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Wykład 1
Rola abstrakcji w programowaniu. Pierwsze
spotkanie z językiem programowania funkcyjnego

Abstrakcja i reprezentacja
Czym będziemy się zajmowali?
Co to jest programowanie funkcyjne?
Co to jest OCaml?
Przegląd podstawowych konstrukcji języka OCaml na 

przykładach
Typy bazowe
Typy strukturalne: listy i krotki
Wartościowanie zachłanne w języku OCaml
Reguły wartościowania jako reguły dedukcji
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Abstrakcja i reprezentacja
• Tranzystory abstrahują od reguł elektrofizyki. Architektura 
mikroprocesorów abstrahuje od szczegółów budowy 
tranzystorów. Systemy operacyjne abstrahują od szczegółów 
architektury mikroprocesorów. Biblioteki abstrahują od 
szczegółów systemów operacyjnych. Aplikacje abstrahują
od szczegółów bibliotek ... 

• Abstrakcja jest stale obecna w działalności programisty. 
Specyfikacja systemu informatycznego abstrahuje od wielu 
szczegółów konkretnego wycinka rzeczywistości. 

• Sposób reprezentacji problemu lub wycinka rzeczywistości jest 
kluczowy dla zrozumienia problemu i jego informatycznego 
rozwiązania.

• Czy używany język programowania pozwala na wyrażanie 
odpowiednich poziomów abstrakcji?
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Język programowania jest ważny

• Język programowania służy do precyzyjnego opisywania 
zadań, które mają być wykonane przez komputer. 

• Język programowania służy również do przekazywania idei 
między ludźmi. Jak każdy język dostarcza on środków do 
werbalizowania idei, dotyczących najrozmaitszych dziedzin 
życia.

• Dobrze zaprojektowany język programowania ułatwia 
obydwa te zadania, prowadząc do programów odpornych, 
szybkich i łatwych do zrozumienia.
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Język programowania nie jest ważny

• Język programowania można porównać do skomplikowanego 
narzędzia: jego efektywne wykorzystanie wymaga 
znajomości wielu szczegółów. 

• Jednak narzędzia we współczesnym świecie zmieniają się
bardzo szybko. Programistę, znającego jeden język można 
porównać do kompozytora, który potrafi komponować
utwory tylko na altówkę...

• Języki programowania ewoluują, podczas gdy podstawowe 
koncepcje i techniki programowania pozostają (względnie) 
stabilne.
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Czym będziemy się zajmowali?

• Naszym głównym celem jest poznanie nowego paradygmatu 
programowania; celem ubocznym jest przegląd podstawowych technik 
programowania. Konkretne języki programowania mogą mieć
mechanizmy, ułatwiające programowanie  z wykorzystaniem tych technik 
lub takich mechanizmów nie mieć. Nie znaczy to, że omawianych technik 
nie można w nich stosować. Na ogół można, jest to tylko trudniejsze.

• Będziemy mówili przede wszystkim o programowaniu funkcyjnym, 
ale także o programowaniu imperatywnym, obiektowym, modułowym, 
typach, wartościowaniu, rekursji i iteracji, wyjątkach, funkcjach 
wyższego rzędu, polimorfizmie ... 

• Będziemy się posługiwali językiem programowania funkcyjnego OCaml. 
Naszym celem jest dokładniejsze zaznajomienie się z programowanie 
funkcyjnym, a nie szczegółowe poznanie języka Ocaml.
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Co to jest programowanie funkcyjne?
Programowanie funkcyjne (ang. functional programming) to sposób konstruowania 
programów, w których:
• jedyną akcją jest wywołanie funkcji,
• jedynym sposobem podziału programu na części jest wprowadzenie nazwy dla 

funkcji,
• jedyną regułą kompozycji jest składanie funkcji,
• każde wyrażenie może w danym kontekście być zastąpione przez swoją wartość
(przezroczystość referencyjna, ang. referential transparency).

W językach funkcyjnych:
• każdy program jest wyrażeniem,
• każde wyrażenie wyznacza wartość,
• funkcje są zwykłymi obiektami − mogą być przekazywane jako parametry, 

otrzymywane jako wyniki lub stanowić część struktur danych.

