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1 Úvod

Logické programovanie so sémantikou stabilných modelov [29] sa stalo populárnym dekla-
ratívnym programovacím a reprezentačným jazykom. Bolo aplikované v mnohých oblas-
tiach, ako napríklad: podpora rozhodovania [43, 3], konfigurácia produktov [63], plánova-
nie [12, 36], diagnostika [16, 27] a mnoho iných [53].

Logický program pozostáva z pravidiel typu ak-potom. Preferencia na pravidlách bola
identifikovaná ako dôležitý koncept v reprezentácii znalostí. V prípade konfliktných pravi-
diel nám preferencia umožňuje vybrať, ktoré z pravidiel sa použije. Napríklad, zvykneme
preferovať informácie od blízkeho priateľa než od cudzinca. Ďalším príkladom je známy
problém s nelietajúcimi vtákmi: Vtáky lietajú. Tučniaky ale nelietajú. Tweety je tučniak.
Nakoľko je druhé pravidlo založené na špecifickejšej informácii, preferujeme ho. V právnej
doméne sú konflikty medzi zákonmi riešené podľa princípov. Napríklad, zákon s väčšou
silou alebo novší zákon je použitý.

Na rozšírenie logického programovania o preferencie na pravidlách bolo navrhnutých
mnoho prístupov. Bežným prístupom je reprezentovať preferencie na pravidlách pomocou
relácie na pravidlách. Mnoho sémantík pre logické programy s preferenciami bolo na-
vrhnutých. Spomenieme napríklad Brewkove a Eiterove preferované a slabo preferované
stabilné modely [6], poradie zachovávajúce stabilné modely [11], teóriu stabilných bodov
[68], Zhangove a Foove stabilné modely pre prioritizované logické programy [70], Šefránkov
argumentačný prístup k preferovaným stabilným modelom [57], Gabaldonove preferované
stabilné modely [22] a Sakamovu a Inoueho transformáciu na preferencie na literáloch [51].
Dôležitým smerom vo výskume preferencií je štúdium princípov pre usudzovanie s prefe-
renciami. Čiastočne sa tomuto výskumu venujú práce [6, 57, 58, 11]. Princípy sú kľúčové
vlastnosti sémantík, ktoré môžeme použiť na vyhodnotenie zdravosti sémantík a na výber
vhodnej sémantiky pre riešenú úlohu.

Nasledujúce tri hlavné dôvody robia logické programovanie s preferenciami na pravid-
lách konceptuálne ťažkým:

• Pojem „preferencia“ je abstraktný a zastupuje iný pojem s intuitívnym významom,
napríklad špecifickosť, silu zákona, dôveru a pod. Je prirodzené očakávať, že rôzne
štýly usudzovania a sémantiky s rôznymi vlastnosťami sú potrebné pre rôzne inter-
pretácie tohto pojmu.

• Mnoho sémantík pre logické programovanie s preferenciami bolo navrhnutých. Každá
je zvyčajne definovaná úplne iným spôsobom. Nie je vždy zrejmé, pre ktorú inter-
pretáciu preferencií je sémantika použiteľná.

• Vlastnosti existujúcich sémantik boli študované. Žiadna systematická analýza však
nebola vykonaná. Napríklad je známe, že prístup Delgranda a kolegov [11] spĺňa
Brewkov a Eiterov Princíp I, nie je ale známe, či tento prístup spĺňa alebo porušuje
sémantika Zhanga a Fooa [70].
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Nazeranie na preferencie na pravidlách ako na mechanizmus zápisu výnimiek medzi
pravidlami má výhody: (i) Poskytuje kompaktnejší a čitateľnejší zápis ako ručne zakódo-
vanie výnimiek. (ii) Zápis je tolerantnejší na zmeny. (iii) Vlastnosti sémantiky môžu byť
formálne študované. (iv) Sú situácie, v ktorých ručné zakódovanie nie je možné, napríklad
ak dynamické preferencie alebo automaticky generované preferencie sú potrebné. Ak chá-
peme preferencie na pravidlách ako mechanizmus zápisu výnimiek medzi pravidlami, Bre-
wkov a Eiterov Princíp I by mal byť splnený. Zachytáva základnú intuíciu preferencií.
Ak sú dva stabilné modely generované rovnakými pravidlami až na dve pravidla, stabilný
model generovaný menej preferovaným pravidlom nie je akceptovaný. Avšak existujúce
prístupy, ktoré spĺňajú Princíp I, majú nasledovné nedostatky:

