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Listy leniwe (1)
Łącząc abstrakcję funkcyjną z abstrakcją danych i wykorzystując fakt, że wyrażenie funkcyjne jest 
wartością, możemy zdefiniować nieskończone listy czy drzewa.
Typ llist reprezentuje listy leniwe (skończone i nieskończone).

# type 'a llist = LNil | LCons of 'a * (unit -> 'a llist);;

type 'a llist = LNil | LCons of 'a * (unit -> 'a llist)

# let lhd = function

LNil -> failwith "lhd"
| LCons (x, _) -> x

;;
val lhd : 'a llist -> 'a = <fun>

# let ltl = function
LNil -> failwith "ltl"

| LCons (_, xf) -> xf()
;;

val ltl : 'a llist -> 'a llist = <fun>
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Listy leniwe (2)
Funkcja lfrom generuje ciąg rosnących liczb całkowitych zaczynający się od k.

# let rec lfrom k = LCons (k, function () -> lfrom (k+1));;
val lfrom : int -> int llist = <fun>

Wywołanie ltake(n,xl) zwraca pierwszych n elementów listy leniwej xl w postaci zwykłej 
listy.

# let rec ltake = function
(0, xq) -> []

| (n, LNil) -> []
| (n, LCons(x,xf)) -> x::ltake(n-1, xf())

;;
val ltake : int * 'a llist -> 'a list = <fun>

Np.
# ltake (5,lfrom 30);;
- : int list = [30; 31; 32; 33; 34]
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Funkcja toLazyList: 'a list -> 'a llist ze zwykłej listy 
tworzy listę leniwą.

let rec toLazyList = function
[] -> LNil

| h::t -> LCons(h, function () -> toLazyList t);;

Powyższe funkcje są bardzo pomocne w testowaniu funkcji działających na 
listach leniwych.

Listy leniwe (3)
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Listy leniwe - wartościowanie
Obliczenie ltake(2,lfrom 30) przebiega następująco:

ltake(2,lfrom 30)
=> ltake(2,LCons(30, function () -> lfrom (30+1)))
=> 30::ltake(1,lfrom (30+1))
=> 30::ltake(1,LCons(31, function () -> lfrom (31+1)))
=> 30::31::ltake(0,lfrom (31+1))
=> 30::31::ltake(0,LCons(32, function () -> lfrom (32+1)))
=> 30::31::[]
≡ [30;31]

Pamiętaj, że wyrażenie funkcyjne (function x → e) lub (function (x1,…,xn) → e)
jest wartością (patrz wykład 1, reguła Fun1 i Fun2), więc wyrażenie e nie jest 
wartościowane do momentu aplikacji funkcji do argumentu.
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Funkcja (@@) konkatenuje dwie listy leniwe (odpowiednik funkcji @ dla zwykłych list). Jeśli ll1
jest nieskończona to wynikiem ll1@@ ll2 ma być ll1.

# let rec (@@) ll1 ll2 =
match ll1 with

LNil -> ll2
| LCons(x, xf) -> LCons(x, function () -> (xf()) @@ ll2);;

val ( @@ ) : 'a llist -> 'a llist -> 'a llist = <fun>

# let ll1 = LCons(2,function ()->LCons(1,function ()->LNil));;

val ll1 : int llist = LCons (2, <fun>)
# let ll2 = lfrom 3;;

val ll2 : int llist = LCons (3, <fun>)
# ltake (10, ll1 @@ ll2);;
- : int list = [2; 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]

Funkcjonały dla list leniwych – @@
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Funkcjonały dla list leniwych – lmap
Dla list leniwych można zdefiniować funkcjonały podobne do tych, jakie zdefiniowaliśmy dla 
zwykłych list, np. lmap.

# let rec lmap f = function

LNil -> LNil
| LCons(x,xf) -> LCons(f x, function () -> lmap f (xf()) )

;;

val lmap : ('a -> 'b) -> 'a llist -> 'b llist = <fun>

# let sqr_llist = lmap (function x -> x*x);;

val sqr_llist : int llist -> int llist = <fun>

# ltake (6, sqr_llist (lfrom 3));;
- : int list = [9; 16; 25; 36; 49; 64]
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Funkcjonały dla list leniwych – lfilter, liter
Funkcja lfilter wywoływana jest rekurencyjnie (rekursja ogonowa) tak długo, dopóki nie zostanie 
znaleziony element, spełniający podany predykat. Jeśli taki element nie istnieje, wartościowanie 
funkcji się nie skończy (dla nieskończonych list leniwych).