W przeciwieństwie do programowania imperatywnego,  opartego na modyfikacjach stanu programu 
przez instrukcje, programowanie funkcyjne (aplikatywne) jest stylem programowania opartym na 
obliczaniu wartości wyrażeń, a w “czystych” językach programowania funkcyjnego nie ma 
instrukcji przypisania. 
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Najważniejsze języki funkcyjne 
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Co to jest OCaml?
OCaml jest językiem programowania funkcyjnego:

• z mocną typizacją (statyczną),
• z parametrycznym polimorfizmem,
• z automatyczną inferencją typów,
• z mechanizmem wyjątków,
• z automatycznym odśmiecaniem pamięci,
• z parametryzowanymi modułami,
• z klasami i obiektami,
• umożliwiającym programowanie współbieżne (wątki),
• w bezpieczny sposób włączający mechanizmy programowania 
imperatywego

• z efektywną implementacją
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Garść informacji

OCaml (Objective Caml = Categorical Abstract Machine Language) 
powstał w 1984 roku (jako Caml, potem Caml Light)  i jest ciągle 
rozwijany w INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en 
Automatique) we Francji (http://caml.inria.fr). OCaml należy do rodziny 
języków, wywodzących się z ML (Meta Language). Sztandarowym 
reprezentantem tej rodziny jest Standard ML , z wieloma 
implementacjami (http://www.smlnj.org). OCaml różni się od pozostałych 
języków z tej rodziny głównie tym, że jako jedyny umożliwia również
programowanie obiektowe. Języki programowania funkcyjnego od 
„zawsze” były stosowane w projektach naukowych (pierwsze 
zastosowania Lispu, który powstał prawie równocześnie z językiem 
Fortran, miały związek ze sztuczną inteligencją), lecz obecnie znajdują
coraz więcej zastosowań przemysłowych 
(http://homepages.inf.ed.ac.uk/wadler/realworld/).
Teoretycznym modelem programowania funkcyjnego jest λ- rachunek 
(rachunek lambda), wprowadzony przez Alonzo Churcha w 1932 roku.

http://caml.inria.fr/
http://www.smlnj.org/
http://homepages.inf.ed.ac.uk/wadler/realworld/
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Przegląd podstawowych konstrukcji języka
Składniowo program w języku Ocaml jest ciągiem fraz (wyrażeń i deklaracji), które
mogą być bezpośrednio wykonane. Koniec frazy jest oznaczany przez podwójny średnik
(;;). Istnieją deklaracje wartości (let), wyjątków (exception) oraz typów (type).

# 1+2*3;;
- : int = 7
# 2.5 +. 3.5;;

- : float = 6.
# (1 > 2) = false;;
- : bool = true
# 'a';;
- : char = 'a'

# let x = 3+2;;   (* wiązanie identyfikatora z wartością *)

val x : int = 5
# let s1 = "ciekawe" and s2 = "To ";;
val s1 : string = "ciekawe"

val s2 : string = "To "
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Przegląd podstawowych konstrukcji języka
# let s1 = s2 and s2 = s1;; 

(* wartościowane są najpierw wszystkie prawe strony *)
val s1 : string = "To "
val s2 : string = "ciekawe"
# let l1 = s1 :: s2 :: [];;

val l1 : string list = ["To "; "ciekawe"]
# let p = (x+1, s1 ^ s2);;
val p : int * string = (6, "To ciekawe”)

# snd p;;
-: string = "To ciekawe”

Uwaga! W przeciwieństwie do języków imperatywnych jak Pascal, C++ czy Java, w 
„czystych” językach funkcyjnych nie ma instrukcji przypisania. Identyfikator jest 
związany z wartością Tak jak w matematyce), a nie z miejscem w pamięci operacyjnej! 
Poniższa deklaracja nie powoduje błędu typu.
# let p = -3.14;;

val p : float = -3.14
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Deklaracje wartości
let identyfikator = wyrażenie;;
# let a = 2 + 3   let b = "A"^"la";;
val a : int = 5
val b : string = "Ala"