• Vnášajú imperatívne črty do inak deklaratívneho jazyka. Chápu preferencie ako po-
radie, v ktorom sa majú pravidla programu aplikovať. To ide proti deklaratívnemu
charakteru pôvodného logického programovania.

• Majú problémy ignorovať preferencie medzi nekonfliktnými pravidlami. Ak chápeme
preferencie ako mechanizmus zápisu výnimiek medzi konfliktnými pravidlami, pre-
ferencie medzi nekonfliktnými pravidlami by nemali zohrávať žiadnu rolu. Existujú
situácie, v ktorých je schopnosť ignorovať preferencie medzi nekonfliktnými pra-
vidlami kľúčová, napríklad, ak preferencie na pravidlách musia byť automaticky
generované.

2 Ciele práce

Cieľmi práce je:

• Poskytnúť bázu, ktorá by uľahčovala výber sémantiky pre logické programovanie
s preferenciami na pravidlách, a to:

– Rozpracovať princípy pre logické programovanie s preferenciami na pravidlách.
Sumarizovať existujúce princípy, navrhnúť nové princípy získané z existujúcich
sémantík alebo založené na našej intuícii a preskúmať vzťahy medzi princípmi.

– Vyhodnotiť existujúce sémantiky pomocou princípov. t.j. pre každý princíp
a každú sémantiku poskytnúť dôkaz, či daný princíp spĺňa alebo porušuje

– Pre chápanie preferencií ako mechanizmu na zápis výnimiek medzi pravidlami
navrhnúť požiadavky na sémantiky, vrátane stanovenia ktoré princípy majú
byť splnené a ktoré porušené.

– Vyhodnotiť existujúce sémantiky vzhľadom na požiadavky. Ako si neskôr uká-
žeme, žiadna z existujúcich sémantik plne nespĺňa stanovené požiadavky.
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• Navrhnúť sémantiku pre logické programovanie s preferenciami na pravidlách spĺňa-
júcu všetky stanovené požiadavky, vrátane toho, že: (i) sémantika je kompatibilná
so sémantikou stabilných modelov, (ii) sémantika je plne deklaratívna, (iii) séman-
tika berie do úvahy priame a aj nepriame konflikty, (iv) sémantika ignoruje prefe-
rencie medzi nekonfliktnými pravidlami.

– Formálne preskúmať vlastnosti novo navrhnutej sémantiky.

– Vytvoriť prototypovú implementáciu sémantiky, ktorá by slúžila na experimen-
tovanie so sémantikou.

3 Dosiahnuté výsledky

3.1 Princípy a požiadavky na sémantiku

V Kapitole 5 sa venujeme princípom a požiadavkám na sémantiku logického programova-
nia s preferenciami na pravidlách. Zhŕňame existujúce princípy, navrhujeme nové princípy
a skúmame vzťahy medzi nimi.

Existujúce princípy

• Princíp I [6] sa snaží zachytiť hlavnú intuíciu za preferenciami. Ak dva stabilné
modely sú generované rovnakými pravidlami až na dve pravidla, stabilný model
generovaný menej preferovaným pravidlom nie je akceptovaný.

• Princíp II [6] hovorí, že preferencie špecifikované na pravidlách s nesplneným pozi-
tívnym telom nemôžu zmeniť preferovaný stabilný model na nepreferovaný.

• Princíp III požaduje, že program má preferovaný stabilný model, ak má štandardný
stabilný model. Vyjadruje pohľad, že preferencie by nám mali pomôcť vo výbere
preferovaných stabilných model, ale nie znemožniť výber.

Nasledujúce dva princípy sú v existujúcej literatúre zvyčajne študované vlastnosti séman-
tik.

