
Högre ordningens funktioner
Addera ett tal till varje element i en lista. Talet k är 
parameter.

fun addl(k,[]) = []
  | addl(k,x::xs) = k+x::addl(k,xs)

addl: int*int list -> int list

addl(3,[2,5,0]) = [5,8,3]

Applicera en funktion på varje element i en lista. Funktionen 
f är parameter.

fun mapl(f,[]) = []
  | mapl(f,x::xs) = f(x)::mapl(f,xs)

mapl: (’a->’b) * ’a list -> ’b list

fun add3(x) = 3+x

mapl(add3, [2,5,0])
~> add3(2)::mapl(add3,[5,0])
~> 3+2::mapl(add3,[5,0])
~> 5::mapl(add3,[5,0])
~> 5::(add3(5)::mapl(add3,[0])
~> 5::(3+5::mapl(add3,[0])
~> 5::(8::mapl(add3,[0])
~> 5::(8::(add3(0)::mapl(add3,[])))
~> 5::(8::(3+0::mapl(add3,[])))
~> 5::(8::(3::mapl(add3,[])))
~> 5::(8::(3::[]))) = [5,8,3]

mapl kallas en högre ordningens funktion eftersom den har 
argument som är av funktionstyp.

Funktioner som inte har argument av funktionstyp kallas 
första ordningens funktioner.



Några exempel till:
fun mapl(f,[]) = []
  | mapl(f,x::xs) = f(x)::mapl(f,xs)

mapl: (’a->’b) * ’a list -> ’b list

fun square(x) = x*x

mapl(square, [2,5,0]) = [4,25,0]

mapl(real, [2,5,0]) = [2.0, 5.0, 0.0]



Anonyma funktioner:
Man behöver inte skriva:

val const3 = 3

addl(const3,[2,5,0])

utan man kan använda konstanten 3 direkt utan att ge den 
ett namn:

addl(3,[2,5,0])

Varför skall man behöva ge ett namn åt addition med 3?

fun add3(x) = 3+x

mapl(add3, [2,5,0])

Det behöver man inte –!man skriva en funktion utan att ge 
den ett namn.

mapl(fn x => 3+x, [2,5,0])
~> (fn x => 3+x)2::mapl(fn x => 3+x,[5,0])
~> 3+2::mapl(fn x => 3+x,[5,0])
~> 5::mapl(fn x => 3+x,[5,0])
~> 5::((fn x=>3+x)5::mapl(fn x=>3+x,[0]))
~> 5::(3+5::mapl(fn x=>3+x,[0])
~> 5::(8::mapl(fn x=>3+x,[0])
~> 5::(8::(fn x=>3+x)0::mapl(fn x=>3+x,
                              [])))
~> 5::(8::(3+0::mapl(fn x=>3+x,[])))
~> 5::(8::(3::mapl(fn x=>3+x,[])))
~> 5::(8::(3::[]))) = [5,8,3]

(fn x => 3+x) är en anonym funktion som adderar 3 till 
sitt argument. Typ: int -> int

(fn x => 3+x)2 = 5



Mer om anonyma funktioner
Uttrycket (fn x => e1)e2 innebär att e1 beräknas i en 
omgivning där x är bunden till e2.

(fn x => x+3*x*x)(2+4)
~> (fn x => x+3*x*x)6
~> (x+3*x*x, x|->6)
~> 6+3*6*6
~> 114

Man kan ha alternativa klausuler med mönstermatchning 
även med fn:

(fn [] => 0 | (x::xs) => x)[] = 0

(fn [] => 0 | (x::xs) => x)[2,5,0] = 2



Olika former av abstraktion
Definitionsabstraktion:

Gå från ...if x > 10 then ... else ...

Till
 val maxNumber = 10

   ...if x > maxNumber then ... else ...

Procedurabstraktion (funktionsabstraktion)

Gå från ... 6+3*6*6 ...

Till
 fun foo(x) = x+3*x*x

   ... foo(6) ...

(egentligen är detta definitionsabstraktion också)

Ren procedurabstraktion:

Gå från ... 6+3*6*6 ...