Równoczesne deklaracje wartości
let ident1 = wyr1 and ident1 = wyr1 ... and ident1 = wyr1;;
# let a = b and b = a;;                                 (*  najpierw są wartościowane prawe strony *)
val a : string = "Ala” (* wszystkich deklaracji                                *)
val b : int = 5

Deklaracje lokalne (są wyrażeniami)
# (let x = b*b  in x+x) + 1;;                     (* zwiększają czytelność i/lub efektywność *)
- : int = 51

Równoczesne deklaracje lokalne
# (let x=b mod 2  and y=b-3  in y+x) + 1;;
- : int = 4
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Funkcje

# let double = function x -> 2*x;;
val double : int -> int = <fun>
# double 6;;

- : int = 12
# (function x -> 2*x) 6;;    (* funkcja anonimowa *)
- : int = 12

# let twice x = 2 * x;; (* jest to wygodny skrót notacyjny *)   
(* znaczy to samo co double *)

val twice : int -> int = <fun>
# twice (2+3);;
- : int = 10

# twice 2+3;; (* aplikacja funkcji do argumentu wiąże najmocniej! *)
- : int = 7
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Funkcje rekurencyjne
# let rec silnia n = if n=0 then 1 else n*silnia(n-1);;
val silnia : int -> int = <fun>
# silnia 4;;
- : int = 24

Funkcje i polimorfizm

# let id x = x;;
val id : 'a -> 'a = <fun>
# id 5;;
- : int = 5
# id (3+4, "siedem");;
- : int * string = (7, "siedem")
# (id id) "OK";;
- : string = "OK"
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Typy bazowe w języku OCaml
typ unit - istnieje tylko jedna wartość tego typu 
():unit

typ bool
false true not  &&    or lub ||
=   <>   ==   !=   < >   <=   >=
Operator równości strukturalnej (=) porównuje strukturę operandów, podczas   gdy
operator równości fizycznej (==) sprawdza, czy operandy zajmują w pamięci to
samo miejsce. Operator  == jest przydatny w programowaniu imperatywnym.  
Operator <> jest negacją operatora =, a != jest negacją ==.

typ char  
typ string Patrz moduł String.
^ konkatenacja napisów

typ  int [-230,230-1] = [-1073741824,1073741823]
+  - *  /  mod

typ float
+. -. *. /. **
ceil floor sqrt exp log log10 sin cos tan acos asin atan
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System typów
• OCaml jest językiem mocno typizowanym (ang. strongly typed), tzn. w 
jego systemie typów nie ma żadnych luk.

• Jest on typizowany statycznie (ang. statically typed), tzn. łączenie typów 
z identyfikatorami i sprawdzanie poprawności typów jest 
przeprowadzane tylko raz w czasie kompilacji, co gwarantuje 
poprawność programu w czasie wykonania (jeśli chodzi o typy).

• OCaml jest typizowany niejawnie (ang. implicitly typed), tzn. 
programista nie jest zmuszony do jawnego wprowadzania informacji o 
typach – kompilator rekonstruuje najogólniejszy typ z kontekstu. 
Informacje o typach można jednak podawać, jeśli jest to konieczne do 
lepszego zrozumienia programu.

Mocna statyczna typizacja umożliwia znalezienie większości błędów 
logicznych już w czasie kompilacji. Funkcje polimorficzne usuwają wiele 
ograniczeń związanych ze statyczną typizacją w konwencjonalnych 
imperatywnych językach programowania.
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Listy
# [];;            (* lista pusta jest polimorficzna, tzn.*)
- : 'a list = []  (* jest listą elementów dowolnego typu *)
# let l1 = 1::2::3::[];;    (* pełna notacja *)
val l1 : int list = [1; 2; 3]
# let l2 = [1;2;3];;        (* notacja skrócona *)
val l2 : int list = [1; 2; 3]
# l1 = l2;;                 (* listy można porównywać *)    
- : bool = true
# [1;2]@[2;3];;          (* konkatenacja list; ma złożoność liniową *)
- : int list = [1; 2; 2; 3] (* względem pierwszego argumentu *) 
# List.hd [1;2;3];;         (* patrz moduł List *)    
- : int = 1
# List.tl [1;2;3];;
- : int list = [2; 3]
# List.rev [1;2;3];;
-: int list = [3; 2; 1]
# List.length [5;6;7];;     (* ma złożoność liniową *)
- : int = 3
# [[]];;
-: 'a list list = [[]]
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Pary i krotki
Infiksowym konstruktorem wartości tego typu jest przecinek (,), a konstruktorem typu 
jest gwiazdka (*). 

