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A katódsugárcsõ közvetlen közelségében, mûködés alatt elektromágneses sugárzás
mérhetõ, amely hosszabb idõ alatt feltehetõleg ártalmas lehet az emberi szervezetre. Az
újabb típusú monitoroknál, amelyek az MPR-II Low Radiation szabványnak felelnek
meg, a sugárzás a térerõssége egészségügyi szempontból elhanyagolható.
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Kaucsár Márton

A PROLOG programozási nyelv

A programozók munkájukat egyre könnyebbé, gyorsabbá igyekeztek tenni, a prog-
ramozási munka egyre nagyobb részét magával a géppel akarták elvégeztetni. A Prolog
ennek a kutatómunkának az eredménye.

Az elsõ hivatalos verziót 1972-ben a marseillesi egyetemen fejlesztették ki Alain
Colmerauer vezetésével, õk adták a nevét is: PROgraming in LOGic. Ekkorra
felerõsödött az igény olyan programnyelv iránt, amely szabályok és tények alapján dol-
gozik, látszólag önállóan oldja meg a feladatokat. Ma a Prolog a legfontosabb eszköze a
mesterséges intelligenciát alkalmazó programozásnak és a szakértõi rendszereknek.
Elvont problémák, szimbolikus egyenletek megoldására is alkalmas.

A Prolog jellemzõi

Logikai nyelv: végrehajtása logikai formula kiértékelését jelenti. A Pascal és a többi
hagyományos programozási nyelv procedurális, a programozónak kell lépésrõl lépésre
megmondani az eljárásokat, amelyek az adott feladatot megoldják. Ezzel szemben a
Prolog deklaratív nyelv. Ez azt jeleni, hogy megadva a szükséges tényeket és szabályokat
képes deduktív következtetésekkel megoldani a programozott problémákat. A Prolog
program a probléma leírását adja a számítógépnek a kellõ számú tény és szabály felso-
rolásával, majd kéri a rendszert, hogy keresse meg az összes lehetséges megoldást. A
célkifejezéstõl elõbb-utóbb kideríti a Prolog rendszer, hogy az adott körülmények kö-
zött teljesül-e vagy sem, illetve milyen feltétellel teljesülhet

− Támogatja a rekurziót
− Beolvasás-kiírás csak bõvítésként van
− Változó és értékadás nincs, csak szabály és paraméter.
− Felülrõl lefelé programozás elvén alapul, lépésenkénti finomítást végezhetünk: felál-

lítjuk a fõ problémát, széttördeljük alproblémákra, majd megoldjuk ezeket a
részleteket.

Prolog program alapelemei
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Tény: azonosan igaz logikai kifejezés, mely a vizsgált világ objektumai között fenn-
álló explicit kapcsolatokat, összefüggéseket írja le

Pl. apja(almos, arpad). (vagyis: Árpád apja Álmos)
auto(renault). (vagyis: a Renault egy auto)

Egy tény általános alakja név(arg1,…,argn). A név: alfanumerikus karaktersorozat, az
argumentumok lehetnek konstansok, ezeket kisbetûvel írjuk, vagy változók, ezeket
nagybetûvel jelöljük.

A tények azt mondják ki, hogy az argumentumaikban megadott objektumok között
a kapcsolat nevével megadott összefüggés áll fenn.

Szabály: a feladatot olyan részfeladatokra bontja, amelyek megoldásából következik
az eredeti feladat megoldása. A részfeladatok a megoldandó feladat elõfeltételei. Egy
feltétel akkor és csak akkor teljesül, ha létezik olyan szabály, amelynek alkalmazásával az
elõálló feltételek már mind teljesültek.

 Pl.   anyja(X,Y) if apja(Z,Y) and felesege(Z,X).
szuloje(X,Y) if apja(X,Y) or anyja(X,Y). 

vagy:
szeret (jani, Mit) ha auto(Mit).

A szabály neve alfanumerikus karaktersorozat, melyet az argumentumok zárójelben
megadott sorozata követ. Ezután írjuk a szabály törzsét, a kettõt if vagy :- választja el. A
törzs: feltételek sorozata, amelyeket az and vagy or  választ el egymástól.

Kérdés (feladat)-amelyre a program során választ szeretnénk kapni.
Pl. szuloje(almos, arpad) , amelyre jelen esetben TRUE a válasz.
vagy:

szeret(jani, renault), amelyre szintén TRUE a válasz

A Prolog program mûködése

Alapegységek:
− domains –  az elemi objektumok típusainak deklarációját tartalmazza, nem kötelezõ.
− predicates – a szabályok felsorolása a formalizmus rögzítésével. Itt rögzítjük a ne-

veket és a paramétertípusokat. A paramétertípusoknak a Prologban ismert típu-
soknak kell lenni, vagy a felhasználó által definiáltnak. Alaptípusok integer, real,
string, char.

− clauses-tények és szabályok felsorolása. Ezek tetszõleges sorrendben követik egy-
mást. Az azonos nevû szabályoknak egymás mellett kell állni, sorrendjük a vég-
rehajtást befolyásolja.

− goal – a program addig fut, amíg a itt beírt cél teljesül vagy meg nem állapítja,
hogy nem teljesülhet – nem kötelezõ, ha elmarad, akkor a RUN menübõl elin-
dított program DIALOG ablakába kell beírni a kérdést.

