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Hoofdstuk 1

Inleiding

Bij het programmeren kunnen twee verschillende soorten programmeertalen onder-
scheiden worden, de imperatieve talen waar programma's bestaan uit een sequentiöle
nj statements en de functionele talen waar programma's uit rijen functies bestaan.

Een formele methode om functionele programmeertalen te beschrijven is de
lambda calculus, uitgevonden door Alonso Church in 1936. Een lambda calculus
is op zichzelf een functionele programmeertaal en is ook als zodanig ontwikkeld tot
de programmeertaal PCF (waar PCF staat voor Programming Computable Func-
tions). Deze taal is geIntroduceerd door Plotkin [P1ot77]. Voor een beschrijving van
de syntax en de operationele semantiek van PCF, zie [BCL85].

In de scriptie wordt uitgegaan van een getypeerde lambda calculus. Deze wordt
uitgebreid met subtypering, records en algebraische datatypen.

De volgende informele beschrijving van subtypering is overgenomen uit [Com95]:
Subtypering is een relatie die in verschillende gebieden van de informatica wordt
gebruikt. Een type o is een subtype van een ander type r als het een 'kleiner' type
is. Dit kleiner zijn kan op verschillende manieren worden gemnterpreteerd.

• In de verzamelingenleer kunnen we zeggen dat verzameling S subtype is van
verzameling T als S een deelverzameling is van T.

• In het geval van functionele programmeertalen is subtypering als volgt te
interpreteren:
Type S is een subtype van type T als een element van S ook een element van
T is, maar er is mogelijk een transformatie nodig.
Zo kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat type mt < Real, waarbij hit de
verzameling gehele getallen voorstelt en Real de verzameling reële getallen.
Neem als voorbeeld:

7 E hit mt < Real ' 7.0 E Real

Er kunnen twee verschillende stijlen bij subtypering onderscheiden worden.
Een impliciete stijl en een expliciete stijl.

rI-A: fI-o<r
— (T-Subsumption)

I'F- A:r
FF-A:c rl-o<r

— (T-Coercion)r I- c0(A):r
Bij subsumption wordt de transformatie impliciet verondersteld, terwiji bij
coercion deze expliciet wordt getoond. Hierbij is CQ,T een functie die elementen
van type o naar elementen van type r transformeert. Het gegeven voorbeeld
is een toepassing van de expliciete stiji. In de rest van de scriptie wordt echter
de impliciete stiji gebruikt.
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Records worden onder andere gebruikt in object georienteerd programmeren om
objecten te rnodelleren (zie bijvoorbeeld [Zw95J). flier worden ze voornamelijk
gebruikt om als hulprniddel te dienen bij de nog te definiëren algebraische datatypes.
Records hebben de volgende vorm:

{II : 't,l2 : 02,13 : 73l}

Elementen van records kunnen gerefereerd worden aan hun label (in dit geval 11, 12

en 13).
Algebraische datatypes zijn o.a. bekend van functionele programmeertalen zoals

Gofer [Jon96J en worden ook wel inductieve types genoemd. Ze zijn van de volgende
vorm:

is een typevariabele die in de verschillende types u, kan voorkomen. p is een
soort van dekpuntoperator op types. De 'y• zijn constructoren waarmee algebraIsche
termen inductief opgebouwd worden. Vandaar ook de term inductieve types. is
niets anders dan een handige afkorting van het type.

Neem als voorbeeld het algebraIsche datatype List waarmee lijsten van integers
gemaakt kunnen worden. In Gofer kan dit als volgt worden gedefinieerd:

data List = Nil I Cons mt List
Dit wordt in de lambda-calculus:

List = (pa.(Nil: {Il) + Cons : {lhd: Ini,ti : aJ}))

Hier zien we de records terugkeren. De Cons-constructor is voor de opbouw van
lijsten en Nil is de end-of-list constructor. Met deze twee 'bouwstenen' kunnen we
flu lijsten van willekeurige lengte maken:

Cons{hd = 3,11 = Cons{hd = 4,11 = Nil{}}}

Met deze ingredienten maken we nu 'onze eigen' functionele programmeertaal.
Daarvoor hebben we nodig:

Een verzameling basistypes: Bool, mt en Char en een verzameling constanten:
integer waarden, boolse waarden, losse karakters en simpele operaties daarop zoals
optelling, vermenigvuldiging, kleiner dan en if-then-else. Deze verzamelingen zijn
grotendeels gelijk aan de basistypes en constanten uit PCF, maar hier kan in prin-
cipe iedere willekeurige verzameling voor genomen worden. Verder hebben we een
verzameling reductieregels om termen te kunnen evalueren, zoals bijvoorbeeld de
beroemde 13-reductieregel en regels voor de simpele operaties, zoals optelling, etc.

Dit geheel wordt FMS (Functionele Modeltaal met Subtypering) genoemd. FMS
is net als PCF een programmeertaal en er is een interpreter voor geImplementeerd.
Deze interpreter neemt programma's geschreven in FMS als invoer en geeft als
uitvoer het resultaat van zo'n programma na evaluatie.

1.1 Indeling in hoofdstukken
Hoofdstuk 2 beschrijft de syntax van FMS en van de onderliggende lambda calculus.
Er wordt een intuItieve semantiek van FMS gegeven en er volgt een definitie van
FMS-programma's. Aan het eind van het hoofdstuk wordt nog een andere versie
van FMS beschreven.

In hoofdstuk 3 wordt de equivalentie tussen de twee versies van FMS bewezen.
In hoofdstuk 4 wordt de operationele semantiek van FMS bepaald. Allereerst

deflniëren we een verzameling reductieregels waarmee FMS-programma's uitgevoerd
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kunnen worden. Iliervan wordt, zoals gezegd, de semantiek bepaald en tot slot wordt
bewezen dat de reductieregels voldoen aan de Subject Reductie en confluentie eisen.

Hoofdstuk 5 geeft een beschrijving van de interpreter.
Hoofdstuk 6 is het grootste en tegelijk moeilijkste hoofdstuk dat er is. De

denotationele semantiek van FMS is opgedeeld in de semantiek van de typen en die
van de termen. Er wordt gebruik gernaakt van de theorie van cpo's en categorieën.

In hoofdstuk 7 wordt bewezen dat de operationele en denotationele semantiek
op een bepaald viak equivalent aan elkaar zijn.

Hoofdstuk 8 ten slotte beschrijft een mogelijke uitbreiding die nog mogelijk is
op FMS en geeft de conclusies.
Opmerking:
1k gebruik de termen algebraIsch type en algebraisch datatype door elkaar. Ze

betekenen echter hetzelfde.
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Hoofdstuk 2

De definitie van FMS

FMS staat voor Functionele Modeltaal met Subtypering. FMS is een uitbreiding
op de simpel getypeerde lambda-calculus. De belangrijkste uitbreiding betreft de
algebraIsche datatypes. Hiermee is het mogelijk om types te definiëren waarmee be-
paalde structuren, zoals bijvoorbeeld lijsten van integers of binaire bomen, gevormd
kunnen worden. Welbeschouwd is FMS eigenlijk een functionele programmeertaal.
Als we vervolgens een stelsel reductieregels definiëren dan wordt het mogelijk om
programma's te schrijven die gereduceerd kunnen worden.

We beginnen het hoofdstuk met een recapitulatie van de theorie van type-
systemen. her zullen we enige algemene begrippen op syntactisch niveau behan-
delen.

In de paragraaf hierop volgend wordt het type systeem gedefinieerd dat de basis
vormt voor de rest van deze scriptie. Bij de opbouw van het type systeem beginnen
we bij het meest algemene geval, namelijk een simpel getypeerde lambda-calculus.
In iedere volgende paragraaf breiden we het type systeem uit met respectievelijk
records en algebraische types.

Elke paragraaf bevat twee subparagrafen.
De eerste subparagraaf begint met een aantal aannames, waarin onder andere

een aantal verzamelingen wordt beschreven die nodig zijn voor de verschillende
uitbreidingen van het systeem. Na de aannames volgen de globale omschrijvingen,
in BNF-notatie, van respectievelijk de verzamelingen van types, typeerbare termen
en declaraties. Globaal wil zeggen dat er ook extra elementen in die verzamelingen
kunnen zitten, zoals niet typeerbare 'pseudo-termen'. Tot slot volgen uitspraken
over declaraties, types en termen en een overzicht van gebruikte meta-variabelen.

De tweede subparagraaf bestaat uit de regels die zeggen hoe de taal is opge-
bouwd. Deze afleidingsregels zijn onderverdeeld in regels voor achtereenvolgens
context vorming, type vorming, subtypering en term vorming.

Gegeven een verzameling basistypes en constanten geven we vervolgens de syntax
van FMS.

rervolgefls geven we een informele beschrijving van de semantiek, of betekenis,
van FMS. In hoofdstukken 4 en 6 volgt een formele aanpak van de semantiek.

Tot slot van dit hoofdstuk zullen we nog een alternatieve versie van FMS de-
finiëren.

[let gaat hier om een syntax gestuurde versie van FMS. Syntax gestuurd be-
tekent dat van iedere afleidingsregel uniek de terugweg valt te bepalen. Het nut
hiervan zal duidelijk worden in het hoofdstuk over de interpreter (hoofdstuk 5). Als
de interpreter een programma als invoer krijgt, zal deze het programma allereerst
ontleden om te bepalen of deze goed, dat wil zeggen volgens de afleidingsregels, is
opgebouwd. Het is nuttig dat hiervoor de 'terugweg' van opbouw uniek vastligt.
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Dit is in het originele systeem niet het geval.

2.1 Type systemen
We geven hier een algemene inleiding in de theorie over type systemen. Diegenen

die hiermee vertrouwd zijn kunnen deze paragraafoverslaan.

Definitie 2.1 Met een type systeem (afgekort TS) bedoelen we een triple

S = (Typ,Ter,E)

zodanig dat

(1) Typ en Ter zijn verzamelingen van syntactische objecten, die we types en
terinen noemen.

(2) Tvar C Typ voor een aftelbaar oneindige verzameling Tvar van type varia-
bekn,

(3) Var C Ter voor een aftelbaar oneindige verzameling Var van variabelen,

(4) I— is een relatie tussen contexten en type formules; deze begrippen worden hier
beneden gedeflnieerd.

(De volgende definities hangen alleen af van het quadruple (Tvar, Typ, Var, Ter).)

(i) Notationele conventies: willekeurige types worden aangegeven met o, r, ...;
willekeurige type variabelen worden aangegeven met a, i3, ...; willekeurige ter-
men worden aangegeven met A, B, C, ..., a, 6, c, ...; willekeurige variabelen
worden aangegeven met x, y, z.

(Zulke meta variabelen mogen ook geIndexeerd worden; bijvoorbeeld willekeu-
rige types mogen ook aangegeven worden met o, Cj, 02, ... — en ook met
cr', cr" )

(ii) Een type formule is een expressie van de vorm

A:o

(iii) Een decloratie is een expressie die van één van de volgende vormen is:

x=A
Een declaratie van de eerste vorm wordt een type definitie (van a) genoemd.
Een declaratie van de tweede vorm wordt een type declarotie (van z) genoemd.
Een declaratie van de derde vorm wordt een definitie (van x) genoemd.

(iv) Een context is een eindige nj van declaraties.

Definitie 2.2 Laat S een type systeem,

S (Typ,Ter,f).

zijn. Dan hebben we de volgende extra conventies:

(1) Willekeurige contexten worden aangegeven met 1', .



(ii) Dc relatie I- worth gerepresenteerd in infix notatie. Dus in plaats van

(I', A:o) Ef-

schrijven we:
N- A:o.

Dus als 1' gewoon een nj Zi : r1,. . . , z,: r, van type declaraties van variabelen
is, dan schrijven we

x1:r1 .r:rI-A:o- inplaatsvan (F,A:o)EF.

(iii) Als I' I- A:o, dan zeggen we: A heeft type o- (in S) met respect tot 1'.

(iv) De relatie F wordt de typeringsrelatie van S genoemd.

(v) Een term A wordt typeerbaar (in S) genoemd als r I- A : o gegeven een r, o.

(vi) Een context I' wordt legaal (in S) genoemd als r I— A : u gegeven een A, o.

2.2 Een simpel getypeerde lambda-calculus met
subtypering

Het type systeem in deze paragraaf is een simpel getypeerde lambda-calculus met
toevoeging van subtyperingsregels (zie bijvoorbeeld [Com95]). De calculus wordt
simpel genoemd, vanwege het feit dat de types vooraf gedefinieerd worden. Aldus
is er geen verwevenheid van de deilnities van types en termen.

De gebruikelijke regels zoals de (lambda-)abstractieregel, de applicatieregel en
de subsumptieregel zijn er in opgenomen.

De opbouw van de paragrafen is hetzelfde als die in [Zw95].

2.2.1 aannames en syntax
We definiëren allereerst een aantal speciale verzamelingen plus een functie die we
gebruiken als basis van waaruit Typ, Ter en F verder inductief worden opgebouwd.

Een context is goed gevormd als hij correct volgens de afleidingsregels (zie vol-
gende subparagraaf) is opgebouwd.

• Btyp is een eindige verzameling basistypes

• Con is een eindige verzameling constante symbolen

• Var is een aftelbaar oneindige verzameling variabelen

• I is een functie die aan iedere c E Con een simpel type 1(c) toekent in Styp(de
simpele types), met:

Styp ::= Btyp I Styp — Styp

Verder moet gelden: Con fl Var = 0

De verzameling Typ:
Typ ::= Btyp I

Typ —* Typ



De verzanieling Ter:
Ter :: Var I

Con I
Ter Ter
.Xx : Typ.Ter

Declaraties:
r ::= 01

E',Var:Typ
f, Var = Ter

Uitspraken:

I' I— ok goed gevormde context
1' 1- a- E Typ goed gevormd type
['1-o<r subtype
I' F- A :a- goed getypeerde term

Meta-variabelen:
F voor contexten
o•, F, ii voor types
A, B voor termen
c, d voor constanten
r, y, z voor variabelen

Opmerking:
Meta-variabelen kunnen ook geIndiceerd zijn, zoals bijvoorbeeld o of lii.

Toelichting:
Voorbeelden van basistypes zij n integers of booleans. Een constante kan zijn: een
bepaalde constante waarde (bijvoorbeeld true of false van het basistype boolean, dan
wet een standaardfunctie (bijvoorbeeld de plus op integers) binnen FMS. De functie
I kent dan het (simpele) type aan deze constanten toe (zie ook de afleidingsregels).

De verzameling Typ is in feite niets anders dan de verzameling van simpele
types, bestaande uit de basistypes en het pijltjestype.

De regels voor Ter zeggen achtereenvolgens dat variabelen en constanten termen
zijn, dat de applicatie van de ene term op een andere term zeif ook weer een term
is en de Iaatste regel voegt Iambda-termen aan Ter toe.

Een context wordt aangeduid met de letter F. Contexten bestaan uit variabele-
declaraties en definities. Een context kan tevens leeg zijn.

2.2.2 afleidingsregels
Alvorens we de afleidingsregels gaan beschrijven hebben we eerst nog een tweetal
definities nodig, namelijk namelijk van contextdomein en van contertdefinities.

Het contextdomein wordt bepaald met een functie 'dom' die een context als
invoer heeft en als resultaat de verzameling van alle variabelen uit de context.

De contextdefinities worden bepaald met een functie 'defs' die ook een context
als invoer heeft en in dit geval de verzameling teruggeeft van variabelen die de un-
kerkant vormen van een definitie.
contextdomein:
dom(0) = 0

dom(r,z:a-) = {x}Udom(I')
dom(F,z=A) = {x}Udom(1')

contextdefinities:
defs(O) = 0

defs(L',r:a-) = defs(F)
defs([',z=A) = {z}Udefs(L')
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Context vorming:

0 F ok
(r-Empty)

FI-o':* zdom(r)
(F-Var)

U,z:qF ok
F I- A:o z:o' F .r defs(r)

(F-Def)
F,z= Al-ok

Type vorming:
r I— ok o E Btyp

(K-Btyp)

I'Fo:* E'I-r: *
(K-Func)

F I—cT -+ f : *

Subtypering:

(<-Refi)FFcr<o —

FF-o<r FFr<—
— (<-Trans)—

I'Fr1<o1 FFcT2<r2—
— (<-Func)

F F c1 — 2 <Ti —4 T2 —

Term vorming:
F I- ok

(T-Cons)
I' F c:t(c)

F1,x:u,F2F ok
(T-Var)

I'i,x:cT,F2 F- x.o

F,x:oF A:r
(T-Abs)

Fl- (A :o.A):(o—* r)

FF-.4:(o-÷r)
F (AB):r (T-App)

FI-A:u FI-u<r
F F A :

— (T-Subsump)

Toelichting:
Alle regels komen uit de standaardliteratuur over lambda-calculi.

Regel (F-Empty) zegt dat de lege verzameling een goede context is. Deze regel
is altijd de eerste regel in de opbouw van een context. Deze opbouw geschiedt door
toevoeging van variabelen en hun types aan de context. Dit staat beschreven in
regel (F-Var), die als voorwaarde stelt dat o in Typ moet voorkomen en verder
dat x niet reeds gekoppeld is aan een type. Daarnaast kunnen termen ook in de
context voorkomen, door ze te koppelen aan een variabele, zoals te zien is in (F-
Def), gesteld dat deze variabele reeds gedeclareerd in de context voorkomt. Dit
maakt het mogelijk recursieve definities te maken.

(K-Btyp) zegt dat basistypes ook types zijn en (K-Func) introduceert het 'piji-
tjestype', het type van functiedeclaraties.

Subtyperingsregels (<-Refi) en (<-Trans) zeggen dat subtypering reflexief en
transitief is. (<-Func) is de bekende contravariantie-regel van —+ in het eerste
argument.

Regel (T-Cons) voegt alle constantesymbolen en hun types toe aan F. (T-Var)
introduceert een variabele, mits deze in de context staat, waarbij het mogelijk is
dat een variabele ook als definitie voorkomt. Verder introduceert (T-Abs) functies

II



en (T-App) laat zien hoe functie-applicatie in zijn werk gaat. Ten slotte de sub-
sumptieregel (T-Subsump), die zegt dat als cen term goed getypeerd is voor een
bepaald type is en dat type is een subtype van een ander type, dan is die term ook
goed getypeerd voor dat type.

2.3 Records
In deze paragraaf wordt bet type systeem uitgebreid met records en recordselec-
tie, zoals beschreven in veel artikelen over de theoretische achtergrond bij object
georiënteerd programmeren (zie bijvoorbeeld [Zw95] of [Car93]). Records worden
in object georienteerd programmeren gebruikt om objecten te modelleren. Alleen
uitbreidingen op en veranderingen aan het originele type systeem worden vermeld.

2.3.1 aannames en syntax
Verzamelingen:

• .C is een verzameling labels

De verzameling Typ:
Typ :: {.C:Typ,.. .,I:Typ}

De verzameling Ter:
Ter : := { £ = Ter,. , £ = Ter)

I

Ter..C

\leta-variabelen:
I, m voor labels

Toelichting:
Om bet mogelijk te maken records te definiëren binnen ons systeem, hebben we
allereerst een verzameling labels nodig. De verzameling Typ wordt vervolgens uit-
gebreid met recordtypes en de verzameling Ter met de definitie van een recordterm
en veld selectie.

Een recordterm bestaat uit een verzameling termen waarbij elke term wordt
gelabeld met een item uit de verzameling £. Hoe veldselectie in zijn werk gaat
wordt verderop in de volgende subparagraaf beschreven.

2.3.2 afleidingsregels
Type vorming:

Fl—ok

r F {i I) : *
(K-Null)

Ij,...,1ECverschiIlend voori=1..n FI-o:*
(K-Rec)

F I— {lIi:ai,...,I:ol} : *

Subtypering:

I' I— {lli :o, . . . ,1 :a) : * n > m
— (<-Rec'idtb)

Fl- {l1i:0i,...,ln:onI}� {lIi:o1,...,lm:uml} —

voori=1..n 1'l-o,<r1
— (<-RecDeptb)

L'l-- I1i:oi,...,ln:oI} � {I1i:ri,...,1:rl} —
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Term vorming:
fl-ok

['I— }:{f I) (T-Iuull)

voori=l..n 1FA1:o1 TR
r F {1 = .1k,. . ,i = A} {Ili :u1, . ,1 :c} -

Fl- .4:{IIi:ci,...,1:crI} 1 S fl
(T-SeI)

F I- A.11:cr,

Toelichting:
(K-Rec) is de regel die een recordtype opbouwt uitgaande van n losse types en een
stel verschillende labels. De notatie is zoals in de standaardliteratuur.

Subtypering op records is mogelijk door simpelweg een aantal velden weg te
laten; dit wordt getoond in regel (<-RecWidth). Regel (<-RecDepth) zegt dat een
record ook een subtype van een ander record kan zijn, als voor elk veld van het
eerste record geldt dat het bijbehorende type een subtype is van het type van het
veld van het tweede record.