# (8, "osiem");;  (* nawiasy tylko zwiększają czytelność *)
- : int * string = (8, "osiem")
# 1,1.0,"jeden";;                  (* to jest krotka *)
- : int * float * string = (1, 1., "jeden")
# 1,(1.0,"jeden");;                (* to jest para *)
- : int * (float * string) = (1, (1., "jeden"))
# fst (8, "osiem");;
- : int = 8
# snd;;
- : 'a * 'b -> 'b = <fun>

Warunkowa struktura kontrolna
Wyrażenie if w1 then w2 else w3 zwraca wartość w2 jeśli w1 daje w wyniku 
wartościowania true i wartość w3 jeśli w1 daje w wyniku wartościowania false.
# ( if 2=3 then 4 else 5) + 5;;
- : int = 10
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Wartościowanie gorliwe w języku OCaml
Wartość jest wyrażeniem, wartościowanym do siebie samego.

• W celu obliczenia wartości krotki, oblicz jej składniki (od prawej do lewej).
• W celu obliczenia wartości wyrażenia if b then e1 else e2 oblicz wartość b. Jeśli 
otrzymasz wartość true, to wartością całego wyrażenia jest wartość wyrażenia e1. Jeśli 
otrzymasz wartość false, to wartością całego wyrażenia jest wartość wyrażenia e2.
• Wyrażenie funkcyjne (function x → e) lub (function (x1,…,xn) → e) jest 
wartością.
• W aplikacji e1 e2 wartościowany jest argument e2, a potem operator e1; następnie 
wartość operatora jest aplikowana do wartości argumentu. Jeśli operator jest operacją
wbudowaną, to natychmiast otrzymujemy wynik. W przeciwnym razie otrzymujemy 
wyrażenie (function (x1,…,xn) → e) (v1,…,vn) i  obliczamy wynik wartościując 
wyrażenie e[(x1,…,xn) ← (v1,…,vn)].
• W celu obliczenia wartości wyrażenia let x=e1 in e2 wartościujemy e1, co daje 
wartość v1, a następnie wartościujemy wyrażenie e2[x ← v1] .

Uwaga. W języku OCaml kolejność wartościowania argumentów nie jest 
wyspecyfikowana. Jak dotąd wszystkie implementacje wartościowały argumenty od 
prawej do lewej, ale to może się zmienić (np. implementacje języka SML wartościują
argumenty od lewej do prawej).
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Reguły wartościowania jako reguły dedukcji (1)
Niech relacja   e ⇒ v  oznacza „wyrażenie e ma wartość v”.
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Reguły wartościowania jako reguły dedukcji (2)
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Przykłady wartościowań

(3+4) * (5 + 6) ⇒ (3 + 4) * 11
⇒ 7 * 11
⇒ 7 7

let sqr n =  n*n;;

sqr (sqr 2) ⇒ sqr (2*2)
⇒ sqr 4
⇒ 4*4
⇒ 16
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Gorliwe wartościowanie rekursji

let rec silnia n =  if n=0  then 1 else n*silnia (n-1);;

silnia (4)    ⇒ if 4=0  then 1 else 4*silnia (4-1)
⇒ 4*silnia(3)
⇒ 4*(if 3=0  then 1 else 3*silnia (3-1))
⇒ 4*(3* silnia(2))
⇒ 4*(3*(if 2=0  then 1 else 2*silnia (2-1)))
⇒ 4*(3*(2*silnia(1)))
⇒ 4*(3*(2*(if 1=0  then 1 else 1*silnia (1-1))))
⇒ 4*(3*(2*(1*silnia(0))))
⇒ 4*(3*(2*(1*(if 0=0  then 1 else 0*silnia (0-1)))))
⇒ 4*(3*(2*(1*1)))
⇒ 4*(3*(2*1))
⇒ 4*(3*2)
⇒ 4*6
⇒ 24
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Niepoprawne funkcje rekurencyjne
Rozważ poniższą „definicję” indukcyjną:

nonsens (n) = 1                      dla n=0
nonsens (n) = n*nonsens(n+1)     w przeciwnym przypadku

i odpowiadającą tej definicji funkcję rekurencyjną:

# let rec nonsens n = if n = 0 then 1 else n*nonsens(n+1);;
val nonsens : int -> int = <fun>
# nonsens 4;;
Stack overflow during evaluation (looping recursion?).

