
Datatyper – hittills
Enkla typer:

int 34 heltal
real 34.56 flyttal
char #"3" tecken
string "34" teckensträngar
bool true sanningsvärden
unit () typ med ett värde, "0-tupel"

Sammansatta typer:

t1*…*tn (34,"34") n-tupler med element av typ
t1,…,tn, n>1

t list [], [1,2], listor med element av typ t
1::[]

ta->tv floor funktion med argumenttyp ta
:: och värdetyp tv

Namngivning av typer:
datatype talsekvens = int list



Mönstermatchning igen
val x =               ([3,5],1.2,"hej")

  x binds till ([3,5],1.2,"hej")

val ([3,y],z,"hej") = ([3,5],1.2,"hej")

  y binds till 5 och z binds till 1.2 så att med bindningarna
  blir mönstret lika med det bundna uttrycket (till höger
  om likhetstecknet)

val ([3,y],z,"hej") = ([3,5],1.2,"buu!")
! Uncaught exception: 
! Bind

  Här går inte att binda eftersom mönstret inte passar
  med det beräknade uttrycket.

Mönstret är ett "skelett" till ett konstant uttryck där vissa 
delar ersatts av variabler. Obs att en ensam variabel 
tekniskt sett är ett (trivialt) mönster.

val ([3,y],_,"hej") = ([3,5],1.2,"hej")

  y binds till 5. Ingenting binds till 1.2.

val _               = ([3,5],1.2,"hej")

  Ingenting binds alls. _ är en "anonym" variabel.

...och glöm inte bort att man naturligtvis inte behöver 
matcha mot konstanta uttryck: 

val ([3,y],z,"hej") = 
                  ([1+2,5],f(3.0),"h"^"ej")

går utmärkt! (Med rätt typ på f, förstås.)



Mönstermatchning igen (forts.)
I val-deklarationer kan bara ett möster anges –!detta måste 
matcha, annars bryts programkörningen.

När matchning används i funktionsdeklarationer eller case 
provas mönstren ett i taget.

fun foo([3,y],z,"hej") = 1
  | foo([3,y],3.0,_) = 2
  | foo(_,_,_) = 3

Obs att sista klausulen i foo lika gärna kunde skrivas

    foo _ = 3

eftersom man vet att argumentet till foo har typen
int list * real * string

foo([3,5],1.2,"hej") beräknas till 1
foo([3,5],3.0,"buu") beräknas till 2
foo([3,5],1.2,"buu") beräknas till 3

Åtminstonde ett mönster måste matcha, annars avbryts 
programkörningen.

Om mönstren i en funktionsdeklaration eller ett case inte 
täcker alla fall så kommer ML att ge en varning

Warning: pattern matching is not exhaustive

Detta att programmet fortfarande är ett giltigt ML-program, 
men kanske inte det programmeraren avsåg.



Mönstermatchning med records
Record-mönster skrivs i princip på samma sätt som andra 
mönster, men fälten kan anges i godtycklig ordning.

val x =              {a=12, b="hej"}

  x binds till {a=12, b="hej"}

val {b=y, a=z} =     {a=12, b="hej"}

  y binds till "hej" och z binds till 12.

val {b=y, a=12} =     {a=12, b="hej"}

  y binds till "hej".

val {b=y, a=13} =     {a=12, b="hej"}
! Uncaught exception: 
! Bind

  Här går inte att binda eftersom mönstret inte passar
 



Mönstermatchning med records (forts.)
val {b=y} =         {a=12, b="hej"}
! Type clash: expression of type
!   {a : 'a, b : 'b}
! cannot have type
!   {b : 'c}
! because record label  a  is missing

  Detta är inte ens korrekt ML eftersom typerna inte 
  stämmer.

val {b=y,...} =     {a=12, b="hej"}

  y binds till "hej". Detta är ett specialfall just för record-
  typer när man inte är intresserad av alla fält. Det
  betyder samma sak som

val {b=y,a=_} =     {a=12, b="hej"}

  ... representerar alltså bindning av alla resterande fält
  till anonyma variabler.

val {b,a} =         {a=12, b="hej"}

  b binds till "hej" och a binds till 12. Detta är
  ett annat specialfall för record-typer. Anges endast
  fältnamnet binds en variabel med samma namn som
  fältet. Detta är alltså exakt samma som

val {b=b,a=a} =     {a=12, b="hej"}

Varianterna kan blandas:

val {b,a=z,...} =  {a=12, b="hej", c=true}

  b binds till "hej" och z binds till 12. Ingenting binds
  till true.