Regel (T-Rec) laat zien hoe recordtermen opgebouwd kunnen worden uit losse
termen.

Uitgaande van een term A van het recordtype kan hieruit een veld worden ge-
selecteerd door aan het label van dat veld te refereren, zoals beschreven in (T-Sel).

De regels (K-Null) en (T-Null) zijn verder niet van praktisch nut en worden alleen
gebruikt als hulpmiddel bij de vorming van algebraIsche datatypes, te definiëren in
de volgende paragraaf.

2.4 Algebraische types
In deze paragraaf worden algebraIsche types en hun regels aan het type systeem
toegevoegd. Algebraische types zijn van de vorm:

= (pa.(yi :cr1 + . . . + 7,, :o,,))

Deze notatie wordt ook gebruikt in [Geu92] en [How96].
Dit type lijkt erg veel op een recordtype, echter met dit verschil dat elk type o,

van de vorm {II, : ri,, . . . ,i, : r, } is, waarbij r1, = of komt niet gebonden
(door een voor in Ti,.

In de inleiding werd al gesteld dat ,. een soort van dekpuntoperator is op types.
Dit zou je, enigszins slordig, als volgt kunnen weergeven (pa.(71 :0+. . : o,,))
fixa.(7j :oi +. . . +-y,, :o,,)) De -y zijn constructornamen. De y, dienen als 'labels'
voorde bijbehorende 0,. dient als verkorte naam voor (pc.(7i :171+.. +7,, :o,,)).
Het is nu mogelijk om (zwak) recursieve types te definiëren. (N.B.: De + tussen
de verschillende types wordt gebruikt om aan te duiden dat je een 'som van types'
maakt.)

2.4.1 aannames en syntax
Verzamelingen:

• is een verzameling constructornamen

• Tvar is een aftelbaar oneindige verzameling type variabelen

Verder moet gelden: Con fl Var = Con fl Tvar = Var fl Tvar = 0.
Opmerkingen:
De typevariabelen worden alleen gebruikt voor algebraIsche datatypes; men moet
de typevariabelen dus niet zien als variabelen voor polymorfe types.



De Iaatste regel maakt de voorgaande regel (Con fl Var = ) redundant.

De verzameling Typ:
Typ :: Tvar

De verzameling Ter:
Ter ::= (F Ter

Contexten:
1' ::= 1',Tvarl

F,Tvar = (pTvar.((F:Typ+ +(F:Typ))

Meta-variabelen:
y, 6, e voor constructoren
a, /3 voor typevariabelen

Toelichting:
Voor de naamgeving van constructoren in de atgebraische datatypes is een verza-
meling (F van constructornamen gedefinieerd.

De verzameling Typ wordt uitgebreid met één extra regel, narnelijk: typevaria-
belen kunnen ats type gebruikt worden. De verzameting Ter wordt uitgebreid met
de regel die zegt dat een constructornaam in combinatie met een record wederom
een term is, waarbij men de contructornaam kan zien als een functienaam die wordt
toegepast op de term.

De verzameling contexten wordt uitgebreid met de mogelijkheid een typevaria-
bele te declareren en waar het uiteindelijk om gaat: de algebraIsche declaratie.

2.4.2 afleidingsregels
Het contextdomein wordt uitgebreid met regels voor typevariabelen en algebraische
declaraties. Typevariabelen mogen niet gebonden zijn door een p. Hetzelfde geldt

voor de contextdefinities.
contextdomein:

dom(0) = 0

dom(r,x:o) = {x}tidom(r)
dom(r,x=A) = {z}Udom(f')
dom(r,a) = {a}Udom(I')
dom(r,6= (Iu1.(71:o1 + ...+7n:on))) = {6}udom(r)

contextdefinities:

defs(0) = 0

defs(1',z:u) = defs(I')
defs(1', x = A) = {z} U defs(F)
defs(1',a) = defs(I')
defs(1', 6 = (pa.('y : o- + . . . + -y : on))) = defs(I')

Context vorming:

FE-ok adom(1')
(1'-Tvar)

I',a I—ok

ödom(I') voori=1..n F,aF-o1:* meto1={I11:r,,...,Ii,,ri,,,.IJen
voor alle r, met 1< i <n,1 <j <rn: r, =a ofa komtniet vrij voor in r

Al- g

'Lw



Type vorming:

I'1,c,,F2 1-ok
(K-Tvar)

I, a, 12 : *

1I Al

Subtypering:

Fl-ok n<m
voori=I..n ri-c1<

5.= (pa.(y:o + ...+7n:on)) El' (/Aa.(yi:oj +...+7m:Om)) El'
(<-AIg)

Term vorming:

-l
11,6 = (pa.(yj:oj + ...+:o)),F2

Opmerkingen:
Het type o1[6/a] in (T-AIg) wordt verkregen door substitutie van 6 voor de type-
variabele a in o,.
Conventie:
Ms A = {}, dan mag men in plaats van '-y {} : 6' ook schrijven: "ye 6'.

Toelichting:
De regel (I'-Tvar) voegt een typevariabele toe aan de context, mits deze niet reeds
voorkomt in de context en de context goedgevormd is. Regel (l'-Alg) beschrijft hoe
een algebraIsch type aan de context toegevoegd kan worden. Als voorwaarde moet
gelden dat alle ii's goed gevormde types zijn en 6 mag nog niet in de context F
voorkomen. Verder moeten de o,'s van het recordtype zijn waarbij de veldtypes
alleen gelijk aan a mogen zijn.

De regel (K-Tvar) zegt dat a een goed gevormd type is, indien deze goed gevormd
is in de context. Regel (K-Alg) zegt hetzelfde, maar dan voor 6.

Als extra constructoren aan een algebraisch datatype worden toegevoegd, dan
wordt dit een supertype van het 'oude' datatype, oftewel het 'oude' datatype is een
subtype van het 'nieuwe' datatype (zie [Po197]). Daarnaast geldt, net als bij records,
dat een algebraIsch datatype een subtype is van een ander datatype als de types
van de velden elkaars subtype zijn. Deze twee eigenschappen zijn in regel (<-Aig)
samengevoegd. Deze regel stelt als voorwaarde dat beide algebraische datatypen in
de context zitten.

Regel (T-AIg) zegt dat uitgaande van een algebraisch type en een term met het
juiste type, een constructornaam - gebruikt mag worden als functie van u[6/a]
naar 6, met als argument die term.

2.5 Syntax van FMS
Dan komen we nu toe aan de uiteindelijke definitie van FMS. FMS is het type
systeem (Typ, Ter, I-) gegenereerd door (Btyp, Con, t) waarbij:

1. Boo!, Int, Char vormen samen Btyp

2. Con bestaat uit:
n : mt (voor alle n Z), true:BooI, false:Bool,
ë: Char (voor alle c uit het ASCII-stelsel)
and: (Bool —+ (Boo! —* Boo!))

'5



or: (Boo! -+ (Boo! -÷ Boo!))
not : (Boot -+ Boo!)
chartoint: (Char — hit)
inttochar: (tnt —+ Char)
it : (tnt — (tnt — Bool))
le : (hit —+ (tnt —* Boot))
gt : (tnt —÷ (tnt —p Boo!))
ge: (tnt —÷ (tnt —* Boot))
succ : (tnt —+ tnt)
pred: (tnt —* hit)
plus : (tnt —+ (tnt —* tnt))
miii : (tnt —* (tnt —+ tnt))
mult : (tnt —* (tnt —* tnt))
div : (tnt —+ (tnt —+ tnt))
mod: (tnt —+ (tnt —+ tnt))
neg: (tnt —+ tnt)
de verzamelingen:
if0 : (Boo! —+ (cT —+ (o — ci))) (voor elke o E Typ)
eq, : (o• —+ (u —* Boo!)) (voor elke o• E Typ)
en gegeven 6 = (pa.(yi : 0j + . . . + : CT)) E r en type r E Typ:
Eiimr : (c1[r/i] —+ r) + ... (CT[r/a] —+ r) — 6 —+ r

De verzameling Con van FMS bestaat uit ongeveer de zelfde constanten als die
van PCF [P1ot77]. Het belangrijkste verschil bestaat uit de constante Elim. Deze

constante is overgenomen uit [Geu92].
Gegeven een algebraIsch datatype en een willekeurig type r neemt deze constante

een aantal functies en een element van type 5 en geeft als resultaat één van de
functies toegepast op het argument van dat element. Elk van de functies is van het
type behorende bij de constructoren uit het algebraIsche type en levert een resultaat
van type r.

2.6 IntuItieve semantiek
Nu we het gehele type systeem compleet hebben, kunnen we kijken naar wat we
nu eigenlijk hebben gemaakt. Oftewel: in deze paragraaf zullen we enige intuItieve
aspecten achter het type systeem behandelen. In de hoofdstukken over denotationele
en operationele semantiek zal dit alles nauwkeuriger worden behandeld.

2.6.1 types
Types representeren verzamelingen. De elementen van deze verzamelingen zijn ty-
peerbare termen.

Voor de verschillende types kunnen ze zeggen:

• Het pijttjestype (o —÷ r) representeert een verzameling van functies die ele-
menten uit de verzameling van objecten uit type CT nemen en afbeelden op
elementen uit de verzameting van objecten uit type r.

• Een recordtype {II : : o1} representeert een wiskundig produkt
X1 x ... x X met X, de verzameling van objecten uit type a, (1 <i < n).

• Een typevariabele representeert een door de gebruiker gedefinieerde verzame-
ling, mogelijk een algebraische datatype representerend.
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2.6.2 termen
Als termen goed getypeerd zijn. dan behoren ze tot één van bovenstaande verzame-
lingen. lntuItief kunnen we zeggen:

• De abstractieterni ().r : o. .4) : (c — r) representeert. de functie die aan ieder
object p van type u de waarde van A toekent waarbij de voorkomens van
variabele .r in A vervangen zijn door het object p.

• De apphcatieterm (AB) : r representeert het resultaat van de toepassing van
de functie gerepresenteerd door A : (o —+ r) op een argument die gerepresen-
teerd wordt door B :

• De recordterm {l = A1,.. .,l,, = A} : {lli : q1,• . .l, : o} representeert
een n-tupel (p1,... ,p,) uit uit het relevante produkt (zie boven).

• Veld selectie A.!1 : o representeert de toepassing van een projectiefunctie op
een tupel. Dat is een functie ir die het i-dc element uit een tupel 'filtert' en
afbeeldt op een object uit de verzameling o.

• Een algebraische term -y A : 6 representeert net als bij applicatietermen het
resuitaat van toepassing van een functie op een argument. Elke uit alge-
braIsch type 6 kan als aparte functie worden gezien. Door toepassing van deze
functies op elk mogelijk argument wordt de verzameling die 6 representeert
inductief opgebouwd.

2.6.3 contexten
Definities en algebraIsche declaraties kunnen we intuItief als volgt beschrijven:

• Gegeven: I' F- A : o. Als F de volgende definitie bevat: x B, dan heeft z hier
dezelfde waarde als B. Aangezien B (vrije voorkomens van) z mag bevatten,
kunnen met deze constructie recursieve functies worden gedefinieerd.

• AIs 1' F- .4 : o en F bevat de algebraIsche declaratie 6 = (pc.(yi : o,. . . ,

ofl)), dan kunnen we 6 zien als de representatie van de verzameling die door
(pc.(y : o, . . . ,-y : o-,,)) gegenereerd wordt. In feite is 6 niets anders dan
een handige afkorting van deze verzameling.

Elke y, uit het algebraIsche type kan als aparte functie worden gezien. Door
toepassing van deze functies op elk mogelijk argument wordt de verzameling
die 6 representeert inductief opgebouwd.

2.6.4 FMS
Tot slot volgt nog de intuItieve semantiek van de verzameling basistypes en con-
stanten waarop FMS gebouwd is:

• Bool representeert de verzameling van waarheidswaarden, bestaande uit true
en false. mt representeert de verzameling van gehele getallen, oftewel Z.
Char representeert de verzameling van de karakters uit de ASCII-verzameling.

• Voor elke n E Z: n representeert n. true representeert true en false repre-
senteer false. Voor elke c uit de ASCIL-verzameling: ë representeert c.

• and, or en not representeren respectievelijk de boolse functies 'A', 'V' en '-".

• succ en pred representeren de successor- en de predecessor-functies die aan
n E respectievelijk n + I en n — 1 toekennen.



• pius, mm, mult, div, mod en neg representeren respectievelijk de normale
integer operaties voor optelling, aftrekking, verrnenigvuldiging, integer deling,
de functie voor bepaling van het rest-aantal na deling en de negatiefunctie.

• eq. it, le, gt en ge zijn de vergelijkingsfuncties op integer waarden. Ze
representeren rcspectievelijk 'is gelijk aan', 'kleiner dan', 'kleiner gelijk aan',
'groter dan' en 'groter gelijk aan'.

• chartoint en inttochar representeren de transformatiefuncties die karakters
naar hun ASCII-waarden transformeren en andersom.

• if representeert de 'if-then-else' operator die p aan (true,p,q) toekent en q
aan (false,p,q).

• Elim representeert een functie h voor 'pattern-matching'. Gegeven de verza-
meling die het algebraIsch datatype 5 = (pa.( : a +.. . + : afl)): functie
h neemt een n-tal functies en een object uit de verzameling en past op basis
van welke constructorfunctie op kop van het object staat (zeg de functie die
y, representeert) de daarbij behorende functie toe (de i-de).

2.7 FMS-programma's
Met behuip van deze bouwstenen kunnen we nu programma's in FMS maken die we
kunnen 'runnen'. Wat we in feite met FMS hebben gemaakt is een primitieve functi-
onele programmeertaal. Deze programmeertaal heeft als invoer een goed gevormde
context, gevolgd door een goed gedefinieerde term die zijn relevante informatie uit
de context haalt. Dit zullen we FMS-programma's noemen. Als uitvoer wordt de
normaalvorm van de term opgeleverd, mits deze bestaat.

Een FMS-programma moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Hier hebben
we de volgende definitie voor nodig:

Definitie 2.3 gesloten type
Gegeven context r en type a E Typ.

1. Type a heet een gesloten type als:

• o• E mt
• a fool
• a {IIi : o'l, .. . ,1, : oI} met O' t/m o' gesloten types (n � 0). In het

bijzonder: als n 0, dan is {II} een gesloten type.

• a S met S = (pa.(y1 : o- + . . + y, : a)) E I' en a1 [S/a] t/m a[5/a]
gesloten types.

2. Gegeven A Ter. Als 1' I— A : a en a is een gesloten type, dan heet A een
gesloten term.

Definitie 2.4 FMS-programma
Een FMS-programrna is een paar (F, A) met context F en term A met de eigen-
schappen:

I. in FMS hebben we:

rF-A:a metaeen gesloten type

2. voor iedere vrije variabele a van A bevat I' een definitie van x



2.7.1 representatie als ASCII-file
In het. kader van de interpreter die ik voor FMS geschreven heb (zie hoofdstuk 5)
gelden er een aantal conventies voor de representatie van een FMS-programma als
ASCII-file. Zo'n ASCII-file zal als invoer dienen voor de interpreter.

Definitie 2.5 Een identifier is cen nj aaneengesloten karakters beginnend met een
klcine letter of een hoofdletter waar verder alleen letters, cijfers en het underscore-
karakter '' in voorkomen.

Definitie 2.6 Een gereserveerde identifier is een identifier die een basistype of een
constante operator representeert. Een basistype is een element uit Btyp, zoals
bijvoorbeeld mt en een constante operator is een functie uit de verzameling Con,
zoals de succ-operator. Waarheidswaarden TRUE en FALSE zijn ook gereserveerde
identifiers.

Defjnjtje 2.7 Een token is een ondeelbaar element in de ASCII-invoerfile, zoals
bijvoorbeeld '(' en 'V.'!.'. maar ook (gereserveerde) identifiers en integers zijn voor-
beelden van tokens.

De conventies die gelden voor de ASCII-file zijn flu als volgt:

• Variabelen (elementen uit Var) en labels (elementen uit £) zijn identifiers
beginnend met een kleine letter en constructoren (elementen uit i1 en typeva-
riabelen (elementen uit Tvar) zijn identifiers beginnend met een hoofdletter.
Geen van deze identifiers mogen gereserveerd zijn

• De ')' in een lambda-abstractie wordt gerepresenteerd als een backslash '\'
en de 'p' in een algebraIsch datatype als een slash 'I'

• Integer waarden (elementen uit Int) worden gewoon als gehele getallen gere-
presenteerd. Karakters komen tussen enkele quotes te staan (bijvoorbeeld 'a'
of '1')

• Haakjes moeten expliciet om ieder functietype, iedere applicatie van termen,
.\-abstractie en algebraIsche term worden gezet en mogen dus achterwege
gelaten worden

• Context en term worden gescheiden door "1.7.' en ieder programma eindigt met
een hekje '#'

• Tokens mogen door één of meerdere spaties, tabs en regelovergangen ge-
scheiden worden, dit om de leesbaarheid te vergroten. Identifiers en integers
moeten ondenling door minstens één spatie worden gescheiden, maar in een
identifier of integer zelfmogen géén spaties staan (ze zijn volgens definitie 2.7
immers ondeelbaar)

• Declaraties in de context worden gescheiden door een puntkomma ';'

• Achter de constante operatoren if en eq wordt tussen rechte haken aangege-
yen op welk type ze van toepassing zijn.

• Constante operator Elim wordt in de ASCII-file gevolgd door de naam van het
algebr&ische datatype waar hij betrekking op heeft en (tussen rechte haken)
door het type van het resultaat dat hij oplevert.

I,



voorbeelden

Ter illustratie volgen hier een aantal voorbeelden van ASCII-invoerfiles die als invoer
voor de interpreter kunnen dienen. In het hoofdstuk over de interpreter (hoofdstuk
5) staan nog een aantal voorbeelden uitgewerkt.

Zoals gezegd is het mogelijk cm recursieve functies te definiëren. In het volgende
voorbeeld wordt de beroemde Ackermann-functie behandeld die gedefinieerd worth
door: vooralle rn,n E L\ : A(O,n) = n+1,A(m+1,O)= A(m, 1),A(m+1,n+1)=
A(m, A(m + 1, n)). Zoals behandeLd bij de intuItieve semantiek zien we hier dat
tupels door records gerepresenteerd worden. Flier zien we de constanten if en eq
terugkomen die in dit geval op integers werken.

A {I in:Int, n:Int I} —> mt
A = ( \p : {I m:Int, n:Int I}.

(((if[Int] ((eqtlnt] p.m) 0))

(succ p.n) )

(((ifElnt] ((eqElnt] p.n) 0))

(A { in = (pred p.m), n = I }) )
(A { in = (pred p.m),

n = (A { in = p.m, in = (pred p.n) }) }) ) ) );
%s/.

(A { in = 2, n = 2})

Dit levert na reductie de waarde 7 op.

We definiëren het algebraIsche datatype List die een lijst van integers represen-
teert. Hierop definiëren we een functie length die de Iengte van een lijst bepaalt.

List == (/Alpha. C Nil:{I I} +
Cons:{I hd:Int, tl:alpha I} ));

length : (List —> lint);
length = (\l:List.

((( ElimList[Int]
C \x:{II}. 0))
( \y:{I hd:Int, tl:List l}.

(succ (length y.tl)) ) 1 ) );

(som Cons { hd = 1,
ti = Cons { hd = 2,

tl = Cons { hd = 3,
ti = Nil {} } } })

Het resultaat van dit programma na reductie is uiteraard 3.
In het volgende voorbeeld hebben we de algebraische declaratie List iets aan-

gepast en List' genoemd: constructor Nil bevat een karakter ch in zijn record.
Daarnaast voegen we het algebraische datatype Tree toe aan de context, die een
extra constructor Node bevat waarmee binaire bomen gemaakt kunnen worden. Vol-
gens de subtyperingsregels geldt er: List' < Tree. De functie som bepaalt de som
van alle elementen in een boom.

List' == (/Alpha. C Nil:{I ch:Char I} +
Cons:{I hd:Int, tl:alpha I) ));

Tree == C/Alpha. ( Nil:{I I} +
Cons:{I hd:Int, tl:alpha I) +



Node:{I el:Int, links:Alpha, rechts:Alpha l} ));
son : (Tree —> Int);

sorn = (\t:Tree.
(((C ElirnTree[Int]

C \x:{II}. 0) )

( \y:{I hd:Int, tl:Tree I}.
((add y.hd) (corn y.tl)) )

C \z:{I el:Int, links:Tree, rechts:Tree I}.

((add z.el) ((add (sorn z.links)) (corn z.rechts))) ) t ) );

(coin Cons { hd = 5, ti = Cons { hd = 7, ti = Nil { ch = 'a' } } })

Zonder subtypering zou som niet op een lijst van type List' toegepast kunnen

worden. Maar aangezien List' <Tree, kunnen we son flu wel op lijsten toepa.ssen,
zoals hierboven gebeurt. Het resultaat is 12.