Matematyk powie, że funkcja jest „źle zdefiniowana” dla liczb dodatnich, 
a informatyk powie, że funkcja „zapętla się”. Ponieważ każde wywołanie 
rekurencyjne pobiera pamięć ze stosu, to po wyczerpaniu pamięci 
program kończy się z odpowiednim komunikatem.
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Wyjątki
Większość języków funkcyjnych zawiera mechanizm wyjątków. Dokładnie będziemy 
mówili o nich później.

# let rec silnia n = if n=0 then 1 else n*silnia(n-1);;
val silnia : int -> int = <fun>
# silnia 4;;
- : int = 24
# silnia (-4);;
Stack overflow during evaluation (looping recursion?).

# let rec silnia n = 
if n=0 then 1 
else if n>0 then n*silnia(n-1)
else failwith "ujemny argument";;

val silnia : int -> int = <fun>
# silnia 4;;
- : int = 24
# silnia (-4);;
Exception: Failure "ujemny argument".
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Definicja języka programowania (wymagania)

Opisy języków programowania powinny z jednej strony ułatwiać
programiście pisanie programów (generowanie napisów należących do 
języka), z drugiej zaś umożliwiać automatyczne sprawdzanie 
(rozpoznawanie), czy program istotnie należy do języka.

Definicja języka programowania zawiera:

• opis składni (syntaktyki), czyli definicję zbioru napisów, będących 
poprawnymi programami;

• opis semantyki, czyli znaczenia programów;

• ewentualnie system wnioskowania, służący do dowodzenia poprawności 
programów, tj. ich zgodności ze specyfikacją.

Podane wyżej reguły wartościowania zadają semantykę dla poznanego 
przez nas fragmentu języka OCaml.
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Wysoki poziom abstrakcji

Krótkie programy na wysokim poziomie abstrakcji są na ogół
łatwiejsze do napisania i zrozumienia niż długie programy z 
dużą ilością szczegółów, co jest nie do uniknięcia na niskim 
poziomie abstrakcji.
Napisz programy działające na listach z listy zadań w innym 
znanym Ci języku programowania i porównaj je z 
programami w języku OCaml.
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Zadania kontrolne
1. Podaj typy poniższych funkcji (zrekonstruuj je samodzielnie, a potem wykorzystaj OCamla do 

sprawdzenia):
a) function (x,y) -> x + y
b) function (x,y,z) -> if x then y else z
c) function (x,(y,z)) -> ((x,y),z)

2. Zdefiniuj polimorficzną funkcję flatten, która dla argumentu będącego listą list tworzy listę
złożoną z  elementów wszystkich podlist z zachowaniem ich kolejności, np. flatten [[5;6];[1;2;3]] 
zwraca [5; 6; 1; 2; 3]. Jaki jest typ funkcji flatten?

3. Zdefiniuj polimorficzną funkcję count obliczającą ile razy dany obiekt występuje w danej 
liście, np. count ('a', ['a'; 'l'; 'a']) zwraca 2. Jaki jest typ tej funkcji?

4. Zdefiniuj polimorficzną funkcję duplicate powtarzającą dany obiekt określoną liczbę razy i 
zwracającą wynik w postaci listy, np. duplicate ("la",3) →["la";"la";"la"]. Jaki jest typ tej 
funkcji?

5. Zdefiniuj funkcję sqr_list : int list→int list podnoszącą do  kwadratu wszystkie elementy danej 
listy liczb całkowitych, np. sqr_list [1; 2; -3] → [1; 4; 9].

6. Zdefiniuj polimorficzną funkcję palindrome : 'a list → bool sprawdzającą,  czy dana lista jest 
palindromem, tj. równa się sobie samej przy odwróconej kolejności elementów.
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