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W [H1], używaj ↪ac podej́scia bezpośredniego, opracowa lem semantyk ↪e sta lopunktow ↪a, se-
mantyk ↪e najmniejszego modelu i rachunek SLD-rezolucji dla pozytywnych programów w pod-
stawowych serialnych logikach monomodalnych. W [H2] rozszerzy lem wyniki pracy [H1] i
uogólni lem jej metody dla logik wielomodalnych, podaj ↪ac ogóln ↪a metodologi ↪e definiowania se-
mantyk programów pozytywnych w serialnych logikach wielomodalnych. W [H3] przedstawi lem
zaimplementowany przeze mnie system programowania w logikach modalnych [18], który jest
oparty na metodologii definiowania semantyk, podanej w [H2].

Dziedzina modalnych dedukcyjnych baz danych jest blisko zwi ↪azana z programowaniem
w logikach modalnych. W [H5], używaj ↪ac swojej teorii programowania w logikach modal-
nych [H1,H2], sformu lowa lem modalne dedukcyjne bazy danych i opracowa lem metody
obliczeniowe dla modalnego j ↪ezyka zapytań MDatalog. W [H5] również oszacowa lem z lożoność
MDatalogu wzg. ekstensjonalnych danych (ang. data complexity of MDatalog) w niektórych
logikach wielomodalnych. Praca [H4] zawiera moje wyniki o z lożoności MDatalogu wzg. ek-
stensjonalnych danych w podstawowych logikach monomodalnych.

2 Programowanie w logikach modalnych

2.1 Programowanie w logice klasycznej

Programowanie w logice jest bardzo użyteczne dla praktycznych zastosowań. Rozważa si ↪e trzy
standardowe semantyki dla pozytywnych programów w logice (zobacz np. [16]):



– semantyka najmniejszego modelu,
– semantyka sta lopunktowa,
– rachunek SLD-rezolucji (semantyka proceduralna).

Każdy pozytywny program P w logice ma najmniejszy model Herbranda MP , który jest
najmniejszym zbiorem ustalonych (tzn. bez zmiennych) atomów b ↪ed ↪acych logicznymi konsek-
wencjami programu P . Ten model MP ma tak ↪a w laściwość, że dla każdej pozytywnej ustalonej
(ground) formu ly ϕ,

P |= ϕ wtw, gdy MP |= ϕ.

Semantyka sta lopunktowa pozytywnych programów w logice by la po raz pierwszy przed-
stawiona przez van Emdena i Kowalskiego [24]. Jest oparta na spostrzeżeniu, że najmniejszy
model Herbranda MP pozytywnego programu P można skonstruować poprzez powtarzanie
zastosowań operatora bezpośredniego wynikania TP , który dla zbioru I ustalonych atomów
zwraca zbiór ustalonych atomów bezpośrednio wyprowadzalnych z I używaj ↪ac klauzul pro-
gramu P . Ten operator jest monotoniczny, ci ↪ag ly i ma najmniejszy punkt sta ly równy MP :

TP ↑ω =
ω⋃

n=0

TP ↑n = MP

gdzie TP ↑0 = ∅ i TP ↑n = TP (TP ↑(n− 1)) dla n ≥ 1.
SLD-rezolucja, której nazwa pochodzi od Apta i van Emdena [2], by la po raz pierwszy

opisana przez Kowalskiego [12] dla programowania w logice. Jest zst ↪epuj ↪ac ↪a (top-down/goal-
directed) procedur ↪a obliczeniow ↪a dla programowania w logice. Ten rachunek jest poprawny i
pe lny, tzn. dla dowolnego pozytywnego programu P i dowolnego zapytania G, każda odpowiedź
obliczona θ dla P ∪{G} jest odpowiedzi ↪a poprawn ↪a dla P ∪{G}, oraz dla dowolnej odpowiedzi
poprawnej θ dla P ∪ {G} istnieje odpowiedź obliczona θ′ dla P ∪ {G} taka, że Gθ = Gθ′δ
dla pewnego podstawienia δ. (Odpowiedzi ↪a dla P ∪ {G} jest podstawienie dla zmiennych
wyst ↪epuj ↪acych w G. Odpowiedź θ dla P ∪ {G} jest poprawna jeżeli P |= ∀(¬Gθ), gdzie
∀(¬Gθ) jest “uniwersalnym domkni ↪eciem” formu ly ¬Gθ.)

