de conhecimento é transformada 

em um fato isolado: 

 

1ª Questão:  

1: β1: t11: Mamifero(x) 

2: β2: t21: Habitat(x,Terra) 

2ª Questão:  

1: β1: t11: Mamifero(x) 

2: β2: t21: Tamanho(x,Pequeno) 

 

OBS: As questões acima não apresentam disjunções. Caso uma das questões fosse uma 

disjunção como (Tamanho(x,Grande) ∨ Tamanho(x,Medio)) eles seriam representados 

da seguinte maneira na lista de fatos:  

i: βi: ti1: Tamanho(x,Grande), ti2: Tamanho(x,Medio). 

Os tij encontrados nas disjunções são chamados literais. 

 

Para que a inferência seja realizada, o sistema executará as combinações de cada 

elemento da lista de fatos com cada elemento da lista de questões, tentando unificar 

esses pares. Caso uma unificação seja encontrada, são feitos os testes para verificar se 

ela é uma solução ou não para o nosso questionamento. Vamos realizar a inferência 

utilizando a 1ª Questão. 
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1. β1 

a. β1 e α1 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s11 = Mamifero(Baleia) e t11 = Mamifero(x). Segundo o 

algoritmo de unificação, ao tentar unificar uma variável (neste caso “x”), 

com uma constante (neste caso “Baleia”), temos que tornar a variável 

igual a constante, gerando uma multiequação x = Baleia, onde a Parte S é 

igual a x e a Parte M é igual a Baleia. Essa unificação gerou um resultado 

na forma resolvida, isto é, temos uma variável na Parte S e uma 

constante na Parte M. Conclusão: Foi encontrada uma substituição θ11,11: 

x = Baleia, que unifica os dois termos da entrada. 

b. β1 e α2 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s21 = Habitat(Baleia,Agua) e t11 = Mamifero(x), mas gera 

como resultado θ11,21: Null. Isso ocorre pois não se pode unificar termos 

de predicados com raizes diferentes. 

c. β1 e α3 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s31 = Tamanho(Baleia,Grande) e t11 = Mamifero(x), mas gera 

como resultado θ11,31: Null. Isso ocorre pois não se pode unificar termos 

de predicados com raizes diferentes. 

d. β1 e α4 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s41 = Mamifero(Golfinho) e t11 = Mamifero(x). Segundo o 

algoritmo de unificação, ao tentar unificar uma variável (neste caso “x”), 

com uma constante (neste caso “Golfinho”), temos que tornar a variável 

igual a constante, gerando uma multiequação x = Golfinho, onde a Parte 

S é igual a x e a Parte M é igual a Golfinho. Essa unificação gerou um 

resultado na forma resolvida, isto é, temos uma variável na Parte S e uma 

constante na Parte M. Conclusão: Foi encontrada uma substituição θ11,41: 

x = Golfinho, que unifica os dois termos da entrada. 

e. β1 e α5 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s51 = Habitat(Golfinho,Agua) e t11 = Mamifero(x), mas gera 

como resultado θ11,51: Null. Isso ocorre pois não se pode unificar termos 

de predicados com raizes diferentes. 

f. β1 e α6 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s61 = Tamanho(Golfinho,Pequeno) e t11 = Mamifero(x), mas 
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gera como resultado θ11,61: Null. Isso ocorre pois não se pode unificar 

termos de predicados com raizes diferentes. 

 

Resultado parcial: Houve o casamento de β1 e α1, então nos próximos, 

testes todas as ocorrências de x vão ser substituídas por Baleia (Isso é a 

eliminação de variável vista no módulo de unificação). Dessa maneira 

vamos testar se Baleia é realmente uma solução para o nosso 

questionamento. Como também houve o casamento de β1 e α4, a 

substituição “θ11,41: x = Golfinho” será guardada em um ponto de escolha 

(PE-1) e depois que o processamento com a substituição “θ11,11: x = 

Baleia” terminar, o sistema voltará a este ponto para realizar o 

processamento com o ponto de escolha e verificar se ele é uma solução 

ou não. 

 

2. β2 

a. β2 e α1 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s11 = Mamifero(Baleia) e t21 = Habitat(Baleia,Terra), mas 

gera como resultado θ21,11: Null. Isso ocorre pois não se pode unificar 

termos de predicados com raizes diferentes. 

b. β2 e α2 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s21 = Habitat(Baleia,Agua) e t21 = Habitat(Baleia,Terra), gera 

como resultado θ21,21: Null. Apesar dos predicados terem a mesma raiz, 

não foi possível unificá-los, pois as constantes Agua e Terra são 

diferentes. 

c. β2 e α3 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s31 = Tamanho(Baleia,Grande) e t21 = Habitat(Baleia,Terra), 

mas gera como resultado θ21,31: Null. Isso ocorre pois não se pode 

unificar termos de predicados com raizes diferentes. 

d. β2 e α4 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s41 = Mamifero(Golfinho) e t21 = Habitat(Baleia,Terra) , mas 

gera como resultado θ21,41: Null. Isso ocorre pois não se pode unificar 

termos de predicados com raizes diferentes. 
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e. β2 e α5 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s51 = Habitat(Golfinho,Agua) e t21 = Habitat(Baleia,Terra), 

mas gera como resultado θ21,51: Null. Isso ocorre pois não se pode 

unificar termos de predicados com raizes diferentes. 

f. β2 e α6 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s61 = Tamanho(Golfinho,Pequeno) e t21 = 

Habitat(Baleia,Terra), mas gera como resultado θ21,61: Null. Isso ocorre 

pois não se pode unificar termos de predicados com raizes diferentes. 

 

Processamento do ponto de escolha PE-1 

 

2. β2 

a. β2 e α1 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s11 = Mamifero(Baleia) e t21 = Habitat(Golfinho,Terra), mas 

gera como resultado θ21,11: Null. Isso ocorre pois não se pode unificar 

termos de predicados com raizes diferentes. 

b. β2 e α2 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s21 = Habitat(Baleia,Agua) e t21 = Habitat(Golfinho,Terra), 

gera como resultado θ21,21: Null. Apesar dos predicados terem a mesma 

raiz, não foi possível unificá-los, pois as constantes Baleia e Golfinho 

são diferentes. 

c. β2 e α3 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s31 = Tamanho(Baleia,Grande) e t21 = 

Habitat(Golfinho,Terra), mas gera como resultado θ21,31: Null. Isso 

ocorre pois não se pode unificar termos de predicados com raizes 

diferentes. 

d. β2 e α4 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s41 = Mamifero(Golfinho) e t21 = Habitat(Golfinho,Terra) , 

mas gera como resultado θ21,41: Null. Isso ocorre pois não se pode 

unificar termos de predicados com raizes diferentes. 

e. β2 e α5 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s51 = Habitat(Golfinho,Agua) e t21 = Habitat(Golfinho,Terra), 

mas gera como resultado θ21,51: Null. Apesar dos predicados terem a 



98 
 

mesma raiz, não foi possível unificá-los, pois as constantes Agua e Terra 

são diferentes. 

f. β2 e α6 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s61 = Tamanho(Golfinho,Pequeno) e t21 = 

Habitat(Golfinho,Terra), mas gera como resultado θ21,61: Null. Isso 

ocorre pois não se pode unificar termos de predicados com raizes 

diferentes. 

