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 פתח דבר
 

הן שפות בהן , כלומר, 1ות אימפרטיביות  הן שפAda - וC ,Java ,Pascalשפות תכנות כגון 
שפת , לעומתן. בסדר קבוע, המבוצעות פקודה אחר פקודה, תוכניות בנויות מסדרת פקודות

Haskell)   הקרויה על שמו שלHaskell Brooks Curry שהיה אחד החלוצים בתחשיב הלמבדה  (
 ). lambda calculus(היא שפת תכנות פונקציונלית טהורה המבוססת על תחשיב למבדה 

כל תוכנית בשפה . תוכניות בשפות פונקציונליות בנויות מפונקציות וערכים בלבד ומכאן נובע שמן
. פונקציונלית בנויה מפונקציה יחידה המקבלת את קלט התוכנית ומחזירה את הפלט הרצוי

קריאות לפונקציות אחרות אשר בתורן יכולות לקרוא , כ"בד, הפונקציה הראשית מכילה
 .ונקציות וכך הלאהלפ

, כלומר. side effectsבשפות פונקציונליות טהורות לא ניתן לבצע פעולות השמה על מנת למנוע 
היתרונות הנובעים מכך הם ביטול שגיאות תכנות רבות . לא ניתן לשנות את ערכו של משתנה

כן בכך שסדר ו) שינוי ערכו של משתנה במקום בו לא מצפים לכך: כגון(שמקורן בפעולות סמויות 
 . side effectsביצוע התוכנית כבר לא חשוב מאחר ואין 

 high orderבפונקציות , בחישוב עצל,  מאופיינת במערכת טיפוסים פולימורפיתHaskellשפת   
 מאופיינת Haskell-מערכת הטיפוסים ב). garbage collection(וניהול אוטומטי של זיכרון 

 . יפוסיםבבדיקת טיפוסים קשיחה ובהסקת ט
ללא ניסיון תכנותי בשפה פונקציונלית כלשהי ומטרתו , מדריך זה מיועד למתכנתים מתחילים

ואין סוקרים , Haskellלהקנות ידע בסיסי בשפת תכנות פונקציונלית טהורה דרך שימוש בשפת 
המדריך כתוב . פלט ונושאי פיתוח מערכות בקנה מידה גדול-בו את כל תכונות השפה לרבות קלט

מומלץ . שבה כל פרק מבוסס על החומר הנלמד בקודמו) שיטת צעד אחר צעד(שיטת השלבים ב
קריאה בלבד אינה מאפשרת להפיק את . מאוד לקרוא וללמוד את הפרקים לפי סדר הופעתם

 את הדוגמאות 2והכוונה להריץ, מירב התועלת מן הלימוד ולכן כדי לקצור פירות חייבים לעמול
מומלץ לבקר באתר הרשמי של שפת , כמו כן. ות לכתוב תוכניות אחרותהמובאות במדריך ולנס

Haskell (http://www.haskell.org) ,רשימות תפוצה ועוד, שם ניתן למצוא חומר נוסף. 
 

 . עבודה קשה וקריאה נעימה, לומד דרך צלחה-אלא לאחל לך הקורא, לא נותר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .קשור בציווי, באופן מוחלט,  מחייב–אימפרטיבי  1
 .' האינטרנט ראה נספח ה מרשתHugs98להורדת המפרש  2



 

 4

 Haskell פגישה עם - 1פרק 
 

 תוכנית לדוגמא 
 :נתבונן בדוגמאות  להלן

 ")<"לאורך כל המדריך כל שורת קוד אשר ניתנת להרצה תתחיל במחרוזת (
 

 :'דוגמא א
>    variableName  :: Int 
>    variableName   = 56 

על מנת להגדיר משתנה . Int הוא מטיפוס  variableNameבשורה הראשונה מצהירים שהמשתנה 
 .ולאחר מכן מציינים את טיפוס המשתנה, :: שם המשתנה ולאחריו מציינים את

ולאחר מכן מציינים = י שימוש בשמו ובסימן " ע56 -בשורה השניה מאתחלים את ערך המשתנה ל
מרגע הגדרת האובייקט , כלומר, שורה זו משמשת ליצירת הגדרה  ואין מדובר בהשמה. את ערכו

 .תלא ניתן לשנות את ערכו במהלך התוכני
 

 :'דוגמא ב
>    bigger  :: Bool 
>    bigger   =  (variableName > 98) 

 מאחר שבתנאי False קיבל את הערך biggerהמשתנה . בדוגמא זו הגדרנו משתנה שערכו בוליאני
 משתמשת בהגדרה של biggerההגדרה של . 98 אינו גדול מהמספר 56המספר , הבדיקה שלהלן
variableName  . בשפתHaskell ניתן להשתמש בעת הגדרת אובייקט בהגדרות אחרות שנמצאות 

 .בתוכנית ובפרט כאלו שמוגדרות בהמשך התוכנית
 

 :נתבונן בתוכנית הבאה 
>   --------------------------------------------- 
>   ----                                                 ---- 
>   ----      example                              ---- 
>   ----                                              ---- 
>   --------------------------------------------- 
>    variableName   :: Int                                  -- An integer constant. 
>    variableName     = 56 
 
>    bigger     :: Bool                                              -- A boolean constant. 
>    bigger       =  (variableName > 98) 
 
>    multByTwo  ::  Int  ->  Int                              -- Multiply number by two. 
>    multByTwo  n   =  n * 2 
 
>    all3Equal    ::  Int  ->  Int  ->  Int  ->  Bool      -- Are all the 3 numbers equal? 
>    all3Equal   x y z    =      (x = =y) && (y = =z) 
 
>    minimum   ::  Int  ->  Int  ->  Int                     -- The minimum of the two. 
>    minimum   x y     
           |    x >= y      = y 
           |    otherwise   = x 

 
למרות שאין חובה (הצהרת הטיפוס . בתוכנית זו כל הגדרה נכתבת מתחת להצהרה על הטיפוס

מהווה כלי חשוב לתיעוד מכיוון שבעזרתה אנו לומדים על אופן , )1בשפה לרשום את ההצהרות
 .  רק היכן שמצפים לערך בוליאניbigger-אנו יכולים להשתמש ב, כלומר, השימוש המותר בהגדרה

                                                 
 .ראה פרק הסקת טיפוסים 1
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 ומחזירה טיפוס aהפונקציה מקבלת את הטיפוס : יש לקרוא  באופן הבא" b> - a"את המושג 
. -< מורכב ממספר טיפוסים שונים כאשר ביניהם מצוין הסימן a -כאשר ייתכן ש, bמסוג 

 מספרים 3 ניתן ללמוד כי הפונקציה מקבלת all3Equalמהצהרת הטיפוס של הפונקציה , לדוגמא
 מסמלת כי    all3Equal  ::  Int  ->  Int  ->  Int  ->  Boolכלומר , שלמים ומחזירה ערך בוליאני

 .  Bool ומחזירה ערך מטיפוס Int משתנים מטיפוס 3הפונקציה מקבלת 
 

כאשר צידה הימני הוא ,  אנו משתמשים במשוואהfעל מנת להגדיר את הפונקציה , באופן כללי
 .  f   a b c:  אנו נרשוםc - וa,bרים  עם הפרמטfעל מנת להפעיל את . התוצאה של הפונקציה

 
 .  מחזירה את הערך המינימלי מבין שני המספרים השלמים שהיא מקבלתminimumהפונקציה 

 
המבחנים הינם ביטויים בוליאנים אשר ). tests או guards(לקביעת התוצאה אנו מבצעים מבחנים 

והם אלו הקובעים ) המהווה סוף מבחן(' ='לסימן  ) המהווה תחילת מבחן(' |'מוגדרים בין הסימן 
 אזי Trueאם ערכו של מבחן אותו אנו בודקים  הוא . מבין כל המבחנים, איזה אפשרות תבחר

המבחן . התוצאה הצמודה אליו היא שתיבחר ובכך יסתיים חישוב ערכה המוחזר של הפונקציה
 . במפורש מסמל את שאר האפשרויות הקיימות אשר לא צוינוotherwiseי "המיוצג ע

 
 

 טיפוסים בסיסיים בשפה
 

 .   מספרים שלמים בטווח מוגבל : Intטיפוס 
 .מספרים שלמים בטווח בלתי מוגבל  : Integerטיפוס 
 .י נקודה צפה"מיוצגים ע, מספרים ממשיים : Floatטיפוס 
: הפעולות האפשריות על ביטויים בוליאניים הם. False - וTrueבעל ערכים  : Boolטיפוס 

&&) and( | | ,)or   (ו-  not . 
,  tab המייצג ’t\‘: כמו(  כולל מספר תווים מיוחדים ASCII,י טבלת "תווים עפ : Charטיפוס 

‘\n’ המייצג newline ,‘\\’ המייצג backslash ,’\’ המייצג single quoteועוד .( 
 .רצף של תווים התחומים בין גרשיים או רשימת תווים : Stringטיפוס 

 
 : מאותדוג

>    42    :: Int 
>    “Hi”  :: String 
>    34.5  :: Float 
>    True  :: Bool 
>    ‘R’   :: Char 
>    i      :: Int           
>    i         = 1234567890 
>    veryBigNumber  :: Integer 
>    veryBigNumber   = 43208345720348593219876512372134059 
  

 
 נות קצר עם הטיפוסים הבסיסייםתכ

 
 :להלן מספר דוגמאות

 
 :ריבוע של מספר

>   square :: Int -> Int 
>   square x  =  x*x 

 
 :בדיקה האם תו הוא סיפרה

>   isDigit   ::  Char  ->  Bool 
>   isDigit   ch  =  (‘0’ <= ch) && (ch <= ‘9’)   
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 :חישוב עצרת
>   fact  :: Int  -> Int 
>   fact n  
>       |     n < 2  = 1 
>       |     otherwise = n * fact(n-1)  

 
 :זוגי-בדיקה האם מספר הוא אי

>   myOdd  :: Int -> Bool 
>   myOdd x 
>      |  x= =0         = False 
>      |  x < 0          = myEven (x+1) 
>      |  otherwise   = myEven (x-1) 
 

 :דיקה האם מספר הוא זוגיב
>   myEven  :: Int -> Bool 
>   myEven x 
>      |  x= =0         = True 
>      |  x < 0          = myOdd (x+1) 
>      |  otherwise   = myOdd (x-1) 
 
 

  )type synonym(נרדפת -טיפוס מילה
 . טיפוס זה מאפשר למתכנת לתת שם חדש לטיפוס קיים

 :מאלדוג
>  type Numbers = Int 

 וניתן כעת להגדיר משתנים מטיפוס Int בעל אותן תכונות כשל Numbersהמציין כי הטיפוס 
Numbers)  כמוtypedef בשפת C, רשומות: שימוש בכך נראה בתת פרק. למי שמכיר.( 

 
 

 שמות בשפה
 שיופיעו מספר כשלאחריה ייתכן) קטנה או גדולה(שמות מזהים בשפה חייבים להתחיל באות 

שמות של משתנים ופונקציות מתחילים באות קטנה בלבד . '_'ספרות או התו התחתי , אותיות
מודולים ומבנים , True כגון (type constructors)ולעומתם שמות טיפוסים וכן בוני טיפוסים 

 .יתחילו באות גדולה) אשר נכיר מאוחר יותר(
 

 :כגון, ל באות גדולהניסיון להצהיר על שם של פונקציה המתחי
>  Example x = x+1 

 ". "Undefined constructor function "Example: "יוביל להודעת השגיאה
 

 :קיימות מספר מילים השמורות בשפה אשר איננו יכולים להשתמש בהם למתן שמות לפונקציות
case class data default deriving else hiding if import in infix infixl infixr instance 
interface let module of renaming then to type where 

 
אך מצב , לדוגמא ניתן לתת לפונקציה ולמשתנה שם זהה, השמות אינם חייבים להיות חד ערכיים

 .זה עלול לגרום לבלבול מיותר
 

ננות תהיה כתיבת הערות מקו. הוא בגדר הערה" --" כל כיתוב שנכתב מימין לרצף :כתיבת הערות
 .       ”{-“  -  ו “-}”:   בין  המחרוזות

 : לדוגמא
>   {-   some comments      -} 
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 אינדנטציה אנכית 
ככתיבה בשפה (ההגדרות בשפה נכתבות משמאל לימין .  מורכבת מהגדרותHaskell-תוכנית ב
 ? כיצד נדע היכן מסתיימת הגדרה ומתחילה הגדרה אחרת). האנגלית

תחילה בעמודה מסויימת תסתיים בהופעת התו הראשון של ביטוי חדש באותה הגדרה המ
בתנאי שהם לא יחרגו , העמודה ולכן ניתן לרשום ביטויים המתפרשים על שורות אחדות

 ). נקודה פסיק('; ' י  התו  "ניתן  לאלץ סוף להגדרה ע. מהגבולות
 : כגון, מהגדרה אחת באותה שורהבמקרה בו רוצים לרשום יותר ';' ניתן להשתמש בתו , לדוגמא

>   answer = 42  ;  newline = ‘\n’ 
 

היתרון בקיום האינדנטציה האנכית הוא שאין צורך במילים שמורות של השפה על מנת להכריז 
אינדנטציה זו מחייבת עימוד נכון אשר גורם . end- וbeginכגון , על התחלה ועל וסיומה של הגדרה

 .תלשיפור בקריאות התוכני
 

 )tuples (1רשומות
,  י מאפיין בודד כפי שלמדנו עד כה"י מספר מאפיינים ולא ע"לעיתים נרצה לייצג אובייקטים ע

שם , י שם פרטי"י שלושה מספרים או עובד בחברה ע"למשל כאשר נרצה לאפיין נקודה במרחב ע
 . משפחה ומספר עובד

) t1, t2,...,tn: (יפוס הרשומה הבאלמשל ט, טיפוסי רשומות מורכבים מטיפוסים פשוטים יותר
 כאשר) v1, v2,..., vn: (מייצג את הרשומות עם הערכים הבאים

v1 :: t1,    v2 :: t2,   ...,  vn :: tn  
 .  ברשומהi - הנמצא במקום הti ברשומה חייב להיות מטיפוס viכל רכיב , ובמילים אחרות

