
Tugas : 

- Menerjemahkan kalimat ke dalam KB FOL 

- Menerjemahkan query ke dalam FOL 

- Menuliskan FOL ke dalam Bahasa prolog 

- Menuliskan hasil dari masing-masing query 

- Tugas bersifat individu 

- Terdiri dari 2 soal 

 

Yang Perlu dikumpulkan : 

- File prolog (.pl) dan dokumentasi 

- File prolog (.pl) berisi KB 

- Dokumentasi berisi penjelasan tentang penerjemahan kalimat KB dan 

query ke FOL serta hasil querya berserta screenshot eksekusi query disertai 

penjelasanya 

- Dokumentasi disimpan dalam file pdf dengan nama 

AI_[kelas]_Tugas5Prolog_[nama].pdf 

- Pengumpulan melalui email ke moch.ali.fauzi@gmail.com dengan subject : 

AI_[kelas]_Tugas5Prolog_[nama] paling lambat 23 Desember 2015 

pukul 23.59. 

 

1. Knowlede Base untuk Rak Buku : 

Semua buku, jika Buku tersebut karya penulis Indonesia dan bagus menurut Budi 

maka buku tersebut pasti ada di rak bukunya Budi. Buku bagus menurut Budi 

adalah semua buku yang memiliki alur cerita bagus dan laris terjual di pasaran 

atau best seller. Buku best seller adalah buku yang sudah terjual lebih dari 50 

ribu buku per tahun. Berbeda dengan Ani, semua buku, jika buku-buku tersebut 

best seller dan juga sudah pernah menerima penghargaan nasional atau 

internasional, maka buku tersebut pasti ada di raknya Ani. 

Laskar pelangi, karya penuis asal Indonesia Andrea Hirata, adalah novel yang 

memiliki alur cerita bagus dan sudah terjual lebih dari satu juta kopi, jauh 

melebihi syarat 50 ribu buku per tahun. Buku ini juga sudah mendapatkan banyak 

sekali penghargaan internasional maupun nasional. DI sisi lain, novel pulang 

karya Leila S. Chudori, penulis asal Indonesia juga, walaupun sudah 

mendapatkan penghargaan nasional, namun tidak terlalu laku di pasaran atau 

bukan best seller. Alur cerita yang ditawarkankan novel ini pun bagus. 

Hampir sama dengan laskar pelangi, Novel Alchemist karya penulis asal Brazil, 

Paulo Coelho, juga merupakan novel dengan alur cerita yang bagus. Novel ini 

juga sudah terjual jauh melebihi 50 ribu buku per tahun serta sudah 

mendapatkan banyak penghargaan internasional. 
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Query : 

1. Apakah Buku Laskar Pelangi ada di rak buku Budi? 

2. Apakah Novel Alchemist ada di rak buku Budi? 

3. Apakah Novel Pulang ada di rak buku Budi? 

4. Apakah Buku Laskar Pelangi ada di rak buku Ani? 

5. Apakah Novel Alchemist ada di rak buku Ani? 

6. Apakah Novel Pulang ada di rak buku Ani? 

7. Buku apakah yang ada di rak buku Budi dan Ani? 

8. Buku apakah yang tidak ada di rak buku Budi maupun Ani? 

 

2. Buatlah KB untuk Family Tree ini 

 

Query : 

1. Siapa kakek (mbah laki-laki) dari Mark? 

2. Siapa paman dari Nina? 

3. Siapa sepupu laki-laki dari Steve? 

4. Siapa orangtua Steve yang merupakan saudara ipar dari Michael? 