 

Resultado final: Como β2 não casou com nenhum αi não existe solução para o 

questionamento proposto. 

 

Agora vamos realizar a inferência utilizando a 2ª Questão. 

 

1. β1 

a. β1 e α1 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s11 = Mamifero(Baleia) e t11 = Mamifero(x). Segundo o 

algoritmo de unificação, ao tentar unificar uma variável (neste caso “x”), 

com uma constante (neste caso “Baleia”), temos que tornar a variável 

igual a constante, gerando uma multiequação x = Baleia, onde a parte S é 

igual a x e a Parte M é igual a Baleia. Essa unificação gerou um resultado 

na forma resolvida, isto é, temos uma variável na Parte S e uma 

constante na Parte M. Conclusão: Foi encontrada uma substituição θ11,11: 

x = Baleia, que unifica os dois termos da entrada. 

b. β1 e α2 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s21 = Habitat(Baleia,Agua) e t11 = Mamifero(x), mas gera 

como resultado θ11,21: Null. Isso ocorre pois não se pode unificar termos 

de predicados com raizes diferentes. 

c. β1 e α3 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s31 = Tamanho(Baleia,Grande) e t11 = Mamifero(x), mas gera 

como resultado θ11,31: Null. Isso ocorre pois não se pode unificar termos 

de predicados com raizes diferentes. 

d. β1 e α4 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s41 = Mamifero(Golfinho) e t11 = Mamifero(x). Segundo o 
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algoritmo de unificação, ao tentar unificar uma variável (neste caso “x”), 

com uma constante (neste caso “Golfinho”), temos que tornar a variável 

igual a constante, gerando uma multiequação x = Golfinho, onde a Parte 

S é igual a x e a Parte M é igual a Golfinho. Essa unificação gerou um 

resultado na forma resolvida, isto é, temos uma variável na Parte S e uma 

constante na Parte M. Conclusão: Foi encontrada uma substituição θ11,41: 

x = Golfinho, que unifica os dois termos da entrada. 

e. β1 e α5 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s51 = Habitat(Golfinho,Agua) e t11 = Mamifero(x), mas gera 

como resultado θ11,51: Null. Isso ocorre pois não se pode unificar termos 

de predicados com raizes diferentes. 

f. β1 e α6 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s61 = Tamanho(Golfinho,Pequeno) e t11 = Mamifero(x), mas 

gera como resultado θ11,61: Null. Isso ocorre pois não se pode unificar 

termos de predicados com raizes diferentes. 

 

Resultado parcial: Houve o casamento de β1 e α1, então nos próximos, 

testes todas as ocorrências de x vão ser substituídas por Baleia (Isso é a 

eliminação de variável vista no módulo de unificação). Dessa maneira 

vamos testar se Baleia é realmente uma solução para o nosso 

questionamento. Como também houve o casamento de β1 e α4, a 

substituição “θ11,41: x = Golfinho” será guardada em um ponto de escolha 

(PE-1) e depois que o processamento com a substituição “θ11,11: x = 

Baleia” terminar, o sistema voltará a este ponto para realizar o 

processamento com o ponto de escolha e verificar se ele é uma solução 

ou não. 

 

2. β2 

a. β2 e α1 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s11 = Mamifero(Baleia) e t21 = Tamanho(Baleia ,Pequeno), 

mas gera como resultado θ21,11: Null. Isso ocorre pois não se pode 

unificar termos de predicados com raizes diferentes. 
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b. β2 e α2 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s21 = Habitat(Baleia,Agua) e t21 = Tamanho(Baleia,Pequeno), 

gera como resultado θ21,21: Null. Isso ocorre pois não se pode unificar 

termos de predicados com raizes diferentes. 

c. β2 e α3 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s31 = Tamanho(Baleia,Grande) e t21 = 

Tamanho(Baleia,Pequeno), mas gera como resultado θ21,31: Null. Apesar 

dos predicados terem a mesma raiz, não foi possível unificá-los, pois as 

constantes Grande e Pequeno são diferentes. 

d. β2 e α4 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s41 = Mamifero(Golfinho) e t21 = Tamanho(Baleia ,Pequeno), 

mas gera como resultado θ21,41: Null. Isso ocorre pois não se pode 

unificar termos de predicados com raizes diferentes. 

e. β2 e α5 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s51 = Habitat(Golfinho,Agua) e t21 = 

Tamanho(Baleia,Pequeno), mas gera como resultado θ21,51: Null. Isso 

ocorre pois não se pode unificar termos de predicados com raizes 

diferentes. 

f. β2 e α6 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s61 = Tamanho(Golfinho,Pequeno) e t21 = 

Tamanho(Baleia,Pequeno), mas gera como resultado θ21,61: Null. Apesar 

dos predicados terem a mesma raiz, não foi possível unificá-los, pois as 

constantes Golfinho e Baleia são diferentes. 

 

Processamento do ponto de escolha PE-1 

 

2. β2 

a. β2 e α1 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s11 = Mamifero(Baleia) e t21 = Tamanho(Golfinho ,Pequeno), 

mas gera como resultado θ21,11: Null. Isso ocorre pois não se pode 

unificar termos de predicados com raizes diferentes. 

b. β2 e α2 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s21 = Habitat(Baleia,Agua) e t21 = 
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Tamanho(Golfinho,Pequeno), gera como resultado θ21,21: Null. Isso 

ocorre pois não se pode unificar termos de predicados com raizes 

diferentes. 

c. β2 e α3 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s31 = Tamanho(Baleia,Grande) e t21 = 

Tamanho(Golfinho,Pequeno), mas gera como resultado θ21,31: Null. 

Apesar dos predicados terem a mesma raiz, não foi possível unificá-los, 

pois as constantes Baleia e Golfinho são diferentes. 

d. β2 e α4 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s41 = Mamifero(Golfinho) e t21 = Tamanho(Golfinho 

,Pequeno), mas gera como resultado θ21,41: Null. Isso ocorre pois não se 

pode unificar termos de predicados com raizes diferentes. 

e. β2 e α5 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s51 = Habitat(Golfinho,Agua) e t21 = 

Tamanho(Golfinho,Pequeno), gera como resultado θ21,51: Null. Isso 

ocorre pois não se pode unificar termos de predicados com raizes 

diferentes. 

f. β2 e α6 : O algoritmo de unificação é acionado para tentar unificar os 

predicados s61 = Tamanho(Golfinho,Pequeno) e t21 = 

Tamanho(Golfinho,Pequeno). Como esses dois predicados já estão com 

seus argumentos unificados (termos idênticos), a unificação retorna 

como resultado θ21,61: Empty. Este resultado conta como um casamento 

entre β2 e α6, logo a unificação desses dois termos foi bem sucedida. 