 
 : בחברה באופן הבא המייצג עובדיםpeopleעתה נוכל ליצור טיפוס בשם 

>   type Lname   = String                     -- Type synonym 
>   type Fname   = String 
>   type NumId   = Int 
>   type Person   =  (Fname , Lname , NumId) 

 :וליצור מופע
>   david  :: Person                              -- Use of type synonym 
>   david  =  (“David”,”King”,78) 

 :דוגמא נוספת
>   addPair  ::  (Int,Int) -> Int 
>   addPair (x,y) = x + y 

 :הערה
 : addTwo לפונקציהaddPairחשוב להבדיל בין הפונקציה 

>   addTwo   :: Int -> Int -> Int 
>   addTwo  x  y  = x + y 

 ).שומות נכתבות עם סוגרייםר(צורת השימוש בפונקציות שונה 
>   addPair (2,3)  
==>    5 
>   addTwo 2,3    
==>    5 

 הם כמו רשומות בשפות Haskell-רשומות ב: השוואה עם רשומות בשפות אימפרטיביות
 : שנכתבה קודם היא, Haskell- בPersonההגדרה בפסקל הזהה להגדרה של .  אימפרטיביות

type Person  = record 
       first : String ; 
       last  : String ; 
       num : Integer; 
end; 

                                                 
  הוא המצאת המחברtuplesתרגום זה של המונח  1
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ניתן לגשת , לעומת זאת, Haskell-ב. י ציון שם השדה"בפסקל ניתן לגשת לשדות ברשומה ע
ניתן אף להגדיר פונקציה שתחזיר ערך של שדה ). הנושא ילמד בהמשך(י התאמת תבנית "לשדות ע

 :כגון, מסוים ברשומה
>   firstName  ::  Person -> String 
>   firstName  (f,l,n)  = f 

 
 הגדרת פונקציות

 : שראינו עד עתה מורכבות ממספר שוויוניםההגדרות של פונקציות
>   f   p1 p2 p3 …pn 
>        |   g1         = e1 
>        |   g2            = e2 
>       ………… 
>        |   otherwise = en 

 
 הם הביטויים ei -ה.  הם המבחנים הבוליאניםgi -  וf הם הפרמטרים של הפונקציה piכאשר 

לדוגמא נגדיר פונקציה . מחזיר את התוצאה של הפונקציה) י המבחנים"שנבחר עפ(שאחד מהם 
 :המקבלת מספר שלם ומחזירה את כפולתו בשלוש אם הוא זוגי ואחרת מחזירה את הערך אפס

>   evenMultBy3  :: Int -> Int 
>   evenMultBy3  n 
>      |  even(n)    = 3*n 
>      |  otherwise  = 0 

 
כדוגמא נוספת נגדיר פונקציה המחזירה את הגורם המשותף הגבוה ביותר של שני מספרים 

 :1חיוביים
>   hcf  :: Int -> Int -> Int 
>   hcf  n m 
>         |  m= = n   = n 
>         |  m  >  n    = hcf m n 
>         |  otherwise  = hcf (n-m) m 

 
המוגדרות בסוף ,  כל שוויון יכול להכיל הגדרות מקומיות לפונקציה עצמה:הגדרות מקומיות

 :לדוגמא, whereהפונקציה אחרי המילה 
>   sumSquares n m 
>        =  sqN  +  sqM 
>        where  
>        sqN   = n*n 
>        sqM   = m*m 

 מתקיימים אותם חוקים כמו ברמה העליונה של התוכנית כלומר יש where-בתוך פסקת ה
ההגדרות המקומיות יכולות להכיל גם ). אחרת תתעורר שגיאה(חשיבות לאינדנטציה אנכית 

-הגדרות של פונקציות ובמקרה כזה ניתן לרשום את ההצהרות של אותן פונקציות בפסקת ה
where ,לדוגמא: 

>   maxSq  :: Int -> Int -> Int 
>   maxSq  x y 
>        |  sqX > sqY =  sqX 
>        |  otherwise =  sqY 
>           where  
>           sqX = sq x 
>           sqY = sq y 
>           sq  :: Int -> Int 
>           sq  z   =  z*z 

                                                 
 .  לפונקציות המקבלות מספר של פרמטרים יש תכונות מיוחדות שיוסברו בפרק פונקציות 1
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אופרטורים נכתבים  *. -ו- , + מכילה מגוון רחב של אופרטורים כגון Haskell שפת :אופרטורים
לקביעת קדימויות של אופרטורים בביטויים ניתן להשתמש ). כתיב תוכי(בין האופרנדים שלהם 

) -,+כגון (ניתן להסיר את הסוגריים כאשר מדובר באופרטורים אסוציאטיביים . בסוגריים
כמו כן לכל אופרטור יש ). מימין(רצוי של הביטוי הוא משמאל וסדר ביצוע ) מימין(משמאל 

לפעולת הכפל יש קדימות : לדוגמא, )'ראה נספח ה(קדימות שעל פיו נקבע סדר ביצוע ביטוי 
 .3+2*5 = = 2+(3*5):                      גבוהה יותר מהקדימות של פעולת החיבור ולכן

 
 .יות גם בביטויים  ניתן להשתמש בהגדרות מקומ:letביטוי 

  let  x = 3+2    in   x^2 + 2*x  - 4:      לדוגמא
  . 31 = 25+10-4 והתוצאה היא 3+2 את הערך xמשמעו שמציבים במקום המשתנה 

במקרה בו קיימת יותר מהגדרה אחת יש . (x^2 + 2*x  - 4) עבור הביטוי  xבדוגמא זו הגדרנו את 
 .  let x= 3+2 ; y = 5-1   in   2*x -y:   לדוגמא';', להפרידן באמצעות  

 

 )pattern matching( התאמת תבניות 
במקום שימוש במשוואה אחת ניתן , עד עתה כאשר הגדרנו פונקציה השתמשנו במשוואה יחידה

 .כאשר כל משוואה מייצגת מצב שונה של המשתנים וקבועים, לרשום מספר משוואות
 :כדוגמא נתבונן בפונקציה הבאה

>   fib  :: Int -> Int 
>   fib  0 = 0 
>   fib  1 = 1 
>   fib  x   
>      |  x >1           =   fib (n –2)  +  fib (n-1) 
>      |  otherwise   = 0 

 
 והמשוואה האחרונה 1המשוואה השניה מתייחסת לקלט . 0המשוואה הראשונה מתייחסת לקלט 

 .מתייחסת לשאר המקרים
 

 : הןHaskell -תבניות ב
 .d',True',2: קבועים כמו -
 .x,y,z: משתנים כמו -
 .של תבניות) tuples(רשומות  -
 ).בהם נפגוש בפרק רשימות(רשימות של תבניות  -
 ).wild card('_' הסימן  -
 ).בהם נפגוש בפרק טיפוסים אלגבריים) (constructor patterns(בונים  -

 
 נעשית בדיקה שהן מאותה צורה בשלב ראשון: בהתאמה בין שתי תבניות נעשים שני דברים

 . ובשלב השני מתבצעת ההתאמה בין ערכים ומשתנים
 מותאם עם 1 תצליח מאחר והמספר (a,x) לתבנית ("string",1)ההתאמה בין התבנית : לדוגמא

 . x מותאמת עם המשתנה "string" והמחרוזת aהמשתנה 
 

 :להלן כלל לביצוע התאמות
 : כאשרp מותאם לתבנית aארגומנט 

- p הוא קבוע ומתקיים a = p . 
- pהוא משתנה . 
 .a ברשומה i מתאים לאיבר p ברשומה i הוא רשומה וכל איבר  a- הוא רשומה וpאם  -
 . רשימה לא ריקה a- ו(h:t) הוא תבנית רשימה pאם  -
 .aבמקרה זה לא יהיה שימוש בערך של ). wild card('_'  הוא הסימן pאם  -

   
 :דוגמא נוספת

>   valid_division :: (Int,Int) -> Bool  
>   valid_division (_,0) = False     -- Use of wild card 
>   valid_division   _    = True 
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ביטוי        .  עד עתה ראינו איך לבצע התאמת תבניות על ארגומנטים של פונקציות: caseביטוי  
 :גמאדו,  מאפשר לבצע התאמה בין ערכים בתוך ביטויcase-ה

>   checkNumber :: Int -> String 
>   checkNumber x  
>      = case (x<0) of 
>                True -> “negative number” 
>               False -> “non-negative number”   

 : הואcaseהמבנה הכללי של ביטוי 
case e of 
  p1 -> r1 
  p2 -> r2 
… 
  pn -> rn 
 

 היא התבנית piאם .  בהתאמהpiהוא הביטוי עליו מתבצעת התאמה עם התבניות  eכאשר 
 . יהיה תוצאת הפונקציה ri- הרי שeהראשונה שמתאימה עם  
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  רשימות- 2פרק 
 

 :לדוגמא, רשימה היא אוסף סדור של אובייקטים מאותו הטיפוס
 זוגות של שמות ומספריםספר טלפונים הוא רשימה של  -
 ספר הוא רשימה של פרקים -
 קבלה היא רשימה של מחירים -

 

 Haskell -רשימות ב
 :לדוגמא, [t] -  מסויים ירשם כtטיפוס רשימה של אובייקטים מטיפוס 

>   [1,2,6,3,1,45]  :: [Int] 
>   [ True]             :: [Bool] 

 
 :ולכן שלושת הרשימות הבאות הן זהות [Char] הוא שם נרדף לטיפוס Stringהטיפוס 

>   [‘a’,’b’,’a’]  :: [Char] 
>   “aba”           :: [Char] 
>   “aba”  :: String 

 
 . 'רשימות של רשימות וכו, כולל רשימות של פונקציות, ניתן לבנות רשימות מכל טיפוס

 :Intלדוגמא רשימה של פונקציות המקבלות ומחזירות אובייקט מטיפוס 
>   [ fib , multByTwo]  :: [Int -> Int] 

 
 :[Int]רשימה של רשימות מטיפוס 

>   [ [ ], [1,2,3], [1,1,1], [76,0,432,-1]  ]   ::  [ [Int] ] 
 

 :היא מופע של כל טיפוס רשימה[ ] הרשימה הריקה 
>   []   :: [Bool] 
>   []   :: [ [ [ Int] ] ] 
>   []   :: [Int -> Int -> Bool] 
  … 

 .יש חשיבות לסדר האובייקטים ברשימות וכן למספר ההופעות של אובייקט מסוים ברשימה
 

 n ישנה דרך נוספת לכתיבת רשימה סדורה של  מספרים המתחילה במספר :רשימות של מספרים
, מלבד מלרשום את האיברים במפורש). ואף ממשיים, מספרים שלמים (mומסתיימת במספר 

 .  אזי הרשימה ריקהn>mאם מתקיים . [n..m]: מה באופן הבאניתן לרשום את הרשי
  - תירשם כp- תוך כדי קפיצות בm ומסתיימת במספר nרשימת מספרים המתחילה במספר 

[n,n+p.. m] ,לדוגמא: 
[2..7]               = =   [2,3,4,5,6,7] 
[3.1 .. 7.0]       = =   [3.1, 4.1, 5.1, 6.1] 
[7,5 ..1]           = =   [7, 5, 3, 1] 
[7..1]               = =   [ ] 
[0.0,0.3..1.0]   = =   [0.0, 0.3, 0.6, 0.9] 
  

 )list comprehensions (1מחולל הרשימות
מנגנון זה מספק דרך נוספת ונוחה לרישום רשימות ופונקציות הפועלות על רשימות ובעיקר 

 .  רשימות הבנויות על בסיס רשימות אחרות
אנו .  [8,6,4]  היא [a | a<-lst*2]אזי הרשימה . lst  =  [4,3,2]תהי : ונן בדוגמא הבאהנתב

 כאשר a*2  -צור רשימה הבנויה מכל ה:    באופן הבא [a | a<-lst*2]יכולים לקרוא את הרשימה 
a הוא איבר ב lst . איבר ב"ניתן לקרוא " ->" את הסימן    ."... 

                                                 
  הוא המצאת המחברlist comprehensionsתרגום זה של המונח  1
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 .[True,False,True]   = =   [isEven n | n<-lst]:      דוגמא נוספת
מצד שמאל של .  מאחר והוא מייצר את הנתונים(generator)' המחולל'  נקרא n<-lstהביטוי  

 . המחולל צריך להופיע משתנה ומצד ימין של המחולל צריכה להופיע הרשימה
. ללו ילקחוניתן לצרף למחולל תנאים בוליאניים כך שרק האיברים המקיימים את התנאים ה

כתיבה מתמטית של קבוצת , לדוגמא. כתיבה זו מאוד דומה לכתיבה המתמטית של קבוצות

 ולעומתה { x | x∈X ,x≤10}:  נרשמת באופן הבאX מתוך קבוצה קיימת 10 -מספרים הקטנים מ
  . [ x | x <-lst ,x<=10]:  תהיהHaskell -הכתיבה ב

 
 : להלן מספר דוגמאות נוספות

רשימה המכילה את סכום הרשומות בהן ) שהם זוגות של מספרים(ימה של רשומות נבנה מתוך רש
 :10 -האיבר הראשון קטן מהאיבר השני וכן שהאיבר השני קטן מ

>   testPairs  ::  [(Int,Int)] ->[ Int] 
>   testPairs  pairLst  =  [a+b |  (a,b) <- pairLst , a<b , b <10 ] 

 :ולכן 
>   testPairs [(1,2),(1,20),(4,2),(3,6)]     
==>   [3,9]  

 
 :למציאת כל הספרות במחרוזת נוכל לרשום

>   digits   ::  String  -> String 
>   digits str = [ch | ch<-str, isDigit ch] 

 
מתוך , רשימה המכילה את האיברים בהם האיבר השני זהה לאיבר מסוים שנקבל כפרמטר

 :רשימה של זוגות
>   findPairsBySecond :: [(Int,Int)] -> Int -> [(Int,Int)] 
>   findPairsBySecond lst n = [ (a,b)| (a,b)<-lst , b= =n ] 

 :ולכן
>   findPairsBySecond [(2,3),(1,5),(4,7),(2,5),(1,8)]   5     
==>   [(2,5),(1,5)] 

