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1 Elements del CommonLisp

En aquest capítol introduirem tres conceptes de programació funcional,
sobre el llenguatge LISP, que estenen els continguts del primer llibre
d'aquesta col.lecció [SESA94] i que resulten necessaris per a la
comprensió de les tècniques que s'expliquen al llarg del llibre. La seva
descripció és el més compacta possible. El lector interessat pot referir-se a
[WINS89] o bé a [NORV92].

1.1 Funcions de segon ordre

Les funcions LISP es poden crear i cridar, però també es poden manipular
com qualsevol altre tipus d'objecte. La programació de segon ordre
consisteix a considerar les funcions com a arguments d'altres funcions. Un
dels exemples més simples de programació de segon ordre és la forma
especial mapcar. Veiem-ne un exemple utilitzant aquesta forma

(mapcar #'list '(1 2 3)) ==> ((1) (2) (3))

La forma mapcar rep una funció com a primer argument i l'aplica als
successius car del segon argument. En aquest exemple veiem com les
funcions poden ser passades com a arguments d'altres funcions (#'list, a
l'exemple). Això es pot fer amb les funcions predefinides o bé amb les
definides per l'usuari.

(defun cubic (x) (* x x x))

(mapcar #'cubic '(1 2 3)) ==> (1 8 27)
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Dues formes especials molt utilitzades en la programació de segon ordre
són funcall i apply. La forma especial funcall interpreta el seu
primer argument com una funció i l'aplica sobre la resta d'arguments.

(funcall #'+ 2 3) ==> 5

És similar a la forma apply excepte, que no llista els arguments de la
funció argument.

(apply #'+ '(2 3)) ==> 5

Un altre component important en la programació de segon ordre és la
possibilitat de definir funcions sense nom a partir de manipulacions sobre
dades. Això és possible amb la sintaxi especial Lambda. La notació prové
de Russell, que utilitzava la sintaxi següent per definir funcions
  ̂x(x + x). Posteriorment Church (1941) treu el barret al costat
^x(x + x), que ràpidament esdevé Λx(x + x) i λx(x + x).
Finalment McCarthy (1958) en la primera implementació del LISP
introdueix la sintaxi (lambda (x) (x + x)). En general una
expressió lambda té la sintaxi (lambda (paràmetres) cos). Les
expressions lambda són funcions sense nom i es poden utilitzar, de la
mateixa manera que les funcions amb nom, com a primers arguments d'una
crida:

((lambda (x) (+ x x)) 4) ==> 8

Si en canvi es volen utilitzar en una posició diferent s'ha d'emprar la sintaxi
especial #', com ja hem vist anteriorment en el cas de #'list, o bé la
forma especial equivalent function.

(funcall #'(lambda (x) (+ x x)) 4) ==> 8

(funcall (function (lambda (x) (+ x x))) 4) ==> 8

La utilitat de definir funcions sense nom és, per un costat, evitar la
confusió innecessària a l'hora de llegir un codi amb un nombre excessiu de
funcions i, per altre, i molt més important, la possibilitat de definir
funcions en temps d'execució, la qual cosa no és possible en la majoria de
llenguatges. Aquestes funcions creades en temps d'execució es denominen
tancaments lèxics.
Tanmateix es poden definir funcions que retornin funcions com a valor.
Per exemple:
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(defun sumador (x) #'(lambda (y) (+ x y))

és una funció que donat un valor numèric retorna una funció que suma
aquest valor a un altre argument. Així és equivalent fer

(+ 2 3) ==> 5

o bé

(funcall (sumador 2) 3) ==> 5

1.2 Macros

Les macros són expressions que passen per dos processos d'avaluació: un
que s'anomena d'expansió i un altre d'avaluació propiament dit. El LISP
proporciona a l'usuari un conjunt de macros predefinides, de fet moltes
formes especials són en realitat macros, i la possibilitat de definir noves
macros amb la forma especial defmacro. Les macros es poden entendre
com a extensions del llenguatge de base LISP, és a dir, permeten definir
noves formes especials amb un tipus d'avaluació particular. Per exemple,
podríem definir la forma especial mentre, (mentre test cos), que
tindria el comportament que intuïtivament tots hi veuríem: mentre el test
es compleixi avaluar el cos. Evidentment no podem aconseguir aquest
comportament amb la definició d'una funció de nom mentre, ja que
aquesta es regiria pel tipus d'avaluació estàndard del LISP, que ens faria
avaluar el test i el cos abans d'aplicar la funció mentre. Les macros
permeten definir, doncs, patrons d'avaluació diferents de l'estàndard. De
fet, aquesta característica fa que sigui molt fàcil definir nous llenguatges
com a extensió del LISP, i això és una de les claus de l´èxit del LISP dins
la intel.ligència artificial.
Per tal de definir una macro hem de fer els passos següents:

1) Preguntar-nos si és necessària la macro. Si podem resoldre el problema
amb funcions normals millor, ja que la programació de macros és
habitualment més complexa i de depuració més costosa.

2) Escriure la sintaxi de la macro, és a dir, de quina manera cridarem la
macro; per exemple: (mentre test body)
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3) Imaginar en quina expressió s'ha d'expandir la macro, és a dir, quin serà
el resultat de la primera de les fases d'avaluació: l'expansió. Hem de
pensar aquesta expansió en termes d'altres primitives del llenguatge
LISP. Eventualment podem pensar en macros recursives. Per exemple,
en el cas del mentre, una possible expressió en expansió podria ser

(loop (unless test (return nil)) cos)

A l'exemple definim l'expansió de la macro en termes d'una macro
predefinida pel LISP: unless.

4) Escriure, finalment, el codi de la macro. L'escriptura es fa normalment
utilitzant la notació backquote,

(defmacro mentre (test &rest cos)

`(loop (unless ,test (return nil)) ,@cos))

Així, doncs, una crida com

(setf i 1)

(mentre (< i 5)

(format t "iteració ~S" i)

(setf i (+ i 1)))

tindria com a resultat l' expansió següent:

(loop (unless (< i 5) (return nil))

(format t "iteració ~S" i)

(setf i (+ i 1)))

L'avaluació posterior de la forma expandida té com a resultat la impressió
següent:

iteració 1

iteració 2

iteració 3

iteració 4

L'últim element que cal tenir en compte quan es programen macros és que
l'entorn d'avaluació en el moment de l'expansió és l'entorn de la definició
de la macro; i el d'avaluació posterior, l'entorn des d'on s'efectua la crida.
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La part més complicada de la definició del codi de les macros és definir el
codi per a l'expansió. La notació backquote ajuda a fer-ho.
La backquote, "`", significa que, de l'expressió que vingui a continuació,
res no s'avalua a no ser que vagi precedit de "," o bé de ",@". La diferència
entre les dues és que l'expressió precedida de ",@" ha d'avaluar en una
llista, i l'efecte especial és que desapareix el nivell superior de parèntesis.
Al final d'una llista ",@" té el mateix efecte que ".,". Vegeu els exemples
següents d'utilització d'aquesta notació:

(setf prova1 '(una prova))  ==> (una prova)

`(aixo es ,prova1) ==> (aixo es (una prova))

`(aixo es ,@prova1) ==> (aixo es una prova)

`(aixo es .,prova1) ==> (aixo es una prova)

`(aixo es ,@prova1 -- aixo es nomes ,@prova1)

==> (aixo es una prova -- aixo es nomes una prova)

(let ((x 2) (y 3))

   `(la variable x val ,x i la variable y ,y))

==> (la variable x val 2 i la variable y 3)

1.3 Model d'entorns

Aquest model d'avaluació de funcions és a la base de tots els llenguatges
funcionals. És molt simple, es defineix a partir del concepte
d'encapsulament de procediments i dades, i, d'altra banda, és
imprescindible comprendre'l perfectament per poder fer programació de
segon ordre, definir macros i utilitzar les tècniques que s'expliquen en
capítols posteriors.
Un entorn és una seqüència de marcs. Cada marc és una taula de
vinculació per a variables i noms de funció. Cada marc té un apuntador a
l'entorn que l'engloba. Per tant, podem veure els entorns com els possibles
camins en un arbre dirigit, com s'observa a la figura següent.

x:3
y:5

z:10
x:8

t:1
y:2

I

II III

Entorn A Entorn B

Fig. 1  Exemple de model d'entorns.
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Aquesta figura ens mostra l'estructura de dos entorns: el A, format pels
marcs (II, I), i el B, format pels marcs (III, I). Així, l'avaluació de la
variable x  a l'entorn A donaria com a resultat 8, és a dir, la primera
vinculació de la variable trobada recorrent els marcs de la fulla a l'arrel de
l'arbre, i la mateixa variable a l'entorn B donaria 3 com a resultat.
Els entorns juguen un paper essencial en el procés d'avaluació
d'expressions. Determinen el context en el què cada variable (i funció) ha
de ser avaluada. L'avaluació sempre es fa referida a un entorn concret. En
aquest model una funció és un parell que conté el cos de la definició i un
apuntador a l'entorn on es va definir la funció. Sempre hi ha un entorn
global en el qual podem considerar que es troben les funcions predefinides
de LISP. Tota definició feta amb la forma especial defun també situarà el
simbol de la funció en l'entorn global, tot i que l'entorn que l'englobi no ha
de ser necessàriament aquest. Per exemple, vegeu

(let ((x 5))

(defun multiplica (y) (+ x y)))

vinculació de variables

multiplica:

x:5

Paràmetres:y
Cos: (+ x y)

Entorn Global

Entorn local a multiplica

Fig. 2  Entorn de l'exemple de definició de funció multiplica.

La variable x del let ha quedat formant un marc accessible com a fulla de
l'entorn associat a la funció multiplica. El que resulta més interessant
d'aquest exemple és que la variable x ha quedat encapsulada per la funció
multiplica. Cap més funció pot accedir al valor d'aquesta variable.
Aquest és el principi de definició d'estat local en el LISP que ens permet de
forma molt fàcil i elegant definir llenguatges orientats a objectes com a
extensions del LISP.
Quan es fa l'avaluació d'una funció el funcionament del model d'entorns és
el que s'observa a continuació:
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vinculació de variables

multiplica:

x:5

Paràmetres:y
Cos: (+ x y)

Entorn Global

Entorn local a multiplica

y:3 Entorn d'avaluació (multiplica 3)

(+ x y) = 8

Fig. 3  Model d'entorn en avaluació d'expressions.

Quan es fa la crida a una funció es crea un nou marc on es col.loquen les
vinculacions dels paràmetres de la funció en el resultat d'avaluar els
arguments. Aquest nou marc es concatena a l'entorn associat a la definició
de la funció i aleshores es realitza l'avaluació del cos de la funció en aquest
nou entorn.
Al capítol de programació imperativa veurem la utilitat d'aquest model per
a la definició de l'estat local necessari en la programació orientada a
objectes.
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2 Tècniques de programació funcional

En aquest capítol presentem un conjunt de tècniques habituals en la solució
de problemes d'intel. ligència artificial. Aquestes tècniques són
conceptualment molt simples, per la qual cosa ens concentrarem, sobretot,
en la definició i l'explicació d'uns quants exemples de cadascuna.

2.1 Currificació

La currificació6 és una tècnica basada en la transformació de programes i
en la programació de funcions d'ordre superior. Considereu la funció
senzilla en CommonLisp següent:

(defun member (x l)

(when l (or (equal (first l) x) (member x (rest l)))))

Aquesta funció comprova que el primer dels arguments es trobi en la llista
que és el segon argument. Ara bé, es tracta d'una funció recursiva en la
qual no es modifica mai el primer dels arguments. Semblaria, doncs,
interessant poder fer una altra funció, utilitzant una programació d'ordre
superior, que donat un element retornés una funció especialitzada en veure
que aquest argument pertanyés a una llista particular. Vegeu-ho:

(defun member-c (x)

#'(lambda (llista)

(labels ((look (l)

(if (null l)

6 Aquestes funcions s'anomenen currificades en honor de Haskell Curry (1900-1982), un matemàtic

americà que va popularitzar aquesta forma d'entendre les funcions diàdiques. Posteriorment va ajudar a

assentar els fonaments de la programació funcional.
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nil

(or (equal (car l) x)

(look (cdr l))))))

(look llista))))

Aquesta nova funció d'un argument és la versió currificada de l'anterior.
Ara la funció member quedaria,

(defun member (x l)

(funcall (member-c x) l))

El llenguatge Miranda [FIEL88] és inherentment d'ordre superior. Així
quan escrivim una funció en el Miranda

member x l = ...

es pot interpretar com una funció de dos arguments; de fet però, es tracta
d'una funció member d'un argument x  que retorna una funció d'un
argument a la seva vegada. Així  la lectura d'una crida member arg1
arg2 és

((member arg1) arg2)

El Miranda és un llenguatge que funciona sempre per currificació.
Vegeu ara un nou exemple.En aquesta ocasió s'observa l'aplicació de la
tècnica de currificació a funcions de més de dos arguments, es tracta de la
funció swapper, que intercanvia les aparicions de dos símbols en una
llista:

(defun swapper (x y ls)

  (cond 

((null ls) nil)

((equal (car ls) x) (cons y (swapper x y (cdr ls))))

((equal (car ls) y) (cons x (swapper x y (cdr ls))))

(t (cons (car ls) (swapper x y (cdr ls))))))

Currifiquem la funció segons els dos primers arguments, que són els que
no varien al llarg de les crides recursives, i la funció currificada retorna una
funció que s'aplica sobre la llista particular en la qual s'han de realitzar els
intercanvis.
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(defun swapper-c (x y)

#'(lambda (ls)

(labels

((look-up (ls)

(cond

((null ls) nil)

((equal (car ls) x) (cons y (look-up (cdr ls))))

((equal (car ls) y) (cons x (look-up (cdr ls))))

(t (cons (car ls) (look-up (cdr ls)))))))

(look-up ls))))

(defun swapper-nou (x y ls)

(funcall (swapper-c x y) ls))

L'interès de la tècnica de currificació és dual:

a) Eficiència: el fet de fixar els arguments que no varien en les crides
recursives fa que aquestes ocupin menys memòria en no haver-los de
copiar.

b) Avaluació parcial: si es currifica completament una funció (en l'estil del
Miranda), és possible calcular la funció resultant d'especialitzar només per
als arguments coneguts, obtenint com a resultat del càlcul una funció més
específica, depenent únicament de la informació que manca.

2.2 Continuacions

La programació per continuacions és una tècnica que es pot entendre com
un altre tipus de transformació de programes basada, com en el cas
anterior, en l'ús de funcions de segon ordre. Es pretén que els programes
resultants de la transformació es puguin representar més eficientment que
els programes originals. A més donen lloc a un model de programació que
serveix per modelitzar de forma elegant problemes de cerca o salt enrera,
entre d'altres.
La idea és simple: donada una funció d'un argument es vol transformar
aquesta funció en una altra funció de dos arguments equivalent que sigui
recursiva per la cua; el primer dels arguments de la nova funció és el
mateix que el de la funció original i el segon és una funció, anomenada
continuació, que representa, de forma intuïtiva, allò que resta per computar
a la funció que realitza la crida. El problema d'aquesta transformació és que
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de vegades el fet de treballar amb funcions d'ordre superior, la
representació de las quals es sempre més costosa, fa que no es produeixi el
guany en eficiència desitjat. El mètode és beneficiós quan les
continuacions es poden representar com a estructures de dades simples
(llistes, per exemple).
El primer pas per entendre les continuacions és veure què ha de fer una
funció que rep una continuació com a argument amb el resultat del seu
còmput. Per exemple, la funció

(defun longitud (x) (list x (length x)))

s'ha de transformar per rebre una continuació afegint un nou argument a la
funció que serà la continuació i aplicant la continuació sobre el resultat del
càlcul de la funció, de la manera següent:

(defun longitud-c (x -c-)

(funcall -c- (list x (length x))))

Així, la funció longitud-c executa allò que li restava per fer a la funció
que la crida, sense necessitar de "tornar-li" el valor. D'aquesta manera, la
funció longitud-c  rep tota la informació per acabar el còmput i
l'activació de la funció que la crida pot ser escombrada de l'entorn.
Així, imaginem una funció que crida a la anterior:

(defun imprimir_longitud (l)

(format t "~&~{ La longitud de ~S és ~S ~}"

(longitud l)))

i que es pot transformar en la funció següent:

(defun imprimir_longitud (l)

(longitud-c

l

#'(lambda (val) 

(format t "~&~{ The length of ~S is ~S ~}" val))

Veiem un exemple de transformació d'una funció recursiva, però no per la
cua, en una funció recursiva per la cua utilitzant continuacions

(defun fact (n) (if (= n 1) 1 (* n (fact (- n 1)))))
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Veiem ara la versió amb continuacions

(defun fact-c (n -c-)

(if (= n 1)

(funcall -c- 1)

(fact-c (- n 1)

#'(lambda (val) (funcall -c- (* n val))))))

La crida a la funció factorial es transforma utilitzant la continuació identitat

(fact 3)

;es transforma en

(fact-c 3 #'(lambda (val) val))

Aquesta versió és recursiva per la cua a diferència de l'anterior. La
continuació representa allò que resta per fer a la funció que crida; en aquest
cas, el que resta per fer a la funció és multiplicar per n el resultat de la
crida recursiva.
De vegades es poden fer optimitzacions, quan la funció que rep una
continuació retorna com a valor el resultat d'una altra funció, com per
exemple la funció g en l'exemple següent:

(defun g (x)

  (if (oddp x) (setq x (1+ x)))

  (h x))

(defun g-c (x -c-)

  (if (oddp x) (setq x (1+ x)))

  (h x #'(lambda (val) (funcall -c- val))))

(defun g-c-opt (x -c-)

  (if (oddp x) (setq x (1+ x)))

  (h x -c-))

El que li resta per computar a la funció g-c és l'aplicació de la continuació
que li ha estat passada; per tant, en comptes de fer un tancament sobre això
pot passar directament la continuació que ha rebut, i així es té la funció g-
c-opt . Aquest estil de programació s'anomena estil de pas de
continuacions.
En l'exemple següent podem veure com les continuacions s'utilitzen dintre
de funcions locals de la mateixa manera que en els exemples anteriors. La
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funció sum calcula la suma del n primers enters. La funció sum-cont fa
el mateix i rep una continuació i l'aplica sobre el seu resultat final, ara el
resultat del càlcul d'una funció local.