• Preferencie slúžia na výber spomedzi alternatívne použiteľných pravidiel, ktoré spô-
sobujú, že program má viacero stabilných modelov. Princíp IV požaduje, že pridá-
vanie preferencií nezväčšuje počet možností.

• Ak relácia preferencie je prázdna, potom máme štandardný logické program. Princíp
V požaduje, že preferované stabilné modely sú v tomto prípade zhodné so štandard-
nými stabilnými modelmi.
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Nové princípy

Jednou z ústredných otázok usudzovania s preferenciami je: Ktoré preferencie môžeme
ignorovať, a ktoré musíme brať do úvahy?

• Princíp VI. Ak akceptujeme pohľad, že sémantika by mala byť schopná ignorovať
preferencie medzi nekonfliktnými pravidlami, je zmysluplné očakávať, že séman-
tika preferovaných stabilných modelov je zhodná so sémantikou stabilných modelov
pre triedu stratifikovaných programov. Stratifikované programy neobsahujú cyklickú
defaultovú negáciu, a teda neobsahujú žiaden konflikt.

• Princíp VII je postačujúca podmienka, inšpirovaná alternatívnymi definíciami sé-
mantík [11, 68, 6], stanovujúca kedy je stabilný model preferovaný. Taktiež hovorí
o ignorovaní preferencií. Ak všetky preferované pravidlá nie sú aplikovateľné v sta-
bilnom modeli lebo ich prerekvizity nie sú odvoditeľné v stabilnom modeli, môžeme
použiť menej preferované pravidlá na odvodenie stabilného modelu.

• Princíp VIII, extrahovaný zo sémantiky [51], hovorí, že preferencie na pravidlách,
ktoré nie sú použité na generovanie stabilných modelov by mali byť ignorované.

Zatiaľ žiadna sémantika spĺňajúca Princíp I a Princíp III nebola definovaná, a to aj
napriek snahám viacerých výskumníkov. Ukázali sme, že Princíp I a Princíp III sú kom-
patibilné. To znamená, že výskumníci museli intuitívne akceptovať ďalšie princípy, ktoré
im znemožnili zadefinovať takú sémantiku.

• Navrhli sme jeden z takýchto princípov, označujeme ho ako Princíp IX. Neformálne,
princíp hovorí, že: ak jediný spôsob ako zablokovať pravidlo je jediné menej prefe-
rované konfliktné pravidlo, potom musí byť preferovanejšie pravidlo použité.

Ukázali sme, že akceptovanie Princípu IX má ďalekosiahle dôsledky: Princíp I je au-
tomaticky splnený a Princíp III je porušený.

Čiže Princíp III a Princíp IX reprezentujú nekompatibilné pohľady na preferencie
na pravidlách. V časti 5.5 sme ukázali program s preferenciami a dve interpretácie prefe-
rencií, jednu kompatibilnú s Princípom III a druhú kompatibilnú s Princípom IX. Navyše,
každý z existujúcich prístupov [6, 11, 68, 70, 57, 51] spĺňa buď Princíp III alebo Princíp
IX. Dichotómia Princípu III a Princípu IX je dôležitým výsledkom, nakoľko môže byť
použitá ako prvý krok pri výbere sémantiky vhodnej pre danú doménu.

3.2 Požiadavky na sémantiky

V práci sa sústreďujeme na chápanie preferencií ako na mechanizmu zápisu výnimiek
medzi pravidlami: Menej preferované konfliktné pravidlo nemôže definovať výnimku pre-
ferovanejšiemu konfliktnému pravidlu. Navrhujeme, že sémantika pre takého chápanie pre-
ferencií by mala
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• byť plne deklaratívna, čím by mala nasledovať štýl pôvodného logického programo-
vania,

• spĺňať Princíp IX, ktorý formalizuje hlavnú intuíciu za chápaním preferencií ako me-
chanizmu na zápis výnimiek medzi pravidlami,

• byť kompatibilná so sémantikou stabilných modelov, a teda spĺňať Princíp V, ktorý
požaduje, že v prípade absencií preferencií, je sémantika ekvivalentná sémantike
stabilných modelov,