2.8 SDFMS: een syntax gestuurde versie van FMS
Alvorens we de syntax gestuurde versie van FMS gaan definiëren, zal eerst FMS
zelfenigszins aangepast worden. Dit om het bewijs van de equivalentie van FMS
en SDFMS, dat in het volgende hoofdstuk gegeven wordt, te vergemakkelijken.

De regels zijn opgesplitst in Context vorming, Type vorming, Subtypering en
Term vorming, conform appendix A en we hebben de volgende uitspraken:
F I- ok goed gevormde context
1' F- o: * goed gevormd type
FI-0<r subtype
F F- A : goed getypeerde term

Definitie 2.8 Eerst volgen een aantal hulpdefinities voor de aangepaste algebraische
declaratie.

(a) positief voorkomen
Gegeven typevariabele en type . c komt positief in o voor desda
C{Jl1:ri,...,ln:rnI),metn>Oenvoorallerjmet1<i<n:rjEcof

komt niet voor in r. Positief voorkomen wordt in de standaard literatuur
meestal jets anders gedefinieerd. Daar mogen typevariabelen ook in functie-
types voorkomen, mits deze aan bepaalde regels voldoen. Zie bijvoorbeeld
[Geu92J.

(b) Gegeven types c (lit :ui,.. .,1, : en r {Imi : r1,.., mk : rkl).
Definieer 1esseq(, r) : Typ x Typ —+ {true, false) als volgt:
lesseq(u, r) = true ,als n> k, 1, = m en 0, r, voor 1 <i < k
lesseq(0, r) = false ,anders

(c) minimale datatype
Gegeven context F en algebraische datatypes 6 = (pa.(yi : 0 + ... +

= (pa.(i : i'j + . . . +m : i'm)) E I'. Dan definiëren we het minimale
datatype mm : Typ x Typ -+ Typ U {fail} van 6 en c als volgt:

min(6, ) = 6 ,ats 6 en geen gemeenschappelijke constructoren
hebben àf als n < m, = en lesseqfr1, i.',) true

voor 1 � i n
min(6,) = c ,als n > m, = ', en lesseq(z.'1,0,) = true voor

I<i<m
min(6, ) = fail ,anders



Definitie 2.9 FMS wordt gedeflnieerd als het type systeem (Typ, Ter, F-) zoals
gedefinieerd in appendix A, met de volgende aanpassingen:

• Context vormzng
Regel ([-Def) komt te vervallen:

rl-A:o- x:oEF zdefs(I')
[',z = A I-ok

en regel (['-Aig) wordt aangepast:

6dom(F) vooril..n: r,oF-u1:*en
a komt alleen positief voor in c,

voor willekeurige e = (pa.(j : i'1 + .. - + m : i'm)) I'
min(6, e) = 6 of min(6, c) = c

r,6=(.(71:ci+...+-y:o-))I- ok

• Type vorming
Hier verandert niets

• Subtypering
her verandert niets

• Term vorming
her verandert niets

• De vcrzameling Con
Met het verwijderen van definities kunnen ook geen recursieve definities meer
worden gedefinieerd. Om dit mechanisme terug te krijgen breiden we Con
uit met constanten Y, (met o- E Typ). Zie voor een uitleg van constante Y,
paragraaf 6.3 (FMS naar FMS').

2.8.1 afleidingsregels van SDFMS

Dan volgen flu de afleidingsregels van de syntax gestuurde afleidingsregels van FMS.
Om het verschil aan te geven met het originele systeem, gebruiken we nu de relatie
l-j. De uitspraken zijn ook aangepast:

I' Fsd ok goed gevormde context
1' F—j o: * goed gevormd type
r o <r subtype
I' I-5j A : a- goed getypeerde term

Definitie 2.10 De regels voor relatie I-j worden als volgt afgeleid:

• Context vorming
Regels identiek aan die in het originele systeem, maar met I- vervangen door

• Type vorming
Regels identiek aan die in het originete systeem, maar met F- vervangen door

• Subt ype ring

a- Btyp
<

(sd-<-Btyp)

a- Tvar
(sd-<-Tvar)—



i1-,jrj<oj FF-5do2<r2
— (sd-<-Func)

IF-sd �TlT2 —

ok FI-j {Ili:o'i. 1,,:cr1}:s n�
voori=l..m IF-sd 0jT1

(sd-<-Rec)
I F5<j (li: I,, :c,,) < {I1 : r1, . , : rml}

FI-ok n<m
voor i = 1.. n 1' F-sd C.

6 = (pa.(y1 :o1 + . . . + :o,,)) El' e = (p.( :o + ... +1m :orn)) El'
(sd-<-AIg)

F 6

• Term vorming

I' ok
(sd-T-Cons)

FFj c:t(c)

F1,z:(7,f2I-J ok
(sd-T-Var)

z :o, F2 F-5, x :

F,z.cr F-sd A:r
(sd-T-Abs)F}j (Az:C..A):(o-+r)

I' F-5 A: (o• —+ r) I' F-j B: P 1' F-5d P � 0 (sd-T-App)
1'Fjj (AB):r

F F-5 ok
(sd-T-NuII)

FF-sd {}(I I)
voor i = 1..n F }-5, A :o

(sd-T-Rec)
F I.sci {1 = A1,... ,1n = An}:{I1i :0i, . . ,1, :oJ}

F F-sd A:{I1i:ui,. . .,4:oJ} 1 S
(sd-T-SeI)

F F-5, A11:u,

S = (pc.(y1 :o + . . .+ y :)) E F

FI-jA:r F1-ir�oi[5/c]
(sd-T-AIg)

I'F-sd7i A:5

Aan de opbouw van de regels valt te zien dat contexten, types, subtypering en

termen op zodanige wijze geconstrueerd worden, dat uniek de 'terugweg' valt af te

leiden (welke regels gebruikt waren tijdens de afleiding).

Een uitzondering hierop vormt regel (sd-T-Alg), omdat in 1' meerdere alge-

braische types kunnen zitten die - als constructor hebben. Dit probleem kunnen

we oplossen door uit alle algebraIsche types die bevatten de 'kleinste' te kiezen.
Wat precies onder de 'kleinste' verstaan wordt, zal hieronder behandeld worden.

Stelling 2.11 afleiding van subl ype ring

1. ALsFF-j< ,dano€TvarofaeBtyp
2.A1sFF-j0.1--+o2<r1--+r2 ,danL'I-r1<0.1enFI-j0.2<r2

3. A1sI'F-j {I11:o1,...,In:0.I)< {I1i:ri,...,lm:rml),
dan n m, voor i = 1..m: F F- 0. <r, en F I-j {Jli :0.1,... ,l,, :o,,}: *

4. AIs FF-3d 6< en 5= (pc.(7i:oi ++7n:on)),e = (p.y' :0.+...+7:
C.m))EF ,dann<menvoori1..n:FF-,or1<r1



Bewijs: Sinds de regels van I-,4 syntax gestuurd zijn, is met behuip van de vorm

van de types uniek de Iaatste afleiding van een subtyperingsregel te bepalen.
Opmerking bij 1.: Aangezien Tvar fl Btyp = 0, is er geen verwarring mogelijk

of o tot de basistypes of tot de typevariabelen behoort.

Stelling 2.12 afieidzng van termen

1. AIsFF.ac:t(c) ,danl'Ijjok

2. Als rt- x:o ,dan x:cE I' en FI- ok

3. Ms I' F-j (Ax :o.A):r ,dan is er een type p zodanig dat 1',x:o 1- A:p en
r o — p

4. Als 1' I— (AB):r ,dan zijn er types pen p' zodanig dat I' 1-j A:(p— r),
ri-..a B:p' en I' F.d p' p

5. Als I'F—j {}:{II} ,dan I'tej ok

6. AIs r sd {l = A1,... ,I = A} : {I' :0i, . . .,l, :o} ,dan voor i =
ri- A1:o1

7. Als 1' I-1j Al8 : r ,dan is er een type {Ili : o', . . . ,1, : oI} zodanig dat
F }-j A:{1i . . ,1, :on} en o r (met 1 < i < n)

8. Als F I—1,j A :6 ,dan is er een algebraisch type 6 = (p.(yj :oi +. .

cs)) E 1' en een type r zodanig dat I' F-j A : r en F F-j r < o[S/c] (met
1 <i < n)

Bewijs: Zelfde als het bewijs van stelling 2, met uitzondering van punt 8. her
wordt de 'kleinste' 6 gezocht die y bevat, wat wit zeggen: voor alle algebraische
types e F geldt min(6, e) = 6. Dat deze ook daadwerkelijk bestaat, wordt later
bewezen.



Hoofdstuk 3

Equivalentie van FMS en
SDFMS

Er kan bewezen worden dat I- en equivalent zijn. Dit bewijs wordt uitgesplitst in
vier gedeelten, overeenkomstig de vier uitspraken over FMS, respectievelijk SDFMS:

• goed gevormde context
r i— ok r I— ok

• goed gevormd type
r o: * ' I' F- o: *

• subtype
I' F- u < r > F I— c < r

• goed get ypeerde term
Hier kunnen we niet zonder meer zeggen: F I-jj A:o- Fl- A:o
In plaats daarvan splitsen we het bewijs op in:

— F F5j A:u== F F- A:o en
— FF-A:o=-3rETyp : rF-A:r A FI-,jr<o

De equivalentie in het laatste geval wordt in de standaard literatuur door-
gaans aangeduid als het bewijzen van soundness en completeness (zie bijvoorbeeld
[Com95]).

Het bewijs van de eerste twee punten is triviaal, omdat deze precies dezelfde
regels bevatten. De laatste twee punten worden in de volgende twee paragrafen
bewezen. De gegeven bewijzen zijn uitbreidingen van bewijzen in [Com95].

Aan het eind van het hoofdstuk volgen nog twee algoritmen. Deze zijn bijna
rechtstreeks van de afleidingsregels voor subtypering en termvorming afgeleid en
kunnen dienen als hulpmiddel voor het schrijven van een interpreter (zie ook het
volgende hoofdstuk). Het eerste is een subtyperingsalgoritme die, gegeven twee
types bepaalt of het eerste type een subtype is van het tweede type. Het tweede
algoritme is een type inferentie algoritme die, gegeven een context en een term het
type van deze term bepaalt, mits deze bestaat.

3.1 Equivalentie van subtypering
\Ve hebben eerst een aantal hulpstellingen nodig, alvorens we de soundness van de
subtyperingsregels kunnen bewijzen.



Lemma 3.1 vorm tan lypen
Gegeven context F. Stel p is een onbekend type.

1. (a)AIsFF-p<c ,danpEo
(b)AIsFF-c<p ,danpcr

2. (a) AlsFF-p<o,oETvarefl:*EF ,danpa
(b) AlsfI-a<p,aETvarena:*EF ,danpEa

3. (a) AlsFl-p<c—+r ,danpEo1—ri
(b) AIsFI-o--+r�p ,danpo'1-4ri

4. (a) Als F I- p < {II' : 0i,. . .,1, : ,dan p {Ili : r1,.. .,lm : rmI} en

(b) AIsFF-{J1j :crnl}<p ,danp{Ii :rt,...,lm :rm}en
n�m

5. (a) AIs 6 = (pa.(' : + .. . + : o)) E F en F I- p < 6 ,dan p E E ,met
(pcr.(y: r1+.. . + 1m : Tm)) E F en m<

(b) Als 6 = (pa.(71 : O + . . . + y, : o)) E F en F 1- 6 <p ,dan p ,met
Tm)) E F en n< m

Bewijs: Het bewijs gaat met inductie naar de opbouw van F I— q < r.
Bewijs van onderdeel 5.a (5.b gaat analoog)
De enige regels die van toepassing kunnen zijn, zijn (<-Refi), (<-Trans) en (<-Aig):

• (<-Refi): Deze regel geldt alleen als p 6.

• (<-Trans): Er is een r zodanig dat F F- p � r en F I- r <6.
Met de Inductiehypothese: r , met ( = (py : i' +. . . + 7k : i/k)) E F en
k < n.
Nog een keer de Inductiehypothese toepassend krijgen we: p e, met e =

ri+ .. .+ : Tm)) EF en rn < k< n.

• (<-Aig): Dit is gegeven.

De rest gaat volgens hetzelfde stramien.

Lemma 3.2 Gegeven context r.

1.

2. F I- {Ili :oi,.. .,l, :o} < {1 :r1,.. .,lm :rmj} voor i = 1..rn: I' I- o, <
r, ,n�menFF-{I1i:oi,...,ln:onI):x

3.6=(.(7j:i+...+7n:un)),(pc.(7j:ri+...+7mTm))EFen
FI-6<= n<men voori 1..n:Fl-o1 <r1

Bewijs: Van rechts naar links is makkelijk, omdat we dan gewoon de subtyperings-
regels kunnen toepassen. De andere kant op is heel wat instructiever.

1. Dit is gewoon een kwestie van regel (<-Func) toepassen.

2. Hier moeten we achtereenvolgens regels (<-RecWidth) en (<-RecDepth)
toepassen. (Of eerst (<-RecDepth) en dan (<-RecWidth).)

3. Regel (<-AIg) toepassen.



Bewijs van 3.:
Ilet bewijs gaat met inductie naar de opbouw van I' I- 6 <e.
Alleen regets (<-Refi), (<-Trans) en (<-Mg) kunnen de laatste regels in de
afleiding geweest zijn:

— (<-Refi): 6
n <n en (<-Ftefl) n keer toegepast levert ons r F- a, <r voor i = 1..n

— (<-Trans): Er is een r zodanigdat r F-S < r en r < .

Met behuip van lemma's 3.1.5(a) en (b) weten we: r is van de vorm

Twee keer de Inductiehypothese toepassend levert ons: voor i = 1..n:
1' I- o< en voor i= 1..k : 1' I- z< r1.
Samenvattend, gebruik makend van (<-Trans) (n keer): n < m en voor
= l..n: 1' F- o <Ti.

— (<-Aig): triviaal

1. en 2. gaan op dezelfde manier.

Dan volgt flu het bewijs van soundness van subtypering.

Stelling 3.3 Gegeven context I' en types o., r E Typ. Dan geldt:

1' F-sj q < r F I- o r

Bewijs:

Het bewijs gaat met inductie naar de opbouw van u en r.
Bewijs voor u S en T e, met 6 = (ic.(1 : o + ... +7n : 0n)),( =
(pc.(1:Ti+...+7m:Tm))EF:

F F- 5 < c
{ stelling 2.11.4 }
n<menvoori=1..n:fI-q<r1

=' { Inductiehypothese (n keer) }
n<menvoorj=l..n:rF-o,<r1
{ lemma 3.2.3 }
I'F-5<e

Dc rest van de bewijzen gaan analoog.

Dit bewijs gaat met inductie naar de opbouw van c.

Bewijs voor oE5, met 5= (i.( :i +...+7n :o))E I':
FI-5<r
{ lemma 3.1.5(b) }

FF-S<e,metc=(pc.(7l:rj+...+7m:Tm))EFenn<m
{ lemma 3.2.3 }

n<inenvoori=1..n:FF-q1<r
=' { Inductiehypothese (n keer) }

n<rnenvoori=1..n:fl-a,<T1
=" { regel (sd-<-Alg) }

I' I- S < c
Het bewijs gaat analoog voor alle andere o•.

2.7



3.2 Equivalentie van term vorming
Dan komen we nu toe aan het hoofdbewijs van dit hoofdstuk, namelijk het bewijzen

van soundness en completeness van term vorming binnen 1.d.
Voordat we dit gaan bewijzen, hebben we eerst een lemma nodig wat garandeert

dat we bij een gegeven constructor altijd bet goede algebraIsche type weten te
vinden.

Lemma 3.4 Gegeven context I' en een constructor - die in én of meer alge-
br&ische datatypes in r voorkomt. Dan is er een algebraIsch datatype = (p.(7i

+ .. . + -y, : on)) E r die y bevat en bovendien de 'kleinste' is.

Bewijs: Beschouw de poset (X, <) met X de verzameling van aile algebraische
datatypes ut r die - bevatten en < de subtyperingsrelatie (dit is een partiele
ordening, want hij is reflexief, transitief en antisymmetrisch).

Met behulp van de opbouw van algebraische types in r (zie regel (['-Aig)) valt
snel in te zien dat deze verzameling een kleinste element 6 heeft. Neem gewoon
het type met de minste constructoren. Wegens antisymmetrie van < is deze 6 ook
uniek.

Corollary 3.5 Gegeven context r en het 'kleinste' atgebraIsch datatype (conform
lemma 3.4) 6 = (La.(71 : o + . . . + y, : o)) E r die een constructor y, bevat.

Voor willekeurig algebraIsch datatype = (pc.(y : r1 + .. . + y,, : Tm)) E r die
y, bevat geldt:

I' l—j 5 < e en n <in

Bewijs: Volgt direct uit 3.4

Stelling 3.6 soundness en completeness en minimal typing
Gegeven context 1', term A en typen a en r.

• (soundness)
AlsfF-jA:o ,danl'l-A:u

• (completeness en minimal typing)
Als I' F— A: r ,dan is er een o• E Typ zodanig dat F 18j A : o en r 'sd <T

Bewijs:

• Het bewijs gaat met inductie naar de opbouw van A : o•.

Bewijs voor -y, A : 8:
FI—,-y1 A:S
{ stelling 2.12.8 }
5=(jic.(yi:ui+...+'y:cr))EF 1'I-,jA:r
fF-,jr<o[5/a] 1<i<n
{ Inductiehypothese }5=(pa.(i:oj+..+7:o))EF FI-A:r
FF-jr<1[S/c] 1<i<n
{ stelling 3.3 }
£=(pc.(7i:cr1+...+y:u))EF F1-A:r
FI-r<o1[6/c] l<i<n

= { regel (T-Subsump) }
5=(a.(7i:oi+...+-y:O))EI' [1-A:c,[6/a]
1<i<n
{ regel (T-Alg) }
I1-y A:6

De andere bewijzen gaan op dezelfde manier.

Ii



• Met induct ic naar de afleiding van F F A :

— (T-Ap): t3ewijsvoor(A1A2):u
F1-(.41A2):u FFA1:(r—r) FI-A2:r. ( Inductiehypothese (2 keer) }
FI-jA1:pj FI-pi<(r—*u)
F I- A2 : P2 F 1ad P2 � T

{ lemma 3.1.3(a) en stelling 3.3 }
F I- Aj : (r1 —* c1) F I-1j (r1 -+ ti1) < (r -+ c)
FFjA2:p2 FI-jp2<r
{ lemma 3.2.1 }

FI-5dAl.(rl--ul) FF-.jr<rj FI-ju.<o-
F Fsc A2 : P2 1' 1ad P2 �
{ regel (<-Trans) en stelling 3.3 }

I'FsdAl.(rl+ol)F1sdA2.P2 rI-p2<r1
F 'sd O1 <0
{ regel (sd-T-App) }

F Fj (A1A2) : °i r l- oi <0
— (T-Alg): Bewijs voor y A :

FF--y1 A:f f(p (7j:0i+...+7:o))E1' FFA:o1[f/c]
1<i<n
{ lemma 3.4, corollary 3.5, stelling 3.3 }

e=(po.(y :cri+...+yn :0n)),5=(jux.(j :z.'1+...+'m :vm))EF
Fl—,j6<E m<n fFA:1[c/] 1<i<n

= { Inductiehypothese }

FF-jS<e m<n F}-3,jA:p FI-jp<u1[c/c] 1<i<n
{ soundness bewijs }

FI-j5<c rn<n FI-A:p FI-jp<o[e/aJ 1<i<n
= { Inductiehypothese }

FF-5<E m<n FI-jA:v L'l-v<p
rF-p<01[e/] 1<i<n
{ o-[e/cr] is van het recordtype }

e=(par.(-yj :o1+...+7n :0n)),=(pc.(7i :v1+...+ym :z'm))Er
FI-jó'<e m<n rI-A:v FI-v<p
I' p < {IIi : ri[c/aJ, . : rki[e/cx]I} 1 < i < n. { volgens lemma 3.1.4(a) is p ook van het recordtype.

Neem voor p zi[6/a] uitgeschreven; met (<-Refi) en (sd-<-Rec) krijgen we: }

F1-,j5<e m<n I'1-jA:v fI-v<{IIi :rl[ô/aJ,...,1k2 :rk2[5/a]I}
F {Ili : ri[5/a],.. .,'k2 : rk2[/cx]I} < {l : rj[f/], . . .,I, :

k2>k1 1<i<n
{ herbenoemen }

FF-<e m<n FI-,4A:v FFv<vj[/cr]
F -5d VI [c/:] 0 [/] 1 <i < n

= { regel (sd-T-Alg) }
FI-j71 A:5 FF,d6<c

De andere regels gaan op analoge wijze.



