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منطق درجه اول
)First Order Logic – FOL(
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زبان هاي نمايش

زبان هاي برنامه نويسي�

مورد استفاده مشترك) formal(بزرگترين كالس زبان هاي رسمي �

رويه هاي محاسباتي ←برنامه ها �

)در مورد محيط(حقايق  ←ساختمان هاي داده ها �

دانش و رويه هاي استنتاج از يكديگر مستقل نيستند�
نيست) declarative(رويكرد بصورت اعالني �

براي استنباط حقايق از روي حقايق قبلي) مستقل از دامنه(عدم وجود رويه هاي كلي �

داردوجود فقط رويه هاي در نظر گرفته شده توسط برنامه نويس �

عدم امكان نمايش اطالعات جزئي در قالب ساختمان هاي داده ها�
است] 1، 3[و ] 2، 2[چاه فقط در يكي از خانه هاي : مثال�
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زبان هاي نمايش

زبان منطق گزاره اي�

مي تواند دانش را بصورت مستقل از رويه هاي استنتاج  : يك زبان اعالني است�
نمايش دهد

امكان بكارگيري رويه هاي استنتاج كلي�

امكان نمايش اطالعات جزئي در مورد حقايق�
معناي يك جمله تابعي از معناي  : است) compositionality(داراي تجزيه پذيري �

اجزاي تشكيل دهنده ي آن جمله است
∧ Aمعناي � B  به معنايA  وB بستگي دارد

توان بيان كافي براي نمايش موجز و مختصر دانش مرتبط با يك محيط را ندارد�
نياز به جمالت بسيار زياد براي نمايش قوانين دنياي ديو: مثال�
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زبان هاي نمايش

زبان هاي طبيعي�

اعالني هستند�

توان بسيار خوبي براي بيان موجز دانش دارند�

هم در نظر گرفته مي شوند) communication(به عنوان يك رسانه ارتباطي �

ابهام ←آنها بستگي دارد ) context(معناي جمالت به بستر  �
تأثير زبان هاي طبيعي مختلف در درك دنياي پيرامون و نحوه تفكر�

اعالني بودن، (آيا امكان تركيب ويژگي هاي زبان منطق گزاره اي �

توان (با ويژگي هاي زبان طبيعي ) تجزيه پذيري معنايي و استقالل از متن

وجود دارد؟) بيان قوي و موجز

هستند كه فعل ها  ) نشان دهنده اشياء(در زبان طبيعي جمالت داراي تعدادي اسم �
5روابط بين  آنها را نشان مي دهند



زبان هاي نمايش

زبان ها) ontological commitment(تعهد هستي شناسانه �

نحوه نگرش و تفكر در مورد واقعيات دنيا�

چگونه مدل هايي براي بررسي جمالت زبان در نظر گرفته مي شوند�

زبان ها) epistemological commitment(تعهد معرفت شناسانه �

حقايق بيان شده چه حالت هايي از دانش را مي توانند نشان دهند�

نحوه ارزش گذاري جمالت�

سطح بندي زبان هاي منطقي�

�  

� 
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اولمنطق درجه 

آنهاستبين ) relations(و روابط ) objects(حاوي جمالتي راجع به اشياء �

تمام ويژگي هاي زبان منطق گزاره اي را داراست�

)FOL(نمادهاي اصلي تشكيل دهنده ي جمالت منطق درجه اول �

براي نشان دادن اشياء) constants(ثابت ها �

براي نشان دادن روابط بين اشياء) predicates(مسندها �
اشياء) properties(همچنين براي نشان دادن روابط تكي يا ويژگي هاي �

و تام به يك) چند(براي نشان دادن روابط يك ) functions(توابع �
براي تمام نمونه اشياء بايد مقدار داشته باشند�

داراي يك مقدار مشخص غير از صحيح و غلط هستند�
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منطق درجه اول

FOLمدل ها در �

اشياء و روابط موجود در محيط را نشان مي دهد�
دامنه ي مدل مجموعه اشياء موجود در مدل را نشان مي دهد�
نمي تواند تهي باشد�

است) interpretation(هر مدل داراي يك تفسير �
چه نمادهايي به چه  (مي كند را به اشياء و روابط ناظر به آنها وصل ) نمادها(واژگان جمالت �

)اشياء يا روابطي اشاره مي كنند

مدل هاي ممكن بسيار زيادند�

تمام نگاشت هاي ممكن بين نمادها و اشياء و روابط�

با برشمردن تمام مدل هاي ممكن مقدور نيست FOL دربررسي رابطه التزام بين جمالت �
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منطق درجه اول

مثالي از يك مدل�
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منطق درجه اول