(defun sum (n)

  (labels ((sum-loop (n sum)

                     (if (= n 0)

                       sum

                       (sum-loop (- n 1) (+ sum n)))))

    (sum-loop n 0)))

(defun sum-cont (n -c-)

(labels ((sum-loop (n sum)

(if (= n 0)

(funcall -c- sum)

(sum-loop (- n 1) (+ sum n)))))

(sum-loop n 0)))

Les continuacions són molt pràctiques de cara a definir estructures de
control especials. En l'exemple següent extret de [CHAR87] veiem com de
forma fàcil i compacta es poden definir corutines gràcies a les
continuacions. L'exemple és el d'una rutina de lectura d'una matriu de
dimensió n x m i una rutina d'escriptura d'una matriu de dimensió m x n.

(defun read-matrix (M)

(let ( (heigth (array-dimension M 0))

 (width (array-dimension M 1)))

#'(lambda (corou)

(labels

((read-loop (i j corou)

(cond

((= i heigth) nil)

((= j width) (read-loop (1+ i) 0 corou))

(t (funcall corou

(aref M i j)

#'(lambda (corou)

 (read-loop i (1+ j)

  corou)))))))

(read-loop 0 0 corou)))))
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(defun write-matrix (m)

(let ( (heigth (array-dimension M 0))

(width (array-dimension M 1)))

#'(lambda (corou)

(labels

((write-loop (i j corou)

(cond

((= i heigth) nil)

((= j width)

(write-loop (1+ i) 0 corou))

(t (funcall corou

#'(lambda (item corou)

(setf (aref M i j) item)

(write-loop i (1+ j)

corou)))))))

(write-loop 0 0 corou)))))

(defun transfer-matrix (m1 m2)

(let ( (reader (read-matrix M1))

(writer (write-matrix M2)))

(funcall writer reader)))

Les funcions read-matrix i write-matrix retornen funcionals que
tenen les dimensions de les respectives matrius al seu entorn. Aquests
funcionals esperen com a argument una continuació. El primer en entrar en
joc és la funció writer, dins la funció transfer-matrix, que rep com
a continuació el funcional de lectura. El funcional writer comença el
bucle intern a les posicions (0,0) de la matriu d'escriptura. La funció
write-loop col.loca com a valor de la posició en curs el resultat de la
crida a la corutina de lectura, i li passant com a continuació el que li resta
per fer, és a dir, escriure la resta de la matriu, motiu pel qual actualitza les
posicions a la crida a write-loop de la continuació. La corutina de
lectura, quan es crida, llegeix de la seva posició en curs un valor i aplica la
continuació rebuda, de dos arguments, sobre aquest valor i la seva
continuació, que no és altra cosa que la crida recursiva a la corutina de
lectura amb les posicions de la matriu actualitzades. Pot semblar una mica
difícil d'entendre-ho però amb una mica de paciència es pot veure el
funcionament simpàtic d'aquest exemple.
Un altre exemple on podem veure l'elegància i la llegibilitat de les
continuacions és en la programació d'algorismes de cerca amb retorn
enrera. En aquest cas es tracta d'un programa que reconeix frases
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sintàcticament correctes segons la gramàtica simplificada següent del
català.

f ::= sn sv | vcop atribut sn

sn ::= nom-propi | pronom | det nom

sv ::= vcop sn | vcop atribut

atribut ::= adj | sprep

sprep ::= prep sn

adj ::= bonic | petit | blau
prep ::= a | sobre | fora
vcop ::= és | era | són | som
det ::= el | la
nom-propi ::= Maria | Carles | Antoni
nom ::= casa | cotxe | taula
pronom ::= meu | teu | nostre | vostre

Aquesta gramàtica és, de fet, un arbre de cerca on de vegades es fa
necessari fer retorns enrera. Per exemple, el reconeixement de la frase "el
cotxe és bonic" fa que després de reconeixer la forma verbal "és" s'intenti
esbrinar si el que continua és un sintagma nominal (sv ::= vcop sn). En
fracassar aquesta possibilitat s'ha de fer un salt enrera per veure si existeix
alguna altra possibilitat, que efectivament es troba en cercar un sintagma
predicatiu (sv ::= vcop atribut). La tècnica emprada aquí consisteix a
utilitzar dues continuacions a cada crida. Una ens representa la situació
d'èxit, la funció que és capaç de reconèixer el tipus de sub-oració que li
correspon aplicar sobre la resta de la frase i l'altra ens representa la situació
de fracàs. Evidentment la continuació de fracàs conté el salt enrera que s'ha
de realitzar. Quan una funció té èxit i, per tant, aplica la continuació d'èxit
també pot donar l'opció a reconsiderar el seu èxit cercant una possibilitat
alternativa. Aquest cas s'observa, per exemple, a la funció parse-f. De
fet, el que simplement permeten les continuacions de tornada és triar el
camí alternatiu de la continuació de fracàs en un punt deteminat i explorar,
d'aquesta manera, una altra branca de l'arbre de cerca. Amb paper i llapiç el
lector pot veure el funcionament del programa. Quan s'entengui es veurà
que la mateixa estructura del programa recull perfectament l'estructura
gramatical i que és, per tant, una feina molt fàcil extendre-la a gramàtiques
més complexes.
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(defun atn (f)

  (parse-f f

           #'(lambda (f tornar)

               (cond ((null f) 'exit)

                     (T (funcall tornar))))

           #'(lambda () 'fracas)))

(defun parse-f (f exit fracas)

  (parse-sn f

            #'(lambda (f tornar)

                (parse-sv f exit tornar))

            #'(lambda ()

                (categoria?

'vcop f

                    #'(lambda (f tornar)

                          (parse-atribut f

                              #'(lambda (f tornar)

                               (parse-sn f exit tornar))

                                          tornar))

                            fracas))))

(defun parse-sn (f exit fracas)

  (categoria?

'nom-propi f

     exit

     #'(lambda ()

           (categoria?

'pronom f

               exit

               #'(lambda ()

                  (categoria? 'det f

                              #'(lambda (f tornar)

(categoria? 'nom f

exit

tornar))

                               fracas))))))

(defun parse-sv (f exit fracas)

  (categoria? 'vcop f

              #'(lambda (f tornar)

                  (parse-sn f exit tornar))

              #'(lambda ()
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                  (categoria?

'vcop f

                        #'(lambda (f tornar)

                            (parse-atribut f exit tornar))

                        fracas))))

(defun parse-atribut (f exit fracas)

  (categoria? 'adj f

              exit

              #'(lambda () (parse-sprep f exit fracas))))

(defun parse-sprep (f exit fracas)

  (categoria? 'prep f

              #'(lambda (f tornar)

(parse-sn f exit tornar))

              fracas))

(defun categoria? (caract f exit fracas)

  (cond ((or (null f)

             (not (categoriap (car f) caract)))

         (funcall fracas))

        (t (funcall exit (cdr f) fracas))))

(defun categoriap (mot tipus)

  (case tipus

    (adj (member mot '(bonic petit blau)))

    (prep (member mot '(a sobre fora)))

    (vcop (member mot '(es son era som)))

    (det (member mot '(el la)))

    (nom-propi (member mot '(maria carles antoni)))

    (nom (member mot '(casa cotxe taula)))

    (pronom (member mot '(meu teu nostre vostre)))))

Un altre exemple d'aplicació de la tècnica de continuacions és la definició
d'acaradors de formes; utilitzarem retorn enrera per trobar totes les
particularitzacions de la premissa d'una regla. Aquest exemple està extret
del codi de l'eina de desenvolupament de sistemes experts MILORD II
[SIER93], on les regles són del tipus

Si Cond1 and Cond2 and ... and Condn Llavors Conclusió

La funció apply-all-instances-rule rep una premissa, una
conclusió i un conjunt de fets d'entrada, crida matcher-and amb una
continuació d'èxit, que afegeix la particularització de la conclusió a una
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llista, i crida el retorn per intentar una nova particularització fins que no
se'n pugui fer cap més. matcher-and i matcher-prem segueixen un
mecanisme semblant al de l'exemple anterior de gramàtica catalana. Es
convida el lector a estudiar amb calma aquest codi per trobar els punts
comuns.

(defun matcher (pattern input

&optional (bindings no-bindings))

  "acara un patró contra l'entrada en el context d'unes

vinculacions. Per defecte cap vinculació."

  (cond ((eq bindings fail) fail)

        ((variable-p pattern)

(match-variable pattern input bindings))

        ((eql pattern input) bindings)

        ((and (listp pattern) (listp input))

         (matcher (rest pattern) (rest input)

                  (matcher (first pattern) (first input)

 bindings)))

        (t fail)))

(defun match-variable (varia inp bindings)

  "L'entrada s'acara amb la variable? Utilitza i

actualitza les vinculacions. Les variables poden ser

definides dins un camí del tipus: a/b/$x, on a i b són

constants"

  (let* ((pos (position #\$ (string varia)))

         (var (read-from-string

(subseq (string varia) pos)))

         (path (subseq (string varia) 0 pos)))

    (if (or (and (string/= path "") (not (atom inp)))

            (string/= (subseq (string varia) 0 pos)

                      (subseq (string inp) 0 pos)))

      fail

      (let ((binding (get-binding var bindings))

            (input (read-from-string

(subseq (string inp) pos))))

        (cond ((not binding)

(extend-bindings var input bindings))

              ((equal input (binding-val binding))

 bindings)

              (t fail))))))
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(defun matcher-and (premisse inputs bindings exit fracas)
(if (null premisse)
(funcall exit bindings fracas)
(matcher-prem 

(first premisse) inputs bindings
#'(lambda (bins tornar)

(matcher-and
(cdr premisse) inputs bins
#'(lambda (binds tornar2)

(funcall exit binds tornar2))
#'(lambda () (funcall tornar fracas))))

fracas)))

(defun matcher-prem (premisse inputs bindings exit fracas)
(do* ( (inp inputs (cdr inp))

(bins (matcher premisse (car inp) bindings)
   (matcher premisse (car inp) bindings)))

((or (null inp) (not (eq bins fail))
(equal bins bindings))

(cond ((null inp) (funcall fracas))
    ((equal bins bindings)

 (funcall exit bins #'(lambda (tornar)
(funcall tornar))))

          ((not (eq bins fail))
            (funcall exit bins
                     #'(lambda (tornar)
                            (matcher-prem premisse
                                          (cdr inp)
                                          bindings
                                          exit
                                          tornar))))))))

(defun apply-all-instances-rule
(premisse concl inputs bindings)

"Agafa una regla i un conjunt de fets d'entrada i
vinculacions, aplica el modus ponens i obté totes les
possibles particularitzacions de la conclusió."

(let ((new-facts nil))
(matcher-and premisse inputs bindings

#'(lambda (bins tornar)
(push (sublis bins concl) new-facts)
(funcall tornar))

#'(lambda () fail))
new-facts))
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L'ús de les continuacions, com es pot comprovar amb aquests últims
exemples, no es redueix a la transformació de programes, sinó que també
és una eina potent de programació.

2.3 Corrents

La idea subjacent a la tècnica de corrents és considerar un programa com si
es tractés d’un sistema de processament de senyal. Les dades entren en un
programa com un senyal elèctric i en surten de la mateixa manera. Així,
programar consisteix a dissenyar circuits integrats que a partir dels senyals
que li arriben per les potes d’entrada calculen el senyal de la pota de
sortida. Aquesta tècnica té la característica de ser molt modular, ja que tots
els circuits tenen una mateixa interfície amb l’exterior. La combinació de
circuits és tan simple com les soldadures que fariem per construir un circuit
complex a partir de circuits elementals.

Corrents inicials 
de bits

Corrent final
de bits

Fig. 4  Esquema de processament del senyal.

Aquesta tècnica ens permetrà fer abstraccions sobre patrons de
manipulació de dades que normalment es troben amagades en el codi dels
programes. Això és el primer que estudiarem seguint un exemple extret
d'Abelson, Sussman and Sussman [ABEL84].
Pensem en un programa que realitzi la suma dels quadrats de les fulles
d’un arbre binari que tinguin valor senar. Una implementació directa
podria ser la següent.:

(defun sumar-quadrats-senars (arbre)

  (if (fulla? arbre)

    (if (senar? arbre) (* arbre arbre) 0)

    (+ (sumar-quadrats-senars (arbre-esquerra arbre))

       (sumar-quadrats-senars (arbre-dreta arbre)))))
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Pensem ara en una funció que ens calculi la llista amb els nombres de
Fibonacci senars.

(defun fibs-senars (n)

  (defun seguent (k)

    (if (> k n) nil

        (let ((f (fib k)))

          (if (odd? f)

            (cons f (seguent (1+ k)))

            (seguent (1+ k))))))

  (seguent 1))

Ambdues funcions tenen un aspecte força diferent. Veurem que en el fons
comparteixen alguns patrons de manipulació iguals. La tècnica de corrents
ens permetrà fer-los evidents.
Una anàlisi seguint la filosofia de corrents ens permetria veure els
problemes anteriors descompostos de la manera següent :

Sumar-quadrats-senars
• Enumerar les fulles d’un arbre.
• Filtrar-les i seleccionar-ne les senars.
• Calcular els quadrats de les seleccionades.
• Acumular els resultats.

De la mateixa manera tenim,

Fibs-senars
• Enumerar els enters d’1 a n.
• Calcular el nombre de Fibonacci per a cadascun.
• Filtrar-los i seleccionar-ne els senars.
• Acumular els resultats en una llista.

Vist això ja s’intueix que entre els dos problemes hi ha manipulacions
semblants i fins i tot idèntiques, com per exemple el procés de filtratge.
Aquestes abstraccions, pensades amb el model definit intuïtivament al
començament de la secció, es veurien de forma gràfica a la figura 5.

Respecte al que comentàvem prèviament, en els programes que utilitzen
aquest model sempre hi ha algunes funcions que no corresponen al model
estàndard. Tal és el cas, habitualment, de les funcions inicials i finals del
circuit. En el primer dels circuits, per exemple, la funció enumerar rep un
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arbre, expressat en algun format, i genera un corrent amb les fulles, i
similarment la funció acumular rep un corrent i retorna un nombre.
Si recordem els programes inicials (dissenyats per un informàtic i no per
un enginyer electrònic), presenten aquests patrons de manipulació, però
d’una forma difícil de veure. Per exemple, el filtratge es fa amb l’expressió
if  sobre la condició (senar? arbre) i en les crides recursives,
tanmateix l’acumulació també es fa en aquest if i en les crides recursives.

ENUMERAR
fulles arbre

FILTRAR
senar?

MAP
quadrat

ACUMULAR
+, 0

ENUMERAR
senars

MAP
fib

FILTRAR
senar?

ACUMULAR
cons, nil

Fig. 5  Circuits per a sumar-quadrats-senars i fibs-senars.

La programació basada en corrents pretén fer explícits aquests patrons de
manipulació. Això ens permet:

a) augmentar la claredat conceptual del codi resultant; i
b) incrementar la modularitat i la reutilitzabilitat del codi. Funcions (xips)
com ara filtrar, map, etc. es podran utilitzar en molts programes
diferents.