3.3 Een subtyperingsalgoritme
Subtype: Typ x Typ x Context — Bool

Subtype(u, r, )

if a rand a E BtypUTvar
then true
else if a q2 and r r1 —* r2

then Subtype(ri , ai, I') and Subtype (a2, r2,
else if a {J1 : a1,... ,4 : o,I} and r {I' : r1,. . . ,1 : TmI)

then n m and
for i = I to m:

Subtype(o, r1,f)
else if o• and r e and

6= (po.(71: . .+ o)) €r and
e (P.(7i : 0 + ...+7m : 0m)) Er
then n < m and

for i = 1 to n:
Subtype(o, r, 1')
else false

3.4 Een type inferentie algoritme
fail komt niet voor in Typ, x is een variabele en c een constante.

Typinf: Context x Ter —+ Typ U {fail}

Typinf1',A) =

if A E x
then if x : o E 1' for some a Typ

then a
else fail

else ifAc
then t(c)
else if A (Ax : c.B)

then if Typinf(r,x : a, B)
then (a —* Typinf(I', x : a, B))
else fail

else ifA(AiA2)
then if Typinf(1',A1) = (a. —+ r) and

Typinf(I', A2) = p and p fail and
Subtype(p, a, 1') = true

then r
else fail

else if A {1 = A1,.. .,1, = A}
then if for I = 1 ton:

Typinf(L', A,) fail
then fl1 : Typinf(1',Ai),. . .,1 : Typinf(F,A)J}
else fail

else ifAEB.11
then if Typinf(1', B) = {J1 : a1,... ,1, : I} and

l<i<n

'0



then o,

else fail
else ifAE7B

then if Typinf(E', B) = r and r fail and
6= (p ii+ ...+yn:on)) €r where
for each (pa.(71: + L'm)) F

Subtype(ô,,F) = true
1 <i < n and

Subtype(r, o[6/cx], F)
then 6

else fail
else fail



Hoofdstuk 4

Operationele semantiek van
FMS

Als een FMS-programma (F, A) goed gedefinieerd is, zal term A reduceren tot een
normaalvorm.

De operationele semantiek wordt pas gedefinieerd nadat een term gereduceerd
is. Deze bestaat hieruit dat het resultaat van de reductie wordt vertaald naar een
wiskundig element. Zie voor de operationele semantiek van PCF [BCL85J.

Eerst zal het begrip herschrijfsysteem gerecapituleerd worden, waarna we de
herschrijfregels van FMS definiëren. Vervolgens wordt op basis van deze verzameling
regels de operationele semantiek van FMS bepaald. Tot slot zullen we bewijzen dat
de herschrijfregels aan de subject reductie en confluentie eisen voldoen.

4.1 Herschrijfsystemen
Alvorens we de verzameling herschrijfregels op Ter definiëren, zullen we eerst een
aantal begrippen kort recapituleren. Voor een algemene beschrijving van herschrijf-
systemen, zie bijvoorbeeld [K1op92].

Gegeven is een verzameling Ter bestaande uit expressies over een zeker alfabet
E. Verder hebben we een verzameling I van indices.

Definitie 4.1 (herschrijfsysteem)

1. Een herschrijfrelatie op Ter is een binaire relatie op Ter. Dat is dus een
deelverzameling van Ter x Ter.

2. Gegeven termen A, B E Ter. Als geldt A R B, dan zeggen we dat er een
herschrijfstap bestaat van A naar B.

3. Een herschrijfsysteem is een paar (Ter, R) met Ter een verzameling expressies
over en R een herschrijfrelatie over Ter.

Definitie 4.2 Gegeven herschrijfsysteem (Ter, R)

1. Een herschrijfrijis een eindige of oneindige (maar niet lege) nj (Aj)IEJ E Ter
zodanig dat

A1...1 R A1 voor alle i E 1\{O)

(Dus: A0 RA1 RA2...)



2. R is de reflexieve en transitieve afsluiting van R. Anders gezegd:
R is de relatie op Ter met de eigenschap dat voor alle A, B E Ter geldt:

.4 R B er is een herschrijfrij van A naar B

Naast herschrijfrelaties hebben we ook contractierelaties.

Definitie 4.3 Gegeven alfabet E.

1. Een contractieregel in Ter is een paar (a,y) E Ter x Ter zodanig dat voor
alle u, v E :

uov E Ter u-yv E Ter

2. Een contractierelatie op Ter is een verzameling contractieregets in Ter.

3. AIs S een contractierelatie op Ter is, dan heet de volgende retatie R op Ter
de herschrijfrelatie gegenereerd door S:

R= {(uav,u'yv) (a,y) ES, u,v E E en uAv E Ter)

Opmerking: Een contractieregel wordt ook wet een reductieregel genoemd en een
contractieretatie een reductierelatie.

Confluentie wit zeggen: het maakt niet uit welke strategie je gebruikt bij het
herschrijven van een term, je zal uiteindelijk altijd op dezelfde gezamenlijke term
uitkomen.

Definitie 4.4 Zij A E Ter. A heet confluent ats voor alle B1, B2 E Ter geldt:
Als ARB1 en ARB2, dan is er een Ce Ter zodanig dat: B1RC en B2RC.

Op een gegeven moment kom je op een punt waar je niet meer verder kunt
reduceren. Dit noemen we een normaatvorm.

Definitie 4.5 (normaalvorm) Zij A E Ter.

1. A heet een normaalvorrn als er geen B E Ter is met ARB, met andere woor-
den: er is geen herschrijfstap vanuit A.

2. A heet (zwak) normaliserendats er een normaalvorm B E Ter bestaat zodanig
dat ARB. In dat geval wordt B een normaalvorm van A genoemd.

3. A heet sterk normaliserend als iedere herschrijfrij beginnend in A eindig is.

4.2 Herschrijfrelatie —*
Beschouw FMS zoats boven beschreven. Ga uit van een legale context I'. Dan
kunnen de volgende herschrijfrelaties op de verzameting Ter uit FMS gedefinieerd
worden:

1. De 9-reductierege1:
Dit kan beter de /-reductiere1atie genoemd worden, vanwege het feit, dat er
meerdere van kunnen voorkomen (nametijk voor etke Iambda-toepassing één).

{((\z:o.A)B),A[B/zJ)IA, BE Ter,z C Var en a E Typ)

Deze relatie wordt ook wet genoteerd als —,



2. record reductieregel:

Crcc = = A1,..., .4,,}.11,A1)I11,...,1 E £,A1,...A E Ter}

3. definitie-substitutie:

= {(A[.r/y], A[D/yJ)IA E Ter, y E Var heeft precies één vrij voorkomen
in .4;zE Var,DETeren x= DE I')

4. constanten:
R0 is de reductierelatie, gegenereerd door de volgende verzameling standaard
reductieregels (functieapplicaties op constante-functies).
in en n zijn willekeurige gehele getallen en c en d willekeurige tekens uit de
ASCII-karakterset:
(((and true) true), true), (((and true) false),false)
(((and false) true),false), (((a.nd false) false),false)

(((or false) false), false)(((or true) false), true)

(((or false) true), true), (((or true) true), true)

((not true), false), ((not false), true)
(((it ñl) n),true) als m < n, (((it ñz) ñ),false) als m

(((gt ñz) ñ),true) als m > n, (((gt ñl) n),false) als m < n,

(((ie ñz) n),true) als in < n, (((le ñz) ñ),false) als in> n,
(((ge ñz) n), true) als in � n, (((ge ñz) n), false) als m < n,

((succ flu), in + 1), ((pred flu), in — 1),
(((pius n) n), in + n), (((mm n) n), m — n),
(((muit flz) ñ),iWn),

__________

(((div iii) n), (((mod flu) n), m — . n),
((meg flz),),
((chartoint ), ), ((inttochar n), e) met n de ASCII-waarde van c,
((booltoint false), 0), ((booitoint true), 1),
((inttobool 0), false), ((inttobooi 1), true),
{((((if true) A) B), A)IA, B E Ter van type u},
{((((ifa false) A) B), B)IA, B E Ter van type o},
{(((eq A) A), true)IA E Ter van type o},
{(((eq A) B), false)IA, B E Ter van type o en A B)
Gegeven S = (pcu.(yi : o+. . .+-y : o)) E I', {1 = B1,.. .,lm : Bm} :
en voor j = 1..nu: A3 : o[r/cuJ — r:
{((Eiim7Ai . . .An)(7j{1i = B1,.. .,lm : Bm}) , A{1i = Ci,.. .,lm : Cm)) I met voor j =
1..m : C3 = ((EiimAj .. . A,)BJ ,als B3 : 5 en C, B3 anders)

De verzameling van al deze herschrijfregels is flu de herschrijfrelatie —+r':

= — URURrURo

4.3 Operationele semantiek
We definiëren een verzameling van termen die niet verder te reduceren zijn. Deze
verzameling noemen we de grondtermen.

Definitie 4.6 Een term B Ter heet een grondterm, indien:

• B E {n I n Z}

• B E {false, true)

• B E {e I c E }



• B = {i = B1. I,, = B,,) ,rnet B1 t/m B,, grondtermen. n > 0

• B B ,met B1 cen grondterm, gegeven algebraisch type S = (pc.(

Grondtermen zijn die terinen die overblijven na reductie van een FMS-programma.

Lemma 4.7 Laat (Ter, —pr) het herschrijfsysteem zijn met Ter de verzameling
termen uit FMS en —+r de herschrijfrelatie zoals gegeven in paragraaf 4.2. Laat
A E Ter. Ms .4 confluent en normahserendis, dan heeft A een unieke normaaivorm.

Bewijs: Stel B1 en B2 zijn beide normaalvormen van A. Te bewijzen B1 B2:
We weten A —÷? B1 en A —+ B2, dus wegens confluentie geldt: B1 — C en B2 —
voor zekere C. Maar B1 en B2 zijn normaalvormen, dus volgt

B1 C en B2 C

en dus B1 B2. 0

Lemma 4.8 Gegeven context r en term A E Ter. Stel (I', A) is een FMS-programma.
Dan geldt:
Als A een norm aal vorm is, dan is A een grondterm.

Bewijs: Met inductie naar de opbouw van type o van A. Als A een normaalvorm is,
dan is er geen B zodanig dat A —*ç B, oftewel A bevat geen redex dat gecontraheerd
kan worden. Aangezien A deel uit maakt van een FMS-programma, kan A geen vrije
variabelen bevatten, omdat deze met de Rç-regel gecontraheerd kunnen worden.
Voor de Inductiehypothese nemen we:

Als o• een gesloten type is, dan is A een grondterm.

• F I- A : mt
er valt snel in te zien dat alleen kan gelden: A ñ, met n E Z, oftewel A is
een grondterm

• F I- A : Bool
ook hier kan alleen gelden A false of A true, wat betekent dat A een
grondterm is

• F F A : { : °i, . . . : o }, met 01 t/m oP,, gesloten types
A {i = Ai,...,ln = A}, met A : o, (1 < i < n). Dan zijn met de
Inductiehypothese A1 t/m An grondtermen en volgens de definitie is A dan
ook een grondterm.

• F F A : 5, met S = (ju.(-y : 01 + . . . + : en o[5/c} t/m o,,[5/cJ zijn
gesloten types
A y A met A1 : o,[5/c1] (1 <i < n).
Dan is met de Inductiehypothese A een grondterm en per definitie A ook.

0
Met behulp van de verzameling grondtermen en voorgaande lemma's kunnen we

flu de operationele semantiek van FMS-programma's als volgt definiëren:

Defini tie 4.9 Gegeven FMS-programma (I', A). Stel A is normaliserend. Laat B
de unieke normaalvorrn van A zijn. Met Lemma 4.8 weten we dat B een grondterm
is. Definieer flu:

2)5



((r,A)J0 = n alsBñmetnEZ
I(r,A)J0 = true als B true
I(F,A)10 false als B false

I(. A)J0 = c als B ë met n E (F, d.i. de verzameling ASCII-karakters
[([',A)J0 = ((B1I0 (BJ0) als B {I = B1,...,1 = B}

nkeer

I(F,A)J0 = -,(B1J0 alsBB,gegeven6=(.(7i :c1+...+' :o))E I'

4.4 Subject reductie en confluentie
Er kan bewezen worden dat FMS voldoet aan de SR-eigenschap (waar SR staat
voor Subject Reductie). Djt houdt in dat tijdens het reduceren van een term het
type van de term behouden blijft. Dit bewijs staat gegeven in [Com95] voor een
simpel getypeerde lambda-calculus met alleen subtypering.

Formeel kunnen we Subject Reductie als volgt noteren:
Gegeven context I'. Ms I' I- A : c en A —.- B, dan 1' F B : o, met — een eindige
herschrijfrij.

Met behuip van dit bewijs kunnen we vervolgens redelijk eenvoudig ook conflu-
entie bewijzen. Hiervoor zullen we het begrip orthogonaliteit introduceren.

4.4.1 subject reductie
Alvorens we deze eigenschap gaan bewijzen, hebben we eerst een aantal hulpstel-
lingen nodig.

Bij het eerste lemma zal het sommigen opvallen dat deze overeenkomsten ver-
toond met het bekende substitutielemma. In dit geval is echter een subtyperingseis
toegevoegd.

Lemma 4.10 Gegeven context F.
Als

F,x:pF5dA:o Fl-,jB:p' fF-p'<p
dan geldt voor zekere r:

FFA[B/xJ:r FF8,jr<cr

Bewijs:Met inductie naar de opbouw van A:

• variabele (voor het geval dat y = x)

r,x:pFx:irI-,,.B:p' Fl-,dp'<p
{ alleen mogelijk indien o p }
F,x:pf-jx:p pEo Fl-5dB:p' FF,jp'<p

= { substitutie }
F,z:pFjx[B/x]:p' FFp'<ppr
(x komt niet meer in x[B/z] voor }

FE-x[B/x}:p' FI-j,jp'<o
• abstractie



F,z:p—jy:u..4):ti rl—B:p' UIp'<p
{ Stelling 2.12.3 )
f.x:p,y:vl-A:z" c(zi-.+i/) FI-jB:p' ['I-sdP'<P' { Inductiehypothese )
F,y:L'1-jA[L?/z]:r FI-r<t/ c(u—&")

= { regel (sd-<-Func) )
F,y:LII-j A[B/zJ:r FFcry—r(i'—i"Eo
{ regel (T-Abs) en substitutie naar buiten werken )

1' F-,,3 (\y ii.A)[B/.r] a' r F-sd 0" <0'

• applicatie

F,x:pI-,,j(A1A2):o' fI-,,3B:p' fI-,,jp'<p
{ Stelling 2.12.4 }

F,x:p1-jAi:(—3'u) F,z:pI-,,3A2:u' f,x:pI-jz"<z'
fF-,jB:p' r'I-5dp'<p
{ Inductiehypothese (2 keer) }
r Ai[B/z] : r1 r i-,,i r1 <(ii —÷ a)
r F-,, A2[B/xJ r2 r F5d T2 <U' F Fs Z/ < V' { Stelling 3.3 en regel (<-Trans) }
FF-5d Aj[B/xJ : r1 F I- r1 <(—* a)
FF-,,A2[B/x]:r2 FI-r2<z'
{ Lemma 3.1 }

F1-,,iAiEB/x]:(r'i--ai) FF-(vi--*0'i)<(v-4tT)
FI-,,j.A2[B/x]:r2 FF-T2<zi
( Lemma 3.2.1 }

I' l—,, Ai[B/x] ("i -÷ i) r r
F}—jA2[B/x]:r2 FF-T2<v

=' { Regel (<-Trans), stelling 3.3 en regel (sd-T-app) }
F F-,,j (Ai[B/xJA2[B/x]) : o•j I' Oj ( 0'' { Substitutie naar buiten werken }
1' I-,, (A1A2)[B/zJ : O'i FF-s 0'l � 0'

De andere bewijzen gaan analoog of simpeler. 0

In bet volgende lemma wordt bewezen dat reductie types mm of meer behoudt;
dat wil zeggen, op eventuele overgang op een subtype na. Dit wordt eerst voor
contractieregels en daarna voor herschrijfregels bewezen.

Zij C' de contractierelatie bestaande uit de 3-contractierelatie, de record con-
tractierelatie en alle contractierelaties van de verschillende constanten, oftewel

Cr = fi U Crec U C0

(zie paragraaf 4.2).

Lemma 4.11 Gegeven context F, type a E Typ, met r F-,,j : * en contractiere-
latie Cr. Verder, zij —* de herschrijfrelatie gegenereerd door Cr', d.i.

— = {(D[A/y}, D[B/y]) I (A, B) E C1, y Var heeft precies één vrij
voorkomen in D en D[A/y] E Ter'}

1. Voor elke herschrijfregel (o,) uit C geldt:
Als F I,,j A : a, dan is er een r zodanig dat F }-,, B : r en F I-,,j r < a

2. Neem twee termen A, B Ter in FMS met A -+ç B. Laat A', B' E Ter' de
vertaling van A en B in FMS' zijn met A' —÷ B'.
Als F F-,,j A : o•, dan is er een r zodanig dat F }-,, B : T en F T < o



Bewijs: Bewijs van 4.11.1:
Het bewijs gaat met inductie naar de opbouw van Cr.

• 3= {(((z:u.A)B),A[B/zJ)IA, BE Ter,x E Var en o E Typ)

F F-j ((Ax : p.A)B) :
{ Stelling 2.12.4 }
FI-j(Az:p.A):(por) FI-jB:p' F1IAjP'<P
{ Stelling 2.12.3 }

F,x:pI-,,dA:o I'I-5dB:p' FF-.p'<p
{ Lemma 4.10)
r A[B/z]: r I' l- r <

• C= {({I =A1,...,1 =A}.1,A1)J11,...,1 E £,A1,...A ETer}

1' I-j {1 A1,.. .,1, = A}.11 :0.
{ Stelling 2.12.7 }

F

{ Stelling 2.12.6)
voorj=1..n:L'F-5dA:oJ cEo 1<i<n

F A:
=' { Stelling 3.3 en regel (<-Refi) }

FF€jA1:o FF<q
•C0

Voor elke regel (A, B) C0 geldt: AIs 1' A : c, dan F B : o. En
met behuip van stelling 3.3 en regel (<-Refi) geldt: F o < 0. Zie ook
bovenstaand bewijs.

Bewijs van 4.11.2:
Dit bewijs gaat met inductie naar de opbouw van A.

• constante

F F-j c[A/yj : o
{ in c kan geen variabele voorkomen }

I' I-j C :

{ Stelling 3.3 en regel (<-Refi) }
r-c[B/y}:c I'jo<o

• variabele

— Voor het geval dat y 2:

F F- x[A/yJ :
{zy}
r i- X : 0.

{ Stelling 3.3 en regel (<-Refi) }
r}-x[B/y]:c FFj<

— Voor het geval dat y =



1' 1sd y[A/yJ
{ invullen }

r A

{ reeds bewezen }
N-jB:r rI-,r<a
{ substitutie }

1' F, y[B/y] : r I' 'sd T < C

• abstractie

I' F3c (Ax : p.D)[A/y] : a
{ als y = x, dan herbenoemen; y zit in D }

F F-j (Ax : p.D[A/y]) a
{ Stelling 2.12.3 }

F, x : p I- D[A/y] : r a (p -+ r)
= { Inductiehypothese }

1', .r : p 1sd D[B/y] : TI I I-j r' < r a (p -÷ r)
= { regel (sd-<-Func) }

F,x:p-jD[B/y]:r' Fa'Ep—r"(p-4rEa
= { regel (T-Abs) }

F Fsd (Ax : p.D[B/y]) : a' F 1sd
{ Substitutie naar buiten werken }

F (Ar : p.D)[B/y] : a' F Fsd O'

• applicatie

F Fscj (D1 D2 ) [A/y} : a
{ Stel y komt in D1 voor }

F F-,j (Dj[A/yJD2) a
{ Stelling 2.12.4 }

1' D1 [A/y] (p —* a) I' }— p' p 1' F- D2 : p'
z { Inductiehypothese }

F Fd D1 {B/y} T F lj T < (p —* a) F }- p' <p F l- D2 : p'
{ Stelling 3.3 en lemma 3.1.3(a) }

1' F5 Di[B/yI (pi — 1) F (P1 — a1) <(p —+ ) r I— p' <p
F F8, D2 : p'
{ Lemma 3.2.1 }

1'FjDi[B/y]:(pi—+a1) FI-p<pi I'-aj<a FI-p'<p
1' F- D2 : p'

= { Regel (<-Trans) en stelling 3.3 }
F Di[B/yJ : (p —* a1) F F-€ p' <p F I- D2 p' 1' 1- a1 <a
{ Regel (sd-T-App) }

F F-j (Dj[B/yJD2) : a1 F 1sd 1 <
Het bewijs voor y in D2 gaat ongeveer op dezelfde manier, maar dan simpeler.