SLD-rezolucja jest blisko zwi ↪azana z semantyk ↪a sta lopunktow ↪a. Pierwsza jest zst ↪epuj ↪ac ↪a
procedur ↪a, a druga jest wst ↪epuj ↪ac ↪a procedur ↪a dla obliczenia zapytań. Dowody pe lności SLD-
rezolucji s ↪a zwykle oparte na obliczeniu najmniejszego punktu sta lego TP ↑ω i technice pod-
noszenia (lifting technique).

2.2 Poprzednie prace nad programowaniem w logikach modalnych i motywacje

Logiki modalne s ↪a użyteczne w wielu obszarach informatyki. Na przyk lad, logiki wielo-
modalne s ↪a używane dla reprezentacji wiedzy i w systemach wieloagentowych poprzez in-
terpretowanie 2iϕ jako “agent i wie/ma przekonanie, że ϕ jest prawdziwe”. W szczególności,
można ich używać dla wnioskowania o wielostopniowych przekonaniach (traktowanych jako
niepewna wiedza), dla modelowania rozproszonych systemów przekonań i dla wnioskowania
o epistemicznych stanach agentów w systemach wieloagentowych (zobacz przyk lady w [H2,
Sekcja 4]).

Kilku badaczy proponowa lo modalne rozszerzenia dla programowania w logice. Istniej ↪a dwa
podej́scia: podej́scie bezpośrednie [8,3,4] i podej́scie polegaj ↪ace na translacji [7,21]. Pierwsze
podej́scie bezpośrednio manipuluje modalnościami, a drugie podej́scie t lumaczy programy w
logice modalnej na programy w logice klasycznej.

Pioniersk ↪a prac ↪a o deklaratywnej semantyce dla programów w logikach modalnych jest
praca Balbianiego i innych [3]. W tej pracy, używaj ↪ac podej́scia bezpośredniego, autorzy podali
deklaratywn ↪a semantyk ↪e i rachunek SLD-rezolucji dla pewnej klasy programów w logikach
modalnych KD , T i S4. Ta praca zak lada jednak, że operator modalny 2 nie wyst ↪epuje w
cia lach klauzul programów i zapytań.
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Używaj ↪ac również podej́scia bezpośredniego, Baldoni i inni [4] opracowali deklaratywn ↪a se-
mantyk ↪e i operacyjn ↪a semantyk ↪e dla programów w logikach modalnych scharakteryzowanych
aksjomatami postaci [t1] . . . [tn]ϕ→ [s1] . . . [sm]ϕ, gdzie [ti] i [sj] s ↪a uniwersalnymi operatorami
modalnymi indeksowanymi odpowiednio przez termy ti i sj. W tej pracy egzystencjalne ope-
ratory modalne nie s ↪a dozwolone w programach i zapytaniach.

W [7] Debart i inni zastosowali technik ↪e translacji funkcyjnej do programów w logikach
wielomodalnych maj ↪acych skończon ↪a liczb ↪e operatorów modalnych 2i i 3i dowolnego typu
spośród KD, KT , KD4, KT4, KF i aksjomaty interakcyjne postaci 2iϕ→ 2jϕ. Ta technika
jest podobna do techniki Ohlbacha używanej w rachunku rezolucji dla logik modalnych [22].
Dla reprezentowania ścieżek w modelu Kripkego do l ↪acza si ↪e do predykatów dodatkowe parame-
try, dla których używa si ↪e specjalnych algorytmów unifikacji.