 

Resultado final: Como β1 e β2 casaram com algum αi durante o processo de inferência, 

temos que o questionamento possui uma solução. Ela é dada pelo conjunto das 

substituições θ encontradas durante as unificações onde houve o casamento entre αi e 

βj. Neste exemplo, essas substituições foram θ11,41: x = Golfinho e θ21,61: Empty, 

resultando na solução θ1 = {[x / Golfinho]}. 
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5.4.3 Estrutura de Dados do Módulo de Inferência 

 

As principais estruturas de dados utilizadas pelo MONK no mecanismo de 

inferência são descritas brevemente na Tabela 7: 

 

Tabela 7 - Estrutura de Dados do Módulo de Inferência 
(Baseado em [Kharma, 1996]) 

 

Nome Descrição 
Substitution Substitution é uma estrutura composta de: 

• Substitutions: Um ponteiro para uma lista de 
multiequações. Cada multiequação está na forma resolvida, 
daí se define uma substituição de variáveis na sua parte S 
para o termo na sua parte M. 

• Status: enumeração{Unsolved, Solved-yes, Solved-no}.  

• BetaPosition: inteiro. Quando uma substituição é um ponto 
de escolha, BetaPosition, indica a posição i de βi onde a 
escolha ocorre – a posição da disjunção no questionamento 
(query). 

• AlphaPosition: inteiro. Quando uma substituição é um 
ponto de escolha, AlphaPosition, indica a posição j de αj 
onde a escolha ocorre – a posição da disjunção no fato. 

• AlphaLiteralPosition: inteiro. Quando uma substituição é 
um ponto de escolha, AlphaLiteralPosition, indica a 
posição n do literal jn onde a escolha ocorre – a posição do 
literal na disjunção αj no fato. 

• BetaLiteralPosition: inteiro. Quando uma substituição é um 
ponto de escolha, BetaLiteralPosition, indica a posição m 
do literal im onde a escolha ocorre – a posição do literal na 
disjunção βi no questionamento (query). 

Infer Infer é uma estrutura composta de: 
• Question: um ponteiro para uma CNFFormula. 

• Fact: um ponteiro para uma CNFFormula. 
• Solutions: um ponteiro para uma lista de Substitutions. 

Cada substituição é ou uma resposta ou é um ponto de 
escolha que precisa ser resolvido. 

 
 

O diagrama de classes do módulo de inferência pode ser visualizado na Figura 

32. 

 



Figura 32 - 

 

Os três módulos apresentados até este ponto contemplam todo o processo de 

inferência para Fórmulas Lógicas. 

Frames e Redes Semânticas, focando no mapeamento destes formalismos para a Lógica 

de Primeira Ordem. 

 

 

5.5 Módulo de Frames
 

 

Como dito anteriormente, o MONK possui uma arquitetura diferente da do 

MANTRA, que permite que novos formalismos sejam suportados pelo motor de 

inferência sem a necessidade de implementar novos algoritmos de raciocínio. Isso é 

possível, pois ele utiliza a Lógica de 1ª 
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 Diagrama de Classes do Módulo de Inferência

(Baseado em [Kharma, 1996]) 

Os três módulos apresentados até este ponto contemplam todo o processo de 

inferência para Fórmulas Lógicas. Nas próximas seções serão abordados os Módulos de 

Frames e Redes Semânticas, focando no mapeamento destes formalismos para a Lógica 

de Frames 

Como dito anteriormente, o MONK possui uma arquitetura diferente da do 

MANTRA, que permite que novos formalismos sejam suportados pelo motor de 

inferência sem a necessidade de implementar novos algoritmos de raciocínio. Isso é 

Lógica de 1ª Ordem como formalismo padrão. Ao mapear um 

 

do Módulo de Inferência 

Os três módulos apresentados até este ponto contemplam todo o processo de 

Nas próximas seções serão abordados os Módulos de 

Frames e Redes Semânticas, focando no mapeamento destes formalismos para a Lógica 

Como dito anteriormente, o MONK possui uma arquitetura diferente da do 

MANTRA, que permite que novos formalismos sejam suportados pelo motor de 

inferência sem a necessidade de implementar novos algoritmos de raciocínio. Isso é 

rdem como formalismo padrão. Ao mapear um 
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novo formalismo para a Lógica, ele poderá ser suportado pelo sistema. Nessa seção será 

apresentado o mapeamento de Frames para Lógica de 1ª Ordem. 

Basicamente o mapeamento de Frames para Lógica de Primeira Ordem é feito 

através da substituição de classes por predicados unários e os atributos por predicados 

binários. Ex: Um frame genérico é definido no Quadro 9: 

 

 

 

 

 

 

 

Este frame pode ser transformado para a Lógica de 1ª ordem da seguinte 

maneira: 

 

1. Substituição do frame por um predicado unário com uma variável 

universalmente quantificada (Essa variável deve ser nova). Dessa forma teremos 

a substituição de Frame1 por ∀xFrame1(x). 

2. Como os valores dos atributos podem ser classes, esses também devem ser 

substituídos por predicados unários. Neste caso, as variáveis devem ser 

existencialmente quantificadas e estar dentro do escopo da variável definida no 

passo anterior. Assim teremos a substituição de Valor1 e Valor2 por 

∃y∃z(Valor1(y) & Valor2(z)). Como elas dependem do valor de x, mesclando 

com o resultado do passo anterior teremos: ∀x∃y∃z(Frame1(x) & Valor1(y) & 

Valor2(z)). 

3. Os atributos do frame são transformados em predicados binários que ligam as 

variáveis relacionadas ao frame com as relacionadas aos valores dos atributos. 

Dessa forma teremos a substituição de [Atributo1 [Valor1]] e [Atributo2 

[Valor2] por (Atributo1(x, y) & Atributo2(x, z)). 

4. O resultado final da transformação do frame apresentado no Quadro 9 para a 

Lógica de 1ª Ordem é: 

 

∀∀∀∀x∃∃∃∃y∃∃∃∃z(Frame1(x) & Valor1(y) & Valor2(z) & Atributo1(x, y) & Atributo2(x, z)) 

[Frame1 

[Atributo1 [Valor1]] 

[Atributo2 [Valor2]]] 

Quadro 9 - Exemplo de Frame 
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O processo de inferência em frames visa determinar se uma classe P é subclasse 

de uma classe Q, isto é, verificar se todas as instâncias da classe P também são 

instâncias da classe Q, isto é, provar que ∀x(P(x) → Q(x)) é satisfatível de acordo com 

as informações presentes na base de conhecimento dos Frames. 