Till ... (fn x => x+3*x*x)6 ...



fun, val och fn:
fun add3(x) = 3+x

är samma sak som

val add3 = fn x => 3+x

val är ren definitionsabstraktion

fn är ren procedurabstraktion

fun är både procedurabstraktion och definitionsabstraktion 
samtidigt.

Att fun finns är en bekvämlighetsåtgärd, syntaktiskt socker.

Dessutom: fun tillåter rekursiva definitioner, vilka kräver att 
man använder identifierare innan de är (färdig)definierade:
 
fun mapl(f,[]) = []
  | mapl(f,x::xs) = f(x)::mapl(f,xs)

val mapl =
   fn (f,[]) => []
    | (f,x::xs) => f(x)::mapl(f,xs)

! Unbound value identifier: mapl

Nyckelordet rec löser detta:

val rec mapl =
   fn (f,[]) => []
    | (f,x::xs) => f(x)::mapl(f,xs)

Även rec är faktiskt onödigt – man kan definiera en funktion 
Y sådan att

val mapl = Y (fn mapl =>
   fn (f,[]) => []
    | (f,x::xs) => f(x)::mapl(f,xs))



Funktioner som objekt
Funktioner är första klassens objekt i ML. Det mesta man 
kan göra med andra former av data kan man göra med 
funktioner också.

Skicka som argument:  mapl(add3, [2,5,0])

Binda till identifierare: val add3 = fn x => 3+x

Ha som komponent i datastruktur: 

(3, fn x => 3+x) : int*(int->int)

[Math.sin, fn x =>2.0*x] : (real->real) list

Ha som alternativ: 

fun trig(s,x) =
 (case s of
    ”sin” => Math.sin
  | ”cos” => Math.cos
  | ”tan” => Math.tan) x

trig(”cos”,1.0)
~> (case ”cos” of ”sin” => Math.sin
                | ”cos” => Math.cos
                | ”tan” => Math.tan) 1.0
~> Math.cos 1.0
~> 0.540302305868

Returnera som värde: fun swap(f)=fn(x,y)=>f(y,x)

Vissa saker kan man inte göra med funktioner.

– jämföra två funktioner. Funktionstyper är inte likhetstyper.
– titta ”inuti” en funktion. Funktionens uppbyggnad är inte
   åtkomlig.

Dessa restriktioner liknar de hos abstrakta datatyper.



En funktion som ”ändrar” andra funktioner:
fun swap(f) = fn (x,y) => f(y,x)

swap: (’a*’b->’c)->(’b*’a->’c)

swap(mapl)
~> fn(x,y) => mapl(y,x)

mapl: int * int list -> int list
swap(mapl) : int list * int -> int list

val mapl1 = swap(mapl)

Alltså detsamma som fun mapl1(x,y) = mapl(y,x)

mapl1([2,5,0],add3)
~> mapl(add3,[2,5,0])

Fler exempel:

swap String.sub (1,”abc”)
~> (fn(x,y) => String.sub(y,x))(1,”abc”)
~> String.sub(”abc”,1)
~> #”b”

swap (op ^) (”hopp”, ”hej”)
~> (fn(x,y) => (op ^)(y,x))(”hopp”, ”hej”)
~> (op ^)(”hej”, ”hopp”)
~> ”hejhopp”

Varför fungerar inte  swap ^ (”hopp”, ”hej”)?
Den försöker koppla ihop funktionen swap och tupeln 
(”hopp”, ”hej”) – typfel!



”Stuvade” (”curried”) funktioner:
(Haskell B. Curry, 1900-1982, amerikansk matematiker.)

Vi har sett hur man i ML kan skicka flera argument till en 
funktion genom att kombinera dem till en tupel:

fun add(x,y) = x+y

add: int*int -> int

Istället kan man definiera add som en funktion av ett 
argument som har som värde en funktion av nästa 
argument:

fun addc x = fn y => x+y

addc: int -> int -> int
(egentligen int->(int->int) men dessa parenteser kan 
utelämnas, -> är högerassociativ)

addc 2 3
~> (fn y => 2+y)3
~> 2+3
~> 5

addc kallas för en stuvad (curried) version av add.