• record



{I = D . = D}[Aj : {II' . I,, : oI}
( y zit in D, met 1 < i = Ieqn )

{I = D1 I = D1[A/yJ = D,} : :oJ}

. { Stelling 2.12.6 }
voor j E [ii) U (i..n] : ['F-sd D : Uj ['I-j D1[A/y] : o 1 <i <
{ lnductieliypothese }

voorjE[1..i)U(i..n]:I'F-sd D :o
FI-5dr,<a_s 1(&<n
{ Stelling 3.3, regel (<-Refi) en regel (<-RecDepth) }

voorjE[1..i)U(i..n]: I'F-, D :o ['I-sd D[B/y] :r
ri—Sd {I' :oi,...,I :aI} < {I :ai,...,l :oj}

{ Regel (T-Rec) en substitutie naar buiten halen }
{I = D1, . . .,I = . . .,I, = D,)[B : (hi : . .,4 : r11.. .,l,, :

F F5.j {Ili : o,.. .,1 : r1,... ,1, : I} < {j1 : os,.. .,1 : a,.. .,l, :

Selectie is eenvoudig en wordt aan de lezer overgelaten. Hetzelfde geldt voor alge-
braische applicatie. 0

Alvorens we Subject Reductie kunnen bewijzen voor FMS, moeten we eerst een
enigszins aangepaste vorm van Subject Reductie bewijzen voor de syntax-directed
versie van FMS. Wat er gebeurt tijdens de afleiding is dat bet type 'kleiner' wordt.
Dit wordt Monotone Subject Reductie genoemd:

Stelling 4.12 Monotone Subject Reductie
Gegeven context 1' en type a E Typ met r a:
Als F I-j A : a en A -..- B, dan bestaat er een type r zodanig dat r F-sd B : r en
I' F-5 T

Bewijs: Schrijf herschrijfrij A —. B uit. Dit levert:

AEA1—*A2--••.---*A_j--*AEB,metA1:u1
Nu valt eenvoudig te bewijzen dat: als F F-sd A : a, dan r 'sd B : r en F Isd r < a.

Pas namelijk voor iedere herschrijfrelatie A, —+ A,÷i (met 1 < i < n — 1) lemma
4.11.2 toe en met stelling 3.3 en regel (<-Trans) volgt dan

F F-j T = 0n °fl-i � 0 ( a_1 =

0

Dan komen we nu toe aan het bewijs van Subject Reductie. Het verschil met
Monotone Subject Reductie is dat bier bet type tijdens het reduceren niet verandert.

Stelling 4.13 Subject Reductie
Gegeven context I'. Als F I- A : a en A -.. B, dan F F- B : a

Bewijs: Het bewijs maakt gebruik van de soundness- en completeness-stellingen
en van de Monotone Subject Reductie stelling:

FF-A:q A-.-+B
=> { completeness (stelling 3.6.2) }

Fl-sdA:r FF-sdT<a A—+B
=' { stelling 4.12 }

FF-5dB:r' FF-sdr'<r Fl-sd T<CT
= ( stelling 3.3 en regel (<-Trans) }

FF-sdB:r' FF-r'<c
(soundness (stelling 3.6.1) }
FI-B:r' FF-r'<a

=' { regel (T-Subsump) }
I' F- B :u



0

4.4.2 confluentie
Ilet bewijs van confluentie is nu makkelijk te geven. Voor het bewijs maken we
gebruik van de theorie van CRS-en, zoals beschreven in onder andere [vR92].

Een C/IS (Combinatory Reduction System) is een term herschrijf systeem waar
op de één of andere manier een mechanisme aanwezig is om variabelen te binden.
Vat CRS-en voor ons zo interessant maakt is dat, wanneer een CRS orthogonaol
is, hij confluent is. Het bewijs hiervan staat gegeven in [Klop8O].

We zullen kort uitleggen wat orthogonaal precies betekent. Met CRS-en is een
heel scala aan herschrijfsystemen te deflniëren. Om voor ons interessant te zijn,
zullen ze echter aan een aantal restricties moeten voldoen. Hiervoor introduceren
we de begrippen links-lineair, ambigu en orthogonaliteit.

Deze begrippen zijn van toepassing op metatermen. Metatermen zijn simpeiweg
termen waar metavariabelen' in voor kunnen komen, zoals bijvoorbeeld

(x : u.A)B)

Definitie 4.14 Iineariteit

1. Een metaterm heet lirzeair als een metavariabele er niet meer dan één keer in
voor komt.

2. Een herschrijfregel (a, ) heet links-Iineair als a lineair is.

3. Een CRS heet links-lineair als at zijn contractieregels links-lineair zijn.

Ms we als voorbeeld de volgende CR.S nemen, waarbij Z een metavariabele en
D,C en A functies zijn:
D(Z,Z) —* E
C(Z) -* D(Z,C(Z))
A -3C(A)

Deze CRS is niet links-lineair. Bovendien voldoet deze CRS niet aan de Church-
Rosser eigenschap. Reduceer namelijk maar eens de term C(A). Hierbij kunnen
twee verschillende reductiepaden gevolgd worden:

C(A) - D(A,C(A)) - D(C(A),C(A)) - E

C(A) - C(C(A)) -÷ C(D(A, C(A))) -* C(D(C(A), C(A))) -* C(E)

en C(E) is divergent. Er zal dus nooit op een gezamenlijk contractum uitgekomen
kunnen worden.

Het begrip ai-nbiguIteit zal diegenen die vertrouwd zijn met bijvoorbeeld verta-
lerbouw bekend in de oren klinken. Bij CR.S-en komt het begrip op hetzelfde fleer.
Recapitulerend, een CRS is ambigu indien, gegeven een term A, twee subtermen in
A elkaar overlappen en tevens de tinkerkant van een contractieregel vormen.

Neem als voorbeeld de CRS enkel bestaande uit de volgende regel:

F(F(Z)) -+ A

Deze CRS is wet links-lineair, maar tevens ambigu. Beschouw namelijk de de term

F(F(F(A)))

In de standaardtheorie van CRS-en hebben metavariabelen een vaste ariteit, waarbij deze ook
nog op metatennen toegepast kunnen worden. Wij maken dus gebruik van metavariabelen met
ariteit nul

'I,



Deze term bevat twee redices die elkaar overlappen. In bet ene geval levert dit na

reductie F(A) en in het andere geval A op. Deze twee termen staan in normaalvorm.

Deze CRS voldoet duidelijk dus ook niet aan de CR-eigenschap.
Uit deze twee voorbeelden blijkt dat zonder deze twee eisen een CRS niet gega-

randeerd confluent is.
Samen genomen noemen we deze eisen orthogonaliteit.

Definitie 4.15 Een CRS is orthogonoal indien hij Iinks-lineair en niet ambigu is.

Nu valt eenvoudig in te zien dat Ter samen met Cr een orthogonale CRS vormt,

aangezien geen van de contractieregels elkaar overlapt en elke regel Iinks-Iineair is.

Een substructuur van een CRS is een deelverzameling van termen uit de CRS die

gesloten is onder reductie. Als de CRS orthogonaal is, dan zijn at zijn substructuren
dat ook. De Subject Reductie stelling (4.13) impliceert dat de verzameling van goed

getypeerde termen (A is goed getypeerd indien geldt: r F A o) een substructuur
van Ter vormt.

Sinds een substructuur van een orthogonale CRS zeif ook weer orthogonaal is,
volgt hieruit dat FMS dus ook confluent is.

Het verschil is dat in het eerste geval confluentie voor willekeurige termen geldt
en in het tweede geval voor typeerbare termen.



Hoofdstuk 5

De interpreter

Het doe! van het schrijven van een interpreter voor FMS was het meer zichtbaar
rnaken van FMS en de theorie erachter. FMS wordt op deze manier ook praktisch
toepasbaar, in plaats van een puur theoretische taal te zijn, zoals bij vele andere
talen we! het geval is. Vanwege het feit dat FMS in PCF-stijl is opgesteld, bleek de
implementatie redelijk én op één te lopen met de theorie.

De interpreter is gebaseerd op de in hoofdstuk 2.8 beschreven syntax gestuurde
versie van FMS, gerecapituteerd in Appendix B. \Ve hebben deze versie nodig om
type-inferentie mogelijk te maken, orndat je dan van elke regel uniek de premisse
kunt bepalen.

Voor geInteresseerden: de interpreter is gratis bij mu te verkrijgen (via e-mail:
a. hooij erCvcd . ni) of anders bij mijn afstudeerdocent (via e-mail: terlouwOcs . rug. nl).

5.1 FMS-programma's in BNF
Dc FMS-programma's die als invoer aan de interpreter kunnen worden aangeboden
moeten bet volgende formaat hebben:

<FMSprog> :: <Context> "/.'/.' <FMSTer> '#'
<Context> :: <Empty>

I <Conitem> ';' <Context>
<Conitem> ::= <Vardecl> I <Definitie> I <Tvardecl> I <Algdecl>
<Vardeci> :: <Var> ':' <Typ>
<Definitie> :: <Var> '=' <Ter>
<Tvardecl> :: <Tvar>

<Algdecl> :: <Tvar> '==' '(' 'I' <Tvar> '.' 'C' <Constrlist> ')' ')'
<Constrlist> :: <Constrdecl> I <Constrlist> '+' <Constrdecl>
<Constrdecl> :: <Constr> ':' <Typ>
<FMSTer> :: <Ter>

<Ter> :: <Var> I <Con> I 'C' <Ter> <Ter> ')' I

'C' 'V <Var> ':' <lyp> '.' <Ter> ')' I '{' <Reclist> '}' I

<Ter> '.' <Label> I 'C' <Constr> <Ter> ')'
<Reclist> <Empty> I <Reclisti>
<Reclisti> :: <Record> I <Reclisti> ',' <Record>
<Record> :: <Label> '' <Ter>
<Typ> :: <Styp> I 'C' <Typ> '—>' <Typ> ')' I '{I' <Rectplist> 'I}' I

<Tvar>
<Rectplist> :: <Empty> I <Rectplistl>
<Rectplistl> :: <Rectp> I <Rectplistl> ',' <Rectp>
<Rectp> :: <Label> ':' <Typ>



<Con> ::= <Integer> I
<Character> I

<Booiean> I 'and I 'or' I 'not'

'chartoint' I 'inttochar' I 'it' I
'le' I

'gt' I 'ge'

'succ' I
'pred' I 'add' I

'mm' I 'muit' I
'div' I 'mod' I

'neg' I
'if' I 'eq' I

'Elim'
<Integer> :: <Numerai> I

<Numerai><Integer>
<Numerai> :: 0 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9

<Booiean> :: 'TRUE' I 'FALSE'
<Btyp> :: 'Int' I 'Char' I 'Bool'
<Var> <Identifier>

<Tvar> :: <Identifier2>
<Labei> <Identifier>

<Constr> :: <Identifier2>
<Identifier> : : <Lowercase><String>
<String> <Empty>

I
<Character><Striflg>

<Identifier2> : : <Uppercase><String>
<String> : : <Empty> I

<Character><String>

<Character> :: <Uppercase> I
<Lowercase> I

<Other>

<Uppercase> :: 'A' I 'B' I ... I 'Y' I 'Z'

<Lowercase> : 'a' I 'b' I ... I 'y' I 'z'

<Other> :: '0' I '1' I .. . I '8' I
'9' I ''

<Empty>

5.1.1 Gebruikte syntaxregels voor de interpreter
Om gebruikersvriendelijke redenen zijn de syntax-gestuurde regels (zie appendix B)
waar bij de interpreter van uit wordt gegaan enigszins aangepast.

Bij de contextvorming zijn voor het gebruikersgemak weer definities toegevoegd,
terwiji deze in de syntaxgestuurde versie achterwege zijn gelaten. Verder verschilt
de definitie van mm enigszins. Bij de definitie van mm voor de interpreter is de eis
minder strikt dan bij die van de syntax-gestuurde versie: hier mogen de algebraIsche
typen met elkaar in de subtyperingsrelatie staan.

Bij de subtyperingsregels is als extra regel toegevoegd:

Char < mt

Deze subtyperingsregel valt te interpreteren als dat wanneer ieder karakter een
nummer krijgt, deze verzameling een deelverzameling van de integers vormt.

5.2 Informele beschrijving van de interpreter
Hier zullen we op een informele manier beschrijven hoe de interpreter precies te
werk ga.at:
De gebruiker geeft een FMS-programma (F, A) in volgens de conventies gegeven in
paragraaf 2.7.1 (representatie als ASCII-file). De interpreter verwerkt deze invoer
als volgt:

1. De interpreter leest de invoer woord voor woord in en kijkt of deze aan de
hierboven vermelde syntax voldoet

2. Er wordt gekeken of de context F goed gevormd is

3. Van term A wordt het type geInfereerd

4. Term A wordt gereduceerd als bovenstaande punten allemaal met succes door-
lopen zijn
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Mocht één van bovenstaande punten (met uitzondering van punt 4) niet goed wor-
den bevonden, dan worth er een foutmelding gegenereerd en stopt het programma.
Mocht. alles wet goed gaan, dan wordt het resultaat van de reductie getoond.

We zullen bovenstaande punten nog vat verder uitdiepen:

Ad 1. Itierbij heb 1k gebruik gernaakt van de scanner- en parsergeneratoren lex en

yacc. Deze hulprniddelen van de programmeertaal C (waarin de interpreter
verder ook in geschreven is) maken het mogelijk orn op een eenvoudige manier
een compiler of interpreter te bouwen waarmee men bijvoorbeeld program-
ma's of wiskundige expressies kan inlezen en controleren op hun syntactische
correctheid. Voor een volledige beschrijving van lex, zie [Lesk75] en voor yacc,
zie [John7öJ.

Ad 2. Per declaratie wordt gekeken of deze goed gevormd is. Dit gebeurt integraal
met het inlezen. Als we als voorbeeld een context nemen die uit een variabele
declaratie bestaat gevotgd door een definitie. Dan zal eerst gekeken worden
of de context, bestaande uit alleen de variabele declaratie goed gevormd is.
Hierna wordt de context die uit beide bestaat op zijn goed-gevormdheid ge-
controteerd. (Hiervoor wordt onder andere bekeken of de variabele declaratie
in de context zit, wat in dit gevat kiopt).

Nadat een dectaratie goed is bevonden, wordt deze aan de context toegevoegd.
Fysiek houdt dit in dat er een Iijst van declaraties wordt bijgehouden. Zo zal
een algebraIsche declaratie bestaan uit twee typevariabelen en een Iijst van
constructoren met bijbehorende types. Types worden — net als termen —
gerepresenteerd als bomen. Zo wordt een pijitype (o —+ r) een knoop met als
linkersubboom o en als rechtersubboom r. Voor de precieze opbouw wordt
verwezen naar de datastructuur (zie ook verderop in dit hoofdstuk).

Ad 3. Van term A wordt ook een boom gemaakt (ook wel parseboom genoemd).
Type-inferentie is binnen de interpreter niet als algoritme terug te vinden,
maar wordt tijdens het opbouwen van de parseboom uitgevoerd, waarna het
geInfereerde type in de structuur van de term wordt opgeslagen (als typeboom
wet te verstaan). Zo wordt bij het opbouwen van de term het type mee
opgebouwd.

Ad 4. Het reduceren van term A houdt in dat de parseboom zèlf ook daadwerkelijk
gereduceerd wordt, tot uiteindelijk een grondterm overblijft.

Voordat A wordt gereduceerd wordt eerst nog gecontroleerd of (1', A) aan de
eisen van een FMS-programma voldoet (zie definitie 2.4).

Om het geheel allemaal nog wat duidelijker te maken, zullen we hier een voorbeeld
uitwerken. Het betreft de faculteitsfunctie.

fac (mt —> Int);
fac = C \n Int.(((if[IntJ ((eq[Int] n) 0))

1)
((mult n) Cfac (pred a))) ) );

'A
(fac 3)

1. Aangezien deze invoer syntactisch correct is, zal deze worden geaccepteerd
door de interpreter. Zo weet de interpreter ook dat if, eq, mult en pred
gereserveerde woorden zijn en fac en n variabeten.



2. XViI de context goed gevormd zijn, dan is het nodig dat het type van fac ook

goed gevormd is, dat de term die door fac gedefinieerd wordt goed getypeerd

is en dat het type van de term overeenkomt met het type van fac.

3. tkt geInfereerde type is tnt. Applicatie van functie met type (tnt —÷ tnt) op

een argument type tnt levert namelijk een term van type tnt op.

4. De term (fac 3) voldoet aan de eisen van een FMS-programma. Het type is

gesloten en de vrije variabele fac heeft een definitie in de context.

Reductie levert als grondterm de integer waarde 6.

5.3 Formele beschrijving van de interpreter
In deze paragraaf wordt de interpreter op een wat formeler niveau beschreven.

Diegenen die niet geInteresseerd zijn in technische details, kunnen dit deel overslaan.

5.3.1 datastructuur
Dit is de Ietterlijke datastructuur, zoals gebruikt door het hele programma heen.

Met deze structuur kunnen typebomen, termbomen en declaratie-lijsten gemaakt

worden.

typedef enum btyp_enum { Booltp, Inttp, Chartp } Basistype;
/s dit is de verzameling basistypes; tp is nodig omdat mt en Char

gereserveerde woorden zijn binnen C */

typedef enum operatie_enum { add_op. mm_op. mult_op, div_op. mod_op.

succ_op, pred_op, neg_op, it_op. le_op, gt_op.

ge_op. eq_op, and_op. or_op. not_op, chartoint_op.

inttochar_op, if _op, dim_op } Operatie;
/s Dit zijn de operaties van de verzameling Con. Elementaire constanten

van basistypes Int, Char en Bool zijn ow technische redenen niet hier

opgenomen. maar verderop. Ow dezelfde reden wordt Eiim_tau elders

behandeld. */

typedef enum typesrt_enum { basis, functie, recordtype, typevar. overloaded } Typesoort;
typedef enum termsrt_enum { variabele, constante. applicatie, abstractie,

record, selectie. algebraisch } Termsoort;
typedef enum consrt_enum { integer, character, boolean, reserved } Consoort;
typedef enum contextsrt_enum { variabeledeci. definitie. typevariabele,

algebraischdecl } Contextsoort;

typedef struct var_struct *FVset;
/* pointer naar verzaineling van vrije variabelen (resp. vrije type

variabelen) in een bepaa].de term (resp. bepaald type) */

typedef struct var_struct {

char •var; /s een vrije (type)variabele 5/

FVset next;

} FVset_struct;
/* de structuur van een element van de vrije (type)variabelen

verzameling */
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typedef struct typ_struct *Type;

/. dit is een pointer naar een boomstructuur voor types */

typedef struct rectp_struct *Rectype;
/s pointer naar lijst van types in een recordtype */

typedef struct rectp_struct {

char *label;

Type typ;

Rectype next;

} Rectype_struct;

/* de structuur van een element van een recordtype *1

typedef struct typ_struct {

Typesoort srt; 1* zie boven */

Basistype btyp; /s basistype, zie boven *1

char *tvar; /* typevariabele 5/

Rectype rectp; La recordtype, zie boven a!