 
 : ם כך טעות נפוצה הינה לחשוב כי אפשר לרשום את הפיתרון ג:הערה

>   findPairsBySecond1 lst n = [ (a,n)| (a,n)<-lst]      --  Mistake (*) 
 

 lst->(a,n)  - בn וגם a -התוצאה של פונקציה זו  היא כל הרשימה אותה קיבלנו  וזאת מאחר ש
לכן כתיבת היישום , n כאן לבין הפרמטר השני לפונקציה nהם משתנים חדשים ואין קשר בין 

 :רון שקול לכתיבההשגוי האח
>   findPairsBySecond1 lst n = [ (a,b)| (a,b)<-lst]      --  The same as (*) 

 
 הוא qiכאשר כל ,  [ e | q1 , . . . qn ]: י מחולל רשימות יש את הצורה"לרשימה הנבנית ע, לסיכום

 :אחד מהשניים

  p<-lExpמחולל רשימה   •
  bExpביטוי בוליאני  •

 
 ולא למשתנים q1 ...qi-1 - מתייחס למשתנים אשר הופיעו בqi - אשר מופיע בbExp או lExpביטוי 

 . i<k עבור qk -המופיעים ב
 

 :דוגמאות נוספות
>   myPairs :: [Int] -> [Char] -> [(Int,Char)] 
>   myPairs l m = [(a,b)| a<-l , b<-m] 
==>   [(1,’a’),(1,'b'),(1,'c'),(2,'a'),(2,'b'),(2,'c')]   

 
עבור כל ערך .  b - וaדוגמא זו חשובה מכיוון שהיא מציגה את סדר בחירת הערכים של האיברים 

 .   מקבל את כל הערכים האפשריים לוb  , מקבלa -ש
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>   triangle :: Int -> [(Int,Int)] 
>   triangle n = [(a,b)| a<-[1..n] , b<-[1..a] ] 
>   triangle 3 
==>   [(1,1),(2,1),(2,2),(3,1),(3,2),(3,3)]  
 
>   pyTriple :: Int -> [(Int,Int)] 
>   pyTriple n = [(a,b)| a<-[1..n] , b<-[a+1..n], c<-[b+1..n] , c^2 = = a^2 + b^2 ] 
>   pyTriple 15 
==>   [(3,4,5),(5,12,13),(6,8,10),(9,12,15)] 

 
 

 פונקציות על רשימות
 :כל רשימה היא אחת מהשתיים)  ופרולוגschemeגמת כדו(בהתאם למקובל בשפות רבות 

   []רשימה ריקה  -
). להלן זנב הרשימה(ושאר האיברים ) להלן ראש רשימה(רשימה לה יש איבר ראשון  -

 הוא איבר ברשימה a. (a:x):  תירשם כךx וזנב רשימה aרשימה בעלת ראש רשימה  
 . הוא רשימה של שאר האיבריםxואילו 

 
 :לדוגמא, את נכתוב פונקציות על רשימותי החלוקה  הז"עפ

>   sumList   ::  [Int] -> Int 
>   sumList   []      =  0 
>   sumList  (a:x)  =  a+ sumList x 
 
>   member [] node  = False 
>   member (a:x) node  
>           |   a= = node  =  True 
>           |   otherwise  =  member x node 

 
בונה רשימה חדשה מרשימה נתונה ) cons(' : ' האופרטור ): list constructor(בונה הרשימות 

.  י כך שהאיבר הופך לראש הרשימה הנתונה"ע) בעל אותו טיפוס כמו שאר איברי הרשימה(ואיבר 
 : אסוציאטיבי מימין ולכן' : ' האופרטור 

a:b:c = =   a:(b:c) 
 :דוגמאות

[2]    = =   2:[] 
[3,4] = =   3:[4] = =  3:4:[] 
 
>   double  ::  [Int] -> [Int] 
>   double  [ ]    =  [ ] 
>   double  (a:x) = (2*a) : double x 

 
הפונקציה קיימת בשפה אך . הפונקציה מקבלת רשימה ומחזירה את אורכה: lengthפונקצית 

 :ניתן להגדירה באופן הבא
>   length []     =  0 
>   length (a:x)   =  1 + length x 

שתי רשימות מכל טיפוס ) שרשור(ל משמש לאיחוד "האופרטור הנ:  )append(' ++ ' האופרטור 
 :לדוגמא, )בתנאי כמובן ששתי הרשימות הן מאותו טיפוס(

[2,3,4] ++ [] ++ [5,6] ++ [2,5]    = =   [2,3,4,5,6,2,5]  
 

 מיון הכנסה: דוגמא מסכמת
>   iSort :: [Int] -> [Int] 
>   iSort  []    =  [] 
>   iSort (a:x)  =  insertIn a (iSort x) 
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>   insertIn ::  Int -> [Int] -> [Int] 
>   insertIn   node  []     = [node] 
>   insertIn   node  (a:x) 
>       |  node <= a  = node:(a:x) 
>       |  otherwise  = a   :    insertIn node x 
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  פונקציות- 3פרק 
 
 

 )partial application(הפעלה חלקית 
עד כה  .אסוציאטיבי מימין ' -' <הפעלת פונקציות היא אסוציאטיבית משמאל ואילו האופרטור 

מקבלות בדיוק  Haskell -פונקציות ב, למעשה.   מספר כלשהו של פרמטיםותראינו פונקציות בעל
לדוגמא נתבונן .  את הנלמד עד עתהעובדה זאת אינה סותרתאולם , פרמטר אחד

 :  multiplyבפונקציה
 

>   multiply :: Int ->( Int -> (Int -> Int)) 
>   multiply a b c = a*b*c 

 
, באותו אופן.  Int ->( Int -> Int) מקבלת פרמטר אחד ומחזירה פונקציה מטיפוסהפונקציה

 Int -> Int ד ומחזירה פונקציה מטיפוסמקבלת פרמטר אח Int ->( Int -> Int) פונקצית התוצאה
 .Intפונקציה זו מקבלת פרמטר אחד ומחזירה תוצאה מטיפוס ו

הסתרנו את העובדה שרישום זה הוא קיצור דרך   t1 -> t2 -> t3 -> .....tn -> t כאשר רשמנו
ו את העובדה הסתרנ  f  e1  e2  e3 ...en  כאשר רשמנווכן    .t1 -> (t2 ->(...(tn->t)...))  לרישום

יש להודות שהצורה המקוצרת . (en (...(e3 (e2 (f  e1))) ... ))שרישום זה הוא קיצור דרך לרישום 
 .בהירה וקריאה לעומת הרישום הרישמי, היא נוחה

 
י כך שנספק " ממנה פונקציה אחרת עיצורנוכל ל,  פרמטריםמספרבהינתן פונקציה שמקבלת 

המחברת  f בהינתן פונקציה:  לדוגמא,)ת הפרמטר הראשוןא(לפונקציה הנתונה רק פרמטר אחד 
. 3מקבלת רק פרמטר אחד ומחזירה את ערכו מוגדל ב ה  היא פונקציה f 3אזי  , בין שני מספרים

 : ניתן להכליל את התכונה הזאת לכל פונקציה המקבלת שני פרמטרים או יותר
והפונקציה מופעלת על   t1 -> t2 -> t3 -> .....tn -> t כלשהי הוא f פונקציה אם הטיפוס של

אזי טיפוס התוצאה הוא אותו טיפוס של   k<=n  כאשר   e1::t1  , e2::t2  ... ek::tk  הארגומנטים
 . tk+1 -> tk+2 -> ...tn ->t:   כלומר, הארגומנטים הראשונים k רק ללא f הפונקציה

  הפונקציה רק עם שני פרמטריםאם נפעיל את,  שהוגדרה לעילmultiplyעבור הפונקציה  :לדוגמא
אשר בהינתן פרמטר   Int -> Int  אנו מקבלים כתוצאה פונקציה מטיפוס multiply 2 3 :כך

 .n*3*2תחזיר את התוצאה   n מספרי
 

 :לדוגמא, ניתן להפעיל באופן חלקי) ' וכו++ ,  * , < , :  + כגון(גם את  האופרטורים של השפה 
 . מהמספר שהתקבל כפרמטר2 -חזירות מספר גדול ב  מ(+2) ;  (2+)הפונקציות  
 .   מחזירות מספר כפול מהמספר שהתקבל כפרמטר(*2) ;  (2*)הפונקציות  
 . עבור מספר חיוביTrue מחזירה (0<)הפונקציה  
 . לרשימת מספרים3 מוסיפה את הסיפרה (: 3)הפונקציה  

 ...כיד הדמיון הטובה עלינו, וכן הלאה
 

                 :   החוקים הינם
( op a ) b  =  b op a 
( a op ) b  =  a op b 

 .יש משמעות לצד אליו מצמידים את האופרנד לאופרטור, כלומר
 

 ) infix(רישום תוכי 
 מובנת יותר מאשר צורת הרישום   a + bצורת הרישום  , כאשר אנו מעוניינים לחבר שני מספרים

+ a bנגדיר .  בילה לצורת הרישום של ביטויים מתמטיים מאחר וצורת הרישום הראשונה מק
 :לדוגמא פונקציה המחברת תווים

>   sumCh :: Char -> Char -> Int 
>   sumCh ch1 ch2 = (ord ch1) + (ord ch2) 
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 :כדי להפעיל את הפונקציה על שני תווים אנו רושמים
>   sumCh  ‘a’ ‘#’  

 
הרישום יעשה באופן בו . על ארגומנטים ברישום תוכי מאפשרת להפעיל  פונקציות Haskellשפת 

כאשר לפני ואחרי השם של הפונקציה אנו , את שם הפונקציה נכתוב בין הפרמטרים שלה
 :    כלומר נוכל כעת לרשום באופן ברור יותר את ההפעלה האחרונה', `':  מצמידים את התוו

>   ‘a’   `sumCh`   ‘#’ 
 

 :דוגמאות נוספות
>   4   `insertIn`   [1,3,6] 
==>   [1,3,4,6]  
>   24   `hcf`   16 
==>   8  
>   (2 `multiply` 3) 4      -- Three parameters function  
==>   24  
 
    

 

   high orderפונקציות 
 אם היא מקבלת כפרמטר פונקציה  או מחזירה כתוצאה  high orderנאמר כי פונקציה היא 

 ).או שניהם(פונקציה 
 

 :נתבונן בדוגמאות הבאות
>   exam1  :: (Int,Int,Int) -> Int 
>   exam1 (a,b,c) = a^2 + b^2 + c^2 
 
>   exam2  :: (Int,Int,Int) -> Int 
>   exam2 (a,b,c) = a*3 + b*3 + c*3 
 
>   exam3  :: (Int,Int,Int) -> Int 
>   exam3 (a,b,c) = (a+1) + (b+1) +  (c+1) 

 
 לכל הפונקציות הללו הוא שכולן מקבלות שלושה מספרים במבנה ומחברות את המשותף

לכל הפונקציות הללו יש , כלומר. התוצאות של הפעלת פעולה מסויימת על כל אחד מהמספרים
 :שלד משותף

exam  (a,b,c)  =  f a  +  f b  + f c 
 ).Int ומחזירה מספר Intהמקבלת מספר ( פונקציה כלשהי fכאשר 
ניתן לשלוח פונקציות כארגומנטים ולהחזיר פונקציה  (first-class פונקציות הן Haskell- ובמאחר

הרי שנוכל לרשום פונקציה כללית יותר שתקבל ) וכן לשמור פונקציות במבני נתונים, כערך חזרה
ותבצע חיבור של התוצאות של הפעלת , בנוסף לרשומה בעלת שלושה מספרים שלמים, פונקציה

 : על כל אחד מהמספריםהפונקציה
>   exam :: (Int,Int,Int) -> (Int->Int) -> Int 
>   exam  (a,b,c) f  =  f a  +  f b  + f c 

 
 :וכעת נוכל לממש את שלושת הדוגמאות שהצגנו לעיל כך

exam (1,2,3) (^2)     -- Equal to exam1 
exam (1,2,3) (*2)     -- Equal to exam2 
exam (1,2,3) (+1)     -- Equal to exam3 

 
 ואין צורך לשכתב fי כך שנממש את "נוכל לממש כל פונקציה בעלת אותו השלד רק ע, יתרה מכך

 .את אותו השלד שוב ושוב כמו בדוגמאות שהצגנו לעיל
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 :high order functions -מכאן עולים שלושה יתרונות לשימוש ב
וכל שאנו צריכים להתמקד      קל יותר להבין את התוכניות מאחר  : בהירות

 .fבו הוא הפונקציה הנשלחת  
במקרה של שינוי הפעולה יש צורך לשנות רק את הפונקציה  :לשינויים גמישות

 .הנשלחת
 בכל מקום שנרצה examניתן להשתמש בהגדרה של השלד  :שימוש חוזר בקוד

 .בתוכנית
 

כעת נראה כי ניתן אף להחזיר . whereי שימוש במשפט "ראינו כבר שניתן להגדיר פונקציה ע
 :לדוגמא.  whereפונקציה שהוגדרה בתוך משפט ה 

>   addNum :: Int ->(Int->Int)   --  Equal to  Int -> Int -> Int 
>   addNum n = f 
>         where f m = n+m 
 
>   (addNum 5)  6                   -- The function (addNum 5) is of type Int -> Int 
==>   11 

 
מחזירה פונקציה שמקבלת פרמטר אחד , Intבהינתן לה פרמטר מטיפוס , addNumהפונקציה 

 . Intמטיפוס 
 
 
 

 )polymorphism (פולימורפיזם
עבור .   אשר מחזירה את מספר האיברים ברשימהlstLengthנתבונן בדוגמה של כתיבת הפונקציה 

 ):Int שאיבריה הם מסוג כלומר רשימה(רשימת מספרים שלמים 
 
>   lstLength1 :: [Int]->Int 
>   lstLength1 [] = 0 
>   lstLength1 (a:x) = (lstLength1 x) + 1 

 
 :[Bool]עבור רשימה שאיבריה הם מסוג , עתה

>   lstLength2 :: [[Bool]]->Int 
>   lstLength2 [] = 0 
>   lstLength2 (a:x) = (lstLength2 x) + 1 

 
 : (Int, Char)עבור רשימה שאיבריה הם מסוג ו

>   lstLength3 :: [(Int,Char)]->Int 
>   lstLength3 [] = 0 
>   lstLength3 (a:x) = (lstLength3 x) + 1 

 
 :מסקנה 

הגדרת הפונקציה , כלומר, כל שינוי בסוג איברי הרשימה נעשה אך ורק בהצהרה של הפונקציה
, למעשה. יפוס איברי הרשימה  עליה נרצה להפעיל את הפונקציהנשארת ללא שינוי עבור כל ט

הפונקציה סופרת את מספר איברי הרשימה ואין השפעה של סוג האיברים על תפקוד הפונקציה 
 ).  הקיימת בשפה סופרת את מספר איברי רשימה ללא כל קשר לטיפוסםlengthהפונקציה (
 

 .  שהוא טיפוס יותר כללי(type variable)" משתנה טיפוס" קיים ה Haskellבשפת 
 :נוכל לשכתב את הדוגמא הקודמת כך, לדוגמא

>   lstLength :: [t]->Int 
>   lstLength [] = 0 
>   lstLength (a:x) = (lstLength x) + 1 
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בדוגמא ). שכל איבריה הם מאותו טיפוס(עתה נוכל להחיל את הפונקציה הזו על כל רשימה שהיא 
, משתני טיפוס נכתבים באותה תבנית כמו המשתנים שהכרנו עד כה. טיפוס-תנה הוא משt,  זו

כאשר פונקציה או אובייקט כלשהו הם בעלי טיפוס .  הם חייבים להתחיל באות קטנה, כלומר
נאמר כי הם פולימורפיים או שלפונקציה או לאובייקט יש טיפוס , המכיל בתוכו משתני טיפוס

וכן הפונקציה ,  היא פולימורפיתlengthלכן הפונקציה הפנימית , (polymorphic type)פולימורפי 
lstLengthשכתבנו  . 

