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Wykład 9
 Funktory (moduły sparametryzowane)

Składnia dla funktorów
Sygnatura dla słownika
Słownik jako binarne drzewo poszukiwań
Słownik jako funkcja
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Dwa poziomy programowania -
 

analogie

typ   ~   sygnatura   ( typ modułu, interfejs )
wartość

 
~   struktura    ( moduł, implementacja )

funkcja  ~   funktor      
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Funktory -
 

składnia
Funktory można definiować

 
podobnie jak funkcje: 

functor (Nazwa
 

: sygnatura) -> struktura 

# module Para = functor (El : sig type t end) -> 
struct type para = El.t * El.t end;;

module Para :
functor (El : sig type t end) -> sig type para = El.t * El.t end

Podobnie jak dla funkcji można użyć
 

skrótu notacyjnego:

module Nazwa1
 

(Nazwa2
 

: sygnatura) = struktura

# module Para(El : sig type t end) = 
struct type para = El.t * El.t end;;

module Para :
functor (El : sig type t end) -> sig type para = El.t * El.t end
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Funktory -
 

składnia

Funktor może mieć
 

dowolną
 

liczbę
 

parametrów:

functor (Nazwa1
 

: sygnatura1) -> ... functor (Nazwan
 

: sygnaturan) -> struktura

Tu również
 

można użyć
 

skrótu:

module Nazwa
 

(Nazwa1
 

: sygnatura1) ...  (Nazwan
 

: sygnaturan) = struktura

Aplikacja funktora do argumentów jest zapisywana zgodnie z poniższą
 

składnią
 

(każdy 
argument musi być

 
umieszczony w nawiasach):

module Nazwa
 

= funktor
 

(struktura1) ...  (strukturan)

Funktory zapisujemy zawsze w postaci rozwiniętej. Nie ma odpowiednika postaci 
zwiniętej dla funkcji.
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Słowniki
Słownikiem (ang. dictionary) nazywamy abstrakcyjny typ danych z operacjami 
wstawiania elementu do zbioru (insert), usuwania elementu ze zbioru (delete), oraz 
wyszukiwania elementu w zbiorze (lookup, search). Często przyjmuje się

 
założenie, że 

klucze słownika należą
 

do zbioru liniowo uporządkowanego. Słownik można 
reprezentować

 
jako listę

 
lub tablicę

 
asocjacyjną. Efektywnymi strukturami służącymi 

do reprezentowania słowników są
 

tablice z haszowaniem.

Jako przykład napiszemy funktor dla słownika, reprezentowanego przez binarne 
drzewo poszukiwań. Binarne drzewa poszukiwań

 
nie są

 
polimorficzne względem typu 

klucza —
 

na zbiorze kluczy musi być
 

zdefiniowany porządek liniowy. W języku 
OCaml

 
(lub SML) można to wyrazić

 
formalnie, parametryzując słownik modułem dla 

klucza, spełniającego odpowiednią
 

sygnaturę
 

ORDER. Sygnatura zawiera funkcję
 compare: t -> t -> order, porównującą

 
dwa klucze i zwracającą

 
jedną

 
z 

wartości:
 

LESS | EQUAL | GREATER.
module type ORDER =

sig

type t

val compare: t -> t -> order

end;;
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Definicje pomocnicze
# type order = LESS | EQUAL | GREATER;;

(** Linearly ordered types **)

# module type ORDER =

sig

type t

val compare: t -> t -> order

end;;

module type ORDER = sig type t val compare : t -> t -> order end

# module StringOrder: ORDER with type t = string =

struct

type t = string

let compare s1 s2 = if s1<s2 then LESS else 
if s1>s2 then GREATER else EQUAL

end;;

module StringOrder : sig type t = string 
val compare : t -> t -> order end
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Sygnatura dla słownika

# module type DICTIONARY = 

sig

type key (* type of keys *)

type 'a t (* type of dictionaries *)

exception DuplicatedKey of key (* error in insert *)

val empty: 'a t (* empty dictionary *)

val lookup: 'a t -> key -> 'a option

val insert: 'a t -> key * 'a -> 'a t

val delete: 'a t -> key -> 'a t  

val update: 'a t -> key * 'a -> 'a t (* not necessary *)

end;;
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Drzewo
 

poszukiwań
 

binarnych

17

10 26

146 20 34

11 31 37
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Słownik jako binarne drzewo poszukiwań
 