W [21] Nonnengart zaproponowa l translacj ↪e semi-funkcyjn ↪a, która t lumaczy egzystencjalne
operatory modalne używaj ↪ac translacji funkcyjnej i uniwersalne operatory modalne używaj ↪ac
translacji relacyjnej. Jego podej́scie używa relacji dost ↪epności światów ale nie modyfikuje al-
gorytmu unifikacji. Nonnengart [21] zastosowa l swoje podej́scie do programów w każdej pod-
stawowej serialnej logice monomodalnej. Poda l także przyk lad sformu lowany w logice wielo-
modalnej typu KD45.

Podej́scie translacyjne jest atrakcyjne: wystarczy przet lumaczyć programy i zapytania.
Problem jest jednak bardziej skomplikowany, ponieważ logiki modalne stwarzaj ↪a dodatkowe
rozga l ↪ezienia w procesie wyszukiwania i takie rozga l ↪ezienia musz ↪a być w jakís sposób roz-
patrywane. Używaj ↪ac translacji funkcyjnej, zmodyfikowany algorytm unifikacji może dać w
wyniku różne najbardziej ogólne podstawienia uzgadniaj ↪ace, które powoduj ↪a rozga l ↪ezienie.
Używaj ↪ac translacji semi-funkcyjnej, dodatkowe rozga l ↪ezienia s ↪a spowodowane przez klauzule
dodane do programu dla reprezentowania w laściwości struktur Kripkego danej logiki modalnej.
W podej́sciu bezpośrednim, dodatkowe rozga l ↪ezienia s ↪a spowodowane przez regu ly modalne
używane jako meta-klauzule.

W moim przekonaniu, badanie podej́scia bezpośredniego dla programowania w logikach
modalnych wymaga g l ↪ebszej analizy i może prowadzić do opracowania efektywniejszych pro-
cedur obliczeniowych.

Zgodnie z moj ↪a wiedz ↪a, jedynym systemem programowania w logikach modalnych, który
jest oparty na Prologu i zosta l zaimplementowany przez innych autorów, jest system Molog
proponowany przez Fariñasa del Cerro [8]. Ten system używa podej́scia bezpośredniego i może
być ukonkretniony dla poszczególnych logik modalnych. Aktualna wersja tego systemu ma jed-
nak kilka ograniczeń, np. odpowiada tylko “yes” lub “no” bez udzielenia odpowiedzi b ↪ed ↪acych
podstawieniami (gdzie “yes” oznacza, że istnieje “odpowiedź poprawna”).

2.3 MProlog

Przedstawiam poniżej mój logiczny formalizm MProlog [H1,H2] dla programowania w logikach
modalnych.

Modalności ↪a jest sekwencja (możliwie pusta) operatorów modalnych, a uniwersaln ↪a
modalności ↪a jest modalność zawieraj ↪aca tylko uniwersalne operatory modalne. Używam �
na oznaczenie uniwersalnej modalności, a E na oznaczenie klasycznego atomu. Podobnie jak
dla programowania w logice klasycznej,

�(ϕ← ψ1, . . . , ψn)

oznacza formu l ↪e
∀(�(ϕ ∨ ¬ψ1 ∨ . . . ∨ ¬ψn)).

Klauzul ↪a programu jest formu la postaci

�(A← B1, . . . , Bn)
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gdzie n ≥ 0, a A, B1, . . . , Bn oznaczaj ↪a formu ly postaci E, 2iE lub 3iE. Nazywamy �
modalnym kontekstem, A nag lówkiem, a B1, . . . , Bn cia lem klauzuli programu.

Programem MPrologu jest skończony zbiór klauzul programu.
Atomem zapytania MPrologu jest formu la postaci �E lub �3iE.
Zapytaniem MPrologu jest formu la zapisana w postaci klauzulowej

← α1, . . . , αk

gdzie każdy αi jest atomem zapytania MPrologu.
W [19] pokaza lem, że MProlog ma tak ↪a sam ↪a si l ↪e wyrażalności jak ogólny fragment Horna

normalnych logik modalnych. Dla specyficznej logiki modalnej L, możemy przyj ↪ać niektóre
ograniczenia na modalne konteksty klauzul programów i atomów zapytań MPrologu, a otrzy-
many j ↪ezyk nazywamy L-MPrologiem [H1,H2] (jeżeli nie ma żadnego ograniczenia, to L-
MProlog jest taki sam jak MProlog). Takie ograniczenia albo wynikaj ↪a z równoważności w
L, albo s ↪a akceptowalne z praktycznego punktu widzenia1, a ponadto nie zmniejszaj ↪a si ly
wyrażalności j ↪ezyka.

