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1 O aplikaci 

TIL-Script Inference Machine (dále jen TSIM) je prototyp inferenčního stroje pro 
transparentní intenzionální logiku (dále TIL), přesněji řečeno pro její implementaci zvanou TIL-
Script. Aktuální verze 1.0 pracuje nad podmnožinou TIL nezahrnující hyperintenzionalitu a 
parcialitu. TSIM provádí syntaktickou a typovou kontrolu vstupních TIL-Script výrazů a je 
schopen řešit dotazy na úrovni prvořádové logiky a jednoduché matematické výrazy. 

Pro práci s TSIM byla vytvořena jednoduchá konzolová aplikace - Console, jež přijímá 
vstupy od uživatele, transformuje je do formátu přijímaného TSIM, předává je TSIM ke 
zpracování a výsledky zpracování poté prezentuje uživateli na výstupu (Obrázek 1). Popis všech 
konzolou podporovaných příkazů je uveden v kapitole 3. 

 

 
Obrázek 1: Schéma aplikace 

2 Instalace a spušt ění 

Pro spuštění programu je nezbytné mít na počítači nainstalováno Java Runtime 
Environment (JRE) minimálně ve verzi 1.6, nejlépe její poslední aktualizaci (je možno stáhnout 
například zde http://java.com/en/download).  

Celý TSIM i s konzolou pro její ovládání je pak uložen v jediném jar souboru s názvem 
„TSIM-1.0.jar“. Samotnou aplikaci není třeba nijak instalovat a je možné ji okamžitě spustit. 
Aplikaci může být spuštěna buď to provedením přiloženého dávkového souboru „run.bat“ nebo 
z příkazové řádky zadáním příkazu: 

 
java -classpath "jar\TSIM-1.0.jar" inferencemachine .userinterface.console.Console  

3 Popis p říkazů konzole 

3.1 Zobrazení všech p říkazů 
„“ (prázdný příkaz) nebo ? 
 
Vypíše seznam všech příkazů použitelných v konzoli spolu s jejich krátkým popisem. 
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3.2 Vymazání znalostní báze 
clean nebo c 
 
Vymaže obsah znalostní báze. Ve znalostní bázi zůstanou pouze definice základních 

funkcí (viz. Příloha A. Základní definice). 

3.3 Zobrazení znalostní báze 
show nebo s [-d|-a]  
 
Vypíše obsah znalostní báze. 
Bez parametrů – nezobrazí definice, zobrazí pouze pojmenované uzávěry a konstrukce 

uložené ve znalostní bázi. 
-d  parametr – zobrazí pouze definice. 
-a  parametr – zobrazí kompletní obsah znalostní báze. 

3.4 Zadání informa čního požadavku 
inform  nebo i TIL-Script výraz 
 
Vytvoří informační požadavek a odešle jej TSIM ke zpracování. 

3.5 Zadání dotazu 
querry  nebo q TIL-Script výraz [-d|-ad] 
 
Vytvoří dotazovací požadavek, odešle jej TSIM ke zpracování a vypíše výsledek 

dotazu. 
-d  parametr – vypíše navíc detaily o průběhu zpracování dotazu. 

3.6 Export ze znalostní báze 
export  nebo e název souboru 
 
Zapíše kompletní obsah znalostní báze do zadaného souboru. 

3.7 Import do znalostní báze 
import název souboru 
 
Načte data ze zadaného souboru do znalostní báze. 

3.8 Zpracování dávkového souboru 
process  nebo p název souboru 
 
Zpracuje zadaný dávkový soubor. Dávkový soubor obsahuje seznam příkazů konzole 

oddělených koncem řádku v pořadí, ve kterém se mají jednotlivé příkazy provést. 

3.9 Opušt ění konzole 
exit  nebo x  
 
Opustí konzoli a ukončí aplikaci. 
Všechna data kromě dat exportovaných příkazem pro export (3.5) jsou nenávratně 

ztracena. 
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4 Fungování aplikace 

Samotný TSIM přijímá pouze dva typy požadavků a to je buď požadavek informační, 
nebo dotazovací. Informační požadavek slouží zjednodušeně řečeno ke vkládání dat do 
znalostní báze, kdežto dotazovací požadavek můžeme chápat jako příkaz pro získávání dat ze 
znalostní báze. Obsahem obou těchto požadavků je výraz v jazyce TIL-Script. Každý TIL-
Script výraz předávaný TSIM prochází nejprve přes syntaktickou a typovou kontrolu. 