# let rec lfilter pred = function
LNil -> LNil

| LCons(x,xf) -> if pred x 
then LCons(x, function () -> lfilter pred (xf()) )
else lfilter pred (xf())

;;
val lfilter : ('a -> bool) -> 'a llist -> 'a llist = <fun>

Funkcja lfrom jest szczególnym przypadkiem funkcji liter, która generuje ciąg:
[x, f(x), f(f(x)), … fk(x), …].

# let rec liter f x = LCons(x, function () -> liter f (f x));;
val liter : ('a -> 'a) -> 'a -> 'a llist = <fun>
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Generowanie liczb pierwszych metodą sita Eratostenesa
Utwórz ciąg nieskończony [2,3,4,5,6, ...]. Dwa jest liczbą pierwszą. Usuń z ciągu wszystkie 
wielokrotności dwójki, ponieważ nie mogą być liczbami pierwszymi. Pozostaje ciąg [3,5,7,9,11, ...]. 
Trzy jest liczbą pierwszą. Usuń z ciągu wszystkie wielokrotności trójki, ponieważ nie mogą być
liczbami pierwszymi. Pozostaje ciąg [5,7,11,13,17, ...]. Pięć jest liczbą pierwszą itd.
Na każdym etapie ciąg zawiera liczby, które nie są podzielne przez żadną z wygenerowanych do tej 
pory liczb pierwszych, więc pierwsza liczba tego ciągu jest liczbą pierwszą. Opisane kroki można 
powtarzać w nieskończoność.

# let primes = 
let rec sieve = function

LCons(p,nf) -> LCons(p, function () -> sieve (sift p (nf() )))
| LNil -> failwith "Impossible! Internal error."

and sift p = lfilter (function n -> n mod p <> 0)
in sieve (lfrom 2)

;;

val primes : int llist = LCons (2, <fun>)

Np.
# ltake (6,primes);;
- : int list = [2; 3; 5; 7; 11; 13]
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Znalezienie kolejnej liczby pierwszej wymagałoby jednak powtórzenia wszystkich obliczeń od 
początku. Można temu zapobiec, modyfikując funkcję ltake w taki sposób, żeby oprócz skończonej 
listy początkowych elementów listy leniwej zwracała ogon listy leniwej. 
# let rec ltakeWithTail = function

(0, xq) -> ([],xq)
| (n, LNil) -> ([],LNil)
| (n, LCons(x,xf)) -> 

let (l,tail)=ltakeWithTail(n-1, xf())
in (x::l,tail);;

val ltakeWithTail : int * 'a llist -> 'a list * 'a llist = <fun>
Teraz kolejne liczby pierwsze można otrzymywać w miarę potrzeby, wykorzystując zapamiętany ogon listy leniwej.
# let (p1,t) = ltakeWithTail (3, primes);;
val p1 : int list = [2; 3; 5]
val t : int llist = LCons (7, <fun>)
# let (p2,t) = ltakeWithTail (3, t);;
val p2 : int list = [7; 11; 13]
val t : int llist = LCons (17, <fun>)
# let (p3,t) = ltakeWithTail (5, t);;
val p3 : int list = [17; 19; 23; 29; 31]
val t : int llist = LCons (37, <fun>)
# let (p4,t) = ltakeWithTail (4, t);;
val p4 : int list = [37; 41; 43; 47]
val t : int llist = LCons (53, <fun>)

Generowanie liczb pierwszych „na zamówienie”
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Idea algorytmów z powrotami (1)
Załóżmy, że dana jest pewna przestrzeń stanów, oraz sposób 
przechodzenia od jednego stanu do drugiego ( czyli możliwe “ruchy”, 
stanowiące elementy rozwiązania). Zadany jest stan początkowy oraz 
pożądany stan docelowy (lub zbiór stanów docelowych). Szukanym 
rozwiązaniem jest wektor ruchów, prowadzących od stanu początkowego 
do dowolnego stanu docelowego.

