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Úvod 
Mé implementaci prologu říkám 123Prolog. Celý je napsán v jazyce c#. Některé části jsou napsány 
v prologu, ty si však 123Prolog sám interpretuje. Aplikace je tedy multiplatformní a lze ji spustit všude 
tam kde je .NET. Více na toto téma a návod, jak 123Prolog nainstalovat se nachází v příloze č.1. 

Přílohou č. 2 je uživatelská příručka. V ní lze nalézt informace o tom, jak se program ovládá, co 
všechno umí a seznam vestavěných predikátů. 

Samotný text práce je o tom, jak to naimplementovat. Čtenáři doporučuji si prostudovat nejprve 
přílohu č.2. před samotným čtením textu práce. 

Analýza problému 
Termem je v prologu atom, číslo, proměnná nebo struktura. Term je callable pokud je to atom nebo 
struktura. Funktorem termu rozumím jeho jméno a aritu. O funktorech má smysl mluvit u callable 
termů. Arita atomu je 0. Aritou termu typu struktura je arita struktury. 

 „Pro znázornění průběhu vyhodnocování prologovských cílů se často používá tzv. krabičkový model 
výpočtu. 

Každému volání predikátu odpovídá krabička se čtyřmi bránami. Dvě jsou vstupní a dvě výstupní. 

“ převzato z [10]. 

Tento krabičkový model budu při popisech používat. Bránám často říkám porty. Výpočet vstoupí do 
volání predikátu portem call a opustí ho jednou z bran exit nebo fail. Průchodem přes port fail volání 
predikátu definitivně končí. Při průchodu portem exit činnost predikátu končí pouze dočasně, 
výpočet postoupí dále, ale může se stát, že se zase k tomuto volání predikátu vrátí bránou redo. 

Cíl je callable term určený ke splnění. Podle jeho funktoru lze poznat, ke kterému patří predikátu. Do 
volání tohoto predikátu se vstoupí portem call a term Cíl se předá jako vstup. Predikát s tímto 
termem na vstupu a s jeho podtermy provádí unifikace a pak projde portem exit a nebo vrátí vstup 
do přesně původního stavu před voláním a projde portem fail. 

Predikátem tedy může být cokoli, co dokáže provádět tuto činnost. Například konjunkce Cil1, Cil2 
může být považována za predikát. Program tento predikát zavolá, pokud chce splnit dvoijci Cil1, Cil2 a 
vstoupí do volání portem call. Tento predikát projde portem exit, pokud se tuto konjunkci podaří 
splnit a portem fail v opačném případě. Podobně může být za predikát považována disjunkce (;)/2 
nebo if then (->)/2. 
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Z principu jsou predikáty dvou druhů. Za prvé ty vestavěné v interpretu, za druhé ty napsané 
uživatelem popsané v prologu. 

Uživatelem definovaný predikát je seznam klauzulí. Klauzule je bez újmy na obecnosti tvaru term 
Hlava :- Telo. Klauzuli tvaru „Hlava.“ lze doplnit na tvar Hlava :- true beze změny logického významu. 
Hlava klauzule musí být callable term. Všechny hlavy klauzulí jednoho predikátu mají stejný funktor. 

Programem v prologu je množina takto nadefinovaných predikátů. 

Zamyšlení se nad řešením 
Nejlepší by bylo, kdyby se dal jeden vestavěný predikát popsat jednou funkcí. Zde je ale potíž 
s nedeterminismem. Pokud by jeden vestavěný predikát byl jedna funkce, tak by tato funkce musela 
při exitu „přerušit svůj průběh“ a při návratu přes redo by bylo potřeba, aby funkce „zase 
pokračovala“ z místa, kde skončila. 

Dále je ještě potřeba obslužný kód, který bude vhodně řídit, která funkce se po přerušení jiné volá. 

Způsob realizace nedeterminismu 
Způsobů, jak realizovat nedeterminismus je více. To že funkce „přeruší svůj průběh“ někam si odskočí 
a pak se zase „vrátí zpět“ je běžná činnost – volání další funkce. 

To však není vhodné řešení. Každý průchod portem exit by způsobil, že by se interpret zanořil do 
rekurze, z které by se vynořil až při návratu do predikátu portem redo. Interpret by se tedy do 
rekurze zanořoval, i přestože interpretovaný program se do rekurze nezanořuje a jen postupuje dál. 
U složitějších dotazů by se mohlo stát, že by interpretu přetekl zásobník. 

Celý probém budu demonstrovat na příkladu vestavěného predikátu (,)/2. Zde je jeho činnost 
popsaná v pseudokódu při volání Cil1, 
Cil2:

 

var stavCile1 = Call(Cil1); 
while (stavCile1.SkoncenoExitem) 
{ 
 // spln druhou cast 
 var stavCile2 = Call(Cil2); 
 while (stavCile2.SkoncenoExitem) 
 { 
  Exit(); 
  stavCile2.Redo(); 
 } 
 // sem dojde program, pokud Cil2 skonci failem 

stavCile1.Redo(); 
} 
Fail(); 

Příklad 1 
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Myšlenka je jednoduchá. Zavolá se první cíl. Pokud skončil exitem, tak se zavolá druhý cíl. Pokud se 
ho povedlo splnit zavolá se Exit();. V tomto místě se prolog vynoří z rekurze a je ponechán prostor 
pro běh ostatních částí dotazu. A až za nějaký čas nastane chvíle, kdy se sem nedeterminismus vrátí, 
tak se zavolá stavCile2.Redo();. Dokud se Cil2 daří plnit dalšími a dalšími způsoby tak se volání 
Exit(); a stavCile2.Redo(); opakuje. Jakmile se Cil2 nepovede splnit, tak se znovu zavolá pokus o 
nové splnění Cil1 pomocí stavCile1.Redo(); a když skončí exitem tak se opakuje opakované 
splňování Cil2. 

Potíž se však skrývá v onom Exit();.  To je právě to místo, kdy by měla funkce„přerušit svůj 
průběh“ a až když se k tomuto cíli někdy vrátí program něčím jako stavCarky.Redo(), tak pak by měla 
funkce „pokračovat od následujícího řádku”. 

Prvním řešením je možnost zmíněná výše - při exitu se zanořovat do rekurze, za cenu rychlého 
přetení zásobníku. To je však nežádoucí. 

Úplně jiným způsobem jak nederminismus řešit je nesnažit se popsat jeden vestavěný predikát 
jednou funkcí, ale mít pro každý vestavěný predikát třídu. Při každém volání vestavěného predikátu 
se vytvoří objekt. Redo by pak byla jeho metoda.  Objekt by si pamatoval svůj stav, aby se při každém 
redo prováděla správná činnost. 

Zde je ukázková implementace vestavěného predikátu (,)/2 třídou: 
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abstract class Predikat 
{ 

public bool SkoncenoExitem { get; } 
public void Redo(); 
public void Call(); 

} 
 
class Carka: Predikat 
{ 

private bool skoncenoExitem 
 public override bool SkoncenoExitem { get {return 
skoncenoExitem;}} 

private Promnenna cil1; 
private Promnenna cil2; 

 public Carka(Promnenna ci1, Promnenna cil2) 
 { 
  this.cil1 = cil1; 
  this.cil2 = cil2; 
 } 
 private Predikat stavCile1; 
 private Predikat stavCile2; 
 private void ZnovuSplnujCil1DokudSeNesplniCil2() 

{ 
while ((stavCile1.SkoncenoExitem) && 

(!stavCile2.SkoncenoExitem)) 
{ 

  stavCile1.Redo(); 
  if (stavCile1.SkoncenoExitem) 

{ 
   stavCile2 = cil2.Hodnota.Predikat; 
   stavCile2.Call(); 

} 
} 

} 
 public void Call() 

{ 
 stavCile1 = cil1.Hodnota.Predikat; 
 stavCile1.Call(); 
 if (stavCile1.SkoncenoExitem) 

{ 
  stavCile2 = cil2.Hodnota.Predikat; 
  stavCile2.Call(); 

} 
ZnovuSplnujCil1DokudSeNesplniCil2(); 
skoncenoExitem = stavCile1.SkoncenoExitem; 

} 
public void Redo() 
{ 
 stavCile2.Redo(); 

ZnovuSplnujCil1DokudSeNesplniCil2(); 
skoncenoExitem = stavCile1.SkoncenoExitem; 

} 
Příklad 2 
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Je vidět, že naprogramovat vestavěný predikát, tak aby bylo nedeterministické přerušování 
nahrazeno jednotlivými voláními metod Call a Redo není těžké. (,)/2 prochází portem Exit vždy ve 
stavu, kdy je splněn Cil1 i Cil2. Díky tomu je metoda Redo jednoduchá. V případě, že by predikát 
procházel portem exit za různých okolností, tak by si objekt vestavěného predikátu pamatoval 
v jakém je stavu a při redo, pak prováděl vhodnou činnost. 

To, co se na Příkladu 2 není hezké, je, že už neodpovídá tak přímo a intuitivně sémantickému 
významu (,)/2 jako výše uvedené řešení pomocí jedné funkce se dvěmi vnořenými smyčkami. 

Řešení použité v 123Prologu je kombinacím obojího. Umožňuje popisovat vestavěné predikáty a 
nedeterministické věci stejnou sytaxí jako jednoduché funkce, které se skutečně tváří, že přerušují 
svůj průběh a ve skutečnosti a přesto jsou překládány druhým způsobem, kde se jedna metoda 
nahradí třídou, která si pamatuje potřebné údaje pro to, aby mohla předstírat, že se jedná o metodu, 
která přerušila svůj průběh. Mluvím o featuře jazyka c#, o iterator blocích. To jsou bloky obsahující 
příkaz yield return. 

V [8] C# Language Specification 4.0 jsou popsány takto: 

“A yield return statement is executed as follows: 

The expression given in the statement is evaluated, implicitly converted to the yield type, and 
assigned to the Current property of the enumerator object. 

Execution of the iterator block is suspended. If the yield return statement is within one or 
more try blocks, the associated finally blocks are not executed at this time. 

The MoveNext method of the enumerator object returns true to its caller, indicating that the 
enumerator object successfully advanced to the next item. 

The next call to the enumerator object’s MoveNext method resumes execution of the iterator 
block from where it was last suspended.” 

Vzhledem k tomu, že samotná specifikace jazyka c# mluví o pozastavení iterator bloku a o 
pokračování od místa, kde byl pozastaven budu tyto pojmy nadále používat bez uvozovek. 