El punt essencial d’aquest model és la representació del tipus de dades
corrent, ja que la programació dels xips es pot fer utilitzant un càlcul
funcional clàssic.
La primera idea que es pot tenir per representar els corrents és concebre'ls
com a simples seqüències d’elements. Així es defineix com a operació
constructuora una de nom cons-stream; com a funcions d'accés, head i
tail; una constant representant el corrent buit, the-empty-stream; i
un predicat d'un sol argument, empty-stream?, que es fa cert quan el
seu argument és el corrent buit. Així tenim

Tipus de dades Corrent:

Dominis: Element, Corrent, Bool

Funcions:

the-empty-stream: Corrent
cons-stream: Element x Corrent -> Corrent
head: Corrent -> Element

tail: Corrent -> Corrent
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empty-stream?: Stream -> Bool

Axiomes:

head(cons-stream(a, S)) = a

tail(cons-stream(a, S)) = S

empty-stream?(the-empty-stream) = true

Una implementació possible seria la de forma directa utilitzant les llistes
del LISP

the-empty-stream     ()
cons-stream cons
head first
tail rest
empty-stream null

Amb aquest tipus de dades i aquesta implementació ara veurem com es
programen les funcions anteriors.

(defun enumerar-arbre (arbre)

(if (fulla? arbre)

(cons-stream tree the-empty-stream)

(append-streams

(enumerar-arbre (arbre-esquerra arbre))

(enumerar-arbre (arbre-dreta arbre)))))

on arbre pot estar representat utilitzant llistes, per exemple, i les funcions
arbre-esquerra i arbre-dreta accedirien als dos fills (subllistes)
d'un node. La funció auxiliar append-streams és simple

(defun append-strems (s1 s2)

(if (empty-stream? s1)

s2

(cons-stream (head s1)

(append-streams (tail s1) s2))))

Les funcions següents són autoexplicatives

(defun filter-odd (s)

(cond ((empty-stream? s) the-empty-stream)

((senar? (head s))

(cons-stream (head-s) (filter-odd (tail s))))



2 TECNIQUES DE PROGRAMACIO FUNCIONAL 2.3 CORRENTS

CARLES SIERRA, Tècniques de programació en intel .ligència artificial  (TIA - UPC, 1994) 35

(t (filter-odd (tail s)))))

(defun map-square (s)

(if (empty-stream? s)

the-empty-stream

(cons-stream (quadrat (head s))

(map-square (tail s)))))

(defun acumular-+ (s)

(if (empty-stream? s)

0

(+ (head s) (acumular-+ (tail s)))))

Ara veiem el resultat del que hem fet en la redefinició de la funció sumar-
quadrats-senars, que queda molt més elegant i que respecta el model
de disseny explicat. Recordem primer la versió feta per l’informàtic

(defun sumar-quadrats-senars (arbre)

(if (fulla? arbre)

(if (senar? arbre)

(* arbre arbre)

0)

(+ (sumar-quadrats-senars (arbre-esquerra arbre))

(sumar-quadrats-senars (arbre-dreta arbre)))))

i veiem ara la que faria l’enginyer elèctric

(defun sumar-quadrats-senars (arbre)

(acumular-+

(map-square

(filter-odd

(enumerate-tree arbre)))))

El guany és força evident, tot i que després veurem més clarament la
utilitat d’aquesta tècnica. Veiem el codi, similar a l’anterior, per al cas dels
nombres de Fibonacci. Les funcions que manquen són fàcilment
imaginables pel lector.

(defun fibs-senars (n)

(acumular-cons

(filter-odd
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(map-fib

(enumerate-interval 1 n)))))

Encara podeu pensar que aquest esforç és una mica inútil, que amb les
versions originals es feia el mateix de forma més compacta. No obstant, les
funcions definides, i gràcies a la seva interfície estàndard, ens permeten
resoldre nous problemes de forma molt fàcil i directa. Simplement
reconfigurant els xips d’una altra manera. Per exemple, imaginem que
volem obtenir la llista dels quadrats dels n primers nombres de Fibonacci.
El circuit seria

(defun list-square-fib (n)

(accumulate-cons

(map-square

(map-fib

(enumerate-interval 1 n)))))

Reutilitzaríem xips definits prèviament, sense necessitat de fer cap
programació específica per al nou problema.
També és possible fer programació d’ordre superior amb els corrents per
tal de facilitar la programació. Vegeu els exemples següents, que seran
utilitzats posteriorment. Les funcions filter i accumulate reben una
funció com a argument. Filter aplica el predicat argument sobre els
successius head del corrent, segon argument, i construeix un corrent amb
aquells elements que satisfan el predicat. Accumulate aplica la funció de
combinació sobre els successius elements del corrent i rep l'element neutre
de l'operació de combinació com a segon argument. Així, per fer la suma
dels elements d'un corrent, faríem

(accumulate #'+ 0 stream)

i en canvi faríem

(accumulate #'* 1 stream)

per al producte.

(defun filter (pred stream)

  (cond ((empty-stream? stream) the-empty-stream)

        ((funcall pred (head stream))

         (cons-stream (head stream)
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                      (filter pred (tail stream))))

        (t (filter pred (tail stream)))))

(defun accumulate (combinador inici stream)

(if (empty-stream? stream)

inici

(funcall

combinador

(head stream)

(accumulate combinador inici (tail stream)))))

(defun sum-stream (stream)

(accumulate #’+ 0 stream))

(defun prod-stream (stream)

(accumulate #’* 1 stream))

(defun concat-stream (stream)

(accumulate #’cons nil stream))

Fins ara hem remarcat l’elegància i la modularitat dels corrents, i si bé com
dèiem en el prefaci l’eficiència en els programes d’intel.ligència artificial
ocupa, de vegades, un segon terme, amb la implementació proposada per
als corrents veurem tot seguit que la ineficiència és inacceptable.
Considereu l'exemple següent, que calcula la suma dels nombres primers
entre a i b

(defun suma-primers (a b)

(accumulate #'+

0

(filter primer? (enumerate-interval a b))))

Resulta evident que el programa necessita mantenir, després de
l’enumeració, una llista d’un nombre arbitràriament gran d’enters. Això no
és el pitjor: imagineu ara que en comptes de voler la suma volem saber
quin és el segon nombre primer entre a i b

(defun segon-primer (a b)

(head (tail (filter primer? (enumerate-interval a b))))

i fem la crida

(segon-primer 10000 1000000)
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Amb la implementació proposada ens veiem obligats a construir un corrent
de quasi un milió d’enters per a tan sols utilitzar-ne uns quants en el càlcul.
Això és totalment inacceptable. La solució a aquest problema la veurem en
la secció següent, dedicada a l’avaluació mandrosa.

2.4 Avaluació mandrosa

L’avaluació mandrosa es defineix en contraposició a l’avaluació
avariciosa, que és l’habitual en programació funcional. Quan tenim una
crida del tipus

(fn arg1 ... argn)

Primer s’avaluen els arguments i després, la funció que se'ls aplica.
L’avaluació dels arguments es realitza independentment de si seran
utilitzats per la funció o no. Per exemple, considereu la funció

(defun fn (x y)

(if (oddp x) (+ x 1) (+ x y)))

Si fem la crida

(fn 3 expressió_de_càlcul_costós)

l’avaluació de l’expressió costosa ens la podríem estalviar, ja que el seu
resultat no serà mai utilitzat per la funció fn. En això es basa l’avaluació
mandrosa, en avaluar únicament aquells arguments que són estrictament
necessaris. Per poder aconseguir una avaluació mandrosa a sobre d’un
llenguatge que té una avaluació avariciosa hem d’aconseguir una forma
d’inhibir l’avaluació d’aquells arguments (eventualment tots) que ens
interessi avaluar amb posterioritat. Per fer-ho hem d’utilitzar tècniques de
programació de segon ordre; en particular, definirem una macro, delay,
que ens permeti d'inhibir l’avaluació d’una expressió, i una funció, force,
que ens permeti d’avaluar-la més tard.

(defmacro delay (exp) `(function (lambda () ,exp)))

(defun force (exp) (funcall exp))
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La macro delay construeix un tancament al voltant de l’expressió per tal
de capturar les variables visibles i perquè quan aquesta s’avaluï amb
posterioritat els valors de les variables siguin els correctes. L’avaluació
d’una expressió retardada consisteix simplement a fer un funcall sobre
el tancament. Així és equivalent fer

(force (delay exp))

a fer directament

exp

Per aconseguir definir funcions que retardin l’avaluació dels seus
arguments ho haurem de fer utilitzant macros que s'expandeixin en
expressions que continguin crides explícites a la macro delay. Veurem un
exemple d’aquesta tècnica en el cas dels corrents que presentàvem en la
secció anterior.
El problema que ens hi apareixia era que un xip, quan rebia un corrent,
l’exhauria completament, i generava el corrent de sortida, abans de cedir el
control. Farem una nova implementació del tipus abstracte de dades de
corrent que, utilitzant l'avaluació mandrosa, resoldrà el problema.

(defmacro cons-stream (a b) `(cons ,a (delay ,b)))

(defun head (s) (car s))

(defun tail (s) (force (cdr s)))

(defun empty-stream? (s) (null s))

(defconstant the-empty-stream nil)

el secret d’aquesta implementació és que la generació de corrents de
sortida, utilitzant la funció cons-stream , queda reduïda a la
concatenació del primer element a l’avaluació retardada de la resta.
La idea intuïtiva és que els corrents són “estirats” des dels components
finals del circuit i no “empesos” des de l’inici.
Recordem la crida a la funció segon-primer que ens obligava a generar
un corrent d’un milió d’enters

(segon-primer 10000 1000000)
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Amb la implementació actual l’execució començaria per

(enumerate-interval 10000 1000000)

que retorna el resultat de l’expressió

(cons 10000 (delay (enumerate-interval 100001 1000000)))

és a dir, el corrent

(10000 . <lex-closure #20560>)

on la cua del corrent ha quedat suspesa fins que sigui necessària. Aleshores
la funció filter mira el head, 10000, i veu que no és primer. Per tant
força l’avaluació del tail que retorna

(cons 10001 (delay (enumerate-interval 100002 1000000)))

és a dir, el corrent

(10001 . <lex-closure #20570>)

i així es va procedint fins que es troba el segon nombre primer: 10009.
Amb aquesta tècnica només hem generat els elements necessaris per al
càlcul que es demana.

A més de representar un guany evident en eficiència, l’avaluació mandrosa
obre algunes possibilitats molt interessants des del punt de vista del poder
expressiu dels nostres programes, com és, per exemple, la possibilitat de
treballar amb objectes infinits, evidentment no de forma real, però sí de
forma conceptual. La funció enters-començant-a ens construeix un
corrent infinit de nombres enters a partir d’un enter donat,

(defun enters-començant-a (n)

  (cons-stream n (enters-començant-a (1+ n))))

així podem tenir una variable que contingui com a valor el corrent de tots
els enters:

(setq enters (enters-començant-a 1))
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L'exemple següent mostra de forma simple com generar els nombres
racionals per diagonalització. Aquí es pot veure l'ús de funcions locals per
construir corrents interns dins d'un xip.

(defun rationals (enters)

(labels ((enters-up-to (x y)

(if (> x y)

the-empty-stream

(cons-stream x

(enters-up-to (+ 1 x) y))))

  (enters-down-to (x y)

(if (< x y)

the-empty-stream

(cons-stream x

(enters-down-to (- x 1) y))))

  (make-diagonal (streamnum streamden)

(cond ((empty-stream? streamnum)

(rationals (tail enters)))

(t (cons-stream

(/ (head streamnum)

 (head streamden))

(make-diagonal

(tail streamnum)

(tail streamden)))))))

(make-diagonal (enters-up-to 1 (head enters))

 (enters-down-to (head enters) 1))))

També podem definir variables recursivament, la qual cosa amb avaluació
avariciosa és absolutament impossible:

(setq fibs

(cons-stream 1

(cons-stream 1

(add-streams (tail fibs) fibs))))

on la funció add-streams és simplement

(defun add-streams (s1 s2)

(cond ((empty-stream? s1) s2)

((empty-stream? s2) s1)

(t (cons-stream
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(+ (head s1) (head s2))

(add-streams (tail s1) (tail s2))))))

Altres definicions simples són

(setq dosos (cons-stream 2 dosos))

(setq parells (multiply-streams dosos integers))

Finalment veiem un exemple de definició de circuits de forma recursiva,
tot i que l'exemple dels racionals ja ho presentava d'una forma indirecta. Es
tracta del càlcul dels nombres primers seguint el mètode del sedàs
d'Eratòstenes.

(defun sieve (stream)

  (cons-stream

   (head stream)

   (sieve (filter

           #'(lambda (x) (not (divisible? x

 (head stream))))

           (tail stream)))))

(defun divisible? (x y) (= (rem x y) 0))

(setq primes (sieve (integers-starting-from 2)))

Aquest programa correspondria al circuit següent:

Sieve
Head

Tail Filter:not 
divisible

Sieve
Cons

Fig. 6  Esquema de processament de senyal per a Sieve.

Ja es veu que de vegades els programes poden definir abstraccions que no
és possible definir físicament. Els enginyers electrònics estarien molt
contents de poder definir circuits recursius!



2 TECNIQUES DE PROGRAMACIO FUNCIONAL 2.5 ENREGISTRAMENT

CARLES SIERRA, Tècniques de programació en intel .ligència artificial  (TIA - UPC, 1994) 43

2.5 Enregistrament

La tècnica d'enregistrament consisteix a recordar avaluacions d'expressions
per no haver-les de calcular amb posterioritat. La primera introducció
d'aquesta tècnica al LISP va ser en una implementació de l'any 1976. En
aquella implementació l'operació cons no avaluava els seus arguments i
convertia d'aquesta manera les llistes en corrents.
Un cas evident d'avaluació repetitiva d'expressions és el cas de l'avaluació
mandrosa. Si recordem el codi

(setq fibs

(cons-stream 1

(cons-stream 1

  (add-streams (tail fibs) fibs))))

(defun add-streams (s1 s2)

(cond ((empty-stream? s1) s2)

((empty-stream? s2) s1)

(t (cons-stream

(+ (head s1) (head s2))

(add-streams (tail s1) (tail s2))))))

podem veure que el corrent necessita un nombre exponencial d'avaluacions
per obtenir un element nou. La macro següent és un exemple
d'enregistrament. El que es fa és afegir dues variables: executat? i
resultat. La primera, inicialment falsa, passa a ser certa la primera
vegada que s'avalua l'argument proc. A partir d'aquell moment qualsevol
altra crida al tancament dóna directament el resultat sense necessitat de
tornar a avaluar proc.

(defmacro memo-proc (proc)

  `(let ((executat? nil)

         (resultat nil))

    (function (lambda ()

(if (not executat?)

(block then

(setq resultat (,proc))

(setq executat? t)

resultat)

resultat)))))
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Amb aquesta nova macro podem redefinir el mecanisme d'avaluació
mandrosa de l'apartat anterior. Només hem de modificar la macro delay,
deixant la resta igual

(defmacro delay (exp) `(memo-proc (lambda () ,exp)))

Si ara comparem els temps de càlcul podem veure els resultats següents
obtinguts amb un Macintosh Quadra 950 i Macintosh CommonLisp:

; Temps amb avaluació mandrosa i enregistrament

(time (nth-stream 1000 fibs)) ==>  0.417s

; Temps amb avaluació mandrosa sense enregistrament

(time (nth-stream 20 fibs)) ==> 10.383s

Evidentment l'enregistrament de resultats no sempre és útil. Si es vol
modificar els valors d'un entorn sobre el qual avalua una expressió amb
avaluació retardada podem tenir comportaments no desitjats. Vegeu, per
exemple, el codi següent:

(defun lex-clos ()

  (let ((x 0)

        (a the-empty-stream))

    (setq a (cons-stream 3 (cons-stream x a)))

    (pprint (head (tail a)))

    (setq x 1)

    (pprint (head (tail a)))))

El resultat d'impressió del codi anterior és

; sense enregistrament

0

1

; amb enregistrament

0

0

En qualsevol cas, i sobretot quan no s'utilitzi l'assignació, l'enregistrament
és un complement ideal per al mecanisme d'avaluació mandrosa.
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2.6 Representació de l'estat

Els corrents ens donen la possibilitat de definir el concepte d'estat en
llenguatges funcionals sense recòrrer a l'assignació; permeten, doncs, fer
una programació funcional més pura. Per veure com funciona aquesta
tècnica en la representació de l'estat utilitzarem un exemple clàssic en la
programació orientada a objectes: és el cas del compte bancari.

(defun compte (balanç)

#'(lambda (quantitat)

(setq balanç (- balanç quantitat))

balanç))

Aquesta funció, quan es cridi, retornarà un tancament sobre la variable
balanç. Així, si fem

(setf compte-meu (compte 100))

tindrem un identificador, compte-meu, associat a un tancament sobre una
instància de la variable balanç vinculada a 100. Si recordem el model
d'entorns explicat al primer capítol tindrem l'esquema següent :

compte_meu:

balanç:100

Paràmetres:quantitat
Cos: (setq balanç (- balanç quantitat))

balanç

Fig. 7  Model d'entorn de l'exemple del compte bancari.