Este mapeamento de Frames para Lógica de 1ª Ordem é questionável, pois ele 

possui uma ambigüidade embutida, que é a decisão de se colocar quantificadores 

existenciais ou universais para quantificar os atributos. Nesta versão do MONK foi 

decidido utilizar os quantificadores existenciais, pois eles garantem que os atributos 

possuam algum valor. Além disso, o atributo de um frame pode ser um frame ou um 

valor, dificultando assim o seu mapeamento para outro formalismo. Como forma de 

padronização foi decidido que todos os valores serão tratados como frames, tornando 

possível a criação de uma rede de dependência entre os frames, além da organização 

destes em uma hierarquia de especialização/generalização. 

 

 

5.6 Módulo de Redes Semânticas 
 

 

Da mesma maneira que os Frames, as Redes Semânticas também podem ser 

mapeadas para a Lógica de Primeira Ordem e passarem a ser suportadas pelo MONK. O 

mapeamento é feito através da substituição dos nós por predicados unários e das arestas 

por predicados binários. Uma rede semântica genérica é definida na Figura 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta rede pode ser transformada para a Lógica de 1ª Ordem da seguinte maneira: 

 

Figura 33 - Exemplo de Redes Semânticas 
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1. Substituição dos nós por predicados unários com uma variável universalmente 

quantificada (Essas variáveis devem ser novas). Dessa forma teremos a 

substituição dos nós da rede genérica por ∀xNó1(x) ∧ ∀yNó2(y) ∧∀zNó3(z) ∧ 

∀wNó4(w). 

2. As arestas da rede são transformadas em predicados binários que ligam as 

variáveis relacionadas aos nós da rede. Dessa forma teremos a substituição de 

Aresta1, Aresta 2 e Aresta3 por Aresta1(x,y) ∧ Aresta2(x,z) ∧ Aresta3(y,z). 

3. Junção dos resultados obtidos nos passos anteriores, gerando a seguinte fórmula: 

 

∀∀∀∀x∀∀∀∀y∀∀∀∀z∀∀∀∀w(Nó1(x) ∧∧∧∧ Nó2(y) ∧∧∧∧ Nó3(z) ∧∧∧∧ Nó4(w) ∧∧∧∧ Aresta1(x,y) ∧∧∧∧ Aresta2(x,z) ∧∧∧∧ 

Aresta3(y,z)) 

 

Assim como o mapeamento dos Frames para Lógica, este também é 

questionável, devido às limitações inerentes as Redes Semânticas. As redes não 

possuem quantificadores, mas as fórmulas lógicas possuem. Dessa forma, fica difícil 

determinar quando utilizar quantificadores existenciais ou universais no mapeamento. 

Além disso, não há homegeneidade na definição de nós e links, onde os nós podem ser 

classes ou objetos (sem diferenciação) e os links podem representar relações sem que 

haja uma padronização. 

 

 

5.7 Inferência Híbrida 
 

 

Agora que foram definidos o formalismo base (Lógica de Primeira Ordem 

baseada na semântica da Lógica de Quatro Valores), a unificação de termos (Martelli e 

Montanari), o método de inferência (t-entailment) e o mapeamento de dois formalismos 

(Frames e Redes Semânticas) para a LPO, é possível explanar um pouco sobre a 

inferência híbrida. 

Como dito anteriormente, todos os formalismos que venham a ser suportados 

pelo MONK deverão ser representados internamente como fórmulas lógicas através do 

mapeamento do formalismo em questão para a Lógica de Primeira Ordem. Isso torna a 

inferência híbrida proposta no MONK mais simples que a do MANTRA, pois ao invés 

de realizar as transformações entre os formalismos no momento da inferência, isso é 
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feito durante o armazenamento na base de conhecimento. Para cada um desses 

formalismos será utilizada uma base de conhecimento própria. Isso permite que ao 

realizar inferências que não são híbridas, apenas o conhecimento do formalismo 

desejado seja considerado na inferência. Quando for necessário realizar uma inferência 

híbrida basta considerar as bases de conhecimento dos formalismos participantes como 

uma base única. Isso é possível, pois todas as bases são conjunções de disjunções, ou 

seja, estão na Forma Normal Conjuntiva. Ao unir essas bases para a inferência híbrida, a 

base resultante também estará na FNC. Dessa forma, será possível fazer inferência 

híbrida com qualquer combinação de formalismos suportados pelo MONK.  

 

No próximo capítulo serão feitas as considerações finais deste trabalho e 

também a apresentação de possíveis trabalhos futuros. 
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6 Considerações Finais 
 

 

A Web Semântica ainda é um campo pouco empregado na prática e para que ela 

consiga se firmar como a “Nova Web”, ainda falta muito trabalho da comunidade 

acadêmica no desenvolvimento de soluções e na disseminação dessa idéia. Além disso, 

é necessário o empenho da comunidade em geral na aceitação dessa “futura grande 

mudança”, que levará a Internet a um novo nível de integração e compartilhamento de 

conteúdo. 

Os temas de estudo desta pesquisa, representação de conhecimento e raciocínio, 

são muito relevantes em se tratando de Web Semântica, pois eles constituem soluções 

para alguns dos problemas encontrados na Web Atual. Com a Web Semântica, o 

conteúdo das páginas estará associado ao seu significado, possibilitando que a consulta 

por informações a partir de sistemas computacionais seja mais eficiente e precisa. A 

Web Semântica também deverá incentivar a criação de uma nova geração de sistemas 

de busca, que ao invés de utilizar somente a sintaxe dos termos, utilizará também a 

semântica dos mesmos. Com uma representação adequada e um busca mais eficiente, 

poderão ser utilizados motores de inferência capazes de gerar novos conhecimentos a 

partir dos já existentes. 

Este trabalho tem como objetivo principal iniciar o desenvolvimento de um 

motor de inferência que possa ser utilizado no contexto da Web Semântica. Os projetos 

das duas versões do MANTRA foram de grande importância para a criação do MONK, 

pois apresentavam grande parte dos algoritmos utilizados, além da definição das 

estruturas de dados. Apesar dessa bagagem, muitas mudanças foram necessárias devido 

à falta de detalhes em algumas partes, principalmente no Módulo de Fórmulas Lógicas. 

Nessa parte, era abordado o que fazer em cada etapa e não como fazer. Assim foi 

necessário utilizar algoritmos matemáticos encontrados na literatura e adaptá-los para o 

contexto de grafos, que é a forma como as fórmulas são armazenadas, manipuladas e 

apresentadas. 

No Módulo de Unificação foi utilizado o mesmo algoritmo encontrado no 

MANTRA, que é o algoritmo de unificação proposto por Martelli e Montanari. Este 

algoritmo foi mantido, pois apresenta uma boa performance nas unificações que 

terminam com sucesso e na identificação de ciclos (detectados através dos contadores) e 
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conflitos (detectados no cálculo da parte comum). Essas características resultam em 

uma complexidade quase linear. 