Pro syntaktickou kontrolu platí, že popisy syntaktických chyb, jež jsou objeveny při 
kontrole zadaného výrazu, jsou ukládány do externího logovacího souboru umístěného 
v adresáři běžící aplikace s názvem „python_parser_errors.log“. Pro kontrolu syntaxe dále 
platí, že zbytek vstupu za místem výskytu chyby již není zpracován, a to i přesto že by byl 
syntakticky korektní. 

Naopak pro typovou kontrolu platí, že veškerá chybová hlášení s detailním popisem 
chyb jsou zobrazena přímo v konzoli a v případě výskytu chyby v konstrukci pokračuje další 
konstrukcí a konstrukci s chybou dále nezpracovává, tedy nepřidá ji do znalostní báze v případě 
informačního požadavku a v případě dotazovacího požadavku nebude hledat řešení pro zadaný 
dotaz. 

 

4.1 Znalostní báze 
Součástí TSIM je znalostní báze, jež uchovává všechny vložené znalosti a je kompletně 

uložena v operační paměti systému a neslouží tedy jako permanentní úložiště, tj. po ukončení 
TSIM není možné znalostní bázi ani její obsah obnovit. 

Znalostní báze je rozdělena do tří částí: 
 

1) Definice - seznam všech funkcí, které je možno užít 
v konstrukcích, spolu s jejich otypováním. Není možné do znalostní báze vložit 
konstrukci, jež obsahuje funkci neuvedenou v seznamu definic – taková 
konstrukce neprojde typovou kontrolou a je vyřazena z dalšího zpracování. 
Výjimkou jsou pojmenované uzávěry, které mohou být v konstrukci užity, aniž 
by byly uvedeny v seznamu definic a to díky tomu, že jejich typ je odvozen 
přímo z uzávěru, jež jim je přiřazen. 
 

2) Pojmenované uzávěry  - umožňují zjednodušit zápis konstrukcí tím, že často 
užívaným uzávěrům je možné přiřadit unikátní název, jímž je poté možné 
nahradit daný uzávěr v  konstrukci. 
 

3) Konstrukce - seznam všech konstrukcí, z kterých je TSIM 
schopen odvozovat nové znalosti a odpovídat na zadané dotazy. 
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5 Zápis TIL-Script výraz ů 

TIL-Script výraz se skládá z definic, pojmenovaný uzávěrů a konstrukcí, jež jsou 
odděleny tečkou a můžou být za sebou řazeny v libovolném pořadí. V následujících kapitolách 
je uveden základní přehled syntaxe jazyka TIL-Script. Kompletní přehled jazyka TIL-Script je 
možno nalézt v materiálu Ciprich, N., Duží, M. and Košinár, M.: The TIL-Script language. In 
Kiyoki, Y., Tokuda, T. (eds.): EJC 2008, Tsukuba, Japan 2008, pp. 167-182. 

 
 

TIL-Script TIL Popis 

[, ] [,] Závorky 

'C 0C Trivializace 

/ nebo : (v uzávěru) / Definování typu 

\ λ Lambda 

C@wt Cwt Aplikace na svět a čas 

Tabulka 1: Srovnání syntaxe TIL a TIL-Scriptu 

5.1 Typy 
 
 

TIL-Script TIL Popis 

o, Bool ο Typ pravdivostních hodnot. 

i, Indiv ι Typ individuí. 

t, Time τ Typ časových okamžiků. 

w, World ω Typ možných světů. 

Real τ Typ reálných čísel. 

Any α Libovolný typ. 

Tabulka 2: Typy v TIL-Scriptu. 

5.2 Definice 
název/ typ. 
 
Příklady: 
Petr/Indiv. 
Profesor/(Bool Indiv)@tw. 
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5.3 Pojmenované uzáv ěry 
Def  název := konstrukce uzávěru. 
 