Qualsevol crida a compte-meu per fer una bestreta modificarà la
vinculació de balanç via assignació.
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Si ara volem fer el mateix sense assignació, és evident que el model
d'entorns no ens és útil. En canvi, els corrents ens donen l'oportunitat de
fer-ho. Vegeu el codi següent:

(defun compte-corrent (balanç corrent-d-extraccions)

(cons-stream balanç

   (compte-corrent

(- balanç

 (head corrent-d-extraccions))

(tail corrent-d-extraccions))))

el comportament és que quan creem un compte li donem dos arguments, el
balanç i un corrent d'extraccions. Cada vegada que demanem l'estat del
balanç es consumeix una extracció i s'actualitza la sortida, deixant com a
element següent del corrent una crida recursiva a la funció amb el nou
balanç i la cua del corrent-d-extraccions. El corrent conserva
l'estat, balanç, com a argument de la crida recursiva; per tant, utilitzant
vinculació en comptes d'assignació.

2.7 Corrents i intel.ligència artificial

Com s'ha pogut veure amb els exemples anteriors els corrents són
estructures de dades que permeten una programació modular i homogènia
de les funcions. L'ús explícit de les funcions delay i force dóna una
gran flexibilitat i potència per desenvolupar llenguatges i sistemes que
requereixin avaluació mandrosa. Al mateix temps ens permeten definir el
concepte d'estat dins d'una programació funcional pura, sense assignació.
Ens permeten treballar amb objectes infinits i a més definir-los de forma
recursiva. Modelitzen de forma adient el concepte d'interfície: un usuari no
és res més que un corrent que conté les dades del problema;
l'entrada/sortida dels programes es pot veure des d'una òptica funcional
pura. Tots aquests components són molt interessants de cara a definir
llenguatges per a la resolució de problemes, tot i que presenten una sèrie de
problemes que cal remarcar . Els més importants són dos:

1) Mort per inanició

Si imaginem el cas del compte bancari i definim el circuit següent:
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Roderic

Oliana

Barrejar Compte

Fig. 8  Mort per inanició amb corrents.

en Roderic i l'Oliana estan representats, cadascun, per un corrent
d'extraccions cadascú. Un procediment barreja els dos corrents per enviar
un únic corrent d'extraccions al procediment compte. Si la barreja es fa
posant en el corrent de sortida de barrejar una extracció de cadascun,
alternades, ens podem trobar que si un d'ells gasta més que l'altre les seves
extraccions no tinguin efecte fins que l'altre l'"atrapi". La solució a aquest
problema passa per definir funcions no deterministes, per exemple, un
sistema de barrejar  que esperi una entrada d'algun dels dos corrents i quan
es produeixi consumir-la. El problema és que apareix el concepte de temps,
que va en contra de l'aproximació funcional.

2) Impossibilitat de representar relacions

La visió dels corrents és totalment una visió entrada/sortida. Així, doncs, si
tenim una relació del tipus

A + B = C

a on no tenim una relació d'entrada/sortida, un model de flux de senyal no
és adient.
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3 Tècniques de programació imperativa

Les tècniques de programació imperativa estan fortament arrelades en la
programació orientada a objectes. Un dels tipus corrents de programació en
intel.ligència artificial consisteix en la definició de llenguatges orientats a
objectes (LOO) per a resolució de problemes. Un altre estil de programació
fortament relacionat amb els LOO és la programació orientada a marcs que
no considerarem aquí. Si bé inicialment la programació orientada a
objectes va sorgir com un desenvolupament a partir de Algol60 amb el
llenguatge Simula, ràpidament els programadors d'intel.ligència artificial hi
van veure l'interès i van definir tot un seguit d'extensions del llenguatge
LISP: Smalltalk (1969), Flavors (1979), New Flavors (1981),
CommonLoops (1982) i l'estàndard CLOS (1991), entre d'altres. La major
part dels avenços en els LOO prové del món LISP i, per tant, com en el
capítol anterior, utilitzarem el LISP per definir els conceptes bàsics. Tot el
que es presentarà en aquest capítol pretén ser una guia per al lector
interessat a definir-se el seu propi LOO, començant amb un aprofundiment
del concepte d'estat local i acabant amb exemples de tècniques com ara la
delegació i l'herència.

3.1 Modularitat i estat local

Els entorns de LISP permeten mantenir definicions funcionals locals com
ja hem vist en el primer capítol. Si considerem l'exemple següent

(defun compte ()

(let ((balance 100))

#'(lambda (quantitat)

(if (>= balance quantitat)

(setq balance (- balance quantitat))

"Fons insuficients"))))
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la funció compte retorna una funció, definida dins el let,que és l'única
que té accés a la varible local balance. L'estat local es pot definir, doncs,
com a la suma d'una operació d'assignació i de la definició de variables
locals. Per fer el pas als LOO necessitem un mecanisme de definició de
funcions locals, encapsulades, sobre les quals ningú tingui accés. Ho
veurem amb un exemple utilitzant la primitiva de LISP labels:

(defun sqr-t (x)

(labels ((good-enougn? (guess)

(< (abs (- (square guess) x)) 0.001))

  (improve (guess)

(average guess (/ x guess)))

  (sqrt-iter (guess)

(if (good-enough? guess)

guess

(sqrt-iter (improve guess)))))

  (sqrt-iter 1)))

Paràmetres: x
Cos: (labels
    (good-enough? ...)

(improve ...) ...)

Entorn Globalsqr-t:

x: 2
good-enough?:
Improve: ...
sqrt-iter: ...

Paràmetres: guess
Cos: (< (abs ...) ...)

guess: 1 guess: 1

E1

E2 E3

Fig. 9  Model d'entorns de sqr-t. E1 correspon a l'entorn d'avaluació de
la crida a (sqr-t 2). E2 correspon a la crida a (sqrt-iter 1). E3

correspon a la crida a (good-enough? 1) dins la funció sqrt-iter.
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La funció anterior calcula l'arrel quadrada d'un nombre per aproximacions
successives. Comença amb el valor 1, a la crida (sqrt-iter 1), i si
aquest valor no és prou bo, és a dir la diferència entre el seu quadrat i el
nombre del qual volem l'arrel quadrada no és inferior a 0,001, tornem a fer
la crida recursivament amb una millora del valor aproximat, fent
(improve guess). A la figura anterior es pot veure l'esquema d'entorns
d'aquesta funció davant de la crida (sqrt-t 2). Les funcions locals es
defineixen quan fem la crida a (sqrt-2). Es crea un entorn amb les
definicions i s'avalua el cos de la forma especial labels en aquest entorn.
Quan finalitza el calcul s'escombra el marc on estaven definides les
funcions. En el cas de la programació orientada a objectes ens falta encara
una mica més, i és que necessitem que l'estat local sobre el qual treballen
les funcions locals es conservi després que finalitzi l'avaluació de la crida a
sqr-t. Vegeu ara la modificació següent de la funció anterior.

(defun sqr-t ()

(labels ((distribuidor (x)

(sqrt-iter x 1))

(good-enough? (x guess)

(< (abs (- (square guess) x)) 0.0001))

 (improve (x guess)

(average guess (/ x guess)))

 (sqrt-iter (guess)

(if (good-enough? guess)

guess

(sqrt-iter (improve guess)))))

  #'distribuidor))))

(setf fn (sqr-t))

(funcall fn 2)

A la figura següent es pot veure l'efecte de la crida a (funcall fn 2).
Aquesta crida provoca que s'avalui el cos de la funció fn, és a dir (sqrt-
iter x 1), en un entorn que conté la vinculació de la variable x
concatenada amb l'entorn de definició de fn. En aquest cas l'estat es pot
conservar d'una crida funcional a una altra, ja que després de l'execució de
(funcall fn 2) el marc que conté les definicions funcionals es manté
perquè encara té un apuntador, fn, cap a ell. Aquesta idea senzilla de
manteniment de les funcions locals i de l'estat després d'una crida és el
punt essencial per a poder implantar els LOO.
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Paràmetres:
Cos:(labels

(distribuidor ...)
    (good-enough? ...)

(improve ...) ...)

Entorn Global
sqr-t:

distribuidor: ...
good-enough?:
Improve: ...
sqrt-iter: ...

Paràmetres: guess
Cos: (< (abs ...) ...)

fn:

Paràmetres: x
Cos:(sqrt-iter x 1)

(sqrt-iter x 1)

x:2

Fig. 10  Estat local mantingut entre crides.

3.2 Programació de restriccions

Per entendre bé els conceptes de modularitat i estat local és molt útil un
exemple basat en la propagació de restriccions. La propagació de
restriccions és útil en àrees com la construcció de sistemes basats en
coneixements o la validació de sistemes experts. La idea bàsica és treballar
amb equacions en comptes de fer-ho sobre funcions. Las diferència és
evident: si volem una funció que ens calculi la suma de dos nombres
faríem

f(x, y) = x + y

però d'aquesta manera no seríem capaços d'obtenir el valor de y , suposant
que coneguéssim x i la suma f(x,y). Per tant, es tracta de veure les
definicions funcionals com a equacions:

z = x + y
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Coneixent el valor de y i z som capaços de calcular el valor de x.
Desenvoluparem l'exemple sobre una equació coneguda de tots com és la
transformació entre graus Fahrenheit i Celsius.

9C = 5(F - 32)

Donant un valor a C volem que es pugui obtenir el valor de F i a l'inrevés.
Per construir l'exemple, treballarem sobre tres equacions bàsiques:

a + b = c representada amb la restricció (adder a b c)
ab = c representada amb la restricció (multiplier a b c)
pi = 3.1415 representada amb la restricció (constant 3.1415 pi)

De la mateixa manera que vèiem els corrents com a esquemes de
processament de senyal, les restriccions tenen una interpretació com a
xarxes elèctriques interessant. Les restriccions seran com xips amb tantes
potes com a variables tingui la restricció, i els cables, o connectors, que
uneixen restriccions, representaran el valor de les variables; seran els
dipositaris de l'estat de la xarxa, i les restriccions elements passius. Els
valors dels connectors podran ser donats bé per l'usuari bé per una
restricció. Una restricció donarà un valor a un connector quan veient el
valor dels altres connectors que li arribin pugui calcular el seu valor de
manera que respecti la restricció. Així, un esquema que representi el nostre
exemple és:

m1

m2
p p

m1

m2

C

w

9

a1

a2
s* + +

x y

5 32

Fu
v

Fig. 11  Xarxa de restriccions per al canvi d'escala de temperatures.

Tenim, doncs, com a connectors u, v, w, x, y i també C i F. Evidentment els
connectors poden participar en més d'una restricció. Una altra forma de
veure els connectors, en qualitat de mantenidors de l'estat, és com a igualtat
entre les variables internes a les restriccions que connecten. Així la
variable p de la restricció més a l'esquerra serà sempre igual a la variable p
de la restricció central. Així tenim, en termes de les restriccions simples
que presentàvem abans:
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w = 9
C*w = u
x = 5
x*v = u
y = 32
y + v = F

si el lector fa les substitucions pertinents veurà que s'arriba fàcilment a
l'equació original

9C = 5(F-32)

Sobre aquest esquema elèctric podem definir un model de càlcul molt
senzill:

1) Quan un connector rep un valor (donat per l'usuari o per una restricció.)
"desperta" totes les restriccions associades (excepte la que li ha donat el
valor).

2) Quan una restricció és despertada mira tots els seus connectors per veure
si pot determinar-ne el valor d'algun. Si és així, la restricció fixa un valor
per al connector. Aquest a la vegada despertarà uns altres connectors.
Aquest procés és el que s'anomena propagació de restriccions.

La implementació es basa en dos conceptes ja presentats: model d'entorns i
programació de segon ordre. El que farem és definir una funció de nom
make-connector i a partir de connectors i de les restriccions bàsiques
definir l'esquema elèctric de la nostra xarxa de manera simple
El primer que fem és crear els connectors "interessants" per a nosaltres,
que no són altres que C i F:

(setq C (make-connector))

(setq F (make-connector))

A continuació definim la xarxa passant-li els connectors C i F mitjançant la
funció

(centigrade-fahrenheit-converter C F)

on la funció centigrade-fahrenheit-converter defineix un
conjunt de connectors interns (amagats de l'exterior) i la xarxa de
restriccions entre tots ells.
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(defun centigrade-fahrenheit-converter (c f)

(let ((u (make-connector))

(v (make-connector))

(w (make-connector))

(x (make-connector))

(y (make-connector)))

(multiplier c w u)

(multiplier v x u)

(adder v y f)

(constant 9 w)

(constant 5 x)

(constant 32 y)))

Definim un conjunt de funcions bàsiques sobre els connectors. Ara només
presentem el comportament:

(has-value connector)
;Diu si el connector té valor.

(get-value connector)
;Retorna el valor del connector.

(set-value! connector nou-valor informador)
;Diu al connector que un informador li demana que posi
;el seu valor igual a nou-valor.

(forget-value! connector retractor)
;Diu al connector que el retractor li demana que oblidi
;el seu valor actual.

(connect connector restriccio)
;Diu al connector que ha de participar en una nova
;restricció.

Tanmateix els connectors es comunicaran amb les restriccions amb dues
funcions:

(inform-about-value restriccio)
;Diu a la restriccio que el connector té un valor.

(inform-about-no-value restriccio)
;Diu a la restriccio que el connector ha perdut el seu
;valor.

Més endavant veurem el codi d'aquestes funcions.
Per poder fer un traçat del sistema, i tenint en compte el model de càlcul
que ens hem definit, res més simple que definir una nova restricció de nom
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probe sobre un únic connector que tingui com a comportament l'acció que
cada vegada que sigui despertada imprimeixi un missatge amb el valor del
connector en aquell moment.

(probe "Centigrade Temp." C)

(probe "Fahrenheit Temp." F)
La xarxa ara seria

m1

m2
p p

m1

m2

C

w

9

a1

a2
s* + +

x y

5 32

Fu
v

p1
p1

Fig. 12  Xarxa de restriccions amb traça.

El funcionament que desitgem per al sistema és el següent:

LISP> (set-value! C 25 'usuari)

Probe: Centigrade Temp. = 25

Probe: Fahrenheit Temp. = 77

Fet

LISP> (set-value! F 212 'usuari)

Error: Contradiccio (77 212)

LISP> (forget-value! C 'usuari)

Probe: Centigrade Temp. = ?

Probe: Fahrenheit Temp. = ?

Fet

LISP> (set-value! F 212 'usuari)

Probe: Fahrenheit Temp. = 212

Probe: Centigrade Temp. = 100

Fet

Bé, després d'aquest preàmbul, anem als detalls tècnics. Les restriccions es
representen com a procediments amb estat local. Vegeu, per exemple, el
sumador:
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(defun adder (a1 a2 sum)

(labels

((process-new-value ()

(cond ((and (has-value? a1) (has-value? a2))

(set-value!

sum

(+ (get-value a1) (get-value a2))

#'me))

((and (has-value? a1) (has-value? sum))

(set-value!

a2

(- (get-value sum) (get-value a1))

#'me))

((and (has-value? a2) (has-value? sum))

(set-value!

a1

(- (get-value sum) (get-value a2))

#'me)))

(process-forget-value ()

(forget-value! sum #'me)

(forget-value! a1 #'me)

(forget-value! a2 #'me)

(process-new-value))

(me (request)

(cond ((eq request 'I-have-a-value)

(process-new-value))

((eq request 'I-lost-my-value)

(process-forget-value))

(t (error "ADDER: Petició desconeguda"

request)))))

(connect a1 #'me)

(connect a2 #'me)

(connect sum #'me)

#'me))

El punts que cal ressaltar del codi anterior són els següents:

1) Es defineixen tres funcions locals process-new-value, process-
forget-value i me. La primera és la que s'executa quan la restricció és
"despertada" per un connector que ha rebut un valor. El que fa és
simplement comprovar quins dels seus connectors associats tenen valor i
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en cas que pugui assignar un valor a algun d'aquests fer-ho seguint
l'esquema que li pertoca, que és el d'un sumador del tipus a1 + a2 = sum.
La segona funció, process-forget-value, desfà la possible feina que
hagués fet anteriorment aquest connector, ja que s'ha despertat la restricció
perquè un dels connectors ha perdut el seu valor. Per fer-ho diu a tots els
connectors que oblidin el seu valor (aquests, com veurem més endavant,
només ho faran si havia estat aquest connector el que els hi havia donat) i a
continuació crida la primera funció per veure si pot assignar valor a algun
connector. La tercera funció, me, és el que s'anomena una funció servidora:
és l'encarregada de rebre missatges dels connectors i executa la funció
adient depenent del tipus de missatge rebut. En aquest cas només admet
dos tipus de missatges, un que l'informa que algun, sense saber quin, dels
seus connectors ha rebut un valor, i un altre que l'ha perdut.

