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 :הקדמה
בעוד ].  9[פלט /עד לאחרונה אחת הנקודות החלשות בשפות פונקציונליות טהורות הייתה ייצוג קלט

, side effects בחרו בהוספת פונקציות המאפשרות Schemeששפות פונקציונליות לא טהורות כמו 
.  ורשימת בקשות תשובותCPS-שימוש ב לדוגמא: חרו בפתרונות שוניםשפות פונקציונליות טהורות ב

אף פתרון לא היה מספיק משכנע ונבחר כקונצנזוס בשפות , מבין הפתרונות השונים בהם השתמשו
 שמצא שניתן להשתמש Philip Wadlerפריצת הדרך נעשתה על ידי ]. 16,9[פונקציונליות טהורות 

 .פלט נעשה באמצעות שימוש במונדה/קלט,  haskell 98-החל מ ו] IO] 3במונדות על מנת להביע 

 בדומה למשתנים side effectsמונדות מאפשרות להביע בשפה פונקציונלית טהורה מבנים המדמים 
אימפרטיבי ( וכן לכתוב קוד המתבצע באופן סידרתי ,  בשפות אימפרטיביותIO- וexceptions, גלובלים

כך שהמפגש בין מתכנת הסקל , ודולים רבים המוגדרים באמצעות מונדותכיום ספריית הסקל מכילה מ). 
 . למונדות הוא בלתי נמנע

פלט ללא /אף על פי שבסופו של דבר מונדה היא דבר פשוט ואפשר להשתמש בפעולות מונדיות כגון קלט
ק את מונדה אינה דבר טריביאלי וצריך להקדיש קצת מאמץ על מנת להבין לעומק ולהפי, הבנה עמוקה

מטרת הפרוייקט היא להקל על חיי מתכנתי ההסקל הצעירים ולהסביר בהדרגה כיצד משתמשים . המרב
נמשיך , IO-נתחיל את הדיון במונדה הנפוצה ביותר הלא היא מונדת ה. במונדה ויותר חשוב מהי מונדה

דע הסקל ברמה ההנחה היא שהקורא יו. בהגדרה הכללית ונסיים במעבר על כמה מהמונדות הנפוצות יותר
 . instance- וclassבסיסית ובנוסף מכיר הגדרת  
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  בשפה פונקציונלית טהורהIO בעיית שילוב – 1פרק 
 

בפרק זה ננסה להבין מהי אותה בעיה ונעבור על . פלט בשפה פונקציונלית מהווה בעיה/כאמור שילוב קלט
 . הפתרון שאומץ בהסקל לפני שילוב מונדות בשפהכמה מהפתרונות האפשריים כולל

  הבעיה – 1.1
שיכולה להכיל בתוכה עוד , מעריכה את הפונקציה הראשית/תוכנית בשפה פונקציונלית טהורה מבצעת

 דבר שמונע שגיאות  side effectsכידוע אחד היתרונות בשפה פונקציונלית טהורה הוא שאין . פונקציות
 -עצל ומאפשר ביצוע טרנספורמציות על הקוד בצורה חופשית הודות למאפשר חישוב , חמקמקות

referential transparency , תהליך ביצוע הפונקציה הראשית לא יוצר כלומרside effects . כל זה טוב
שינוי , כתיבת פלט למסך:   side effectsהמטרה של כתיבת תוכניות היא יצירת, ויפה למעט דבר אחד

 אף על פי שהיא חוקית לגמרי היא side effectsתוכנית שלא מבצעת שום . כדומההדפסה ו, קבצים 
 .תוכנית שאינה מועילה כלל

side effect – שינוי מצב מסוים כתוצאה מביצוע פונקציה כלשהי לדוגמא: 

static int effected = 1; 

void f1 ( int a ) 

{  

   …..  code 

    effected+=a;  

 } 

שינוי .  לביצוע הפונקציהside effect- כeffected תשנה את ערכו של המשתנה f1 קריאה לפונקציה
פעולת הדפסת מחרוזת למסך משנה , מצב מתייחס גם למשתני מערכת ולא רק למשתנה המוגדר בתוכנית

בהסקל אין . side effect-ולכן גורמת ל) כלומר תוכנו השתנה , המסך ייראה שונה( את מצב המערכת 
side effects כי אין הצבה למשתנים אלא קישור שמות לערכים אשר לא ניתן לשנות אותם במהלך 

 ).לפרטים נוספים ] 6[ראה ( התוכנית 

 

referential transparency – פונקציה מקיימת תכונה זאת אם היא אינה יוצרת  side effects , ניתן
מבלי  ) eval( מקום בו היא מבוצעת בכל ) עבור אותו פרמטר ( להחליף את הפונקציה בתוצאה שלה 

 .  שזה יגרום לשינוי כלשהו במהלך התוכנית או תוצאת הביטוי שמכיל אותה

  ?IOלמה לא פשוט להוסיף פונקציות 
לכל הפחות נדרוש את . קלט\לכל שפה מודרנית שמכבדת את עצמה נדרש שתהיה אפשרות לפלט

 :הבאות" הפונקציות"

 כתיבת מחרוזת למסך  •
 רוזת מהמקלדתקבלת מח •
 כתיבת מידע לדיסק •
 קריאת מידע מהדיסק •

  
 ? אך האם אלו באמת יכולות להיות  פונקציות 

 ? שלהן type–מה ה , אם הן אכן פונקציות,הראשונות " הפונקציות"נבחן את שתי 
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, כותבת אותה למסך וצריכה להחזיר ערך כלשהו,  הפונקציה מקבלת מחרוזת–פעולת כתיבה למסך 
כלומר הטיפוס , ( )הריק  \ין ערך חזרה מהדפסת מחרוזת היא יכולה להחזיר את ערך היחידהמכיוון שא

  . ()<-print::Stringשלה  

מקבלת ארגומנטים ומחזירה מחרוזת כלשהי כלומר הטיפוס "  הפונקציה"-פעולת קראית תו מהמקלדת 
  . getString:()->Stringשלה הוא 

שלא מקבלת " פונקציה", ל הבעיה היא שאלו לא פונקציות בהגדרתםאנו רוצים שאלו יהיו פונקציות אב
ואילו בגלל          , ארגומנטים ויכולה להחזיר כל פעם ערך אחר היא ללא ספק לא פונקציה

referetianal transparency , שכותבת למסך " פונקציה"לא צריכה להיות בעיה להחליף את ה
 :בפונקציה

 f::String->( )   

 f  _ = ( ) 

   

 . אבל ברור שפונקציה זו אינה מתאימה, 

 
  .IOאנו צריכים למצוא דרך אחרת לשלב בין פונקציונליות טהורה ו : מסקנה 

 

lazy evaluation ו -  side effectsלא הולכים ביחד  
כזכור , ]lazy evaluation- ]  6העובדה שהסקל שפה פונקציונלית טהורה מאפשרת לנו ליהנות מ 

משמעיים כאשר מוסיפים -מה שיוצר ביטויים רב, עצלה סדר הביצוע לא מפורט בכוונה תחילהבשפה 
  .side effectפונקציות היוצרות 

 ? מה יקרה בביטוי הבא printChar לדוגמא נניח שהוספנו להסקל את הפונקציה 

pritnChar ‘a’ + printChar ‘b’ 

 ,ת וכאמור סדר זה לא ידוע למתכנת מראשמה שיודפס על המסך תלוי בסדר שבו יתבצעו הפקודו

 ? הבאה  lstומה משמעות הרשימה 
 

lst = [ printChar `a` , printChar `b` ] 
 

 –לדוגמא אם נשתמש ב ,  תבוצע רק אם אחד האלמנטים ברשימה יידרש printCharהקריאה לפונקציה 
lst  רק בקריאה  length lst) (  אז לא יודפס דבר בגלל שהפונקציהlength לא נוגעת  ) משתמשת (

 . בערכים ברשימה ואין לביטוי משמעות ברורה
 

 סדר side effectsכי כאשר יש , בשפה עצלה side effects–יש לנו בעיה עם פונקציות הגורמות ל 
 . משמעיים-הביצוע חשוב וזה יוצר ביטוים רב

 . פונקציונלית טהורה הן לא אופציה בשפהside effects -פונקציות הגורמות ל , לסיכום
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  RealWorldי שימוש בטיפוס " פתרון ע1.2
 

 side- אנו צריכים דרך להוציא את ה , בשפה פונקציונלית טהורהIOמכיוון שלא ניתן לשלב פונקציות 
effectsשמשנים את מצב העולם האמיתי מהתוכנית שלנו שצריכה להישאר פונקציונלית טהורה . 

 טיפוס .ערך מטיפוס זה יכיל את מצב העולם, RealWorldס חדש מסוג דרך אחת היא להשתמש בטיפו
 :פלט ייראה כך\פונקציות הקלט

 
printString::RealWorld->String->RealWorld 
readString::RealWorld->(RealWorld,String)  

 
נוכחי  המכיל את המצב הRealWorld ערך מסוג : מחרוזת למסך תקבל שני ארגומנטיםפונקצית הדפסת

 ).הדפסת מחרוזת ( הפונקציה תחזיר מצב עולם חדש לאחר ששונה . של העולם ומחרוזת להדפסה
ערך עולם חדש לאחר : פונקצית קריאת מחרוזת תקבל ערך מצב נוכחי של העולם ותחזיר זוג סדור

 .ואת המחרוזת שנקראה, שנקראה ממנו המחרוזת
 :הודעה עם שמו  לתוכנית המבקשת את שם המשתמש ומדפיסה 1דוגמא

 
main rw = 
    let rw_1 = printString rw "Please enter your name: " 
        (rw_2,name) = readString rw_1 
    in printString rw_2 ("Hello " ++ name ++ ",how are you?" ) 
 

 נכפה let-ביצוע בבדוגמא סדר ה.  אינו ידוע מראש למתכנתlet-בהסקל סדר ביצוע הפעולה ב: הבהרה
הדפסת השורה .  בשורה האחרונה ולכן בהכרח הוא יחושב קודםrw_2מהעובדה שמשתמשים בפרמטר 

 .  rw_1אותו הסיבה תקפה לגבי ). המצב הקודם ( תשנה את מצבו ולכן חייבים לגעת בערך שלו 
 

פלט לא \פונקצית קלטניתן לראות כי התוכנית לא קריאה במיוחד והצורך לסחוב את ערך העולם עבור כל 
לדוגמא נחליף בשורה האחרונה , קל מאוד לטעות ולהחליף בין השמות. רק שאינו נוח הוא פתח לשגיאות

 : ונקבל את התוכניתrw_1 - בrw_2את  
main rw = 
    let rw_1 = printString rw "Please enter your name: " 
         (rw_2,name) = readString rw_1 
    in printString rw_1 ( "Hello " ++ name ++ ",how are you? ") 

 
ברור שהתוכנית צריכה לקרוא מחרוזת כדי לקבל את הערך של , לא ברור מה התוכנית צריכה לעשות

nameבשורה האחרונה יש התייחסות למצב העולם הישן לפני אבל  ף עבור המחרוזת שתודפס בסו
 . ית צריכה לבצע בעצם לא מוגדר מה התוכנ,שמחרוזת זו נקראה בכלל

מועד לשגיאות וניתן לכתוב בו תוכניות , הוא מסורבל, פתרון זה הוא בעייתי כי הוא אינו קריא
 .שמשמעותן לא מוגדרת

 
 :תרגיל

 .כתוב תוכנית המשתמשת ברעיון המוצע כאן לצורך חישוב סכום של שני מספרים שנקלטים מהמשתמש

                                                 
 ]3 [-הדוגמאות לקוחות מ 1
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 CPS פתרון באמצעות 1.3
 

  CPS -ון אפשרי לבעיית התייחסות לעולם הישן כמו שהוצג בסעיף הקודם הוא שימוש ב פתר
)continuation passing style.(  
 

CPS – ישות . ישות ההמשך זהו סגנון תכנות בו מעבירים לפונקציה בנוסף לפרמטרים הרגילים את
 CPSיתן ליצור בעזרת נ. פונקציה לביצוע בהמשך לאחר סיום הפונקציה הנוכחיתההמשך כוללת 

 ].10,4[ ראה CPSלמידע נוסף על . חריגות ועוד,מקביליות 
 

גם את מה לעשות לאחר ביצוע ,  תקבל בנוסף לארגומנטים כמו תו או מחרוזת להדפסהIO-פונקצית ה
כי הוא יועבר , "עולם הישן"בצורה זו לא תהיה למתכנת גישה ישירה ל". עולם"-הפונקציה ואת פרמטר ה

 .פלט מבלי שלמתכנת תהיה אפשרות לקרא אותו\ר על ידי הפונקציות קלטכפרמט
 

 :פלט ייראה כך \טיפוס פונקציות קלט
 

printString2::String->(RealWorld->a)->RealWorld->a 
readString2::(String->RealWorld->a)->RealWorld->a 

 
( פונקציה לביצוע בהמשך  , ת להדפסה היא פונקציה המקבלת כפרמטרים מחרוזprintString2הפונקציה 

". עולם"ואת פרמטר ה) ומחזירה ערך כלשהו " עולם"שחייבת להיות פונקציה המקבלת את פרמטר ה
היא ,  מתבצעתprintString2כשהפונקציה .  מחזירה ערך מטיפוס כלשהוprintString2הפונקציה 

 תקרא printString2 מכן הפונקציה לאחר". עולם"פעולה שתשנה את מצב ה, תדפיס את המחרוזת למסך
לאחר ( הנוכחי " עולם"כשהיא מעבירה לה את מצב ה) אותה קיבלה כפרמטר ( לפונקציה הבאה לביצוע 

התוכנית . עובר מפונקציה לפונקציה מבלי שלמתכנת תהיה גישה ישירה אליו" עולם"כך ה). ההדפסה 
  :2מהסעיף הקודם תראה כך

 
main rw = 
    printString2 "Please enter your name: " 
       (readString2 (\name ->  
             printString2 ("Hello " ++ name ++ ",how are you? ") 
                 (\_ -> ()))) rw 
 

כאן הפונקציה הראשונה מדפיסה את המחרוזת ומעבירה הלאה פונקציה אשר קוראת מחרוזת ומעבירה 
היתרון בשיטה זו הוא שאי אפשר להתייחס ( ) . יה שמדפיסה את מחרוזת הברכה ומחזירה אותה לפונקצ

 ".עולם ישן"ולכן לא צריך לדאוג שמשתמש יתייחס בטעות או שלא בטעות לערך " עולם החיצוני"-ל
כפי שניתן לראות אפילו תוכנית קטנה כזאת היא קשה להבנה במבט ראשון ובטח שתוכנית גדולה עם 

 .בעייתי מבחינת בהירות הקודלכן פתרון זה יכול להיות שימושי אך הוא , פלט\פעולות קלטעשרות 
 

סביר ( פלט מהסעיף הקודם \פלט החדשות באמצעות פונקציות קלט\ניתן להגדיר את הפונקציות קלט
 ).שעבודה זו תעשה על ידי הקומפיילר ולמשתמש לא תהיה גישה לפונקציות הבסיסיות להניח 

 
printString2 str f rw = f (printString rw s) 
readString f rw = 
      let ( rw_1 , s ) = readString rw 
      in f s rw_1 

 
 

                                                 
 ]3 [–הדוגמא נלקחה מ  2
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 מהסעיף RealWorld לפתרון על ידי שימוש בטיפוס CPS -ההבדל העיקרי בין הפתרון על ידי שימוש ב
כאשר ( פלט לישות ההמשך כפרמטר /קלטמועבר על ידי פונקציות ה" עולם"- הCPS -הוא שב, הקודם

מועבר " עולם"בו ה, RealWorld-לעומת השימוש ב, )זה נעשה על ידי ההגדרה ושקוף מבחינת המתכנת 
 .   כמשתנה גלובאלי על ידי המתכנת בצורה מפורשת

 
 :תרגיל

 .readString2::(String->RealWorld->a)->RealWorld->aהסבר את משמעות הטיפוס 
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 תשובות/ מוש ברשימת בקשות  שי1.4
 