Ukázkové použití může vypadat například takto: 
IEnumerable<int> Fibonacci() 
{ 
 int a1 = 1; 
 int a2 = 1; 
 yield return a1; 
 while (true) 
 { 
  yield return a2; 
  a1 += a2; 

yield return a1; 
a2 += a1; 

} 
} 
 
Metodu lze zavolat klasickým způsobem a s výsledkem lze pracovat jako s běžnou kolekcí . 
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IEnumerable<int> fibonacci = Fibonacci(); 
Lze jí procházet například příkazem foreach nebo s ní dělat další věci, které se v c# běžně dělají. 
Rozdíl je v tom, že se jednotlivé prvky kolekce vyhodnotí líně – až když jsou skutečně potřeba. 

Líné vyhodnocování není to, o co 123Prologu jde. V naprosté většině případů iterator bloky 
123Prolog nepoužívá způsobem, k jakému byly zřejmě původně určeny – líně vyhodnocovaná kolekce 
obsahující nějaké údaje. 123Prolog využívá spíše toho faktu, že iterátor blok přeruší svůj průběh a pak 
je v průběhu možné někdy pokračovat, pokud se to zrovna hodí. To využívá k nedeterminismu. To že 
iterátor blok nemusí nikdy svou činnost dokončit je výhodné zase při implementaci operátoru řezu. 

Pro větší zdůraznění toho, že 123Prolog si pomocí iterator blocků nevytváří žádnou kolekci, obsahuje 
speiální datový typ, který je pak enumerován. 

public sealed class Nic { private Nic() { } } 
Nelze vytvořit instanci třídy nic a ani žádné její potomky. Proměnná typu Nic. Může obsahovat pouze 
jedinou hodnotu a to null. 

Kdekoli kde chci, aby iterátor block přerušil svůj průběh kvůli nedeterminismu tak použiju příkaz yield 
return null; 

Tento způsob designu umožňuje vestavěné predikáty popisovat jako jednoduché iterator blocky, 
které stručně a jasně popisují svou činnost včetně nedeterminismu. 

Implementace vestavěného predikátu (,)/2 bude vypadat velmi podobně příkladu 1. Zde je její přesný 
kód, tak jak je v 123Prologu použit: 

Detailnější popis toho, jak příklad 3 funguje včetně popisu datových struktur je níže. 

private static IEnumerator<Nic> carka(Term t) 
{ 
 // spln prvni cast 
 Interpretace.CallSKontrolou(t.parametry[0]); 

yield return null; 
 while (Interpretace.povedloSe) // dokud se ji dari splnit 
 { 
  // spln druhou cast 
  Interpretace.CallSKontrolou(t.parametry[1]); 

yield return null; 
  while (Interpretace.povedloSe) 
  { 
   Interpretace.Exit(); yield return null; 
   Interpretace.Redo(); yield return null; 
  } 
  // fail druhe casti 
  Interpretace.Redo(); yield return null; 
 } 
 Interpretace.Fail(); yield return null; 
} 

  Příklad 3 
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Co to ale, přesně znamená, že metoda přeruší a později zas obnoví svůj průběh? .net runtime nic 
takového nezná. Jedná se tedy o skutečně o trik jazyka c#. Naštěstí jsou programy pro .net velmi 
snadno dekompilovatelné a tak je veřejně známé, na co se takový kód přeloží. Jeden iterator block se 
přeloží na jednu třídu implementující rozhraní IEnumerable<>. Volání metody s iterator blockem se 
přeloží na vytvoření objektu odpovídající třídy. Tato třída má private field typu int, který si pamatuje 
stav iterator blocku a na kolikátém yield returnu metoda naposled přerušila svůj průběh. Proměnné 
definované v iterator blocku, které mají přetrvat mezi jednotlivými pozastaveními a znovu 
obnoveními běhu metody se přeloží na privátní položky třídy. 

Samotný obsah iterator blocku je zkopírován s drobnými změnami do metody MoveNext(). Místo 
každého yield returnu je návěstí, kam lze skákat. No a na začátku metody MoveNext je switch, který 
se podle state rozhoduje, kam skočí. Je to vždy na vhodné místo podle toho, kde metoda naposled 
přerušila svůj průběh. [9] 

Z toho plyne, že příklad 3 se v podstatě přeloží na zdrojový kód, který je velmi podobný příkladu 2. Až 
na to, že MSIL, do kterého se jazyk c# překládá, dovoluje skoky goto dovnitř smyček a podmínek i tak 
jak to v c# není dovoleno. Zdrojový kód nedeterministické procedury realizované iterator blockem 
tedy vypadá hezky, odpovídá velmi přesně jejímu sémantickému významu bez zbytečných 
technických záležitostí okolo a efekt je stejný. 

Hlubší pohled na nedeterminismus 
Jeden iterator block použitý k nedeterminismu budu nazívat nedeterministická procedura. Pomocí 
nedeterministické procedury se dá popsat činnost jednoho vestavěného predikátu.  Přesto je ale 
možné použít nedeterministickou proceduru bez toho, aby to byl predikát. Proto budu tyto pojmy 
striktně rozlišovat. Všechny nedeterministické procedury mají následující tvar. 

public delegate IEnumerator<Nic> NedeterministickaProcedura(Term hlava); 

např. private static IEnumerator<Nic> carka(Term t) 
Konstruktor vestavěného predikátu vypadá takto:  

public VestavenyPredikat(NedeterministickaProcedura predikator); 

Vestavěný predikát (,)/2 se z nedeterministické procedury carka udělá takto: 

VestavenyPredikat Carka = new VestavenyPredikat(carka); 

Je hezké, že se nedeterministická procedura dá v c# snadno popsat. Podívejme se lépe na příklad 3. 

Vyskytují se tam volání metod:  
Interpretace.CallSKontrolou(...); 
Interpretace.Call(...); 
Interpretace.Exit(); 
Interpretace.Redo(); 
Interpretace.Fail(); 

Ty zřejmě provádí nějaké globální změny a side efekty, mezi nimi jsou systematicky rozmístěny 
příkazy yield return null;.  
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Dále se používá proměnná Interpretace.povedloSe při rozhodování. V místech, kde se 
vyskytuje yield return null metoda přerušuje svůj průběh. 

Pomocí veřejných statických metod Call, Exit, Redo, Fail třídy Interpretace si vestavěné predikáty tedy 
objednávají co se má stát mezitím, co jejich nedeterministická procedura přeruší svůj průběh. 

Od toho, co bude volat nedeterministickou proceduru patřící například nějakému vestavěnému 
predikátu se očekává určitá inteligence. 

Když nedeterministická procedura zavolá Interpratace.Call(neco_k_provedeni); yield 
return null;, tak se od metody která bude nedeterministickou proceduru volat očekává, že se 
pokusí splnit cíl neco_k_provedeni, že poté nastaví globální proměnnou 
Interpretace.povedloSe, podle toho zda se cíl povedlo splnit. 

Když nedeterministická procedura zavolá Interpretace.Exit(); yield return null;, tak 
tím volající funkci říká: „Ano, volání skončilo exitem.“ Je pak na zodpovědnosti volající funkce, aby 
pustila nedeterministickou proceduru ke slovu až ve chvíli, kdy k ní chce přistoupit přes port redo. 
Volající funkce musí také zaručit, že při návratu přes port redo bude program přesně ve stejném 
stavu a že nebudou provedeny žádné unifikace navíc a že všechny prologovské proměnné budou 
obsahovat stejné hodnoty. 
Když nedeterministická procedura zavolá Interpretace.Redo(); yield return null;, tak 
tím volající funkci říká: „Pokus se znovu splnit poslední odexitovaný cíl a informuj mě o tom, jak se to 
povedlo přes globální proměnnou Interpretace.povedloSe“. 
Zavoláním Interpretace.Fail(); yield return null; říká nedeterministická procedura, jak 
už její název naznačuje, že prochází portem fail. 

Call stack, rámce a ukládání informací potřebných pro backtraking 
Call stack obsahuje rozpracované cíle. Na vrcholu je aktuálně zpracovávaný cíl. Úplně u spodu call 
stacku je top_level/0. Jednou vrstvou callStacku je datová struktura Ramec. 

Ramec lze vytvořit kosntruktorem, public Ramec(Promnenna p), který jako parametr bere 
prologovskou proměnnou. O této proměnné předpokládá, že je instanciovaná libovolným termem. 
K termu najde odpovídající predikát a k němu jeho nedeterinistickou procedru, tu zavolá a ve chvílích 
kdy je to třeba jí pouští ke slovu metodou MoveNext(). 

Aby byl možný backtraking, tak se z vrcholu call stacku odexitované rámce nesmí mazat. Jen se musí 
uložit někam stranou. A to nejen jen tak někam, ale do předchozí vrstvy call stacku, která daný cíl 
zavolala. 

Všechny rámce, které jsou vytvořeny a následně odexitovány jednou vrstvou call stacku jsou 
následně backtrakovány (dávány zpět na vrchol callStacku) v přesně opačném pořadí. 

callStack je tedy typu Stack<Ramec> a třída Ramec mimo jiné obsahuje taky referenci na 
Stack<Ramec>. 
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Call, Exit, Redo, Fail – metody statické třídy Interpretace 
Za předpokladu, že metody Call, Exit, Fail, Redo statické třídy Interpretace zařídí potřebné operace 
s callStackem, tak od metody, která bude volat nedeterministcké procedury přece jen nebude 
potřeba žádná inteligence. 

Bude stačit jen, když bude procedura obsažena v rámci na vrcholu zásobníku. 

while (callStack.Peek().proc.MoveNext()) {}; 
Aby metody Call, Exit, Redo, Fail prováděli zásobníkové operace, tak stačí, aby vypadali takto. 

 

Toto sice není přesně kód,t ak jak je v 123Prologu použit a ve skutečnosti tyto metody obsahují ještě 
další věci v souvislosti s debuggerem (vypisování portů skrz které program prochází), v souvislosti 
s operátorem řezu a také podmíněně překládané bloky sloužící k ladění 123Prologu, kontrolující zda 
každému Callu odpovídá právě jeden a každému exitu právě jedno Redo. Tyto metody se totiž vždy 
volají v párech. Vždy když se zavolá Call tak se k němu musí časem zavolat jemu odpovídající Fail. 
Vždy když se zavolá Exit, tak se k němu musí časem zavolat časem Redo. Stav celého programu 
včetně obsahu všech proměnných musí být při volání obou metod z páru stejný. 

