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Resumo

Esta componente de avaliação da disciplina constitui uma unidade de auto-apren-
dizagem, e tem por tema a utilização da linguagem de programação Haskell no apoio
ao Cálculo de Programas.

Este enunciado acompanha de perto a colectânea de exerćıcios sobre Cálculo de
Programas (cuja consulta se aconselha também), e tem como anexo o ficheiro Mpi.hs,
contendo definições de funções e facilidades sintácticas que permitem embeber a
linguagem do Cálculo de Programas na linguagem Haskell.
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Cálculo Não-recursivo

A utilização do Haskell no contexto do Cálculo de Programas pode ser útil em dois aspectos:

1. Verificação / inferência de tipos de expressões do cálculo: o interpretador de Haskell
dispõe de um algoritmo de inferência de tipos que permite determinar o tipo mais
geral, ou tipo principal, de uma expressão do cálculo, ou verificar se uma expressão
admite ou não um determinado tipo.

2. Aplicação funcional de expressões do cálculo a valores concretos (identificando-se
neste caso o domı́nio semântico do cálculo com o do Haskell – conjunto de tipos
básicos e sua interpretação).

Estude atentamente as definições no ficheiro Mpi.hs, e resolva, utilizando “ingredientes”
deste ficheiro, a sequência de exerćıcios que se segue. As respostas devem ser colocadas num
ficheiro com código Haskell, contendo comentários apropriados em resposta às questões,
e outros que ulgue adequados. Para cada uma das definições pedidas não se esqueça de
inclúır também o respectivo tipo.

1. É importante ter presente que o interpretador da linguagem não é capaz, só por si, de
determinar automaticamente se duas funções são iguais. Se assim fosse o Cálculo de
Programas seria desnecessário para raciocinar sobre programas funcionais. Vejamos:

add = uncurry (+)

succpf = add . (split id (const 1))

iguais :: Bool

iguais = (succpf == succ)

Como interpreta a resposta do interpretador Haskell à definição de iguais?

2. A definição de succpf corresponde a uma expressão do nosso cálculo, equivalente
à definição de succ. Não sendo posśıvel utilizar o interpretador para determinar a
validade de succpf == succ, é posśıvel no entanto aplicar ambas as funções a um
número arbitrário de argumentos e comparar os resultados:

iguais2 :: [Int] -> Bool

iguais2 [] = True

iguais2 (x:xs) = (succpf x == succ x) && iguais2 xs

Aplique a função iguais2 à lista [-1000..1000].

Comente a utilização deste método, e compare-o com o tipo de provas de igualdade
de programas que tem vindo a ser estudado nesta disciplina.
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3. Defina em Haskell 4 funções à sua escolha, com os nomes g, h, i, e j, e defina ainda
as funções

f1 = (g · h) × (i · j)
f2 = (g × i) · (h× j)

Recorde que para ver o tipo inferido para uma determinada função f, basta escrever
no interpretador :t f. Qual o tipo inferido para f1 e f2?

Aplique ambas as funções a alguns pontos dos seus domı́nios.

4. Defina em Haskell as seguintes funções, e determine o tipo de cada uma (succpf é a
função definida atrás).

g1 = (succpf · π2) · swap

g2 = π1 · (succpf × (idA · ap))

Poder-se-á dizer que as funções g1 e g2 têm o mesmo tipo?

5. Mesmo não sendo os seus tipos mais gerais, ou tipos principais, iguais, existem tipos
mais espećıficos iguais para ambas as funções.

Também nesta situação o interpretador de Haskell pode ser útil: para determinar se os
tipos de duas (ou mais) expressões podem ser unificados, basta colocar as expressões
dentro de uma lista a fornecer ao interpretador, e inferir o tipo da lista.

Faça exactamente isto com as funções acima, e justifique a utilização deste método.

6. Aplique as funções g1, g2 a argumentos adequados, da sua escolha.

7. Defina em Haskell o par de funções i, j que estabelece o isomorfismo seguinte:

2 × A ∼= A + A

Para isso, considere o tipo 2 concretizado em Haskell como Bool.

8. Aplique as funções i.j e j.i a valores dos seus domı́nios, que julgue relevantes. Note
que o resultado deve sempre ser a função identidade.

9. A lei da troca pode ser aplicada a uma das funções definidas na questão anterior.
Codifique em Haskell a expressão assim obtida.

10. Defina as duas funções que testemunham o isomorfismo

A × 1 ∼= A

da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, respectivamente (assuma que
o tipo 1 é concretizado como ()).
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11. Certas funções são mais dif́ıceis de escrever sem variáveis, por exigirem a utilização
de exponenciais. É o caso de uma das funções que testemunham o isomorfismo

A2 ∼= A × A

Defina estas duas funções em Haskell, podendo utilizar variáveis numa das duas.
Aplique a composição destas duas funções a argumentos da sua escolha.

12. Utilizando combinações de outros isomorfismos (definidos em Mpi.hs ou nas questões
já resolvidas), defina em Haskell a função que testemunha o seguinte isomorfismo:

A × (1 + X)2 → A + A ×X + A ×X + A ×X2
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Cálculo Recursivo

No cálculo com funções recursivas a utilização da linguagem Haskell apresenta uma li-
mitação considerável, na medida em que o aspecto genérico dos padrões de recursividade
não é suportado (outras linguagens, tais como o Generic Haskell, possuem tipos de dados
parametrizados por functores, mas o seu estudo encontra-se fora do âmbito desta disci-
plina).

O ficheiro Mpi.hs apresenta a definição de um tipo de dados de listas, gerado pelo
functor

F X = 1 + A ×X

bem como da suas álgebra inicial, e de uma função de ordem superior que gera os cata-
morfimos deste tipo de dados a partir de uma álgebra arbitrária. Esta última função não
é mais do que a função foldr, numa apresentação diferente.

Por exemplo, a função de concatenação de duas destas listas pode ser escrita como se
segue (um catamorfismo sobre o primeiro argumento).

cat :: (RList a, RList a) -> RList a

cat (l1,l2) = cataRList (either (const l2) Cons) l1

1. Defina em Haskell a seguinte função de inversão de uma lista, e teste-a aplicando-a
a argumentos adequados:

reverse : RList A → RList A
reverse = (|[Nil, cat · swap · (wrap × id)]|)F

onde
wrap : A → RList A
wrap = Cons · 〈id, Nil〉

2. Defina dois outros catamorfismos de listas em Haskell, à sua escolha.

3. Defina como catamorfismo de listas uma versão tail-recursive da função reverse (com
acumulador).

4. Considere agora o tipo de dados de árvores binárias:

data BTree a = Empty | Node (a , (BTree a, BTree a)) deriving Show

Defina as funções inBTree, outBTree, e cataBTree, e defina como catamorfismos de
árvores as funções

mapBTree :: (a -> b) -> BTree a -> BTree b

inorder :: BTree a -> RList a

Teste-as aplicando-as a argumentos adequados.
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