FOLزبان ) syntax(تركيب �
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منطق درجه اول

)term(واژه �

يك بيان منطقي كه به اشياء اشاره مي كند�

براي جلوگيري از انتساب نمادهاي جداگانه به اشياء يكسان از تابع استفاده  �
مي كنيم
فقط يك نامگذاري است نه يك رويه�

هم گفته مي شود) complex term(به تابع، يك واژه پيچيده �

متغيرها مي توانند به اشياء متفاوتي اشاره كنند�
اختصاص اشياء ): extended interpretation(فراهم كردن امكان تفسير توسعه يافته �

متفاوت از يك مدل به متغير

بررسي حالت هاي مختلف اختصاص اشياء يك مدل�

نام دارد) ground term(يك واژه بدون متغير، يك واژه پايه �
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منطق درجه اول

جمالت نشان دهنده ي روابط يا تركيبي از روابط هستند�

يك مدل رابطه نشان داده شده توسط جمله، بين  در اگر صحيح است يك جمله �
برقرار باشد) آرگومان هاي رابطه(اشياء ورودي رابطه 

، رابطه تساوي، تركيبات منطقي مسندها و )تكي و چندتايي(مسند ها : شامل�
است) quantifiers(جمالت حاوي سورها 

براي بيان قواعد و ويژگي ها در مورد مجموعه اي از اشياء: سورها�

از متغيرها استفاده مي شود�
بيان قواعد ناظر به تمام اشياء): universal quantifier(سور عمومي �
مي توان جمالت كلي راجع به محيط بيان  ) ⇒(با تركيب سور عمومي و حرف ربط داللت �

كرد

سور عمومي صحيح است اگر تمام تفسيرهاي توسعه يافته آن در مدل صحيح باشد�
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منطق درجه اول

)ادامه(سورها �

بيان ويژگي ها در مورد برخي اشياء): existential quantifier(سور وجودي �
با تركيب سور وجودي با حرف ربط عطف مي توان ويژگي هاي برخي اشياء را بيان كرد�

سور وجودي صحيح است اگر حداقل يكي از تفسيرهاي توسعه يافته آن در مدل صحيح باشد�

تركيب سورها�
فقط ترتيب سورهاي يكسان را مي توان عوض كرد�

ارتباط بين سورهاي عمومي و وجودي�
سور عمومي مانند يك تركيب عطفي روي تمام اشياء�

سور وجودي مانند يك تركيب فصلي روي تمام اشياء�

استفاده از قوانين دمرگان سورها براي تبديل آنها به يكديگر�
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منطق درجه اول

رابطه برابري�

وجود دارد FOLمستقيماً در زبان ) =(نماد برابري �
براي بيان اينكه دو واژه به شيء يكساني اشاره مي كنند�

بررسي صحت جمله حاوي برابري فقط نياز به تأييد ارجاع نماد دو طرف برابري به  �
شيء يكسان در مدل داده شده دارد

FOLدسته بندي جمالت در كار با �

اضافه مي شوند KBبا ) Tell(با عمليات گفتن : جمالت اعالني�
پرسيده مي شوند KBاز ) Ask(با عمليات پرسيدن : جمالت پرسشي يا هدف�
به صورت صحيح و غلط پاسخ داده مي شوند�

پرسيده مي شوند KBاز ) AskVars(با عمليات كدام متغيرها : جمالت تعيين اشياء�
14به صورت تمام جايگزيني هاي ممكن براي متغيرها پاسخ داده مي شوند�



منطق درجه اول

)kinship(دامنه روابط خانوادگي : مثال�

افراد، اشياء محيط هستند�

مذكر يا مؤنث بودن): ويژگي ها(مسندهاي تكي �
پدر و مادر  : توابع�

روابط خانوادگي توسط مسندها بيان مي شوند�
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منطق درجه اول

)axioms(اصول �

در مورد حقايق دامنه، امكان برداشت  پايه جمالتي هستند كه با ارائه اطالعات �
مفيد را فراهم مي كنند نتايج

امكان تعريف مسندها و توابع را بر اساس ساير مسندات فراهم مي كنند�
)primitive(حقايق از روي مسندات ابتدايي ) bottom-up(تعريف پايين به باالي �

از روي اصول ملتزم مي شوند): theorems(تئوري ها �

كافي است چون تئوري ها نتايج قابل   KBاز ديدگاه منطقي فقط وجود اصول در �
برداشت را گسترس نمي دهند