Pokud se při překladu 123Prologu definuje symbol KONTROLA_SIDE_EFEKTU, tak se tento ivariant 
při každém průchodu porty Redo a Fail, kontroluje. 

Ke klasickému fungování nedeterminismu a backtrakingu ale opravdu stačí, aby metody Call, Exit, 
Redo a Fail vypadali, tak jak je ukázáno ve zdrojovém kódu 4. Nedeterministické procedury pak 
mohou vypadat, tak jako v příkadu 3 a nebo v následujícím příkladu č.5. 

public static void Call(Promnenna t) 
{ 
 callStack.Push(new Ramec(t)); 
} 
public static void Exit() 
{ 
 Ramec r = callStack.Pop(); 
 callStack.Peek().odexitovaneRamce.Push(r); 
 povedloSe = true; 
} 
public static void Redo() 
{ 
 callStack.Push(callStack.Peek().odexitovaneRamce.Pop()); 
} 
public static void Fail() 
{ 
 callStack.Pop(); 
 povedloSe = false; 
} 

Zdrojový kód 4 
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Základní popis datových struktur a některých algoritmů 

Třídy Predikat, VestavenyPredikat, UzivatelskyPredikat 
/// <summary> 
/// Abstraktní třída pro predikát. 
/// </summary> 
public abstract class Predikat 
{ 
 /// <summary> 
 /// Každý predikát musí obsahovat nedeterministickou proceduru, 
přístupnou alespoň pro čtení. 
 /// </summary> 
 public abstract NedeterministickaProcedura Proc { get; } 
 public bool Spehovan = false; 
} 
Od třídy Predikat jsou odvozeny třídy VestavenyPredikat a UzivatelskyPredikat. 

public class VestavenyPredikat : Predikat 
{ 
 public override NedeterministickaProcedura Proc { get; } 
 public VestavenyPredikat(NedeterministickaProcedura predikator); 
} 

public class UzivatelskyPredikat : Predikat 
{ 
 public static Predikat Asserta; 

public static Predikat Assertz; 
public static Predikat Retract; 
public UzivatelskyPredikat(Term klauzule); 
public Term klauzule; 
private IEnumerator<Nic> Spln(Term t) 
public override NedeterministickaProcedura Proc { get; } 

} 

Vestavěné predikáty se konstruují z nedeterministických procedur a pouze je zpřístupňují. 
Konstruktor uživatelského predikátu si bere jako parametr  Term obsahující prologovský seznam 
jednotlivých klauzulí tvaru Hlava :- Telo. (a to i za cenu, že Telo bude jen true) 

Splňování vestavěných predikátů a unifikace hlav klauzulí 
Zajímavé je odkud se vezme nedeterministická procedura pro uživatelské predikáty. Je to privátní 
metoda Spln(Term Hlava). 

Ta funguje doslova takto, kde [H|T] je seznam klauzulí: 

spln(Hlava,[H|T]) :- copy_term(H,(Hlava:-Cil)), Cil. 

private static IEnumerator<Nic> repeat(Term t) 
{ 
 while (true) { Interpretace.Exit(); yield return null; } 
} 

Příklad 5 
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spln(Hlava,[_|T]) :- spln(Hlava,T). 
 
Tento kód zapsaný v syntaxi prologu je velmi důležitý. Popisuje totiž jakým způsobem jsou 
unifikovány hlavy klauzulí. 

Procházení seznamu klauzulí sice není napsáno takto v prologu, ale je místo něj obyčejná smyčka 
v c#, ale copy_term(H,(Hlava:-Cil)), Cil se provádí, tak jak je v nedeterministických 
procedurách zvykem. Tedy takto: 

Interpretace.Call(copy_term(H,(Hlava:-Cil)), Cil); yield return null; 
S tím rozdílem že Term (copy_term(H,(Hlava:-Cil)), Cil) je popsán syntaxí c# s použitím 
konstruktoru třídy Term. 

Třída Term 
public partial class Term 
{ 
 public Funktor funktor; 

public SpecialniHodnota specialniHodnota;  
public Promnenna[] parametry;  
public Term(Funktor funktor, params Promnenna[] parametry);  
public Term(string jmeno, params Promnenna[] parametry);  
public Term(SpecialniHodnota specialniHodnota);  

} 
Objekty typu term vždy jsou vždy  právě jednom z těchto dvou stavů: 

a) specialniHodnota != null; 
funktor == null; 
parametry == null; 

b) specialniHodnota == null; 
funktor != null; 
parametry != null; 

První stav je případ kdy je term číslo nebo jiná specialniHodnota využívána k nějakým interním 
věcem. Druhý případ je případ kdy je Term typu atomic nebo compound. 

public Term(SpecialniHodnota specialniHodnota);  
Tento konstruktor slouží k vytváření termů obsahující speciální hodnoty. Pro termy typu atomic nebo 
compound se používají tyto konstruktory: 

public Term(Funktor funktor, params Promnenna[] parametry);  
public Term(string jmeno, params Promnenna[] parametry);  

Term (copy_term(H,(Hlava:-Cil)), Cil)tedy může vypadat například takto: 

new Term(",",new Term("copy_term",H, new Term(":-",Hlava,Cil)),Cil) 

nebo takto: 

new Term( 
 PojmenovaneFunktory.Carka, 
 new Term( 
  PojmenovaneFunktory.CopyTerm, 
  H, 
  new Term(PojmenovaneFunktory.Pichak, t, Cil) 
 ), 
 Cil 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


16 
 

) 

Konstruktor termu sice jako své parametry očekává proměnné, ale lze místo nich psát přímo termy a 
to díky tomu, že třída Promnenna definuje iplicitní přetypování Termu na proměnnou. Mimo jiné. 

Třída Promnenna 
public class Promnenna 
{ 

private Term hodnota; 
 private Promnenna vlastnikHodnoty; 
 private static int pocetHotovych = 0; 
 private int datumNarozeni; 
 public static Predikat Unifikace; 
 public Promnenna(); 
 public Promnenna(Term hodnota) : this(); 
 public static implicit operator Promnenna(Term t); 
 public static implicit operator Promnenna(string jmeno); 
 public static implicit operator Promnenna(int cislo); 
 public static implicit operator Promnenna(Funktor f); 
 public Term Hodnota; 
 public Promnenna VlastnikHodnoty { get; } 
} 

Implicitní přetypování Termu na promněnnou vytváří novou proměnnou instanciovanou na daný 
term. Na proměnnou lze přetipovávat i string, int a Funktor, takže konstruktor termu může vypadat 
například i takto: new Term(“jmeno“, “a“, 123, PojmenovaneFunktory.Repeat) 

Třída proměnná obsahuje statické počítadlo int pocetHotovych, které se inkrementuje s každou 
novou vytvořenou proměnnou a nikdy se nedekrementuje. Každé nově vzniklé promněnné se toto 
číslo okopíruje do int datumNarozeni;. A právě toto číslo se vypisuje při některých výpisech 
debuggeru, kde se píše neinstanciovaná proměnná ve tvaru  "_datumNarozeni ". 

Vzhledem k tomu, že proměnné v 123Prologu vznikají na garbagge colletované haldě, tak není žádná 
potřeba mít pro ně zásobník. (Přestože by to šlo.) Proměnné by pak zanikali v přesně opačném pořadí 
v jakém vznikali. To by pak číslo proměnné nějakým způsobem odpovídalo pozici v paměti nebo 
pořadí v jakém bylo dáno do tohoto zásobníku. Tak to však nedělám. 

Čísla proměnných přibývají dál a dál, s každým novým dotazem. Se vším. Proměnné se používají i 
k interním věcem. Top level je napsán v prologu, unifikace klauzulí používá věci napsané v prologu a 
proto se může stát, že se čísla proměnných vyšplhají, i při prvním dotazu do 123Prologu, který může 
být i velmi jednoduchý, až na desítky nebo stovky tisíc. 

Proto čísla 123Prolog čísla proměnných nevypisuje, pokud to není nutné a jsou používány jen interně 
při unifikaci dvou proměnných k porovnávání jejich stáří. 

Proměnné je potřeba umět ztotožňovat a do skupiny ztotožněných proměnných přiřazovat hodnoty. 
Situace v prologu je však složitějš než v jiných programovacích jazycích, kde v paměti nejprve vznikne 
objekt a kde si pak proměnné drží a kopírují referenci na tento objekt. Potíž je v tom, že v prologu lze 
ztotožňovat i neinstanciované proměnné. 

K řešení používají proměnné 123Prologu tyto položky. 

private Term hodnota; 
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private Promnenna vlastnikHodnoty; 
public Term Hodnota; 
public Promnenna VlastnikHodnoty { get; } 
 
Ze skupiny ztotožněných proměnných je pouze jedna z nich tzv. vlastníkem hodnoty. K určení 
vlastníka hodnoty slouží veřejná vlastnost VlastnikHodnoty. Vlastníkem hodnoty je vždy nejstarší 
ze skupiny ztotožněných proměnných. 

Pokud jsou proměnné ze skupiny ztotožněných proměnných neinstanciované tak musí být hodnota 
vlastníka hodnoty různá od null. VlastnikHodnoty.hodnota != null v opačném případě jsou 
proměnné instanciované na VlastnikHodnoty.hodnota. 

Hodnota položky hodnota proměnných, které nejsou vlastníkem hodnoty, není definována. 

Privátní položka vlastnikHodnoty říká, kde se má hledat hodnota proměnné. Může se stát že 
vlastnikHodnoty bude odkazovat na proměnnou, která také není vlatníkem hodnoty. 

Uvažujme příklad se třemi proměnnými A, B, C, kde A je nestarší a C je nejmladší a následující dotaz B 
= C, A = B. Při unifikaci B = C se u proměnné C se nastaví vlastnikHodnoty na B. Při unifikaci A = 
B se proměnné B nastaví vlastnikHodnoty na A. 

Unifikace 
Pokud jsou proměnné stejně staré, to nastává při unifikaci X=X, tak se unifikace chová jako true. 

V opačném případě se unifikace řídí následující tabulkou. 