(1)
module Dictionary (Key: ORDER) : DICTIONARY with type key = Key.t = 

struct

type key = Key.t

type 'a t = Tip | Node of key * 'a * 'a t * 'a t

exception DuplicatedKey of key

let empty = Tip

let rec lookup tree key =

match tree with

Node(k,info,t1,t2) ->

(match Key.compare key k with

LESS    -> lookup t1 key

| EQUAL   -> Some info

| GREATER -> lookup t2 key

) 

| Tip -> None

;;
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let rec insert tree (key, value) =

match tree with

Tip -> Node(key, value, Tip, Tip)

| Node(k,info,t1,t2) ->

(match Key.compare key k with

LESS -> Node(k, info, insert t1 (key,value), t2)

| EQUAL   -> raise (DuplicatedKey key)

| GREATER    -> Node(k, info, t1, insert t2 (key,value))

)

;;         

Słownik jako binarne drzewo poszukiwań
 

(2)

Drzewo nie jest w żaden sposób wyważane, ponieważ
 

cel przykładu jest inny.
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Słownik jako binarne drzewo poszukiwań
 

(3)
(* deletemin T returns a triple consisting of the least

element y in tree T, its associated value and the tree

that results from deleting y from T.

*)

let rec deletemin tree = 

match tree with

Node(k,info,Tip,t2) -> (k,info,t2)

(* This is the critical case. If the left subtree

is empty, then the element at the current node

is the min. *)

| Node(k,info,t1,t2) ->

let (key,value,l) = deletemin t1

in (key,value,Node(k,info,l,t2))

| Tip -> failwith "Dictionary: implementation error"

;;
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Słownik jako binarne drzewo poszukiwań
 

(4)
let rec delete tree key =

match tree with
Tip ->  Tip

| Node(k,info,t1,t2) ->
match Key.compare key k with

LESS    -> Node(k,info, delete t1 key, t2) 
| EQUAL   -> 

( match (t1, t2) with

(Tip, t2) -> t2
| (t1, Tip)  -> t1

| _  -> let
(ki,inf,t_right) = deletemin t2 

in Node(ki,inf,t1,t_right)

)
| GREATER -> Node(k,info, t1, delete t2 key)

;;



Zdzisław Spławski                                                      Programowanie funkcyjne 13

Słownik jako binarne drzewo poszukiwań
 

(5)
let rec update tree (key, value) =

match tree with
Tip -> Node(key, value, Tip, Tip)

| Node(k,info,t1,t2) ->
( match Key.compare key k with

LESS    -> Node(k, info, update t1(key,value), t2)
| EQUAL   -> Node(k, value, t1, t2)
| GREATER -> Node(k, info, t1, update t2(key,value))
)

;; 
end;; (* Dictionary *)
module Dictionary : functor (Key : ORDER) ->
sig
type key = Key.t
and 'a t
exception DuplicatedKey of key
val empty : 'a t
val lookup : 'a t -> key -> 'a option
val insert : 'a t -> key * 'a -> 'a t
val delete : 'a t -> key -> 'a t
val update : 'a t -> key * 'a -> 'a t

end
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Wykorzystanie funktora Dictionary
 

(1)
# module StringDict = Dictionary(StringOrder);;
module StringDict :

sig
type key = StringOrder.t

and 'a t = 'a Dictionary(StringOrder).t
exception DuplicatedKey of key
val empty : 'a t

val lookup : 'a t -> key -> 'a option
val insert : 'a t -> key * 'a -> 'a t

val delete : 'a t -> key -> 'a t
val update : 'a t -> key * 'a -> 'a t

end

# let ( <| ) d (k,x) = StringDict.update d (k,x);;

val ( <| ) : 'a StringDict.t -> StringDict.key * 'a 
-> 'a StringDict.t = <fun>
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Wykorzystanie funktora Dictionary
 

(2)
# let dict = StringDict.empty;;
val dict : 'a StringDict.t = <abstr>

# let dict = dict <| ("kot","cat")

<| ("slon","elephant")
<| ("pies","dog")
<| ("ptak","bird")

;;
val dict : string StringDict.t = <abstr>

# StringDict.lookup dict "pies";;
- : string option = Some "dog"
# StringDict.lookup dict "papuga";;

- : string option = None
# let dict = dict <| ("papuga","parrot");;

val dict : string StringDict.t = <abstr>
# StringDict.lookup dict "papuga";;

- : string option = Some "parrot"
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Słownik jako binarne drzewo poszukiwań
 (reprezentacja wewnętrzna)