2.4 Moje osi ↪agni
↪
ecia

W [H1], używaj ↪ac podej́scia bezpośredniego, opracowa lem semantyk ↪e sta lopunktow ↪a, seman-
tyk ↪e najmniejszego modelu i rachunek SLD-rezolucji dla programów MPrologu w podsta-
wowych serialnych logikach monomodalnych KD , T , KDB , B , KD4, S4, KD5, KD45 i S5. Dla
dowolnego programu MPrologu P i każdej logiki L spośród wymienionych, zdefiniowa lem oper-
ator bezpośredniego wynikania TL,P , który ma najmniejszy punkt sta ly IL,P . Ten punkt sta ly,
nazywany najmniejszym generatorem L-modelu dla P , jest zbiorem ustalonych atomów, które
mog ↪a zawierać etykietowane formy operatora modalnego 3. Udowodni lem, że standardowy L-
model ML,P dla IL,P jest najmniejszym L-modelem dla P (o takiej w laściwości, że dla dowolnej
pozytywnej ustalonej formu ly ϕ, mamy ML,P |= ϕ wtw, gdy P |=L ϕ). Udowodni lem również,
że rachunek SLD-rezolucji dla L-MPrologu jest poprawny i pe lny dla każdej logiki monomodal-
nej L spośród wymienionych. Rozszerzy lem rachunek SLD-rezolucji także dla MPrologu w
prawie serialnych logikach modalnych KB , K 5, K 45 i KB5.2 Moje podej́scie do programowania
w logikach modalnych w [H1] ma dwie istotne w laściwości: nie zak lada żadnego ograniczenia 3

na wyst ↪apienia 2 i 3, oraz semantyki programów s ↪a sformu lowane w podobnym stylu jak dla
programowania w logice klasycznej.

W [H2] rozszerzy lem wyniki pracy [H1] i uogólni lem jej metody dla logik wielomodal-
nych. Poda lem w tej pracy szkieletow ↪a struktur ↪e semantyki najmniejszego modelu, se-
mantyki sta lopunktowej i rachunku SLD-rezolucji dla pozytywnych programów w logikach
wielomodalnych, których struktury Kripkego s ↪a scharakteryzowane przez warunki serialności
(tzn. ∀x ∃y Ri(x, y)) i formu ly Horna pierwszego rz ↪edu. Moje podej́scie jest bezpośrednie i nie
zak lada żadnego ograniczenia na wyst ↪apienia 2i i 3i. Udowodni lem, że opracowany rachunek
SLD-rezolucji dla MPrologu jest poprawny i pe lny dla realizacji mojej metodologii (framework)
w konkretnej logice modalnej, o ile pewne warunki s ↪a spe lnione.

W [H2] również zastosowa lem moj ↪a metodologi ↪e definiowania semantyk programów do
szerokiej klasy BSMM podstawowych serialnych logik wielomodalnych, które s ↪a parametry-
zowane przez dowoln ↪a kombinacj ↪e uogólnionych wersji aksjomatów T , B, 4, 5 (np. w postaci

1 W logikach o wielostopniowych przekonaniach KDI4s, KDI4 i KDI45, ma lo sensowne s ↪a klauzule programu postaci
2i2jϕ i atomy zapytania postaci 2i2jE lub 2i3jE. Dlatego zak ladamy, że dla L ∈ {KDI4s, KDI4, KDI45},
modalne konteksty klauzuli programu L-MPrologu maj ↪a d lugość 1 lub 0, a atomy zapytania L-MPrologu s ↪a postaci
E, 2iE, lub 3iE.

2 Prace [8,3,7,21] rozważaj ↪a tylko serialne logiki modalne, a praca [4] rozważa tylko nieserialne logiki modalne i nie
dopuszcza egzystencjalnych operatorów modalnych w programach.