Starší proměnná Mladší proměnná Co se děje 

neinstanciovaná neinstanciovaná 

mladsi.vlastnikHodnoty = starsi; 
Při backtrackingu: 
mladsi.vlastnikHodnoty = null; 

neinstanciovaná instanciovaná 

mladsi.vlastnikHodnoty = starsi; 

Hodnota se kopíruje 
Při backtrakování: 
Hodnota starší proměnné zase smaže a 
mladsi.vlastnikHodnoty = null; 

instanciovaná neinstanciovaná 

mladsi.vlastnikHodnoty = starsi; 

Žádná hodnota se nekopíruje a ani nepřesouvá. 
Při backtrakování: 
mladsi.vlastnikHodnoty = null; 

instanciovaná instanciovaná (*) 
(*) Pokud jsou obě proměnné instanciované tak se na jejich hodnoty zavolá metoda 
HodnotyJsouStejne() třídy term. Ta vrací true pokud jsou obě hodnoty typu atomic nebo compound a 
mají stejný funktor nebo pokud jsou obě hodnoty speciální hodnoty se stejnými speciálními 
hodnotamy. To se pozná podle výsledku volání metody SpecialniHodnotyJsouStejne, kterou 
musí implimentovat všichni potomci třídy SpecialniHodnota. 
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Dále je potřeba při unifikaci s(A1,A2,...,AN) = s(B1,B2,...,BN) unifikovat jednotlivé parametry. A1=B1, 
A2=B2,...,AN=BN. 

To se provádí ve smyčce, voláním Call na podotazy, tak jak je to v nedeterministických procedurách 
zvykem. 

Interpretace.Call(new Term(PojmenovaneFunktory.Unifikace, a[i], b[i])); 
yield return null; 
 

Třída Funktor 
public class Funktor 
{ 
 public void SpyingTurnedOn(bool on) 
 public int Compare(Funktor o1, Funktor o2) {} 
 public static List<Funktor> seznamFunktoru; 
 public Predikat Predikat; 
 public string Jmeno { get; } 
 public int Arita { get; } 
 public Term PredicateIndicator { get; } 
 public bool Trasovat { set; get; } 
 public static Funktor Get(string jmeno, int arita);  
 public Funktor(); 
 internal IEnumerator<Nic> Spln(Term term) 
 { 
  return Predikat.Proc(term); 
 } 
} 

Každý term má své jméno a aritu. S obojím se pak velmi často pracuje a zpravidla dohromady. Jména 
termů a jejich arity se porovnávají a kopírují. Bylo by zbytečné, kdyby si každý term tyto údaje držel 
redundantně a kdyby se jména porovnávali jako řetězce a kdyby se arity porovnávali zvlášť. 

Třída Funktor proto umožňuje uchovávat tuto dvojici údajů, aby mohl každý term mít pouze referenci 
na svůj Funktor. Třída Funktor rovněž zajišťuje, že nebudou existovat dva objekty typu funktor se 
stejnými údaji. 

Díky tomu se dají funktory termů velmi snadno porovnávat pouhým porovnáním, zda se reference 
termů na jejich funktory rovnají. 

Pro interní účely 123Prologu jsou potřeba také privátní procedury. Tedy predikáty, které nebude 
možné uživatelsky volat, jako dotaz. Přesto můžou být zcela napsány v prologu a chovat se tedy 
například jako uživatelský predikát. Jediný rozdíl je v tom že hlavy klauzulí musí mít funktor, který 
nikdy nevznikne zadáním jako uživatelského dotazu. 

Proto má třída Funktor ještě další úkol – Reprezentovat anonymní funktory, které nemají žádnou 
lexikální reprezentaci. Nemají žádné jméno a dokonce ani žádnou aritu. 

K vytvoření anonymního funktoru slouží konstruktor bez parametrů. 

public Funktor() 

Třída funktor záměrně neobsahuje veřejný konstruktor pro vytváření pojmenovaných funktorů, aby 
zabránila duplicitám. Místo toho si ve statické položce typu Dictionary pamatuje, všechny funktory, 
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které již byli vytvořeny. K získání funktoru s daným jménem a aritou slouží veřejná statická metoda 
Funktor.Get(string jmeno, int arita). 

Dictionary je v .NETu implemetováno hashováním a tak lze daný funktor získat ze jména velmi rychle. 
To je ale v podstatě potřeba jen v době syntaktické analýzy, protože dále už se pracuje jen s referencí 
na objekt typu Funktor. 

Jak se z toho všeho poskládá prolog? 
123Prolog obsahuje statickou třídu PojmenovaneFunktory. Ta vypadá přiblížně takto: 

static class PojmenovaneFunktory 
{ 
 // Anonymni funktory 

public static Funktor ZacatekDotazu = new Funktor(); 
 public static Funktor ZakazTrasovani = new Funktor(); 

public static Funktor Zavorka = new Funktor(); 
  // Pojmenovane funktory 
 public static Funktor Atom = Funktor.Get("atom", 1); 
 public static Funktor Atom0 = Funktor.Get("atom", 0); 
 public static readonly Funktor AtomLength = unktor.Get("atom_length", 
2); 
 public static Funktor Atomic = Funktor.Get("atomic", 1); 
 public static Funktor Atomic0 = Funktor.Get("atomic", 0); 
 public static Funktor Arg = Funktor.Get("arg", 3); 
 public static Funktor Asserta = Funktor.Get("asserta", 1); 
 public static Funktor Assertz = Funktor.Get("assertz", 1); 

static PojmenovaneFunktory() 
 { 
  Atom.Predikat = VestavenePredikaty.Atom; 
  AtomLength.Predikat = VestavenePredikaty.AtomLength; 
  Atomic.Predikat = VestavenePredikaty.Atomic; 
  Asserta.Predikat = UzivatelskyPredikat.Asserta; 
  Assertz.Predikat = UzivatelskyPredikat.Assertz; Atom.Predikat = 
VestavenePredikaty.Atom; 
  AtomLength.Predikat = VestavenePredikaty.AtomLength; 
  Atomic.Predikat = VestavenePredikaty.Atomic; 
  Asserta.Predikat = UzivatelskyPredikat.Asserta; 
  Assertz.Predikat = UzivatelskyPredikat.Assertz;  

 } 
} 

Rozdíl, je že ve skutčnosti obsahuje více věcí. Na začátku se vytvoří anonymní funktory. Dále se 
vytvoří reference na pojmenované funktory, které se získají metodou Funktor.Get, ta je buď najde 
v tabulce nebo vytvoří. Ve statickém konstruktoru konstruktoru se k funktorům přiřadí predikáty. 
Tedy činnost, kterou budou provádět. Může být dána buď vestavěným predikátem nebo 
uživatelským predikátem. 

Vestavěný predikát je ten, který je naprogramován pomocí nedeterministické procedury. Většinu 
vestavěných predikátů zpřistupňuji přes statickou třídu VestavenePredikaty. 

static partial class VestavenePredikaty 
{ 

public static VestavenyPredikat Atom = new VestavenyPredikat(atom); 
private static IEnumerator<Nic> atom(Term t) 

 { 
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  if (t.parametry[0].Hodnota == null) goto fail; 
  if (t.parametry[0].Hodnota.specialniHodnota == null && 
t.parametry[0].Hodnota.parametry.Length == 0) 
  { Interpretace.Exit(); yield return null; } 
  fail: Interpretace.Fail(); yield return null; 
 } 
} 

Predikáty, které jsou objekty třídy UzivatelskyPredikat, jsou popsány v prologu a poskládány z 
klauzulí, což jsou Termy. 

Ty jsou zkonstruovány pomocí mnohonásobně přetíženého konstruktoru této třídy. Kód, který je 
z takovýchto konstrktorů poskládán by v prologu vypadal například takto: 

top_level :- pozdrav, top_level1. 
top_level1 :- private_repeat, 

catch( 
(private_repeat,top_level2), 
execution_aborted, 
(write('% There is nothing to stop.'),nl,fail) 

). 
Vytvoří se call stack. Na jeho dno se dá zavolání procedury top_level/0. To znamená že se vytvoří 
nový rámec, který inicializuje příslušnou nedeterministickou proceduru. top_level je typu 
UzivatelskyPredikat. Jeho nedeterministickou procedurou je UzivatelskyPredikat.Spln. 

Spustí se hlavní smyčka: 

while (callStack.Peek().proc.MoveNext()) {}; 
Ta dá zavoláním metody MoveNext() slovo nedeterministické proceduře na vrcholu callStacku, tedy 
metodě UzivatelskyPredikat.Spln(). 

Ta začne ve smyčce procházet seznam klauzulí daného uživatelského predikátu. Tedy tento seznam: 

[(top_level :- pozdrav, top_level1)]. 

S každým prvkem seznamu, tedy i s tímto jediným se pokusí provést : 

copy_term(H,(Hlava:-Cil)), Cil 

Kde H = (top_level :- pozdrav, top_level1) 

Při splňování cíle copy_term se interpret několikrát zanoří a vynoří do prologovské rekurze až 
nakonec projde cíl copy_term exitem. 

Dotaz je nyní tohoto tvaru: 

copy_term((top_level :- pozdrav, top_level1), ( top_level:- pozdrav, 
top_level1)), pozdrav, top_level1 

V konjunkci s copy_termem je tedy (pozdrav, top_level1) 

Na call stack se přidá rámec s tímto termem. K němu se přes jeho funktor (,)/2 vyhledá odpovídající 
Predikát, který je typu VestavenyPredikat. To znamená, že má svou vlastní nedeterministickou 
proceduru. 
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Hlavní smyčka do ní vstoupí metodou MoveNext(); a vystoupí z ní na příkazu yield return null; 
Mezitím už ale zavoláním metody Interpretace.Call(..), byl na vrchol zásobníku přidán nový 
rámec, který bude splňovat cíl pozdrav. 

Interpretace se mnohokrát vynoří a zanoří do rekurze. Vzniknou a zaniknou stovky proměnných. Na 
zásobníku nakonec zbyde 14 rámců. Nejvyšší z nich obsahuje proceduru read. Rozbliká se kurzor a 
uživatel může zadávat dotazy. 

Operátor řezu 
Předpokládejme následující program: 

a :- ... 
... 
a :- cil1, cil2, ..., cil(n-1), ciln, ... 
... 
a :- ... 
ciln :- ... 
... 
ciln :- pred_rezem1, ..., pred_rezem(n-1), !, za_rezem1, ... 
... 
ciln :- ... 
Program splňuje dotaz a. Postupně splní cíle cil1 až cil(n-1). Nyní bude splňovat ciln. Až se dostane ke 
klauzuli s operátorem řezu. Splní cíle před řezem. Nyní vstoupí do portem call do prekátu řezu, ten 
okamžitě uspěje a program projde portem exit operátoru řezu a začne splňovat cíle za řezem. 