Idea algorytmu z powrotami polega na rozszerzaniu rozwiązania 
częściowego przez  dodawanie do wektora rozwiązania kolejnego ruchu, 
dopuszczalnego w danym stanie, dopóki nie zostanie osiągnięty stan 
docelowy. Jeśli takie rozszerzenie nie jest możliwe, należy usunąć z 
rozwiązania częściowego ostatni element (powrót) i próbować wykonać
inny ruch, dopuszczalny w otrzymanym stanie. Wymaga to 
zorganizowania systematycznego przeszukiwania przestrzeni stanów.
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Idea algorytmów z powrotami (2)
Proces  przeszukiwania przestrzeni stanów wygodnie jest przedstawiać jako 
obejście w głąb pewnego drzewa. Węzły tego drzewa reprezentują stany. 
Korzeniowi odpowiada stan początkowy, a liściom stany docelowe lub stany, w 
których nie istnieje dopuszczalny ruch (wymagające powrotu). Gałęzie 
wychodzące z węzła reprezentują ruchy, które można wykonać w odpowiadającym 
mu stanie. Rozwiązanie jest drogą od korzenia do liścia, odpowiadającego stanowi 
docelowemu. Wyzwaniem jest znalezienie takiego sposobu poruszania się po 
drzewie, żeby skonstruować rozwiązanie, wizytując jak najmniej wierzchołków. 
Znane są różne strategie obejścia przestrzeni stanów:
• Przeszukiwanie w głąb jest mało kosztowne, ale pozwala na głębokie wejście w 
niewłaściwą ścieżkę w drzewie przed ewentualnym powrotem, co może być nie do 
przyjęcia dla dużych drzew (przestrzeni stanów), np.dla drzew nieskończonych. 
• Przeszukiwanie wszerz (wymaga wykorzystania kolejki,często bardzo dużej) 
gwarantuje znalezienie wszystkich rozwiązań. 
• Można też stosować np. metodę podziałów i ograniczeń, bądź znaleźć heurystykę, 
użyteczną przy poszukiwaniu rozwiązania konkretnego problemu. 
Przedstawiając rozwiązania w postaci listy leniwej możemy łatwo oddzielić
strategię przeszukiwania przestrzeni stanów od „konsumenta” rozwiązań. Drzewo 
stanów będziemy reprezentowali za pomocą funkcji next: 'a -> 'a list. 
next w generuje listę poddrzew węzła w.
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Strategia obejścia przestrzeni stanów w głąb
Strategię przeszukiwania w głąb można efektywnie zaimplementować z 
wykorzystaniem stosu do przechowywania węzłów, które mają być
sprawdzane w następnej kolejności. W każdym kroku przeszukiwania 
element h ze szczytu stosu jest usuwany, a w jego miejsce są wkładane 
następniki, generowane przez funkcję next h. Rozwiązania są
identyfikowane za pomocą funkcjonału lfilter z odpowiednim 
predykatem.

# let depthFirst next x =

let rec dfs = function

[] -> LNil

| (h::t) -> LCons (h, function () -> dfs (next h @ t))

in dfs [x];;

val depthFirst : ('a -> 'a list) -> 'a -> 'a llist = <fun>
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Przykład: problem ośmiu hetmanów (1)
Należy ustawić osiem hetmanów na szachownicy w taki sposób, żeby się
wzajemnie nie atakowały.

Lista [q1, ...,qk] reprezentuje szachownicę z hetmanami stojącymi w wierszu qi itej
kolumny dla i=1,...,k. Funkcja isQueenSafe sprawdza, czy hetman może być
postawiony w wierszu newq, co utworzy szachownicę [newq,q1, ...,qk] . Nowy 
hetman nie może się znajdować w tym samym wierszu ani na tej samej przekątnej, 
co wcześniej ustawione hetmany. Zauważ, że | newq-qi|=i zachodzi wtedy i tylko 
wtedy, kiedy newq i qi znajdują się na tej samej przekątnej.

let isQueenSafe oldqs newq =

let rec nodiag = function

(i, []) -> true

| (i, q::qt) -> abs(newq-q)<>i && nodiag(i+1,qt)

in not(List.mem newq oldqs) && nodiag(1,oldqs);;

val isQueenSafe : int list -> int -> bool = <fun>
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Przykład: problem ośmiu hetmanów (2)
Funkcja nextQueen bierze szachownicę qs i generuje listę szachownic z 
poprawnie ustawionym kolejnym hetmanem. Parametr n pozwala rozwiązywać
problem n hetmanów.  
# let rec fromTo a b = 

if a>b then []

else a::(fromTo (a+1) b);;

val fromTo : int -> int -> int list = <fun>

# let nextQueen n qs = 

List.map (function h -> h::qs) 