 .תשובות/ בשפות פונקציוליות הוא שימוש ברשימת בקשותIOפתרון נוסף לבעיות 
 :התוכנית מוגדרת כפונקציה מרשימת תשובות לרשימת בקשות 

 
main :: [Response] -> [Request] 
 

של ) stream(של תשובות ומייצרת רשימה עצלה  ) stream( התוכנית מקבלת כקלט רשימה עצלה 
 ותשובה יכולה להיות מחרוזת data.txtבקשה יכולה להיות לדוגמא מה התוכן של הקובץ . בקשות

 . המכילה את תוכן הקובץ
המימוש נעשה על ידי תוכנית מעטפת שלוקחת בקשה ומספקת את התשובה וכך מאפשרת הפרדה בין 

צים אותה על רשימה ריקה של כשמריצים תוכנית מרי. IO-התכנות הפונקציונלי הטהור למימוש ה
 ).זה אינה בעיה מכיוון שהסקל שפה עצלה(שיווצרו רק במהלך התוכנית במקרה ויוערכו בקשות , תגובות

 
 :1נבהיר על ידי דוגמא

Responseו -Requests הם טיפוסים המכילים את כל פעולות הקלט האפשריות ואת כל התשובות 
 .ק את הפעולות קריאת תו והדפסת תובדוגמא נגדיר ר. האפשריות לפעולות אלה

 
data Request = Putc Char | Getc 
data Response = OK | OKChar Char 

 
 :מדפיסה כל תו שנקרא מהקלט למסך, echoכעת נכתוב תוכנית המבצעת 

 
echo :: [Response] -> [Request] 
echo resps = Getc : 
                     if ( a == eof ) 
                        then [] 
                     else Putc a : 
                            echo ( drop 2 resps ) 
                 where  
                      OKCh a = resps !! 1 
                            

כשהתוכנית מתבצעת היא מחזירה את . שותהתוכנית מקבלת רשימה של תשובות ומחזירה רשימה של בק 
Getc   ,אם שאר ":" ) אופרטור הרשימות ( ביחד , כלומר נוצרה בקשה אחת לקריאת תו מהקלט

ברגע זה הבקשה הראשונה חייבת להתבצע ( אם התו שנקרא מהקלט . הבקשות שיווצרו בהמשך התוכנית
 אז eof הוא resps !! 1ובות על ידי אשר מחולץ מרשימת התש) ובראש רשימת התשובות יופיע התו 

 אז אנו eofאם בראש רשימת התשובות יש תו שהוא לא .  וסיימנוGetcרשימת הבקשות תכיל רק את 
 echo-קריאה רקורסיבית ל(  לרשימת הבקשות ביחד אם הבקשות שיווצרו בהמשך Putc aמוסיפים את 

זאת מכיוון , הראשונות מראש הרשימה מורידים את שתי התשובות echo-בקריאה הרקורסיבית ל). 
 Getc היא התו שהוא תוצאה של OKChar Charהתשובה הראשונה מטיפוס ( שכבר השתמשנו בהן 

 ). היא הערך המוחזר מכתיבת תו למסך OKוהתשובה השנייה מטיפוס 
 

 ?drop 1 resp - בdrop 2 respsמה יקרה אם נחליף את 
 

מצפים . pattern-matchingד בקלט נקבל שגיאה בגלל התשובה היא שבמקרה ויש יותר מתו אח
אבל בפועל ,  שהוא התשובה לפעולת קריאת תוOKChar Charשבראש הרשימה יופיע ערך מטיפוס 

 . שהוא תוצאה של כתיבת תו למסךOKיופיע שם ערך מטיפוס 

                                                 
 ]9[- הדוגמא נלקחה מ 1 
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 ?drop 3 resp - בdrop 2 respsמה יקרה אם נחליף את 
 

אנו מנסים לקרא תשובה לבקשה שעוד לא נוצרה ולכן ,  deadlock-במקרה זה התוכנית תכנס ל 
 .התוכנית נתקעת

 
 בגרסה הראשונה של הסקל אבל IO -רשימות הוא מספיק חזק כך שהוא אומץ כמודל ה/מודל הבקשות

 ] :8,9[למודל זה מספר בעיות 
 

פת ערכים פלט יכולות להתווסף רק על ידי הוס/פעולות חדשות של קלט. המודל קשה להרחבה  •
משתמש רגיל לא .  והרחבת תוכנית המעטפת שתדע לממש אותםRequest/Responseלטיפוס 

 .יוכל לעשות זאת לבדו
הקשר בין הבקשות לתשובות בתוכנית לא מספיק חזק וקל לצאת מהסנכרון ולקבל תשובה  •

 .לשאלה לא מתאימה
 לניסיון קריאה אחד יותר גם אם נשארים מסנכרנים לאורך כל התוכנית ניתן בקלות מדי לגרום •

 .מדי ולתקוע את התוכנית
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 IO מונדת – 2פרק 
 

 .י שילוב מונדות"פלט בהסקל נעשתה ע\כאמור פריצת הדרך בשילוב קלט
לאחר מכן , זוהי מן הסתם המונדה השימושית ביותר ,IO –כדי להבין מהי מונדה נכיר קודם את מונדת ה 

 .IOף נראה שימושים נוספים למונדה מלבד ניתן את ההגדרה המלאה של מונדה ולבסו

 Actions - פעולות 2.1
. 

 :נתחיל בהגדרה אינטואיטיבית ). Actions( הוא פעולות IO –המרכיב הראשון שנכיר במונדת ה 
שכאשר היא " פונקציה"  כלומר זוהי מעין IOפעולה היא מה שהיינו מכנים בשפה אימפרטיבית פונקצית 

 . IO a ולבסוף היא מחזירה ערך כלשהו מטיפוס side effects -ם למתבצעת היא יכולה לגרו
 IO מציין שהביטוי הוא פעולת IO-כרגע רק נגיד שה,  חשיבות רבה ונראה זאת בהמשךIO aלטיפוס 

 הוא a –לא יתערבבו ו ) הפונקציונלי הטהור והאימפרטיבי( כלשהי והוא מה שדואג ששני העולמות 
 .IO Charטיפוס כלשהו בהסקל למשל 

 ונראה כמה תכונה זאת שימושית בהמשך כשנדבר על מבני בקרה בסעיף first class valueפעולה היא 
]3.2 .[ 
 

first class value – ישות היא first class אם ניתן להעביר אותה כפרמטר ולקבלה כערך חזרה 
 first class value היא לא  לדוגמאCפונקציה בשפת . נתונים-מפונקציות ואם ניתן לשמור אותה במבני

מצביע  ( C-לא ניתן להחזיר פונקציה חדשה מתוך פונקציה ב, כי לא ניתן להעביר אותה כפרמטר
  -לפונקציה לא נחשב כי הוא רק מצביע לכתובת שלה והוא לא ממש שומר את הפונקציה ביחד אם ה 

closure שלה .( 
 ]4,10[לפרטים נוספים ראה 

 
 - למסך פעולת כתיבת תו יחיד

 
putChar::Char->IO ( ) 

 
 .( ) זוהי פעולה שכאשר היא מתבצעת היא מדפיסה את התו המסוים לפלט הסטנדרטי ומחזירה 

 
 :putChar המתאר פעולת 1תרשים

 
putChar::Char->IO ( )     

 
העולם החיצוני לאחר ניתן לראות את הפעולה כקופסא המקבלת את העולם החיצוני ותו ומוציאה את 

 ( ). י כתיבת התו ומחזירה את תוצאת הפעולה שהיא  "ששונה ע
( שנמצא למטה והפרמטר " עולם"-כפי שרואים בתרשים פעולה מקבלת פרמטרים משני אפיקים שונים ה

ממשיך הלאה " עולם"-והערך המוחזר בשני אפיקים שונים כשה" עולם"-ומחזירה את ה) אם ישנו 
מועבר מתחת לפני השטח מבלי שיש " עולם"-עבודה זאת באה לרמז לנו שה. כלפי מעלהוהתוצאה היא 

 -זאת בשונה מטיפוס ה, גישה אליו וניתן לגשת רק לפרמטרים שהם התוצאה או פרמטר לביצוע
RealWorldובדומה לפתרון באמצעות " עולם"- בפרק הקודם המאפשר גישה לCPS. 

                                                 
  ] 8 [- התרשים נלקח מ 1
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 -קלט הסטנדרטי  עוד דוגמא לפעולה היא קריאת תו מה
 

getChar :: IO char 
 

) משפיעה על העולם החיצוני ( זוהי פעולה שכאשר היא מתבצעת היא קוראת תו מהקלט הסטנדרטי 
 .ומחזירה אותו לתוכנית

 
 :getChar המתאר פעולת 1תרשים

 
getChar::IO char            

 
 

 היא פעולה שלא מקבלת פרמטרים getChar. getChar– ל putCharיש לשים לב להבדל בין :  הערה 
 כלומר פעולה המקבלת תו ( ) char->IO  היא פעולה מטיפוס putChar- וCharומחזירה ערך מסוג 

בדומה לפונקציות ישנן פעולות המקבלות פרמטרים וישנן פעולות . כתוצאת הפעולה( ) מסוים ומחזירה  
 . שאינן מקבלות פרמטרים

 
פלט לפני \ הוא פעולה שכאשר היא מתבצעת היא יכולה לבצע קלטIO aערך מהסוג , כללי באופן

 .הלאה, שיכול להיות ששונה,  ואת העולם aשהיא מוסרת את הערך מסוג 
 

? מי אחראי לבצע את הפעולה ,"כאשר היא מתבצעת"בשלב זה בדרך כלל עולה השאלה למה הכוונה 
 ?  מתי הפעולה מתבצעת 

 .IO-לות אלו בהמשך לאחר שנלמד על שאר המרכיבים של מונדת הנענה על שא
 

-מונדת ה. IO- הן רק שתי פעולות מבין פעולות רבות הכלולות במונדת הputChar- וgetChar: הערה
IOלפעולות ה. שגיאות ועוד,קבצים,פלט סטנדרטי\ כוללת פעולות לטיפול קלט-IOהכלולות בספריית ה -

preludeראה נספח א '. 
 

                                                 
 ]8  [- התרשים נלקח מ  1
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   do מבנה –  שרשור פעולות 2.2 
 

 . אחת בתוכניתIOלרוב נרצה לשלב יותר מפעולת 
אנו צריכים פונקציה . נניח לדוגמא כי אנו רוצים לקרא תו מהמקלדת ואז להדפיס את התו שנקרא למסך

 .כך שתיווצר פעולה אחת גדולה, שתאפשר לנו להדביק פעולות אחת לשניה
 

 : המתאר הדבקת פעולות1תרשים

 
    

  מאפשרת לנו להדביק מספר פעולות כלומר אנו יוצרים פעולה אחת גדולה המורכבת בתוכה doהפקודה 
כאשר הפעולה הגדולה מתבצעת היא מבצעת את הפעולות המרכיבות אותה לפי הסדר . מסדרת פעולות

ירה אותו לפעולה אחריה לאחר מהפעולה לפניה ומעב" עולם החיצוני"-כל פעולה מקבלת את ה. שלהן
 .  שהתבצעה

 
 : פעולה שכשהיא מתבצעת קוראת תו מהמקלדת ומדפיסה אותו, echo לדוגמא נכתוב את הפעולה 

 
echo::IO ( ) 
echo = do c <- getChar 
                 putChar c 

 
echoהיא מבצעת את ,  היא פעולה שכאשר היא מתבצעתgetChar , מהקלט הסטנדרטי כלומר קוראת תו

 putCharלאחר מכן מבצעת את הפעולה הבאה שהיא , )> -האופרטור  (cמחברת את התו שנקרא לשם ו
 ).לא מחזירה דבר( ) ( למסך ומחזירה c כלומר מדפיסה את cעם הארגומנט 

 ובאופן כללי הטיפוס של פעולה המורכבת מסדרת פעולות הוא הטיפוס של ( ) IOהפעולה היא מטיפוס 
הסקת טיפוסים תעבוד גם כאן , הגדרת הטיפוס היא רק לשם בהירות וניתן לוותר עליה. עולה האחרונההפ
 נקבל שגיאת IO a אם ננסה לשרשר פקודה שלא מחזירה ערך מטיפוס .] )6[לגבי הסקת טיפוסים ראה ( 

 .)טהור ( לעובדה זאת חשיבות בהפרדת הקוד המונדי מהקוד הפונקציונלי . קומפילציה
 
 . שם כלשהו כך שניתן להתייחס לתוצאה בהמשך-מחבר את תוצאת הפעולה ל> -האופרטור : ערה ה

). 3.1הסיבה מוסברת בפרק ( ניתן לקשר כל תוצאה לשם בתנאי שזאת לא תוצאת הפעולה האחרונה 
  eואז ) כי זאת הפעולה האחרונה, בדוגמא לא ניתן לעשות זאת (e<-putChar cלדוגמא נוכל גם לרשום 

 בדוגמא c כלומר ,a אז התוצאה היא מטיפוס IO aאם הפעולה היא מטיפוס ( ). יקושר לסימן היחידה 
 . בלבדdo-קישור לשם תקף עד לסוף ה. Charהוא מטיפוס 

 
 כך שתדפיס את התו echoלדוגמא אם נרצה לשנות הפעולה ,  פעולות 2-אפשר כמובן להדביק יותר מ

 :ראות כךהפעולה יכולה לה. שנקרא פעמיים
 

echoDuble :: IO ( ) 
echoDuble = do c <- getChar 
                          putChar c 
                          putChar c 
    

                                                 
 ]8 [- התרשים נלקח מ  1
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  :echoDubleתרשים המתאר את הפעולה 

 
echoDuble::IO ( )            

 
 

 . בדוגמא או לחילופין ניתן להשתמש בתחביר המפורשניתן להשתמש באינדטציה אנכית כמו:הערה 
 

echo = do { c<- getChar ; putChar ; } 
 

 ]6[ראה 
  

 ?מה יקרה כשהפעולה הבאה תתבצע
 

echo2Char :: IO ( ) 
echo2Char = do c <- getChar 
                          c <- getChar 
                          putChar c 
 

עובדה זו מעוררת מיד את השאלה כיצד ניתן לעדכן ערך . ה היא שהתו השני שנקרא מהקלט יודפסהתשוב
 לאחר מכן cמה שקורה הוא שתו נקרא מהקלט ומתבצע קישור לשם .  של משתנה הרי אין השמה בהסקל

 מעליו בדומה לכך שניתן c- אחר המסתיר את הc אולם זהו c –נקרא עוד תו מהקלט שמקושר לשם 
 : וך פונקציה להסתיר שם חיצוני לפונקציה לדוגמא נגדירבת

 
x = 5 
double x = x*2 
 

 . החיצוניx של הפונקציה אשר יסתיר את x - יתבצע קישור לdoubleכשנריץ את 
 :10 ולא 4 נקבל 2 אם הפרמטר doubleולכן אם נריץ את 

 
>double 2  
4 

 
שם , x לשם aדה שמקשרים ערך החוזר מפעולה כרגע נסתפק בעוב, איך זה בדיוק מתבצע נראה בהמשך

 bואם נקשר את תוצאת פעולה ) לא בתוך הפעולה עצמה (aזה מוכר בכל הפעולות הבאות לאחר הפעולה 
 יקושר לתוצאת b ,x אז עבור כל הפעולות הבאות לאחר פעולה x גם היא לשם aשבאה לאחר פעולה 

 .a והן לא יוכלו לגשת לתוצאת פעולה bפעולה 
 . הוא רק בתוך הפעולהIO של שם בפעולת scope-ה
 

ברגע שמקשרים ערך  ). binding( אלא רק קישור לשם  ) assignments( בהסקל אין הצבה : הבהרה
בה ,   למשלC-וזאת בשונה מ  קישור זה נמשך לכל זמן הריצה ולא ניתן לשנות אותוa = 1לשם לדוגמא 

הערך הנמצא באותו זיכרון כמה פעמים שרוצים לאורך הריצה שם מציין מקום בזיכרון וניתן לשנות את 
 .ובכל פעם הערך החדש ידרוס את הערך הקודם
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 return  הפעולה 2.3
 