No Módulo de Inferência, também foi feita a mesma escolha de algoritmo do 

MANTRA. Apesar de não suportar todas as regras da Lógica Clássica, por ser baseado 

em uma Lógica de Quatro Valores (mais fraca que a Clássica), o algoritmo de inferência 

baseado no t-entailment foi mantido no desenvolvimento do MONK, pois ele é 

completo, decidível e seguro para a lógica suportada por este motor de inferência. 

Durante todo o processo de implementação foram realizados testes para 

identificar/corrigir erros e validar o funcionamento de cada um dos módulos, utilizando 

exemplos encontrados na documentação relacionada ao MANTRA e exemplos criados 

para testar partes específicas do código.  

 

 

6.1 Contribuições 
 

 

O objetivo principal deste trabalho foi alcançado, pois foi implementado um 

motor de inferência para a Lógica de Primeira Ordem. Este sistema é potencialmente 

útil a Web Semântica, pois poderão ser suportados vários formalismos de representação 

do conhecimento (como as linguagens de marcação OWL e RDF) desde que cada um 

deles possua mapeamento para o formalismo padrão (LPO). 

O desenvolvimento do MONK foi feito com base no projeto do motor de 

inferência MANTRA, mas sem a reutilização do código deste, devido à mudança de 

linguagem de programação e a indisponibilidade do código fonte. O Java foi escolhido 

ao invés do LISP (1ª Versão do MANTRA) e C++ (2ª Versão do MANTRA). Essa 

mudança se deve a grande popularidade do Java no meio acadêmico e profissional, além 

do reuso de API’s necessárias a implementação do sistema. Como exemplo, tem-se o 

GraphViz que é utilizado na criação, manipulação e visualização dos grafos do Módulo 

de Fórmulas Lógicas. A visualização das fórmulas como grafos não estava presente no 

MANTRA e foi adicionada no MONK para tentar ajudar o usuário a entender como o 

conhecimento representado é armazenado e identificar possíveis erros de representação. 

Além do reuso de API’s, a utilização do Java facilitará uma possível integração com 

ambientes de ontologias, como o Protégé [Knublauch e outros, 2004] e o NeOn toolkit 

[Erdmann e outros, 2008]. 
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Uma das mudanças mais importantes foi a modificação da arquitetura do 

sistema. Enquanto no MANTRA existiam três motores de inferência, um para cada 

formalismo de representação de conhecimento suportado, o MONK utiliza apenas um 

motor de inferência, devido à utilização da Lógica de Primeira Ordem (baseada na 

semântica da Lógica de Quatro Valores) como representação de conhecimento padrão. 

A importância deste trabalho reside na possibilidade de adicionar novos formalismos de 

representação de conhecimento sem a necessidade de criar motores de inferência 

específicos e sem alterar a estrutura principal do sistema, desde que esse novo 

formalismo possa ser mapeado para a Lógica de Primeira Ordem. Assim a 

representação lógica e conseqüente raciocínio implementados consiste na base para que 

estes novos formalismos sejam incorporados com facilidade ao sistema. 

 

 

6.2 Trabalhos Futuros 
 

 

Apesar do grande esforço realizado para atingir todos os objetivos deste 

trabalho, não foi possível colocar tudo que se pretendia nesta versão do MONK. As 

partes que foram postergadas, assim como complementos e melhorias estão listadas a 

seguir como possíveis trabalhos futuros: 

 

• Implementação dos Módulos de Frames e Redes Semânticas: Nesta versão do 

MONK foi definido um mapeamento inicial desses dois formalismos para a 

Lógica de 1ª Ordem, mas não houve tempo suficiente para a implementá-los. 

Será necessário melhorar estes mapeamentos, para contornar os problemas 

previamente identificados. Com a implementação de mais formalismos será 

possível tornar o sistema mais amplo, além de permitir a inferência híbrida. 

• Extensão do Módulo de Frames para suportar a Lógica de Descrições: Frames 

foi um dos formalismos que serviram de base para a criação das DL’s, logo eles 

possuem similaridades que permitirão a reutilização do Módulo de Frames para 

a criação do Módulo de Lógica de Descrições. 

• Conversão de OWL DL para a Lógica de Descrições suportada pelo MONK: 

Como o grande objetivo do MONK é se tornar um motor de inferência para a 

Web Semântica é necessário que ele seja compatível com as tecnologias 
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utilizadas na construção dessa nova web. OWL DL é um dos fortes candidatos a 

se tornar a linguagem da Web Semântica, pois permite a separação do 

conhecimento de seu formato de representação, além de possuir um formalismo 

lógico embutido, que permite a utilização de motores de inferência que dentre 

suas funcionalidades, checam a consistência do conhecimento (verificam se ele é 

válido ou não) e geram novo conhecimento a partir do que já está presente na 

base de conhecimento. 

• Conversão de RDF para as Redes Semânticas suportadas pelo MONK: Dessa 

forma, será possível suportar mais uma tecnologia ligada a Web Semântica. 

• Implementação de outros algoritmos de unificação: Como dito anteriormente, 

existem vários algoritmos de unificação, além do Martelli e Montanari. Ao 

implementar novos algoritmos de unificação será possível fazer uma 

comparação do desempenho destes algoritmos e assim, escolher o melhor para 

ser mantido nas futuras versões do MONK. 

• Integração do MONK com ambientes de ontologias como o Protégé e o NeOn 

Toolkit. 
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Anexo A – Dicionário de Dados do Módulo de 
Representação de Fórmulas Lógicas 

 

 

O dicionário de dados abaixo foi proposto em [Kharma, 1996]. Quando 

necessário, foram feitas alterações para que fosse adequado ao projeto do MONK. 

 

Classe Formula 

 

• Descrição: define as fórmulas lógicas. 

• Métodos: 

1. Print: imprime a formula. 

 

Classe CNFFormula 

 

• Descrição: é uma Formula na forma normal conjuntiva, isto é, a fórmula é 

representada como conjunções de disjunções. 

• Métodos: 

1. Print: sobrecarrega a versão da classe base, permitindo que uma fórmula 

CNF seja impressa como uma lista de disjunções (uma disjunção em 

cada linha). 

2. CNFFormula: constrói uma fórmula CNF como uma lista de disjunções, 

dado uma fórmula que contém somente conjunções e disjunções. 

3. InsertDisjunction: insere uma disjunção na CNFFormula. 

 

Classe Disjunction 

 

• Descrição: lista de termos (Terms) 

• Métodos: 

1. InsertItem: insere um termo em uma Disjunction. 

 

Classe Term 
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• Descrição: são as folhas de uma fórmula.  

• Métodos:  

1. Print: imprime um termo. 

2. matchWith (Term term): método que testa o atributo TermType do 

parâmetro passado e faz a chamada para o método correspondente que 

foi definido nessa classe. Como é um método virtual, ele está 

implementado nas classes específicas, onde é verificado se existe 

unificação entre o objeto que chamou o método e o objeto passado por 

parâmetro.  