Alternativ till uppräkningstyper?
datatype days = int

val Mon = 1
val Tue = 2
……
val Sun = 7

Problem 1 (felaktiga värden):

weekend(8)

Problem 2 (hopblandning av data):

(* overtimePay(d,x) : days*int->int
  PRE: d är en korrekt dag.
  POST: Timlönen en bestämd veckodag d
        med hänsyn till övertid om
        grundtimlönen är x.
fun overtimePay(d,x) =
  if d = Sat orelse d = Sun then
    d * 2
  else
    x;

Detta accepteras eftersom days är ett annat namn på int.
Hade days varit en uppräkningstyp skulle uttrycket d*2 gett 
typfel.

”Inuti” datorn representeras sannolikt veckodagarna som 
heltal ungefär som ovan, men typsystemet i ML gör det 
omöjligt att använda dagar på fel sätt.



Induktivt definierade typer:
En typdefinition som 

datatype ’a list = []
                 | :: of ’a * ’a list

kallas en induktivt definierad typ.

Elementen i typen kan byggas upp genom en eller flera 
konstruktionssteg som använder något av alternativen i 
typdefinitionen. T.ex.

[1,2] = 1::2::[] är en int list därför att

[]är en int list enligt första klausulen i definitionen så
2::[]är en int list enligt andra klausulen, så
1::2::[]är en int list enligt andra klausulen.

Man kan alltid utföra strukturell induktion över induktivt 
definierade typer.

Konstruktorer utan argument (som []) ger basfall.
Konstruktorer med argument (som ::) ger induktionsfall. 



Strukturell induktion:
Ex. Bevisa att reverseAux(X,Y) = reverse(X)@Y  
  (* reverseAux(x,y) : ’a list * ’a list -> ’a list
      POST: reverse(x)@y
   fun reverseAux([],y) = y
     | reverseAux(x::xs, y) = reverseAux(xs, x::y)

Induktion över X:

Basfall: X=[].

reverseAux([],y)
= y Definition av reverseAux
= []@y Egenskap hos @
= reverse([])@y Egenskap hos reverse

Induktionsfall: X=x::xs.
Hypotes: reverseAux(xs,Y) = reverse(xs)@Y
reverseAux(X,y)
= reverseAux(x::xs,y) X=x::xs
= reverseAux(xs,x::y) Definition av reverseAux
= reverse(xs) @ x::y Induktionshypotesen
= reverse(xs) @ [x] @ y Egenskap hos @
= reverse(x::xs) @ y Egenskap hos reverse
= reverse(X) @ y X=x::xs



Hantering av exceptions:
Uttrycket

e handle pat1 => e1
      |  pat2 => e2  
......

Beräknar värdet av e om ingen exception inträffar när e 
beräknas. I annat fall fungerar patn => en som en case 
där man matchar exceptionvärdet mot mönstren och 
beräknar motsvarande en (om något mönster matchar).

Exempel:

fun safeDiv(x,y) = x/y handle Div => 0.0;

- safeDiv(1.0,2.0);
> val it = 0.5 : real
- safeDiv(1.0,0.0);
> val it = 0.0 : real
> val it = 1E198 : real
- safeDiv(1E199,1E~199);
! Uncaught exception: 
! Overflow
- 

Men detta fungerar inte:

fun catch(e) = e handle Div => 0.0;

- catch(1.0/0.0);
! Uncaught exception: 
! Div