3 Programy i zapytania s ↪a w normalnej postaci, ale j ↪ezyk ma tak ↪a sam ↪a si l ↪e wyrażalności jak ogólny modalny fragment
Horna.
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Nazwa Schemat Znaczenie/Warunek
(D) 2iϕ→ ¬2i¬ϕ przekonanie jest spójne
(I) 2iϕ→ 2jϕ jeśli i > j indeks oznacza stopień przekonania
(Ig) 2iϕ→ 2jϕ jeśli grupa i jest nadzbiorem grupy j
(4) 2iϕ→ 2i2iϕ przekonanie ma w laściwość pozytywnej introspekcji
(4s) 2iϕ→ 2j2iϕ przekonanie ma w laściwość silnej pozytywnej introspekcji
(5) ¬2iϕ→ 2i¬2iϕ przekonanie ma w laściwość negatywnej introspekcji
(5s) ¬2iϕ→ 2j¬2iϕ przekonanie ma w laściwość silnej negatywnej introspekcji
(5a) ¬2iϕ→ 2i¬2iϕ jeśli i jest pojedynczym agentem

Tablica 1. Aksjomaty o przekonaniach

4 : 2iϕ→ 2j2kϕ) i I : 2iϕ→ 2jϕ. Udowodni lem, że otrzymane ukonkretnienie jest poprawne
(tzn. semantyka sta lopunktowa si ↪e zgadza z semantyk ↪a najmniejszego modelu oraz rachunek
SLD-rezolucji jest poprawny i pe lny).

W [H2] zastosowa lem również moj ↪a metodologi ↪e definiowania semantyk programów dla
nast ↪epuj ↪acych logik wielomodalnych o przekonaniach, które s ↪a określone używaj ↪ac aksjomatów
podanych w Tablicy 1 (zobacz dyskusj ↪e w [H2, Sekcja 2.3]):

– KDI4s, KDI4, KDI4s5, KDI45 : dla wnioskowania o wielostopniowych przekonaniach,
– KD4s5s : dla zastosowania w rozproszonych systemach przekonań,
– KD45(m), KD4Ig5a : dla wnioskowania o epistemicznych stanach agentów.

Pomimo, że te logiki należ ↪a do klasy BSMM, specjalne rachunki SLD-rezolucji proponowane dla
nich s ↪a efektywniejsze niż rachunek podany dla BSMM. Dowody poprawności wspomnianych
ukonkretnień dla tych logik s ↪a podane w dodatku [19].

Należy zauważyć, że obie prace nad programowaniem w logikach wielomodalnych Debarta
i innych [7] oraz Baldoniego i innych [4] nie rozważaj ↪a logik wielomodalnych z aksjomatami
typu (5), które s ↪a używane dla negatywnej introspekcji.

Zastosowa lem w [H5] moj ↪a metodologi ↪e definiowania semantyk programów do klasy sCFG
serialnych bezkontekstowo-gramatycznych logik, które s ↪a normalnymi logikami wielomodal-
nymi scharakteryzowanymi aksjomatem (D) i aksjomatami postaci 2iϕ → 2j1 . . .2jh

ϕ.
Dowód poprawności tego ukonkretnienia jest podany w dodatku [19].

Jak wykazano w [H3], zaprojektowa lem i zaimplementowa lem system MProlog [18] dla
programowania w logikach modalnych używaj ↪ac mojej szkieletowej struktury SLD-rezolucji.
System ten zosta l napisany w Prologu jako dodatkowy modu l. Kody, biblioteki i wi ↪ekszość
konstrukcji Prologu mog ↪a być używane w programach MPrologu. Ten system zawiera kilka
zbudowanych rachunków SLD-rezolucji dla różnych logik modalnych, w tym wszystkich
wspomnianych logik wielomodalnych o przekonaniach a także podstawowych serialnych logik
monomodalnych. Zosta l zaprojektowany w taki sposób, aby użytkownicy mogli zaimplemen-
tować i modularnie dodać swoje rachunki SLD-rezolucji do systemu.