Type links;

Type rechts; /s tezamen het pijltjestype *1

} Type_struct;

typedef struct ter_struct aTerin;

/s pointer naar een boomstructuur voor termen a/

typedef struct rec_struct aRecterm;
/5 pointer naar lijst van termen in een record a!

typedef struct rec_struct {

char alabel;

Term ter;

Recterm next;

} Recterm_struct;

/a de structuur van een element van een recordtype a!

typedef struct con_struct aConstante;

typedef struct con_struct {
Consoort srt; /a zie boven a!
Type typ; /a type van de constante, t(c) due */
mt ariteit;

jilt getal;

char karakter;

jilt boolse;

Operatic op; /a zie boven a!

char *elimcon /a voor de 'bijzondere' constante Elim<tvar> */
} Constante_struct;
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typedef struct terstruct {
Termsoort srt; /s zie boven */

Type typ; /* het geinfereerde type van de term 5/

mt ariteit; /s voor het bijhouden van de ariteit van een constantes/

char svar; /5 voor variabele en abstractie */

Constante con; /* constante, zie boven *1

char *]abel; /* voor veld selectie */

char sconstr; /s voor algebraische term 5/

Recterm rec; /s record, zie boven */

Type abstyp; /s type voor abstractie */

Term ten; /* voor applicatie, abstractie, se].ectie

en a].gebraische term */

Term ter2; /* voor applicatie */

} Term_struct;

typedef struct gam_struct *Context;
/s pointer naar een lijststructuur voor de context *1

typedef struct aig_struct *Algterm;
/s pointer naar een lijst van types in een algebraische declaratie */

typedef struct aig_struct {

char *constr;

Type typ;

Algterm next;

} Algterm_struct;

typedef struct gain_struct {
Contextsoort srt; /s zie boven */

char *var; /5 voor variabele declaratie en definitie */
char *tvarl; /s voor type declaratie an a].gebraische deci. s/

char *tvar2; /s voor algebraische declaratie *1

Type typ; /5 type voor variabele declaratie */
Term ter; /* term voor definitie *1

Algterm aig; /5 voor algebraische declaratie, zie boven */

Context next;

} Context_struct;

Context Gamma;

/* Gamma is de context en wordt daarom als g].obale variabele genomen */

5.3.2 procedures en functies
Hieronder worden de functies en procedures genoemd die tijdens de evaluatie worden
aangeroepen. Voor zover de functies niet voor zichzelf spreken, is de werking ervan
in het commentaar uitgelegd.

void foutafhandeling(int code);

/s aan de hand van de ingegeven code wordt de bijbehorende



foutmelding afgerukt S/

void add_declaratie_to_context( Context decl );

Context make_declaratie_var( char *var, Type typ );

Context make_declaratie_def( char *var, Term ter );
Context make_declaratie_tvar( char Stvar );
Context make_declaratie_alg( char *tvarl, char *tvar2, Algterm alglist );

Algterm add_alg_to_alglist( Algterm alg, Algterm alglist );

Algterm make_alg_element( char *constr, Type typ );
/s deze twee functies voegen de constructoren met hun types toe aan

een algebraisch type */

Type make_type_basis( Basistype btyp );

Type make_type_pijl( Type typi, Type typ2 );

Type make_type_rec( Rectype rectplist );

Type make_type_tvar( char Stvar );

Rectype add_rectp..to_rectplist( Rectype rectp, Rectype rectplist );

Rectype make_rectype_element( char *label, Type typ );

Term make_term_var( Context yarded );

Term make_term_con( Constante con );

Term make_term_applicatie( Term ten, Term ter2 );
Term make_terin_abstractie( char *var, Type typ, Term ter );

Term make_term_rec( Recterm reclist );

Term make_term_selectie( Term ter, char Slabel );

Term make_term_alg_app( char Sconstr, Term ter, Context algdecl );

Recterm add_rec_to_reclist( Recterm rec, Recterm reclist );

Recterm make_rec_element( char slabel, Term ter );

Constante make_con_int( mt intcon );

Constante make_con_char( char charcon );

Constante ma.ke_con_bool( mt boolcon );

Type make_type_overloaded( void );
1* Dit speciale type stelt een overloaded type voor en wordt in

run-time ingevuld 5/
Constante make_con_op( Operatie op );

Rectype vervang_tvar_door_algtyp( Rectype rectyp, char *tvar, char *algtyp );

/s vervang in 'rectyp' 'tvar' door 'algtyp' en geef het resultaat terug: */

Constante make_con_elim_op( char selimfunc, Context algdecl );

/s Dit is de functie die de speciale constante 'Elim' aanmaakt die

ge—introduceerd wordt bij het aanmaken van een algebraisch datatype */

Context find_declaratie( char *var, mt code );

/s zoekt in Gamma de declaratie behorende bij 'var' op en laat 'declptr'
naar deze declaratie wijzen en geeft deze terug
code = 1 : zoek variabele declaratie of definitie

code = 2 : zoek typevaniabele of algebraische declaratie */

void remove_declaratie_frozn_context( char var );
1* vervijdert de declaratie die bij (type—) variabele 'var' hoort 5/

mt is_gesloten....type( Type sigma );

/* kijk of sigma aan de eisen voldoet van gesloten types 5/

mt var_is_definitie( Term fmster );
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/* iedere vrije variabele van 'fmster' noet een definitie in

Gamma bevatten .1

mt tvar_is_algtype( Type fmstyp );

It iedere vrije typevariabele in 'fmstyp' is het linkerlid van ean

algebraisch datatype *1

mt is_in_don( char *var, mt code );

/* kijk of 'var' in dom(Gaznina) zit

code = 1 :
zoek variabele declaratie

code = 2 :
zoek typevariabele of algebraisChe declaratie */

mt is_in_defs( char *var );

/* Kijk of 'var' in defs(Gamma) zit ti

int equiv_type( Type typi, Type typ2 );

ft Levert TRUE op als 'typi' en 'typ2' precies aan elkaar geli)k zijn *1

mt tvar_in_constrlist_ok( char *tvar, Algterm constrlist );

ft Voor ieder type sigma van elementen van recordtypes uit 'constrlist'

moet gelden: sigma = 'tvar' of 'tvar' komt niet voor in sigma *1

mt 5schj1iende_labe].5_ifl_type( Rectype rectplist );
mt verschillende_labelS_ifl_te11( Recterm reclist );
mt subtype(Type sigma, Type tau );
/* zie ook hoofdstuk 7 *1

mt label_is_in_rectyp( char tiabel, Type typ );

Context find_alg_with_coflStr_aItd_ter( char tconstr, Term ter );

/* zoekt aan de hand van 'constr' en 'Ter' in de context de algebraische

declaratie met minimaal type, dat is: uit de algebraische declaraties

die 'constr' en 'Ter' bevatten wordt die alg.decl. gekozen die subtype

is van alle andere alg.decls. *1

Context find_decl_with...elilfl( char *funcnm );

Term Evaluate( Term fmster );
/4. Hier wordt term 'fmster' van een FMS—programma gereduceerd conform de

contractieregels en volgens de leftmost—innermost strategie *1

void druk...resultaat..af( Term ter );
ft Druk de grondterm a! die uiteindelijk na reductie overb].ijft */

5.3.3 voorbeeldinvoer en -uitvoer
In paragraaf 2 staat als voorbeeld al de faculteitsfunctie uitgewerkt.
Een ander voorbeeld die gebruik maakt van algebraische types en termen is de

functie flatten op bomen. Deze maakt gebruik van de concatenatiefunctie op lijsten.

List == C /Alpha.( Nil:{II} + Cons:{I hd:Int, tl:Alpha I} ) );
List2 == ( fAlpha.( Ni].:{II} + Cons:{I hd:Int, tl:Alpha, tip:Char I} ) );
Tree == ( /Alpha.( Nil:{II} + Cons:{I hd:Int, tl:Alpha I} +

Node:{I e].:Int, left:Alpha, right:A].pha I} ) );
concat : ( List —> ( List —> List ));

50



concat = ( \l : List. ( \In : List.
(((ElinList ( \x : {II}. m))

( \y : {I hd:Int, tl:List I).

(Cons { hd = y.hd, ti = ((concat y.tl) m) }) ) ) 1 ) ));
flatten : ( Tree —> List );

flatten = C \t : Tree.

((((ElimTree ( \x : {II}. Nil{} ))

C \y : {I hd:Int, tl:Tree I}.

(Cons { hd = y.hd, ti = (flatten y.tl) }) ) )

C \z : {I el:Int, left:Tree, right:Tree I}.

((concat (Cons { hd = z.el, ti = (flatten z.left) }))

(flatten z.right) ) ) ) t ) );

(flatten (Cons { hd = 7, ti =

(Cons { hd = 15, ti = (Nil {}), tip = 'A' }), tip = 'B' }) )

Als de functie flatten wordt toegepast op een boom, dan is het resultaat een 1st

met elementen op volgorde van als je de boom links-recursief doorloopt, je 'slaat de
boom' als het ware 'plat'. flatten maakt gebruik van de functie concat. Deze functie

neemt twee lijsten als invoer en heeft als uitvoer een lijst die ontstaat door het aan
elkaar plakken van deze twee lijsten.

In dit geval passen we de functie flatten toe op een lijst. Dit is toegestaan, want
er geldt immers List2 < Tree. In dit geval zal als uitvoer verschijnen:

(Cons { hd = 7, ti = (Cons { hd = 16, ti = (Nil {}) }) })

Dc list wordt dus gekopieerd, op het laatste element van het record na. Deze

informatie raak je dus kwijt. Dit is een algemeen verschijnsel bij subtypering.
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Hoofdstuk 6

Denotationele semantiek van
FMS

Naast de semantiek van een gereduceerde term in een FMS-programma kunnen we

ook van iedere term en ieder type apart de semantiek bepalen. Dit wordt de deno-

tationele sernantiek genoemd. Het blijkt dat ieder type in FMS naar een bepaalde

wiskundige verzameling vertaald kan worden en iedere term van dat type naar een

element uit die verzameling. Wat die verzamelingen zijn en aan welke eigenschappen

ze moeten voldoen wordt in dit hoofdstuk uit de doeken gedaan.

We beginnen met het recapituleren van de theorie die nodig is voor het wiskun-

dige raamwerk waar de types en termen uiteindelijk in vertaald worden.

6.1 Cpo's en dekpunten
We beginnen met een recapitulatie van de theorie van cpo's en dekpunten, zoats

onder andere te vinden in [Ter95J. Diegenen die hiermee vertrouwd zijn, kunnen

direct doorgaan naar de volgende paragraaf.
Cpo's zijn paren bestaande uit een verzameling plus een relatie op elementen

uit deze verzameling.

Definitie 6.1 Zij X een verzameling. Een partiële ordening op X is een binaire

relatie R op X met de volgende eigenschappen:

1. R is reflexief: ViE X : (z,x) R

2. Ristransitief: Vz,y,zEX:(x,y)ERA(Y,Z)ER(x,Z)ER

3. R is antisymmetrisch: Vx,yE X :(x,y) E RA(y,z) E R= x = y

Definitie 6.2 Een poset (partieel geordende verzameling) is een paar (X, E) met

X een verzameling en C een partiëte ordening op X.

Deflnitie 6.3 Gegeven een poset (X,C).

1. Neem Y C X. Een kleinste element van Y is een x E Y zodanig dat x C y
voor alle y E Y.

2. Neem Y C X. Een bovengrens van Y is een x X zodanig dat y C x voor

alle y E Y. Een supremum van Y is een kleinste bovengrens van Y. Dat
wit zeggen: de kleinste bovengrens x van Y is kleiner dan alle bovengrenzen

z E X, chis x C z. Notatie: U Y•
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3. Een kclen is cen nj ('fl)flE in X zodanig dat

VnELV:zzn+i

Definitie 6.4 Een cpo (corn pleet partied geordende verzamelsng) is een poset (X, E

met de volgende eigenschap:

I. Voor elke keten (zn )nEIV bestaat er een supremum van de verzameling {z I n E

IV} in X.

Tussen cpo's kunnen continue functies worden gedefinieerd:

Definitie 6.5 Stel: (X1,I:1) en (X2,E2) zijn cpo's. Laat I: Xi -4 X2.

f heet continu, indien f monotoon is, d.w.z.

Vz,yEXi :x1i y=.f(x)E2f(y)
en bovendien voor willekeurige keten (Xfl)flEt in X1 geldt:

f([j{x I n E tV}) = [j{f(x) I n E IV)
xL x2

(wegens monotonie van I is (f(x ))nEJV wederom een keten.)

Eén van de eigenschappen van continue functies is dat er altijd dekpunten voor
te vinden zijn. Bovendien is er één dekpunt die de kleinste is.

Stelling 6.6 Stel: (X, E) is een cpo en f is een continue functie van X naar X.
Dan heeft f een kleinste dekpunt XO, gegeven door:

xo=[j{fL)InE11V}

waarbij J.. het kleinste element van X is. Per definitie: f°(J..) = ..L en f'(J..) =
f(f'(J4) voor allen E IV.

Bewijs: Als f continu is dan volgt met inductie

1. f°(±) = J.. E f(.L). Dit klopt vanwege het feit dat .1. het kleinste element is
van X.

2. Als Inductiehypothese nemen we: fL) E f"'(1).
fn+l(j.) i: fn+2(J.)

= { per definitie }f(ffl(j)) f(ffl+l(j))
= { monotonie van f }ffl(j) fn+l(j)

En dit is precies de Inductiehypothese.

Dus is de nj (f"(.i))EJv een keten en heeft als gevoig een supremum, zeg z, in X.
Nu kan bewezen worden dat deze x ook een dekpunt van I is (d.w.z. f(z) =
Vanwege de continuIteit geldt:

f(LJ{P(L) n E IV})

I E &V}

= { definitie van jn+l
}

In E IV)
= { Boven was reeds bewezen fn(j) E f?(..L).

Dan geldt zeker dat U{f"'(') I n IV) ook een supremum is van f'(..L) }

0
U{P(I)InEN}
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6.2 Categorie theorie
Naast cpo's zullen ook categorieën een rot spelen bij de denotationele semantiek van

FMS. Daarom een korte introductie in de categorietheorie. Voor een uitgebreidere

beschrijving van categorieën, zie bijvoorbeeld [Voe99]. De theorie van categorieën

voegt een aantal gemeenschappeliike aspecten uit verschillende wiskundige theorieën

sarnen. Deze wordt daardoor heel breed toepasbaar en kan onder andere in de

informatica gebruikt worden voor het beschrijven van bepaalde structuren, zoals

(algebraische) datatypen, en operaties hierop.
Atlereerst de definitie van een categorie:

Definitie 6.7 Een categorie C bestaat uit een ktasse objecten en een kiasse mor-

fisrnen met de volgende regeis:

1. Aan elk morfisme f zijn twee objecten verbonden, namelijk het domein en het

codomein van 1 notatie dom(f) en cod(f)

f:A-4B

(her is dom(f) = A en cod(f) = B.) De verzameling van alle morfismen met

domein A en codomein B wordt genoteerd ats C(A, B)

2. Gegeven twee morfismen f en g met cod(f) dom(g) definiëren we de corn-

positie o van f en g als:

gof :dom(f) .-+cod(g)

is associatief: ho (g of) = (hog) of

3. Er is een identiteitsmorfisme id : A .—* A voor elk object A. Dit morfisme is

tevens een identiteit van 0:

id(B)of=foid(A) =f

4. De onderliggende verzameling van een object is de verzameling van de elemen-

ten van het object. (In de verzamelingenleer is de onderliggende verzameling

van een object A de verzameling A zeif. Bij cpo's is de onderliggende verza-

meling van (X, E) de verzameling X.)

Ook de categorie theorie kent het begrip isomorfie:

Definitie 6.8 Objecten A en B heten isomorf als er morfismen I en g bestaan

zodanig dat:
fog=id(A) en gofid(B)

(In de verzamelingenteer: f en g zijn elkaars inversen)

Vooral het begrip initieel object zat een belangrijke rot spelen bij de denotationele

semantiek van de algebraische datatypes.

Definitie 6.9 Voor categorie C en object A uit C:

1. A heet een initieel object desda

(VB€C:3!fECIf:A-+B)

(In de verzamelingenleer: 0 is het unieke initiële object)
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2. A heet een term mao1 object desda

(VBEC:3fECIf:B—)A)

(In de verzamelingenleer: alle singleton-verzamelingefl zijn terminaal objec-

ten)

Als er meerdere initiele objecten in C bestaan, dan zijn deze objecten onderling
isomorf. Hetzelfde geldt voor de terminaal objecten.

We kunnen op een hoger niveau ook funties definiëren, namelijk op complete
categorieën. Dit soort functies heten funtoren.

Definitie 6.10 Neem twee categorieën C en D. Een functor F C -4 D beeldt

objecten uit C af op objecten uit D en morfismen f A —+ B uit C af op morfismen

F(f) : F(A) —÷ F(B) uit D met de volgende eigenschappen:

1. F(id(A)) = id(F(A)) ,voor alle objecten A uit C

2. F(gof) = F(g)oF(f) ,voor alle morfismen len g uit C met dom(g) = cod(f)

(F behoudt identiteit en compositie.)

Definitie 6.11 Als C = D, dan heet F een endofunctor.

Net als bij functies, kunnen we bij functoren ook dekpunten onderscheiden. Dit
soort dekpunten werden voor het eerst behandeld in [Lam67].

Definitie 6.12 Zij F een endofunctor van C naar C. Een dekpunt van F is een
object .4 uit C zodanig dat F(A) en A isomorfzijn in C. Notatie:

F(A)A

6.3 FMS naar FMS'
Alvorens we overgaan naar bet bepalen van de denotationele semantiek vertalen we
FMS eerst naar een taal FMS' waar programma's niet meer bestaam uit een nj
declaraties gevolgd door een term, maar alleen uit een term. De reden hiervoor is,
dat dit de vertaling een stuk eenvoudiger maakt.

FMS' is bijna identiek aan FMS met uitzondering van de dekpuntoperatoren
(voor U E Typ). Zie voor een uitgebreide beschrijving van Y [0os96]. De

verzameling constanten wordt uitgebreid met de dekpuntoperatoren:

(o —* o) -+ U

met als reductierelatie:

YaM M(Y0M)

oftewel:

{(Y0M, M(YCM))IM E Ter, M:o -4 o}

DefInities als r = B en algebraische datatypes als c = (pa.(7i : o + . . . +
o)) komen als gevolg niet meer voor. De vertaling van een programma (I', A) in
FMS naar een programma A' in FMS' gaat nu als volgt:



• Neem in FMS definitie x = B, waarbij z vrij in B voor mag komen. Als B:c,

neem dan een variabele z : en construeer een term

M = (Ax:o.B) :o -40

Dan heeft YaM het gewenste recursiegedrag. Vul vervolgens Y0M in voor

iedere x in A. Doe dit voor alle definities uit I'.

• Beschouw het algebraIsche datatype 6 = (pc.(i :0.1 + . . +in : o,)).
Substitueer (juY.(yi :0j+.. : o)) voorö in elk type waar6 in voorkomt.

Doe dit voor alle algebraische datatypes.

De bewerkte term A is nu het gewenste FMS'-programma.

Andersom is nog simpeler. We willen een definitie met de eigenschap Y0M =

M ( Y M):
Creëer de definitie Y = Ax: 0. —* 0. . x (1's x) en zet deze in f.

Tevens kunnen de algebr&ische datatypes weer terug gesubstitueerd worden.

6.4 FMS' naar CPO
Dan komen we flu toen aan het hoofddoel: de denotationele semantiek. Allereerst
zullen we uitleggen wat we precies bedoelen met een (standaard) denotationele
sernantiek van FMS. In de subparagrafen die volgen wordt de semantiek van de
typen en termen van FMS bepaald.

Definitie 6.13 Met een standoard denotationele semantiek van FMS bedoelen we

een triple:
((1°I)ETyp II 11)

met:

1. een bepaalde familie van wiskundige objecten (of 'structuren').

2.
I •I is een operatie die aan ieder object een verzameling 110.11 toekent; de

onderliggende verzameling van 10.1.

Met een bedeling bedoelen we in deze situatie: een functie

p : Var — U{I10.1I o E Typ).

Als F een legale context is (conform Definitie 2.2(vi)), dan bedoelen we met een
I'-bedeling: een bedeling p zodanig dat het volgende geldt:

p(x) E II]I voor iedere declaratie .r :0. die in I' voorkomt.

De verzameling van alle F-bedelingen wordt genoteerd als:

ASS(F)

3. Voor iedere constante c Con is er een object

Id E ltt(c)1l.

gegeven. Nu definiëren we als volgt, recursief, een operatic (. die aan ieder

triple
(F,A,0.) met Fl-A:0.

een functie

I(1',A,o)l. :ASS(F)_+(oJ:pI.4(F,A,0)1p.

toekent.



In de volgende twee paragrafen wordt invullinggegeven aan die familie (loJ)CETYP

en die operatie [1
Concreet wordt F'MS' vertaald in een cartesisch gesloten categorie, genaamd

CPO, met cpo's als objecten en als morfismen continue functies.
Concreet is CPO een categorie met:

• Objccten: alle cpo's

• onderliggende verzameling van (X, E) : X

• morfismen van X1 naar X2 : alle continue functies van f : X1 —+ X2

We zullen eerst de denotationele semantiek van de typen bepalen, gevolgd door die

van de termen.

6.4.1 typen
Aan elk type o wordt een cpo (oJ toegekend:

simpele typen
Ter herinnering: de simpele typen zijn de basistypen en functietypen samen.

• [Int] = Z ( waarbij Vj. de cpo (VU {..L},Ev) is zodanig dat voor alle

elementen p, q V U (±} geldt p Ev q p = q V p = I met J V ). In
een plaatje kunnen we dit als volgt visualiseren:

•.•-2-1 01 2•••

• (Boo1J=IB.j.

• [Char I = (E1 ,met (1 = { c c is een karakter uit de ASCII-set }

• (or —* = de cpo ([o- —* rfl, E,...,,) van continue functies zoals beschreven
in definitie 6.5 met de eigenschap:
Als f,g to —* rh, dan

I g f(x) C,. g(z) ,voor alle x E loll

Recordtypen

Het blijkt dat records heel mooi naar produkt-cpo's vertaald kunnen worden, waar-
bij een record met n elementen een cpo met als onderliggende verzameling een

n-produkt oplevert.

• I {fl}J = 11 ,d.i. een cpo van een singleton verzameling met als enige element

J... Hierbij is het enige element gelijk het kleinste element van de cpo. Dus

({±},i:) met I Cj. I.
• [{ I : a1, . . . ,I, : o 1)1 = de n-produkt cpo

(ltoihl X X (TnJlc1x xa,.) ,voorIi,...,I E £

met de volgende eigenschappen:
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— als E I(oiJI x •..x IIonII,dan

(ci,...,cn)o1x. xc. t: d ,voor 1< i< n.

