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Wszystkie pytania s¡ mile widziane, cho¢ czasem mog¦ odpowiedzie¢ z opó¹nieniem.

1. Zadania

1.1. Materiaªy

• Sporo informacji dot. teorii programowania wieloetapowego znale¹¢ mo»na w pracy dok-

torskiej Walida Tahy - twórcy MetaML'a - i innych pracach tego autora.

• Warto przeczyta¢ oryginaln¡ prac¦, która poªo»yªa podwaliny pod Template Haskell'a

(zwró¢ uwag¦, »e cz¦±¢ zawartych tam informacji jest nie w peªni zgodna z obecn¡

implementacj¡ TH, np. typ Expr zostaª zamieniony na ExpQ).

• W tym po±cie mo»na przeczyta¢ jak pracowa¢ z TH w ghci.

• Wreszcie ten w¡tek na stackover�ow pokazuje dlaczego Template Haskell nie jest jednak

taki wspaniaªy

1.2. Zadanie 1

Zde�niuj i przetestuj funkcj¦ tup2list :: Int -> Q Exp, która zamienia n-elementow¡

krotk¦ na list¦ dªugo±ci n. Nast¦pnie zde�niuj funkcj¦ genTup2List :: Int -> Q [Dec],

która dla argumentu n generuje globalnie dost¦pne funkcje tup2listm dla wszystkich 1 ≤
m ≤ n.

1.3. Zadanie 2

Zde�niuj i przetestuj funkcj¦ tupFold :: Int -> Q Exp, która generuje funkcj¦ analo-

giczn¡ do fold (w dowolnej wersji, lewej b¡d¹ prawej), ale dziaªaj¡c¡ na krotkach n-elementowych.

Nie u»ywaj do tego funkcji z zad. 1. Sprawd¹, czy

fold f acc $ tup2listn x = tupFoldn f acc x

http://www.cs.rice.edu/~taha/publications/thesis/thesis.pdf
http://www.cs.rice.edu/~taha/publications/thesis/thesis.pdf
http://research.microsoft.com/en-us/um/people/simonpj/papers/meta-haskell/meta-haskell.pdf
http://brandon.si/code/working-with-template-haskell-in-ghci/
http://stackoverflow.com/questions/10857030/whats-so-bad-about-template-haskell


1.4. Zadanie dodatkowe (dla ludzi, którzy nie maj¡ do±¢ interpreterów)

Rozwa»my prosty j¦zyk, wyra»ony nastepuj¡cymi typami (nie b¦dziemy zajmowa¢ si¦ par-

sowaniem):

data Expr = Int Int | Var String | App String Expr

| Add Expr Expr | Sub Expr Expr

| Mul Expr Expr | Div Expr Expr | Ifz Expr Expr

data Defn = Declaration String String Expr

data Prog = Program [Defn] Expr

Gdzie

• App s e oznacza aplikacj¦ funkcji o nazwie s do wyra»enia e,

• Ifz e e1 e2 oznacza wykonanie e1 gdy warto±¢ e jest równa 0 i e2 w przeciwnym

przypadku

• Declaration n v e oznacza deklaracj¦ funkcji o nazwie n, przy czym v jest nazw¡

argumentu tej funkcji, a e obliczanym wyra»eniem.

Napisz interpreter tego j¦zyka w stylu wieloetapowym. Nast¦pnie rozwa» roszerzenie j¦zyka

o bª¦dy arytmetyczne (dzielenie przez 0). Postaraj si¦ aby twoja implementacja byªa mo»liwe

wydajna.

Wskazówka: Gdy dodamy bª¡d dzielenia przez 0 warto napisa¢ interpreter w stylu CPS

(Continuation Passing Style) � mo»emy wygenerowa¢ wydajniejszy kod.

2. Kryteria oceny

Ocenie podlegaj¡

• Poprawno±¢ rozwi¡zania i wydajno±¢ generowanego kodu

• Czytelno±¢ kodu

• Przygotowane testy
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