Aby powi ↪ekszyć elastyczność, mój system pozwala na trzy rodzaje predykatów: modalne
predykaty, klasyczne predykaty (nie zależne od możliwych światów w modelach Kripkego)
i klasyczne predykaty definiowane przy użyciu modalnych predykatów. Predykaty trzeciego
rodzaju s ↪a przydatne np. dla użycia różnych rachunków w jednym programie MPrologu.
Aby powi ↪ekszyć efektywność, klasyczne fragmenty w programach MPrologu s ↪a interpretowane
przez sam Prolog i różne opcje i konstrukcje mog ↪a być używane dla ograniczenia przestrzeni
przeszukiwania.

Teoretyczne podstawy systemu MPrologu s ↪a bardzo różne od teoretycznych podstaw Mo-
logu [8]. Technika etykietowania egzystencjalnych operatorów modalnych jest używana dla
MPrologu zamiast Skolemizacji. Ponadto, MProlog używa nowych technik jak normalne
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postaci modalności i preporz ↪adki na operatorach modalnych. MProlog eliminuje również
ograniczenia Mologu: np. MProlog udziela “odpowiedzi obliczonych” b ↪ed ↪acych podstawieni-
ami, a Molog tylko odpowiada “yes” lub “no” (gdzie “yes” oznacza, że istnieje “odpowiedź
poprawna”).

3 Modalne dedukcyjne bazy danych

3.1 Klasyczne dedukcyjne bazy danych i Datalog

Dedukcyjna baza danych sk lada si ↪e z instancji ekstensjonalnych relacji oraz programu w logice
definiuj ↪acego intensjonalne relacje używaj ↪ac ekstensjonalnych relacji. W podstawowym przy-
padku, używanym programem jest program Datalogu, który jest programem w logice bez sym-
boli funkcyjnych i spe lniaj ↪acym warunek ograniczaj ↪acy zakres. Ten warunek wymaga, że każda
zmienna wyst ↪epuj ↪aca w nag lówku klauzuli programu wyst ↪epuje także w ciele klauzuli. Istniej ↪a
dobrze opracowane metody obliczeniowe dla dedukcyjnych baz danych. W szczególności, dla
zapytań Datalogu istnieje zst ↪epuj ↪acy algorytm ewaluacji “query-subquery” i wst ↪epuj ↪acy algo-
rytm oparty na transformacji “magic-set” i ulepszonej ewaluacji semi-naiwnej (zobacz np. [1]).
Algorytm ewaluacji “query-subquery” dla zapytań Datalogu symuluje SLD-rezolucj ↪e, ale robi to
zbiorowo i efektywnie znajdzie wszystkie odpowiedzi dzi ↪eki tabulacji. Transformacja “magic-
set” dla zapytań Datalogu symuluje ewaluacj ↪e “query-subquery” poprzez przepisanie danego
zapytania do innego równoważnego zapytania, którego obliczenie używaj ↪ace wst ↪epuj ↪acej
metody (np. ewaluacji semi-naiwnej) wytwarza tylko fakty wytworzone przy użyciu zst ↪epuj ↪acej
ewaluacji “query-subquery”.

3.2 Poprzednie prace nad modalnymi dedukcyjnymi bazami danych i motywacje

Modalne dedukcyjne bazy danych maj ↪a potencjalne zastosowania, np. kiedy przekonanie jest
traktowane jako rodzaj niepewnej wiedzy lub kiedy każdy w ↪eze l rozproszonej bazy danych
jest traktowany jako agent. Dlatego warto zbadać modalne rozszerzenia dla dedukcyjnych baz
danych. Ponadto, konieczne jest opracowanie nowych metod obliczeniowych dla dedukcyjnych
modalnych baz danych, ponieważ techniki translacyjne nie nadaj ↪a si ↪e do modalnych zapytań,
bo mog ↪a generować funkcyjne symbole Skolema.