— Iliermee introduceer je ook een n aantal projectie-morfismen r0, ...

van type

r:I(oiJI x x (o1 -4 I[ojI ,voor 1 <

zodanig dat voor willekeurige cpo S en continue functies 1 : S —,

er een functie h bestaat waarvoor geldt:

,rohf ,voorl<i<n
InCPOwordtdezehgedefiflieerda1Sh=(fi,.,fn) :s-÷(fi(s),...,f(s)).
Deze functie is ook weer continu.

— Het kleinste element van (oiJ x •x (oJ is (..L1,1j, . . met

het kleinste element van (voor 1 i n )

Voorcpo's (Six.. .xS,Es1x...xs)en (T1 x-• .XT,CTlX...XT..) en continue

functies f1: S —+ T, 1 <i < n is als volgt het produkt van de functies f te
definiëren:

(f1 x •.. x .,z) (fo(xo),..

voor alle x, E S1, met 1 <i < n.

Algebraische datatypen en F-algebra's

Alvorens we de semantiek van de algebraIsche datatypen kunnen bepalen, hebben

we allereerst een tweetal uitbreidingen nodig op de categorie CPO:

1. Naast categorische produkten introduceren we ook categorische sommen (ook

wel co-produkten genoemd).
Voorcpo'sSi t/mS , metS = (1S11,s,)(voor 1 <i < n)iscpoSi+ ••+S,,
gedefinieerd als

S++S= cpo(Si+."+jSnI,s1÷...+s,.)
met de volgende eigenschappen:

• Definleer

ISiI+.+ISI={(1,si) Is' eS1}U...U{(n,s) IsES}U{L+}

1÷ mag niet voorkomen in één van de S
Hiermee creëer je dus n + 1 disjuncte verzamelingen.

• Als (i, s), (j, i) E IS1I + + ISnI, dan definiëren we

(i,s)Cs1÷..÷s(j,t)4=iiASs.t

• Als ±s t/m ..Ls. de kleinste elementen zijn van S1 t/m S respectieve-

Iijk, dan is ± met

J-+ s+•+s ,voor 1 <i < fl
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bet kicinste element van ISil + + ISI• In een plaatje ziet het er als
volgt uit (met n = 2):

• Met de introductie van een n-som cpo introduceren we tegelijkertijd een
n aantal injectic-morfismen Li,.. .,in , met

ISd —÷ ISil + . . + ISnI : (i,z) ,voor 1< i < n

Voor willekeurige cpo T en continue functies g : ISd —÷ ITI bestaat er

een functie h waarvoor geldt:

= ho&1 ,voor 1 <i< n

In CPO wordt deze h gedefinieerd als h = [gi,...,gn] : (i,s) i—* gi(S).

Deze functie is uiteraard continu, maar is niet gedefinieerd voor ..Lf.

Voor cpo's Si + + Sn en T1 + . . - + T, en continue functies f : ISI —3 IT1I,

(1 <i < n) is als volgt de som van de functies f te definiëren:

(fi + + f)(i,z) = (i,f1(z))
(f1+--+f)(J+) = 1÷

2. Ve introduceren endofunctoren F : CPO —+ CPO. Zoals gezegd zijn dit func-
ties die op een hoger niveau werken, namelijk op complete cpo's. Daarop
definiëren we de volgende deimnitie, overgenomen uit [Geu92]:

Definitie 6.14 Voor categorie CPO en endofunctor F : CPO —* CPO

1. Een F-algebra is een paar (5, f) met S een cpo en f een continue functie

f:IF(S)I-+ISI.
2. Voor F-algebra's (S,f) en (T,g):

Een continue functie van (S,f) naar (T,g) is een functie h : 151 - ITI
zodanig dat het volgende diagram commuteert:

I
F(S)

F(h)I =

F(T)

Alternatief kunnen we deze gelijkheid noteren als:

h o f = g o F(h)

h heet ook wel een catamorfisme.

3. Een F-algebra beet initieel als voor iedere F-algebra (T,g) er een unieke

h is die bovenstaande diagram commuterend maakt.



Als we flu een nicuwe categorie (zeg FCPO) maken met F-algebra's als objecten
en catamorfismen als morfisnien. dan is de initiële algebra (5, f) precies het unieke
initiile object van FCPO.
Nu resteert de vraag: wannèèr bevat een FCPO een initieel object? Voor het
antwoord op deze vraag introduceren we het begrip X -ariteit, gebaseerd op een
definitie van ariteit nit l197J:

Definitie 6.15 Gegeven functor F : CPO -+ CPO met F(X) = S1 + + S
(n � 1). Maak een categorie FCPO. Voor willekeurige F-algebra (S,[f1, . .

definiëren we als volgt de X-aritet van de functie f:

ar(f)=m
met m het aantal voorkomens van X in S1 (1 <i < n).

Stelling 6.16 Gegeven functor F : CPO -+ CPO met F(X) = S1+ +Sn (n � 1)

en categorie FCPO.
Als voor willekeurige F-algebra (S, [1'' . . . , f,J) er minstens één functie f1 bestaat
met ar(f1) = 0, dan bevat FCPO een initieel object.

Bewijs: Stel, voor willekeurige F-algebra (5, [1's. . ., f,]) zijn er k functies 1, t/m
met k < n die X-ariteit 0 hebben.
Creëer vervolgens een F-algebra (T, . . ,g]) waarbij de k functies g,, t/m
constante functies zijn van S1, naar T (1 < j < k) en de andere functies

zo gedefinieerd zijn dat geldt F(T) T conform definitie 6.12 met isomorfisme
[gj,. .

Dan is deze F-algebra initieel. Je kan namelijk voor willekeurige andere F-
algebra (S, [fr, . . . , een recursieve catamorfisme h : ITI — ISI construeren met
behulp van f t/m f, die volgens het inductieprincipe gegarandeerd termineert. 0

Dan volgt flu de sernantiek van de algebraische datatypen. Stel, we hebben in FMS
een algebraIsch datatype = (pa.(71 : u1 + + : o)) geconstrueerd. In FMS'
wordt dit (pck.(71 : 01 + . . + - : o)) en in elk type waar ti in voorkomt wordt J
gesubstitueerd door (jza.(71:o1 + :o)).

Dan kunnen we nu met behulp van de theorie van de categorische sommen en
die van de F-algebra's de semantiek van 1 bepalen.

• : o + + - : o))J = j, d.i. de cpo ( U {..L}, C) zodanig dat
.1. en voor alle elementen z, y E 6 U (..L) geldt:

X Eg y x = y V x =

6j. heeft de volgende eigenschappen:

— Met de introductie van introduceer je ten eerste een endofunctor F:
CPO - CPO, met

F(X) = [tTlJ(X/a) + . + t°n1(X/cJ

waar Ioiix,,j = (0] met X voor gesubstitueerd.

— Ten tweede introduceer je n morfismen, zeg i t/m , met

-4 ci ,voor 1 <i <

— Als flu de categorie FCPO een initieel object bevat, dan is dit de F-
algebra (6k, [i',.. s]). Deze F-algebra is dus initieel, met . . .

,

gedefinieerd als:

[, .
. .,](i,z) = (z) ,met 1 < i < n en z E I(0'iI(I/]I

= -L
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— Voor willekeurige F-algebra (T,g) uit FCPO, met g = Lgi,...,g] is
catamorfisrne h : —, ITI een recursieve functie die gedefinieerd is in

termen van de verschillende g (met I < i < n).

AlgebraTsche datatypen en dekpunten

We kunnen de vertaling van de aIgebraschc datatypen ook op een andere manier
aanpakken. - -

We zullen laten zien dat öj precies het kleinste dekpunt is van de bij &L beho-

rende endofunctor F in de trant van definitie 6.12, dus F(Jj.)
Om dit te bereiken hebben we een andere uitbreiding op de theorie nodig. We

bekijken zogenaamde F-ketens; dit zijn ketens die op een hoger niveau werken,
namelijk ketens die verkregen worden door herhaaldelijk toepassen van F op een
gegeven cpo A.

We zullen deze theorie niet in zijn geheel behandelen, omdat we hier maar één
speciaal geval van de theorie zullen gebruiken. Diegenen die geInteresseerd zijn
in een uitgebreide behandeling van de theorie van F-ketens wordt verwezen naar

[Ter95].

Allereerst zullen we een andere categorie gebruiken, genaamd ECPO. (De E staat
voor Embedded, vertaald 'inbedding'. Deze inbedding slaat op de manier waarop
de morfismen van de categorie zijn opgebouwd.) Concreet is ECPO een categorie
met:

• Objecten: alle cpo's

• onderliggende verzameling van (X, C) : X

• morfismen van X1 naar : alle continue functies van f : X1 —* X2

zodanig dat voor zekere continue functie f : X2 —+ X1 ge!dt:

(Vx E X1 : f'(f(x)) = x) en (Vx E X2 : f(f'(x)) C x)

Voor elk morfisme f : X1 —* X2 in ECPO is het corresponderend morfisme 1'
X2 —+ X1 uniek bepaald. Notaties: (f, f') beet een inbedding-projectiepaar. Dit
wordt ook we! genoteerd a!s 1' = P(f) (met de P van Projectie).

Definitie 6.17 Gegeven categorie C en endofunctor F: C -+ C.

1. Een w-keten is een paar

D = ((Afl)flErq, (fn)nEiv)

met de eigenschappen: (Afl)flEjv is een nj C-objecten en voor e!ke n E IV is
In een C-morfisme van A naar An+j.

2. Een kegel op ((Afl)flEjv, (fn)nEz'I) is een paar

K = (B, (fln)nEI'l)

met: B een C-object en voor e!ke n I"! : : A —+ B
met de eigenschap:

g=giofn ,voorallenEiW
B heet ook we! de top van de kege!.
Dc begrippen kege! en top worden duidelijk als je het geheel in een plaatje be-
kijkt, hierbij vormen de functies g,, de kege! met als top B. Merk de inbedding-
projectieparen (ft, ft') op (i < 0):
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fo Ii

____

In

____

A0 == A1 , •.. — .1,. , A, + i

3. Een limiet van ((An)nezv,(fn)nEr.i) is een kegel (B,(gn)new) op D zodanig

dat er voor elke kegel (C,(hfl)nEav) op D een uniek morfisme 'p : B -4 C
bestaat met de eigenschap:

h = 'p 0

4. C heet w-compleet als C een initieel object heeft en elke w-keten in C een
limiet heeft.

5. Functor F heet w-continu als voor elke w-keten D en elke limiet K van D
geldt: kegel F o K = (F(B), (F(gfl))flEjv) is weer een limiet van F o D =
((F(An))nE,v, (F(In))nEZ.J)
Vergelijk continuIteit van functies.

Lemma 6.18 Gegeven w-keten D = ((An)nt.r, (fn)nEr'.r). Als D een limiet heeft,
dan is deze op isomorfie na uniek bepaald.

Bewijs: Dit bewijs staat in lets andere vorm (niet voor ketens, maar voor zoge-
naamde C-diagrammen) bewezen in [Ter95] 0

Stelling 6.19 ECPO is -compleet.

Bewijs: De initiële objecten van ECPO zijn de posets met één element in de
onderliggende verzameling.
Voor elke a-keten ((An)nEt,r, (fn)nEr) is als volgt een limiet te creëren: neem als
top de verzameling van alle 'gewone' ketens (xfl)nEjv met de eigenschap: (Vn E iN

Zn E A en Zn = jn'(Zn+i)) (met In' de projectie van f',). Voor morfismen cx,,

A,, -+ B nemen we cx,,(x) = (Zk)kEIV met x,-, = z,Vk < n : gk(Zk4.t),Vk> n:
xk+1 = fk(zk) en voor /3,, : B -+ A,, nemen we 13,,((Zk)nEjv) = Zn. 0

Nu kunnen we bewijzen dat een w-continue functor in ECPO een kleinste dekpunt
heeft:

Stelling 6.20 Voor categoric ECPO en cpo A, zij F een continue functor van
ECPO naar ECPO en f : IAI —÷ IF(A)I een continue functie met projectie f'
IF(A)I -+ IAI.
Dan is er een cpo B met de volgende eigenschappen:

1. Er is een continue functie van IAI naar IBI.

2. F(B) B (in de trant van definitie 6.12)

3. Als A een initieel object van ECPO is, dan gegeven cpo C:
als F(C) C er is een continue functie van IBI naar jC.

Bewijs: Construeer recursief een -keten

D = ((An)nE1SJ, (fn)nii)

in ECI'O met:
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• A0 = A. /n A : A1 F(A)
• ía = f: IAI —* IF(A)I ( 1: Aol —' tAil),

als f : lAI —' lAn+il (n E 1V).

dan fn+i = F(f) : lF(A)l —+ lF(A+i)l (= F(f,-) : lA+1I —' lA+2l)

• go = g: IF(A)l — IAI,
alsg : lA+il — A,I (n E A'),
dan = F(g) : lF(A+i)l — IF(A0)l

(kortweg: A = F'(A), f' = F"(f) en g,, = F"(g) ).
We hadden boven reeds bewezen dat ECPO w-compleet, dus D heeft een limiet

K. Laat B de top van deze limiet zijn. Nu moet bewezen worden dat B aan de
eigenschappen voldoet:

F is w-continu, dus FoK is een limiet van FoD met als top F(B). Dan is FoK
zeker een limiet van D en uit lemma 6.18 volgt eigenschap 2.

Voor de continue functie in eigenschap 1. nemen we de functie i 0 fo.

Blijft over eigenschap 3.: We hoeven alleen een kegel K' op D te construeren
zodanig dat voor top C van K geldt: C F(C). Dan geldt vanwege de lirnieteigen-
schap dat er een morfisme bestaat van B naar C. Construeer limiet (C, (7fl)nEJV)
als volgt, met w: IF(C)l —÷ ICI als de inverse van het morfisme van ICI naar IF(C)l
en (yN)nEI gedefinieerd als:

• 70 : lAl — lCl,

• alsnE1V,7 :lAnI—*ICI,dan7n+l =aoF(i):lF(An)l-+lCl
0

Dan volgt nu de dekpuntvariant op de vertaling van een algebraisch datatype
uit FMS.

Stel, we hebben in FMS hetzelfde algebraische datatype

geconstrueerd.

• [(pa.(71:o1 + . +yn :o))J = j met de volgende eigenschappen:

— We hebben wederom endofunctor F: ECPO -÷ ECPO, met

F(X) = I1J(X/)+"+I°nJ(X/aJ
en de morfismen j t/m, met

—+6 ,voor 1 < < fl

— Als functor F nu continu is op de manier van definitie 6.17.5, en we nemen
voor A een initieel object uit ECPO, bijvoorbeeld de cpo fl = ({1}, Ci),
voor f de functie die .1. afbeeldt op het kleinste element uit IF(A)l en

voor g de constante functie met als resultaat J... Dan is volgens stelling
6.20 ö1 precies de cpo B (van limiet (B, (an)n.i)) met eigenschappen:

1. Neem voor de continue functie o : {J..} —÷ 16±1

1 010

2. Het isomorfisme van IF(&i)l naar Icjl is wederom de functie [ii,. . .

3. Voor willekeurige cpo C, met F(C) C is de continue functie
uit eigenschap 3. van stelling 6.20 precies de recursieve functie

h : l&ii —' ICI die we ook al eerder hadden.
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Uitgebreid voorbeeld: lijsten van integers

Dan volgt flu de toepassing van de hierboven beschreven theorie op het reeds eerder
behandelde algebraIsche datatype dat lijsten modelleert.

Stel we hebben in FMS het algebraIsche datatype

List (pa.(Nil:{II}+Cons:{Ihd:Int,t1:oI)))

gecreeerd. We gaan nu eerst de semantiek van List bepalen met behulp van de

theorie van de F-algebra's. Daarna zal de semantiek bepaald worden volgens de
andere aanpak, waarbij de vertaling van List als dekpunt fungeert.

F-algebra van lijsten

[(pc.(Nil:{I I}+Cons:{Ihd:Int,t1:cI}))1=Listj.
Dat is dus de cpo (List U {l}, Lcst) met de volgende eigenschappen:

1. Introductie van endofunctor

F(X) = 11+ N x X

2. Introductie van 2 morfismen:

Nil : {..L} -4 List
Cons : (IV U {J-,}) x List -+ List

3. De F-algebra (Litj, [Nil, Cons}) is initieel

4. Voor willekeurige F-algebra (T, g) uit FCPO is er een recursieve catamorfisme
h: Listil —' ITI

Nu moet nog bewezen worden dat de F-algebra uit 3. echt initieel is.

Stelling 6.21 Voor willekeurige F-algebra (T, g) uit FCPO is er een functie h,
waarvoor het volgende diagram commuteert:

- [N11,Cns]
11 + Nj. x Listj.

id11 +id xhj

fl+IVj.xT T

Anders gezegd, de volgende vergelijking moet kioppen:

ho[Nl,Cns]=goidn +id, X h

Bewijs: We kunnen g schrijven als g = [gl,g21, met: 91 : 11 -4 ITI en 92 : (N U
{J..jy}) x ITI - ITI.
Beschouw de verzameling functies:

fold5 : (111-4 151) -4 (INiI x 151-4 IS!)) -4 lListiJ - 151

met S een willekeurige cpo.
De functies 'fold' zijn bekend uit Gofer [Jon961 en worden ook beschreven in [BM98].



Voor functies f : fi —+ SJ en f2 : IIV1I x 151 —÷ 151 is de functie (foldsfjf2) het
kleinste dekpunt van een functie

F: (IListjI —' ISI) — (lLcstil — 151)

Beschouw nu een F-algebra (T, E91,92]) uit FCPO. Dan kan de functie h als volgt
geconstrueerd worden met behuip van foldT, 91 en 92 (om de leesbaarheid te ver-
groten schrijven we (foldTgIg2) op in Gofer-stiji):

(foldTglg2)(Nil(J..)) = gi(L)
(foldTgjg2)(Co1S(z, .rs)) g2(x, (foldgig2)zs)

Er moet dus gelden:

(foldTglg2)o[Nl,Ccns] = [gj,g2]o(idn +id1v. x (foldTglg2))

We kunnen dit bewijzen naar de opbouw van F(Lfstj):

• Het geval (1,..L)
(foldrgig2) 0 [Nil, Cons] (1,1)

= { applicatie en fogfr) = f(g(x)) )
(foldTglg2)(Nil(J..))

= { definitie foldT }
gi(J)

= { applicatie }

[91,92] (1,..L)

= { definitie id3 }
[91,92] (1, id(±))

= {fj+f2(1,z)=(1,fj(z)) }

[91,92] 0 id2 + id1v x (foldTgjg2)(1, ..L)

• Het geval (2,(m,1))
Voor 1€ IList.Ll en mE IAi.I

(foIdgig2) 0 [Nil, Cns] (2, (m, 1))
= { applicatie en 10 g(z) = f(g(x)) }

(foldTglg2)(Cthis(m, 1))

= { definitie fOldT }

g2(m, (foldTglg2)I)
= { applicatie }

[91,92] (2, (in, (fotdTglg2)l))
{ ft X f2(Z,y) = (11 (x), 12(y)) }
[g1,g2](2,id, x (foldTglg2)(m,1))

= { definitie ft + 12 }

[gi,g] 0 id1 + idv x (fo1dgjg2)(2, (m,1))

Voorbeeld: VoorT=N1,g1 :±Oeng2:(mn){ anders
is (foldiv.gig2) de functie die de som van alle elementen van een lijst berekent.

Opmerking: Met behuip van de fold-functie(s) kan flu ook de inverse van [Nil, Cons]
worden bepaald.

Neem voor PSI de verzameling

IF(st)I = li + 1V. X Listi = {.i} + (N U {..L,}) x IListil

en voor (T,g) de F-algebra (F(Lfst), ig]) met:
91 = t1oid1
92 = &2oid1y, x [Nil,CnsJ
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Dan is de functie (foId(ç$)gIg2) de inverse van [Nil, Cons].
Bewijs:

• Het geval Nil(J..)
(Nil(J4)

gi(J.)

ti oidj(J..)

(1,-I-) IF(Lit)
• Het geval Cons(m,1)

(foldp(Lj-st)9192) (Cois(m, I))

g2(m, (fold(-5)gIg2)l)

o id, x [Nil, Cons] (m, (foId(j-)g1g2)I)

(2,(m,1)) IF(Lcst)I

dekpunt van lijsten

Dan volgt flu de andere aanpak, namelijk van de bepaling van het kleinste dekpunt
op ons voorbeeld.

We hebben wederom:

I(i.sa.(Nil:{I } + Cons:{Ihd:Int, t1:I}))J = LiStj. met de volgende eigenschap-
pen:

1. Introductie van endofunctor

F(X)=fl+Nj. xX

2. Introductie van 2 morfismen:

Nil : {..L} —+ List
Cons : (IV U {J..,}) x List — List

Nu moeten we bewijzen dat Listj de unieke (op isomorfie na) limiet van de
keten (F'(A)flE,, (fn)nEt.r) is, gegeven cpo A en continue functie f. Daarvoor
moet eerst bewezen worden dat F we! een w-continue functor is.