Nawiązując do dyskusji dotyczącej dzielenia i kopiowania wartości z 
wykładu 7, można zadać

 
sobie pytanie, jak wygląda reprezentacja 

wewnętrzna binarnego drzewa poszukiwań
 

po dodaniu nowego elementu. 
Języki funkcyjne (OCaml, SML, Haskell) wykorzystują

 
tu kombinację

 współdzielenia i kopiowania (patrz następna strona). Kopiowane są
 wszystkie węzły znajdujące się

 
na ścieżce poszukiwań, pozostałe węzły są

 dzielone.
W naszej implementacji nie ma żadnych prób wyważania drzewa.
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Słownik po wykonaniu operacji wstawiania
 s2 = insert(s1,18,”eighteen”)

17

10 26

146 20 34

11 31 37

17

26

20

18

s1 s2

Dla uproszczenia rysunku pokazano tylko klucze elementów słownika.
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Słownik jako funkcja

Z matematycznego punktu widzenia słownik jest funkcją
 

odwzorowującą
 klucze w wartości. W językach funkcyjnych można to potraktować

 dosłownie i zaimplementować
 

słownik jako funkcję. Taka implementacja 
będzie oczywiście bardzo nieefektywna (operacja usuwania powoduje 
wydłużenie słownika, podobnie jak operacja dodawania), ale zostanie 
poniżej przedstawiona jako ilustracja możliwości wykorzystania funkcji.
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Słownik jako funkcja
 

(1)
module type KEY_TYPE =

sig type t end;;

module DictionaryFun(Key:KEY_TYPE) : DICTIONARY with type key=Key.t =

struct

type key = Key.t

type 'a t = key -> 'a option

exception DuplicatedKey of key;; 

let empty key = None;;

let insert dict (key,item) = 

if dict key <> None then raise (DuplicatedKey key) 

else function k -> if k=key then Some item else dict k

;;

let lookup dict key = dict key;;
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Słownik jako funkcja
 

(2)
let delete dict key k =  

if k = key then None

else dict k;;

let update dict (key,item) = 

function k -> if k=key then Some item else dict k;;

end;; (* DictionaryFun *)

module DictionaryFun :

functor (Key : KEY_TYPE) ->

sig

type key = Key.t

type 'a t

exception DuplicatedKey of key

val empty : 'a t

val lookup : 'a t -> key -> 'a option

val insert : 'a t -> key * 'a -> 'a t

val delete : 'a t -> key -> 'a t

val update : 'a t -> key * 'a -> 'a t

end



Zdzisław Spławski                                                      Programowanie funkcyjne 21

Wykorzystanie funktora DictionaryFun
 

(1)
# module StringDictFun = DictionaryFun(struct type t=string end);;
module StringDictFun :

sig
type key = string
type 'a t
exception DuplicatedKey of key
val empty : 'a t
val lookup : 'a t -> key -> 'a option
val insert : 'a t -> key * 'a -> 'a t
val delete : 'a t -> key -> 'a t
val update : 'a t -> key * 'a -> 'a t

end

# let ( <| ) d (key,value) = StringDictFun.insert d (key,value);;
val ( <| ) : 'a StringDictFun.t -> StringDictFun.key * 'a 

-> 'a StringDictFun.t = <fun>
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Wykorzystanie funktora DictionaryFun
 

(2)
# let dict = StringDictFun.empty;;
val dict : 'a StringDictFun.t = <abstr>

# let dict = dict <| ("kot","cat")
<| ("slon","elephant")

<| ("pies","dog")
<| ("ptak","bird");;

val dict : string StringDictFun.t = <abstr>

# StringDictFun.lookup dict "pies";;
- : string option = Some "dog"

# StringDictFun.lookup dict "papuga";;
- : string option = None
# let dict = dict <| ("papuga","parrot");;

val dict : string StringDictFun.t = <abstr>
# StringDictFun.lookup dict "papuga";;

- : string option = Some "parrot"
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Zadania
 

kontrolne
1. Napisz program pokazujący, że operacja insert dla binarnego drzewa poszukiwań

 zwraca drzewo o strukturze pokazanej na stronie 17.
2. Napisz funktor dla słownika reprezentowanego przez listę

 
skończoną, zgodny z 

sygnaturą
 

podaną
 

na wykładzie (elementy w liście powinny być
 

uporządkowane 
według kluczy).

 
Wykorzystując ten funktor utwórz dwa konkretne słowniki z 

różnymi typami kluczy i przetestuj je.
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