• spĺňať Princíp IV– pridávanie preferencií by nikdy nemalo zväčšiť počet preferova-
ných stabilných modelov, nakoľko menej preferované konfliktné pravidlá nedefinujú
výnimky preferovanejším konfliktným pravidlám,

• byť schopná ignorovať preferencie medzi nekonfliktnými pravidlami, konkrétne by mala

– spĺňať Princíp VI – sémantika je ekvivalentná sémantike stabilných modelov
pre stratifikované programy, keďže tie neobsahujú konflikty,

– spĺňať Princíp VII – preferencie na pravidlách s nesplnenými prerekvizitami
nehrajú žiadnu rolu, nakoľko pravidlá nemôžu byť použité,

• preferovane pracovať aj s nepriamymi konfliktami

Na základe týchto požiadaviek automaticky získavame, že sémantika by taktiež mala

• spĺňať Princíp II práve vtedy, keď pracuje iba s priamymi konfliktami,

• spĺňať Princíp I, a

• porušovať Princíp III a Princíp VIII.

3.3 Vyhodnotenie sémantik

V práci sme vykonali úplné vyhodnotenie existujúcich sémantík na princípoch, t.j. pre
každý princíp a každú sémantiku sme dokázali, či sémantika spĺňa alebo porušuje daný
princíp. Význam tohto vyhodnotenia spočíva v tom, že poskytuje základňu, ktorú môžeme
použiť pri výbere vhodnej sémantiky pre riešenú úlohu.

Tabuľka 1 zobrazuje výsledky vyhodnotenia sémantik na princípoch. Taktiež vyhodno-
cuje, či sémantiky spĺňajú požiadavky pre chápanie preferencií ako mechanizmu na zápis
výnimiek medzi pravidlami. PASBE označuje Brewkovu a Eiterovu sémantiku preferova-
ných stabilných modelov [6], PASBEW označuje Brewkovu a Eiterovu sémantiku slabo
preferovaných stabilných modelov, PASDST poradie zachovávajúce stabilné modely Delg-
randa a kolegov [11], PASWZL preferované stabilné modely Wanga a kolegov [68], PASZF

Zhangove a Foove stabilné modely pre prioritizované logické programy [70] a PASG Sa-
kamove a Inoueho preferované stabilné modely [51].
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d/g I II III IV V VI VII VIII IX

PASBE d s[6] s[6] v[6] s[6] s[6] v s v s
PASBEW d v[6] v[6] s[6] v s s s v v
PASDST g s[11] s[11] v s s[11] v v v s
PASWZL g s s v s s[68] v v v s
PASZF g v v[6] s[6] v s s v v v
PASSI g v v s[51] v[51] s[51] s v s v

Tabuľka 1: Princípy a požiadavky splnené a porušené existujúcimi sémantikami. Druhý
stĺpec označený „d/g“ zobrazuje, či sémantika spracuje s: „d“ – iba priamymi konfliktami,
alebo „g“ – všeobecnými konfliktami vrátane priamych a nepriamych. Jednotlivé bunky
tabuľky sú označené nasledovne: písmeno „s“ znamená, že princíp je splnený, písmeno
„v“ znamená, že princíp je porušený, zelené pozadie znamená, že požiadavka je splnená
a červené pozadie znamená, že požiadavka je porušená.

Ako môžeme z tabuľky vidieť, žiaden zo skúmaných prístupov plne nespĺňa stanovené
požiadavky.

3.4 Sémantiky

V ďalšej časti práce sa venujeme návrhu sémantiky, ktorá by vylepšovala existujúce sé-
mantiky, hlavne aby spĺňala všetky stanovené požiadavky.

Najprv v sekcii 6.9 práce ukazujeme, že sémantika spĺňajúca Princíp IX, ktorý je dô-
ležitý pri chápaní preferencií ako mechanizmu zápisu výnimiek medzi pravidlami, nemôže
byť definovaná použitím základných myšlienok prístupov [51, 70]. Po prvé, preferované
stabilné modely nemôžeme definovať ako porovnávanie generujúcich množín stabilných
modelov, a to bez ohľadu na to, ako definujeme reláciu preferencie na stabilných modeloch.
Po druhé, nemôžeme definovať preferované stabilné modely prostredníctvom nedetermi-
nistického odstraňovania menej preferovaných pravidiel a zobratím stabilných modelov
zvyškov programu za predpokladu, že všetky maximálne pravidla sú ponechané.