Zgodnie z moj ↪a wiedz ↪a, nie ma prac innych autorów, poświ ↪econych modalnym deduk-
cyjnym bazom danych i bezpośrednio używaj ↪acych logik modalnych. Trudno znaleźć zwrot
“modalne dedukcyjne bazy danych” (“modal deductive databases”) w literaturze informatyki,
podczas gdy temporalne dedukcyjne bazy danych cieszy ly si ↪e dużym zainteresowaniem (zobacz
np. przegl ↪ad [6]). J ↪ezyk “modal Datalog” definiowany w [9, Definition 23] jest sformu lowany
w klasycznej logice pierwszego rz ↪edu i używa tylko unarnych lub binarnych predykatów. W
ostatnim okresie, dedukcyjne bazy danych/bazy wiedzy by ly rozpatrywane dla logik deskryp-
cyjnych przez kilku autorów (zobacz np. [15,10,5,11,20,13,14,23]). Logiki deskrypcyjne s ↪a
odmianami logik modalnych używanymi do reprezentowania strukturalnej wiedzy i wnioskowa-
nia o w laściwościach obiektów, poj ↪eć i relacji mi ↪edzy poj ↪eciami/obiektami. Różni ↪a si ↪e jednak
od logik modalnych m.in. tym, że “obiekty” nie s ↪a “możliwymi światami”.

We wcześniejszej pracy [17] rozszerzy lem Datalog do j ↪ezyków MDatalog i eMDatalog
dla logik monomodalnych. Pierwszy j ↪ezyk jest naturalnym rozszerzeniem Datalogu, a drugi
j ↪ezyk jest ogólnym modalnym fragmentem Horna spe lniaj ↪acym warunek ograniczaj ↪acy za-
kres. Pokaza lem w [17], że każde zapytanie eMDatalogu może być przet lumaczone w czasie
wielomianowym na zapytanie MDatalogu, które jest równoważne w każdej normalnej logice
monomodalnej pierwotnemu zapytaniu. Metoda obliczeniowa podana w [17] jest oparta na
konstruowaniu najmniejszego L-modelu dla danej modalnej dedukcyjnej bazy danych, gdzie L
jest rozważan ↪a logik ↪a modaln ↪a. Zosta la ona zastosowana do podstawowych serialnych/prawie
serialnych logik monomodalnych.
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3.3 Moje osi ↪agni
↪
ecia

Udowodni lem w [H4], że z lożoność MDatalogu i eMDatalogu wzg. ekstensjonalnych danych
(ang. data complexity of MDatalog and eMDatalog) jest PTIME-zupe lna w KD, T, KB, KDB,
B, K5, KD5, K45, KD45, KB5 i S5, coNP-zupe lna w K, oraz PSPACE-zupe lna w K4, KD4 i
S4.

W [H5] sformu lowa lem modalne dedukcyjne bazy danych i modalny j ↪ezyk zapytań MData-
log dla logik wielomodalnych. Dla danej logiki modalnej L, programem L-MDatalogu jest
program L-MProlog bez symboli funkcyjnych i spe lniaj ↪acy warunek ograniczaj ↪acy zakres.
Generatorem modelu jest zbiór ustalonych modalnych atomów, które mog ↪a zawierać egzys-
tencjalne operatory modalne (zobacz [H1,H2,H5]), a operator bezpośredniego wynikania dla
semantyki sta lopunktowej danego programu MPrologu jest funkcj ↪a przekszta lcaj ↪ac ↪a jeden gen-
erator modelu na inny. Opieraj ↪ac na tym, możemy pogrupować atomy w generatorze modelu
wed lug predykatów i to pozwala nam zdefiniować modalne relacje i modalne relacyjne alge-
bry. Podobnie jak w przypadku logiki klasycznej, modalna dedukcyjna baza danych oparta
na MDatalogu sk lada si ↪e z modalnych relacji dla ekstensjonalnych predykatów i programu
MDatalogu definiuj ↪acego predykaty intensjonalne.