(List.filter (isQueenSafe qs) (fromTo 1 n));;

val nextQueen : int -> int list -> int list list = <fun>

# let isSolution n qs = List.length qs = n;;

val isSolution : int -> 'a list -> bool = <fun>

# let depthQueen n = lfilter (isSolution n) 
(depthFirst (nextQueen n) []);;

val depthQueen : int -> int list llist = <fun>
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Funkcja depthQueen znajduje wszystkie rozwiązania problemu n hetmanów 
(dla n=8 jest ich 92).  Funkcjonał ltakeWithTail pozwala otrzymywać
kolejne rozwiązania na żądanie. W proceduralnych językach programowania 
wymagałoby to prawdopodobnie wykorzystania współbieżności i scenariusza 
„producent-konsument”, w językach obiektowych można to osiągnąć
przedstawiając „producenta” jako obiekt.

# let (dq1,t) = ltakeWithTail (1, depthQueen 8);;

val dq1 : int list list = [[4; 2; 7; 3; 6; 8; 5; 1]]

val t : int list llist = LCons ([5; 2; 4; 7; 3; 8; 6; 1], <fun>)

# let (dq2,t) = ltakeWithTail (3, t);;

val dq2 : int list list =

[[5; 2; 4; 7; 3; 8; 6; 1]; [3; 5; 2; 8; 6; 4; 7; 1];

[3; 6; 4; 2; 8; 5; 7; 1]]

val t : int list llist = LCons ([5; 7; 1; 3; 8; 6; 4; 2], <fun>)

Przykład: problem ośmiu hetmanów (3)
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W języku OCaml istnieje moduł Lazy, który umożliwia kontrolę nad momentem 
wartościowania wyrażenia. Wykorzystując słowo kluczowe lazy możemy utworzyć wartość
typu 'a lazy_t, zawierającą „zamrożone” wartościowanie, które możemy „odmrozić” (tj. 
wykonać) za pomocą funkcji Lazy.force : 'a Lazy.t -> 'a. Typ 'a t jest 
zdefiniowany w module Lazy jako: type 'a t = 'a lazy_t. Np.

# let x = lazy (true||false, 3*4);;

val x : (bool * int) lazy_t = <lazy>

# Lazy.force x;;

-: bool * int = (true, 12)

„Zamrożone” wartościowanie zostało wykonane i obliczona wartość jest zapamiętana, dzięki 
czemu ponowne wartościowanie nie będzie potrzebne. Są tu wykorzystane imperatywne 
cechy języka, o których będziemy mówili później.

# x;;

- : (bool * int) lazy_t = lazy (true, 12)

Moduł Lazy
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Zadania kontrolne
1. Zdefiniuj funkcję, która dla danej nieujemnej liczby całkowitej k i listy leniwej [x1, x 2, x 3,  ... ] 

zwraca listę leniwą, w której każdy element jest powtórzony k razy, np. dla k=3: 
[x1, x1, x1, x 2, x 2, x 2, x 3, x 3, x 3, ... ].

2. Zdefiniuj leniwą listę liczb Fibonacciego lfib : int llist, 

3. Polimorficzne leniwe drzewa binarne można zdefiniować następująco:
type 'a lBT = LEmpty

| LNode of 'a * (unit ->'a lBT) * (unit -> 'a lBT);;
a) Napisz funkcję itr, która dla zadanej liczby całkowitej n konstruuje nieskończone leniwe drzewo 

binarne z korzeniem o etykiecie n i z dwoma poddrzewami itr(2*n) i itr(2*n+1). To drzewo jest  
przydatne do testowania funkcji z następnego podpunktu.

b) Napisz funkcję, tworzącą leniwą listę, zawierającą wszystkie etykiety leniwego drzewa 
binarnego.  
Wskazówka: zastosuj obejście drzewa wszerz, reprezentując kolejkę jako zwykłą listę.

4. Napisz funkcję breadthFirst : ('a -> 'a list) -> 'a -> 'a llist, która 
przeszukuje przestrzeń stanów wszerz i  wykorzystaj ją do rozwiązania problemu ośmiu 
hetmanów.