3.4.1 Sémantika pre priame konflikty

V Kapitole 7 sa najprv venujeme sémantike, ktorú označujeme ako PASD, a ktorá je
založená na jednoduchej myšlienke. Pridávanie defaultovo negovaných literálov do tiel
pravidiel mení nezávislé pravidlá na pravidlá definujúce výnimky a pravidlá definujúce
výnimky na konfliktné pravidlá. Základnou myšlienkou je chápať usudzovanie s preferen-
ciami ako opačnú transformáciu: konfliktné pravidlá sú zmenené na pravidla definujúce
výnimky. Transformácia je realizovaná odstránením takých defaultovo negovaných lite-
rálov z tela pravidla, ktoré sú odvádzané menej preferovanými konfliktnými pravidlami.
Musíme si ale dávať pozor na situáciu, keď je ten istý literál odvádzaný viacerými pravid-
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lami. Riešenie spočíva v použití pomocných literálov, pomocou ktorých reprezentujeme,
že pravidlo bolo použité a nahradíme literály v negatívnych telách pravidiel týmito po-
mocnými literálmi.

V práci ďalej ukazujeme, ako môžeme sémantiku danú touto transformáciou definovať
priamo. Myšlienka transformácie sa dá vyjadriť nasledovne: pravidlo nemôže byť zamiet-
nuté menej preferovaným konfliktným pravidlom. Za týmto účelom sme navrhli alterna-
tívnu definíciu sémantiky stabilných modelov. Sleduje štruktúru pôvodnej Gelfondovej
a Lifschitzovej definície, ale je založená na množine pravidiel na rozdiel od množín lite-
rálov. Tipne sa množina pravidiel, ktorá generuje stabilný model. Redukt programu sa
získa z programu odstránením každého pravidla, ktoré je porazené nejakým pravidlom z
nášho tipu. Táto alternatívna definícia umožňuje elegantným spôsobom definovať séman-
tiku pre logické programy s preferenciami pridaním jednoduchej podmienky do definície
reduktu: pravidlo je odstránené ak v našom tipe existuje pravidlo, ktoré ho poráža, ale nie
je menej preferované a konfliktné.

Táto sémantika spĺňa všetky stanovené požiadavky, vrátane schopnosti ignorovať pre-
ferencie medzi nekonfliktnými pravidlami, s výnimkou toho, že pracuje iba s priamymi
konfliktmi.

3.4.2 Sémantika pre všeobecné konflikty

V Kapitole 8 sme navrhli sémantiku PASG, ktorá pracuje so všeobecnými konfliktmi
(priame aj nepriame), zovšeobecnením myšlienky stojacej na pozadí sémantiky PASD.
Ukázalo sa, že nie je jednoduché definovať, kedy sú dve pravidla všeobecne konfliktné. Ele-
gantne sme sa vyhli tomuto problému presunutím sa od pravidiel na množiny pravidiel
a zadefinovali kedy sú dve množiny pravidiel konfliktné. Opäť sme navrhli alternatívnu
definíciu sémantiky stabilných modelov, tentokrát postavenú na fragmentoch – množinách
pravidiel, ktoré môžu tvoriť jednu stranu konfliktu. Alternatívna definícia sémantiky sta-
bilných modelov opäť nasleduje štruktúru Gelfondovej a Lifschitzovej definície. Tipne sa
množina fragmentov a vypočíta sa redukt programu vzhľadom na tento tip – zo všetkých
možných fragmentov odstránime tie fragmenty, ktoré sú porazené inými fragmentami v na-
šom tipe. Sémantiku pre logické programy s preferenciami na pravidlách získavame opäť
malou zmenou: fragment odstránime iba vtedy, ak porážajúci fragment nie je konfliktný
a založený na menej preferovaných pravidlách.