3. matchWithC(Constant c): Método virtual. Todas as classes (Constant, 

CompositeTerm, Variable) que herdam esta classe devem ter uma 

implementação deste método. É acionado quando um parâmetro do tipo 

Constant é passado ao método matchWith da classe Term. Retorna 

verdadeiro se o objeto (que chamou o método) tiver unificação com o 

objeto passado por parâmetro. 

4. matchWithV(Variable v): Método virtual. Todas as classes (Constant, 

CompositeTerm, Variable) que herdam esta classe devem ter uma 

implementação deste método. É acionado quando um parâmetro do tipo 

Variable é passado ao método matchWith da classe Term. Retorna 

verdadeiro se o objeto (que chamou o método) tiver unificação com o 

objeto passado por parâmetro. 

5. matchWithCT(CompositeTerm): Método virtual. Todas as classes 

(Constant, CompositeTerm, Variable) que herdam esta classe devem ter 

uma implementação deste método. É acionado quando um parâmetro do 

tipo CompositeTerm é passado ao método matchWith da classe Term. 

Retorna verdadeiro se o objeto (que chamou o método) tiver unificação 

com o objeto passado por parâmetro. 

6. unifyWith(Term term): método que testa o atributo TermType do 

parâmetro e faz a chamada para o método correspondente que foi 

definido nessa classe. Como este método é virtual, ele está implementado 

nas classes específicas, onde é feita a unificação entre o objeto que 

chamou o método e o objeto passado por parâmetro. 
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7. unifyWithC(Constant c): Método virtual, todas as classes (Constant, 

CompositeTerm, Variable) que herdam esta classe devem ter uma 

implementação deste método. É acionado quando um parâmetro do tipo 

Constant é passado ao método unifyWith da classe Term. Retorna a 

unificação entre o objeto (que chamou o método) com o objeto passado 

por parâmetro. 

8. unifyWithV(Variable v): Método virtual, todas as classes (Constant, 

CompositeTerm, Variable) que herdam esta classe devem ter uma 

implementação deste método. É acionado quando um parâmetro do tipo 

Variable é passado ao método unifyWith da classe Term. Retorna a 

unificação entre o objeto (que chamou o método) com o objeto passado 

por parâmetro. 

9. unifyWithCT(CompositeTerm): Método virtual, todas as classes 

(Constant, CompositeTerm, Variable) que herdam esta classe devem ter 

uma implementação deste método. É acionado quando um parâmetro do 

tipo CompositeTerm é passado ao método unifyWith da classe Term. 

Retorna a unificação entre o objeto (que chamou o método) com o objeto 

passado por parâmetro. 

 

Classe Transformer 

 

• Descrição: define os passos comuns ou gerais para transformar uma fórmula em 

sua forma normal conjuntiva (CNF – Conjunctive Normal Form)  e na forma 

TQuantifier. Ela também é a classe base para duas subclasses que sobrescrevem 

algumas das etapas da transformação. 

• Métodos: 

1. Rectify: produz uma fórmula retificada 

2. RectifySubsteps: método auxiliar utilizado para realizar sub-etapas da 

retificação da fórmula. 

3. FindScope: É um método virtual sobrescrito pelas duas subclasses de 

Transformer. Encontra o escopo universal ou existencial de cada termo, 

dependendo do escopo que precisa ser encontrado.  

4. Prenex: produz uma fórmula prenex. 
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5. PrenexSubsteps: método auxiliar utilizado para realizar sub-etapas da 

transformação da fórmula em uma forma prenex. 

6. Skolemize: É um método virtual implementado por cada uma duas 

subclasses de Transformer, dependendo do quantificador que será 

“skolemizado” (universal ou existencial). 

7. CancelQuantifiers: função virtual implementada por cada uma das 

subclasses de Transformer. Este método é utilizado para cancelar o 

quantificador. 

8. ConjOfDisj: Transforma a matriz em uma conjunção de disjunções. É o 

último passo da normalização da fórmula. 

9. ConjOfDisjSubsteps: método auxiliar utilizado para realizar sub-etapas 

da transformação da matriz em uma conjunção de disjunções. 

10. SkolemizeCommonSubsteps: método protegido utilizado pelos métodos 

nas subclasses de Transformer. Contém as subetapas comuns às 

subclasses de Transformer.   

11. CancelQuantifiersCommonSubsteps: método protegido utilizado pelos 

métodos nas subclasses de Transformer. Remove todos os 

quantificadores das fórmulas independente de serem existenciais ou 

universais. 

12. CnfExiUni: É o método que chama todos os outros métodos em uma 

determinada ordem. Dependendo se ele é chamado por um Existential 

Transformer ou Universal Transformer, os métodos virtuais apropriados 

são executados. 

 

Classe Universal Transformer 

 

• Descrição: Subclasse de Transformer. Ela herda todos os métodos e sobrescreve 

os virtuais. Ele trata dos passos relacionados ao quantificador universal na 

fórmula, produzindo uma fórmula CNF. 

• Métodos: 

1. FindScope: Encontra o escopo universal de cada termo. Na 

skolemização, as variáveis no escopo são argumentos da função de 

skolem. 
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2. Skolemize: troca todas as variáveis amarradas existencialmente por suas 

funções de skolem. 

3. CancelQuantifiers: remove os quantificadores existenciais da fórmula. 

 

Classe Existential Transformer 

 

• Descrição: Subclasse de Transformer. Ela herda todos os métodos e sobrescreve 

os virtuais. Ele trata dos passos relacionados ao quantificador existencial na 

fórmula, produzindo uma fórmula em “t-quantifier normal form”. 

• Métodos: 

1. FindScope: Encontra o escopo existencial de cada termo. Na 

skolemização, as variáveis no escopo são argumentos da função de 

skolem. 

2. Skolemize: troca todas as variáveis amarradas universalmente por suas 

funções de skolem. 

3. CancelQuantifiers: remove os quantificadores universais da fórmula. 
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Anexo B – Dicionário de Dados do Módulo de 
Unificação 

 

 

O dicionário de dados abaixo foi proposto em [Kharma, 1996]. Quando 

necessário, foram feitas alterações para que fosse adequado ao projeto do MONK. 

 

Classe System 

 

• Descrição: Representa os dois termos como uma lista de multiequações a fim de 

calcular o seu unificador mais geral. 

• Métodos: 

1. SolveSystem: resolve o sistema e armazena as multiequações resolvidas 

na parte triangular. Ele indica se não existe unificador. 

2. Reduce: implementa a redução de multiequações. 

3. ComputeCounters: verifica todo o sistema e calcula o contador zero de 

todas as multiequações. 

4. Rearrange: verifica todo o sistema e move as multiequações para as listas 

de contadores zero ou não zero, dependendo dos seus valores. 