'  ++'והאופרטור ) cons(' :'פונקציות פולימורפיות חשובות שאנו כבר מכירים הן האופרטור 
)append  .( 

 :נרשום עתה את טיפוסי הפונקציות הללו
(:)     :: t -> [t] -> [t] 
(++)  :: [t]  ->  [t]  ->  [t] 

 
 :דוגמא נוספת

ומחזירה רשימה ) אין חובה  שהרשימות מאותו סוג טיפוס(נכתוב פונקציה המקבלת שתי רשימות 
 ברשימה הראשונה והאיבר i - האיבר הראשון הוא האיבר הi -כאשר בכל זוג במקום ה, של זוגות

 : ברשימה השניהi -השני בזוג  הוא האיבר ה
>   mergeToTuples :: [t] -> [w] ->[(t,w)] 
 
>   mergeToTuples (a:x) (b:y) = (a,b) : mergeToTuples x y 
>   mergeToTuples _ _ = [] 

 
 :הערה חשובה 

 ?mergeToTuples :: [t] -> [t] ->[(t,t)]:   מדוע לא הצהרנו על הפונקציה באופן הבא
איברים בשתי הרשימות הצהרה זו מגבילה את שתי הרשימות להכיל  אותם טיפוסי : תשובה

מאפשרת שטיפוס האיברים ברשימה הראשונה יהיה , כפי שכתבנו, בעוד שההצהרה של הפונקציה
 .שונה מטיפוס האיברים ברשימה השניה

 
 foldr - וmap ,filter ,foldl:  הפונקציות

הן  (high orderהן פונקציות הפועלות על רשימות והן ) המוגדרות בשפה(הפונקציות הללו 
 ).קבלות פונקציות אחרות כפרמטריםמ
 

 :mapהפונקציה 
 .על כל איבר ברשימה) אונרית(פונקציה המפעילה פעולה מסויימת 

 :ניתן להגדירה כך
>   map :: (t -> u) -> [t] -> [u] 
>   map f  []  = [] 
>   map f (a:x) = f a  :  map f x 

 :י מחולל הרשימות" גם עmapניתן להגדיר את 
>   map f  lst   = [ f a | a <-lst ] 

 
 :להלן מספר דוגמאות

map   bigLeter    "I am learning Haskell !”  
==>   “  I AM LEARNING HASKELL !"   
 
map  odd   [1,2,3,4] 
==>    [True,False,True,False] 
 
map fact [1,2,3,4] 
==>   [1,2,6,24] 
 
 map square [1,2,3,4] 
==>   [1,4,9,16] 
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map firstElement  [(a,1),(b,2),(c,3)] 
==>  “abc” 

 
 

 :filterהפונקציה 
 .פונקציה מחזירה את איברי הרשימה המקיימים תנאי מסוים

 
>   filter :: ( t->Bool ) -> [t] -> [t] 
>   filter f [] = [] 
>   filter f (a:x) 
>       |  f a             =     a : filter f x 
>       |  otherwise  =     filter f x 

 :י מחולל הרשימות" גם עfilterניתן להגדיר את 
>   filter f  lst  = [  a | a <-lst , f a ] 

 
 :להלן מספר דוגמאות

>   filter even [1,2,3,4] 
==>   [2,4] 
 
>   filter (<2) [1,2,3,4] 
==>   [1] 
 
>   filter  (member [1,2,5] )  [1,2,3,4] 
==>   [1,2] 
 
>   filter  isDigit   “The year is 2002” 
==>   “2002” 
 

 
  :foldl- וfoldr1 , foldr ,foldl1הפונקציות 
היא פונקציה המפעילה פעולה בינארית מסוימת על כל אברי , המוגדרת בשפה, foldr1הפונקציה 

 :נגדיר, כך שסדר הפעולה יהיה מימין לשמאל, הרשימה
>   foldr1 :: (t->t->t) -> [t] -> t 
>   foldr1 f [a]  = a 
>   foldr1 f (a:x)  = f  a  (foldr1 f x) 

 
 :דוגמאות

>   foldr1 (+) [11,2,5,3]            -- 11+(2+(5+3)) 
==>  21 
 
>   foldr1  min  [11,2,5,3] 
==>  2 

 רק שסדר ביצוע הפעולה הוא foldr1 שפעולתה הינה  כשל foldl1בשפה מוגדרת גם הפונקציה 
 . משמאל לימין

 
 :להלן דוגמא הממחישה את ההבדל

>   foldr1 (-) [1,2,3] 
==>   2                     --      = = 1 – (2 – 3) 
>   foldl1 (-) [1,2,3] 
==>   -4                     --      = = (1 - 2) - 3 
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, נגדיר פונקציה כללית יותר.  הרשימה הריקה תניב שגיאה עלfoldl1- וfoldr1הפעלת הפונקציות 
foldr ,הפעלת הפעולה הבינארית בין כל . אשר מקבלת כפרמטר נוסף אובייקט מטיפוס התוצאה

מתחילה עם ההפעלה של הפעולה הבינארית על האיבר האחרון ) מימין לשמאל(איברי הרשימה 
 .ברשימה עם האובייקט הנוסף שהתקבל כפרמטר

>   foldr :: (t->u->u) -> u -> [t] -> u 
>   foldr f s [] = s 
>   foldr f s (a:x) = f  a  (fold f s x) 

 
 מלבד זה שהפעלת הפעולה הבינארית בין כל foldr שהיא כמו foldlבשפה קיימת גם הפונקציה 

שון מתחילה עם ההפעלה של הפעולה הבינארית על האיבר הרא) משמאל לימין(איברי הרשימה 
 . עם האובייקט הנוסף שהתקבל כפרמטר, ברשימה

 :נגדיר
>   foldl :: (a->b->a) -> a -> [b] -> a 
>   foldl f a [] = a  
>   foldl f a (b:lst)  = foldl f (f a b) lst 

 :דוגמאות
 

>   addToChar :: Char -> Int ->Char 
>   addToChar ch n = chr (ord ch +n) 
>   foldl  addToChar  'b'  [4,1] 
==>   ‘g’ 
>   foldl (-)  4  [1,2] 
==>   1 
>   foldr (-)  4  [1,2] 
==>   3 
>   myConcat :: [[t]] -> [t] 
>   myConcat xs = foldr (++) [] xs 
 
>   myAnd :: [Bool] -> Bool 
>   myAnd bs = foldr (&&) True bs 
 
>   rev :: [t] -> [t] 
>   rev lst = foldr stick [] lst 
>             where 
>               stick :: t -> [t] -> [t] 
>               stick a x = x ++ [a] 
 

 

curryingו - uncurrying 
התהליך של הפעלת פונקציה בעלת שני ארגומנטים או יותר על ארגומנט אחד בכל פעם נקרא 

currying  וזאת על שם Haskell B. Curry שהיה אחד החלוצים בתחום תחשיב למבדה ועל שמו 
 .Haskellנקראת שפת 

 
 . curriedפונקציה שהיא  לuncurried אשר ממירה פונקציה שהיא (high order)נגדיר פונקציה 

>   curry :: ((t,u) -> v ) -> (t -> u -> v) 
>   curry g a b  = g (a,b) 

 
 לפונקציה שהיא curried אשר ממירה פונקציה שהיא (high order)כעת נגדיר פונקציה 

uncurried . 
>   uncurry  ::  (t -> u -> v) -> ((t,u) -> v) 
>   uncurry  f  (a,b)  =  f  a  b 
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 :בהינתן הפונקציות
>   multC  ::  Int  ->  Int  ->  Int 
>   multC  a  b  = a * b 
 
>   multUC  ::  (Int , Int) -> Int 
>   multUC  (a,b) = a * b 
  

 :מתקיים
multUC (a,b)        =    uncurry multC (a,b) 
curry multUC a b   =    multC 

 
 הרכבת פונקציות

 .   פונקציות הינה פעולה בה מפעילים פונקציה על תוצאת פונקציה אחרתהרכבת
 :לדוגמא

>   tailReverse :: String -> String 
>   tailReverse str = reverse (tail str) 

 
כ "תחילה לוקחים את זנב המחרוזת ואח.  ל הופכת את הסדר של זנב מחרוזת"הפונקציה הנ

' .': נקציות היא כה שכיחה עד כי ניתן לפעולה זו סימן מיוחדהרכבת פו.  מבצעים הפיכת סדר
 .x  =  f (g x) (f . g): כלומר).  נקודה(

 :לכן ניתן לרשום את הדוגמא הקודמת באופן הבא
>   tailReverse  :: String -> String 
>   tailReverse   =  reverse.tail  

 
תורם ( הינה הרכבה של שני פונקציות tailReverseכתיבה זאת מבליטה את העובדה שהפונקציה 

בכתיבה זו אין צורך  להפעיל את הפונקציות המשתתפות בהרכבה על , כמו כן). לבהירות
 .  ארגומנטים

 :'.'י  הסתכלות בטיפוס של האופרטור "נבהיר את מושג ההרכבה ע
>   ( . )  ::  (u -> v) -> (t -> u) -> (t -> v) 

 
 חייב gי ההצהרה ניתן להסיק כי טיפוס התוצאה של הפונקציה "עפ . f.g: עתה נתבונן בהרכבה

פונקצית תוצאת ההרכבה היא פונקציה המקבלת .  fלהיות זהה לטיפוס הארגומנט של הפונקציה 
 ומחזירה כתוצאה את טיפוס התוצאה של gכארגומנט את טיפוס הארגומנט של הפונקציה 

 .אטיבית מימיןהרכבת פונקציות היא אסוצי. fהפונקציה 
  וזאת מאחר  x על g - וf אין פירושו  הפעלת תוצאת ההרכבה של  f.g xיש לשים לב כי הביטוי  

 .  וקדימות הפעלת פונקציה על פרמטרים גבוהה מפעולת ההרכבה
 

 :להלן מספר דוגמאות
>  filter (not . whiteSpace)   "ab cd\t ef ghy \n " 
==>   “abcdefghy”    
 
 
>  twice :: (t->t)->(t->t) 
>  twice f = f.f 
>  twice  succ 2 
==>   4 
>  ((twice.twice)  succ) 2 
==>   6 
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 )lambda notation(פונקציות אנונימוית 
 :נתבונן בהגדרה הבאה

>   \m n->  n+m 
 

) ולכן לא ניתן להתייחס אליה ממקומות שונים בקוד, ללא שם(הגדרה זו הינה של פונקציה 
מציינים את ' <-'לאופרטור ' \'בין הסימן .    ומחזירה את סכומםn - וmהמקבלת שני פרמטרים 

 . נמצא גוף הפונקציה '<-'מצידו הימני של האופרטור . הפרמטרים של הפונקציה
 

 :דוגמאות
>   ( \n m -> n + m)  4  5 
==>   9 

 : שהגדרנו לעילaddNumאת הפונקציה  
>   addNum :: Int ->(Int->Int) 
>   addNum n = f 
>         where f m = n+m 

 :ניתן לשכתב באופן הבא
>   addNum n = ( \m -> n+m) 

 : בעיה ופתרונה
 :נביט בהגדרה הבאה

>   subNum :: Int -> Int -> Int  
>   subNum n = \m -> n - m 

  : את המספר שתקבל כפרמטר100אנו רוצים שפונקציה תחסיר מהמספר 
>   subNum 100 

איך נוכל , עתה.  רק עם הפרמטר הראשוןsubNumי הפעלת הפונקציה "ביצענו זאת כמובן ע
? 5תפחית ממנו את המספר ,   כדי לקבל פונקציה אשר בהינתן מספרsubNum -להשתמש ב

כזכור הפעלה ( עם הפרמטר השני subNumהבעיה כאן היא שלא ניתן להפעיל את הפונקציה 
נפתור את , לכן, )שמאליים שלה–פונקציה נעשית אך ורק עם הפרמטרים הראשונים חלקית של 

 :הבעיה עם הפונקציה האנונימית
>   decNum :: Int -> Int -> Int 
>   decNum  m = \n  -> n-m   

 :ולכן 
>   subNum 5 3 
==>   2 
>   decNum 5 3 
==>   -2 
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  טיפוסים אלגבריים- 4פרק 
 

 וטיפוסים מורכבים יותר כגון Int ,Float ,Bool ,Charעד עתה הכרנו טיפוסים פשוטים כמו 
 :רשימות ופונקציות  אולם אין אנו יכולים לייצג באמצעותם טיפוסים מורכבים כגון, רשומות

 .(January,...,December)דצמבר , ..., ינואר: טיפוס של חודשים •
תוצאת פעולת חילוק , לדוגמא. פרים או מחרוזותטיפוס שהאובייקטים שלו הם או מס •