2) El cos de la definició local de funcions consisteix a comunicar a les
variables argument: a1, a2 i sum, que a partir d'aquest moment estan
connectades amb la restricció que la funció adder crea. Per fer-ho els
passa com a argument la funció servidora amb el seu tancament lèxic, és a
dir, amb accés a les altres funcions locals definides. Si un connector, més
endavant, crida a la funció que ha rebut com a restricció li podrà passar un
argument amb un dels missatges permesos, i la funció servidora accedirà a
les funcions locals correctes, com podem veure en la implementació de les
dues funcions que presentavem anteriorment inform-about-value i
inform-about-no-value:

(defun inform-about-value (restriccio)

(funcall restriccio 'I-have-a-value))

(defun inform-about-no-value (restriccio)

(funcall restriccio 'I-lost-my-value))

3) La restricció torna com a valor la funció servidora. És un exemple clar
de programació de segon ordre en LISP.

Les restriccions multiplier, constant i probe, i d'altres que el lector
pugui imaginar, són similars a la funció precedent.

(defun multiplier (m1 m2 product)

(labels

((process-new-value ()

(cond ((or (if (has-value? m1)

(= (get-value m1) 0)

nil)
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(if (has-value? m2)

(= (get-value m2) 0)

nil))

(set-value! product 0 #'me))

((and (has-value? m1) (has-value? m2))

(set-value!

product

(* (get-value m1) (get-value m2))

#'me))

((and (has-value? product) (has-value? m1))

(set-value!

m2

(/ (get-value product) (get-value m1))

#'me))

((and (has-value? product) (has-value? m2))

(set-value!

m1

(/ (get-value product) (get-value m2))

#'me))))

(process-forget-value ()

(forget-value! product #'me)

(forget-value! m1 #'me)

(forget-value! m2 #'me)

(process-new-value))

(me (request)

(cond ((eq request 'I-have-a-value)

(process-new-value))

((eq request 'I-lost-my-value)

(process-forget-value))

(t (error "MULTIPLIER: Petició desconeguda"

request)))))

(connect m1 #'me)

(connect m2 #'me)

(connect product #'me)

#'me))

(defun constant (value connector)

(labels ((me (request)

(error "ADDER: Petició desconeguda"

request)))
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(connect connector #'me)

(set-value! connector value #'me)

; Com que el valor d'una constant no varia mai, 

; aprofitem per fixar-la en el moment de la

; definició.

#'me))

(defun probe (name connector)

(labels

((process-new-value ()

(format t "~&Probe: ~S = ~S" name

(get-value connector)))

 (process-forget-value ()

(format t "~&Probe: ~S = ?" name))

(me (request)

(cond ((eq request 'I-have-a-value)

(process-new-value))

((eq request 'I-lost-my-value)

(process-forget-value))

(t (error "PROBE: Petició desconeguda"

request)))))

(connect connector #'me)

#'me))

Ara només ens falta definir el concepte de connector, que com dèiem abans
és el dipositari de l'estat de la xarxa. Per fer-ho, els connectors seran
tancaments lèxics sobre tres variables que contindran: a) el valor en curs;
b) qui ens l'ha donat; i c) una llista de les restriccions a les quals estem
associats. La resta de l'estructura és similar a la de les restriccions: un
conjunt de funcions locals entre les quals es troba una funció servidora que
respon a les peticions que les restriccions, o els usuaris, puguin fer a les
connexions. També en aquest cas es retorna la funció servidora com a
resultat de la funció. Comentarem els detalls tècnics després de presentar la
llista de codis.

(defun make-connector ()

(let ((value nil)

(informant nil)

(constraints nil))

(labels ((set-my-value (newval setter)

(cond ((not (has-value? #'me))
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(setq value newval)

(setq informant setter)

(for-each-except setter

#'inform-about-value

constraints))

((not (= value newval))

(error "Contradiction"

(list value newval)))))

(forget-my-value (retractor)

(when (eq retractor informant)

(setq informant nil)

(for-each-except retractor

#'inform-about-no-value

constraints)))

(connect (new-constraint)

(if (not (member new-constraint constraints

:test #'equal))

(setq constraints

(cons new-constraint constraints)))

(if (has-value? #'me)

(inform-about-value new-constraint)))

(me (request)

(cond ((eq request 'has-value?)

(not (null informant)))

((eq request 'value) value)

((eq request 'set-value!) #'set-my-value)

((eq request 'forget) #'forget-my-value)

((eq request 'connect) #'connect)

(t (error "CONNECTOR: Oper. desconeguda"

request)))))

#'me)))

El funcionament d'aquesta funció recorda la de la tècnica d'enregistrament.
Les execucions prèvies de la funció modifiquen l'estat local i aquest
condiciona el comportament posterior de la funció. En aquest sentit no
podem parlar de funció, sinó de procediment, ja que davant de la mateixa
entrada el comportament pot ser diferent. Els punts interessants d'aquest
codi són:

1) El cos d'alguna funció local fa crides a funcions sobre connectors i passa
com a argument el tancament sobre la mateixa funció servidora:
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(has-value. #'me).

2) La funció servidora a diferència de les restriccions que directament
cridaven la funció local pertinent, retornen el tancament sobre la funció
que respon a la crida particular. Això obligarà a qui faci la crida a aplicar el
resultat de la crida sobre els arguments pertinents. Continuem sense violar
la localitat de les funcions, ja que la funció que crida no té possibilitat
d'accedir a l'estat local si no és cridant la funció que li retornen.

Els detalls de què fa cada funció local són un exercici per al lector. La resta
de funcions estan llistades a continuació. Es pot apreciar la diferència entre
aquelles que reben una funció com a resultat de la funció servidora
pertinent, com ara set-value!, i les que directament reben el resultat,
com has-value?.

(defun for-each-except (exception procedure list)

(labels ((for-loop (items)

(cond ((null items) 'fet)

((eq (car items) exception)

(for-loop (cdr items)))

(t (funcall procedure (car items))

 (for-loop (cdr items))))))

(for-loop list)))

(defun has-value? (connector)

(funcall connector 'has-value?))

(defun get-value (connector)

(funcall connector 'value))

(defun forget-value! (connector retractor)

(funcall (funcall connector 'forget) retractor))

(defun set-value! (connector new-value informant)

(funcall (funcall connector 'set-value!)

new-value

informant))

(defun connect (connector new-constraint)

(funcall (funcall connector 'connect) new-constraint))
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Si bé la propagació de restriccions es programa realment utilitzant
algorismes eficients de recorreguts de grafs, la tècnica que hem presentat
ens ha servit per introduir de forma simple els conceptes bàsics de la
programació orientada a objectes que veurem en les seccions següents.

3.3 Encapsulament i pas de missatges

La programació orientada a objectes fa un gir a la forma de veure la
programació. En comptes d'entendre un programa com un conjunt
d'accions (procediments, funcions) que manipulen objectes (dades), ara es
passa a entendre com a un conjunt d'objectes manipulats per accions. El
punt central de la programació passa del procediment a les dades. Aquest
canvi de paradigma introdueix tot un conjunt de nova nomenclatura de la
qual fem un breu recull a continuació i que farem servir en el que resta de
capítol:

Classe: grup d'objectes similars amb comportament idèntic.
Variable de classe: variable compartida per tots els membres de la classe.
Delegació: pas d'un missatge d'un objecte a un dels seus components.
Funció genèrica: una funció que accepta diferents tipus d'arguments.
Herència: forma de definir classes com a variants de classes preexistents.
Variable d'instància: una variable encapsulada dins d'un objecte.
Missatge: el nom per a una acció. Equivalent de funció genèrica.
Mètode: la forma de manegar un missatge d'una classe particular.
Multimètode: mètode que depèn de més d'un argument.
Herència múltiple: herència de més d'una classe pare.
Objecte: encapsulament d'estat local i comportament.

Per introduir els conceptes de la programació orientada a objectes
començarem amb un exemple clàssic com és el del compte bancari. El codi
següent té molts aspectes en comú amb la programació feta per a la
propagació de restriccions:

(defun new-account (name &optional (balance 0.00)

(interest-rate .06))

#'(lambda (message)

(case message

(withdraw #'(lambda (amt)

(if (<= amt balance)

(decf balance amt)
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'insufficient-funds)))

(deposit  #'(lambda (amt) (incf balance amt)))

(balance  #'(lambda () balance))

(name     #'(lambda () name))

(interest #'(lambda ()

(incf

balance

(* interest-rate balance)))))))

En aquest cas la funció new-account retorna una funció servidora sobre
un argument que és el missatge que s'ha de tractar. Un case determina
quin és el mètode (funció amb tancament lèxic) que cal retornar per tractar
el missatge. Evidentment les variables name, balance i interest-
rate estan encapsulades en els tancament i només els mètodes poden
modificar-ne el valor. La forma de comunicació entre objectes és el que
s'anomena pas de missatges. En particular el llenguatge Flavors va ser el
primer a introduir la primitiva send, que en el nostre cas tindria l'aspecte
següent:

(defun get-method (object message)

"Retorna el mètode associat al missatge."

(funcall object message))

(defun send (object message &rest args)

"Aplica el mètode sobre els seus arguments."

(apply (get-method object message) args))

Ben senzill. La seva utilització té un petit inconvenient d'estil. Si veiem els
exemples següents:

LISP> (setf acct

(new-account "Pepitu Pinyol Trompeta" 1000))

#<closure 2324523>

LISP> (send acct 'withdraw 500)

500

LISP> (send acct 'deposit 200)

700

LISP> (send acct 'name)

"Pepitu Pinyol Trompeta"

LISP> (send acct 'balance)

700
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trobem que la sintaxi de la funció send s'allunya de la forma habitual del
LISP de crida funcional. Així, per construir una llista dels balanços d'una
colla de comptes voldríem fer

(mapcar 'balance accounts)

però amb la sintaxi del send en canvi hem de fer

(mapcar #'(lambda (acct) (send acct 'balance)) accounts)

Aquest problema se soluciona amb la introducció de funcions genèriques,
que, com tants altres conceptes que semblen extranys, són ben simples:

(defun withdraw (object &rest args)

(apply (get-method object 'withdraw) args))

Així, podem escriure

(withdraw acct x)

en comptes de

(send acct 'withdraw x)

Amb tot el que s'ha dit fins ara estem en condicions de definir una primera
extensió de LISP per definir un llenguatge orientat a objectes. La primera
cosa que cal fer és definir el concepte de classe. Per fer-ho, no hi ha res
més útil que la utilització de macros, que ens permet definir una sintaxi al
nostre gust i facilita la construcció dels mètodes i funcions genèriques per a
cada missatge. Una sintaxi per realitzar el mateix que hem fet abans pot
ser:

(define-class account (name &optional (balance 0.00))

((interest-rate .06))

(withdraw (amt) (if (<= amt balance)

(decf balance amt)

'insufficient-funds))

(deposit (amt) (incf balance amt))

(balance () balance)
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(name () name)

(interest ()

(incf balance (* interest-rate balance)))))

on volem que la variable balance sigui particular de cada objecte de la
classe, però la variable interest-rate comuna a tots, és a dir, una
variable de classe. Cada missatge recorda la definició d'una funció local
feta amb labels, per exemple. Els detalls de les funcions genèriques i els
tancaments queden eliminats de la sintaxi i deixem que sigui la macro la
que se n'ocupi:

(defmacro define-class (class inst-vars class-vars

&body methods)

`(let ,class-vars

(mapcar #'ensure-generic-fn

',(mapcar #'first methods))

(defun ,class ,inst-vars

#'(lambda (message)

(case message

,@(mapcar #'make-clause methods))))))

(defun make-clause (clause)

"Tradueix un missatge en una clàusula del case."

`(,(first clause) #'(lambda ,(second clause)

.,(rest2 clause))))

(defun ensure-generic-fn (message)

"Defineix una funció genèrica per a un missatge si no

 ha estat definida prèviament."

(unless (generic-fn-p message)

(let ((fn #'(lambda (object &rest args)

(apply (get-method object message)

 args))))

(setf (symbol-function message) fn)

(setf (get message 'generic-fn) fn))))

(defun generic-fn-p (fn-name)

"És fn-name una funció genèrica?"

(and (fboundp fn-name)

(eq (get fn-name 'generic-fn)
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(symbol-function fn-name))))

La macro simplement expandeix un codi similar al de l'exemple del
compte bancari. Les variables de classe queden capturades en un entorn
sobre la definició de la funció de creació dels objectes de la classe. Dins el
let que defineix les variables de classe també es defineixen, si no ho
estaven, les funcions genèriques associades a cada mètode. El cos de la
funció de creació d'objectes simplement construeix la funció servidora
sobre la traducció de la sintaxi que hem definit per als missatges i mètodes.
La definició de funcions genèriques utilitza la funció symbol-function
de CommonLisp, que ens permet definir funcions via assignació.
L'expansió  de la macro en l'exemple anterior seria:

(LET ((INTEREST-RATE 0.06))

(MAPCAR #'ENSURE-GENERIC-FN

'(WITHDRAW DEPOSIT BALANCE NAME INTEREST))

(DEFUN ACCOUNT (NAME &OPTIONAL (BALANCE 0.0))

#'(LAMBDA (MESSAGE)

(CASE MESSAGE

(WITHDRAW #'(LAMBDA (AMT)

(IF (<= AMT BALANCE)

(DECF BALANCE AMT)

'INSUFFICIENT-FUNDS)))

(DEPOSIT #'(LAMBDA (AMT) (INCF BALANCE AMT)))

(BALANCE #'(LAMBDA NIL BALANCE))

(NAME #'(LAMBDA NIL NAME))

(INTEREST #'(LAMBDA NIL

(INCF BALANCE

(* INTEREST-RATE BALANCE))))

))))

L'ús d'aquesta macro és simple:

LISP> (setf acct2 (account "Peter Pan" 2000000))

#<closure 134214514>

LISP> (deposit acct2 42000)

2042000

LISP> (interest acct2)

2164520
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LISP> (balance acct)

700

Fixeu-vos que l'última crida fa referència a un objecte definit anteriorment
sense utilitzar la macro. Les funcions genèriques poden ser aplicades sobre
objectes de classes diferents. Aquesta és la seva utilitat.
Podríem dir que amb els conceptes presentats fins aquí tenim la base del
que serien la majoria de llenguatges orientats a objectes. Sobre això es
defineixen refinaments: en veurem com a exemples la idea de delegació i
el concepte clau d'herència.

3.4 Delegació

La delegació consisteix a passar un missatge a un dels components,
arguments, d'un objecte perquè el resolgui. Si considerem l'exemple
següent, en què definim una classe de comptes bancaris amb una paraula
clau que té com a arguments la paraula clau i un compte bancari dels
definits anteriorment,

(define-class password-account (password acct) ()

(change-password (pass new-pass)

(if (equal pass password)

(setf password new-pass)

'paraula-clau-erronia))

(otherwise (pass &rest args)

(if (equal pass password)

(apply message acct args)

'paraula-clau-erronia)))

veiem que té un missatge change-password que ens permet canviar la
paraula clau del compte, i que té un missatge de nom otherwise que, si
pensem en l'expansió de la macro en un case, és simplement el fet que
qualsevol altre missatge rebut és enviat a l'argument acct, amb la
comprovació prèvia de la paraula clau. Fixeu-vos, també, que es fa
referència a la variable message, que no és altra que la variable de la
funció lambda  que envolta el case . Evidentment, aquest estil de
programació no és del tot ortodox, però ens permet presentar els conceptes
de forma simple.
El funcionament seria
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LISP> (setf acct3 (password-account "secret" acct2))

#<closure 2341234>

LISP> (balance acct3 "secret")

2164520

LISP> (withdraw acct "potser" 2000)

paraula-clau-erronia

Podem complicar l'exemple afegint un límit a les extraccions dels comptes:

(define-class limited-account (limit acct) ()

(withdraw (amt)

(if (> amt limit)

'limit-sobrepassat

(withdraw acct amt)))

(otherwise (&rest args)

(apply message acct args)))

En aquest cas es fa la delegació en els dos mètodes de la classe. El
funcionament en aquest cas pot involucrar les tres classes així definides.
Per exemple:

LISP> (setf acct4 (password-account

"endevineu"

(limited-account

50000

(account "Josep Pi" 250000))))

#<closure 12345734>

LISP> (withdraw acct4 "endevineu" 25000)

225000

La crida a withdraw verifica primer la paraula clau. En ser correcta, la
delega en el compte limitat, i com que no se supera el límit marcat la
delega en el compte que fa finalment la modificació.
Els avantatges de la tècnica de delegació són obvis pel que fa a la
modularitat i la llegibilitat del codi.