 :רוצים לכתוב פעולה הקוראת שני תווים מהקלט הסטנדרטי ומחזירה אותם כזוג סדור
 

get2Chars = do c1 <- getChar 
                         c2 <- getChar 
                         ( c1,c2 ) --- שגיאה 

 
 הוא לא פעולה אלא זוג סדור של תווים כלומר הביטוי הוא (c1,c2)-מותר להדביק רק פעולות ו: הבעיה

בעיה זו תעלה בכל פעם שנרצה לכתוב פעולה מורכבת המחזירה תוצאה שהיא . (Char,Char)מטיפוס 
 .לא תוצאת הפעולה האחרונה

 שכשהיא מתבצעת היא קוראת מחרוזת בגודל לא קבוע IOנניח שאנו רוצים לכתוב פעולת : ספתדוגמא נו
 :אנחנו צריכים לכתוב משהו כמו.  י סוף שורה"סוף המחרוזת מצוין ע, מהקלט הסטנדרטי

 
readLine :: IO string 
readLine = do c <-getChar 
                       if c \= '\n'  
                         then do cs<-readLine  
                                     (c:cs) -- שגיאה 
                         else [] -- שגיאה  

 
 מחזיר בכל אחד מהמקרים קבוצת תווים ולא פעולה שניתן לשרשר ifהמבנה . גם פה יש  שגיאת טיפוסים

 .type checkingולכן הקוד לא יעבור 
 

 נחזור רגע returnלפני שנראה את הגדרת . returnהפתרון לבעיה זו הוא שימוש בפעולה נוספת הנקראת 
כפי , ]2,3,7ראה  [type constructor הוא IO - כאשר ה IO aפעולה היא מטיפוס . למושג פעולה

פעולות  במקרה של IO(  הוא שם המונדה M כאשר M aשנראה בהמשך כל פעולה מונדית היא מטיפוס 
 .  הוא טיפוס כלשהוa- ו )פלט\קלט

 ותכניס IO שאינו פעולת x ולכן אנו צריכים פעולה שתקבל ערך IOכאמור ניתן להדביק רק פעולות 
 היא return xהפעולה . x הוא הטיפוס של a כאשר IO aאותו למונדה כלומר תהפוך אותו לערך מטיפוס 

כאילו התבצעה (  לתוך המונדה xפשוט מכניסה את   וIOפעולה שכאשר היא מתבצעת היא לא מבצעת 
 ).  הוא הערך המוחזר שלה x- שIOפעולת 

 
  :return המתאר את  הפעולה 1תרשים

 
return:: a -> IO a                  

 
 : בצורה נכונה get2Charכעת ניתן לכתוב את 

 
get2Chars :: IO ( char, char ) 
get2Chars = do c1 <- getChar 
                         c2 <- getChar 

                                                 
 ]8[- התרשים נלקח מ 1
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                         return ( c1 , c2 ) 
 

יצרנו פעולה .  המציין שאנו עדיין בתוך המונדהIO ( char, char )הפעולה מחזירה ערך מטיפוס 
כעת ניתן . כזוג סדורפרמיטיבית שכשאשר היא מתבצעת היא קוראת שני תווים מהקלט ומחזירה אותם 

להשתמש בפעולה זאת על מנת לבנות פעולות חדשות לדוגמא פעולה הקוראת שני תווים ומדפיסה את 
 .התו השני

 
printSnd = do (x1,x2) <- get2Chars 

                        putChar x2 
 

ואנו לא יכולים ) ות ניתן להדביק רק פעולות מונדי ( IOפעולת ההדבקה מאפשרת להדביק רק פעולות 
כל התייחסות לערכים שנוצרו במונדה חייב להיות ,  )a IOתמיד מוחזר ערך מסוג ( לצאת מהמונדה 

בתוך המונדה כך שכל התוכנית שלנו היא בעצם מונדה אחת גדולה או במילים אחרות חישוב שיתחיל 
 . ימשיך לפי הסדר עד לפעולה האחרונהובפעולה הראשונה 

ולה להגביל אותנו במקרים מסוימים ולכן ישנה פונקציה המאפשרת לנו לשלוף ערך עובדה זאת יכ
 :מהמונדה

 
unsafePerformIO :: IO a -> a 

 
משם הפונקציה ניתן להבין שלא מומלץ להשתמש בה אלא אם כן אתה מומחה בהסקל וגם אז רק במקרים 

 type error לכתוב תוכנית שתיצור בעיה אחת היא שניתן: הפונקציה יוצרת מספר בעיות]. 8[חריגים 
מה ,  לא ידוע למתכנת מראשIO-בעיה אחרת היא שצריך לקחת בחשבון שסדר ביצוע ה, בזמן ריצה

המתכנת שכתב את קטע הקוד בונה על תנאים מסוימים שצריכים . שפוגע בקריאות הקוד ואמינותו
 ). פתח לשגיאות ( להישמר על ידי מתחזק הקוד 

 
 : בצורה הנכונהreadLineמימוש 

 
readLine :: IO string 
readLine = do c <-getChar 
                       if c \= '\n ' 
                          then do cs<-readLine  
                                       return (c:cs)  
                          else return [] 
 

 
 אנו לא יכולים לצאת side effects הוא דביק וברגע שהתחלנו קטע קוד שמבצע IO aפוס לסיכום הטי

כל התוכנית בנויה מסדרת פעולות שביצוען יתחיל בפעולה  ).  unsafePerformIOמלבד ( ממנו 
 ).אם התוכנית מסתיימת ( הראשונה ויסתיים באחרונה 
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 main הפעולה 2.4
 

 מורכבת ממספר רב של mainבדרך כלל הפעולה . main הנקראת IO תוכנית ראשית בהסקל היא פעולת
 מתבצעת mainכל פעולה המרכיבה את . mainכשמריצים תוכנית מבצעים למעשה את הפעולה . פעולות

החיצוני מהפעולה " עולם"-כל פעולה מקבלת את ה. doבתורה כאשר הסדר מוגדר בפעולת הדבקה 
ניתן כקלט לפעולה הראשונה על ידי " עולם"-ה.  חריה בסדרהלפניה ומעבירה אותו כקלט לפעולה א

מכאן הוא עובר הלאה מפעולה לפעולה כאשר הוא אינו . תוכנית מעטפת הנוצרת על ידי הקומפיילר
יכול להשתנות כתוצאה מביצוע " עולם"-ה. למתכנת אין גישה אליו. משכופל ואינו נזרק עד סוף הריצה

 .הפעולות לאורך הדרך
  

 כתוכנית הקוראת שורה מהקלט mainלמשל אם ניקח את  .  יכולה להיבנות תוך כדי ריצהmainה הפעול
 .הרי שמספר הפעולות תלוי בכמה תווים יכניס המשתמש עד לסוף שורה, תו אחרי תו

 
  :2.1כעת אפשר לענות על השאלות  מסוף סעיף 

 ? ומתי הן מתבצעות ? מי אחראי לבצע את הפעולות בתוכנית
 היא פעולה המורכבת מסדרת main .mainבה היא שהקומפיילר יוצר תוכנית מעטפת המבצעת את התשו

התהליך של העברת . פעולות והתוכנית שנוצרת על ידי הקומפיילר מבצעת את הפעולות האלה לפי הסדר
מה שמזכיר את דרך , מפעולה לפעולה נעשה מתחת לפני השטח והוא שקוף מבחינת המשתמש" עולם"ה

 .1.3 מפרק CPSלת הפתרון באמצעות פעו
 

 :דוגמא למימוש התוכנית מהפרק הראשון
 

main = do putStrLn "Please enter you name" 
                 str <- readLine   
                 putStrLn ("Hello " ++ str ++ " ,how are you?" ) 

 
 מאפשר לנו לכתוב בסגנון IO- השימוש במונדת ההתוכנית מזכירה תוכנית בשפה אימפרטיבית ובאמת

לשם כך הרי ( אך יש לזכור כי המטרה היא לא לאפשר לכתוב בסגנון אימפרטיבי . אימפרטיבי כשנרצה
 המטרה היא לשלב קוד אימפרטיבי בשפה פונקציונלית טהורה מבלי לפגוע ,)יש שפות אימפירטיביות 

 . בטוהרת השפה
 .  בעזרת מונדותrepeat,for בקלות גם מבני בקרה אימפרטיביים  כמו בהמשך נראה איך ניתן לממש

 
 :תרגיל

 .כתוב תוכנית הקוראת שני מספרים ומדפיסה את המספר הגדול או את שני המספרים במקרה והם שווים
 

 :פתרון
 :קודם נכתוב פעולה פרמיטיבית הקוראת מספר שלם מהקלט

 
getInt :: IO Int 
getInt = do x <-getLine 

             return ( read x::Int) 
 

מכיוון שלא ניתן .  במקרה שלנוInt,  ממירה ערך מטיפוס מחרוזת לערך מטיפוס אחרreadהפונקציה 
עלינו לציין כי ברצוננו להמיר את  ) Double וגם Int יכול להיות 20( תמיד להסיק מאיזה טיפוס המספר 

 . Int-המספר ל
 :mainכעת נכתוב את 

 
main = do putStr "Enetr first number" : 

            x <- getInt 
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            putStr "Enter second number" : 
            y <- getInt 
            if ( x>y )  

               then putStr ( show x ) 
               else if ( x == y ) 

                      then putStr ( show x ++ " == " ++ show y   )  
                      else putStr ( show y ) 

 
 :תרגיל

אם לא קיים אז ( כתוב תוכנית המקבלת שני שמות של קבצים ומעתיקה את הקובץ הראשון לקובץ השני 
 ).יוצרת אותו 

 s אשר ניתן לקרא ממנו וניתן ליצור את הקובץ s כלומר קיים קובץ ,ניתן להניח כי הקלט הוא תמיד נכון
 .או לדרוס אותו אם הוא כבר קיים

 
 :פתרון

 .קבלת שמות של שני קבצים ומעתיקה את הקובץ הראשון לשנינכתוב פעולה המ
 

copy :: [Char] -> [Char] -> IO () 
copy s d = do str <- readFile s 
                 writeFile d str 

 
 .copy- המבקשת מהמשתמש את שמות שני הקבצים וקוראת לmainכעת נכתוב את הפונקציה 

 
main = do putStr "Enter source file name" : 

                sourceFile <- getLine 
                putStr "Enter dest file name" : 

                destFile <- getLine 
                copy sourceFile destFile 

 
 

 :תרגילים
 

רים השלמים כתוב תוכנית המקבלת מהמשתמש שני מספרים שלמים ומדפיסה את כל המספ .1
 .הנמצאים ביניהם מהגבוהה לנמוך

 .כתוב תוכנית המקבלת מהמשתמש שם של קובץ ומדפיסה את מספר השורות בקובץ .2
  .lower case-כתוב תוכנית המקבלת מהמשתמש שם של קובץ ומחליפה את כל האותיות בו ל .3
כתוב תוכנית המקבלת מהמשתמש שם של קובץ ומחרוזת ומחזירה את מספר הפעמים  .4

 .שהמחרוזת מופיע בקובץ
 .התוכנית תקבל מהמשתמש שני מספרים ופעולה ותחזיר את התוצאה, כתוב תוכנית מחשבון .5
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 מבני בקרה וטיפול בשגיאות,bind – 3פרק 
 

 bind הפונקציה 3.1
 

 .לאחר שקיבלנו תמונה כללית של מרכיבי המונדה ניתן לצלול פנימה ולראות את המבנה האמיתי
 המתורגם synatx sugar הוא רק do על מנת לשרשר פעולות אולם המבנה do -יו השתמשנו ב עד עכש

 .<<= המסומנת על ידי bindעל ידי הקומפיילר לפונקצית ההדבקה 
 

 . מאפשרת הדבקה של שתי פעולות מונדיות לפעולה אחת גדולה<< =הפונקציה 
 

(>>=) :: IO a -> (a -> IO b) -> IO b 
 

 היא פונקציה המקבלת ערך k::a->IO b – ו a המחזירה ערך מטיפוס IOהיא פעולת  m::IO aאם 
  היא פעולה שכאשר היא m >>= k::IO b אז IO b ומחזירה פעולה המחזירה ערך מטיפוס  aמטיפוס 

 :מתבצעת היא מתנהגת בצורה הבאה 
 

 .a מטיפוס x - המייצרת את הערך המקושר ל mמבצעת את פעולה  .1
 .b מטיפוס y המייצרת פעולה המחזירה ערך k xפונקציה מבצעת את ה .2
 . yמחזירה את הערך  .3

 
,  מתבצעת ומייצרת ערך כלשהוmקודם הפעולה ,  מתבצעת m >>= kכאשר הפעולה , בניסוח קצת אחר

הפעולה החדשה מבוצעת ומחזירה את הערך .  מפועלת על ערך זה ומחזירה פעולה חדשהkהפונקציה 
 .הסופי

 :bind הפעם בעזרת 2.2 מסעיף echoלה דוגמא לפעו
echo :: IO ( ) 
echo = getChar >>= putChar 
 

 ולאחר x שמחזירה תו כלשהו getChar היא פעולה שכאשר היא מתבצעת היא מבצעת את echoהפעולה 
  אשר תבוצע putChar xהפונקציה תחזיר את הפעולה , x עם התו putCharמכן מפעילה את הפונקציה 

 ( ).תדפיס את התו לפלט הסטנדרטי ותחזיר את הערך כלומר 
 

  ולאחר מכן תקרא תו כלשהו מהמקלדת 'x'כעת ננסה לכתוב פעולה שתדפיס את התו 
 

f = putChar 'x' >>= getChar  
 

. ננסה להבין על ידי פירוק הפעולה צעד אחרי צעד? מדוע זו שגיאה. המפרש מודיע על שגיאת טיפוסים
כעת , ( ) מודפס למסך ומוחזר ערך xקודם הפעולה הראשונה מתבצעת כלומר התו ,  מתבצעתfכאשר 

 היא getCharוזאת בדיוק הבעיה כי , אנו אמורים לקרא לפעולה עם הערך המוחזר מהפעולה הראשונה 
 .פעולה שלא מקבלת פרמטרים

 
 הצורה הנכונה לכתוב את הפעולה היא 

 
f = putChar `x` >>= ( \y -> getChar ) 

 
פונקציה המקבלת ערך   (y -> getChar\הפונקציה האנונימית ,לאחר שהתו הודפס לפלט הסטנדרטי 

ומחזירה את הפעולה ( ) מתבצעת עם הערך  ) getCharכלשהו מתעלמת ממנו ומחזירה את הפעולה  
 .פעולה זו מתבצעת ומחזירה את התו הבא מהקלט הסטנדרטי. getCharהבאה לביצוע שהיא 
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על ידי ,  מוגדרת בצורה כללית כך שהפרמטר השני הוא פעולה המקבלת פרמטר אחדbindה  הפונקצי
 ).או פונקציה כזו( יצרנו פעולה כזו y -> getChar\הגדרת הפונקציה האנונימית 

 .בכל מקרה בו נרצה להתעלם מתוצאת הפעולה הראשונה נצטרך לכתוב פונקציה אנונימית כזו
 << =המוגדר באמצעות  , thenשנקרא גם << פרטור נוסף מסיבה זו הסקל מספקת לנו או

 
(>>) :: IO a -> IO b -> IO b 
(>>) a1 a2 = a1 >>= (\x -> a2 ) 

  בצורה פשוטה יותר  fכעת ניתן לכתוב את 
 

f = putChar 'x'>> getChar 
 

 m הן פעולות היא פעולה שכאשר היא מתבצעת היא מבצעת את m,k כאשר m>>kהמשמעות של 
  .kמתעלמת מהערך המוחזר ואז מבצעת את 

 
 << =ו <<  הפעם באמצעות echoTwiceהפעולה 

 
echoDuble :: IO ( ) 
echoDuble = getChar     >>= \c ->  
                      putChar c  >> 
                      putChar c 
 

 
 << =ו <<  באמצעות 2.3 מסעיף readLineהפעולה 

 
readLine =  getChar >>= \c -> 
                    if c == '\n ' 
                      then return[]  
                      else readLine >>= \cs -> 
                             return (c:cs) 

 
 syntax(צור  אך זהו רק קיdo-ולרוב משתמשים ב<<  =- יותר נוח מאשר שימוש ב do-השימוש ב

sugar (  והקומפיילר מתרגם ביטויdoלביטוי המשתמש ב -= >>. 
 