Táto sémantika spĺňa všetky stanovené požiadavky, vrátane toho, že pracuje so vše-
obecnými konfliktmi a je schopná ignorovať preferencie medzi nekonfliktnými pravidlami.

3.4.3 Dve relaxácie pre všeobecné konflikty

Definícia sémantiky PASG operuje s potenčnou množinou programu. Stanovili sme hornú
hranicu výpočtovej zložitosti problému PASG(P) 6= ∅ – tretia úroveň polynomickej hie-
rarchie. Určenie dolnej hranice ostáva zatiaľ medzi otvorenými problémami. V Kapitole 9

7



sa preto sústredíme na dve relaxácie. Sémantika PASNO sa vzdáva požiadavky na ignoro-
vanie preferencií medzi nekonfliktnými pravidlami. Je založená na myšlienke, že pravidlo
nemôže byť zamietnuté menej preferovaným pravidlom alebo pravidlom závislým na me-
nej preferovanom pravidle. Sémantika spĺňa všetky požiadavky okrem schopnosti igno-
rovať preferencie medzi nekonfliktnými pravidlami. Sémantika PASCNF sa zameriava
na podtriedu konfliktov. Nepriame konflikty môžu byť tvorené iba pravidlami používajú-
cimi stratifikovanú negáciu. Vďaka tomuto zjednodušeniu definujeme, kedy sú dve pra-
vidla konfliktné. Sémantika spĺňa všetky požiadavky v výnimkou toho, že je navrhnutá
pre podtriedu programov. Vďaka uvedeným zjednodušeniam sú oba rozhodovacie prob-
lémy PASNO(P) 6= ∅ a PASCNF (P) 6= ∅ NP-úplné.

3.5 Vyhodnotenie nových sémantik

Tabuľka 2 rekapituluje princípy splnené a porušené existujúcimi sémantiky spolu s nami
navrhnutými sémantikami. Taktiež vyhodnocuje sémantiky z pohľadu požiadaviek.

d/g I II III IV V VI VII VIII IX

PASBE d s[6] s[6] v[6] s[6] s[6] v s v s
PASBEW d v[6] v[6] s[6] v s s s v v
PASDST g s[11] s[11] v s s[11] v v v s
PASWZL g s s v s s[68] v v v s
PASZF g v v[6] s[6] v s s v v v
PASSI g v v s[51] v[51] s[51] s v s v

PASD d s s v s s s s v v
PASG g s v v s s s s v v
PASNO g s s v s s v s v v
PASCNF cnf s v v s s s s v v

Tabuľka 2: Princípy a požiadavky splnené a porušené existujúcimi sémantikami. Druhý
stĺpec označený „d/g“ zobrazuje, či sémantika spracuje s: „d“ – iba priamymi konfliktami,
„g“ – všeobecnými konfliktami vrátane priamych a nepriamych, alebo „cnf“ – podtriedou
všeobecných konfliktov, kde nepriame konflikty sú tvorené cez pravidla používajúce iba
stratifikovanú negáciu. Jednotlivé bunky tabuľky sú označené nasledovne: písmeno „s“
znamená, že princíp je splnený, písmeno „v“ znamená, že princíp je porušený, zelené
pozadie znamená, že požiadavka je splnená, červené pozadie znamená, že požiadavka je
porušená, a oranžové pozadie znamená, že požiadavka je čiastočne splnená.

PASG spĺňa všetky požiadavky. PASD a PASCNF spĺňajú všetky požiadavky s vý-
nimkou toho, že PASD pracuje iba s priamymi konfliktmi a PASCNF s podtriedou vše-
obecných konfliktov.

V kontraste s PASCNF , sémantika PASNO porušuje Princíp VI. Reflektuje to rela-
xácie, ktoré boli v sémantikách vykonané. PASCNF dovoľuje aby boli nepriame konflikty
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vytvorené iba cez podtriedu pravidiel a je schopná ignorovať preferencie medzi nekon-
fliktnými pravidlami. Na druhej strane PASNO umožňuje nepriame konflikty vytvorené
cez ľubovoľné pravidlá, ale nie je vždy schopná ignorovať preferencie medzi nekonfliktnými
pravidlami.