3.5 Herència
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En la definició de classes no hem definit cap jerarquia. En els llenguatges
orientats a objectes la jerarquia és un concepte important perquè ens
permet definir noves classes com a variants d'altres classes anomenades
pares. Així una alternativa a la delegació en l'exemple anterior és
l'herència. En comptes de passar objectes com a arguments d'altres objectes
es defineixen les classes com a extensions de classes prèviament definides.
Per exemple, podríem definir el compte limitat com a

(define-class limited-account account (limit) ()

(withdraw (amt) (if (> amt limit)

'limit-sobrepassat

(call-next-method)))
on la sintaxi de la macro queda modificada i permet declarar després del
nom de la classe una classe pare, de la qual heretarem mètodes. La forma
de cridar un mètode de la classe pare és cridar la funció call-next-
method, que ens obté el mètode associat al mateix nom de missatge que
estem tractant. Òbviament, les variables encapsulades dins els objectes de
la classe limited-account són les seves pròpies més les definides a la
classe pare. La resolució de conflictes es fa en els llenguatges orientats a
objectes de diferents maneres. Una forma simple pot ser conservar la
definició més específica. De la mateixa manera que es pot definir herència
simple es pot definir herència múltiple, com per exemple:

(define-class limited-account-with-password

(password-account limited-account))

que uneix les funcionalitats de les dues classes pare sense definir-ne cap de
nova. L'herència múltiple planteja molts problemes quant a la resolució de
conflictes entre els mètodes. La presentació d'una solució seria
excessivament extensa per als objectius d'aquest llibre. Aquesta
característica d'extensibilitat que ens proporciona l'herència és una de les
més potents de la programació orientada a objectes, junt amb la robustesa
que dóna l'aplicabilitat de funcions genèriques sobre arguments inicialment
no previstos i la possibilitat de definir mètodes per defecte utilitzant
l'herència.
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4 Tècniques de programació declarativa

La programació declarativa incorpora components lògics i procedimentals.
Així es habitual parlar, de la mateixa manera que en el context funcional,
de programació lògica pura quan ens trobem sense components de
programació imperativa. Prolog és un bon exemple de llenguatge de
programació declarativa en què es veu molt clarament l'esmentada
distinció. De les tècniques en programació declarativa n'he triat dues que
semblen importants en la programació per intel.ligència artificial, encara
que també s'utilitzen freqüentment en altres àrees com són les bases de
dades deductives. La metainterpretació permet de superar les limitacions
que el component lògic imposa en els llenguatges declaratius, i pot canviar
el comportament dels nostres programes i fer-los més propers a les
necessitats dels problemes, Així veurem la utilitat en la definició de
traçadors de programes, manipuladors d'incertesa, i també, amb la
introducció de la tècnica d'avaluació parcial, en la definició d'entorns per a
sistemes experts. Aquest concepte de metaprogramació, com es veurà en
l'últim capítol, és d'importància capital en el desenvolupament de
llenguatges per la intel.ligència artificial.

4.1 Metainterpretació en programació lògica

En programació lògica, de la mateixa manera que en programació
funcional, s'entén metaprograma com un programa que utilitza un altre,
anomenat programa objecte, com a dades. Els metaprogrames s'empren
per analitzar, transformar i/o simular altres programes. El llenguatge lògic
més estès és Prolog, i en el qual la metaprogramació resulta simple i fàcil
d'entendre a causa de l'equivalència entre programes i dades; ambdós
poden ser tractats com a termes de Prolog. Els metaintèrprets són tipus
particulars de metaprogrames. Un metaintèrpret per a un llenguatge L és un
intèrpret per a L escrit en el mateix llenguatge L.
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Els metaintèrprets es defineixen per superar limitacions expressives del
llenguatge de base (aquí ens centrarem en Prolog per fer els exemples).
Així, utilitats típiques dels metaintèrprets són: definir sistemes de
raonament amb incertesa, donar facilitats explicatives, flexibilitzar el règim
de control, definir depuradors o traçadors, definir sistemes de raonament
complexos, com ara raonament per defecte o no monòton, etc.
El metaintèrpret més simple és

solve(A) :- A

tot i que el que es considera bàsic i rep el nom de vainilla és el següent:

solve(true).

solve((A,B)) :- solve(A), solve(B).

solve(A) :- clause(A, B), solve(B).

on clause(A,B) és un predicat que representa una clausula de Prolog;
així, el que en un programa Prolog normal seria

A :- B.

esdevé, en el metaintèrpret, en una particularització del metapredicat
clause, és a dir clause(A,B).
El metaintèrpret vainilla simula exactament el funcionament del Prolog i té
la granularitat més adient per a la major part d'aplicacions (la clàusula).
A la bibliografia es poden trobar altres noms per al predicat que representa
el metaintèrpret: demo, eval.
Sobre d'aquest metaintèrpret bàsic es defineixen ampliacions que permeten
realitzar tasques que amb l'intèrpret de Prolog resulten impossibles o bé
molt  difícils d'implantar. Les ampliacions poden ser de dos tipus:

1) Afegir arguments al predicat identificador del metaintèrpret. S'anomena
refinament estructural quan els arguments afegits representen una
estructura que es calcula mentre es fa el procés de metainterpretació, i
s'anomena refinament contextual quan l'argument representa una
informació, context, donada al metaintèrpret per fer la demostració.

2) Canviar el comportament del metaintèrpret afegint, esborrant o
modificant clàusules; en aquest cas parlem de refinament de
comportament.
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A la resta d'aquesta secció veurem un conjunt d'exemples que permeten
copsar la utilitat dels diferents tipus de refinament.
El primer exemple ens mostra com per mitjà d'un refinament estructural
podem aconseguir un arbre de prova. El refinament consisteix a afegir un
argument que acumula els camins que tenen èxit, els camins que fracassen
no són inclosos a causa de la tècnica de salt enrera que realitza Prolog.

solve(true, true).

solve((A,B),(ProvA, ProvB)):-

solve(A, ProvA), solve(B, ProvB).

solve(A,(A:- Prova)) :- clause(A, B), solve(B, Prova).

Aquest exemple de refinament contextual afegeix un argument al
metaintèrpret bàsic que simplement acumula l'arbre de prova que s'està
seguint. Aquest argument extra podria ser utilitzat per verificar la
consistència de proves conjuntives o bé per implementar preguntes per què
no? a un sistema expert.

solve(true, Context).

solve((A, B), Context) :-

solve(A, Context), solve(B, Context).

solve(A, Context) :-

clause(A, B), solve(B, [A if B | Context]).

L'exemple següent barreja un refinament estructual i un de comportament
per definir un tractament de la incertesa elemental. Les clàusules porten un
coeficient afegit i la conjunció es modelitza amb el mínim i el modus
ponens, amb el producte. No hi ha combinació paral.lela.

solve(true, C).

solve((A, B), C) :-

solve(A, C1), solve(B, C2), minimum(C1, C2, C).

solve(A, C) :-

clause_cf(A, B, C1), solve(B, C2), C is C1 * C2.

Un exemple simple de refinament de comportament és la definició d'un
traçador de programes que ens informi de les clàusules que tenen èxit i de
les que fracassen. El codi és totalment autoexplicatiu.

solve(true).

solve((A, B)) :- solve(A), solve(B).
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solve(A) :- abans(A), clause(A, B), solve(B), despres(A).

abans(A) :- write('crida'), write(A), nl.

abans(A) :- write('fracas'), write(A), nl, fail.

despres(A) :- write('exit'), write(A), nl.

despres(A) :- write('reintentem'), write(A), nl, fail.

Els problemes que presenta aquesta tècnica són bàsicament dos: afegeix
una sobrecàrrega addicional d'execució proporcional al nombre de nivells
de metainterpretació i hereta de Prolog la manca d'estructuració de
coneixements. L'avaluació parcial que veurem a l'apartat següent és una
solució al primer dels problemes, i la utilització d'altres llenguatges lògics
especialment dissenyats per a la metaprogramació, com és el cas de Gödel
[HILL94], és una solució al segon.

4.2 Avaluació parcial

En termes de programació lògica, l'avaluació parcial consisteix a, donat un
programa P i un objectiu G, produir un nou programa P' especialitzat per a
G. Això vol dir que el nou programa P' haurà de donar les mateixes
respostes respecte a G que hagués donat P. Evidentment, això no ha de ser
el cas per a objectius diferents de G. Tanmateix, la idea és aconseguir un
guany en eficiència. Aquest guany pot fer raonable l'ús de tècniques de
metaprogramació com les que veiem a l'apartat anterior.
La tècnica bàsica és ben simple. Consisteix a construir arbres de cerca
parcials (parcialment particularitzats i possiblement incomplets) per a G
utilitzant P. Llavors, P' s'obté a partir de les definicions de les fulles
d'aquests arbres parcials.
L'avaluació parcial en un llenguatge com el Prolog utilitza tres tècniques:
el desplegament, l'eliminació de clàusules i la propagació de vincles de
variables. El desplegament d'un programa consisteix a reemplaçar un
objectiu pel cos d'una clausula que s'hi acara. Si n'hi ha diverses que
s'acaren, es genera una clàusula per objectiu per a cadascuna. Si l'objectiu
que estem avaluant parcialment té algunes variables vinculades, podem
utilitzar aquesta informació per eliminar clàusules amb caps que no
unifiquin i, d'aquesta manera, podem  l'espai de cerca. La propagació de
vinculacions de variables significa que les variables parcialment
particularitzades es propaguen dels objectius cap als seus subobjectius.
Un dels problemes fonamentals de l'avaluació parcial és el seu control,
fonamentalment decidir quan s'ha de desplegar un predicat determinat.
Normalment això depèn de cada programa concret i es defineix un
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programa per a cada un, habitualment de nom should_unfold, que diu
quins predicats del programa han de ser desplegats en els literals de les
clàusules que els tenen com a cap. Per a cada programa l'utilitzador de la
tècnica haurà de decidir quins són els despleglables. Veiem un avaluador
parcial:

peval(true, true).

peval((A, B), (ResiduA, ResiduB)) :- !,

peval(A, ResidueA), peval(B, ResidueB).

peval(A, Residucos) :-

should_unfold(A), !,

clause(A, B), peval(B, Residucos).

peval(A, A).

L'avaluació parcial d'una conjunció és la conjunció d'avaluacions parcials i
l'avaluació parcial d'un predicat desplegable és l'avaluació parcial del cos
de la clausula que el dedueix. Altrament, el predicat roman.

P

I AIP

S

P: programa objecte
I: metaintèrpret
A    : Resposta d'una pregunta a I sobre P
S: sistema (Macintosh amb intèrpret de 
Prolog)

IP

P

I IP

AP

P: programa objecte
I: metaintèrpret
I  : metaintèrpret especialitzat respecte a P
AP: avaluador parcial
P

S

IP
AIP

A)

B)

I  : metaintèrpret especialitzat respecte a P
A    : resposta d'una pregunta a I sobre P
S: sistema (Macintosh amb intèrpret de 
Prolog)

P
IP

C)

Fig. 13  A) Sobrecàrrega d'interpretació amb metaprogramació. B)
Avaluació parcial. C) Metaintèrpret especialitzat sense sobrecàrrega.

La utilitat de l'avaluació parcial, a més de resoldre, en part, el problema de
l'eficiència de la metainterpretació, és la manipulació de llenguatges, tan
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comuna en la resolució de problemes en intel.ligència artificial. Així es
poden generar compiladors, compiladors de compiladors, etc. amb gran
facilitat. En la figura 13 podem veure gràficament el guany obtingut amb
l'avaluació parcial.

Per finalitzar l'estudi d'aquesta tècnica veurem l'ús de l'avaluador parcial
que hem presentat sobre un exemple concret extret de [TAKE86].
Primer presentem un metaprograma que bàsicament fa una manipulació de
graus de certesa.

solve(true, [100]).

solve((A, B), Z) :-

solve(A, X), solve(B, Y), append (X, Y, Z).

solve(not(A), [CF]) :- solve(A, [C]), C < 20, CF is 100-C.

solve(A, [CF]) :-

rule(A, B, F), solve(B, S), cf(F, S, CF).

cf(X, Y, Z) :- product(Y, 100, YY), Z is (X*YY)/100.

product([],A,A).

product([X|Y], A, XX) :- B is X*A/100, product(Y,B,XX).

rule(A,B,F) :- ((A:-B) <> F).

rule(A,true,F) :- (A <> F)

A continuació presentem un petit conjunt de regles extretes d'una aplicació
mèdica,

ha_de_prendre(Persona, Medicament) :-

queixa(Persona, Simptoma),

suprimeix(Medicament, Simptoma),

not(desaconsellable(Medicament, Persona)) <> 70.

suprimeix(aspirina, dolor) <> 60.

suprimeix(lomotil, diarrea) <> 65

desaconsellable(Medicament, Persona) :-

agreuja(Medicament, Estat),

pateix(Persona, Estat) <> 80.

agreuja(aspirina, ulcera_peptica) <> 70.
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agreuja(lomotil, IMPAIREDLIVERFUNCTION) <> 70

Ara podem veure el resultat d'avaluar parcialment el programa. El
programa especialitzat es pot veure com el resultat d'estendre el programa
objecte afegint-hi el tractament de la incertesa. En aquest ca s'han
desplegat tots els predicats del programa objecte excepte
ha_de_prendre, queixa i pateix.

solve(ha_de_prendre(A, aspirin), [B]) :-

solve(queixa(A, dolor), C),

solve(pateix(A, ulcera_peptica), D),

cf(80,[70|D],E), E < 20, F is 100-E,

 append(C, [60, F], G), cf(70, G, B).

solve(ha_de_prendre(A, lomotil), [B]) :-

solve(queixa(A, diarrea), C),

solve(pateix(A, IMPAIRED), D),

cf(80,[70|D],E), E < 20, F is 100-E,

 append(C, [65, F], G), cf(70, G, B).

La versió avaluada parcialment és aproximadament el doble de ràpida que
la versió en que s'han utilitzat conjuntament el metaintèrpret i el programa
objecte.
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5 Tècniques de programació reflexiva

A la bibliografia relacionada amb el concepte genèric d'autoreferència
trobem molts termes amb significats semblants, de vegades difícilment
destriables. Així, es parla de sistemes metanivell, multinivell, tècniques de
reificació, llenguatges reificats, metalògica. L'ús d'un terme o un altre
depèn fortament de la disciplina i de l'escola de l'autor. En biologia, per
exemple, es parla d'estructures autoreplicatives i de sistemes
autoorganitzatius, en lingüística es parla de les capacitats autoreferencials
dels llenguatges naturals, en lògica es parla de conceptes com la
incompleció o la indecidibilitat o en música ens trobem davant
d'estructures cícliques, cànons i fugues. En tots aquests termes es troba
implícit el concepte d'autoreferència, sistemes que es refereixen a si
mateixos. En intel.ligència artificial és fàcil trobar aquest concepte en àrees
com l'aprenentatge, els algorismes genètics o els sistemes de raonament.
En aquest capítol ens dedicarem a repassar algunes tècniques de
programació en els àmbits dels paradigmes funcional i lògic, després de fer
una introducció general al concepte de control, que és una de les
perspectives més aclaridores de la reflexió.

5.1 El control

En informàtica s'entén per control el marc de combinació de dades i
operacions per formar programes. En els diferents llenguatges trobem
mecanismes de control implícits i explícits, essent aquells els que no
requereixen la intervenció del programador perquè tinguin efecte en els
programes, i aquests els que requereixen una tasca concreta de
programació. Fem un repàs inicial de quines són les possibilitats d'un
programador d'actuar sobre el control d'un llenguatge de programació.
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a) Control sobre les expressions

En el cas de les expressions el control es fa equivalent al recorregut de
l'arbre que hi està associat. La forma de recorregut acostuma a ser implícita
en els llenguatges, podent variar entre prefix (o mandrós), infix o postfix
(avariciós). L'única possibilitat d'incidir en el recorregut és per la via de la
introducció de parèntesis, o bé definint regles de preferència quan això és
permès.

b) Control sobre les sentències

Aquí el control està determinat tradicionalment per les estructures
iteratives o condicionals. Aquestes estructures especifiquen l'ordre en què
s'executaran les expressions dels llenguatges. Els models bàsics són el
seqüencial, cas de Pascal, LISP, Prolog i molts altres, o el paral.lel,
explícit, com per exemple en el cas de l'Algol 68, o implícit, en el cas del
Parlog. El programador es troba sense possibilitat d'alterar, o introduir,
noves estructures de control a més de les proporcionades pel llenguatge. El
cas del LISP és interessant a causa de la possibilitat de definir macros que
permeten definir noves estructures de control. Vegeu, per exemple, el cas
d'una nova estructura de control (SI cond Llavors expr Sino
expr), definida com a la macro següent:

(defmacro SI (&rest args)

`(cond (,(first args) ,(third args))

 (t ,(fifth args))))

A partir del moment en què aquesta definició té efecte podem utilitzar,
sense cap diferència sintàctica amb la resta del llenguatge, una nova
estructura de control.

c) Control sobre les unitats de programa

Aquí ens trobem en el terreny de les crides a subrutines, corrutines,
missatges, etc. L'inici d'aquest tipus de control va ser la crida
call/return . Es basava en la regla de la còpia: una crida a un
subprograma era equivalent a substituir la crida pel codi del subprograma
fent les substitucions adients a les variables. Aquest comportament
implicava un conjunt d'assumpcions implícites respecte al control:

1) Els subprogrames no podien ser recursius;
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2) Era necessari definir sentències de crida explícites;
3) Els subprogrames acabaven a cada crida;
4) Hi havia una seqüència simple d'execució; i, finalment,
5) La transferència de control era immediata.