 :כללי התרגום  
 

 do { x <- e ; s }     ==    e  >>=  \x -> do { s } 
 
 do { e ; s }             ==    e >> do { s } 
 
 do { e }                 ==    e 

 
 

כלומר ברגע . IO aוטיפוס הביטוי הוא תמיד << =באמצעות  היא IOהדרך היחידה לשלב שתי פעולות 
 ואנו יודעים שהוא יתבצע אחרי הפעולה לפניו וזאת side effects הוא מכיל IO aשביטוי הוא מטיפוס 

 ולגביהם כל side effectsשאנו יודעים שאינם יוצרים ) לא מונדים(לעומת ביטויים אחרים בשפה 
 מתקיים referetianal transparency, סדר הביצוע אינו חשוב: ההנחות של שפה טהורה תקפות

 נעשית על ידי מערכת side effetcsההבחנה הזאת בין קוד פונקציונלי טהור לקוד המכיל . וכדומה
לא ניתן לעבור בין שני העולמות כי קוד כזה לא יעבור , הטיפוסים של הסקל והיא גם אוכפת את ההבחנה

 .קומפילציה
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 מבני בקרה  מימוש 3.2
 

אז מה המקביל לפעולות הבקרה בשפות ,  נותנת לנו לכתוב בצורה אימפרטיביתIOאם מונדת 
מסתבר שאנו לא צריכים שום דבר נוסף אנחנו יכולים לבנות הכל .  וכדומהfor , while: אימפרטיבית

 .בעצמנו
 

 בקלות על ידי הפונקציה ניתן להביע לולאה אינסופית. לדוגמא רוצים להריץ פעולה בלולאה אינסופית
forever: 

 
forever :: IO ( ) -> IO ( ) 
forever a = a >> forever a 
 

 יוצרת לולאה אינסופית על ידי שימוש ברקורסיה לשם חזרה אינסופית ושימוש forever aהפונקציה 
 . כדי לכפות את סדר ביצוע הפעולותIOבמונדת 

 
 :כלומר פונקציה מטיפוס,  על פעולה מסוימתנניח כי רוצים לבצע מספר סופי של חזרות

 
repeat :: Int -> IO a -> IO ( ) 
 

 . פעמיםn,a מחזירה פעולה שכאשר היא מתבצעת היא תבצע את  repeat n a1הפונקציה 
 

repeat 0 a = return ( ) 
repeat n a = a >> repeat (n – 1) a 
 

העבודה שפעולות הן . ולה כאחד הפרמטרים שלהןמקבלות פע<<, =ו <<  כמו forever וגם  repeatגם 
first class valueבקרה בעצמנו- היא שמאפשרת לנו לבנות מבני. 

 
 :forלולאת 

 
for :: [a] -> ( a -> IO ( ) ) -> IO ( ) 
 

 על fa תחזיר פעולה שכאשר היא מתבצעת היא תבצע את הפונקציה for lst faהרעיון הוא שהפונקציה 
 . בתורו לפי הסדרכל איבר ברשימה

 
for [] fa = return ( ) 
for (n:ns) fa = fa n >> for ns fa 
 

  :for-דוגמא לשימוש ב
 

printNums = for [1..10] print 
 .)( ) Int -> IO טיפוס printלפונקציה  ( 
 

 :  forמימוש נוסף של לולאת 
 

for lst fa = sequence_ (map fa lst) 
 

                                                 
 ולכן צריך לתת לפונקציה שם אחר אם רוצים להגדיר prelude- ה בספרייתrepeat למעשה כבר קיימת כבר פונקציה בשם  1

 .אותה במפרש
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 fa(  על כל אחד מאברי הרשימה ומחזירה רשימה של פעולות fa הפונקציה  מפעילה אתmapבמקרה זה 
 מקבלת את הרשימה הזאת וכופה את הסדר _sequence).מקבלת פרמטר מטיפוס כלשהו ומחזירה פעולה

 : נראית כך_sequenceהפונקציה . ביצוע
 

sequence_ :: [IO a] -> IO ( ) 
sequence_ as = foldr (>>) (return ( )) as 
 

 .( ) IOלבסוף מוחזר הערך ) << -שימוש ב( תוצאות הפעולות נזרקות 
 

 ומדביקה אותן לפעולה אחת המחזירה aהפונקציה הבאה לוקחת סדרת פעולות המחזירות תוצאה מטיפוס 
 .כלומר רשימה המכילה את תוצאות כל הפעולות, [a]תוצאה מטיפוס 

 
sequence [] = return [] 
sequence (a:as) = do r <- a 
                                  rs <- sequence as 
                                  return (r:rs) 
 

-אנו חופשיים להמציא לנו מבני, בקרה קבועים מראש המסופקים על ידי מתכנן השפה-במקום לקבל מבני
 .sequenceם  כבר מוגדרים מספר מבני בקרה בהprelude –בספריית ה . בקרה

 
 :תרגיל

 standart prelude.-מצא דוגמאות נוספות לפעולות בקרה ב
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  IO טיפול בשגיאות 3.3
 

 ? מה יקרה לדוגמא אם ננסה לפתוח קובץ לא קיים,  עלולה להיכשלIOכמו בכל שפה גם בהסקל פעולת 
טיפוס זה . שהי על ביצוע פעולה כלIOError יכולה להחזיר ערך מטיפוס IO-התשובה היא שמונדת ה
  הוא אבסטרקטי כלומר IOErrorהטיפוס . IO שעלולות להיווצר בפעולת IO –מייצג את כל שגיאות ה 

 pattern matching(אין לו קונסטרקטורים שהמשתמש יכול לזהות את השגיאה על ידי התאמת תבניות 
 .ךכדי לזהות את השגיאה הסקל מספקת פונקציות בוליאניות הפועלות על הער). 
 

isEOFError  :: IOError -> Bool 
 

הפונקציה . eof אם השגיאה נגרמה בגלל שהגענו למצב True תחזיר isEOFErrorהפונקציה 
isEOFError מוגדרת בספרייה IO וצריך לייבא אותה באופן מפורש על ידי import IO. 

 )  ראה נספח בIO-לרשימת הפונקציות המטפלות בשגיאות הכלולות ספריית ה( 
 

 :הטיפול בשגיאות נעשה בצורה הבאה
 : והיא מטיפוס exception handlerפונקציה זו נקראת  . מגדירים פונקציה המטפלת בשגיאות

 
 IOError -> IO a  

 
 לפעולה או exception handler המקשרת בין catchכדי לתפוס את השגיאה משתמשים בפונקציה 

 : הטיפוס הבאcatch –ל . IOסדרת פעולות 
 

catch :: IO a -> (IOError -> IO a) -> IO a 
 

 מחזירה את catchאם הפעולה הצליחה אז . exception handler – מקבלת פעולה ו catchהפונקציה 
אם הפעולה החזירה שגיאה כלומר ערך . exception handle–התוצאה של הפעולה בלי לבצע את ה 

 . והוא מבוצעexception handler – אז השגיאה מועברת ל  IOErrorמטיפוס 
 

 במקרה ’n\‘ או את התו std – הבאה תחזיר את התו הבא שנקרא מה getChar1לדוגמא הפעולה 
  . IOשנזרקה שגיאת 

 
getChar1 :: IOChar 
getChar1 = getChar ‘catch’ (\e -> return ‘\n’ ) 

 
 אחרת נחזיר את השגיאה EOFError רק אם השגיאה היא מסוג ’n\‘ כך שתחזיר getChar1נשכלל את 

 .עצמה
 

getChar1 :: IOChar 
getChar1 :: getChar ‘catch’  eofHandler where 
        eofHandler e = if isEOFError e then return ‘\n’ else ioError e 
 

 המקבלת שגיאה ומחזירה אותה כתוצאת הפעולה כלומר זורקת את IO היא פעולת ioErrorהפונקציה 
 : היא מטיפוסioErrorהפונקציה  ).  Java- בthrow –דומה ל (  הבא catch –גיאה ל הש

 
ioError :: IOError -> IO a 
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שחשופה  ( ioErrorשגיאה היא טיפוס אבסטרקטי והפונקציה היחידה שיכולה ליצור ערכים מטיפוס  
 : שטיפוסהuserErrorהיא ) למשתמש 

 
userError:: String -> IOError 
 

למען  ). ioErrorבאמצעות (  בצורה מקוננת על ידי זריקת השגיאות הלאה catchבצורה זו ניתן לבצע 
 defualt exception–ה .  ברמה הגבוהה ביותר default exception handlerהנוחות הסקל מספקת 

handler מדפיס את השגיאה ומסיים את התוכנית . 
 

אם ישנה שגיאה בהעתקה אז אם .  טיפול בשגיאות2.4מסעיף לסיכום נוסיף לתוכנית העתקת הקבצים 
השגיאה נגרמה מכיוון שקובץ המקור לא קיים נכתוב הודעה מתאימה ונריץ את התוכנית מחדש אחרת 

 .נדפיס את הסיבה והתוכנית תסתיים ,נכתוב שהפעולה נכשלה
 
 

main = do putStr "Enter source file name" : 
                 sourceFile <- getLine 
                 putStr "Enter dest file name" : 
                 destFile <- getLine 
                 catch (copy sourceFile destFile) printReason where 

                 printReason e = if isDoesNotExistError e 
                                                then do putStr ("The source file does not exists\n") 

                                                             main 
                                                else putStr ("Got the following error -> " ++ show e) 

 
 :תרגילים

 . בהסקל לטיפול בחריגות בשפה אימפרטיבית כלשהי שאתה מכירIOהשווה בין טיפול בחריגות . 1
 2.4הוסף טיפול בחריגות לתרגילים מסעיף . 2
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  סיכוםIO- מונדת ה3.4
 

 .כלומר טיפוס ביחד עם אוסף פעולות על הטיפוס,  היא טיפוס נתונים מופשטIO-מונדת ה
 

return :: a -> IO a 
(>>=) :: IO a -> ( a -> IO b ) -> IO b 
 
getChar :: IO Char 
putChar :: Char -> IO ( ) 
. 
. 
openFile :: [Char] -> IOMode -> IO Handle 
. 
. 

 :נשים לב לכמה תכונות חשובות 
 

 . אך לא מקבלות פעולה כפרמטרIOמחזירות פעולת , )<<(=פונקציות מלבד אחת \כל הפעולות •
 .<<= היא באמצעות IOה לשלב פעולות הדרך היחיד •
 ומחזירה IOכלומר אין פונקציה המקבלת כאחד הפרמטרים פעולת ,  היא דביקהIO- ה מונדת •

 .IO aתוצאה שהיא לא מטיפוס 
 

. side effectsתכונות אלה יוצרות הפרדה מלאה בין העולם הפונקציונלי הטהור לבין העולם בו יש 
 הפונקציונלית הטהורה ומאפשרת לנו לכתוב בסגנון אימפרטיבי ברמה  עוטפת את התוכניתIO-מונדת ה

 מחוץ side effects-ולשמור את ה ) IOלמשל ( כאשר סדר הפעולות חשוב , הגבוהה של התוכנית
 .לתוכנית

 side וכך אין לנו אפשרות לעבור בין העולמות וליצור IO a בהכרח מחזירה טיפוס IOכל פעולת 
effectsמלבד שימוש לא נבון (בוקרת בקוד פונקציונלי הטהור  בצורה לא מunsafePerformIO (

 . אכיפה זאת נעשית באמצעות מערכת הטיפוסים של הסקל,
בין הפעולות  " עולם"העברת ה". עולם"-לא ניתן לקבל את ה, 1.2 מפרק RealWorldשלא כמו טיפוס 

  ).CPS-מועבר מתחת לפני השטח בדומה ל( מוסתרת על ידי המונדה 
 
 

 ] )9[ראה (  וההפך CPS- מונדיות על ידי שימוש בIOניתן להגדיר בקלות פעולות : הערה
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  הגדרות– 4פרק 
 

השם מונדה לקוח מעולם המתמטיקה אבל אין צורך לדעת את המתמטיקה בשביל לדעת להשתמש 
 .אנו נצמד להסקל ונתייחס רק להגדרה בהסקל. במונדה

 class Monad הגדרת 4.1
 
 :ונדה מוגדרת בהסקל בצורה בהבאהמ
 

class Monad m where 
       return :: a -> m a 
       (>>=) :: m a -> ( a-> m b ) -> m b 
       (>>)   :: m a -> m b -> m a 
       fail     :: String -> m a 
 

 ראה (חות ברמת ההכרות  לפclasses לכן מומלץ ללמוד על type class-משלב זה יהיה שימוש ב: הערה
כל טיפוס ) .  Java- בinterface –דומה ל  ( הוא מעין חוזה ברמת ההצהרה classבקיצור נמרץ ).  ]3[

 class של instance היא IO- לדוגמא מונדת הclass - של ה instance נקרא class-שממש את ה
Monad . הגדרתclass מאפשר להעמיס את פונקציות המונדה =,>>return  ...ולהגדיר מונדות חדשות. 

 
לשתי הפונקציות האחרונות , class-על מופע של מונדה לממש לפחות את שתי הפונקציות הראשונות ב

 הוא קונסטרקטור כלשהו ומאפשר לנו type constructor - מציין שגם הdefault .mקיימת הגדרת 
תי פעולות מונדיות רק אם הן מאותו מאפשר לנו לשרשר ש<< =כי לב שים .   להגדיר מונדות שונות

 ). מונדי(טיפוס 
 :  לקיים את התנאים הבאיםreturn,=<<על הפונקציות 

 
1. return a >>= f                  ==     f a 
2. f >>= return                     ==    f 
3. f >>= (\x -> g x >>= h )   ==   ( f >>= g ) >>= h 

  
על המתכנת לדאוג שבמימוש יתקיימו , ינו נכפה על ידי הסקל והוא אחריותו של המתכנתקיום התנאים א
 .שלושת התנאים

עלינו לדאוג == כאשר רוצים להעמיס את האופרטור  . class Eq – ל instanceדבר זה דומה ליצירת 
לא לעשות כולים  אבל אנו י) False  אז השני ייתן Trueאם אחד נותן (  מוגדרים כהפכים \ =-ו == -ש

 יצפה למשהו מסוים כשהוא רואה ,נפגע בבהירות הקוד כי מי שיקרא אותובמקרה זה . את זה אם נרצה
 .\=- -ו == 

 
 :1תנאי 

 returnזוהי בעצם פעולת  (aמשמעות התנאי הראשון היא שאם אנו מבצעים פעולה חסרת משמעות כלפי 
  כלשהי אז זה f עם פעולה bindואז מבצעים ) וי הלאה במונדה ללא שינ aשתפקידה הוא להעביר את 

 .<<= הוא איבר יחידה לפעולה return.  באופן ישירa על פרמטר fשקול לביצוע 
 : שתי הפעולות הבאות שקולות

law1 = do 
      x <- return a 
      f x 
 
law1’ = do 
      f a 
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 :2תנאי 
שרק   (return עם פעולת bindהי ומבצעים  כלשfמשמעות התנאי השני היא שאם מבצעים פעולה 

 הוא איבר היחידה return.  בלבדfאז זה שקול לביצוע הפעולה )  מעבירה את התוצאה הלאה במונדה
 .<<=לפעולה 

 :שתי הפעולות באות שקולות
law2 = do 
       x <- f 
       return x 
 
law2’ = do 
       f 

 
 :3תנאי 

אם ניקח מספר פעולות ונחבר .  היא פעולה אסוציטיביתbind- לתאר שהתנאי השלישי הוא דרך קשה
תמיד הפעולות יבוצעו לפי , אותם באותו סדר אז לא משנה איפה נשים את הסוגריים התוצאה תהיה זהה

 .הסדר
 :שתי הפעולות הבאות שקולות

law3 = do 
        x <- f 
        do y <- g x  
             h y  
 
law3’ = do 
        y <- do x <- f 
                     g x 
        h y 

 
מי שלמד מבנים אלגברים יכול לשים לב שמונדה מזכירה את המבנה האלגברי מונואיד כאשר הפעולה 