 .יכולה להיות מספר או מחרוזת שגיאה
 .טיפוס המוגדר באמצעות שימוש רקורסיבי בעצמו כגון עצים בינאריים ורשימות •

 
 . הטיפוסים האלגברים מאפשרים להגדיר טיפוסים כאלו

 
 :הגדרת הטיפוס

סימן , לאחריה נרשמים שם הטיפוס שdataהגדרת טיפוס אלגברי מתחילה במילה השמורה 
שם הטיפוס ושמות הבנאים מתחילים באות .  של הטיפוס(Constructors)השיוויון והבנאים 

 . גדולה
י מניית כל האלמנטים של הטיפוס ממש כמו טיפוס אנומרציה "טיפוס אלגברי פשוט מוגדר ע

 : לדוגמא. בשפת פסקל
 

data Temp  = Cold | Hot 
data Season  = Spring | Summer | Autumn | Winter 

 
       Hot - וCold לו יש שני איברים  Tempהטיפוס : כאן הגדרנו שני טיפוסים אלגבריים פשוטים

 לו יש ארבע איברים Seasonוהטיפוס ) Tempהאיברים הללו הם למעשה הבנאים של הטיפוס (
Spring ,Summer ,Autumnו - Winter)  ס שהם הבנאים של הטיפוSeason .( 

 
 .כדי להגדיר פונקציות על טיפוסים אלו אנו נשתמש בהתאמת תבניות

 :לדוגמא 
>   weather :: Season -> Temp 
>   weather    Summer =  Hot 
>   weather    _            =  Cold 
 
>   showTemp :: Temp -> String 
>   showTemp  Cold  = "Cold" 
>   showTemp  _        = "Hot" 

 :ולכן 
 
>   (showTemp . weather)  Autumn 
==>”Cold” 
>   (showTemp . weather)   Summer 
==>”Hot” 

 :דוגמא נוספת
לכל עובד יש שם ומספר זהות ולכן . למשל נתוני עובד בחברה, נגדיר עתה טיפוס עם מספר רכיבים

 : י הטיפוס האלגברי באופן הבא"נוכל לייצג זאת ע
type Name  = String  -- synonym for String 
type Id        = Int               -- synonym for Int 
 
data Worker  = Person Name Id   -- the definition of worker 

 
כדי ליצור אוביקט .  הם הפרמטרים שלוId - וName הוא הבנאי כאשר Worker ,Personבטיפוס 

כך . Person לבנאי Id ואובייקט מטיפוס Nameספק אובייקט מטיפוס  יש לWorkerמהטיפוס 
 .Worker הוא מטיפוס Person "Ilan" 28:  למשל האובייקט
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 :Workerעתה נגדיר פונקציה על הטיפוס 
showWorker :: Worker -> String 
showWorker   (Person  n  i )   =   "The name: " ++ n ++ " and his Id: " ++ show i 
 
>   showWorker  (Person "Ilan" 28) 
==>   “The name: Ilan and his Id: 28” 

 
 . מקבלת מספר ומחזירה את המספר כמחרוזתshowהפונקציה : הערה

 
 :ארגומנטים לבנאים

. Id והשני מטיפוס Nameהראשון מטיפוס :  היו שני ארגומנטיםPersonלבנאי , בדוגמא האחרונה
לעומתו  . Workerארי מאחר והוא מקבל שני ארגומנטים ויוצר אוביקט מטיפוס בנאי זה הוא בינ

  השתמשנו בבנאים אשר אינם Season - וTempבדוגמאות הקודמות המציגות את הטיפוסים 
 .  מקבלים ארגומנטים כלל

 
 :יתרונות וחסרונות השימוש בטיפוסים אלגבריים

לרשומה בעלת שני ) synonym(ות שם נרדף  באמצעWorkerבדוגמא האחרונה יכולנו ליצג את 
 :כך) שם ומספר( איברים 

>   type Worker  =  (Name,Id) 
 

 :נבצע השוואה בין השימוש בטיפוס האלגברי לבין השימוש בטיפוס רשומה
 

 :יתרונות השימוש בטיפוס אלגברי

 . המרמזת על מהות האובייקט) בנאי(לכל אובייקט מהטיפוס יש תווית  •
אזי ) עובד-שם ומספר( באמצעות רשומה שיש לה שני איברים Workerגים את כאשר מיצ •

כמייצגת ) מחרוזת ומספר(ניתן לטעות ולהתייחס לרשומה כלשהי בעלת שני איברים 
Workerאין מקום לטעויות מסוג זה כאשר משתמשים בטיפוס .  אף שאינה נועדה לכך
 .האלגברי

 .שם הטיפוס יופיע בכל הודעת שגיאה •
קת התאמה בין שני אובייקטים מטיפוס אלגברי מספיק לבדוק שהשם של הבנאי בבדי •

 . זהה
 

 :יתרונות השימוש בטיפוס רשומה

 .ההגדרות קצרות יותר •
שימוש ברשומה מאפשר שימוש חוזר בקוד מאחר ויש הרבה פונקציות פולימורפיות על  •

 ).snd - וfstכגון (רשומות 
 

 :דוגמא
 .עיגול ומרובע: טריות שונותטיפוס המכיל שתי צורות גאומ

>   data Point  = P Float Float 
 
>   data Shape  = Circle Point Float  | 
>                          Rectangle Point Point 

 :Shapeפונקציות על הטיפוס 
>   isRound  :: Shape  -> Bool 
>   isRound ( Circle _ _ ) = True 
>   isRound ( Rectangle _ _ ) = False 
 
>   shapeArea :: Shape -> Float 
>   shapeArea ( Circle _ r ) = pi * r * r 
>   shapeArea ( Rectangle (P x1 y1) (P x2 y2)) = abs (x1 – x2)  *  abs (y1 – y2)  
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 :ולכן
>    shapeArea (Circle (P 1 23) 1) 
==>   3.14159 
>    shapeArea (Rectangle (P 1 23) (P 2 3)) 
==>   20.0 
>    shapeArea (Circle (P 1 23) 4) 
==>   50.2655 
>    isRound ( Circle (P 2 3) 6) 
==>   True 
>    isRound ( Rectangle (P 2 3) (P 1 4)) 
==>   False 
 

 
 :המבנה הכללי

 :המבנה הכללי של טיפוס האלגברי הוא
data TypeName 
       =  Con1  t1,1  . . . . . . t1,n1  | 
       =  Con2  t2,1  . . . . . . t2,n2  | 
        . . . . . . . . . . . 
       =  Conk  tk,1 . . . . . . tk,nk 

    
הטיפוסים הללו יכולים להיות  . טיפוסים) כולל אפס( הוא בנאי  כשאחריו מצויינים מספר Conכל 

י "י שם נירדף או ע"זהו הבדל נוסף בין ייצוג טיפוס ע).  ti,n = TypeNameכלומר (רקורסיביים 
 .   אינו יכול להיות רקורסיבי(synonym)שם נירדף : טיפוס אלגברי

כך שהטיפוס ) דוגמאות נראה בהמשך( יכולים לבוא מספר טיפוסי משתנים TypeNameאחרי  
 . האלגברי כולו יהיה פולימורפי

 
 :טיפוס אלגברי רקורסיבי

י "ע) שוב רשימה(וזנב ) איבר מטיפוס מסוים(רשימה היא הרשימה הריקה או שהיא בנויה מראש 
ביטוי מתמטי הוא מספר או פעולה אריתמטית .  ': '(list constructor)שימוש בבונה הרשימות 

 .בין שני ביטויים מתמטיים
משים ברכיבים שהם משתי דוגמאות אלו אנו למדים כי לעיתים לצורך ההגדרה של טיפוס משת

 .מאותו טיפוס
 

 :לדוגמא נגדיר טיפוס המייצג ביטוי מתמטי פשוט
>   data Expr = Lit Int              | 
>                        Add Expr Expr | 
>                       Sub Expr Expr  | 
>                       Mul Expr Expr  

 : טיפוס כפרמטרפונקציות המקבלות את ה
>   eval :: Expr  -> Int 
>   eval (Lit n)     =    n 
>   eval (Add e1 e2) = eval e1  +  eval e2 
>   eval (Sub e1 e2)  = eval e1  -   eval e2 
>   eval (Mul e1 e2)  = eval e1  *  eval e2 
 
>   showExpr :: Expr -> String 
>   showExpr (Lit n)     = show n 
>   showExpr (Add e1 e2) = “(“ ++ showExpr e1 ++  "+" ++   showExpr e2  ++ “)”  
>   showExpr (Sub e1 e2)    = “(“ ++  showExpr e1 ++  "-" ++   showExpr e2  ++ “)”  
>   showExpr (Mul e1 e2)    = “(“ ++ showExpr e1 ++  "*" ++   showExpr e2  ++ “)”  
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>   eval (Lit 5) 
==>   5 
>   eval (Mul   (Sub (Lit 8)(Lit 4))   (Add (Lit 5) (Lit 7))   ) 
==>   48 
>   showExpr (Mul   (Sub (Lit 8)(Lit 4))   (Add (Lit 5) (Lit 7))   ) 
==>   “((8-4)*(5+7))” 

 .כדאי לשים לב כי מימשנו באופן זה שפה מתמטית קטנה משלנו
 :דוגמא נוספת

 :נגדיר ממשק של מחסנית באופן הבא
>   ----- The interface ---------------- 
>   data Stack =  S_empty | 
>                         S_nonEmpty Int Stack 
 
>   empty :: Stack 
>   empty = S_empty 
 
>   isEmpty :: Stack -> Bool 
>   isEmpty S_empty  = True 
>   isEmpty _              = False  
 
>   push :: Int -> Stack -> Stack 
>   push i s = S_nonEmpty i s 
  
>   pop :: Stack -> Stack 
>   pop (S_nonEmpty i s) = s 
 
>   getFirst :: Stack -> Int  
>   getFirst (S_nonEmpty i s) = i 

 :עתה נוכל להגדיר פונקציות המשתמשות בממשק שהגדרנו
>   ----------- Using interface -------------------- 
>   showStack :: Stack -> String 
>   showStack s  
>          |  isEmpty(s)   = "empty" 
>          |  otherwise     = show (getFirst s) ++ sStack (pop s) 
 
>   sStack s  
>          |  isEmpty(s)   = "" 
>          |  otherwise     = "," ++ show (getFirst s) ++ sStack (pop s) 
 
>   doubleStack:: Stack -> Stack 
>   doubleStack s 
>          |  isEmpty(s)  = empty 
>          |  otherwise    = push ((getFirst s)*2) (doubleStack(pop s)) 
 
>   showStack (doubleStack (push 5 (push 4 empty))) 
==>   "10,8" 
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 :טיפוס אלגברי פולימורפי

 אם נגדיר. ברצוננו להגדיר טיפוס המייצג עץ בינארי
>   data ITree =  Nil      | 
>                        Node Int  Itree Itree  

 
אנו רוצים להגדיר עץ בינארי כך .  בלבדIntאזי הגדרנו עץ בינארי היכול להכיל אלמנטים מטיפוס 

 מאפשרת לנו להגדיר טיפוס Haskellשפת ). Intולא רק  (tם מטיפוס כלשהו שיוכל להכיל אלמנטי
אלגברי פולימורפי ובאמצעותו נוכל להגדיר טיפוס המייצג עץ בינארי היכול להכיל אלמנטים מכל 

 . טיפוס
 .  יופיעו טיפוסי משתניםTypeNameבהגדרת טיפוס אלגברי פולימורפי לאחר 

 
 :מורפילדוגמא נגדיר עץ בינארי פולי

>   data Tree t = Nil      | 
>                        Node t  (Tree t)  (Tree t) 

 
 :נגדיר גם פונקציות

>   depth :: Tree t -> Int 
>   depth Nil = 0 
>   depth (Node n tree1 tree2) = 1 + max (depth tree1) (depth tree2) 
 
>   collapse :: Tree t -> [t] 
>   collapse Nil = [] 
>   collapse (Node n tree1 tree2) 
>          = collapse tree1 ++ [n] ++ collapse tree2  
 
>   mapTree :: (t->u) -> Tree t -> Tree u 
>   mapTree f Nil = Nil 
>   mapTree f ( Node n tree1 tree2  ) 
>          = Node  ( f n)  (mapTree  f  tree1) (mapTree  f  tree2) 

 
 :ולכן

>   depth (Node '4' (Node 'b' Nil Nil ) Nil) 
==>   2 
>    collapse (Node '4' (Node 'b' Nil Nil ) Nil) 
==>   “b4” 
>    collapse (Node 4 (Node 6 Nil Nil ) Nil) 
==>   [6,4] 
>   depth (Node "a" (Node "b" Nil Nil ) Nil) 
==>   2 
>    collapse (Node "a" (Node "b" Nil Nil ) Nil) 
==>   [“b”,”a”] 
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  חישוב עצל- 5פרק 
 

בשפות אימפרטיביות השיטות הנפוצות והמוכרות ביותר להעברת פרמטרים לשגרות הן העברה 
 שהיא ההעברה (by reference)והעברה לפי התיחסות , C הנהוגה בשפת (by value)לפי ערך 

, חישוב הארגומנטים של פונקציה. varי המילה "המצוינים עהנהוגה בשפת פסקל עבור פרמטרים 
 חישוב הארגומנטים מתבצע רק Haskellבשפת . נעשה לפני ביצוע הפונקציה עצמה, בשיטות אלו

). כלומר במקרה שערך הארגומנט חשוב למציאת ערך תוצאת הפונקציה(במקרה שיש צורך בכך 
מכאן נובע שכאשר מתבצע חישוב של פונקציה . call by needשיטת העברת פרמטרים זו נקראת 

ארגומנטים אלו מחליפים את הפרמטרים הפורמליים של הפונקציה עד לרגע , על ארגומנטים
י התבוננות בפונקציה הבאה אשר מסכמת את שני הארגומנטים "נדגים ע.  חישובם אם בכלל

 :שלה
>   sum  a b = a + b 

 אזי 
sum  (9-3) (sum 34 3) 

   (9-3) + (sum 34 3) 
לשם המשך החישוב נחוצים לנו , במקרה זה. הארגומנטים לא חושבו לפני שהם הועברו לפונקציה