3.6 Porovnanie

V Kapitole 11 skúmame v akom vzájomnom vzťahu sú nami navrhnuté sémantiky a aký
je vzťah medzi našimi sémantikami a existujúcimi sémantikami. Ukázali sme, že PASD

pokračuje v hierarchii sémantík PASDST ⊆ PASWZL ⊆ PASBE objavenej v [56]. Taktiež
sémantiky PASDST , PASNO, PASG a PASD tvoria hierarchiu PASDST ⊆ PASNO ⊆
PASG ⊆ PASD, a teda sémantiky tvoria jednu hierarchiu s dvomi vetvami. Celkový
pohľad zobrazuje Obr. 1.

Obr. 1: Hierarchia sémantik.

PASNO ⊆ PASG

PASDST

⊆

⊆

⊆

⊆
PASD⊆

PASWZL⊆ PASBE

⊇ PASCNF

PASDST je silne preskriptívna sémantika. Požaduje, že

• pravidlá programu sú aplikované v poradí danom preferenciami,

• pravidlo je použité až keď jeho pozitívne telo je odvodené, a

• pravidlo môže byť porazené iba pravidlom, ktoré nezávisí na menej preferovanom
pravidle.

Ako Schaub a Wang [56] komentujú, po hierarchii PASDST ⊆ PASWZL ⊆ PASBE

sa hýbeme zmenou, do akej miery nasledujúce koncepty interagujú: (i) preferencie, a
(ii) požiadavka, že pravidlo je použité až keď jeho pozitívne telo je odvodené.

Na druhej strane, zo sémantiky PASDST prechádzame do vetvy PASNO ⊆ PASG ⊆
PASD zahodením požiadavky, že pravidlá sú aplikované v poradí danom preferenciami, čo
robí sémantiky plne deklaratívne. Po hierarchii PASNO ⊆ PASG ⊆ PASD sa posúvame
zmenou toho, ktorým pravidlám zabránime v porážaní iných pravidiel: (i) od pravidiel
závislých na menej preferovaných pravidlách, (ii) cez všeobecne konfliktné menej prefero-
vané pravidla, (iii) až po priamo konfliktné menej preferované pravidlá.

Po hierarchii PASCNF ⊆ PASD sa posúvame zmenou toho, ktorým pravidlám za-
bránime v porážaní iných pravidiel: (i) od konfliktných menej preferovaných pravidiel,
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kde nepriame konflikty môžu byť vytvorené iba pravidlami so stratifikovanou negáciou,
(ii) po priamo konfliktných menej preferovaných pravidiel.
PASCNF stojí mimo hierarchie PASNO ⊆ PASG ⊆ PASD nakoľko je definovaná

pre podtriedu programu, v ktorých nepriame konflikty môžu byť tvorené iba pravidlami
používajúcimi stratifikovanú negáciu.

3.7 Implementácia

V Kapitole 12 implementujeme naše sémantiky pomocou meta-interpretačnej techniky
[18]. Cieľom bolo poskytnúť implementáciu, ktorú môžu výskumníci požiť na experimen-
tovanie so sémantikami. Nebolo cieľom vytvoriť implementáciu vhodnú do produkcie.
Za týmto cieľom sme taktiež implementovali nástroj PASS. Na svojom vstupe vezme lo-
gický program s preferenciami, zbaví sa premenných, transformuje ho na meta-program
a vyhodnotí ho pomocou zvoleného meta-interpretéra.

3.8 Význam výsledkov

V tejto práci sme rozpracovali princípy pre logické programovanie s preferenciami na pra-
vidlách. Zosumarizovali sme existujúce princípy, navrhli nové a preskúmali vzťahy medzi
nimi. Vyhodnotili sme existujúce a aj nami navrhnuté sémantiky na týchto princípoch.
Ktoré princípy by mali byť splnené pri ktorej interpretácii preferencií je veľmi podstatná,
no zároveň ťažká otázka. Ukázali sme, že Princíp III a Princíp IX reprezentujú dva ne-
kompatibilné pohľady na preferencie. Všetky existujúce prístupy spĺňajú buď jeden alebo
druhý princíp. Pre chápanie preferencií ako mechanizmu zápisu výnimiek sme navrhli po-
žiadavky na sémantiky a prepojili ich so splnením/porušením princípov. Vytvorili sme
tak chýbajúci podklad, na základe ktorého môžeme vybrať sémantiku vhodnú pre riešenú
úlohu.