اما از ديدگاه عملي وجود تئوري ها براي كاهش پيچيدگي هاي محاسباتي استنتاج از  �
الزم است KBروي 
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دامنه اعداد طبيعي: مثال�
اشياء، اعداد هستند�
تنها براي عدد صفر يك نماد در نظر مي گيريم�

successor :(S(تابع بعدي �

NatNumاعداد طبيعي ): ويژگي(مسند تكي �

)Peanoاصول (جمالت براي تعريف اعداد طبيعي �

Sجمالت براي تعيين محدوده تابع �

)يك تابع است(+ جمالت براي تعريف جمع اعداد طبيعي �
� 

منطق درجه اول
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منطق درجه اول

مجموعه هادامنه : مثال�

اشياء، مجموعه ها هستند�
{}: نماد ثابت براي مجموعه تهي�

توابع اجتماع، اشتراك و اتصال�

Set(s)): ويژگي ها(مسندهاي تكي �

عضويت و شمول: مسندهاي دوتايي�
برخي اصول ناظر به مجموعه ها�
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دنياي ديو: مثال�

عامل، ديو، چاه: اشياء�

)نسيم، بوي بد، درخشش، ضربه، فرياد(دريافت ها : تكيمسند �
مسندهاي دوتايي�

برخي اصول محيط�

منطق درجه اول
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)knowledge engineering(مهندسي دانش 

فرآيند مورد استفاده براي ساختن پايگاه دانش�

مهندس دانش بايد به تحقيق در يك دامنه خاص پرداخته، مفاهيم مهم �

را استخراج كند و يك نمايش رسمي از اشياء و روابط آنها ايجاد كند

مراحل اصلي مهندسي دانش�

شناسايي مسأله1.
انواع حقايق و پرسش هاي قابل پاسخ بايد مشخص شوند�

شناسايي دانش مورد نياز براي برقراري ارتباط بين واقعيت هاي موجود و پرسش ها�

)relevant(جمع آوري يا اكتساب دانش مرتبط 2.

و اصول ناظر به دامنه است KBدانش مورد نياز در ) scope(هدف درك گستره �
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مهندسي دانش

)ادامه(دانش مراحل اصلي مهندسي �

تصميم گيري در مورد واژگان ثابت ها، مسندها و توابع3.
تبديل مفاهيم دامنه به مفاهيم منطق�

به سبك مهندسي دانش هم بستگي دارد�

دامنه را تشكيل مي دهد) ontology(واژگان حاصل هستي شناسي �

نوشتن دانش كلي در مورد دامنه4.
اصول كلي ناظر به هر يك از واژگان نوشته مي شود�

شناسايي تصورات غلط يا نقص در واژگان�

نوشتن توصيف خاص نمونه مسأله5.
نوشتن جمالت ساده در مورد نمونه مفاهيم موجود در هستي شناسي�

در عامل منطقي نوشتن ورودي هاي دريافتي از حسگرها: مثال�
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مهندسي دانش

)ادامه(مراحل اصلي مهندسي دانش �

جوابپرسش از رويه استنتاج و گرفتن 6.

KBاز ) debugging(اشكال زدايي 7.

KBشناسايي نقص در اصول اضافه شده به �

مثال دامنه ي مدارهاي الكتريكي�

�  
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مهندسي دانش

الكتريكيمثال دامنه ي مدارهاي �

شناسايي مسأله1.
بررسي كاركرد مدار، بررسي ساختار مدار�

جمع آوري دانش مرتبط2.
تشكيل شده اند) gates(مدارها از سيم ها و گيت ها �

انواع گيت ها، نحوه كاركرد هر نوع گيت، نحوه اتصال گيت ها به هم�

تصميم گيري در مورد واژگان3.
X: يك ثابت براي هر يك از گيت هاي مدار�

1

NOTو  AND ،OR ،XOR: يك ثابت براي هر نوع گيت�

براي نشان دادن ورودي ها و خروجي ها 1و  0ثابت �
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مهندسي دانش

مثال دامنه ي مدارهاي الكتريكي�

)ادامه(واژگان تصميم گيري در مورد 3.
، ورودي                ، خروجي                  و سيگنال)Type(توابع نوع گيت �

)Terminal(و پايانه ها ) Circuit(، مدارها )Gate(مسندهاي تكي شناسايي گيت ها �

مسند دوتايي براي شناسايي اتصال�

نوشتن دانش كلي4.
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مهندسي دانش

مثال دامنه ي مدارهاي الكتريكي�

خاصمسأله دانش نمونه نوشتن 5.

استنتاجپرسش از رويه 6.
AskVarsجدول كامل ورودي و خروجي مدار با كمك پرسش �

KBاز اشكال زدايي 7.
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جمع بندي

زبان هاي نمايش دانش�

منطق درجه اول�

مدل ها�

گرامر زبان�
سورها�
اصول�

مهندسي دانش�
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