Vstoupí tedy portem call do následujícího predikátu. Výpočet chvíi běží a pak program projde portem 
fail tohoto predikátu a vstoupí portem redo do predikátu řezu. 

Normální predikáty se zachovají tak, že se pokusí se znovu splnit a pak projdou portem exit nebo v 
případě neúspěchu portem fail. A výpočet by pak vstoupil portem call nebo redo do následujícího 
nebo předchozího cíle. V tom se predikát řezu od ostatních predikátů liší. 

Výpočet v takovéto situaci nepokračuje ani cíli za řezem a ani cíli před řezem, ale způsobí selhání 
celého cíle ciln a zároveň vrátí obsahy všech proměnných do stavu v jakém byli před voláním 
predikátu ciln. 

Výpočet pak pokračuje vstupem do volání predikátu cil(n-1) portem redo. 

Situace na call stacku může v 123 Prologu vypadat například takto: 

[0] a 
[1] cil1, cil2, ..., cil(n-1), ciln, ... 
[2] cil2, ..., cil(n-1), ciln, ... 
[3] ciln, ... 
[4] ciln 
[5] pred_rezem1, ..., pred_rezem(n-1), !, za_rezem1, ... 
[6] ..., pred_rezem(n-1), !, za_rezem1, ... 
[7] pred_rezem(n-1), !, za_rezem1, ... 
[8] !, za_rezem1, ... 
[9] ! 

 
Je tedy potřeba odrolovat call stack až k vrstvě 3, do které program vstoupí portem redo. Před tím je 
ale potřeba ještě vrátit všechny unifikace. To jsou ale v 123Prologu běžné nedeterministické 
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procedury, které přerušili svůj průběh a čekají až bude jejich běh obnoven při průchodu portem redo. 
Pak teprve vrátí unifikaci zpět. K tomuto účelu mají rámce příznak vratitPriRezu, který znamená, že 
při odrolovávání zásobníku nesmí být tento rámec jednoduše smazán, ale že musí být obnovena jeho 
činnost. 

Rámce s unifikací mají tento příznak nastaven na true. Při řezu je jejich činnost obnovena a tak 
mohou vrátit zpět svou činnost. 

A unifikace není jediná nedeterministický procedura nastavující tento příznak. Příznak vratitPriRezu je 
používán i některými pomocnými predikáty top_levelu nebo predikátem setarg, který sice neprovádí 
unifikaci, ale jeho činnost je potřeba při řezu také vrátit. 

Druhou otázkou k vyřešení je, jak hluboko se má call stack odrolovat. Pro některé predikáty je řez 
transparentní např.(,)/2, (;)/2 , (->)/2. Tedy alespoň podle iso prologu by to tak mělo být. [6] 

Jinde je zase řez lokální – u uživatelských predikátů, v negaci (\+)/1 nebo v predikátu call. [6] 

Proto mají rámce ještě druhý příznak rezJeToLokalni. Podle tohoto příznaku se pozná, kam až se má 
zásobník odrolovat. Standartně je nastaven na false. Uživatelské predikáty a call si ho nastavují na 
true. 

Predikát řezu je naprogramován jako běžná nedeterministická procedura, která udělá nejprve 

Interpretace.Exit(); yield return null; 
Po té je kód který obsluhuje návrat přes port redo. Ten odrolovává zásobník až k vrstvě kde je řez 
lokální a mezitím spouští nedeterministické procedury rámců, které mají nastaven příznak 
vratitPriRezu. 

Po té se zavolá. 

Interpretace.Fail(); yield return null; 
Na vrcholu call stacku je už správný rámec a hlavní smyčka do něj vstoupí portem  redo. 

while (callStack.Peek().proc.MoveNext()) {}; 

Predikáty throw a catch 
Predikát catch se volá následovně: 

catch(Cil,OdchytavanaVyjimka,Naprava) 

Pokud Cil nikdy nezavolá throw, tak je toto volání ekvivalentní k call(Cil). 

V případě, že Cil zavolá throw(Vyjimka), tak se Vyjimka pokusí unifikovat s OdchytavanaVyjimka 
nejbližšího nadřazeného volání predikátu catch. V případě, že se unifikace povede zavolá se Naprava. 
V opačném případě se Vyjimka zkouší unifikovat s dalším nadřazeným catch v pořadí. atd. 

Po odchycení výjimky predikátem catch běh programu pokračuje vstoupením přes port redo resp. 
call do předchozího resp. následujícího cíle před resp. za catch/3. 
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V případě, že výjimku neodchytí žádný catch, tak ji zachytí top_level a vypíše příslušné chybové 
hlášení. 

Implementace predikátu catch se skutečně velmi podobá predikátu call. Jediný rozdíl je, že si tento 
predikát do aktuálního rámce poznamená, jakou výjimku odchytává a co se bude dít při nápravě. 

Zbytek práce je ponechán predikátu throw. 

Ten si nejprve okopíruje vyvolanou výjimku predikátem copy_term. Poté odrolovává zásobník 
podobně jako operátor řezu a vrací zpět rámce označené ke vrácení. Rozdíl je v tom, že se predikát 
neřídí příznakem rezJeTuLokalni, ale dívá se zda má rámec nastaven výjimku, kterou odchytává, 
v případě že jo, tak s ní zkouší vyvolanou výjimku unifikovat. Tam kde se to povede se odrolovávání 
zásobníku zastaví. 

Zavolá se call(Naprava) a to je vše. Na zásobníku je správný počet rámců a hlavní smyčka pokračuje 
tam kde má. 

Všechny neodchycené výjimky musí zachytit top_level. To je zajištěno tím, že se dotazy z top_levelu 
volají pomocí catch(Dotaz,_,chybové hlášení). 

Textový debugger 
Textový debugger je ladící nástroj, který v průběhu vyhodnocování vypisuje volání jednotlivých 
predikátů a jakými porty do nich interpretace vstupuje. Ptá se uživatele na ladící příkazy a podle nich 
ovlivňuje běh programu. 

Debugger 123Prologu podporuje tyto příkazy. creep, leap, skip, retry, fail, ancestors, nodebug, spy 
this, nospy this. Jejich popis je v příloze 2. 

Díky vhodnému návrhu, který při každém průchodu interpretace portem volá jednu z metod Call, 
Exit, Redo, Fail lze ladící výpisi umístit do těchto metod. 

K rozlišení zda je debugger v krokovacím režimu nebo ne se používá proměnná typu bool 
Interpretace.trace. Podle této proměnné se debugger rozhoduje, zda se po výpisu ladící informace 
dotázá uživatele na příkaz. 

Creep 
Nastavuje hodnotu proměnné Interpretace.trace na true. To způsobí, že interpretace udělá jen jeden 
krok k dalšímu portu. 

Leap 
Nastaví hodnotu proměnné interpretace.trace na false. To způsobí, že dál běží interpretace bez 
zastavování až do té doby než hodnotu této proměné změní nějaký spypoint. 

Skip 
Každý rámec obsahuje proměnnou typu bool ObnovitDebug. Standartně je nastavena na false. Příkaz 
skip ji nastavuje na true. Každá z metod Exit, Fail, Redo při každém svém zavolání kontrolují, zda je 
tato proměnná nastavena na true. Pokud ano tak zapnou debug režim. 
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Toto by stačilo kontrovat pouze u metod Exit a Fail. V metodě Redo je tento test umístěn z důvodu 
použití v grafickém debuggeru. 

Nastavení této hodnoty, vypnutí debuggeru a následné zapnutí debuggeru při průchodu portem 
rámce, který má nastaven příznak ObnovitDebug má za následek chování, jaké se od příkazu skip 
očekává. 

Retry 
Ukončí volání predikátu failem a poté ho znovu zavolá. 

Kde je podrobná dokumentace 
Podrobná dokumentace vegenerovaná doxygenem je přiložena na doprovodném CD, kde ja každá 
veřejná položka každé veřejné třídy stručně popsána. 

Grafický debugger 
Funkce a ovládání grafického debuggeru jsou popsány v příloze č.2. 

Při implementaci grafického debuggeru je potřeba vyřešit následující problémy: 

1. Jak implementovat predikát read v GUI. 
2. Oddělit vyhodnocování dotazů 123Prologu od komunikace s uživatelem, která může být 

realizována různými frontendy. 
3. Jak rozdělit aplikaci do dvou vláken, tak aby vyhodnocování běželo v jednom vlákně a okno 

v druhém vlákně odpovídalo na reakce uživatele 
4. Jak realizovat zastavování a pozastavování dotazů a jak vlákna vhodně synchronizovat 

s ohledem na činnosti, které uživatel může v grafickém debuggeru dělat mezitím, co běží 
vyhodnocování 

Implementace predikátu read a komponenta s konzolí 
První problém, jak implementovat read, je nenápadný ale zásadní. V konzolové aplikaci se zavolá 
Console.ReadLine() uživatel zadá řádek a kód interpretu pokračuje příkazem, který za ReadLine 
následuje(). Něco takového by predikát read mohl snadno používat. Při návrhu GUI se ale postupuje 
opačně, někde je komponenta, v které bliká kurzor, a když něco přečte tak vyvolá událostní 
proceduru, v které se může vyskytovat nějaký kód. Tyto dvě činnosti je potřeba skloubit dohromady a 
to nejlépe tak, aby se skrylo standartní chování GUI aplikací, tak aby se nemuselo pracovat s událostí, 
ale aby se mohlo pracovat s jednou metodou typu ReadLine, která pustí ke slovu GUI, po přečtení 
GUI řekne, aby zatím nic nečetlo a přečtenou hodnotu, kdyby ReadLine mohl vrátit jako svou 
návratovou hodnotu. 

Pro tento účel jsem vytvořil ovládací prvek, který se takto doopravdy chová. 

public partial class KomponentaSKonzoli : UserControl, IConsole.IConsole 
{ 

public delegate void DefiniceProgramu(); 
public event EventHandler LineRead; 
public event EventHandler Reading;  
public void WriteLine(); 
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public void WriteLine(object o);  
public void Write(object o);  
public void WriteLine(string s)  
public void WriteLine(string s);  
public void Write(string s);  
public void WriteLine(string s, params object[] args);  
public void Write(string s, params object[] args);  
public string ReadLine();public string ReadKey(); 
public DefiniceProgramu Program; public void SmazHistorii(); 
public event EventHandler ProgramEnded; public void Start() 
public void Interupt(object reason) 
public void Start() 

} 

Komponenta v sobě obsahuje textbox a umí tedy všechno co textbox. Navíc se ale dokáže chovat, tak 
jak by se očekávalo od konzole, lze do ní vypisovat metodou Write, která je přetížená mnoha 
možnými způsoby a obsahuje i metodu ReadLine(), která z této konzole umí číst. 