Detta är så vanligt att fun har en speciell form för att 
definiera stuvade funktioner:

fun addc x y = x+y

betyder samma sak som

fun addc x = fn y => x+y

vilket ju betyder samma sak som

val rec addc = fn x => fn y => x+y



Användning av stuvade funktioner:
– Ett alternativt sätt att överföra flera argument.

– Möjligheten att överföra några argument men inte
   alla kan vara praktisk.

Stuvad version av mapl:

fun map f [] = []
  | map f (x::xs) = f(x)::map f xs

Man kan använda map på samma sätt som mapl:

fun add3(x) = 3+x
map add3 [2,5,0] = [5,8,3]

Man kan konstruera funktioner med hjälp av map:

val negList = map ~

negList [~1,2,~3]
~>(fn[]=[]|(x::xs)= ~x::map ~ xs)[~1,2,~3]
~> ~(~1)::map ~ [2,~3]
~> 1::map ~ [2,~3]
~> 1::(fn[]=[]|(x::xs)= ~x::map ~ xs)[2,~3]
~> 1::(~2::map ~ [~3])
~> 1::(~2::(fn[]=[]|(x::xs)= ~x::map ~ xs)
           [~3])
~> 1::(~2::(~(~3)::map ~ []))
~> 1::(~2::(3::map ~ []))
~> 1::(~2::(3::
        (fn[]=[]|(x::xs)= ~x::map ~ xs)[]))
~> 1::(~2::(3::[])) = [1,~2,3]

fun square(x) = x*x
val squareList = map square

squareList [~1,2,~3] = [1,4,9]

map är en inbyggd funktion i ML!



Konstruktion av funktioner över listor:
fun prod [] = 1
  | prod (x::xs) = x*prod(xs)

fun length [] = 0
  | length (_::l) = 1+length l

fun smallest [x] = x
  | smallest (x::xs)=Real.min(x,smallest xs)

fun append [] y = y
  | append (x::xs) y = x::append xs y

Dessa funktioner har en likartad form som kan abstraheras 
ut och skrivas som ett generellt schema, foldr (”fold from 
right”):
   foldr f e L  
      (’a*’b->’b)->’b->’a list->’b
   POST: a1 f (a2 f (... f (an f e)))
         om L = [a1,a2,...,an]
   INDUCTION-PARAMETER: L
   WELL-FOUNDED RELARION: kortare lista
                          Basfall: tom lista
fun foldr f e [] = e
  | foldr f e (x::xs) = f(x,foldr f e xs)

Funktionerna ovan kan alla uttryckas i termer av foldr.

fun prod x = foldr (op * ) 1 x
                                 OBS blank!
eller t.o.m. val prod = foldr (op * ) 1

fun length l = foldr (fn (_,n) => n+1) 0 l

fun smallest (x::xs) = foldr Real.min x xs

fun append x y = foldr (op ::) y x

fun map f L = foldr (fn(x,xs)=>f(x)::xs)[] L



Konstruktion av funktioner över listor (forts.):
Alternativ där man går från vänster – foldl (”fold from 
left”):

   foldl f e L  
      (’a*’b->’b)->’b->’a list->’b
   POST: an f (an-1 f (... f (a1 f e)))
         om L = [a1,...,an-1,an]
   INDUCTION-PARAMETER: L
   WELL-FOUNDED RELARION: kortare lista
                          Basfall: tom lista
fun foldl f acc [] = acc
 | foldl f acc (x::xs)=foldl f (f(x,acc)) xs

foldl är svansrekursiv. Funktioner med ackumulator kan 
uttryckas med foldl.

fun reverse x =
  let fun reverseAux [] acc = acc
        | reverseAux (x::xs) acc =
            reverseAux xs (x::acc)
  in
    reverseAux x []
  end

reverse definieras med hjälp av foldl:

fun reverse x = foldl (op ::) [] x

Vad händer?

 reverse [1,2,3]
~> foldl (op ::) [] [1,2,3]
~> foldl (op ::) (1::[]) [2,3]
~> foldl (op ::) (2::(1::[])) [3]
~> foldl (op ::) (3::(2::(1::[]))) []
~> 3::(2::(1::[]))) = [3,2,1]

Både foldl och foldr är inbyggda funktioner i ML.