 ).61 עמוד 2פרק ] 13[לפרטים נוספים ראה (  הוא איבר היחידה return –ו << =היא 
  

 class MonadPlus הגדרת 4.2
 
 מכיל הגדרת פעולה הנקראת class-ה. MonadPlus והוא Monad הנושא את השם classים עוד קי

mplus והגדרת איבר הנקרא mzero. 
 

class (Monad m) => MonadPlus m where 
      mzero  :: m a 
      mplus  :: m a -> m a -> m a 
 

 :על איבר האפס לקיים את התנאים הבאים
 

m >>= ( \x -> mzero)    ==  mzero 
mzero >>= m                ==  mzero 
 

 : לקיים את התנאים הבאיםmplusעל האופרטור 
 

m 'mplus' mzero = m 
mzero 'mplus' m = m  
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 ואת איבר היחידה עבורה =<<איבר האפס מזכיר את איבר האפס במבנים אלגבריים עבור הפעולה 
 .mplusהפעולה 

classי מאד כפי שנראה בהמשך כשנכיר מונדות נוספות מלבד מונדת ה זה הוא שימוש-IO) מונדת ה-IO 
 ).MonadPlusאינה מופע של 

 
 של subclassהוא MonadPlus - אומר באופן כללי שMonadPlus m <= (Monad m)הביטוי 

Monad . כל טיפוס שהוא מופע שלMonadPlus הוא בהכרח מופע של Monad. 
 ]5 פרק 7[לפרטים נוספים ראה 

 
בקוד  ) side effectsיכול ליצור ( הגדרת המונדה באה לאפשר לנו שילוב של קוד סידרתי , לסיכום

 הפעולה והגדרת << =הגדרת הפונקציה ,  המונדה כוללת את הגדרת הקונסטרקור.פונקציונלי טהור
return .לדוגמא,בדרך כלל המונדה כוללת הגדרת פעולות נוספות  getCharו -putCharבמונדת ה -IO 

פעולה היא חישוב שבנוסף לערך המוחזר כתוצאה הוא יכול גם ליצור ). נראה דוגמאות אחרות בהמשך ( 
side effects. המונדה מאפשרת לנו ליצור קוד שיבוצע באופן סידרתי על ידי שילוב פעולות באמצעות 

 .ם גם אקסיומות המונדה כללים שנקראיההגדרת המונדה דורשת שיתקיימו שלוש.  )doאו ( << =
כלומר פעולה שאינה משנה את ,  היא פעולה נייטרליתreturnשני הכללים הראשונים מבטיחים שהפעולה 

הכלל השלישי מבטיח שלא . )פלט במערכת / לדוגמא אין כל השפעה על מצב הקלטIO-ב( המצב הנוכחי 
צריך לזכור שהחישוב . אותו סדרתמיד הן יתבצעו ב ,משנה איך נסדר את הפעולות מבחינת הסוגריים

מחישוב לחישוב ולכן חשוב שהפעולות  ) IOבמונדת " עולם"ה( הסידרתי כולל גם העברת איזשהו מצב 
וטיפוס הביטוי תמיד ישאר  ) doאו ( << =ניתן לשלב פעולות רק באמצעות . יחושבו תמיד באותו סדר

 .מונדי מה שמפריד בין קוד מונדי לקוד פונקציונלי טהור
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 Maybe מונדת -5פרק 
 

 בשפות Exceptionsקלט על ידי מבנה המזכיר מאוד \ כיצד ניתן לטפל בשגיאות פלט3.3ראינו בפרק 
 ? פלט\אך כיצד ניתן לטפל בשגיאות שאינן קלט, Java- וADAאימפרטיביות כמו 

 

 Exceptions- טיפול בשגיאות ללא שימוש ב5.1
 

לדוגמא ניקח את הפונקציה הידועה    . ון נכון והיא צריכה להיכשלישנם מקרים בהם לפונקציה אין פתר
itoa משפת  C  .זוהי פונקציה המקבלת מספר בצורת מחרוזת ומחזירה את הערך שלו כ- int . נשאלת

השאלה מה על הפונקציה להחזיר במקרה והמחרוזת שנתקבלה כפרמטר לא מכילה מספר חוקי לדוגמא   
"1as2 " ?מפרטיביות שאין בהן כ בשפות אי"בדExceptions בוחרים את אחד הערכים והוא נחשב 

 .כסימן לשגיאה 
 

 :  במקרה של שגיאה-1 המחזירה itoaדוגמא למימוש 
itoa x = cal x 0  

        where cal [] n = n  
                         cal (x:xs) n 

|                    isDigit x = cal xs (n*10+((fromEnum x) - (fromEnum '0')))   
                              | otherwise = -1 

 
על המשתמש בפונקציה לזכור איזה ערכים נחשבים כשגיאה . פתרון זה הוא כמובן לא נוח ויוצר בעיות

 .  וישנם גם מקרים בהם הערך אותו בחרנו לסמן שגיאה הוא הפתרון הנכון
 

 Maybe הגדרת הטיפוס 5.2
 

אנו צריכים איכשהו להבדיל בין ערכים . הפתרון לא טוב כי הפונקציה יודעת להחזיר ערך מטיפוס אחד
הפתרון הוא  לעטוף את . נכונים שפונקציה מחזירה עבור הצלחה וערך מסוים שיוחזר במקרה של כשלון

 .הערך המוחזר בטיפוס חדש
 :נגדיר את הטיפוס הבא

data Maybe a = Just a | Nothing 
 

שיוחזר )  מייצג טיפוס כלשהו a(  כלומר ערך מטיפוס כלשהו Just aהטיפוס מכיל שני סוגי ערכים  
כעת אפשר לממש פונקציה .  שיוחזר במקרה של כשלון Nothingבמקרה והפונקציה הצליחה או 

עם היא הפ, itoaנכתוב שוב את הפונקציה . Nothing – ותחזיר שגיאה כ Just a -שתחזיר ערך נכון כ
הוא לא מקרי כפי ) בהגדרת מונדה  ( M a - לMaybe aהדמיון בין . Maybe Intתחזיר ערך מטיפוס 

 .שנראה בהמשך
 

 :Maybe Int המחזירה ערך מטיפוס itoaדוגמא למימוש 
itoa' x = calculate x 0  
   where calculate [] n = Just n 
         calculate (x:xs) n 

 |             isDigit x = calculate xs (n*10+((fromEnum x) - (fromEnum '0'))) 
 |             otherwise = Nothing 

 
 



 30

 ומחזירה את הסכום String – המקבלת שלושה מספרים המוצגים כ sum3אנו רוצים לכתוב פונקציה  
המספרים שנתקבלו  אם שלושת המספרים הם חוקיים ומחזירה שגיאה אם לפחות אחד מInt –שלהם כ 

 . על מנת להבדיל בין ערך חוקי לשגיאהMaybeנשתמש בטיפוס . כפרמטרים אינו חוקי
 
 

  :sum3דוגמא למימוש 
 

sum3 a b c=  
       case itoa' a of 
           Nothing -> Nothing 

           Just x -> ( 
              case itoa' b of 

                   Nothing -> Nothing 
                   Just y -> ( 
                      case itoa' c of  

                          Nothing -> Nothing 
                          Just z -> Just (x+y+z) 
                                   ) 
                              ) 

                                                   
 

 כלומר שגיאה אז ערך Nothingאם התוצאה היא .   על המחרוזת הראשונה'itoaהפונקציה מריצה את  
 כלומר תוצאה חוקית Just xאם התוצאה היא .  ויתר הערכים לא מחושבים כללsum3זה מוחזר כתוצאת 

 אחרת sum3 אז זו תוצאת Nothingייה ושוב אם הוחזר  על המחרוזת השנ'itoaאז מנסים להריץ את 
 sum3 אז זו תוצאת Nothing על המחרוזת השלישית אם הוחזר 'itoaהערך הוא חוקי ומריצים את 

 . כלומר ערך חוקיJust Int –אחרת מוחזר סכום שלושת המספרים כ 
 יוצר צורת כתיבה הצורך לסחוב את תוצאת הפעולה האחרונה באופן מפורש לאורך כל הפונקציה

 .לא נוחה ולא בהירה,מסורבלת
 

 Maybe הגדרת המונדה 5.3
 

 :נגדיר את המונדה הבאה 
 
instance Monad Maybe where 
     
    (Just x)   >>= k  = k x 
    Nothing  >>= k = Nothing 
    return  x             = Just   x 
    fail s                   = Nothing 
 

 
 :הסבר

 כך שאם הפעולה הראשונה bindממשים את הפונקציה ,  כמופע של מונדהMaybeאנו מגדירים את 
אם הפעולה הראשונה Nothing.  אז הפעולה הבאה לא מתבצעת אלא מוחזר ישר Nothingמחזירה 
בצע במקרה זה פשוט ית( כלומר ערך נכון אז הפעולה השנייה תתבצע על הערך הזה , Just xמחזירה 

bindבין המשתנה לערך  .( הפעולהreturn תתבצע רק אם הפעולה לפניה הסתיימה ללא שגיאה  ) אחרת
 . Just x  תמיד תחזיר return xולכן )  כלל לא תתבצע return ולכן Nothingמוחזר 
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לשם הקיצור נראה רק את הוכחת , ההוכחות הן קלות. המימוש החדש מקיים כמובן את שלושת התנאים
 :תנאי הראשון ה
 

  return a >>= f     ==     f aנזכיר התנאי הוא 
 

return a >>= f  
 
<=> 
 
Just a >>= f                                                        return  הצבה לפי ההגדרה של  
 
<=> 
 
f a                                                                       >>= הצבה לפי ההגדרה של 

 
 .ואכן ההגדרה החדשה מקיימת את התנאי הראשון

 
 :sum3נשתמש בטיפוס החדש ונכתוב את הפונקציה 

 
sum3' a b c= do x <- itoa' a 

                          y <- itoa' b 
                          z <- itoa' c 
                          return (x+y+z) 

 
 .bind-אותה הפונקציה הפעם באמצעות שימוש מפורש ב

 
sum3' a b c = itoa' a >>=  \x ->  
                      itoa' b >>=  \y -> 
                      itoa' c >>=  \z -> 
                      return (x+y+z+) 

 
 .sum3קצרה ובהירה לעומת ,  הרבה יותר פשוטה לכתיבה'sum3 -רואים מיד ש 

 . נעשה באופן מפורשsum3 –הסיבה לכך היא שהמונדה מסתירה את סחיבת התוצאה האחרונה מה שב 
 היינו צריכים לוודא לפני כל חישוב שהחישוב הקודם הסתיים בהצלחה ורק sum3 –ב , במילים אחרות

 .המונדהאז ביצענו אותו ועל ידי שימוש במונדה בדיקה זו נעשית כבר בתוך 
 מתורגם לצורה do. לשם הפשטות ניקח רק את שתי הפעולות הראשונות, 'sum3נעקוב אחרי ביצוע 

 ) 2.2ראה פרק ( הבאה 
 

itoa' a >>= ( \x -> itoa' b )  
 

 מספר כלשהו aבמקרה הזה  ( Just a  אם היא הצליחה כלומר התוצאה היא. הפעולה הראשונה מתבצעת
 .  מתבצעתitoa' b לאחר מכן x למשתנה a בין הערך bind מתבצע a  = xאז לפי ההגדרה )  

 ואז לפי ההגדרה הפעולה הבאה לא מתבצעת אלא Nothingאם הפעולה הראשונה לא הצליחה אז מוחזר 
באותה דרך אם יש שגיאה לאורך הדרך אז היא מחלחלת הלאה עד לסוף .  מיידיתNothingהתוצאה היא 

 .רך הנכון של החישובהחישוב ואם לא אז מוחזר הע
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לכן מי .  והוא גם מוגדר כמופע של מונדה בצורה שהוצגהPrelude – מוגדר ב Maybeהטיפוס : הערה 
ניתן להגדיר טיפוס המבצע בדיוק אותו דבר . שינסה להגדיר אותו שוב יקבל שגיאה הנובעת מכפילויות

 .אם שם קצת שונה
למזלנו במקרים הפשוטים  .class Showמסך יש לממש את כדי שניתן יהיה להציג את הטיפוס החדש ל

 : דוגמאclass Showביותר הסקל יכולה לעשות את זה בשבילנו על ידי הגדרת הטיפוס כנגזר של 
 

data MyMayabe a = Failure   
|                                  Success a  

                                 deriving (Show) 
 

 
 

יכולנו לקרא לכל פונקציה שמחזירה ערך ,  'itoa קראנו כל פעם לאותה הפונקציה'sum3בפונקציה 
ברגע שאחת הפונקציות נכשלת הכישלון יחלחל לאורך כל .  וההתנהגות הייתה זההMaybeמטיפוס 

 .Maybe עצמה היא פונקציה כזאת שהרי היא מחזירה 'sum3. המונדה ונקבל כתוצאה סופית כישלון
 

 :תרגיל
 

 .sum6כתוב את הפונקציה 
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 State Monad - 6פרק 
 

 ].3[ רוב הדיון בפרק זה מתבסס על :הערה

  בעיית שמירת מצב בהסקל6.1
 

בדומה לקיים " מצב מערכת"מונדת המצב היא אחת המונדות הבסיסיות והיא משמשת להפשטה של 
נו רוצים לשמור מצב בשפה אימפרטיבית כאשר א). משתנים גלובלים וכדומה(בשפות אימפרטיביות 

בהסקל . אנחנו יכולים להגדיר משתנה מחוץ לפונקציה שניתן להגיע אליו מתוך הפונקציה ולעדכן אותו
נבהיר על ידי . לעומת זאת לא ניתן לעדכן משתנה ולכן עלינו להעביר אותו בין הפונקציות כפרמטר נוסף

 :דוגמא
 

 :נגדיר את העץ הבינארי הבא
 

data Tree  a = Leaf a | Branch (Tree a) (Tree a) deriving (Show) 
 

פונקציה  ,f::a -> b תריץ איזושהי פונקציה mapהפונקציה .  לעץ בינאריmapרוצים לכתוב פונקצית 
 . Tree bעל כל העלים בעץ ותחזיר עץ חדש מטיפוס , b ומחזירה ערך מטיפוס aהמקבלת ערך מטיפוס 

 
 :mapTreeיה נגדיר את הפונקצ

 
mapTree : ( a -> b) -> Tree a -> Tree b 
mapTree f (Leaf a) = Leaf (f a) 
mapTree f (Branch l r ) = Branch (mapTree f l) (mapTree f r) 
 

 :נגדיר את העץ הבא
 

myTree = Branch 
                   ( Branch 

                        ( Branch 
                             (Leaf 1) 

                             (Leaf 2)) 
                        ( Leaf 3 ))  
                   ( Branch  
                        (Leaf 4)  
                         (Leaf 5)) 

 
 .ה בשתייםפונקציה המכפילה ערך כל על, כעת ניתן להפעיל על העץ לדוגמא

 
>MapTree (\x -> x*2 ) myTree 
Branch (Branch (Branch (Leaf 2) (Leaf 4)) (Leaf 6)) (Branch (Leaf 8) (Leaf 10)) 

 
פונקציה , כל זה טוב ויפה עד שאנו רוצים לכתוב פונקציה הממספרת את העלים בעץ משמאל לימין

לדוגמא ) 2,6(,  משמאל לימין וערך העלהשתחזיר עץ חדש שבו הערכים בעלים הם מספר העלה בספירה
ערך העלה ומספר העלים ,  צריכה לקבל שני ערכיםfהפונקציה . 6ייצג את העלה השני משמאל שערכו 

 יהיה a במקרה שלנו f::a->state->(state,b) צריכה להיות מטיפוס fכלומר הפונקציה , שביקרנו בהם
 .  יהיה מספר העלים עד כהstate -ערך העלה ו 
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הבעיה היא שעלינו לשמור את מספר העלים שעברנו עד עכשיו באיזשהו מקום ולכן אנו לא יכולים 
 שפועלת על העלה צריכה להכיר איזשהו משתנה בו מאוכסן מספר העלים mapTree .f-להשתמש ב