No a jak bude metoda ReadLine implementována? Kde poběží kód, který tuto metodu zavolá? A jak 
to že počká než v GUI nastane nějaká událost a pak podle ní tato metoda vrátí něco jako svou 
návratovou hodnotu? Program poběží v druhém vlákně. 

Metoda ReadLine() bude tedy volána z druhého vlákna a v jejím kódu bude mimo jiné, že volající 
vlákno uspí. Mezitím, komponenta s konzolí vyvolá událostní proceduru oznamující, že byla přečtená 
nějaká hodnota, hodnotu uloží, probudí uspané vlákno, které se nyní nachází v metodě read, ta si 
přečte uloženou přečtenou hodnotu a vrátí ji jako svojí návratovou hodnotu. 

Vlákno vyhodnocující Kód, který komponentu používá si komponenta vytváří sama. Jen se jí do 
veřejné vlastnosti Program uloží delegát na entry point. 

Když kód doběhne do konce, je vyvolána událost ProgramEnded. 

Tato komponenata realizující konzoli není nijak svázána s prologem a je všeobecně použitelná i 
v jiných aplikacích. Je přeložená do knihovny KomponentaSKonzoli.dll. 

Jeden prolog, dva frontendy a použití 123Prologu z jiných aplikací pro .NET 
Bylo by hezké mít samotnou interpretaci a všechny třídy realizující nedeterminismus a prolog v jedné 
knihovně. Frontendy komunikující s uživatelem by byli spustitelné sobory, s co nejmenším množstvím 
kódu, který připraví vstup pro knihovnu s interpretací a odpověď pak formuluje uživateli. Mezi těmito 
komponentami je potřeba navrhnout vhodné rozhraní. 

V 123Prologu jsem se rozhodl pro nejsnažší možnou variantu. Frontend komunikuje s backendem 
textově a předává backendu termy v jejich textové reprezentaci. Backend se sám postará o 
syntaktickou analýzu a jen řekne frontendu jaký text chce poslat na výstup. 

Frontend musí splňovat rozhraní IConsole: 

public interface IConsole 
{ 
 string ReadLine(); 
 string ReadKey(); 
 void WriteLine(string s); 
 void WriteLine(); 
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 void WriteLine(object o); 
 void WriteLine(string format, params object[] args); 
 void Write(string s); 
 void Write(object o); 
 void Write(string format, params object[] args); 
 object Tag { get; } 
} 

Komponenta s konzolí je již navržena, tak aby toto rozhraní splňovala. Pro konzole z konzolových 
aplikací jsem vytvořil třídu, která volá statické metody třídy Console, určené pro konzolové aplikace. 

Backend zveřejňuje vybrané třídy, pro tvorbu Termů a dotazů, třídu Interpretace a metodu: 

public static void HlavniSmycka(Term term) 

Tu frontendy 123Prologu pro konzolovou a windowsovou aplikaci volají s parametrem „top_level“. 
Backend je přeložen jako knihovny 123Prolog4.dll a lze ho používat i jiným způsobem zavoláním 
metody HlavniSmycka s jiným paramtrem. Takto lze používat 123Prolog z jiných programů pro .NET. 

Synchronizace vláken 
Mezitím, co se v jednom vlákně vyhodnocuje dotaz, v druhém vlákně běží okno, které ovládá uživatel. 
V tomto okně může nastavovat na predikáty spypointy, prohlížet si call stack, odexitované rámce. 
Může z tohoto vlákna zavolat některý z příkazů z grafického debuggeru. Druhé vlákno je v tu dobu na 
nedefinovaném místě a mohlo by používat stejné proměnné. Je tedy nutné použít synchronizační 
primitiva. 

123Prolog vše řeší synchronizačním primitivem monitor a zamikáním jednoho objektu – 
Interpretace.locker. Ve chvíli kdy do monitoru vstoupí vlákno s interpretací nesmí grafický debugger 
dělat v podstatě skoro nic. Naopak ve chvíli, kdy něco provádí grafický debugger, tak nesmí běžet 
vyhodnocování. Dále je potřeba, aby byl zámek Monitor pravidelně uvolňován. 

To 123Prolog řeší, tak že ho uvolňuje při každém průchodu portem, tedy v hlavní smyčce: 

while (callStack.Peek().proc.MoveNext()) 
{ 
 Monitor.Exit(locker); 
 Monitor.Enter(locker); 
}; 

Zastavování a pozastavování dotazů 
Grafický debugger obsahuje tlačítka stop a pause, které lze kdykoli stisknout. V tuto chvíli může 
vlákno s programem běžet anebo může být pozastaveno. Na oba dva případy by program měl umět 
zareagovat,  vyhodnocování zastavit resp. pozastavit anebo alespoň vypsat hlášku s důvodem proč to 
nejde. 

Ve chvíli, kdy je vyhodnocovací vlákno uspané je druhé vlákno v režimu čtení. První vlákno je tedy 
uspané v metodě ReadKey() nebo ReadLine() v takovémto případě se uspané vlákno probudí a v něm 
se vyvolá ThreadAbortException(), tedy snadartní výjimka .NETu. 

Druhý případ je případ, kdy vyhodnocovací vlákno běželo. Z principu, jak jsou vlákna synchronizována 
bude událost kliknutí na tlačítko Stop resp. Pause obsloužena v době, kdy bude hlavní smyčka někde 
mezi příkazy Monitor.Exit(locker); Monitor.Enter(locker); 
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Celá hlavní smyčka je tedy umístěna v try blocku odchytávajícím ThreadAbortException. K tomuto try 
blocku patří catch block,do kterého se vlákno dostane ve všech případech i když program zrovna četl 
uživatelský vstup i když program zrovna prováděl kód a byl v naprosto libovolném místě. 

V tuto chvíli se rozliší, zda uživatel klikl na stop nebo pause. V případě,že klik na stop, tak se na vrchol 
zásobník přidá volání predikátu throw(execution_aborted) a obnoví se hlavní smyčka. V případě, že 
klikl na pause, tak se zapne debug režim a krokování a také se obnoví hlavní smyčka. 

Závěr 
Možnost procházení call stacku a odexitovaných rámců se mi při ladění ukázala jako velmi užitečná. 
Především se mi jako velmi užitečné potvrdilo, že je šikovné vidět celý call stack vždy s aktuálními 
obsahy proměnných. Pomohlo mi to odhlat obtížné chyby, kde se ovlivňovali dvě věci, které se 
vzájemně ovlivňovali, přestože spolu neměli souviset. 

Za nedostatečně propracované považuji vypisování neinstanciovaných proměnných. To vypisuje 
dvěma různými způsoby. Predikát write nerozlišuje, která proměnná je která a oba termy s(A,A), 
s(A,B) vypíše jako s(_,_). Při ladění by ale mohla být užitečná informace o tom, která proměnná je 
která, respektive, s kterou je ztotožněná. Proto výpis call stacku vypisuje proměnné pojmenovává 
jmény ve tvaru podtžítko a datum narození nejmladší ze skupiny ztotožněných proměnných. Na tom 
není hezké, že z principu unikátního přiřazování dat proměnným, které vznikají i třeba pro nějaké 
pomocné účely a pak zase zanikají, mohou být tato čísla velmi vysoká a to ladění znepřehledňuje. 

Za správné řešení bych považoval jednotný systém pro výpis obojího s lepším pojmenováváním 
proměnných. Jména by nemusela být unikátní po dobu běhu celého interpretu, ale stačilo by kdyby 
se proměnné pojmenovávali unikátně například jen v rámci jednoho dotazu. Rovněž by bylo vhodné 
nečíslovat proměnné, které zvnikli a zase zanikli pro nějaké pomocné účely. (Například v predikátu 
copy_term, který se používá při unifikaci hlav klauzulí jich vzniká hodně.) 

Dále by bylo možné znovu používat čísla proměnných, které zanikli. Proměnné zanikají přesně 
v opačném pořadí, v jakém vznikají, takže to dává i dobrý smysl. Kdyby byl 123Prolog naprogramován 
v nějakém o něco nižším programovacím jazyce, tak by proměnné jistě měli vlastní zásobník a čislo 
proměnné by byla pozice na tomto zásobníku. Jelikož ale používám c#, tak jsem si dovolil nechat 
proměnné na haldě a staré proměnné najde zničí garbage collector. Takže 123Prolog si neudržuje 
pořádek v tom, které proměnné jsou potřeba a které už zanikli. 

123Prologu chybí determinismus a nemá optimalizaci pravé rekurze. To je velký nedostatek pro 
praktické použití. Při rekurzení se se budou držet všechny parametry v paměti, dokud se 
vyhodnocování z rekurze nevynoří zpět. Při implementaci smyčky pravou rekurzí bude mít smyčka 
paměťovou náročnost úměrnou počtu iterací. Problematické bude například prohledávání do šířky. 
Program potřebuje postupovat dál a dál, zanořuje se do rekurze při zpracování konce fronty. Údaje ze 
začátku fronty, které už nejsou potřeba, ale nikdy nebudou uvolněny z pamět, dokud prohledávání 
neskončí. 

Optimalizaci pravé rekurze by bylo možné dodělat, pokud by 123Prolog uměl determinismus. 
K implementaci determinismu by bylo potřeba si v každém rámci pamatovat, zda proběhl 
deterministicky nebo ne. (Pokud neproběhl deterministicky tak je to tzv. choice point.) Tuto 
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informaci by do rámců mohla zapisovat metoda exit, která by měla parametr navíc, který by říkal, zda 
exit vytváří nebo nevytváří choice point. K takovéto změně by bylo potřeba provést úpravy ve všech 
místech, kde interpretace prochází tímto portem. 

Dále by mohl mít debugger více funkcí. Velmi užitečná by bylo vracení se v čase. Už teď textový 
debugger obsahuje příkaz retry, který lze použít na aktuální cíl. Komponenta pro call stack a 
procházení odexitovaných rámců by mohla umožňovat vrátit se takto na libovolné místo. Toto 
vracení by se mohlo mít 3 různé varianty: 1. Vrácení se v čase a vstup do cíle portem call. 2. Vrácení 
se v čase a vstup do cíle portem redo. 3. Vrácení se v čase a fail daného cíle. 