− database – új szabályok bevitelét teszi lehetõvé. Segítségével „tanul” a PROLOG
− constans – szimbolikus konstansok meghatározására használjuk.
Pl.

a)
rossz_az_idõ.
ráérünk.
van_jegyünk.
moziba_megyünk if rossz_az_ido and ráérünk and van_jegyünk.
?moziba_megyünk.

b)
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apja(hunyadi_vajk, hunyadi_jános).
apja(hunyadi_jános, hunyadi _mátyás).
nagyapja(Nagyapa, Unoka) if apja(Nagyapa, Apa) and apja(Apa, Unoka).
?nagyapja(Valaki, hunyadi mátyás).
?nagyapja(X,Y).

A program végrehajtása úgynevezett mintaillesztéssel történik. Egy szabály feje
illeszthetõ egy egyszerû feltételhez, ha azonosak vagy a bennük szereplõ változók he-
lyettesítésével azonossá tehetõk.

Például a b) elsõ kérdésének megoldása:
*nagyapja (Valaki, hunyadi -mátyás)

Nagyapa:=Valaki
Unoka:=hunyadi_mátyás * apja(Valaki, Apa) és

apja(Apa,hunyadi_mátyás)
Valaki:=hunyadi_vajk
Apa:=hunyadi_jános *apja(hunyadi_jános, hunyadi_matyas)

A prolog beépített eljárása a visszalépés.
Vizsgáljuk meg a b) második kérdését.

* nagyapja(X,Y)
Nagyapa:=X Unoka:=Y

*apja(X,Apa), apja(Apa,Y)
X=hunyadi_jános
Apa:=hunyadi_matyas *apja(hunyadi_matyas,Y)

zsákutca
X:=hunyadi-vajk
Apa:=hunyadi-jános *apja(hunyadi jános,Y)
Y:=hunyadi-mátyás *apja(hunyadi_janos,hunyadi_matyas)

A Prolog támogatja a  rekurzivitást . Ez listakezelést jelent. Egyrészt megmondjuk mit
tegyünk a listával, másrészt az üres listával.

Pl.
a) Lista elemeinek számát meghatározhatjuk a következõ szabállyal
hossz([],0).
hossz([_|T],H) if

hossz(T,L), H=L+1.
b) Egy elemrõl eldönthetjük, hogy eleme-e egy listának:
eleme(X,[X]) .
eleme(X,[_|L]) if eleme(X,L).
c) Listák illesztése: L1 és L2-t listát tegyük össze L3-ba
 Ha L1 üres, akkor L2=L3, különben L3 feje L1 feje, L3 vége L1 végének és L2 il-

lesztettje.
illeszt([],L,L).
illeszt([X|L],L2,[X|L3]) if

illeszt(L1,L2,L3).

A Prologban minden olyan kérdésre adhatunk választ, amelyet logikai kifejezésként
megfogalmazhatunk.
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Soós Anna

A FIRKA jelen számától egy új cikk-sorozatot indítunk, amelyben a csillagászat iránt
érdeklõdõk minél szélesebb táborának kívánunk információt szolgáltatni. Annak érdekében, hogy a
rovat a lehetõ leginkább megfeleljen olvasóink elvárásának, ízlésének, szívesen fogadunk a tartalommal
kapcsolatban minden megjegyzést, tanácsot, hozzájárulást, azaz a rovat nyitott az olvasóktól szárma-
zó ötletek számára is.

Kozmológia

I. rész

A kozmológia – csillagászati értelemben – magában foglalja a Világegyetemnek mint
összefüggõ egységes egésznek a térbeli és idõbeli felépítésére vonatkozó elméleteket. A
csillagászok megfigyelések segítségével információkat gyûjtenek az Univerzum belátható
részérõl, mûszereink hatókörébe esõ kozmikus környezetünkrõl, a Metagalaxisról. A
kozmológia, mint az elméleti asztrofizika része, a különbözõ természettudományos
ismeretek segítségével, valamint a gyûjtött megfigyelési anyagra támaszkodva, világmo-
delleket készít. A világmodellek – a megfigyelhetõ összes égitestekre vonatkozó model-
lek – a „világot”, a csillagászati értelemben vett egész kozmoszt ábrázolják.

Természettudományos ismereteink fejlõdésével fokozatosan alakult az ember világ-
ról alkotott képe, általánosan elfogadott világmodellje. Így az adott korokban megdönt-
hetetlennek tûnõ elméleteket újabb és újabb örökérvényûnek gondolt elméletek követ-
tek és követnek. Ezen elméletek annál inkább kedveltek, minél szélesebb körben érvé-
nyesek és mindaddig elfogadottak, amíg nem kerülnek ellentmondásba a megfigyeléssel.
Az Univerzumról gyûjtött ismeretek bõvülésével és a természettudományos felfedez é-
sekkel az egyes elméletek túlhaladottakká válnak, nem képesek bizonyos jelenségek
magyarázatára, ellentmondásokat eredményeznek az észleltekkel. Ilyenkor újabb mo-
dellek kidolgozására van szükség, amely modellek esetleg sajátos esetként magukba
foglalhatják a régieket.

Az ókori elsõ elképzelések az Univerzum szerkezetével kapcsolatban – amelyek a
Nap, Föld, Hold, a bolygók és az állócsillagok mozgását próbálták magyarázni, ezeket
rendszerbe foglalni – az elsõ kozmológiai modelleknek tekinthetõk, ezért ismertetõnket
ezek számbavételével kezdjük.

Az ókor kozmológiája