L'eliminació d'algunes d'aquestes assumpcions ens ha portat a tot el ventall
del control dels llenguatges de programació actuals. Varen aparèixer
programes recursius, les interrupcions van acabar amb la segona
assumpció, les corrutines amb la tercera, els models paral. lels amb la
quarta i els llenguatges orientats a objectes amb la cinquena. Aquests
últims van representar una petita revolució respecte al control: van
introduir, a més del que ja s'ha esmentat, el concepte d'herència, que
permetia una visió molt més estructurada dels programes.
En qualsevol cas, el programador es troba, bàsicament, igual que en els
casos anteriors: impossibilitat de definir noves estructures de control.

5.2 Sistemes reflexius

La situació explicada en l'apartat anterior no va ser acceptada per la
comunitat d'investigadors en intel.ligència artificial, que, com ja hem dit al
llarg del llibre, ha cercat sempre la definició de nous llenguatges i, per tant,
de nous mecanismes de control, a un cost baix, és a dir, generalment com a
parametrització o extensió de llenguatges existents. No és extrany, doncs,
que un llenguatge com el LISP hagi merescut així un gran interès per part
de la comunitat de la intel.ligència artificial.
Una de les àreas més importants de la programació en intel.ligència
artificial se centra en el que s'anomenen sistemes reflexius. Per entendre el
concepte començarem amb l'exemple d'un braç de robot. El robot físic,
l'anomenarem domini, i les coordenades cartesianes de la seva posició, les
anomenarem representació. Ara imaginem un sistema computacional que
manipuli la representació, tingui sensors de la posició del robot i actuadors
sobre els seus motors. Si quan el robot es mou la representació varia
consistentment, és a dir, representa correctament la nova posició del robot,
i quan la representació varia el robot es mou consistentment, és a dir, es
desplaça fins a ocupar la posició que representen les coordenades, diem
que el sistema computacional està connectat causalment al seu domini.
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Domini

(coordenades X Y Z)

Representació
Connexió causal

Fig. 14   Braç de robot. Exemple de connexió causal.

Ara pensem en un sistema computacional el domini del qual sigui ell
mateix, és a dir, que tingui una certa representació manipulable del seu
estat, per exemple de la pila de crides de procediments o de la taula de
vinculació de variables. Ara imaginem que quan variem la representació,
per exemple la taula de vinculació de variables, el sistema computacional
canvia el seu comportament de forma consistent, és a dir, utilitza la nova
taula de vinculació de variables, i a l'inrevés, quan el sistema
computacional realitza un còmput, la seva representació de si mateix varia
consistentment; per exemple, després d'una assignació la taula de
vinculació es veu modificada. Si és així, ens trobem davant d'un sistema
reflexiu. Ben definit, un sistema reflexiu és un sistema computacional
connectat causalment amb si mateix. Un llenguatge amb arquitectura
reflexiva és aquell que ens permet definir sistemes reflexius.
Els llenguatges amb arquitectura reflexiva (LAR) utilitzen la reflexió,
accions que ens garanteixen la consistència entre representació i domini,
com a element clau del control proporcionant eines per fer-ho de forma
eficient. Les característiques computacionals d'un LAR són:

1) L'intèrpret ha de proporcionar a tot programa l'accés a dades que el
representin.

2) El programador  ha de proporcionar un codi que operi sobre aquestes
dades.

3) L'intèrpret garantitza la connexió causal entre la representació i el
còmput.

Així un sistema reflexiu té l'aspecte que ens mostra la següent figura;
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Codi 
Reflexiu

Codi 
Objecte

Domini
Resol

problemes
Resol

problemes

Fig. 15  Sistema reflexiu.

Per exemple, si volguéssim definir un traçador de les regles d'un motor
d'inferències, en un llenguatge clàssic, no reflexiu, hauríem de modificar el
codi objecte (no hi hauria codi reflexiu). Allà on el motor trobés el conjunt
conflicte afegiríem un conjunt d'instruccions que ens imprimirien la regla
seleccionada i les condicions que la satisfessin. Si utilitzéssim un LAR,
simplement afegiríem a la part de codi reflexiu una instrucció semblant a la
següent:

Si una regla té la prioritat més alta en el conjunt
conflicte
Llavors cal imprimir la regla i les dades que satisfan les
seves condicions.

Normalment un LAR orientat a definir sistemes experts permetrà l'accés a
les regles, els seus components, el conjunt conflicte del motor
d'inferències, etc.
Les arquitectures reflexives7 poder ser classificades segons diferents
criteris. Un d'aquests és el del tipus de control entre la part objecte i la part
reflexiva. Així, tenim:

Arquitectures de reflexió implícita.

En aquestes la part reflexiva del sistema pren el control quan l'intèrpret del
LAR ho determina. La determinació dependrà de cada LAR particular.
Així, per exemple, el Teiresias [DAVI80] activa el component reflexiu
cada vegada que el nivell objecte genera un nou objectiu que cal resoldre.
Allò que el component reflexiu calcula, i retorna al nivell objecte, és
l'estratègia de cerca que s'aha de fer servir. En el cas del Milord II
[SIER93] cada vegada que el nivell objecte obté una nova informació, un
nou fet, activa el component reflexiu per determinar una, eventualment
nova, estratègia de solució.

7 a partir d'ara utilitzarem els termes LAR i arquitectura reflexiva indistintament.
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Arquitectures de reflexió explícita

En aquestes el programador determina, mitjançant unes determinades
primitives del LAR, quan passem del nivell objecte al component reflexiu.
Així, en el cas del 3-LISP [MAES88] es defineixen unes funcions especials
que reben com a arguments (l'intèrpret s'ocupa de proporcionar-los) la
representació del programa en el moment en què es fa la crida. D'aquesta
manera es pot tenir un codi com el que veiem a continuació:

(let ((x 36))

(/ x (boundp-else-bind-to-one y)))

on la funció boundp-else-bind-to-one és d'aquest tipus especial que
comentàvem. El codi de la funció mira l'argument que representa la taula
de vinculació de variables en el punt que es fa la crida, dins el let, i en cas
que no trobi vinculació per a l'argument y , el vincula a 1 i acaba la
computació. A partir d'aquest moment la variable y té a tots els efectes el
valor 1 vinculat. La utilitat en aquest cas és donar un valor per defecte a la
variable y i evita l'error que altrament es produiria. Un altre LAR, el FOL
[WEYH80], posseeix un operador de nom reflect, que passa objectius
que s'han de demostrar a una determinada metateoria, com per exemple:

P :- reflect(metateoria, P).

El cap d'aquesta clàusula del FOL sempre s'acara amb qualsevol objectiu.
Si la col.loquem com a última clàusula d'un programa objecte, ens envia
tots els objectius fracassats a ser avaluats per la metateoria.

En les seccions que vénen a continuació fem un repàs de les tècniques que
s'empren per definir els LAR en els contextos funcional i declaratiu.

5.3 Reflexió funcional

En el context de la programació funcional, la reflexió se centra en el
disseny d'intèrprets metacirculars. Aquests són intèrprets la representació
dels quals es fa en el mateix llenguatge interpretat. La representació
consisteix en aquests casos en, si més no, un nom per al programa intèrpret
(EVAL en el cas del LISP) i en algunes dades de l'intèrpret, com ara els
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entorns de vinculació de variables i/o funcions i les continuacions. Per
exemple, l'intèrpret meta-1 és el cas més simple d'intèrpret metacircular
en el qual es veu l'accés al programa d'interpretació del nivell inferior,
eval, el programa en si, expr, l'entorn, env, i la continuació, cont.

(defun meta-1 (expr &optional

(env nil))

(cont #'(lambda (x) (x))))

(eval expr env cont))

meta-1 interpreta el programa expr de la mateixa manera que ho faria el
LISP. Ara bé, amb una petita modificació el comportament pot variar:

(defun variant-meta-1 (expr &optional

(env nil))

(cont #'(lambda (x) (x))))

 (fer-alguna-cosa-amb-la-sortida
 (eval (fer-alguna-cosa-amb-l-entrada expr) env cont)))

Normalment els meta-intèrprets fan una anàlisi de l'expressió que cal
avaluar i prenen decisions en funció de la seva estructura, com, per
exemple, veiem en l'exemple següent:

(defun metacircular (expr &optional (env nil))

  (cond

   ((null expr) nil)

   ((numberp expr) expr)

   ((eq expr t) expr)

   ((symbolp expr) (cdr (assoc expr env)))

   ((eq (car expr) 'quote) (cadr expr))

   ((eq (car expr) 'defun)

    (setf (get (second expr) 'args) (third expr))

    (setf (get (second expr) 'def)

(cons 'progn (rest (rest (rest expr)))))

(second expr))

   ((eq (car expr) 'progn)

    (car (last

          (mapcar #'(lambda (subexpr)

(metacircular subexpr env))

                  (rest expr)))))
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   ((funcio-primitiva-p (car expr))

    (apply (car expr)

           (fer-llista-args-eval (cdr expr) env)))

   (t (meta-circular

       (definicio-de (car expr))

       (lexic-meta (definicio-args-de (car expr))

                   (cdr expr)

                   env)))))

(defun funcio-primitiva-p (fn)

  (member fn '(+ - * / car cdr list)))

(defun fer-llista-args-eval (llista-args env)

  (mapcar #'(lambda (arg) (metacircular arg env))

llista-args))

(defun definicio-de (fn)

  (get fn 'def))

(defun definicio-args-de (fn)

  (get fn 'args))

(defun add-binding (var valor ent)

  (cons (cons var valor) ent))

En aquest metaintèrpret, nil, els nombres, t i quote, s'avaluen de la
forma habitual. L'avaluació de les funcions primitives, que farien cert el
metapredicat funcio-primitiva-p, també es fa de la forma habitual
aplicant la funció al resultat d'avaluar als seus arguments en l'entorn de
crida al metaintèrpret. El cas interessant d'aquest metaintèrpret és
l'avaluació de les funcions definides per l'usuari. Aquí es guarden els
arguments i el cos de la definició de la funció en la llista de propietats
associada al nom de la funció. Posteriorment, quan es vol aplicar la funció
es recuperen els arguments i el cos amb les funcions definicio-de i
definicio-args-de, es fa la vinculació de les variables de la funció al
resultat d'avaluar els arguments de la crida i finalment es crida el
metaintèrpret per avaluar el cos de la funció en un nou entorn al qual s'han
afegit les vinculacions construïdes. El punt que cal remarcar és la funció
que construeix el nou entorn. Si utilitzem la funció lexic-meta
construïm un entorn de visibilitat lèxica i si cridem a la funció dinam-
meta obtenim un entorn de visibilitat dinàmica.
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(defun lexic-meta (args-def args-for env-vell)

  (cond ((null args-def) nil)

        (t (add-binding (car args-def)

                        (meta-circular (car args-for)

   env-vell)

                        (lexic-meta (cdr args-def)

                                    (cdr args-for)

                                    env-vell)))))

(defun dinam-meta (args-def args-for env-vell)

  (cond ((null args-def) env-vell)

        (t (add-binding (car args-def)

                        (meta-circular (car args-for)

 env-vell)

                        (dinam-meta (cdr args-def)

                                    (cdr args-for)

                                    env-vell)))))

Fixeu-vos que l'única diferència entre lexic-meta i dinam-meta
consisteix en el fet que quan creem un entorn de visibilitat dinàmica
afegim les noves vinculacions a l'entorn de crida i conservem, per tant, la
visibilitat sobre aquelles variables que eren visibles en el moment de la
crida. Al codi anterior es pot apreciar la diferència, que està ressaltada en
negreta.
Típicament, els metaintèrprets defineixen un nou bucle de lectura,
avaluació i escriptura com el següent:

(defun meta-loop ()

  (loop (format t "~%META>")

(print (meta-circular (read)))))

Així, veiem la seqüència d'avaluació del meta-intèrpret següent:

(meta-loop)

META>(defun p (x) (+ x y))

p

META>(defun q (y) (p 3))

q

META>(q 4)

7 ;;utilitzant dinam-meta

META>(q 4)

error ;;utilitzant lexic-meta
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Com hem vist fins ara, utilitzant directament el CommonLisp és possible
definir fàcilment metaintèrprets que realitzin tasques que són impossibles
de fer amb el llenguatge de base. Aquest és el cas de poder definir a gust
del programador llenguatges amb el tipus de visibilitat desitjat. A més, hi
ha llenguatges funcionals que ja estan preparats amb mecanismes per
definir extensions utilitzant la reflexió com a mecanisme de control.
Aquest és el cas del llenguatge Brown [MAES88] del qual veurem un
exemple.
Com ja hem dit en el LISP, i també en els llenguatges convencionals, una
expressió és avaluada en un context que inclou les parts següents:

1) un entorn que descriu les vinculacions dels identificadors; i
2) una continuació que descriu el context de control. Les continuacions es

modelitzen mitjançant una funció que rep la resposta de l'avaluació i
acaba la resta de la computació (vegeu el capítol 2).

Així, doncs, un intèrpret es pot veure de la manera següent

E: Exp → Env → K → A = λερk. ..

on Exp és el domini de les expressions, Env el domini dels entorns, K el
domini de les continuacions i A el domini de les respostes.
Imaginem que ara volem estendre el llenguatge amb un nou constructe de
nom add-immediate. Aquest constructe té dos arguments: el primer és
una expressió per avaluar i el segon és un nombre. El valor final és el
resultat de sumar el nombre amb el resultat d'avaluar l'expressió.
L'exemple és molt simple, però va millor per entendre el mecanisme
incorporat a Brown per definir funcions reflexives. El lector potser estarà
interessat a fer el mateix amb un altre llenguatge quan acabi la lectura
d'aquest apartat.
El significat en termes de semàntica de denotació del constructe add-
immediate és:

E[[(add-immediate e n)]]ρκ = λρκ.E[[e]]ρ(λv.κ(n + v))

Bàsicament la línea anterior ens diu que l'avaluació de l'expressió (add-
immediate e n) en un entorn ρ i amb una continuació κ  és equivalent a
l'avaluació de e en el mateix entorn, però tenint una nova continuació que
consisteix en la κ aplicada sobre la suma de n i el resultat de l'avaluació de
e.
En Brown això s'expressa de la manera següent:
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(set! add-immediate

(make-reifier

(lambda (e r k)

(meaning (car e) r (lambda (v)

(k (+ (cadr e)) v))))))

set! és la forma utilitzada per definir funcions. Les dues funcions clau en
la definició de funcions reflexives són make-reifier i meaning.
Realitzen el procés de representació de l'estat de computació i la
reinstal.lació d'un nou estat respectivament, és a dir, són els mecanismes
que garanteixen la connexió causal entre la representació i el domini.
El procés de passar de programa a representació s'anomena reificació i les
funcions que el realitzen, funcions de reificació. Aquest és el cas de la
funció make-reifier. Per altra banda, el procediment invers de passar
de representació a programa s'anomena reflexió i les funcions que el fan,
funcions de reflexió. Aquest és el cas de la funció meaning. Com es pot
veure, la nomenclatura d'aquesta àrea és una mica confusa.
Des d'un punt de vista semàntic imaginem que f és una funció, com ara
add-immediate, vinculada a una funció de reificació, és a dir, a un
tancament sobre un cos e0 i un entorn ρ0, llavors

E[[(f e1 e2 ... en)]]ρκ = E[[e0]]ρo[e← (e1 e2 ... en), r← ρ↑ , k← κ↑ ]k0

on  ρ↑ i  κ↑  son les versions reificades de ρ  i  κ . k0 és una continuació
arbitrària. L'operador ↑ s'encarrega de reificar els entorns i les
continuacions. Així, doncs, e0 pot manipular els entorns i la continuació del
punt de la crida a f fent referència a les variables r i k; això es veu molt
clarament en la sintaxi de la definició de add-immediate en sintaxi
Brown. Un cop fetes les manipulacions, la funció meaning s'ocupa de fer-
les efectives.