Pokud by 123Prolog také umožňoval modifikaci za běhu vzniklých datových struktur a obsahů 
proměnných, tak by kombinace těchto dvou funkcí byla velmi silným nástrojem, který by umožňoval 
chyby nejen snadno detekovat, ale i se z nich za běhu programu zotavovat. 

Co se mi na 123Prologu líbí je, že jak snadné je použít ho z jiné aplikace pro .NET, stačí přidat do 
referencí knihovnu 123Prolog dll a zavolat 
Interpretace.HlavniSmycka(CilKteryChciZMehoProgramuSplnit). 

Také by 123Prolog mohl mít větší sadu vestavěných predikátů. Ty se k němu ale dají snadno dodělat 
například formou knihovny. Stačí jen napsat vhodné nedeterministické procedury, které se dají jako 
parametr konstruktoru třídy VestavenyPredikat. 

Na to až budu 123Prolog používat z dalších mých aplikací se těším. 
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 Příloha číslo 1 – instalace programu 
Obsah 
Minimální konfigurace ...................................................................................................................... 30 

Instalace programu ........................................................................................................................... 30 

Instalace s použitím služby Windows Installer Service ................................................................... 30 

Instalace bez použití instalátoru .................................................................................................... 34 

 

Minimální konfigurace 
Doporučená minimální konfigurace počítače je: 

Windows 2000 

256MB RAM 

900MHz procesor. 

.NET Framework 2.0 

Tato doporučená minimální konfigurace je minimální, na které byl 123 testován, je možné, že bude 
fungovat i na starších počítačích. 

Instalace programu 
CD přiložené k této bakalářské práci obsahuje 2 soubory: 

123Prolog_Setup.msi 

123Prolog.zip 

Instalace s použitím služby Windows Installer Service 
K instalaci programu pod MS Windows lze použít službu Windows Installer Service a spustit instalátor 
123Prolog_Setup.msi 

Instalátor sám nabídne k doinstalování aktuální verzi .NET Frameworku. 
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Instalace vypadá klasicky, tak jak ji uživatelé Windows znají. 

 

Vybere se cesta instalace, lze se dívat kolik místa na disku bude potřeba. 
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Stačí párkrát kliknout na Next a instalace je hotova. 
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Instalátor vytvořil v nabídce start složku 123Prolog a v ní dva zástupce: 

123Prolog – Consolo applocation 
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123Prolog with graphical debugger 

Program lze odinstalovat klasickým způsobem. 

Instalace bez použití instalátoru 
Program lze zprovoznit také bez použití instalátoru. Přímým rozbalením archivu 123Prolog.zip. 

Program si svá persistentní data a nastavení (pozice jednotlivých oken) ukládá do složky Application 
Data přihlášeného uživatele. 

K správnému běhu aplikace je potřeba mít nainstalovaný .NET Framework verze alespoň 2.0 nebo 
vyšší. Také lze použít nějakou jinou implementaci .NET runtimu, například mono. Tím lze zprovoznit 
123Prolog na libovolném operačním systému, na kterém může mono běžet. Tedy i na počítačích s 
operačními systémy Linux, FreeBSD, UNIX, Mac OS X nebo Solaris.[7] 

Pak je ale třeba očekávat drobné odlišnosti. Konzolová verze 123Prologu byla testována na Linuxu, 
kde běžela v pořádku stejně jako na Windows, ale některých místech se objevovala přebytečná 
odřádkování. Ke zprovoznění GUI s grafickým debuggerem jsou potřeba WinForms. Ty se dají do 
mona doplnit stažením balíčků mono-winforms*. To však nebylo důkladně otestáváno a doporučuji 
tedy používat kombinaci Windows a .NET Framework. 
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 Příloha číslo 2 – uživatelská příručka 
Obsah 
První spuštění ................................................................................................................................... 35 

Interaktivní smyčka ........................................................................................................................... 37 

Vestavěné predikáty ......................................................................................................................... 37 

Disjunkce (;)/2, Konjunkce (,)/2 If Then (->)/2 ................................................................................ 37 

Unifikace (=)/2 .............................................................................................................................. 38 

‘.’/2, []/0 ....................................................................................................................................... 38 

Neunifikovatelné (\=)/2 ................................................................................................................. 38 

Operátor řezu !/0 .......................................................................................................................... 38 

(>)/2, (<)/2, (>=)/2 (=<)/2, (=:=)/2, (=\=)/2 ..................................................................................... 38 

atom/1.......................................................................................................................................... 38 

Textový debugger ............................................................................................................................. 42 

Grafický debugger ............................................................................................................................. 43 

 

První spuštění 
V případě, že byl program nainstalován klasicky, lze ho spustit z nabídky start. K dispozici sou dvě 
možnosti. 

123Prolog – Console application 

123Prolog  with graphical debugger 

První možnost spustí 123Prolog jako klasickou konzolovou aplikaci. 

Při prvním použití druhé varianty může aplikace vypadat například takto: 
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Šedý prostor na hoře je pro přidání oken debuggeru. Ty lze vybrat z nabídky view. 
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Jednotlivá okna lze libovolně rozmístit a automaticky se připínají, tak jako je to známé například 
z Visual Studia. Při zavírání programu se jednotlivé pozice oken uloží a při dalším zapnutí se již 
rozmístí, tak jak si je uživatel nastavil. 

Interaktivní smyčka 
Dále se při spuštění spustí vestavěný predikát top_level/0, který vypíše uvítání a prompt: 

123Prolog 
By Robert Brunetto 
?- 
top_level/0 splňuje dotazy, které uživatel zadává.  

Lze ho ukončit zavoláním vestavěného predikátu halt/0. 

Obě varianty aplikace i konzolovou i windowsovou lze spustit z příkazové řádky se zadáním 
parametru --init-goal Dotaz Tento dotaz se splní před vstupem do top_levelu. 

Vestavěné predikáty 

Disjunkce (;)/2, Konjunkce (,)/2 If Then (->)/2 
Standartní predikáty se standartním chováním. 

Vovolávané výjimky: instantiation_error 
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Kompatibilita: ISO prolog 

Unifikace (=)/2 
Standartní predikát se standartním chováním. 

Kompatibilita: ISO prolog 

 ‘.’/2, []/0 
Jsou definovány takto: 

[]. 
[H|T] :- consult(H), T. 

Kompatibilita: Chová se stejně jako např. v SWI prologu. 

Neunifikovatelné (\=)/2 
Je definován takto: 

A \= A :- !,fail. 
_ \= _. 

Kompatibilita: ISO prolog 

Operátor řezu !/0 
Standartní predikát s malinko nestandartní implementací zajišťující standartní chování. 

Standartně operátor řezu maže choice pointy až po predikát který ho aktivoval. Jelikož 123Prolog 
nemá nedeterminismus, tak si ani žádné choce pointy nepoznamenává a choice point je tedy 
jednoduše všude u každého volání predikátu a choice pointy nelze smazat. 

Řez okamžitě uspěje a až při návratu přes port redo zajistí standartní chování a to tak, že choice 
pointy přeskočí a vrátí interpretaci do stavu v jakém by byla kdyby predikát řezu fungoval standartně. 

(>)/2, (<)/2, (>=)/2 (=<)/2, (=:=)/2, (=\=)/2 
Aritmetická porovnání. Stanartní predikáty s nestandartním chováním. Rozdíl je v tom, že porovnávat 
lze jen celá čísla a 123Prolog obsahuje jen celočíselnou aritmetiku. 

Vovolávané výjimky: instantiation_error 

type_error(evaluable, _) 

Standartní predikát se skoro standartním chováním. Rozdíl je v tom, že nedokáže rozpoznat reálné 
číslo. Které v 123Prologu není term ale syntaktická chyba. 

atom/1, atomic/1, nonvar/1, var/1, integer/1, compound/1 
Standartní predikát se standartním nebo skoro chováním. Reálná čísla nejsou považována za atomy 
ale za syntaktickou chybu. 

atom_length/2 
atom_length(Atom, Length) uspěje právě když je Length délkou atomu Atom 
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Vyvolávané výjimky: 

1. Atom je proměnná -- instantiation_error 
2. Atom není ani proměnná ani atom -- type_error(atom, Atom) 
3. Length není ani promněnná ani integer -- type_error(integer, Length) 
4. Length je integer menší než nula -- domain_error(not_less_than_zero, Length) 

Kompatibilita: ISO prolog 

arg/3 
arg(N,Term, Arg) uspěje pokud se podaří unifikovat N-tý argument složeného termu Term s Arg. 

Vyvolávané výjimky: 

1. N je proměnná -- instantiation_error 
2. Term je proměnná -- instantiation_error 
3. N není proměnná a ani číslo -- type_error(integer, N) 
4. Term není proměnná a ani složený term -- type_error(compound, Term) 
5. N je číslo, N < 0 -- domain_error(not_less_than_zero, N) 

Kompatibilita: ISO prolog 

asserta/1, assertz/1 
asserta(Klauzule) resp. assertz(Klauzule) 

Přidávají klauzuli Klauzule na začátek resp. na konec seznamu klauzulí daného uživatelského 
predikátu. Pokud predikát ještě neexistuje je vytvořen. 

Vyvolávané výjimky: 

1. Klauzule je promenná – instantiation_error 
2. Klauzule není callable – type_error(callable, Klauzule) 
3. Klauzule patří vestavěnému predikátu – permission_error(modify, static_procedure, 

PredicateIndicator) 

Toto chování se od standartního liší tím, že 123Prolog nerozlišuje dynamické predikáty. 

call/1 
Chová se standartně. Řez v argumentu je lokální, ale nevyvolává standartní výjimky. 

callable/1 
Uspěje pokud je argument atom nebo složený term. 

Kompatibilita: SWI prolog, GNU prolog 

catch/3 
Standartní predikát se standartním chováním. 

Kompatibilita: ISO prolog 
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consult/1 
Slouží k nahrání seznamu faktů ze souboru. Pozor, chování je poněkud jiné než běžné. 

Aby nedocházelo k potížím při opakovaném naconsultování jednoho souboru je zajištěno tím, že se 
nejprve z databáze vymažou všechny s funktory predikátů, které budou konzultovány. Nejsou 
vyvolávány žádné výjimky při předefinování predikátu. V souboru je povoleno mít definované 
predikáty, jejichž klauzule jsou v souboru za sebou a žádná výjimka při tom není vyvolána. 