Příklad: 
Def Successor := [\x:Real ['+ x '1]]. 

5.4 Konstrukce 
[ libovolná konstrukce].  
 
Příklady: 
[\w:World [\t:Time [[['Professor w ] t ] 'Charles]] ]. 
[\x:Real ['NSD x x x]]. 
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Dodatky 

A. Základní definice 
 
Seznam základních definic implicitně uložených v aplikaci: 
*/Real Real Real 
+/Real Real Real 
-/Real Real Real 
</Bool Real Real 
=/Bool Any Any 
>/Bool Real Real 
And/Bool Bool Bool 
Equiv/Bool Bool Bool 
Exist/Bool (Bool Indiv) 
False/Bool 
Forall/Bool (Bool Indiv) 
Imply/Bool Bool Bool 
Non/Bool Bool 
Or/Bool Bool Bool 
True/Bool 



 
 

Gramatika TIL-Script syntax parseru 

V této příloze je uvedena kompletní gramatika tak, jak je rozpoznávána implementovaným 
syntax parserem pro TIL-Script. Pro zápis gramatiky byl použit formát používaný programem pro 
generování syntaktických parserů zvaným ANTLR, jedná se o kombinaci standardního zápisu pravidel 
gramatiky s využitím prvků z regulárních výrazů (viz Tabulka B.1). 

 
Symbol Význam 
start počáteční symbol 

-> přiřazení pravidel neterminálnímu symbolu 

‘’ 
označuje terminální symbol (ostatní symboly mimo 
‘’  jsou neterminální) 

.. interval 
| oddělovač jednotlivých pravidel 
+ opakování 1 až n-krát 
* opakování 0 až n-krát 
? výskyt 0 nebo 1-krát 

Tabulka B.1: Vysvětlivky k zápisu gramatiky. 
 
 
 
start -> (construction ‘.’ | definition ‘.’ | ‘Def’ UNAM E ‘:=’ 
c_losure ‘.’)+ 
 
 
definition -> defname (‘,’ defname1)* ‘/’ datatype 
 
 
defname -> ‘+’ | ‘-’ | ‘*’ | ‘/’ | ‘=’ | ‘<’ | ‘>’ | ‘<=’ | 
‘>=’ | UNAME 
 
 
defname1 -> ‘+’ | ‘-’ | ‘*’ | ‘/’ | ‘=’ | ‘<’ | ‘>’  | ‘<=’ | 
‘>=’ | UNAME  
 
 
UNAME -> ‘A’..‘Z’ (DIGIT | LETTER | ‘_’)* 
 
 
DIGIT -> ‘0’..‘9’ 
 
 
LETTER -> ‘a’..‘z’ | ‘A’..‘Z’ 
 
 
datatype -> datatype1 
 
 
datatype1 -> ((( ‘Bool’ | ‘Indiv’ | ‘Time’ | ‘World ’ | ‘Real’ | 
‘Int’ | ‘String’ | ‘Any’ | ‘List’ ) | ( ‘(’ datatyp e1 ‘)’ ) ) 
(‘@tw’)?)+ 
 



 
 

 
construction -> c_trivialisation | c_variable | c_c losure | 
c_consumption | entity 
 
 
c_trivialisation -> ‘’’ construction intensional_re cursion 
 
 
intensional_recursion -> (‘@wt’)? 
 
 
c_variable -> NAME 
 
 
NAME -> ‘a’..’z’ (DIGIT | LETTER | ‘_’)* 
 
 
c_composition -> ‘[’ construction construction+ ‘]’  
 
 
c_closure -> ‘[’ quantified_varlist construction ‘] ’ 
 
 
quantified_varlist -> quantifier tvarname (‘,’ tvar name)* 
 
 
quantifier -> ‘\’ | ‘Exists’ | ‘ForAll’ | ‘Single’ 
 
 
tvarname -> varname ‘:’ datatype 
 
 
varname -> NAME 
 
 
entity -> entityname 
 
 
entityname -> ‘+’ | ‘-’ | ‘*’ | ‘/’ | ‘=’ | ‘<’ | ‘ >’ | ‘<=’ | 
‘>=’ | UNAME | NUMBER 
 
 
NUMBER -> DIGIT+ 