5. Get T: retorna a parte triangular do sistema. 

6. Get U: retorna a parte não resolvida do sistema. 

7. AddMultEq: Adiciona uma multiequação ao sistema. 

 

Classe Solved Part 

 

• Descrição: É a parte do sistema que contém as multiequações resolvidas. 

Quando o algoritmo termina, a parte resolvida contém uma substituição que 

unifica os dois termos de entrada. 

• Métodos: 

1. AddMltEq: adiciona multiequações a parte resolvida. 

2. RemoveMltEq: remove multiequações da parte resolvida. 

3. Print: imprime a parte resolvida. 
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Classe Unsolved Part 

 

• Descrição: É a parte do sistema que contém as multiequações não resolvidas. 

Elas são rearranjadas em duas listas dependendo do valor de seus contadores. 

• Métodos: 

1. MoreZeroMultEq: checa se ainda existem multiequações com contador 

igual a zero. 

2. RemoveMultEq: remove uma multiequação. 

3. GetZeroMultEq: retorna uma lista de multiequações com contador igual 

a zero. 

4. GetMultEq: retorna uma lista de multiequações com contador diferente 

de zero. 

5. AddMltEqInMultEqs: adiciona uma multiequação a parte não resolvida e 

compacta juntando multiequações quando necessário. 

6. AddMltEqInZeroMultEq: Insere uma multiequação na lista ZeroMultEq 

da parte não resolvida. 

 

Classe Multiequation 

 

• Descrição: Uma multiequação é uma generalização de uma equação. Ela nos 

permite agrupar muitos termos que deveriam ser unificados. Possui duas partes: 

S e M. 

• Métodos: 

1. ComputeCounter: calcula o valor do contador da multiequação. É o 

número de ocorrências de uma variável em S em todas as partes M das 

multiequações em U. 

2. ComputeCommunPart: calcula a parte comum da multiequação. 

3. ComputerFrontier: calcula a fronteira da multiequação. 

4. GetZeroCounter: retorna o valor do contador de uma multiequação. 

5. GetS: retorna a parte S de uma multiequação. 

6. GetM: retorna a parte M de uma Multiequação. 
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Classe S Part 

 

• Descrição: é o lado esquerdo de uma multiequação. É um conjunto não vazio de 

variáveis. 

 

Classe M Part 

 

• Descrição: é o lado direito de uma multiequação. É um multiconjunto de 

constantes e termos composite. Diferente da parte S, a parte M pode ser vazia 

para algumas multiequações. 

 

Classe Term 

 

• Descrição: são as folhas de uma fórmula.  

• Métodos:  

1. Print: imprime um termo. 

2. matchWith (Term term): método que testa o atributo TermType do 

parâmetro passado e faz a chamada para o método correspondente que 

foi definido nessa classe. Como é um método virtual, ele está 

implementado nas classes específicas, onde é verificado se existe 

unificação entre o objeto que chamou o método e o objeto passado por 

parâmetro.  

3. matchWithC(Constant c): Método virtual. Todas as classes (Constant, 

CompositeTerm, Variable) que herdam esta classe devem ter uma 

implementação deste método. É acionado quando um parâmetro do tipo 

Constant é passado ao método matchWith da classe Term. Retorna 

verdadeiro se o objeto (que chamou o método) tiver unificação com o 

objeto passado por parâmetro. 

4. matchWithV(Variable v): Método virtual. Todas as classes (Constant, 

CompositeTerm, Variable) que herdam esta classe devem ter uma 

implementação deste método. É acionado quando um parâmetro do tipo 

Variable é passado ao método matchWith da classe Term. Retorna 

verdadeiro se o objeto (que chamou o método) tiver unificação com o 

objeto passado por parâmetro. 
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5. matchWithCT(CompositeTerm): Método virtual. Todas as classes 

(Constant, CompositeTerm, Variable) que herdam esta classe devem ter 

uma implementação deste método. É acionado quando um parâmetro do 

tipo CompositeTerm é passado ao método matchWith da classe Term. 

Retorna verdadeiro se o objeto (que chamou o método) tiver unificação 

com o objeto passado por parâmetro. 

6. unifyWith(Term term): método que testa o atributo TermType do 

parâmetro e faz a chamada para o método correspondente que foi 

definido nessa classe. Como este método é virtual, ele está implementado 

nas classes específicas, onde é feita a unificação entre o objeto que 

chamou o método e o objeto passado por parâmetro. 

7. unifyWithC(Constant c): Método virtual, todas as classes (Constant, 

CompositeTerm, Variable) que herdam esta classe devem ter uma 

implementação deste método. É acionado quando um parâmetro do tipo 

Constant é passado ao método unifyWith da classe Term. Retorna a 

unificação entre o objeto (que chamou o método) com o objeto passado 

por parâmetro. 

8. unifyWithV(Variable v): Método virtual, todas as classes (Constant, 

CompositeTerm, Variable) que herdam esta classe devem ter uma 

implementação deste método. É acionado quando um parâmetro do tipo 

Variable é passado ao método unifyWith da classe Term. Retorna a 

unificação entre o objeto (que chamou o método) com o objeto passado 

por parâmetro. 

9. unifyWithCT(CompositeTerm): Método virtual, todas as classes 

(Constant, CompositeTerm, Variable) que herdam esta classe devem ter 

uma implementação deste método. É acionado quando um parâmetro do 

tipo CompositeTerm é passado ao método unifyWith da classe Term. 

Retorna a unificação entre o objeto (que chamou o método) com o objeto 

passado por parâmetro. 

 

Classe Variable 

 

• Descrição: uma variável pode ser substituída ou instanciada com um termo. 

Variable é uma subclasse de Term. 
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• Métodos: 

1. UnifyWith, UnifyWithConstant, UnifyWithVariable, 

UnifyWithCompositeTerm: São as implementações da classe Variable 

das versões virtuais definidas na classe base. Todos trabalham com o 

primeiro passo da unificação onde o sistema é inicializado, então ou o 

algoritmo “Resolver Sistema” é chamado para retornar a solução na parte 

resolvida do sistema ou sem chamar o algoritmo “Resolver Sistema” o 

sistema já está resolvido ou sem resolução. Por exemplo, no caso de duas 

variáveis, o sistema poderia ser resolvido sem chamar o “Resolver 

Sistema”. 

2. MatchWith, MatchWithConstant, MatchWithVariable, 

MatchWithCompositeTerm: São as implementações da classe Variable 

das versões virtuais definidas na classe base. Retorna verdadeiro ou 

falso, dependendo da combinação dos dois termos e a atual sintaxe dos 

mesmos. Por exemplo, se temos uma variável e uma constante então ele 

retorna verdadeiro. 

 

Classe Constant 

 

• Descrição: É um valor atômico e primitivo. Não ocorre mudança desse valor. 

Constant é uma subclasse de Term. 