 : ולכן מתקיים(+)ערכי שני הארגומנטים של האופרטור 
 6 + (34 +3) 
 6 + 37 
 43 

 :עתה נתבונן בדוגמא אחרת.  בדוגמא זו שני הארגומנטים חושבו לבסוף
>   add12ToFirst  a b = a + 12 

 ולכן 
Add12ToFirst  (9-3)  ((fuct 120) *34) 

 (9-3) + 12      
 6+12 
 18 

בדוגמא זו הארגומנט השני לא חושב כלל כי ערכו לא היה נחוץ לשם מציאת ערך תוצאת 
 .הפונקציה

 :ifכדוגמא נוספת נגדיר את פעולת ההתניה 
>   if  :: Bool -> t -> t-> t 
>   if   bExp  exp1 exp2  
>                |   bExp           =  exp1 
>                |   otherwise    =  exp2 

 
אחרת מחושב , True מחושב אך ורק אם הביטוי הבוליאני הוא (exp1)הביטוי הראשון , ifבפעולת 

התומכת  התאפשרה רק משום שהשפה היא שפה if -הגדרה של פעולת ה.  (exp2)הביטוי השני 
 וזאת מאחר ושיטת העברת Pascalבשפה כגון ,  בעצמנוif -לא ניתן לממש את ה. בחישוב עצל

שני הביטויים יחושבו ללא כל קשר לערך הביטוי , כלומר, call by needהפרמטרים אינה 
למשל ( לביצוע חישוב הפרמטרים side effectsהבחנה זו חשובה במיוחד כאשר יש . הבוליאני

 ). למסךביצוע פלט
 :דוגמא נוספת

>   add4Times  a =  a + a + a + a 
 :ולכן

add4Times (9-3) =  (9-3) + (9-3) + (9-3) +(9-3)   
 מופיע ארבע פעמים בביטוי התוצאה אך אין הוא מחושב ארבע פעמים אלא פעם (9-3)הארגומנט 
 התוצאה מחושב פעם חישוב עצל מבטיח לנו שארגומנט המופיע מספר פעמים בביטוי. אחת בלבד

 לכן, אחת לכל היותר
  6 +6 +6 +6 
  24 
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 :   נגדיר פונקציה אשר מקבלת כפרמטר רשומה
>   succFirst (a,b) = a+1 

 :לכן
succFirst  (9-3 , 5*6)    (9-3)  +1    6+1   7  

 
השני במקרה זה הפונקציה מקבלת רשומה ורק האיבר הראשון של הרשומה חושב ואילו האיבר 

חישוב עצל מבטיח לנו כי רק חלק מן הארגומנט המועבר לפונקציה .  של הרשומה לא חושב
 .ושדרוש לשם חישוב תוצאת הפונקציה יחושב

 
 :סדר חישוב הביטויים כאשר ישנם מספר אפשרויות הוא בהתאם למקרים הבאים

: גמאלדו". מבחוץ לבפנים"כאשר ביטוי מכיל בתוכו ביטוי אחר סדר החישוב הוא  •
   הביטוי החיצוני מחושב תחילה ורק לאחר מכן מחושב f  e1 (f e2 17)בחישוב הביטוי 
 .(f e2 17)הביטוי הפנימי  

סדר החישוב הוא , כאשר ישנם שני ביטויים שצריך לחשב בכדי לקבל ערך תוצאה •
טור   ערכי שני הביטויים  שמשני צידי האופר f e1  +  f e2לדוגמא בביטוי . משמאל לימין

 . f  e2  יחושב ראשון ולאחריו יחושב הביטוי  f  e1דרושים ולכן הביטוי  +  
 

 י דרישה "מידע עפ
פתרון אפשרי הוא למיין . נניח כי אנו רוצים למצוא את האיבר המינימלי מתוך רשימה מסוימת

 :ניתן לבצע זאת כך. ואז לבחור את ראש הרשימה) מיון הכנסה(את הרשימה בסדר עולה 
>   (head . iSort)  lst 

 :ניזכר בהגדרות
>   iSort :: [Int] -> [Int] 
>   iSort  []   =  [] 
>   iSort (a:x) =  ins a (iSort x) 
 
>   ins ::  Int -> [Int] -> [Int] 
>   ins   node  []  = [node] 
>   ins   node  (a:x) 
>       |  node <= a  = node:(a:x) 
>       |  otherwise   = a   :    ins node x 
   

לכאורה נראה כי פתרון זה לא יעיל כי אין אנו באמת מעוניינים למיין את כל הרשימה אלא רק 
שהוא (ברגע שיהיה לנו את האיבר הראשון של הרשימה הממוינת , לקבל את המינימום שלה

מה מאחר וכל שרצינו הוא אין צורך להמשיך ולבצע פעולות על זנב הרשי)  המינימום של הרשימה
אולם בחישוב עצל של תוכנית לא מחושבים ערכים אשר ערכם או . לקבל את ראש הרשימה

לכן מובטח לנו כי החישוב יעצר ברגע שיהיה לנו ,  חישובם לא דרושים לשם קבלת ערך התוצאה
 .הרשימהאינו מבצע פעולות מיותרות על זנב , בשפה עצלה, פיתרון זה, לכן.  את ראש הרשימה

 :נעקוב אחר החישוב
iSort  [8,6,1,7,5] 

  ins  8  (ins  6  (ins  1  (ins  7  (ins  5  []  ) ) ) ) 
  ins  8  (ins  6  (ins  1  (ins  7  [5] ) ) ) 
  ins  8  (ins  6  (ins  1  (5  :  ins  7  [] ) ) ) 
  ins  8  (ins  6  (1  :  (5  :  ins  7  [] ) ) ) 
  ins  8  (1 :  ins  6  (5  :  ins  7  [] ) )  
  1 :   ins  8 (ins  6  (5  :  ins  7  [] ) ) 

 
כפי שניתן לראות מהחלקים . החישוב ייעצר בשלב זה, מאחר וקיימת דרישה רק לראש הרשימה

תר  מחשבת את המינימום של חלק גדול יוinsכל הפעלה של הפונקציה , י קו תחתון"המודגשים ע
המינימום של הרשימה (ברשימה וזאת מאחר ובצעד אחד מקבלים את ראש רשימת התוצאה 

 . בכל פעם) החלקית
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  )infinite lists(רשימות אינסופיות 
.  הוא הגדרת מבני מידע אינסופיים(lazy evaluation)אחד השימושים המענינים בחישוב העצל 

אולם מנצל את מנגנון החישוב , שימות הסופיותבסעיף זה נראה מימוש של מבנה מידע הדומה לר
והפעולות עליו , streamמבנה זה נקרא . אינסופיות) פוטנציאלית(העצל כדי ליצג רשימות שהן 

כדי לחשב רשימה אינסופית יש להשקיע זמן חישוב . מקבילות לפעולות על רשימות סופיות
החלק מן הרשימה האינסופית אינסופי אבל מנגנון החישוב העצל מאפשר לנו לחשב רק את 

 :הדוגמא הפשוטה ביותר של רשימה אינסופית היא רשימת קבועים כגון. הדרוש לנו
>   ones :: [Int] 
>   ones  = 1  :  ones 

אשר ניתן להפסקה ( תניב רישום לא פוסק של רשימת אחדים על המסך onesהפעלת הפונקציה 
 ):  Hugs ב Stopי לחיצה על כפתור "ע

>   ones 
>   [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{Interrupted!} 

 
 :ניתן להגדיר ולהפעיל פונקציות על הרשימה שהגדרנו

>   addFirstTwo (a:b:x) = a + b  
 
>   addFirstTwo   ones 
==>   2 

 :נעקוב אחר החישוב
addFirstTwo  ones 

   addFirstTwo (1 : ones) 
   addFirstTwo (1 : 1 : ones) 
   1 + 1 
   2 

 
) מספרים שלמים ואף ממשיים (nניתן לרשום רשימה אינסופית של מספרים המתחילה במספר 

 p - וממשיכה תוך כדי קפיצות בnרשימה של מספרים אינסופיים המתחילה במספר . [ ..  n]: כך
 :לדוגמא,  [ .. n,n+p]: תירשם כך

>   [4,5 .. ] 
>   [4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,{Interrupted!} 

 
 :יכולנו להגדיר את הרשימות הללו בעצמנו כך

>   from  ::  Int -> [Int] 
>   from  n  =  n : from (n+1) 
 
>   fromStep  ::  Int -> Int -> [Int] 
>   fromStep n m  = n : fromStep (n+m) m 

 :דוגמת חישוב
fromStep  3  2  

   3  :  fromStep  5  2  
   3  :  5  :  fromStep  7  2 
   . . . 

 
 :דוגמאות

 : האיברים הראשונים של רשימהnנגדיר פונקציה המחזירה את 
>   select :: Int ->[t] -> [t] 
>   select  0   _  =  [] 
>   select  _  []   =  [] 
>   select   n  (a:x)  =  a : select  (n-1)  x 

 אזי
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>   select  4  (fromStep 7 2) 
==>   [7,9,11,13] 
>   select  4  [5,10.. ] 
==>   [5,10,15,20] 
>   select  4  ones 
==>   [1,1,1,1]   

 
נגדיר את רשימת כל השלשות , לדוגמא. י מחולל הרשימות"ניתן להגדיר רשימה אינסופית גם ע

 :אשר מייצגות משולשים ישרי זוית
>   pythagTriples  =  
>          [ (a,b,c) | c <- [2 .. ] , b <- [2 .. c-1]  , a <- [2 .. b-1]  , c^2 = = a^2 + b^2   ] 
 
>   select   6   pythagTriples 
==>   [(3,4,5),(6,8,10),(5,12,13),(9,12,15),(8,15,17),(12,16,20)] 
 

 ):רשימת המספרים הראשוניים(דוגמא 
נגדיר את סדרת המספרים . וני הוא מספר שלם חיובי המתחלק רק בעצמו ובאחדמספר ראש
בשיטה זו מגדירים את המספרים . Eratosthenesבעזרת שיטת הכברה של , הראשוניים
מורידים את כל המספרים , 2-י כך שמתחילים עם המספרים הטבעיים מ"ע, הראשוניים

) התהליך אינסופי( וכן הלאה 3לקים ב כ מורידים את המספרים המתח"אח, 2המתחלקים ב 
ניתן לתרגם את הרעיון הזה . באופן זה המספרים היחידים שנותרים הם המספרים הראשוניים

קבוצה ( עצמו יאפיין את כל המספרים הראשוניים stream-ה. streamsישירות לפעולות על 
 .ונוכל להפיק ממנו כמה ראשוניים שרק נרצה, )אינסופית

 
>   primes :: [Int] 
>   primes = sieve [2 ..] 
 
>   sieve (a:x) = a : sieve [ y | y<-x , (y `mod` a) > 0] 

 
 מקבלת רשימה ומחזירה רשימה המכילה רק את המספרים הראשוניים sieveהפונקציה 

 :נעקוב אחר החישוב. שברשימה שהתקבלה
primes 

 sieve [2 .. ] 
 2 : sieve [y | y <- [3 .. ] , y `mod` 2 > 0 ] 
 2 : sieve (3 : [y | y <- [4 .. ] , y `mod` 2 > 0 ] ) 
 2 : 3 : sieve [ z | z <- [y | y <- [4 .. ] , y `mod` 2 > 0 ] , z `mod` 3 > 0] 

. . .  
 2 : 3 : sieve [ z | z <- [5,7,9 .. ] , z `mod` 3 > 0] 
 2 : 3 : sieve [5,7,11,13,17,19,23,. . . .] 

. . . 
 
>   primes 
==>   [2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,{Interrupted!} 
>   select     5   primes 
==>   [2,3,5,7,11] 
 

ננסה את הפתרון דרך ?   כדי לדעת אם מספר מסויים הוא ראשוניprimes -האם נוכל להיעזר ב
אך . True  אזי נקבל את התוצאה הרצויה  member  primes  7אם נחשב . member -שימוש ב

הסיבה היא שיש לבחון רשימה .  לא נקבל תוצאה כלל member  primes  6אם נחשב את 
נוכל לפתור . primes הוא לא ברשימת הראשוניים 6כדי לדעת שהמספר אינסופית של מספרים 

נגדיר את . י כך שננצל את העובדה שרשימת המספרים הראשוניים היא סדורה בסדר עולה"זאת ע
 : המנצלת עובדה זאתmemberOrdהפונקציה 
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>   memberOrd :: [Int] -> Int -> Bool 
>   memberOrd  (m:x)  n 
>      | m < n       = memberOrd  x  n 
>      | m ==n      = True 
>      | otherwise  = False 
 
>   memberOrd primes 13 
==>   True 
>   memberOrd primes 12 
==>   False  

 
לחישובים עם רשימות אינסופיות אין בהכרח את אותן התכונות כמו במתמטיקה : חשוב מאוד

. 10  מייצג את רשימת ריבועי המספרים עד { x^2 | x∈ [0,1,2,..] , x^2<10}:   לדוגמא. טהורה
  אזי חישוב של קבוצה זו Haskell   [square x | x <- [0..] , square x < 10  ] -אבל אם נרשום ב
אותה בעיה מתעוררת גם אם מנסים .    שלאחריו חישוב בלתי פוסק  0,1,4,9]יתן את הרישום 

הבעיה כאן היא שביצוע . filter (<10) (map square [0..] ):  באופן הבאליצור את אותה רשימה
ומאחר ) filter ובדוגמא השניה x <- [0..]בדוגמא הראשונה (פעולה דורשת מעבר על כל הרשימה 

 10את רשימת ריבועי המספרים עד .  והרשימה היא אינסופית אזי יש מצב של חישוב בלתי פוסק
 :כך, למשל, ניתן לפתור

>   takeWhile  (<10)  (map square [0..] ) 
==>   [0,1,4,9] 

 :היא) המוגדרת בשפה (takeWhileכאשר ההגדרה של 
 
 

>   takeWhile :: (t->Bool) -> [t] -> [t] 
>   takeWhile  f  (a:x) 
>      | f a         =   a:takeWhile f x 
>      | otherwise =  [] 

 
 
 

 )ming numbersHam (מספרי המינג 
הם מספרים אשר הגורמים הראשוניים ) W. R. Hammingעל שם המתמטיקאי (מספרי המינג 

 :נגדיר את רשימת מספרי המינג. 5 - ו3 , 2היחידים המרכיבים אותם הם 

 .הרשימה היא בסדר עולה •
 .1הרשימה מתחילה במספר  •
 . 5x - ו 2x, 3xאז היא מכילה גם את המספרים , xאם הרשימה מכילה את המספר  •
 .הרשימה לא מכילה מספרים אחרים •

 
 : לכן הרשימה מתחילה עם המספרים

1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,15,16,….. 
 