Pre chápanie preferencií ako mechanizmu pre zápis výnimiek sme navrhli sémantiky,
ktoré vylepšujú vlastnosti existujúcich sémantik. Pre prípad priamych konfliktov sme na-
vrhli sémantiku PASD a pre prípad všeobecných konfliktov sémantiku PASG. Hlavnými
vylepšeniami je, že sémantiky sú plne deklaratívne a ignorujú preferencie medzi nekon-
fliktnými pravidlami, čo umožňuje použitie sémantík v scenároch, v ktorých sú existujúce
sémantiky nepoužiteľné, ako napríklad keď sú preferencie medzi pravidlami automaticky
generované. Formálne preskúmanie vlastností a vzťahov medzi sémantikami nám poskytlo
lepší a celistvejší pohľad na sémantiky. Sémantiku PASD môžeme chápať ako plne dekla-
ratívnu alternatívu k sémantike PASBE. Sémantika PASNO je zase plne deklaratívnym
proťajškom sémantiky PASDST .

Implementovali sme jednoduchý nástroj, ktorý tieto sémantiky umožňuje vypočítať
prostredníctvommeta-interpretácie. Existencia takéhoto nástroja pozitívne prispieva k pro-
pagovaniu výsledkov tejto práce a umožňuje jednoduchšie experimentovanie so sémanti-
kami a prvotné zoznámenie sa so sémantikami bez nutnosti študovať ich definície.
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8 Summary

Logic programming under the answer set semantics is a declarative programming and
knowledge representation language. A logic program is a collection of rules. In case of
conflicting rules, preferences on rules enable us to select which of the rules to use. It has
been studied how logic programming can be extended with preferences on rules, and qu-
ite many approaches have been proposed. In addition, principles, key properties that can
be used to evaluate healthiness of the semantics, have been studied. However, the term
“preferences” is abstract. Many approaches for preferences on rules exist. Comprehensive
review of their properties is lacking. All this makes selecting an appropriate semantics for
a task at hand difficult. In this work, we elaborate principles for logic programming with
preferences on rules. We summarize existing principles, propose new principles extracted
from existing approaches or based on our intuitions, and investigate connections between
the principles. We conduct a comprehensive evaluation of existing semantics on princip-
les. We thus provide basis for selecting an appropriate semantics for a task at hand. For
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viewing preferences as a mechanism for expressing exceptions between rules, we propose
requirements on semantics. We connect the requirements with satisfaction and violation
of principles, which allows us to formally evaluate whether a semantics satisfies the re-
quirements. It turns out that no semantics for logic programming with preferences on
rules fully meets the specified requirements. For viewing preferences as a mechanism for
expressing exceptions between rules we develop a family of fully declarative semantics for
logic programming with preferences on rules. The first semantics is restricted to the case
of direct conflicts. It can be efficiently computed, and is able to ignore preferences between
non-conflicting rules. The second semantics meets all the specified requirements, works for
general conflicts, and is also able to ignore preferences between non-conflicting rules. So
far, it is not known whether an efficient implementation of the semantics is possible. We
have investigated relaxations of the second semantics, which can be effectually compu-
ted. The third semantics works for general conflicts, but drops the condition for ignoring
non-conflicting preferences. It is a programmer’s responsibility to specify preferences only
between conflicting rules. The fourth one is designed for a subclass of conflicts, and igno-
res preferences between non-conflicting rules. We have investigated relations among our
semantics, and their relations to existing semantics. It turns out that the semantics form
two branches of a hierarchy. We also provide a simple tool called PASS that implements
solvers for all our semantics via meta-interpretation technique.
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