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Este texto está escrito em literate Haskell. Isto é, pode ser interpretado como um
documento LATEX ou como um puro programa na linguagem Haskell.

O documento pode ser obtido ”compilando”directamente este ficheiro em LATEX: latex
ficha1.lhs, ou então utilizando um sistema de literate programming para Haskell mais
poderoso, como por exemplo o sistema lhs2tex.

O programa Haskell inclúıdo neste ficheiro é compilado/interpretado directamento pelos
compiladores/interpretadores de Haskell. Para isso o código Haskell deve estar delimitado
pelo comando begin e end code.

Responda às perguntas sobre Haskell neste próprio ficheiro para assim produzir o pro-
grama e a sua documentação.

1 Expressões Regulares

1.1 Escreva expressões regulares para definir as seguintes linguages regulares:

1. Frases constitúıdas por zero ou mais śımbolos a seguidos por um ou mais śımbolos b.

2. Frases, não vazias, constitúıdas por śımbolos a ou b.

3. Linguagem cujas frases são os digitos.

4. Linguagem dos números inteiros.

5. Linguagem que define os identificadores de linguagens de programação. Considere
que um identificador começa obrigatoriamente por uma letra minúscula, e é seguida
por letras ou digitos.

6. Linguagem dos números reais. Considere que −3, +11.12, −.14, 14 são frases da
linguagem. Porém, + , 11. , + + 12 , 11.2.3 não são frases desta linguagem.
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1.2 Prove que a frase abbc é uma frase da linguagem definida pela seguinte expressão
regular: a + (ab+c + b∗)

2 Expressões Regulares em Haskell

2.1 Defina o tipo de dados algébrico RegExp em Haskell para representar expressões re-
gulares.

Solução

--
-- Módulo de Express~oes Regulares em Haskell
--
-- Processamento de Linguagens e Compiladores
-- 2005/2006
--

module RegExp where

-
data RegExp = Empty

|
|
|
|
|
|
|

-

2.2 Escreva as expressões regulares do exerćıcio 1 usando os construtores do tipo RegExp.

Solução

2.3 Escreva um função showRE que imprime uma expressão regular na sua notação tra-
dicional. Por exemplo, se fizer o showRE em ghci/Hugs da primeira expressão regular
escrita em Haskell no exerćıcio anterior obtém-se:

RegExp> showRE zeroAsMoreBs

"((a)*(b(b)*))"
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Solução

-- showRE Empty = ""

3 Função de Aceitação para Expressões Regulares

3.1 Complete a definição da função matches (retirando ainda o comentário que a en-
volve). Na definição desta função consideram-se apenas os constructores canónicos de
expressões regulares.

Solução

-
matches :: RegExp -> String -> Bool
matches Empty inp = False
matches Epsilon inp = inp==[]
matches (Literal l) inp =
matches (Or re1 re2) inp =
matches (Then re1 re2) inp =

matches (Star re) inp = matches Epsilon inp ||
or [ matches re s1 && matches (Star re) s2

| (s1,s2) <- frontSplits inp ]

splits :: [a] -> [ ([a],[a]) ]
splits s = [ splitAt n s | n <- [ 0 .. length s ] ]

frontSplits :: [a] -> [ ([a],[a]) ]
frontSplits s = [ splitAt n s | n <- [ 1 .. length s ] ]
-

3.2 Escreva o código Haskell para definir a função isInt que dada uma string α ”diz”se
α é um inteiro ou não. Isto é, tem tipo isInt :: String -> Bool.

Solução

-- isInt :: String -> Bool
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3.3 O tipo de dados RegExp apresentado já contém os constructores para modelar os
operadores opcional e uma ou mais repetições usualmente usados em expressões regulares.
Porém, para re-utilizar a função matches é necessãrio primeiro converter uma expressão
regular extendida para a sua forma canónica (isto é, definida pelos cinco constructores
iniciais). Escreva uma função extREtoRE para esse efeito.

Solução

-- matches’ =

3.4 Uma expressão regular p define uma linguagem infinita se e só se ocorrer pelo menos
um operador de repetição + ou ∗ em p. Defina a função finite que indica se a linguagem
modelada pela expressão reular argumento é finita ou não.

Solução

-- finite :: RegExp -> Bool

3.5 Defina a função size que calcula o tamanho de uma expressão regular. O tamanho
de uma expressão regular é determinado pelo número de ocorrências de śımbolos do alfabeto
e de śımbolos ε na expressão.

Solução

-- size ::
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4 Algebra de Expressões Regulares

4.1 Sejam α, β e γ expressões regulares, então podemos afirmar que:

1. (α + β) + γ = α + (β + γ)

2. α + ∅ = ∅+ α = α

3. α + β = β + α

4. α + α = α

5. (αβ)γ = α(βγ)

6. αε = εα = α

7. α(β + γ) = αβ + αγ

8. (β + γ)α = βα + γα

9. α+ = αα∗ = α∗α

10. α∗ = ε + α+

11. (α + ε)+ = (α + ε)∗ = α∗

Prove as seguintes igualdades:

1. b+ + (b+ + ε)b = b+

2. a∗(b + cd)b∗ = a∗b+ + a∗cd + a∗cdb+

3. a + a+ = a+

Simplifique as seguintes expressões regulares:

1. a(a∗b + c)a + a+ba

2. l + l(l + d)∗

4.2 Prove que as expressões regulares p = (ab+ε)+ab+a(a∗+bc)c∗ e q = abc++a+c∗+(ab)∗

não são equivalentes: Dê um exemplo de uma frase α da linguagem definida pela expressão
regular q, mas que não é da linguagem definida por p, i.e., α ∈ L(q) e α /∈ L(p).

4.3 A álgebra de expressões regulares permite-nos simplificar as expressões, isto é, permite
transformar uma expressão regular p numa p′ em que sizep′ < sizep. Defina em Haskell
a função simplify que baseada na álgebra de expressões regulares simplifica uma expressão
regular.
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Solução

-- simplify ::

5 Padrões de Recursividade

5.1 Considere as função extREtoRE, showRE e sizeRE. Estas funções apresentam o
mesmo padrão de recursividades: a recursividade segue a estrutura do tipo de dados RegExp.
Recorde que na cadeira de Cálculo de Programas foram apresentados os catamorfismos para
modelar estes padrões de recursividade. Escreva o código Haskell para:

1. Derive o catamorfismo para o tipo de dados indutivo RegExp

2. Re-escrever as funções extREtoRE, show e sizeRE como catamorfismos.

Solução
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