Vyvolávané výjimky: 

1. Parametr je proměnná – instantiation_error 
2. Parametr není proměnná ani atom – type_error(atom,Parametr) 
3. Složka se souborem nebyla nalezena –domain_error(os_path,Parametr) 
4. Soubor neexistuje, nebo jiná chyba operačního systému při otevírání souboru – 

existence_error(source_sink, Parametr) 

copy_term/2 
Standartní predikát se standartním chováním. 

Kompatibilita: ISO prolog 

debug/0 
Zapne debug režim. 

debugging/0 
Vypíše seznam predikátů, na kterých je nastaveno špehování, a zda je zapnut debug režim. 

fail/0 
Standartní predikát se standartním chováním. 

Kompatibilita: ISO prolog 

functor/3 
Standartní predikát se standartním chováním. 

Kompatibilita: ISO prolog 

halt/0 
Standartní predikát se standartním chováním. 

Kompatibilita: ISO prolog 

ignore/1 
Pokusí se splnit cíl a uspěje bez ohledu na to zda se to povedlo nebo ne. 

Kompatibilita: SWI prolog 

is/2 
Standrartní význam. Funguje pouze s celočíselnou aritmetikou. 
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nl/0 
Odřádkuje 

nodebug/0 
Vypne debug režim. 

nospyall/0 
Vymaže všechny spypointy 

notrace/0 
Vypne trace režim. Krokování se bude spouštět až od prvního spypointu. 

read/1 
Standartní predikát se skoro standartním chováním. Nevyvolává předepsané výjimky a nečte reálná 
čísla. 

repeat/0 
Standartní predikát se standartním chováním. 

Kompatibilita: ISO prolog 

setarg/3 
setarg(N,Term,Hodnota) 

Destruktivně přiřadí do N-tého argumentu složeného Termu term Hodnotu. 

Kompatibilita: SWI prolog 

spy/1, nospy/1 
Nastaví na predikát spypoint nebo ho z něj vymaže. Parametrem může být predicate-indicator, pouze 
jméno predikátu bez určení arity, nebo seznam obojího. 

Predikát spy je definován takto: 

spy([]) :- !. 
spy([H|T]) :- !, ignore(spy(H)), spy(T). 
spy(X) :- atom(X), !, ignore(spy1(X/0)), ignore(spy1(X/1)), 
ignore(spy1(X/2)), ignore(spy1(X/3)), ignore(spy1(X/4)), ignore(spy1(X/5)), 
ignore(spy1(X/6)), ignore(spy1(X/7)), ignore(spy1(X/8)), ignore(spy1(X/9)), 
ignore(spy1(X/10)). 
spy(A/B) :- !, spy1(A/B). 
spy(X) :- throw(type_error(predicate_indicator,X)). 

Kde spy1 je privátní vestavěný predikát nastavující spypoint, ale jako parametr může mít pouze 
predicate indicator. 

Pokud se zavolá privátní spy1(Jmeno/Arita) a predikát Jmeno/Arita neexistuje, tak tento cíl skončí 
selháním. 
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Důsledkem toho je, že i spy(Jmeno/Arita) skončí právě když predikát Jmeno/Arita existuje. Volání 
spy(Atom), kde Atom je atom existenci vestavěného predikátu s daným názvem nevyžaduje a uspěje 
vždy. 

spy(Seznam), kde Seznam je seznam vždy uspěje. 

nospy/1 se chová analogicky. 

throw/1 
Standartní predikát se standartním chováním. 

Kompatibilita: ISO prolog 

trace/1 

true/0 
Standartní predikát se standartním chováním. 

Kompatibilita: ISO prolog 

write/1 

Textový debugger 
123Prolog obsahuje klasický textový debugger, který se ovládá podobně jako je v jiných 
implementacích prologu běžné. 

Debugger se zapne zavoláním predikátu debug/0 a vypne se predikátem nodebug/0. 

Malinko překvapivé může být, že tyto procedury účinkují až od dalšího dotazu. Nelze tedy zapínat ani 
vypínat debug režim za běhu programu. A toto není povoleno: 

debug, dotaz_ktery_chci_ladit, nodebug. 

Stejně se chovají i predikáty trace/0 resp. notrace/0. S tím rozdílem že kromě debuggeru také zapínají 
resp. vypínají trace režim. 

Predikáty spy/1, nospy/1 a nospyall/0 lze na predikáty nastavit spypointy nebo z nich spypoint 
smazat. 

V režimu trace se krokování zastaví na prvním průchodu programem přes libovolný port. V případě, 
že trace není zapnutý, se krokování zastaví při průchodu bránou libovolného predikátu, na kterém je 
nastaven spypoint. 

Příkazy debuggeru 

c,enter creep 
Jeden krok. Pohyb k následujícímu portu. 

l leap 
Pokračuje v interpretaci. Zastaví se na následujícím spypointu. 
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s skip 
Přeskočí vyhodnocování současného cíle. 

r retry 
Restartuje volání současného cíle. Toho se dosáhne  

f fail 
Okamžité selhání současného cíle. 

g ancestors 
Vypíše předchůdce současného cíle. 

n nodebug 
Vypne debug režim. 

+ spy this 
Nastaví spypoint na současný cíl 

- nospy this 
Smaže spypoint ze současného cíle 

h show help 
Zobrazí seznam příkazů textového debuggeru. 

@ execute goal 
Zeptá se uživatele na cíl, který potom splní. 

Grafický debugger 

Databáze faktů 
Grafický debugger se skládá ze dvou MDI oken. První z nich zobrazuje databázi faktů. 

 

V tomto okně lze na predikáty nastavovat spypointy. 
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Lze také provádět úpravy databáze faktů a predikáty vymazávat. 

 

Dále je možné měnit pořadí klauzulí v predikátu: 
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Šipky se chovají tak jak by se dalo očekávat. Šipka nahoru posouvá klauzuli nahoru, šipka dolů 
posouvá klauzuli dolů. Jen je potřeba pro správné zobrazení znovu expandovat uzel s predikátem. 

Dále je možné klauzule z databáze vymazávat: 

 

Okno s databází faktů se samo neobnovuje a tak je potřeba pro prohlížení aktuálních dat, po každém 
naconsultování souboru nebo po dynamických úpravách databáze faktů stisknout tlačítko refresh. 
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Call stack 
Nejdůležitější funkcí debuggeru je okno pro procházení call stacku a odexitovaných cílů. Vysvětlím a 
předvedu ji na dotazu perm([a,b,c],X). 

Následující obrázek ukazuje situaci, kdy interpret našel řešení X = [c,a,b], uživatel stiskl středník, 
spustil backtraking a nechal ho doběhnout k redo perm([],[]).  

 

Z obrázku lze vyčíst: 

Top level volal dotaz perm([a,b,c],X), který je nyní po dosazení aktuálních hodnot proměnných ve 
tvaru perm([a,b,c],[c,a,b]). 
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Ten pro své splnění zkouší splnit konjunkci odeber([a,b,c],c,[a,b]), perm([a,b],[a,b]). 

Ta ke svému splnění musí (mimo jiné) splnit perm([a,b],[a,b]). atd. 

V okně callStack se bez použití expanze jednotlivých uzlů zobrazí call stack. K tomu, co se skrývá za 
slovi mimo jiné, k cílům, které vrstva call stacku už dříve splnila se lze dostat kliknutím na plus. U 
každého odexitovaného cíle lze opět klikat na plus a dívat se jaké další cíle pro své potřeby splnil. 

 

V případě, že cíl, zatím pro své potřeby nesplnil, žádné jiné cíle a uživatel přesto klikne na plus, tak 
toto plus zmizí. 

 

Tlačítko v menu s obrázkem hor slouží k navrácení okna do stavu, kdy se zobrazuje pouze call stack a 
k zavření všech rozexpandovaných větví. Při použití tohoto tlačítka a znovu rozexpandování větví 
zobrazovaného stromu lze vrátit plus na původní místo. 
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Přímo během prohlížení call stacku lze na predikáty umísťovat spypointy. 

 

Grafický debugger 123Prologu přichází s novou funkcí „debug this“. 
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Ta dočasně vypne debugger a zapne ho až ve chvíli, kdy program projde nějakým portem zvoleného 
cíle. 

Další možností je immediate fail. 

 

To způsobí, jak by se podle názvu dalo očekávat, že cíl okamžitě skončí neúspěchem. 

Zastavování a pozastavování programu 
Těmito funkcemi lze například použít k řešení situací, kdy se interpretace zacyklí. 
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Tlačítko stop se pokusí program zastavit. Na prvním průchodu interpretace nějakým portem vyvolá 
výjimku execution_aborted. To program v běžných situacích zastaví. 

 

Uživatel může toto chování ovlivnit odchycením této výjimky, při odchycení může provést nějaké 
akce a pak například vyvolat další výjimku. 

 

Funkce pause nevyvolává žádnou výjimku, ale spouští debugger: 
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To je velmi výhodné použít pokud se program někde zacyklí a uživatel potřebuje zjistit, kde. K tomu 
může využívat procházení call stacku. 

Refreshování 
Okno s konzolí po dobu dotazu není enabled, není do něj možné psát, z principielních důvodů. Toto 
okno ani nezobrazuje obsah, který dotaz vypisuje na výstup. Ten se vypíše až najednou, až ve chvíli, 
kdy bude program čekat na reakci od uživatele. (Je jedno jestli v debuggeru, v predikátu read, nebo 
při splnění dotazu. Okno s konzolí se vždy zaktualizuje těsně před tím.) 

Rovněž okno s call stackem a s odexitovanými rámci se vždy aktualizuje ve chvíli, kdy interpretace 
interaguje s uživatelem, toto okno je však po dobu vyhodnocování dotazu enabled a umožňuje 
uživateli u složitějších časověji náročnějších dotazů si prohlížet call stack. Toto okno je možné kdykoli, 
bez nutnosti pozastavit vyhodnocování, aktualizovat tlačítkem refresh. Dokonce je možné jednotlivé 
vrstvy call stacku expandovat a dívat se na odexitované cíle, které se už zobrazí s aktuálními 
hodnotami proměnných, v době kdy uživatel kliknul na plus. Proto má za běhu programu smysl 
expandovat jen vyšší vrstvy call stacku, které se neodbacktrakují dřív než je uživatel expanduje. 
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