• Métodos: 

1. UnifyWith, UnifyWithConstant, UnifyWithVariable, 

UnifyWithCompositeTerm: São as implementações da classe Constant 

das versões virtuais definidas na classe base. Todos trabalham com o 

primeiro passo da unificação onde o sistema é inicializado. No caso de 

constantes ou a solução está na parte resolvida do sistema ou não existe 

unificação. 

2. MatchWith, MatchWithConstant, MatchWithVariable, 

MatchWithCompositeTerm: São as implementações da classe Constant 

das versões virtuais definidas na classe base. Retorna verdadeiro ou 

falso, dependendo da combinação dos dois termos e a atual sintaxe dos 

mesmos. Por exemplo, se temos duas diferentes constantes então será 

retornado falso. 



126 
 

 

Classe Composite Term 

 

• Descrição: É uma função ou predicado. Pode ter argumentos, sendo estes 

constantes, variáveis ou até mesmo outros composites, com seus próprios 

argumentos. Composite é uma subclasse de Term. 

• Métodos: 

1. UnifyWith, UnifyWithConstant, UnifyWithVariable, 

UnifyWithCompositeTerm: São as implementações da classe Composite 

das versões virtuais definidas na classe base. Todos trabalham com o 

primeiro passo da unificação onde o sistema é inicializado, então ou o 

algoritmo “Resolver Sistema” é chamado para retornar a solução na parte 

resolvida do sistema ou sem chamar o algoritmo “Resolver Sistema”, o 

sistema já está resolvido ou sem resolução. Por exemplo, no caso em que 

dois composites precisam chamar “Resolver Sistema”, enquanto um 

composite e uma variável já foram resolvidos e um composite com uma 

constante não possui solução. 

2. MatchWith, MatchWithConstant, MatchWithVariable, 

MatchWithCompositeTerm: São as implementações da classe Composite 

das versões virtuais definidas na classe base. Retorna verdadeiro ou 

falso, dependendo da combinação dos dois termos e a atual sintaxe dos 

mesmos. Por exemplo, um composite e uma constante retornarão 

verdadeiro. 
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Anexo C – Dicionário de Dados do Módulo de 
Inferência 

 

 

O dicionário de dados abaixo foi proposto em [Kharma, 1996]. Quando 

necessário, foram feitas alterações para que fosse adequado ao projeto do MONK. 

 

Classe Infer 

 

• Descrição: Define o mecanismo de inferência que a partir de um fato e uma 

questão, retorna uma resposta para a questão. No caso de mais de uma resposta 

para determinados fato e questão, a classe Infer determina todas as possíveis 

respostas e caso seja solicitado, retorna todas elas. 

• Atributos: 

1. Question: a questão para qual um objeto Infer é instanciado e na qual o 

mecanismo de inferência trabalha. Uma questão é uma fórmula em t-

quantifier normal form, que é respondida pelo mecanismo de inferência 

com base nos fatos armazenados na base de conhecimento. A reposta 

para uma questão pode ser não ou sim, com as substituições necessárias. 

Para o algoritmo t-entailment, uma questão é β. 

2. Fact: fato ou fatos utilizados para responder uma questão particular 

durante uma instanciação de um objeto Infer. Um fato é uma fórmula 

armazenada em FNC. Pode ser uma coleção de fatos relevantes para uma 

dada questão e agrupada em apenas um fato global. Como cada fato é 

uma conjunção de disjunções, um fato global pode abranger todas essas 

disjunções. Para o algoritmo t-entailment, um fato é α. 

3. Solutions: Sempre que para um dado fato e questão existir mais de uma 

resposta, Infer mantém uma trilha de pontos de escolha em Solutions 

(lista), então cada escolha é manipulada, uma por vez, para checar se ela 

é uma resposta em potencial ou não. Solutions utiliza a estratégia de fila, 

ou seja, um novo ponto de escolha é adicionado no final e removido do 
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topo a fim de ser manipulado. Um ponto de escolha engloba todas as 

informações necessárias para se fazer a escolha: 

� (a) A escolha de um fato αj. 

� (b) A escolha de uma questão βi. 

� (c) A escolha de um literal em αj. 

� (d) A escolha de um literal em βi. 

� (e) As substituições determinadas até o momento. 

Quando Infer manipula um ponto de escolha, ele adicionará as 

substituições necessárias para tornar o ponto de escolha uma resposta 

completa ou em caso de falha significa que ele não é uma resposta 

correta. Um ponto de escolha é uma referência para uma substituição, e 

quando ele é resolvido pode ser dado como resposta.  

• Métodos: 

1. Infer: dados uma questão e um fato, Infer é o construtor que ajusta os 

atributos das questões e fatos iguais a aqueles passados para o Infer. 

Então um primeiro ponto de escolha vazio é inserido nas soluções a fim 

de iniciar o mecanismo de inferência. Infer inicializa o mecanismo de 

inferência com o fato e a questão dados. 

2. Reset: reajusta o mecanismo de inferência para iniciar a procura por 

respostas a partir do início. Para uma mesma questão e fato, ele ajusta a 

lista de pontos de escolha (soluções) para vazia. 

3. NextSolution: É o método mais importante, pois implementa o algoritmo 

t-entailment. Ele retorna a próxima resposta (sim ou não) ou null, se não 

resta mais nenhum ponto de escolha na lista de soluções. Cada vez que é 

chamado, ele trabalha com o ponto de escolha corrente no topo da lista 

de soluções. Se durante a sua execução, novos pontos de escolha são 

encontrados, eles são inseridos na lista de soluções para serem resolvidos 

pelas chamadas posteriores de NextSolution. 

 

Classe Substitution 

• Descrição: Uma instância de Substitution é um ponto de escolha bem como uma 

substituição. Pode ser parcialmente resolvido ou resolvido com uma resposta 

sim ou não. Uma instância de Substitution é um unificador, o qual contém uma 
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lista V de substituições. V = {[x1 / t1], [x2 / t2],..., [xn / tn]}, onde cada variável xi 

é substituída pelo termo ti. 

• Atributos: 

1. Substitutions: lista de multiequações resolvidas. Cada multiequação 

define uma substituição de variável em sua parte S para um termo em sua 

parte M. Ele é um unificador. 

2. Status: o ponto de escolha é não resolvido (unsolved) ou resolvido 

(solved) com uma resposta sim ou não. 

3. BetaPosition, AlphaPosition, AlphaLiteralPosition e BetaLiteralPosition: 

define a posição exata onde o ponto de escolha ocorre. Quando 

NextSolution resolve um ponto de escolha particular, ele sabe 

exatamente onde continuar. 

• Métodos: 

1. Print: imprime uma substituição. Se ele é resolvido com uma resposta 

sim, então o unificador é impresso. Caso contrário, imprime somente 

uma resposta não. 

2. Substitution: constrói uma instância de substituição com uma lista vazia 

de multiequações, todas as posições marcadas como zero e status 

Unsolved. 

3. GetStatus: retorna o status. 

4. GetMultEq: retorna o unificador. 

 

 