ולאחר מכן לעדכן את אותו משתנה בשביל ) כדי לעדכן את מספר העלה הנוכחי ( שנספרו עד כה 
 למספר f - בהסקל ולכן לא נוכל להגיע מdestructive update לבצע אבל לא ניתן.  הבאההקריאה

דבר שבשפה אימפרטיבית היינו עושים בקלות על ידי שמירת , העלים עד עכשיו ולבטח לא נוכל לעדכנו
 .מספר העלים במשתנה מחוץ לפונקציה ועדכנו מתוך הפונקציה

 פורש פתרון על ידי העברת מצב באופן מ6.2
 

 הנוכחי ודואגת להעביר אותו state - גם את הf- כללית יותר המקבלת בנוסף לmapנכתוב פונקציה 
 .הלאה

 
  :mapTreeStateנגדיר את הפונקציה 

 
mapTreeState :: ( a -> state -> (state,b)) -> Tree a -> state -> (state,Tree b) 
 
mapTreeState f (Leaf a) state = 
       let (state',b) = f a state 
       in  (state',Leaf b) 
 
mapTreeState f (Branch l r) state = 
       let (state' ,l' ) = mapTreeState f l state 
            (state'',r') = mapTreeState f r state’ 
       in (state'',Branch l' r') 
 

 התחלתי Tree a, stateעץ , f::a->state->(state,b)פונקציה : הפונקציה מקבלת את הפרמטרים הבאים
במימוש אנו דואגים להעביר את .  המעודכןTree bומחזירה זוג סדור הכולל את המצב הסופי ואת העץ 

 הגענו לביצוע mapTreeStateנניח שבמהלך ביצוע .  המעודכן בין פונקציה לפונקציהstate-ה
mapTreeStateמה שקורה הוא ש, על אחד הענפים -mapTreeState קוראת לעצמה באופן רקורסיבי 

הערך שיוחזר הוא זוג סדור המכיל את המצב הנוכחי לאחר ביצוע .  הנוכחיstate -על הענף השמאלי עם ה
mapTreeStateיתבצע ,  על הענף השמאלי והתת עץ השמאלי החדשbind וכעת 'stateיכיל את ה -

stateלי ו לאחר חישוב הענף השמא-lלאחר מכן .  יכיל את הענף החדשmapTreeState קוראת לעצמה 
       - וbindלאחר חישוב הענף הימני יתבצע ,  החדשstate'באופן רקורסיבי הפעם על הענף הימני ועם 

''stateיכיל את ה -state לאחר ביצוע הרקורסיה גם על הענף הימני וגם על הענף השמאלי ו – 'r יכיל את 
 . הנוכחיstate-הערך המוחזר הוא מצב העץ הסופי וה. ימניתת העץ ה

 
 : הממספרת את העליםnumLeavesנגדיר את הפונקציה 

 
numLeaves a state = ( newState,(a,newState)) 
        where newState = state+1 

 
 : על העץ המקוריmapTreeStateכעת ניתן להריץ את 

 
>snd ( mapTreeState numLeaves myTree 0 ) 
Branch (Branch (Branch (Leaf (1,1)) (Leaf (2,2))) (Leaf (3,3))) (Branch (Leaf (4,4)) 
(Leaf (5,5))) 
 

MapTreeState מחזירה זוג סדור אשר האיבר השני הוא עץ התוצאה לכן צריך לשלוף אותו על ידי 
 . אשר מחזירה את האיבר השני בזוג סדורsndהפונקציה 
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 מסורבלת ולא בהירה ומה שאנחנו רוצים זה לפשט את הקוד כלומר לגרום mapTreeStateהפונקציה 
 . יעבור מתחת לפני השטחstate-לכך שה

 

 State Monad פתרון באמצעות 6.3
 

 : הבאtype synonym-נגדיר את ה
 

type State st a = st -> ( st , a) 
 

 כלשהו בכניסה ומחזיר זוג סדור המכיל מצב הטיפוס מקבל מצב.  חישובState st aנכנה את הטיפוס 
 . לאחר שהחישוב התבצעaוערך מטיפוס  

 
 :נגדיר את הפונקציות הבאות

 
returnST :: a -> State st a 
returnST a = \st -> ( st , a ) 

 
bindST :: State st a -> ( a-> State st b ) -> State st b 
bindST m k = \st -> let ( st' , a ) = m st 
                                      m'         = k a 
                                 in m' st' 
 

 שהוא פונקציה State st a ומחזירה ערך מטיפוס a מקבלת ערך מטיפוס returnSTהפונקציה הראשונה 
 .וגם המצבכלומר גם הערך לא שונה ) (st,aהמקבלת מצב כלשהו כערך ומחזירה את 

 הוא איזשהו חישוב המקבל מצב בכניסה mהראשון ,  מקבלת שתי פרמטריםbindStateהפונקציה 
 ומחזירה חישוב המקבל a הוא פונקציה המקבלת ערך מסוג kהשני ,  ביחד עם מצבaומחזיר ערך מסוג 

 . ביחד עם מצבbמצב ומחזיר ערך מסוג 
 s עם המצב mמה שקורה הוא שקודם מתבצע החישוב  s אם איזשהו מצב נוכחי bindState-כקוראים ל

 כלומר מוחזר חישוב חדש המקבל מצב כפרמטר k a כעת מבצעים את a וערך חדש st'ומוחזר מצב חדש 
  .st' על המצב m' ולבסוף מבצעים את החישוב החדש (st , b )ומחזיר זוג סדור 

  
 .נקציות החדשות המשתמשת בטיפוס ובפוmapTreeStateMכעת ניתן לכתוב את 

 
mapTreeStateM :: ( a -> State st b ) -> Tree a -> State st (Tree b) 

 
mapTreeStateM f (Leaf a) = 
             f a 'bindST' ( \b <- returnST (Leaf b)) 

 
mapTreeStateM f (Branch l r) = 
            mapTreeStateM f l 'bindST’ (  \l' ->  
                   mapTreeStateM f r 'bindST' (\r' ->  
                       returnST (Branch l' r'))) 
 
 

  עובר מתחת לפני השטח מבלי state- הreturnST - וbindST והפונקציות  Stateבעזרת הטיפוס 
 . ולשנות אותוstate-בהמשך נראה איך ניתן לגשת ל. שנצטרך לכתוב את זה במפורש
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 במונדה ואכן הטיפוס retrun- ו=<< הן מתאימות ל returnST- וbindSTלא סתם קראנו לפונקציות 
 .החדש מקיים את שלושת התנאים

 
 :f >>= (\x -> g x >>= h) == ( f >>= g ) >>= hנוכיח את התנאי השלישי    

 
 

f ‘bindState’ ( \x -> g x ‘bindState’ h ) 
 
<=>                 
 
\st -> let ( st' , a ) = f st                                                        bindState     לפי הגדרת   
         in  ( x\ -> g x ‘bindState’ h ) a st’ 
 
<=>  
  
\st -> let ( s' , a ) = f st                                                                    x במקום a הצבת  
           in ( g a 'bindState' h ) st' 
 
<=>  
 
\st -> let ( st' , a ) = f st                                     
         in   (\st -> let ( st'', b ) = g a                                                     לפי הגדרת=>>  
                          in h b st'' ) st'                                                        

 
=>< 

 
\st -> let (st' , a ) = f st                                                                                    הצבה 
             (st'' , b) = g a st' 
              (st''', c ) = h b st'' 
          in ( st''',c ) 

 
<=> 

 
\st -> let (st' , a ) = f st                                                       (st''', c ) = h b st''  הצבת                                         
              (st'' , b) = g a st' 
          in h b st'' 

 
<=> 

 
\st -> let (st'', b ) = ( \st -> let ( st' , a ) = f st 
                                          in g a st' ) st   
          in h b st'' 
 
<=>  
 
\st -> let ( st'', b ) = ( f  ‘bindState’ g ) st                                binsState ת לפי הגדר  
         in  h b st''              
 
<=> 
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 ( f  ‘bindState’ g ) ‘bindState’ h                                              binsState לפי הגדרת 
 

 .והכלל מתקיים
 

 ).מוכיחים באותה דרך ( ההוכחות הן פשוטות ולשם הקיצור נדלג על הוכחת שאר התנאים 
 class Monad כמופע של State st aנרצה להגדיר את .  הוא מונדהStateהטיפוס התנאים מתקיימים ו

 .do - ובמבנה return<<,=על מנת שנוכל להשתמש באופרטורים 
 

 ולכן נצטרך להגדיר את הטיפוס type synonym כלשהו classהסקל אינה מאפשרת להגדיר כמופע של 
State כ – newtype כי נצטרך להוסיף קונסטרקטור להגדרה דבר שקצת מקשה על הבהירות. 

 
 :class Monad כמופע של State st aהגדרת הטיפוס 

 
newtype State st a = State ( st -> ( st , a ) ) 
 
instance Monad (State s) where 
     return a = State ( \s -> ( s,a) ) 
     State m >>= k  = State m' 
          where m' st  = 
                   let ( st' , a ) = m st 
                        State m'' = k a 
                   in  m'' st' 
 
 

 : בעזרת המונדה החדשהmapTreeMנכתוב את 
 

mapTreeM f (Leaf a) = do 
    b <- f a 
    return (Leaf b) 
 
mapTreeM f (Branch l r) = do 
    l' <- mapTreeM f l 
    r' <- mapTreeM f r 
    return (Branch l' r') 
 

הקוד כל כך נקי שלא .  מוסתר בתוך המונדהstate -הקוד נראה הרבה יותר נקי ומובן בזכות העובדה שה
 .איך ניגשים אליו ואיך משנים אותו, state-ברור  בכלל איפה ה

 
 . ההתחלתיstate-מקבלים את ה ולאחר מכן איך state-קודם נראה איך משנים את ה

 : בצורה הבאהstate- לput- וgetמגדירים פעולות 
 

getState :: State s s 
getState = State ( \s -> (s,s) ) 
 
putState :: s -> State s () 
putState new = State ( \_-> (new,() ) ) 
 

getState הוא חישוב המקבל state וגם כ בכניסה ומוציא אותו גם כערך-stateהבא כך שאם נכתוב  
x <- getState אז xמה שקורה כשהחישוב .  יכיל את המצב הנוכחיgetStateמתבצע הוא שה -state לא 

שים לב כי . state- גם היא שווה לערכו של הgetStateמשתנה ועובר לחישוב הבא ותוצאת החישוב 
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getState היא פעולה מונדית של State Monad,את ערך ה ניתן לשלוף -state ולעדכנו כל עוד אנו 
 רק בתוך קוד מונדי IO בדומה לכך שניתן לבצע פעולות State Monadנמצאים בתוך הקוד המונדי של 

 .IO Monadשל 
putStateביחד עם ) מתעלם מהמצב הקודם ( מחזיר אותו כמצב הנוכחי ,  הוא חישוב המקבל מצב חדש

 ( ). יקושר לערך x אז x <- putState5צע הערך הריק כערך המוחזר כלומר אם נב
 בתוך המונדה ומחזיר את side effect זהו מעין חישוב המבצע IO- ממנודת הputCharבדומה לפעולת 

 ( ).הערך הריק 
 

  :numberLeavesנכתוב את הפונקציה 
 

numberLeaves :: Tree a -> State Int ( Tree ( a , Int) ) 
 
numberLeaves t = mapTreeM number t 
        where number n = do 
                   currentState <- getState 
                   putState ( currentState + 1 ) 
                   return ( n , currentState ) 
 

אז  numberLeavesאם נסתכל בטיפוס של  ,numberLeavesאנו צריכים פונקציה שתבצע את 
בהגדרה פונקציה (  שהוא חישוב כלשהו Stateהפונקציה מקבלת עץ כפרמטר ומחזירה ערך מטיפוס 

 numberLeavesכלומר , ) סופי וערך state כלשהו כפרמטר ומחזירה זוג סדור הכולל stהמקבלת 
 . האחרוןstate- כפרמטר ומחזירה זוג סדור המכיל את העץ החדש והstateמחזירה פונקציה המקבלת 

זה מזכיר מאד את מונדת . אנו צריכים להגדיר פונקציה שתריץ את החישוב הזה ותחזיר לנו את התשובה
 שגם היא יוצרת סדרה של חישובים אותם מריצה פונקציה הנוצרת על ידי הקומפיילר כשמצב IO-ה

 ".עולם"-הכניסה הוא ה
 

 : הבאה שתפקידה להריץ חישוב כלשהוrunStateMנגדיר את הפונקציה 
 

runStateMonad :: State s a -> s -> a 
runStateMonad (State f) s = snd ( f s ) 
 

 : על העץnumberLeavesכעת ניתן להריץ את החישוב 
 

 
>runStateM (numberLeaves myTree) 1    
   Branch (Branch (Branch (Leaf (1,1)) (Leaf (2,2))) (Leaf (3,3))) (Branch (Leaf      
(4,4)) (Leaf (5,5))) 
 

 מאפשרת לנו להעביר מצב כלשהו מתחת לפני השטח כאשר אנו יכולים לגשת State Monad, לסיכום
 . מה שיוצר קוד הדומה לקוד אימפרטיבי,  ולשנות אותוstateלאותו 

  Control.Monad.State מחדש כי היא כבר מוגדרת במודול State Monadאין צורך להגדיר את 
 prelude-המודול כלול בספרייה הסטנדרטית של הסקל אך אינו כלול בספריית ה( אחרים בשמות קצת 

 .import ) וצריך לייבא אותו במפורש על ידי 
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 . לכתוב קוד הדומה לקוד אימפרטיביState Monadנסיים בדוגמא המראה כיצד ניתן באמצעות 

וף גדול ביותר של שני מספרים חיוביים נכתוב גרסה לאלגוריתם של אוקלידיס למציאת גורם משת
 .ושלמים

 
 :האלגוריתם

 
while x != y do 
       if x < y 
           then y := y – x 
           else  x: = x -  y 
return x        
 

 :State Monadכתיבת האלגוריתם בעזרת 
 

 
gcdST = do (x,y) <- getState 
                    if x == y 
                        then return x 
                        else if x < y 
                               then do putState (x,y-x) 
                                            gcdST 
                               else do putState (x-y,y) 

                                           gcdST 
 :דוגמא להרצה

 
Main> runStateMonad gcdST (12,36) 
12 
Main> runStateMonad gcdST (8,36) 
4 
Main> runStateMonad gcdST (24,60) 
12 

 
 y- וx ההתחלתי הוא ערכם של state- והy- וx הוא זוג סדור המכיל את ערכם הנוכחי של state-ה

 . כלומר המספרים שאת המחלק המשותף הגבוהה ביותר שלהם אנו מחפשיםבתחילת ההרצה 
 

 .יותר קצרה ויותר בהירה, במקרה זה הגרסה הפונקציונלית יותר קלה לכתיבה
 
gcd' x y    
 |      x == y = x 
 |      x > y = gcd' (x-y) y 

   |   otherwise = gcd' x (y-x) 
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 פרק 7 - רשימות
 

 מתבססים על מונדות וגם הרשימה מצטרפת Maybe- וIO מבני היסוד של הסקל כמו כפי שראינו כמה
 .לחבורה זו

 
 :רשימה היא מונדה המוגדרת בצורה הבאה 

 
instance Monad [] where 
   
    m >>= k     = concat (map k m) 
    return x    = [x] 
    fail s      = [] 

 
 

 :לדוגמא ) list comprehensions( ת מחולל הרשימות כשאנחנו מגדירים רשימה באמצעו
 

[ (a,b) | a <- [1,2,3] , b <- [4,5,6] ] 
 

 : והביטוי מתורגם לצורה הבאהsynatx sugarזהו רק 
 

do a <- [1,2,3] 
     b <- [4,5,6] 
     return (a,b) 
 

 :נקבל את הביטוי <<  =-אם נתרגם את הביטוי לביטוי המשתמש ב 
 

[1,2,3] >>= (\a -> [4,5,6] >>= (\b -> return (a,b))) 
 

בדוגמא ערכה  ( m על הרשימה הראשונה mapמה שקורה הוא שמתבצע << , =נסתכל בהגדרה של 
כלומר שאר הביטוי מבוצע על כל איבר ברשימה הראשונה , שהפונקציה היא שאר הביטוי ) [1,2,3]