 אשר מקבלת שתי רשימות mergeלצורך חישוב רשימת מספרי המינג אנו נשתמש בפונקציה 
 שתי מספרים בסדר עולה ומחזירה רשימת מספרים חדשה  בסדר עולה המכילה את איחוד

 ).ללא כפילויות(הרשימות שהתקבלו 
 :נגדיר

>   merge  ::  [Integer] -> [Integer] -> [Integer] 
>   merge (x:xs) (y:ys)  
>          |  x < y   =  x: merge xs (y:ys) 
>          |  x==y      =  x: merge xs ys 
>          |  x > y     =  y: merge (x:xs) ys 
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>   hamming  :: [Integer] 
>   hamming  =  1 : merge ( map (2*) hamming )  
>                                        ( merge (map (3*) hamming ) 
>                                                     (map (5*) hamming )) 
 

 :ולכן
>   select 10 hamming 
==>   [1,2,3,4,5,6,8,9,10,12] 
 

, Cכגון , ניתן לראות פתרון של אותה בעיה בשפה שאינה עצלה, להשוואה. נבחין בפשטות הפתרון
 .'בנספח ג
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   הסקת טיפוסים– 6פרק 
 

 היא למנוע את התרחשותן של (type system)המטרה הבסיסית של מערכת הטיפוסים בשפה 
 מאופיינת בהסקת טיפוסים Haskell -מערכת הטיפוסים ב. שגיאות בזמן הריצה של תוכניות

כל ביטוי שלא , כלומר, ובבדיקת טיפוסים קשיחה המאפשרת גילוי שגיאות בזמן תרגום התוכנית
ראה (ניתן לשייך אותו לסוג של טיפוס מסוים נחשב לביטוי שגוי ושגיאה זו תתגלה בזמן התרגום 

 ). ' נספח א-קה כללי בדי
 מאפשרת לא לעשות Haskell, למרות שעד כה הצהרנו על טיפוסי הביטויים לפני השימוש בהם

הפעולות ביניהם והפעולות על , י תתי הביטויים המרכיבים אותו"טיפוס הביטוי יוסק עפ. זאת
גוע בצורה זאת המפרש יכול לבדוק את תקינות הטיפוסים עוד בזמן התרגום מבלי לפ. הביטוי

י שימוש באותו "בדיקת הטיפוסים והסקתם מתבצעים ע, למעשה. במנגנון בדיקת הטיפוסים
 נספח -ראה כללי ההסקה ) (type inference (1מנגנון ההסקה נקרא הסקת טיפוסים. אלגוריתם

 ).'ב
 :נתבונן בדוגמא הבאה

>   f n  =  n+1  
 : הואfרנו כי הטיפוס של הפונקציה המפרש יסיק עבו, fמאחר ולא הצהרנו על טיפוס הפונקציה 

f :: Num a => a -> a 
Numביטוי זה מציין כי טיפוס , כלומר,  כל הטיפוסים המיספריים2 הוא שם של מחלקת

 . Double או Int ,Integer ,Float יכול להיות מטיפוס a כאשר a -> aהפונקציה הוא  
 

 :יפוסכדוגמא נוספת נגדיר פונקציה שלא ניתן לשייכה לאף ט
>    func1  x  =    ‘A’ 
>    func2  x  =    x   +   func1  x 

מאחר ופעולת . Char ולכן טיפוס הביטוי הוא ’A‘  הוא   func xהערך של הפונקציה , xלכל 
 לא ניתן לשייך לשום סוג func2הרי שאת ההגדרה של הפונקציה , החיבור מוגדרת על מספרים

 .   תווים) חיבור מספרי(חבר טיפוס וזאת משום שלא ניתן ל
 

להימנעותו מהצהרת , כלומר(קיימות מספר השלכות לשימוש המתכנת בהסקת הטיפוסים 
 :להלן מספר דוגמאות, )טיפוסי הביטויים

 .הדבר מפחית את עבודת המתכנת, כלומר, אי הצהרת הטיפוסים מובילה לקוד קצר יותר •
לדוגמא נתבונן , ד נוסף לאופי הביטויהצהרת הטיפוסים מעניקה תיעו: קריאות ובהירות •

 :בהגדרה הבאה
fun span p [] = … 

 funאולם אם הטיפוס של הפונקציה , filter הוא pלקורא עלול לקחת זמן על מנת להבין כי 
 .היה מוצהר ההסקה היתה פשוטה ומהירה יותר

 .המתכנת יכול לבדוק שהטיפוס המוסק תואם לציפיותיו: בדיקת טעויות •
. לעיתים ההסקה פוגעת בביצועים וזאת מאחר והטיפוס המוסק הוא כללי יותר: ביצועים •

בכל פעם שחל אירוע המונה מוגדל , נניח כי אנו רוצים לבנות מונה אירועים מסוים: לדוגמא
אם נשתמש בהסקה אזי הטיפוס המוסק . Intנניח כי מספיק לנו עבור המונה גודל של . 1 -ב

, לקוד מכונה, אולם כאשר נרצה להדר את הקוד, Integer -יהיה כללי יותר ויתורגם כ
, המימוש של הטיפוס המוסק יהיה מסובך יותר שכן בטיפוס זה אין הגבלה על גודל המספר

בעוד שבמימוש בו הגדרנו עבורו את הטיפוס הרצוי מילת זיכרון פשוטה תהיה מספיקה 
 .למימוש המונה ועל כן המימוש יהיה פשוט יותר

לעיתים קיימים מצבים בהם ההסקה לא מאפשרת להשיג : ע וגמישות לשינוייםהסתרת מיד •
 :נוכל להגדיר ממשק של מחסנית באופן הבא, לדוגמא.  את ההסתרה המבוקשת

>   ----------- The interface  -----------------  
>   type Stack = [Int] 
 
>   empty :: Stack 

                                                 
 . לפני הביטוי”t:“י כתיבת המחרוזת "הטיפוס המוסק ע ניתן לראות את Hugs98  במפרש  1
 .' ניתן לראות בנספח וHaskell-  את המחלקות הסטנדרטיות ב2 
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>   empty  = [] 
 
>   isEmpty :: Stack -> Bool 
>   isEmpty [] = True 
>   isEmpty _  = False 
 
>   push :: Int -> Stack -> Stack 
>   push i s = (i:s) 
 
>   pop :: Stack -> Stack 
>   pop (a:s) = s 
 
>   getFirst :: Stack -> Int 
>   getFirst (a:s) = a 

 
 :י הממשק שהגדרנו"עתה נוכל לרשום פונקציות שמשתמשות במחסנית ע

>   --------------- Using interface  ----------------  
>   showStack :: Stack -> String 
>   showStack s  
>      |   isEmpty(s)  = “empty” 
>      |   otherwise    = show (getFirst s) ++ sStack (pop s) 
 
>   sStack s  
>      |   isEmpty(s)  = “” 
>      |   otherwise    = “,” ++ show (getFirst s) ++ sStack (pop s) 
 
 
>   -- doubleStack:: Stack -> Stack 
>   doubleStack s 
>      |   isEmpty(s)  = empty 
>      |   otherwise    =  push ((getFirst s)*2) (doubleStack(pop s)) 

 
 : נקבלdoubleStackנקציה אם נבקש להסיק את טיפוס הפו

==>   doubleStack :: [Int] -> [Int] 
אם במימוש , יתרה מכך. הטיפוס המוסק מגלה את פרטי המימוש של המחסנית, כלומר

 י רשימות " אנו נסתמך על כך שהמימוש הוא עdoubleStackהפונקציה  
>   ------------- Using implementation ----------------- 
>   -- doubleStack2:: Stack -> Stack 
>   doubleStack2 s 
>      |   isEmpty(s)  =  empty 
>      |   otherwise    =  ((getFirst s)*2) :(doubleStack2(pop s)) 

 
לכן אם נרצה לשנות את המימוש של . המפרש לא יתריע באמצעות הודעת שגיאה כלשהי

הרי שניתקל בהודעת שגיאה לגבי הפונקציה ) 1גבריי הגדרת טיפוס אל"למשל ע(המחסנית 
doubleStack2 ,המסתמך על המימוש מאחר וההסקה גילתה אותו(הקוד שכתבנו , כלומר (

 .אינו גמיש לשינויים כפי שהיה אותו קוד לו היה נכתב בהתאם לממשק שהגדרנו
 
 
 
 
 

                                                 
 .ראה מימוש בפרק טיפוסים אלגברים בסעיף טיפוס אלגברי רקורסיבי 1
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 נספחים
 

 בדיקת טיפוסים: 'נספח א
 

 :מונומורפיזם
ניתן להפעיל פונקציה אך ורק על פרמטרים בעלי , יתרה מכך. רטור יש טיפוסלכל פונקציה ואופ

 . טיפוסים זהים לטיפוסים שהוגדרו כארגומנטים לפונקציה
 

    (Application)כלל הפעלת פונקציה 
  s  הוא מטיפוסe - וs->t הוא מטיפוס fאם 

 .t  הואe (f e) על f וטיפוס ההפעלה של e על fאזי ניתן להפעיל את 
 
של ' כלל הפעלה חלקית '-ל' כלל הפעלת פונקציה' פעמים ניתן להכליל את kי ביצוע הכלל "ע

 :פונקציה
 

 (Cancellation)כלל הפעלה חלקית  
  t1 -> t2 -> t3 -> .....tn -> t:  הוא fאם הטיפוס של פונקציה 

  k<=n  כאשר   e1::t1  , e2::t2  ... ek::tk: והפונקציה מופעלת על הארגומנטים
 .   tk+1 -> tk+2 -> ... tn ->t   אזי טיפוס ההפעלה הוא  

 
 (Conditional)כלל התנאי 
  s הם מטיפוס e2 -  ו e1 והביטויים   Bool הוא מטיפוס c אם הביטוי

 .sהוא מטיפוס  if c then e1 else e2אזי הביטוי 
 

 (Lambda)כלל הפונקציה האנונימית 
 tוא מטיפוס  הe - וs הוא מטיפוס xאם 

 . s->t  הוא מטיפוס x -> e\אזי  
 

 )Tuples(כלל הרשומות 
 tn הוא מטיפוס t2,  .....,en הוא מטיפוס t1 ,e2 הוא מטיפוס e1אם 

 .(t1,t2,...,tk)  יש טיפוס (e1,e2,...,ek)אזי לרשומה 
 

 (List)כלל הרשימה 
   t הם מטיפוס e1, e2,e3,...,enאם  

 .[t]  יש טיפוס [e1,e2,...,ek]אזי לרשימה 
   

 נבדקים על ידי בדיקת כל התת ביטויים let - וcaseטיפוסי ביטויים מורכבים יותר כגון 
 .המרכיבים אותם באמצעות הכללים היסודיים שלעיל

 
הטיפוס של הגדרה פשוטה שמקשרת שם לביטוי הוא מוגדר אם הביטוי הוא בעל אותו טיפוס כמו 

 :לדוגמא, בהצהרה  של השם
>   exam  :: Int 
>   exam =  25 + exp 

 .Int הוא מטיפוס exp מוגדר אך ורק אם examאזי הטיפוס של הגדרת 
כדי לקבוע את . שומרים והגדרות מקומיות, םשויוני, בהגדרות של פונקציות מעורבים תנאים

 :יםלהלן מספר כלל. הטיפוס של הפונקציה יש למצוא תחילה את טיפוסם של המרכיבים השונים
 

 (Guard)כלל השומרים 
 .Boolכל השומרים חייבים להיות מטיפוס 

 
 



 

 37

 (Right hand side)כלל ביטויי התנאים 
 אותו טיפוס שהוצהר עליו -חייבים להיות בעלי אותו טיפוס  ) התוצאות(כל ביטויי התנאים 

 .כתוצאה של הפונקציה
 

 (Local definitions)כלל ההגדרות המקומיות 
י התוצאה של ההגדרה "טיפוס הגדרה מקומית נבדק עפ. ת ניתן לצרף הצהרהלהגדרה מקומי

 .והמשתנים הגלובליים שבשימוש
 
 
  

 :פולימורפיזם
הגדרות פולימורפיות הן הגדרות שיש בהן טיפוסים משתנים אשר לא מאולצים להיות מסוג 

 :למשל, נבין זאת בדוגמא. טיפוס מונומורפי
>   f   x  =  [ ‘a’ .. x] 

 . אפילו אם הטיפוס שלו המוצהר הוא טיפוס משתנהChar מחויב להיות מטיפוס xי אז
 

בהרכבת פונקציות פולימורפיות  יש לבצע התאמה של הטיפוס המוחזר עם הטיפוס 
 :לדוגמא. (Unification)המקבל

>   f  ::  ( t,Char) -> (t,[Char]) 
>   g ::  ( Int,[u]) -> Int 

 ?=g . f  h  : מה הטיפוס של  ההרכבה
.  g :(Int,[u]) לבין טיפוס הארגומנט של f  :(t,[Char])יש לבצע התאמה בין טיפוס התוצאה של 

 :   ולכן הטיפוס של ההרכבה הואu = Char  וכי   t = Intההתאמה במקרה הזה מחייבת כי  
>   h  ::  (Int,Char) -> Int 

 gבדוגמה לעיל אם בהצהרה של : לדוגמא, אין זה מחייב כי כל התאמה תחייב טיפוס מונומורפי
 : היינו מקבליםInt במקום tהיינו רושמים 

>   h  ::  (t,Char) -> t 
 :לדוגמא ננסה למצוא התאמה בין שני הטיפוסים הללו. לא כל התאמה מצליחה, כמו כן

[Int] -> [Int]                     t -> [t] 
 :ל אז נצטרך לבצע התאמה ל  אבt - ל[Int]אנו  יכולים להתאים את 

                                          [Int] -> [Int]                    [Int] -> [[Int]] 
 ).[Int]  ל   [[Int]]לא ניתן להתאים (אבל כמובן שההתאמה נכשלת 