W [H5] zdefiniowa lem modalne algebry relacyjne i poda lem semi-naiwny algorytm ewalua-
cji, zst ↪epuj ↪acy algorytm ewaluacji “query-subquery” i transformacj ↪e “magic-set” dla zapytań
MDatalogu. Semi-naiwny algorytm ewaluacji i transformacja “magic-set” dla zapytań MData-
logu s ↪a blisko zwi ↪azane z semantyk ↪a sta lopunktow ↪a programów MPrologu, a zst ↪epuj ↪acy al-
gorytm ewaluacji “query-subquery” dla zapytań MDatalogu jest oparty na moim rachunku
SLD-rezolucji dla MPrologu. Podobnie jak dla Datalogu, transformacja “magic-set” może być
po l ↪aczona z ewaluacj ↪a semi-naiwn ↪a aby stworzyć bardziej wyrafinowan ↪a wst ↪epuj ↪ac ↪a metod ↪e
obliczeniow ↪a dla MDatalogu.

Wyniki pracy [H5] takie jak poprawność, pe lność i zwartość zst ↪epuj ↪acego algorytmu
ewaluacji “query-subquery” jak również poprawność transformacji “magic-set” zosta ly udowod-
nione dla logik wielomodalnych o przekonaniach KDI4s5, KDI45, KD4s5s, KD45(m),
KD4Ig5a i klasy sCFG serialnych bezkontekstowo-gramatycznych logik. Moja transformacja
“magic-set” dla MDatalogu nie symuluje dok ladnie zaproponowanego przez mnie zst ↪epuj ↪acego
algorytmu ewaluacji, ponieważ modalne konteksty atomów zapytania nie mog ↪a być przekazy-
wane z zapytania do podzapytania w czysty sposób. Udowodni lem w [H5] również, że MData-
log ma wielomianow ↪a z lożoność wzg. ekstensjonalnych danych w logikach KDI4s5, KDI45,
KD4s5s i KD45(m).

Moje sformu lowania i metody dla L-MDatalogu s ↪a wysoce modularne wzg. logiki modalnej
L i rachunku SLD-rezolucji dla L-MPrologu. One s ↪a stosowalne do innych serialnych logik
modalnych. Na przyk lad, w raporcie [19] zastosowa lem je do wszystkich podstawowych serial-
nych logik monomodalnych.

4 Konkluzje

W pracach [H1,H2,H3,H4,H5] opracowa lem obszern ↪a teori ↪e dla programowania w logikach
modalnych i modalnych dedukcyjnych baz danych. Moja teoria dla programowania w
logikach modalnych używa podej́scia bezpośredniego i w porównywaniu z pracami innych
autorów, które także używaj ↪a podej́scia bezpośredniego [8,4,3], nie zak lada żadnego specjal-
nego ograniczenia na wyst ↪apienia modalnych operatorów w programach i zapytaniach. Moja
metodologia definiowania semantyk programów MPrologu jest stosowalna i użyteczna dla
dużych klas logik modalnych, w tym BSMM i sCFG. Klasa BSMM zawiera m.in. logiki wielo-
modalne z aksjomatami typu (5) (używanymi dla negatywnej introspekcji), które nie by ly
badane przez innych autorów dla programowania w logikach wielomodalnych. Moja metodolo-
gia definiowania semantyk programów MPrologu pozwala wykorzystać nie tylko syntaktyczne
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w laściwości używanej logiki, jak w przypadku BSMM, ale również semantyczne w laściwości,
jak w przypadkuKDI4s5. MProlog jest jedynym zaimplementowanym systemem programowa-
nia w logikach modalnych, który jest oparty na Prologu i udziela “odpowiedzi obliczonych”
b ↪ed ↪acych podstawieniami (Molog [8] jest także oparty na Prologu ale odpowiada tylko “yes”
lub “no”, gdzie “yes” oznacza, że istnieje “odpowiedź poprawna”). Moja praca [H5] jest pio-
niersk ↪a prac ↪a nad modalnymi dedukcyjnymi bazami danych. Rozważa wi ↪ekszość problemów
badanych w teorii dedukcyjnych baz danych dla logik modalnych i daje podstawy teoretyczne
dla modalnych dedukcyjnych baz danych.

Programy z negacj ↪a nie s ↪a badane w mojej rozprawie i s ↪a pozostawione jako tematyka dla
dalszych badań.
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