 .ם רשימה על התוצאה כך שאנו מקבליconcatולבסוף מתבצע 
 .return (a,b) עם הפונקציה שהיא המשך הביטוי במקרה שלנו רק mapגם על הרשימה השנייה מתבצע 

 יבצע a <- [1,2,3]מבצע את כל הפקודות הבאות אחריו על כל אחד מהאיברים שלו כך > -לסיכום כל 
בצע שלוש פעמים  תתb <-[4,5,6] ו 3 ולבסוף עבור 2 לאחר מכן עבור 1את שאר הפקודות פעם עבור 

 .6 לבסוף עבור 5 לאחר מכן עבור 4והיא עצמה תבצע את שאר הפקודות אחריה פעם עבור 
 :כך לבסוף נקבל את רשימת התוצאה 

 
[(1,4),(1,5),(1,6),(2,4),(2,5),(2,6),(3,4),(3,5),(3,6)] 
 

 :במחולל הרשימות יש אפשרות להוסיף תנאים לדוגמא
 

[ (a,b) | a <- [1,2,3] , b <- [4,5,6] , a > 2 , b > 5 ] 
 

 : כך שנקבל את התוצאה5- גדול מb- ו2- יהיה גדול מa-אנו דורשים בנוסף ש
 

[ (3,6) ] 
 
אפשרות זאת מתבצעת על ידי הקומפיילר שיודע לתרגם את התנאים האלה לצורה כזאת שאם תנאי נכשל 

 .מוחזרת אחורה רשימה ריקה ואם לא מתבצע השלב הבא
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 : המוגדר בצורה הבאהMonadPlusם מופע של רשימה היא ג
 
instance  MonadPlus []  where 
    mzero =  [] 
    mplus = (++) 
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  באמצעות מונדה)parsing( פרסינג – 8פרק 
 

פרסר מסוג ] ). 1[ראה  ( recursive descentבדרך כלל פרסרים הנכתבים בצורה ידנית הם מסוג 
recursive descentלבצע פרסינג בשיטת  מנסה Top-Down כאשר הוא מנסה לבנות את עץ הדקדוק 

 Aהפרסר ינסה קודם להחליף את . A -> B | Cנניח ודקדוק מסוים כולל את הכלל הבא  . מלמעלה למטה
 נכשל אז הוא יחזיר אחורה שהוא נכשל Cאם גם , C - בA להחליף את אם הוא נכשל אז הוא ינסה, B -ב

שיטה זאת .  כך הלאה עד להצלחה או כישלון. תנסה את האופציה הבאה שלהA-לוהפונקציה שקראה 
 ). שפועל קצת אחרת predictive recursive descent parserישנו גם (   backtrackingנקראת 

מצב הפרסר יכול לכלול . אנו כל הזמן צריכים לשמור את מצב הפרסר כשאנו מבצעים פרסינג על טקסט
 .העץ תחבירי שנבנה עד כה ועוד, מספר השורה ומספר העמודה, שעד אליה הגענואת הנקודה בטקסט 

בכל  אנו צריכים לשמור את המצב הנוכחי backtracking עם recursive descent parserכשאנו בונים 
 ).במקרה של כישלון ( על מנת שנוכל לחזור אחורה קריאה 

ט את הבעייה כך שמצב הפרסר הנוכחי נשמר בתוך בפרק זה נראה איך ניתן באמצעות הגדרת מונדה לפש
כמו כן נראה איך ניתן לבנות פרסר באמצעות . המונדה ואפשר לחזור אחורה או להתקדם קדימה בקלות

המונדה תחביא את .  קטנות יותרIOמפעולות  IOלבניית פעולת פעולות פרסינג פרמיטיביות בדומה 
 .לריות בבניית הפרסרתאפשר לנו מודבנוסף הטיפול במצב הנוכחי ו

 Monad Parser הגדרת 8.1
 

 :נתחיל בהגדרת הטיפוס הבא
data Either a b = Left a | Right b 

 
הטיפוס הוא .  משמש אותנו במצב שבו פונקציה יכולה להחזיר ערך משני טיפוסים שוניםEitherהטיפוס 
הטיפוס .  Rightמוש בקונסטרקטור על ידי השיb או מסוג Left על ידי השימוש בקונסטרקטור aאו מסוג 
Eitherמוגדר כבר בספריית ה -preludeולכן אין צורך להגדיר אותו . 

 
נגדיר את . מונדת פרסר דומה מאד למונדת מצב כאשר המצב שעובר הוא המחרוזת שטרם נקראה ועובדה

 : בצורה הבאהParserהטיפוס 
 

newtype Parser a = Parser ( String -> Either String (String,a) ) 
 

 כאשר המצב המתקבל כקלט הוא המחרוזת שטרם נקראה Stateההגדרה דומה מאד להגדרת הטיפוס 
 כאשר (String,a) מה שיציין שגיאה או זוג סדור Left Stringוהמצב המועבר הלאה הוא מחרוזת 

וס כלשהו למשל האיבר הראשון בזוג הוא מחרוזת המכילה את הקטע שטרם נקרא והאיבר השני הוא טיפ
 . עץ תחבירי
 : בצורה הבאהMonad כמופע של Parserנגדיר את 

 
instance Monad Parser where 
 return a = Parser (\xl -> Right (xl,a )) 
 fail s     = Parser (\xl -> Left s) 
 Parser m >>= k = Parser run 
  where run xl=  
                        case m xl of 
      Left s -> Left s 
                                    Right (xl',a ) ->  
    let Parser n = k a 
    in n xl' 
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העיקרון פה דומה למונדת מצב כאשר במונדת פרסר המצב המועבר הוא לא טיפוס כללי כמו במונדת מצב 
במונדת מצב מתבצע . ן שונה ממונדת מצבמוגדר באופ<< =כמו כן האופרטור , אלא טיפוס ספציפי

החישוב הראשון ולאחריו מתבצע החישוב השני לא משנה מהי תוצאת החישוב הראשון ואילו במונדת 
 פרסר החישוב הבא יתבצע אך ורק אם החישוב הראשון הצליח כלומר הטיפוס שהוחזר הוא

 Right (String,a) .זר מהחישוב הראשון הוא במקרה והחישוב לא הצליח כלומר הטיפוס שהוחLeft s 
 .אז זוהי תוצאת החישוב כולו

 הוא Parserכמו במונדת מצב אנו צריכים להגדיר פונקציה שתבצע את החישוב שהרי ביטוי מטיפוס 
 .בסופו של דבר פונקציה המקבלת מחרוזת ומחזירה מחרוזת או זוג סדור

 :נגדיר את הפונקציה הבאה
 

runParser :: Parser a -> [Char] -> Either String (String,a) 
runParser (Parser p) s = p s 
 

כדי שהחישוב יצליח אנחנו צריכים לקרא את . Helloנתחיל בבניית פרסר פשוט היודע לקרא את המילה 
אנחנו צריכים להגדיר פעולת פרסינג .  וכך הלאהlלאחר מכן את האות , eלאחר מכן את האות ,Hהאות 

אם האות הבאה בקלט זהה לאות המסוימת אז פעולת הפרסינג תמשיך כלומר הערך , תעבור אות מסוימ
 ואם האות הבאה בקלט שונה מהאות המבוקשת אז תוחזר שגיאה כלומר ערך Rightשיוחזר הוא מטיפוס 

 .Leftמטיפוס 
ת בכדי לא להגדיר פעולה כזאת עבור כל אות בקלט נגדיר פונקציה המקבלת אות מסוימת ומחזירה א

 .פעולת הפרסר עבורה
 
 

parseChar :: Char -> Parser Char 
parseChar c = Parser parseChar' where 
      parseChar' [] = Left  ("expecting " ++ show c ++ " got EOF” ) 

      parseChar' (x:xs) 
 |         x == c = Right (xs,c) 

         | otherwise = Left ("expecting " ++ show c ++ " got " ++ show x )   
 

 
 :helloParserכעת נגדיר את 

 
helloParser :: Parser String 
helloParser = do 
   parseChar 'h' 
   parseChar 'e' 
   parseChar 'l' 
   parseChar 'l' 
   parseChar 'o' 
   return "Hello" 
 

כל פעולת פרסינג מקבלת את , נעשית מתחת לפני השטח) המצב הנוכחי(סחיבת המחרוזת שטרם נקראה 
, וכמו כן אין צורך לבדוק אם פעולת פרסינג הצליחה או נכשלה, המחרוזת שטרם נקראה מהפעולה לפניה

 .גם זה נעשה מתחת לפני השטח ועלינו לבדוק רק את התוצאה הסופית
 .אפשר לראות איך הקוד נראה נקי

 
 :runParser בעזרת helloParserנריץ את 

 
Main> runParser helloParser "hello world" 
Right (" world","Hello") 
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Main> runParser helloParser "sello world" 
Left "Expceted 'h' but got 's'" 
Main> runParser helloParser "helo world" 
Left "Expceted 'l' but got 'o'" 
 

 . ר המקבלת פונקציה בוליאנית במקום אות בודדתאפשר להגדיר פונקציה כללית יות
 

matchChar :: (Char -> Bool) -> Parser Char 
matchChar p = Parser matchChar'  
    where matchChar' [] = Left ("expecting char, got EOF") 
               matchChar' (x:xs) 
                    | p x                = Right (xs,x) 
                    | otherwise     = Left ("got unexpected char -> " ++ show x ) 
 
    

הפונקציה מחזירה פעולת פרסינג המצליחה רק אם האות הבאה בקלט עומדת בתנאי כלומר הפונקציה 
 . עבורהTrueהבוליאנית מחזירה 

 
. יך לקרוא לפחות ספרה אחת מהקלט כדי שהוא יצליחהפרסר צר. רוצים הגדיר פרסר הקורא מספר שלם

אם התו הראשון הוא לא סיפרה אז תוחזר שגיאה ואם התו הראשון בקלט הוא סיפרה אז הפרסר צריך 
ברגע שהתו הבא הוא לא סיפרה הפרסר צריך להחזיר . להמשיך לקרוא תווים מהקלט כל עוד הם סיפרה

 . את המספר שנקרא
הבעיה . רסר באמצעות הפעולות הפרימיטיביות שהוגדרו עד כה ניתקל בבעיהאם ננסה להגדיר את הפ

היא שברגע שפעולת פרסינג נכשלה הכל נכשל לפי ההגדרה ובמקרה שלנו תמיד הפעולה האחרונה 
ברגע שהפעולה תיכשל כל מה שנכתוב בהמשך לא יתבצע ממילא , )התו הבא אינו סיפרה ( תיכשל 

א יכולים לבדוק בקוד הפרסר אם הפעולה האחרונה נכשלה כי אם היא כלומר אנו ל, ותוחזר שגיאה
 . נכשלה הבדיקה עצמה לא תתבצע

 
wrongGetIntParser = do 
                             x <- matchChar isDigit 
                             xs <- getRestOfTheNum 
                             case xs of 
                                  Left s -> return x 
                             …… 
                             …… 
 

אם קריאת שאר הספרות נכשלה . הפרסר בדוגמא אמור לקרא לפחות סיפרה אחת  מהקלט ואז את השאר
 אם הפעולה נכשלה ואם כן case משפט אז כנראה המספר כולל סיפרה אחת בלבד ולכן נבדוק באמצעות

 .תוכנית זאת כמובן לא תעבוד. סיפרה הראשונה שנקראה-אז נחזיר רק את ה
 אז הפעולה הראשונה תצליח כי התו הראשון הוא סיפרה אבל הפעולה השניה   ”2asd“נניח שהקלט הוא 

 לא יתבצע caseפט  התוצאה כולה תהיה שגיאה ומשParser ולפי הגדרת aתיכשל כי התו הבא הוא 
 .בכלל

  MonadPlus Parser הגדרת 8.2
 

נגדיר את . המסקנה היא שאנו צריכים אופרטור שיאפשר לנו אלטרנטיבה במקרה ופעולת פרסינג נכשלה
Parser כמופע של MonadPlusבצורה הבאה : 

 
instance MonadPlus Parser where 
     mzero = Parser (\xl -> Left "mzero" ) 
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     Parser p `mplus` Parser q = Parser run 
         where run xl =  
             case p xl of 
                  Right a -> Right a 
                  Left s  -> case q xl of 

                                     Right a -> Right a 
                            Left  _ -> Left s 

 
 

 Right החזיר ערך מטיפוס mאם ביצוע .  יתבצעm מה שיקרה הוא שקודם m `mplus` kעבור הביטוי 
 נכשל אז מנסים לבצע mאם ביצוע .  לא יתבצע כללk-אז הפעולה הצליחה הערך שהוחזר יועבר הלאה ו

 .החישוב נכשל ומוחזרת שגיאה נכשל אז כל k הצליח אז ערך החזרה שלו מועבר הלאה ואם kאם . kאת 
 היודע לקרא ספרה אחת getIntParserנגדיר את הפרסר .   בקלותgetIntParserכעת אפשר לכתוב את 

 .או יותר מהקלט ומחזיר אותם כמחרוזת ברגע שהתו הבא בקלט הוא לא סיפרה
 

getIntParser :: Parser [Char] 
getIntParser = do 
      x  <-  matchChar isDigit 

      xs <- getIntParser `mplus` return [] 
      return (x:xs) 

 
 

 :דוגמא להרצה
Main> runParser getIntParser "1saa" 
Right ("saa","1") 
Main> runParser getIntParser "13123saa" 
Right ("saa","13123") 
 

ות ספרה אחת אז השורה הבאה אם יש לפח. אם אין לפחות ספרה אחת בקלט אז כל החישוב ייכשל
הצליחה אז getDigitsParser -אם הקריאה הרקורסיבית ל. כלומר הקריאה הרקורסיבית תחושב, תתבצע

אם .  ותוחזר המחרוזת המכילה רק ספרות return- לא יבוצע ונדלג ישר לmplus-החישוב הבא ב
 תמיד יצליח ולכן [] return. ענכשלה אז החישוב הבא יתבצgetDigitsParser -הקריאה הרקורסיבית ל

xs ושוב יתבצע ה[]  יקושר לערך-return, כלומר תוחזר מחרוזת המכילה ספרה אחת. 
כדי להפוך את המחרוזת , Int מחזיר מחרוזת המכילה מספר שלם ולא ערך מטיפוס getIntParserהפרסר 

 .'getDigitsParser נכתוב את הפרסר Intלערך מטיפוס 
 
getIntParser' :: Parser Int 
getIntParser' = do 
      x <- getIntParser 
      return (read x) 

 
 :דוגמא להרצה

 
Main> runParser getIntParser' "1saa" 
Right ("saa",1) 
Main> runParser getIntParser' "1398saa" 
Right ("saa",1398) 
Main> runParser getIntParser' "e1398saa" 
Left "got unexpected char -> 'e'" 
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 : ינסה לחשב את הפרסר הבא רק אם הראשון נכשל לדוגמאmplusיש לשים לב כי האופרטור 
 

mplusExample=  
    mplus (parseChar '1' >> return "1") (parseChar '1' >> parseChar '2' >> return  "12") 
 

 .במקרה זה החישוב השני לעולם לא יתבצע
 :צהדוגמא להר

 
Main> runParser mplusExample "1a" 
Right ("a","1 )"  
Main> runParser mplusExample "12a" 
Right ("2a","1") 
 
 
 

. read- ההצהרה על טיפוס הפונקציה היא חובה מפני שמשתמשים ב'getIntParserבמקרה של : הערה
-האם ל, Int-המרה האם לאם לא נצהיר על הטיפוס אז אין אפשרות להסיק לאיזה טיפוס תתבצע ה

Doubleאפשרות אחרת היא לציין במפורש לאיזה טיפוס תתבצע המרה לדוגמא .  או אולי טיפוס אחר
read x::Int. 