ם התאמה אבל ג. t -  לInt  כלומר להתאים את [t] -  ל[Int]האפשרות האחרונה היא להתאים את 
מאחר וכל האפשרויות נכשלו הרי .  [Int]  -  לIntזו נכשלת מאחר ולא ניתן להתאים את 

 . שההתאמה בין שני הטיפוסים נכשלה
 

 כלל הפונקציות והקבועים
 .  אותם פונקציות וקבועים יכולים לשמש בתוך אותו ביטוי כטיפוסים שונים

 
            length  ( [] ++ [True,False] ) + length  ([] ++ [2,3,4]):דוגמא

 ואילו [Bool] היא במופע של הטיפוס  []בדוגמא זו ההופעה הראשונה של הקבוצה הריקה 
 .ביטוי זה הוא חוקי לחלוטין.  [Int]ההופעה השניה של הקבוצה הריקה היא במופע של הטיפוס 

 
 כלל המשתנים והארגומנטים

 .ך אותו ביטוי כטיפוסים שוניםמשתנים וארגומנטים אינם יכולים לשמש בתו
 

            f  x   =  length  ( x ++ [True,False] ) + length  (x ++ [2,3,4]) : דוגמא
 ולכן בתת הביטוי [Bool] מקבל את הטיפוס xבתת הביטוי השמאלי .  הוא ארגומנטxבדוגמא זו 
 .יטוי זה אינו חוקיב.   הנובע מתת הביטוי[Int] יכול לקבל את הטיפוס  xהימני אין 
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    (Polymorphic application )כלל הפעלת פונקציה פולימורפית 
 u הוא מטיפוס e ו s->t הוא מטיפוס fאם 

 f::s1 -> t1          e:: s1:      יכולים להיות מותאמים כךu ו sכאשר 
 .t1 הוא e (f e) על f וטיפוס ההפעלה של e על fאזי ניתן להפעיל את 

 
כלל 'ל ' כלל הפעלת פונקציה פולימורפית' פעמים להכליל את kי ביצוע הכלל "מקודם ניתן עכמו 

 .של פונקציה' הפעלה פולימורפית חלקית
 

 (Polymorphic list)כלל הרשימה הפולימורפית 
 tn הוא מטיפוס t2,  .....,en הוא מטיפוס t1 ,  e2 הוא מטיפוס e1אם 

 tפוס   מתאימים לטיt1,t2,...,tkכאשר 
 .[t]  יש טיפוס [e1,e2,...,ek]אזי לרשימה 

 
 (Polimorphic right hand side)כלל ביטויי התנאים הפולימורפיים 

כל ביטוי תנאי חייב להיות מטיפוס לפחות יותר כללי מאותו טיפוס שהוצהר עליו כתוצאה של 
 . י אחדהפונקציה וכל ביטויי התנאים חייבים להיות מותאמים ביניהם לטיפוס כלל

 
 :mapנתבונן בשוויון הראשון של הפונקציה הידועה 

>   map f [] = [] 
 מאחר וההגבלה היחידה היא שמקבלים t -> [u] -> [v]:     הטיפוס הנגזר משוויון זה הוא

טיפוס זה מותאם לטיפוס המתקבל מהשוויון השני של . רשימה ריקה ומחזירים רשימה ריקה
 :כמו כן בהינתן ההצהרה של הטיפוס.   [u] <- [t] <- (t->u):     הפונקציה

>   map  ::  (Int -> Bool) -> [Int] -> [Bool] 
ניתן לראות כי אכן הטיפוס המוסק מן השיוויונים אכן כללי יותר ומותאם , אשר יותר ספציפי

 .לטיפוס המוצהר
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 כללי הסקת טיפוסים: 'נספח ב
 

 .י מספר דוגמאות"ופן פעולת ההסקה ענלמד את א
 :1דוגמא 

 :נתבונן בהגדרה של הרכבת פונקציות
>   (.) f g x = f ( g x )) 

 
תהליך ההסקה מתחיל בהצבת טיפוסים לשמות הארגומנטים שבצד שמאל של המשוואה ובהצבת 

 :כך אנו מקבלים). צד ימין של המשוואה(טיפוס לתוצאת הפונקציה 
f            :: t1 
g           ::  t2 
x           ::  t3 
f (g x )) :: t4 

  הוא אם כן (.)הטיפוס של .   הם שמות של טיפוסים חדשיםt4 -  וt1 , t2, t3כאשר 
(.)  :: t1 -> t2 -> t3 -> t4 

 
תהליך ההסקה אינו מסתיים כאן מאחר וישנם מספר יחסים בין הטיפוסים החדשים שיש לקחת 

לשם ניתוח ביטוי . צוא את היחסים הללו יש לבחון את ביטוי תוצאת הפונקציהכדי למ. בחשבון
 :נשתמש בשלושת הכללים הבאים

1 ()application rule  :(  אםf x :: t   אזי  x :: t1  ו  f :: t1 ->t עבור טיפוס  t1 חדש כלשהו . 
2() equality rule   :(    אם שני הטיפוסיםx :: t1  וגם  x :: t2וסקים עבור המשתנה    מx  ,

 .t1 = t2הרי ש   
3() function rule  :(   אםt1 -> u1  =  t2 -> u2 אזי מתקיים  t1 = t2  וגם  u1 = u2. 
 
 

   ונקבל כי t4 :: (f (g x )נפרק את  ההסקה , )application rule (1י כלל "עפ
g x  :: t5 
f      :: t5 -> t6 

  ולקבל כי g x  :: t5 ההסקה   נוכל לפרק את1י כלל "עפ, שוב
x  :: t6 
g  :: t6 -> t5 

 
 :נקבל את הזהויות הבאות, )equality rule (2י שימוש בכלל "ע, עתה

t1  =  t5 -> t4 
t2  =  t6 -> t5 
t3  =  t6 

 
 : היה(.)הטיפוס הכללי הראשוני שהסקנו עבור  

(.)  :: t1 -> t2 -> t3 -> t4 
 

 :הויות הללו בטיפוס הכללי הזה ונקבלכל שנשאר הוא להציב את הז
(.)  :: (t5 -> t4) -> (t6 -> t5) -> t6 -> t4 

 
 :י מתן שמות אחרים לטיפוסים"או ע

(.)  :: (a -> b) -> (c -> a) -> c -> b 
 .שהוא הטיפוס המוסק עבור פונקצית ההרכבה

 
 :2דוגמא 

 :fנתבונן בהגדרה של  
>   f  x y  =  fst x  + fst y 

 
גמא זו אנו נתקלים בחלקה הימני של המשוואה בשמות שאינם מופיעים בצד שמאל של בדו

 :  כי) י ידע קודם"עפ(המשוואה ולכן אנו מניחים 
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(+)  ::  num -> num -> num 
fst   ::  (a,b) -> a 

 
 בצד הימני של fstלא ניתן להציב את אותו טיפוס לשני ההופעות של הפונקציה הפולימורפית 

למרות , num מוגדר היטב וטיפוסו fst(1,True) + fst(2,42)הביטוי , ככלות הכל. ההמשווא
 . שהטיפוסים של שני ההופעות של הפונקציה שונים

 :כדי להתמודד עם בעיה זו נשכתב את ההגדרה באופן הבא
>   f  x y  =  fst1 x  + fst2 y 

 :ונניח כי
fst1   ::  (a1,b1) -> a1 
fst2   ::  (a2,b2) -> a2 

 
נתחיל בהצבת טיפוסים לשמות הארגומנטים שבצידה השמאלי של , כמו בדוגמא הראשונה, כעת

 :כך מתקבל, )צידה הימיני של המשוואה(המשוואה ובהצבת טיפוס לתוצאת הפונקציה 
x                       :: t1 
y                       :: t2 
fst1 x  + fst2 y    :: t3 

  הוא אם כן fהטיפוס של 
f  :: t1 -> t2 -> t3  

 
 :  ונקבל כיfst1 x  + fst2 y  :: t3 נפרק את ההסקה  1י כלל "עפ

(fst2 y)        :: t4 
(+) (fst1 x)  :: t4 -> t3 

 ).f  x y  =  (+)(fst1 x)  (fst2 y):  גם כךfזאת מאחר וניתן לרשום את ההגדרה של (
 : נקבל1י שימושים נוספים של כלל "ע

y      :: t5 
fst2  :: t5-> t4 
 
(fst1 x) :: t6 
(+)        :: t6 -> t4 -> t3 
 
x      :: t7 
fst1  :: t7 -> t6 

 :נקבל את הזהויות הבאות, )equality rule (2י שימוש בכלל "ע, עתה
t1  =  t7 
t2  =  t5 
(a1,b1) -> a1 = t7 -> t6 
(a2,b2) -> a2 = t5 -> t4 
t6 -> t4 -> t3 = num -> num -> num 

 :נקבל כי) function rule (3י שימוש בכלל "ע
t7 = (a1,b1) 
t6 = a1 
t5 = (a2,b2) 
t4 = a2 
t4 = t3 = t6 = num 

 :כלומר קיבלנו לסיכום
a1 = a2 = t4 = t3 = t6 = num 
t1  =  t7 = (a1,b1) = (num,b1) 
t2  =  t5 = (a2,b2) = (num,b2) 

 : היהfהסקנו עבור הטיפוס הכללי הראשוני ש
f  :: t1 -> t2 -> t3  
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 :ל ונקבל"כל שנשאר הוא להציב את הזהויות הללו בטיפוס הכללי הנ
f :: (num,b1) -> (num,b2) -> num 

 :י מתן שמות אחרים לטיפוסים"או ע
f :: (num,a) -> (num,b) -> num 

 .fשהוא הטיפוס המוסק עבור 
 

 :3דוגמא 
 :fix של  נתבונן בהגדרה הרקורסיבית

>   fix  f  =  f  (fix f) 
 :נציב טיפוסים, כמקודם

f             :: t1 
f (fix f)  :: t2 

  הוא אם כן fixהטיפוס של 
fix :: t1 -> t2  

 : נקבל1י שימוש בכלל "ע
fix f :: t3 
f      :: t3 -> t2 
 
f    :: t4 
fix :: t4 -> t3 

 :נקבל את הזהויות הבאות,  )equality rule ( 2י שימוש בכלל "ע, עתה
t1 = t4 =  t3 -> t2 
t1 -> t2  =  t4 -> t3 

 :נקבל כי ) function rule ( 3י שימוש בכלל "ע
t2 = t3 

 : היהfixהטיפוס הכללי הראשוני שהסקנו עבור 
fix  :: t1 -> t2 

 :כל שנשאר הוא להציב את הזהויות הללו בטיפוס הכללי הזה ונקבל
fix :: (t3 -> t3) -> t3 

 :י מתן שמות אחרים לטיפוסים"או ע
fix :: (a -> a) -> a 

 .fixשהוא הטיפוס המוסק עבור 
  

 :4דוגמא 
 .י מנגנון ההסקה"כדוגמא אחרונה נתבונן במקרה בו הגדרה מסוימת נידחת ע

 
 :selfapplyנתבונן בהגדרה של  

>   selfapply  f  =  f  f 
 :נציב טיפוסים, כמקודם

f     :: t1 
f  f :: t2 

  הוא אם כן selfapplyהטיפוס של 
selfapply :: t1 -> t2  
 

 : נקבל1י שימוש בכלל "ע
f :: t3 
f :: t3 -> t2 

 : נקבל את הזהות2י שימוש בכלל "ע, עתה
t1 = t1 -> t2 

 
י מנגנון " נדחית עselfapply ולכן ההגדרה של  t1י שוויון זה לא ניתן לקבוע חד משמעית את "עפ

 .ההסקה
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 Cמימוש בעיית מספרי המינג בשפת : 'נספח ג
 

 
#include <stdio.h> 
 
int  min (int A, int B){return  A<=B?A:B;} 
 
void main( ) 
{ 
 int a[1000]; 
 int ptr2=0, ptr3=0, ptr5=0; 
 
 a[0] = 1; 
 for(int i=1; i<25; i++) { 
  a[i]=min(a[ptr2]*2,min(a[ptr3]*3,a[ptr5]*5)); 
  if (a[ptr2]*2==a[i]) {ptr2++;} 
  if (a[ptr3]*3==a[i]) {ptr3++;} 
  if (a[ptr5]*5==a[i]) {ptr5++;} 
  printf("%5d %10d %4d %4d %4d\n", i, a[i], ptr2, ptr3, ptr5); 
 
 } 
 
} 
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 המפרש: 'נספח ד
 

שורים למפרשים וקומפיילרים של קי. Hugs98המפרש בו השתמשתי במהלך הלימוד הוא 
Huskellניתן למצוא באתר  :org.haskell.www://http תחת הכותרת Haskell Compilers and 

Interpreters . 
 The Haskell Interpreter יש להיכנס לאתר תחת הכותרת 98Hugsכדי להוריד את המפרש 

Hugs . עתה יש ללחוץ עלownloadingDולהוריד את : 
 Hugs98-Dec2001.msi(1.6M). 

 
את התוכניות בשפת . WinHugsכדי לעבוד בסביבת חלונות יש לפתוח את , אחרי ההתקנה

Haskell יומת כאשר שם הקובץ חייב להסתיים עם הס) בתמלילן כלשהו( יש לכתוב בקובץ טקסט
hs . כדי להריץ תוכניות אלו יש לפתוח את הקובץ דרךWinHugs. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.haskell.org/
http://www.haskell.org/hugs/
http://www.haskell.org/hugs/


 

 44

 האופרטורים: 'נספח ה
 

 אסוציאטיבי מימין לא אסוציאטיבי אסוציאטיבי משמאל 
9 !, !!, //  . 
8   **, ^, ^^ 
7 * /, ‘div’, ‘mod’, ‘rem’, 

‘quot’ 
  

6 +, - : +  
5  \ \ :, ++ 
4  /=, <, <=, ==, >, >=, ‘elem’, 

‘notElem’ 
 

3   && 
2   | | 
1  : =  
0   $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 45

 המחלקות הסטנדרטיות: 'נספח ו
 

-האיור מתאר את ההיררכיה של המחלקות ואת הטיפוסים שהם מופעים של המחלקות ב
Haskellפריה הסטנדרטית של השפה כפי שהוגדרו בס . 

 

Standard Haskell Classes 
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