E[[(meaning e1 e2 e3)]]ρκ = E[[ε]]ρ1↓κ 1↓

on ε, ρ 1 , i κ1 són el resultat d'avaluar les expressions e1,  e2, i e3.
L'operador ↓ s'encarrega de transformar la representació d'entorns i
continuacions en entorns i continuacions. Fixeu-vos que l'expressió e1
s'avalua dos cops, el primer per obtenir la representació del resultat i el
segon per calcular el resultat en l'entorn adequat.
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5.4 Reflexió lògica

Kurt Gödel va ser un dels primers a utilitzar la reflexió com a element
operatiu. Va codificar metasentències com a sentències del llenguatge
objecte: lògica de primer ordre. Així, va representar predicats sobre la
sintaxi i sobre la teoria de la prova de la teoria objecte com a predicats de
la mateixa teoria objecte. Va definir un mecanise de codificació de les
fórmules ben formades en nombres:

φ(v)  = nombre de Gödel de φ(v)

Aleshores va construir expressions del tipus següent:

|- Prov(φ) & Prov(φ → ψ) → Prov(ψ )

que ens expressa el comportament de la regla d'inferència del modus
ponens.
Gödel va demostrar la incompleció de qualsevol teoria que permetés
aquesta codificació (primer teorema d'incompleció), atès que es podria
construir una proposició que representés la seva pròpia no demostrabilitat.
La segona cosa que va fer fou demostrar que una teoria consistent no podia
demostrar la seva pròpia consistència, és a dir, una teoria que pogués
demostrar la seva pròpia consistència era inconsistent (segon teorema
d'incompleció). Aquests teoremes posen les limitacions teòriques al tipus
de teories amb els quals es vol treballar en els sistemes reflexius lògics. No
obstant això, hi ha molta feina d'interès que es pot fer en teories
incompletes. De fet, molts sistemes reflexius treballen amb la idea de
completar teories incompletes, seguint un mecanisme que va presentar en
Turing per suavitzar els resultats de Gödel. La idea consisteix a afegir
axiomes no provables a les teories, per exemple, sentències sobre la
consistència:

• A0 donada
...
• Aα+1 = Aα  ∪  {Cons(Aα)}

A la programació per intel.ligència artificial aquesta idea ha pres forma
definint regles d'inferència que tenen l'antecedent en una teoria i el
conseqüent en una altra.

Per exemple
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Prov("φ") in MT
--------------------
       φ in TO

on "φ" és la representació de φ, representar substitueix en intel.ligència
artificial el que seria codificar en lògica (nombres de Gödel); MT significa
metateoria i OT teoria objecte. Molt sovint es parla de reflexió cap amunt i
reflexió cap avall per referir-se a regles d'inferència del tipus següent:

       |-OT φ
-------------------- Reflexió cap amunt
|-MT Prov("φ")

|-MT Prov("φ")
-------------------- Reflexió cap avall
       |-OT φ

Per veure el funcionament pràctic de la reflexió en entorns lògics veurem
el sistema FOL (First Order Logic). FOL és un demostrador de teoremes
que utilitza la lògica clàssica de primer ordre tipada [WEYH80]. Permet
definir teories, cadascuna amb el seu llenguatge, el seu model i els seus
axiomes. Dins de cada teoria l'usuari pot definir com s'interpreten certes
constants en el model. Per exemple, el numeral ONE pot ser associat
(interpretat) en el model amb el nombre 1. De la mateixa manera, a la
metateoria, la funció mkequal (que es pot utilitzar per construir el terme
mkequal("x1", "x2")) es pot associar a la funció mkequ del model
que, donada la representació de dos objectes, retorna la representació de
l'asserció sobre la seva igualtat.

mkequal("x1", "x2") =   "x1 = x2"

Com ja havíem esmentat en parlar dels sistemes de reflexió explícita, FOL
ho és, l'operador de reflexió s'anomena reflect. Des d'una teoria ens
permet passar a la metateoria associada. Vegeu el seguent codi de FOL que
defineix una metateoria:

Namecontext META;

Declare Sort INDVAR WFF;

Declare Predconst THEOREM 1;
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Declare Funconst mkequal(INDVAR, INDVAR) = WFF

Declare Indvar X [INDVAR];

Axiom M1: Forall X. THEOREM(mkequal(X,X));

Attach mkequal to mkequ

Declara un context, de nom META, i defineix els tipus, INDVAR i WFF; un
predicat d'arietat 1, de nom THEOREM; una constant de funció, mkequal,
amb la signatura corresponent; i una variable, que s'utilitza per representar
variables, [INDVAR]. Tanmateix, defineix un axioma i associa a la
constant de funció mkequal la funció mkequ predefinida a FOL.
Vegeu ara el codi de definició d'una teoria

Makecontrext OT;

Switch context META;

declare INDVAR Y;

Reflect M1 Y;

Defineix el nom del context, declara que sobre aquest context es pot fer
reflexió cap a un altre, declara una variable de nom Y i fa una reflexió
explícita sobre l'axioma M1 passant-li l'argument Y.
Ara veurem quins són els passos que realitza l'intèrpret de FOL per
executar aquest codi. A partir d'aquesta explicació és fàcil imaginar
l'algorísmica associada.

1) OT: es reconeix la paraula reflect. L'argument següent ha de ser el
nom d'un objecte de META. Canvi de context.

2) META: es reconeix M1  i obtenim l'axioma forall X.
Theorem(mkequal(X, X)) . La variable X  de META  s'ha de
particularitzar amb una constant de META que representi un objecte de tipus
INDVAR d'OT.

3) OT: es reconeix Y.

4) META: es crea una constant de tipus INDVAR, diguem I1. Es defineix
I1 com la representació a META de Y. I1 = "Y". Es fa l'eliminació de
l'universal i obtenim THEOREM(mkequal(I1, I1)).
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5) META: s'avalua THEOREM(mkequal(I1, I1)) en el model de
META. THEOREM no té interpretació; mkequal(I1, I1) avalua com a
"Y = Y". El resultat final és, doncs, THEOREM("Y=Y").

6) En aquest pas es realitza la reflexió. META oblida l'extensió: I1 i Y,
retorna a OT i assereix l'argument de THEOREM com un nou teorema d'OT.

Cal comentar que l'únic metapredicat de FOL que té el comportament
reflectiu és THEOREM. Tota particularització de THEOREM s'assereix al
nivell objecte.
La implementació d'un mecanisme semblant es pot fer perfectament
seguint l'esquema de corutines explicat al capítol de tècniques funcionals,
combinat amb elements de l'analitzador gramatical per controlar les
situacions de codi erroni.
Altres extensions d'aquesta, que va ser la primera de reflexió lògica, han
avançat en la línia de la construcció de plans de demostració a nivell
objecte per disminuir l'explosió combinatoria que un sistema axiomàtic
com  el de la deducció natural pot produir. Tanmateix, s'han fet treballs per
construir en el pas de reflexió procediments, en C per exemple, que
realitzin efectivament la demostració.
Ja hem dit que el que per a Gödel era codificació en intel.ligència artificial
és representació. Hi ha un sistema de nom OMEGA, que té una
representació de coneixements i un sistema de representació molt
interessant i que dóna lloc a sistemes reflexius reificats. S'entenen per
sistemes reflexius reificats aquells en els quals la representació es pot
expressar en el mateix llenguatge objecte. Tenint, d'aquesta manera, un
únic llenguatge i no dos, com era el cas del FOL.
La lògica de l'OMEGA es basa en el concepte de descripció. Les
descripcions poden ser dels tipus següents:

1) Constants: Guillem
2) Descripcions indefinides: (a city)
3) Operadors: and, or, not.
4) Atributs: (a car (with owner (an italian))), o bé, de forma equivalent

(a car [owner (an italian)])

A més de les descripcions podem definir sentències a partir de:

1) Predicat: Is (true and false) is (a boolean)
2) Connectors: ∧ , ∨ , ¬ , →.
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Les descripcions poden contenir variables que permeten definir sentències
representant fets generals:

(a teacher (with subject =x)) is

(an expert (with field =x))

i també podem definir-hi abstraccions de descripcions amb quantificadors:

(any =x such-that

(Carles is (a teacher (with student =x))))

La semàntica de les descripcions està en la teoria de conjunts. Així la
semàntica d'una descripció és un conjunt: (a city) significa el conjunt
de totes les ciutats. La semàntica del predicat IS és la inclusió de conjunts:
(a teacher (with subject =x)) is (an expert (with
field =x)) denota que el conjunt dels professors d'una matèria és un
subconjunt dels experts en la matèria (encara que tots sabem que això de
vegades no és així!).
Fins aquí no hi ha res relacionat amb la reflexió. A continuació veurem
quina és la relació de redenominació, o la representació d'OMEGA. Totes
les descripcions i sentèncias d'OMEGA passaran a ser descripcions de
META-OMEGA. Li direm així, de moment, encara que com veurem
META-OMEGA i OMEGA són, de fet, el mateix llenguatge. Per definir la
representació utilitzarem la notació següent:

Descripcions: δ, δ1, δ2, ...
Sentències: σ, σ1, σ2, ...
Variables: =x, =d, ...
Constants: I, I1, I2, ...
Noms de concepte: C, C1, C2, ...
Tipus d'atribut: t, t1, t2, ...
Noms d'atribut: a1, a2, a3, ...
Llista d'atributs: α

La funció de redenominació l'anotarem per F.

Constants
F(i) = (a constant [name 'i'])

Variables
F(=d) = (a variable [name '=d'])
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Descripcions
F((a C α)) = (an instancedescription [concept 'C'] [attrs F(α)])
F(()) = nil
F(((t a1 δ) α ')) = (an attribution-list

[first (an attribute [type 't'] [tag 'a1'] [value F(δ)])]
[rest F(α ')])

F((δ1 or δ2)) = (an or [arg1 F(δ1)] [arg2 F(δ2)])
F((δ1 and δ2)) = (an and [arg1 F(δ1)] [arg2 F(δ2)])
F((not δ) = (a not F(δ))
F((any =d such-that δ)) = (a any [variable F(=d)] [statement F(δ)])

Sentències
F((δ1 is δ2)) = (a predication [subject F(δ1)] [predicate F(δ2)])
F((σ1 ∨ σ 2)) = (a disjunction [arg1 F(σ1)] [arg2 F(σ2)])
F((σ1 ∧ σ 2)) = (a conjunction [arg1 F(σ1)] [arg2 F(σ2)])
F((¬σ )) = (a negation [arg F(σ)])
F((σ1 → σ2)) = (a implication   [antecedent F(σ1)]

 [consequent F(σ2)])
F((∀  =d σ)) = (a for-all [variable F(=d)] [statement F(σ)])
F((∃  =d σ)) = (a for-all [variable F(=d)] [statement F(σ)])

Amb aquest esquema de redenominació podem veure com  la sentència

John is (a man)

queda representada com a

(a predication

[subject (a constant [name 'John'])]

[predicate (an instancedescription

[concept 'man']

[attrs nil])])

o bé

(a person (with dog =x)) is (a person (with friend =x))

és representada com

(a predication

[subject (an instancedesciption



5 TECNIQUES DE PROGRAMACIO REFLEXIVA 5.4  REFLEXIO LOGICA

96   CARLES SIERRA, Tècniques de programació en intel .ligència artificial  (TIA - UPC, 1994)

[concept 'person']

[attrs (an attributionlist

[first

 (an attribute

[type 'with']

[tag 'dog']

[value (a variable [name '=x'])])]

[rest nil])])]

[predicate (an instancedesciption

[concept 'person']

[attrs (an attributionlist

[first

 (an attribute

[type 'with']

[tag 'friend']

[value (a variable [name '=x'])])]

[rest nil])])])

Amb aquesta eina de representació de sentències d'OMEGA en
descripcions de META-OMEGA ara podem anar a la part important, que
és la formalització de la conseqüència.
A partir d'ara, vp (viewpoint) és una metavariable que representa sentències
del tipus següent:

('σ1' or 'σ2' or 'σ3' or ... or 'σk')  amb k > 0

Les sentències de nivell objecte s'anomenen assumpcions i es construeixen
justificacions per recordar les assumpcions i els passos deductius d'una
demostració. El que a nivell objecte és l'operador de deducció queda
representat en META-OMEGA amb el concepte consequence, i la
derivabilitat de nivell objecte queda representada amb el conjunt d'axiomes
de META-OMEGA següent:

1) Cada sentència és una conseqüència lògica de si mateixa.

's' is (a consequence (with assumptions 's')

(with justification assumption))

2) Cada axioma d'OMEGA és una conseqüència de qualsevol conjunt de
sentències.
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(an axiom) is (a consequence (with assumptions vp)

(with justification axiom))

3) La derivabilitat està tancada sota l'aplicació de regles d'inferència.
Donada la regla d'inferència

s1, ..., sk |- s

tenim l'axioma

'σ1' is (a consequence (with assumptions vp)) ∧
...
'σk' is (a consequence (with assumptions vp)) →
'σ' is (a consequence (with assumptions vp))

4) Res més és conseqüència lògica.

Per definir la regla de reflexió d'OMEGA introduïm la notació següent:

('σ' in vp by j) ≡ ('σ' is (a consequence
(with assumptions vp)

(with justification j)))

o simplement

('s' in vp)

La regla de reflexió és ara bastant evident:

σ1 |- σ2

------------------
('σ2' in 'σ1')

La regla vol dir: si σ2 pot ser derivat a OMEGA assumint σ1 llavors el fet
que 'σ2' és una conseqüència lògica de 'σ1'també es verifica i viceversa.
Ara podem definir clarament què és META-OMEGA:

META-OMEGA = OMEGA + axiomes + regla de reflexió

Així, tal com veiem a META-OMEGA, podem parlar del llenguatge
OMEGA, per via de la funció de redenominació, de la inferència a
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OMEGA, per via dels axiomes introduïts i la regla d'inferència, i de les
justificacions o dependències. Veurem aquest últim apartat amb un
exemple: A OMEGA a partir de

John is (a man)

(a man) is (a mortal)

podem obtenir

John is ((a man) and (a mortal))

utilitzant la transitivitat i la introducció de la ∧ .
Amb tot l'utillatge presentat també som capaços d'obtenir la justificació
d'aquesta prova:

(an and-introduction

[premise1 'john is (a man)']

[premise2 (a is-transitivity

[premise1 'john is (a man)']

[premise2 '(a man) is (a mortal)'])])

Per finalitzar la presentació d'aquest sistema veurem un exemple que
sorprenentment es pot formalitzar d'una manera molt elegant dins d'aquest
llenguatge. Imaginem la conversa següent:

Id : "Nosaltres dos sempre diem la veritat"
Od: " Això és mentida"

Òbviament, qui menteix és Id, ja que si Id digués la veritat també ho faria
Od, però llavors la frase d'Id no seria veritat. Per tant Id menteix. Aquesta
argumentació per reducció a l'absurd es pot formalitzar en OMEGA de la
manera següent: utilitzarem un vp de nom RW. El sentit de les dues frases
anteriors es representa a OMEGA com:

(1) '(((a statement [of Id]) in RW) ∧
 ((a statement [of Od]) in RW))'

is (a statement [of Id])
(2) '(¬( (a statement [of Id]) in RW) ∧

 ((a statement [of Od]) in RW))'

is (a statement [of Od])
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ara considerem la regla d'inferència d'OMEGA (introducció de la negació)
següent:

σ |- false   llavors  |- ¬σ

El raonament que explicarem pot ser considerat com una traça del resultat
que obtindria OMEGA. Altres camins alternatius sense èxit no es
presenten.

Suposem que Id diu la veritat, tenim

(3) (((a statement [of Id]) in RW) ∧
((a statement [of Od]) in RW))

i per eliminació de la ∧  tenim

(4) ((a statement [of Od]) in RW)

Donat (2) i per transitivitat tenim

(5) '(¬( (a statement [of Id]) in RW) ∧
 ((a statement [of Od]) in RW))' in RW

Però també si definim RW3 = RW  ∪ ( 3), i considerant la monotonicitat
dels viewpoints,

(vp1 is vp2) → ((δ in vp1) → (δ in vp2))

tenim

(6) '(¬( (a statement [of Id]) in RW) ∧
 ((a statement [of Od]) in RW))' in RW3

Ara per reflexió a RW3, on es verifiquen (1), (2) i (3), tenim

(7) (¬( (a statement [of Id]) in RW) ∧
 ((a statement [of Od]) in RW))

i llavors amb (3) i (7), i les eliminacions de les ∧  pertinents, tenim

(8) false
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i utilitzant la regla d'introducció de la negació demostrem que Id mentia:

(9) ¬(((a statement [of Id]) in RW) ∧
((a statement [of Od]) in RW))

Com es pot veure, amb tècniques reflexives és possible arribar a
demostracions sobre frases autoreferents molt interessants. En el repàs de
la bibliografia del tema es troben també moltes aplicacions interessants en
el tractament dels coneixements incomplerts, en el raonament no monòton i
en la introspecció, per la qual cosa pot ser considerada com una de les
tècniques de programació de més futur en la resolució de problemes
complexos.
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