 
 :בניית פרסר המקבל כקלט פרסר ומנסה להריץ אותו כל עוד הוא מצליח

 
many :: Parser a -> Parser [a] 
many (Parser p) = Parser many' 
     where many' xl = 
            case p xl of 
                     Right (xl',a) -> 
                           let Right (xl'',rest) = many' xl' 
                           in  Right (xl'',a:rest) 
                     Left s          -> Right (xl,[]) 

 
 על p ומחזיר פרסר שכשהוא מחושב אז הוא מנסה לחשב את פרסר pמקבל פרסר  manyהאופרטור 

אם החישוב נכשל אז הערך המוחזר הוא הצלחה כאשר הקלט שטרם נקרא מוחזר כמו שהוא . xlהקלט 
 עוד פעם על ידי קריאה pאם החישוב הצליח אז מנסים לחשב את .  והתוצאה היא רשימה ריקהxlכלומר 

 . עד שהחישוב נכשל ולבסוף מחזירים את המחרוזת שנקראה לאורך החישוב'many-רקורסיבית ל
 .many- הפעם על ידי שימוש בgetIntParserנכתוב את 

 
getIntParser'' :: Parser Int 
getIntParser'' = do 
    x <- matchChar isDigit 
    xs <- many (matchChar isDigit ) 
    return (read (x:xs)) 
 

שורה ועמודה כך שבמקרה של ,  כלל כשמבצעים פרסינג אז שומרים את המיקום הנוכחי של הפרסרבדרך
 .שגיאה אפשר לתת הודעות שגיאה יותר מפורטות הכוללות את מיקום השגיאה

נרחיב את הגדרת מונדת הפרסר כך שבנוסף למחרוזת שטרם נקראה יועבר גם מספר שלם שיכיל את 
 .מספר השורה הנוכחית

 
newtype Parser a = Parser ( Int -> String -> Either String (Int,String,a))  
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instance Monad Parser where 
   return a = Parser (\n xl -> Right (n,xl,a))  
   fail   s = Parser (\n xl -> Left ( "line " ++ show s ++ ": " ++ s))  
   Parser m >>= k = Parser run' where  
         run' n xl = case m n xl of 
            Right (n',xl',a) -> let Parser p = k a 
                                        in  p n' xl' 
            Left s -> Left s 
 
runParser (Parser p) s = p 1 s 

 
לינו לכתוב את הפעולות הפרימיטביות ע. כעת בנוסף למחורזת שטרם נקראה מועבר גם מספר שלם

מספר השורה ,  מספר השורה יעודכן ובמקרה של הודעת שגיאה'n\'מחדש כך שבמקרה והן ייתקלו בתו 
 .יופיע

 : בהתאםmacthCharנגדיר את 
 

val :: Char -> Int 
val '\n'   = 1 
val _      = 0 

 
parseChar c = Parser parseChar' where 
   parseChar' n [] = Left ("expecting char, got EOF") 
   parseChar' n (x:xs) 

|           c == x = Right (n + val x,xs,x) 
 |          otherwise = Left ("line " ++ show n ++ ": expecting " ++ show c ++", got " ++        

show x ) 
 

ובמקרה , )x  n+val( מעודכן בנוסף ליתר הפרמטרים במקרה והחישוב הצליח נחזיר את מספר השורה ה
 . והחישוב נכשל נחזיר הודעת שגיאה מפורטת

הפרסר מקבל מחרוזת ומנסה . כדי להדגים את ההגדרה החדשה נגדיר קודם פרסר היודע לקרא מחרוזת
 .לקרוא את המחרוזת מהקלט

 
parseString :: [Char] -> Parser [Char] 
parseString [] = do return[]  
parseString (x:xs) = do 
    l1 <- parseChar x 
    lr <- parseString xs 
    return (x:xs) 
 

 :דוגמאות הרצה
 

Main> runParser (parseString "line1\nline2\nline3") "line1\nline2\nline3" 
Right (3,"","line1\nline2\nline3”) 
Main> runParser (parseString "line1\nline2\nline3") "line1\nline42\nline3" 
Left "line 2: expecting '2', got '4'"              
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  דוגמא לבניית פרסר מביטוי רגולרי לפרסר8.3
 

נסיים בדוגמא לפרסר המקבל ביטוי רגולרי כקלט ומחזיר פרסר חדש היודע לבצע פרסינג למחרוזות 
נקבל פרסר שיצליח לבצע פרסינג על , *abאם נכניס כקלט את הביטוי . המקיימות את הביטוי הרגולרי

 .*abכל מחרוזת הניתנת לבנייה מהביטוי 
 a,ab,abbbbb,abbbbbbbbb  :לדוגמא המחרוזות

 ( + ).  -ו( * ) התו רווח ואת האופרטורים , מספרים,  הביטוי הרגולרי יכיל רק אותיות,לשם הפשטות
  ). +(טור קודם לאופר( * ) האופרטור 

הפרסר , (a* + ab)עבור הביטוי , הפרסר הנוצר מהביטוי הרגולרי יחזיר רק את ההצלחה הראשונה שלו
 .שיוחזר יצליח לכל קלט ויחזיר את המחרוזת הריקה

 
 :שלב ראשון

 
 .נבנה פעולות פרסינג פרימיטיביות בהן נשתמש על מנת לבצע פרסינג לביטוי הרגולרי

 
 

lookAhead = Parser lookAhead' where 
    lookAhead' [] = Right ([],'!') 
    lookAhead' (x:xs) = Right ((x:xs),x) 
 

 ) Left( מצב מחרוזת הקלט ,  מחזיר את האות הבאה בקלט מבלי להוציא אותהlookAheadהפרסר 
חוקי בביטוי שאינו תו ' !'לשם הפשטות במקרה והגענו לסוף הקלט יוחזר התו . יישאר בדיוק אותו דבר

ובהתאם לתו נבחר את הפעולה הבאה , נשתמש בפעולה זאת על מנת לבחון את התו הבא בקלט. הרגולרי
 .שהפרסר יבצע

 
 

parseChar c = Parser parseChar' where 
  parseChar' [] = Left "(parse Char ) Got unexpected eof" 
  parseChar' (x:xs) 
     | x == c = Right (xs,x) 
     | otherwise = Left ("expected " ++ show c ++ "got " ++ show x) 

 
נשתמש בפעולה זאת .  מתחילת הפרק המובאת כאן רק לנוחיות הקורא parseCharזוהי הפעולה 

 ).אופרטורים או סוגריים ( כשנרצה לקרא תו ספציפי מהקלט 
 

parseLetter = Parser parseLetter' where   
   parseLetter' [] = Left "unexpected eof"   
   parseLetter' (x:xs) 
     | isDigit x || isAlpha x || x == ' ' = Right (xs,x) 
     | otherwise = Left ("expected alpha,digit or space but got " ++ show x) 
 

.   או התו רווח וייכשל לכל תו אחרמספר,  יחזיר את התו הנוכחי בקלט אם הוא אותparseLetterהפרסר 
 ).לא אופרטורים או סוגריים ( נשתמש בפעולה זאת בכדי לקרא תו כלשהו מהביטוי הרגולרי 
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 :שלב שני
 

 .נבנה פעולות פרימיטיביות בעזרתן נבנה את הפרסר שיוחזר כתוצאה
 
getLetterParser c =  (parseChar c >>= \x -> return [x]) 
 

מחרוזת תווים (   מלבד הטיפוס אותו היא מחזירה parseChar זהה לפעולה getLetterParserהפעולה 
הסיבה לכך היא שלפעמים הביטוי הרגולרי יכיל מחרוזת תווים ולפעמים תווים בודדים לכן ). ולא תו 

 ). תו בודד יוחזר כמחרוזת המכילה תו אחד ( ניקח את הטיפוס הכללי יותר שהוא מחרוזת 
 
many (Parser p) = Parser many' where 
     many' xl = 
           case p xl of  
               Left s -> Right (xl,[]) 
               Right (xl' , a ) -> 
                    let Right (xl'',rest) = many' xl' 
                    in  Right (xl'', a ++ rest) 
 

אנו נשתמש בפעולה זאת .  היא אותה פעולה מאמצע הפרק המובאת כאן לנוחיות הקוראmanyה הפעול
 ( * ).על מנת ליישם את האופרטור 

 
 מקבל שתי mplusכזכור האופרטור , (+)  על מנת ליישם את האופרטור mplusנשתמש באופרטור 

מריצים את קודם : הבאה להריץ אותן בצורה מנסיםכשמריצים את הפרסר . פעולות פרסינג כקלט
 אם הפעולה הראשונה נכשלה אז . אם הפעולה הצליחה אז זוהי תוצאת הביטוי כולו, הפעולה הראשונה

הצליחה או נכשלה ( מנסים להריץ את הפעולה השנייה ותוצאת הפעולה השנייה היא תוצאת הביטוי כולו 
.( 
 
 
 

 :שלב שלישי
 

ונכתוב אותו על פי הדקדוק ] ) 1[ראה  (  recursive descentהפרסר שנכתוב יהיה מסוג , בניית הפרסר
 :הבא לביטוי רגולרי 

 
EXP -> TERM | TERM + EXP 
TERM -> FACT | FACTTERM 
FACT -> (EXP) | CHAR | (EXP )* | CHAR* 
CHAR -> [a-zA-Z0-9] | ‘ ‘ 
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 :קוד הפרסר
 

expression = do p <- term 
                          x <- lookAhead  
                          if x == '+' 
                              then do parseChar '+' 
                                           p2 <- expression 
                                           return (p `mplus` p2) 
                          else return p 
 
term = do p <- factor 
                x <- lookAhead  
                if x == '(' || isAlpha x || isDigit x || x == ' ' ) 
                    then do p2 <- term 
                                 return ( p >>= \x -> p2 >>= \y -> return ( x ++ y) ) 
                    else do return p 
 
factor = do p <- factor' 
                  x <- lookAhead  
                  if x == '*' 
                      then do parseChar '*' 
                                   return (many p) 
                      else return p 
 
factor'= do  x <- lookAhead 
                   if x == '(' 
                         then do parseChar '(' 
                                      p <- expression  
                                      parseChar ')' 
                                      return p 
                         else do x <- parseLetter 
                                     return (getLetterParser x) 

 
 ).2.2פרק ] 1[ ראה recursive descent parserלעקרונות בניית ( הקוד נגזר ישירות מהדקדוק 

 
 

. התוכנית מקבלת כקלט שם של קובץ וביטוי רגולרי. בפרסרלסיכום נראה תוכנית שלמה המשתמשת 
אם אין מחרוזת . התוכנית תדפיס את המחרוזת הראשונה בקובץ הקלט שמקיימת את הביטוי הרגולרי

 .המקיימת את הביטוי הרגולרי אז תודפס הודעה מתאימה
 

main = do  
   putStr "enter the file name: " 
   fileName <- getLine 
   str <- readFile fileName 
   loop str 
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loop str = do 
   putStr "enter the regular experssion or !quit to end:" 
   reg <- getLine 
   if ( reg == "!quit" ) 
        then do putStr "bye" 
        else if ( checkRegChars reg == False ) 
               then do putStr "illegal expression, expression includes illegal characters\n" 
                           loop str 
               else do par <- createParser reg 
                       case par of 
                          Right (xl,p) -> do searchStr str p 
                                                       loop str 
                          Left s -> do putStr ("illegal regular expression ->" ++ s ++ " \n") 
                                              loop str 
         
 
createParser str = return (runParser expression str) 
 
searchStr [] par = do putStr "no string match found\n" 
searchStr (x:xs) par = do  
    case runParser par (x:xs) of 
         Right (xl,xr) -> putStr ("found the string -> " ++ xr ++ "\n") 
         Left s -> do searchStr xs par       
          
 
checkRegChars [] = True   
checkRegChars (x:xs) 
   | isDigit x = True && checkRegChars xs 
   | isAlpha x = True && checkRegChars xs 
   | elem x ['(',' ',')','*','+'] = True && checkRegChars xs 
   | otherwise = False 

 
 :הסבר
• main –ים לחפש ופותחת אותו לקריאה מקבלת את שם הקובץ בו רוצ. 
• loop –  הפעולהloopאם המחרוזת היא .  קוראת מחרוזת מהקלט"!quit" אז התוכנית 

בודקים שהמחרוזת מכילה רק תווים חוקיים ומנסים להריץ את , אם לא. מסתיימת
אם פעולת הפרסינג נכשלה אז הודעת השגיאה .  על המחרוזתexperssion הפרסר

אם  ). searchStr( ם להריץ את הפרסר שהוחזר על הקובץ מנסי, מודפסת אחרת
:                               הפרסר הצליח אז מדפיסים את המחרוזת שנמצאה אחרת מדפיסים את ההודעה

"no string match found\n"וחוזר חלילה . 
• createParser – הפעולה מריצה את הפרסר expression על המחרוזת המתקבלת 

 ). או שגיאה פרסר לביטוי הרגולרי (  ומחזירה את תוצאת הפרסינגכקלט
• searchStr –אם .  מקבלת מחרוזת ופרסר ומנסה להריץ את הפרסר על המחרוזת

הפרסר הצליח אז התוצאה מוחזרת אחרת מנסים להריץ את הפרסר על המחרוזת לאחר 
 .הריקהשהתו הראשון הוסר וכך הלאה עד להצלחה או עד שמגיעים למחרוזת 

 
 

 ספרייה זו מיועדת לבניית פרסרים ומכילה הגדרות רבות . parsecקיימת בהסקל ספרייה הנקראת : הערה
 ] ).14[ראה ( 
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 : סיכום- 9פרק 
 

 לתוך שפה side effectsראינו כיצד שימוש במונדה מאפשר הכנסת קוד סידרתי המייצר , לסיכום
 refersinal transpernacy ,lazyכונות השפה כמו וזאת מבלי להתפשר על ת, פונקציונלית טהורה

evaluationהגדרת המונדה משתמשת בתחביר הקיים של הסקל ולא דורשת תוספות .  וכדומה )do הוא 
יש שימוש במערכת הטיפוסים החזקה של הסקל על מנת לאכוף . ) syntax sugarלא תוספת לשפה אלא 

של  ראינו איך שימוש במונדה מאפשר מודולריות .יונלי טהורלקוד פונקצ) מונדי(הפרדה בין קוד סידרתי 
. פלט או בבניית פרסר\יותר בבניית פעולות קלט" קטנות"כאשר אנו בונים פעולות בעזרת פעולות הקוד 

לדוגמא העברת . וראינו איך מונדה מפשטת לנו את הקוד על ידי כך שחלק מהתהליך מוחבא בתוך המונדה
 .IOבמונדת " עולם" והעברת הStateMonad -המצב הנוכחי ב

 
 ומומלץ Monad ובמודול prelude-ישנן פונקציות רבות הפעולות על מונדות המוגדרות בספריית ה

 ).רק חלק קטן מהן הוזכר כאן(, לעבור עליהן
 

נכון להיום רוב ספרי לימוד על הסקל מתרכזים בעיקר בחלק הפונקציונלי של השפה ורק מעט במונדות 
כמו כן הסקל היא בעיקר שפה אקדמית ופחות אנשים כותבים בה ולכן קשה  ). IO-ל בהקשר לבדרך כל(

לפרטים ראה באתר  ( mailing list-ניתן להיעזר בקבוצת ה. למצוא דוגמאות רבות לשימוש במונדות
www.haskell.org ( ב קודאבל הדרך הכי טובה היא פשוט לכתו. 

 
 ?מה הלאה

 
ברגע ששולטים בכתיבת קוד מונדי בצורה בסיסית ומנסים לכתוב תוכניות קצת יותר מתוחכמות מייד 

פלט על ידי שימוש \אנו צריכים תוכנית שתבצע קלט, לדוגמא. עולה הצורך לשלב בין מונדת שונות
ולים לעשות זאת בשתי אנו יכ. State Monad-  וגם תשמור מצב מסוים על ידי שימוש בIOבמונדת 
להגדיר מונדה חדשה שתשלב את שתי המונדות ואז נצטרך להגדיר מונדה חדשה כל פעם שנרצה : דרכים

 Monad-השימוש ב. Monad Transformers-לשלב מונדות אחרות או אנו יכולים להשתמש ב
Transformersשא מוזכר בקצרה אך זהו חומר חשוב ולמי שמתעניין הנו,  אינו כלול בחומר הפרוייקט

 ].  9 [–ויותר בהרחבה ב ] 2 [-ב
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 נספחים

 

 1Prelude- המוגדרת בIOנספח א ספריית 
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 1IOהמודול : נספח ב
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