Stelling 6.22 (a) F is een w-continue functor.

(b) Neem voor A het initiële object 11 = cpo ({..L}, Cj.) (een willekeurige andere
één-e!ements cpo mag ook), voor I : IAI — IF(A)l : ..L i—* ..L÷ en voor f'
IF(A)I — IAI : y -+ I.
Dan is er vo!gens Stelling 6.20 een cpo B die aan eigenschappen 6.20.1, 6.20.2
en 6.20.3 voldoet. Deze B is precies top List1 van limiet (Lfstj, (g)>)

Bewijs: Functie f' is de projectie van f, want

f(f'(i, y)) E (i, y) en f'(f(J)) = J..
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Bewijs van (a):
Gegeven wiIIekeurige'-keten D = ((Afl)flE, (fn)nEiv) met IimietK = (B, (fln)flEJV).
Volgens definitie 6.17.5 moet dan gelden dat FoK weer een limiet is van FoD:

FoD = ((F(Afl))flEav,(F(ffl))flE,%f)
= ((11 + A.1. x An)flE,, (Id1 +id, X fn)nEz)

FoK = (F(B),(F(gfl))flw)
= ((It + LV1 x B), (id5 + idjv x gn),rr)

Vanwege de Iimieteigenschap weten we dat gegeven wiltekeurige kegel (C, (hn)flE,v)
er een morfisme a: IBI —÷ ICI bestaat met:

h = çoog

Beschouw vervolgens het morfisme ' : IF(B)I —÷ IF(C)I : x s- id5 + idiv x o(z).
Dan valt makkelijk in te zien dat hiervoor ook getdt:

F(h) = o F(g)
Bewijs van (b):
Stel dat F een continue functor is. Dan kunnen we bewijzen dat List1 eigen-
schappen 1., 2. en 3. van stelling 6.20 waarmaakt. Definieer allereerst de functies

A - Ljstj. als volgt:
= J..g, ai(l,..L) = Ni1(J4, aj(2, (m,J..n)) = Cons(m,Nil(±)) en

= F(a,), voor n 1.

Bewijs:

1. Definieer de continue functie ao : {±} —* ListjI als volgt:

a1 o Jo

2. Het isomorfisme van Lcst1 is precies de functie [Ni]., Cons].
Om te bewijzen dat Listj echt een kegel op ((F(A))flE,,(F'1(f))flE,) is,
moet gelden:

= afl44 0 f',

Dit gaat met inductie. Het basisgeval staat hierboven at beschreven. Nu de
stap:

= { gegeven }
ENI1, Cons] o F(a)

= { Inductiehypothese }
[Nil, Cccns] o F(a1 o f)

= { F is associatief J
[Nil, Cons] o F(1) 0 F(f,,)

= { gegeven }
0 F(f)

= { definitie }
a+2 ° fn+1

3. Stel we hebben zo'n C met F(C) C. Dan is er dus een isomorfisme o =
[ai, '2] van F(C) naar C. Deze functie heeft de volgende eigenschap:

h+i = 0 F(hn)



Volgens eigenschap 3. bestaat er dan een continue functie van List naar C, zeg': IListil — id. Deze (' moet bovendien voldoen aan de Iimieteigenschap:

h,, = i,b 0 cr,, ,voor alle n E IV

De functie die hieraan voldoet is wederom de fold-functie toegepast op en
2. dus (foIdci2). We bewijzen met inductie:

h = (foIdc1'2)o
• basis:

oo(..L)

1, oNil(±)

(foIdcaj '2) (Nil(J..))

Wi(i)
= { per definitie }

h0(±)
• stap:

h,, + 1

= { gegeven }

oF(h)
= { Inductiehypothese }

çooF(oc)
= { F is associatief }

çooF(b) oF(c)
= { uitschrijven }

[coi, 2] o (id1 + idjv. x (foIdcçip2)) o
= { Reeds bewezen in bewijs van Stelling 6.21 }

(fotdci2) o [Nil, Cons] o F()
= { gegeven }

(foIdcoio2) o

= ( uitschrijven }
0

0

Een ander voorbeeld: de cpo Natj

We zullen (kort) nog een ander voorbeeld beschouwen.
We creëren in FMS het volgende algebraische datatype:

Nat = (pc.(z: {I I) + S : {Isucc :

Dit type representeert, zoals de naam suggereert, de natuurlijke getallen. Je hebt
als constructoren de nul-constructor (waar Z voor Zero staat) en de opvolgerfunctie
(met S voor Successor). Dan kan dit type als volgt vertaald worden:
[pc.(Z: {I i} + S: {Isucc : o})j = Nat1 met de eigenschappen:

1. Introductie van endofunctor

F(X)= 1 +X

2. Introductie van morfismen
z :

S : Nat—*Nat
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Als we dit type bekij ken vanuit het oogpunt van de F-algebra's, dan is (Nt1, [z, ])
de initiële F-algebra.
De catamorfismen zijri flu functies:

sfoldT (iiJ -+ ITI) —+ (ITI -4 ITI) —÷ Natil - ITI

gedefinieerd als

(sfoldTglg2)(2(J..)) = g1(J)
(sfoldrgig2)(('(O))) = g2((sfoIdTgjg2)(O))

voor (T, [g ,02]) een willekeurige F-algebra en met de volgende conventies: 2(J..) = 0
O(O) = 2(1) en '(0) = ('0)) ( ('(2(L))) ).

Nu inoet gelden:

(sfoldTglg2) o [2, ] = Lgi,g] o idn + (sfoldrgjg2)

Dit kan bewezen worden met gevalsonderscheid:

• Het geval (1,1):
(sfoldTglg2) o [2,](1,J..)

(sfoldTg 192) (2(1))

91(1)

[91,021(1, ..L)

[91,921(1, ida(..L))

[gi,g] o id5 + (sfoldTglg2)(1,_L)

• Het geval (2, j):
Voor , E Natj

(sfoldTgjg2) o [2, ](2, )

(sfoIdTyjy2)((q))

92 ((sfoIdTylg2)q)

[01, 92](2, (sfo1dTgg2)q)

[91,92] o id + (sfoldTglg2)(2, )

6.4.2 termen
De termen vertalen flu naar elementen uit de onderliggende verzamelingen van de
cpo's uit de vorige paragraaf, oftewel: voor A : o geldt [AJ E (oil met p een
bedeling als in Definitie 6.13.

I •J. wordt inductief als volgt opgebouwd:

[XJp=p(z) ,alsxEVar

(c,=cJ ,alscECon
[(AB)J4, = (AJ(IBJ) ,als A:(o —÷ r) en B:c

[)iz:o.AJp = I: p IAIp(p/) ,voor 1€ ho —+ rJj, p E Ito)! en A:r
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[ {li = A1. In = = ((A1J,,...,[AJ) ,voorIj,...,I E £

= A1,...,I = A}.I1J= r,([AjJp,...,[AnJp)
,mctli,...,In EL, ir:I[oiJI x •x ItonII— (oJ1, 1 i<n

Voor de algebraIsche clatatypen, zij gegeven type (pa.(y :o + + y, :ti)):

tv AJ = (LAI)
met A : a, [c5/cx] en ' : a, J(/oJ I — één van de morfismen behorende bij
(1<i<n)
Dan blijft nog over de vertaling van de constanten. Integers ñ mt worden sim-
peiweg vertaald naar gehele getallen n E Z. Evenzo worden karakters ë Char
vertaa!d naar ASCH-karakters c E 4Een {true, false) E Bool naar {true,false} E lB

De vertaling van de operator constanten kan vergeleken worden met de manier
waarop deze gereduceerd worden in uit paragraaf 4.2. Dit behoeft daarom hier
niet expliciet uitgewerkt te worden.

Waar echter rekening mee gehouden moet worden, zijn de extra elementen ..Li
en J.,jv. Een voorbeeld volstaat, voor Tn, n willekeurige integers en + de bekende
opte!Iingsfunctie op elementen uit :

Iaddl(m)(n) = m + n

[addl(1)(n) = I
Iadd1(m)(1) = I

Verder kan deling door flu! als volgt vertaald worden:

[divl(m)(O) =

De constante YQ verdient wat extra aandacht:
(YOJ is de functie die f E 11°- —+ oil op zijn k!einste dekpunt projecteert:

1Y01(f) = U{r(-'-C) I n E N)

Dat dit supremum ook echt bestaat, staat reeds bewezen in stelling 6.6.
Dit supremum kan op de volgende manier geconstrueerd worden in FMS':

Definieer termen = YG(Ar:G.x), met G een gesloten type, en
= Ax:o.Q,. (zie ook [0os96]).

Definieer vervolgens termen yT door:

—1. IC —

2.
y$n+l)

: u —* o•. (F(YS"F))

Nu kan bewezen worden:

IY1=[j{[Y4$JInE1'}

(Met inductie naar n kan namelijk bewezen worden, dat [Y$'J(f) = f(Ij)
,voor f E Ito —+ oil. De rest wordt aan de !ezer overgelaten.)

Blijft nog over de vertaling van de E!im-functie:
Gegeven a!gebraisch datatype 15 = (pa.(-yi : o + . . . + -y : o)) en willekeurig type

r E Typ. De verta!ing van de bij 5 behorende E!im-functies is simpel, namelijk
voor f : (11011[TJ/aJI —+ (ru) (1 <i < n):

IElimri(fi)"(fn)(Ei'i AIR) = (fo!d(TJfi ...f)('71(IA1))
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Hoofdstuk 7

Soundness van denotationele
en operationele semantiek

In hoofdstukken 4 en 6 hebben we twee verschillende semantieken bepaald van FMS.
Als je deze twee met elkaar vergelijkt, dan valt op dat er een aantal overeenkomsten
in te ontdekken zijn. Dit hoofdstuk zal aantonen dat deze overeenkomsten niet op
toeval berusten.

Lemma 7.1 substitutielemma
Voor A, B E Ter:

IA[B/x]I = IAIp([BJ,]

Bewijs: Met inductie naar de opbouw van A:

• constante

I c[B/x] b
= { in c komt geen variabele x voor }

(c J,

[CJp[(BJ,/r]

• variabele

— Voor het geval dat y

I '[B/xJ J,,
=

I yI

Voor het geval dat y =

[x[B/x]I
= { invullen }

I B J,
= { substitutie }

IZIp([BJ/rJ

7'



• abstractie

((Ay : o.A)[B/z]J
= { als y z, dan OK, anders y eerst herbenoemen }

I(Ay : o'.A[B/xj)Ip
= { definitie (J voor abstractie }

f : j '—p

= { Inductiehypothese }
I : p '-4 [AJp[p/y(BJp/z)

= { definitie voor abstractie }
I (Ay : o.A) Jp([ B ),/z)

De rest gaat analoog. 0

Lemma 7.2 Gegeven context 1'. Zij wederom Cr = 3 U C U Co de contrac-
tierelatie bestaande uit de /3-contractierelatie, de record contractierelatie en alle
contractierelaties van de verschillende constanten (zie paragraaf 4.2). Verder, zij —÷
de herschrijfrelatie gegenereerd door Cr, d.i.

= ((D[A/y], D[B/yJ) I (A, B) E Cr, y E Var heeft precies één vrij
voorkomen in D en D[A/y] E Ter'}

1. Voor elke contractieregel (A, B) uit Cr geldt:

IAI = [B1

2. Neem twee termen A, B E Ter in FMS met A —*1' B. Laat A', B' E Ter' de
vertaling van A en B in FMS' zijn met A' —÷ B'. Dan geldt:

[A'J = IB'I
3. Als A een normaalvorm heeft, dan geldt:

IAJ = [(F,A)j0

Opmerking: De contractieregel Rr is komen te vervallen, vanwege het feit dat bij
de vertaling van FMS naar FMS' deze termen zijn vervangen door de Ya-termen.

Bewijs:

1. Met inductie naar de opbouw van Cr:

• /3= {(((Ax:u.A)B),A[B/xJ)IA,BE Ter,x e Var en cE Typ}

I(Px : oA)B)j,
= { definitie applicatie)

((Ax : c.A)Jp(IBJp)
= { definitie abstractie }

f :p'-+ IAJp(p/](IBI)
= { invullen }

substitutielemma 7.1 hierboven }
(A[B/x] I,
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• Crec {({1 =A1 . In =A}.I1,A1)IIi,...,I E £,A1,...A ETer}

I{Ii A}.I11J
= { definitie selectie, met ir een projectie morfisme }

ir1((AjJ [AJ)
= { definitie ir }

I .4 J,,
•co

Deze zullen niet atlemaal apart behandeld worden, omdat het bewijs
anders onnodig lang wordt. We zullen een aantal representatieve gevallen
behandelen:

— De logische operator and:

[((and true) true) 1
= { definitie applicatie (2 keer) }

[andJ([trueJ)([trueJ)
= { definitie constante (3 keer) }

[ and] (true) (true)

= { definitie and )
true

Itrue1
De bewijzen voor de andere gevallen en voor de constanten or en
not gaan analoog

— De optellingsfunctie plus:

[((plus rz) h)J,,

[plus J(m)(n)

rn+n

Im+nI
De bewijzen voor mm, mult, div, mod, neg, succ en pred gaan
analoog

— De kleiner-dan functie it:

l((it n) n)I
[itJ([nzJ,)([nJ)

[lt](rn)(n)
= {alsm<n}

true

ItrueJ
Dc bewijzen voor het geval m n en regels le, gt, ge en eq gaan
analoog

— De conversie-operator chartoint:



((chartointë)J,,

Icht0u1tip(Ielp)

(chartointj(c)
{ n is de ASCII-waarde van c}

n

I nJ,,
— Gegeven willekeurig type o Typ:

I(((i0 true) A) B)J,,

c Ip(Itrueip)(t4Jp)(IBlp)

Eif0l(true)(IAlp)(IBip)

= { Iaat 1:
{

met x, y E I E o J }
f(true, IAl,,,1IIBl)

IA b
Het bewijs gaat analoog voor het geval 'false'.

— Gegeven type o E Typ gaat het bewijs voor de dekpuntoperator Y0
als volgt:

(Y0 Al,

1Y0 1(IAi)
{ definitie Y0 )

[j{[AJ(±01) I n E !}
= { lAb E [0 —+ o is een continue functie. Zie stelling 6.5 }

[AJ(U{lAJ(J..t0j) I n e W})
= { definitie Y0 }

IA1,,([Y01(lAI))

[A(Y0A)J,,
— Gegeven algebraisch datatype (pa.(-yi : oj + ... + -y, : o)), wille-

keurige type r E Typ en functies A : (ti1[r/a] —* r):
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[Elim,..41 .A,(y1{Ij = B1. In, = Bn,})Jp
= { applicatie (n + 1 keer) }

= Bi,...,Im = Bm)Ip)
= { definitie [J voor algebraIsche term }

(E1im J((A1 Jp) . . . ((AJ)(,[ {I = B1,.. .,Im = Bm}Ip)
= { definitie Fl voor records }

IE1mrIp([AiIp)...(IAnIp)(i(IBiJp,...,EB,nJp))
= { definitie E1im }

(fOIdiri(tAilp)...(IAnIp)(i(IBiIp,...,EBmlp))
{ definitie foId1j, met voor j =

— f fold(TJ([AlJp)...([AflJp)([BJJp) ,als IBl
— i (B, J ,anders

[Ailp(yi,...,ym)
{ definitie E1im; voor j = 1..m Iaat

= J [Elim,. J((A1 1,) . .
. ([A,, J)((B3 J,,) ,als [B3 ],,

I B, J, ,anders
F4I(ECiI, .,tCmJp)

= { definitie (J. voor records }
[A,J(({Ii C1,...,Im Cm}ip)

[A{I1 =Ci,...,Im=Cm}Ip

2. Beschouw een contractieregel (A, B) uit Cc en de herschrijfrelatie

—÷ = {(D[A/y], D[B/y]) (A, B) E Ci-', y E Var heeft precies één vrij
voorkomen in D en D[A/y] e Ter')

Nu moet bewezen worden dat geldt:

[D[A/y]J = [D[B/y]J

Dit gaat met inductie naar de opbouw van D:

• constante

[c[A/y] J,
= { in c kan geen variabele voorkomen, dus geldt triviaal ook

I c[B/y] J,,
• variabele

— Voor het geval dat z

[x[A/y]J
= {a1sry}

I zl

[x[B/y]J
— Voor het geval dat z =

(y[A/y]J
= { invullen }

[AJ
= { reeds bewezen }

(B J,,
= { substitutie }

I Y[!3/iij Jp(( B J./z)



• abstractie

IPz :

= { als y = .r, dan herbenoemen; y komt in D voor }
((\z : o.D[A/y])J

= { definitie 1 1 voor abstractie }
f : p '—p (D[A/y] J,,p/zj

= { Inductiehypothese }
f : j '-3

= { definitie 11 1
I(Az: o.D[B/y])J

• applicatie

[(D1D2)[A/y] J,,
= {StelykomtinDi voor}

I(Di[A/y]D2)l
= { definitie voor applicatie }

D1 [A/yJ J,([ D2 I,)
= { Inductiehypothese }

I Dj[B/y] 1(I D2 14
= { definitie [.J. }

I (Di[B/y]D2) J,

I (D1D2)[B/y] J,
Het bewijs gaat analoog als y in D2 voorkomt.

De rest van de bewijzen gaan volgens hetzelfde principe.

3. Als A een normaalvorm heeft, dan is er een eindige herschrijfrij, zeg

AA0—*A1—÷A2--÷-••--+A_1---*AEB

met B een grondterm (zie Lemmas 4.7 en 4.8).
Als we nu herhaald lemma 7.2.2 toepassen, dan krijgen we:

IAoJptAilp=IA21p14n_ilpIAnlp
en dus

[A] = [BJ,,
Aangezien B een grondterm is, is eenvoudig in te zien:

IBI, = 1(F,A)l0

en dusook (AJ= I(r,A)10.

0

Stelling 7.3 Gegeven de denotationele semantiek

((Il)QT, Iii)
als in definitie 6.13 en de operationele semantiek

I lop
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als in defInitie 4.9.
Laat (F, A) een FMS-programma zijn met A -+r-normaliserend. Laat A' de term
zijn ontstaan uit vertaling van FMS naar FMS'. Dan:

IA'J = [(F,A)J0

Bewijs: Zie lemma 7.2.3. 0
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Hoofdstuk 8

Toekomstig werk en
conclusies

FMS is eigenlijk een te beperkt systeem om nuttige programma's mee te schrijven.
Er zijn echter een heel scala aan aanpassingen en uitbreidingen mogelijk.

De uitbreiding die hier behandeld wordt, betreft toevoeging van overloading.
Hierdoor wordt met mogetijk om een grotere verzameling functies opnieuw te ge-
bruiken. De hier behandelde theorie is bijna rechtstreeks overgenomen uit [CGL95].
Opmerking: In [Pol97} wordt een methode beschreven waarmee overloading mo-
gelijk gemaakt kan worden voor algebraische datatypes. Dit wordt co-inheritance
genoemd en vertoont, zoals de naam doet vermoeden, een gelijkenis met bet begrip
inheritance uit de object georienteerde praktijk.

8.1 Toevoeging van overloading
Een bekende term uit de theoretische informatica is polymorfisme. Letterlijk ver-
taald betekent dit de mogelijkheid om meerdere vormen aan te nemen. Met behuip
van polymorfisme kunnen functies geschreven worden die op willekeurige types wer-
ken. Dit wordt ook we! parametrische polymorfisme genoemd. Daarnaast hebben
we 'ad hoc' polymorfisme waar het mogelijk is functies te schrijven die een ver-
schillend stuk code uitvoeren bij verschillende types. Deze vorm van polymorfisme
wordt ook we! overloading genoemd en zal hier behandeld worden.

Het idee achter deze uitbreiding van FMS is dat een over!oaded functie bestaat
uit een verzame!ing normate functies waaruit gekozen wordt op het moment van
functie-app!icatie (in run-time) aan de hand van het type van bet argument.

8.1.1 aannames en syntax
De verzame!ing types wordt uitgebreid met een 'overloaded' type:
Types:
Typ ::= Btyp basistype

Typ -+ Typ functietype
{C:Typ £:Typ} recordtype
Tvar typevariabe!e
[Typ — Typ,.. . , Typ —* Typ] overloaded

Een overloaded type is dus een lijst van losse types, waarbij deze !ijst ook leeg
mag zijn. Een overloaded type [o- —+ r1,.. . , o-,, —* r] wordt ook wet verkort
weergegeven als [o, —+ r]i<<.
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De verzameling termen wordt uitgebreid met de mogelijkheid termen te corn-
bineren tot één term met behuip van een &. Hieruit kan weer met behuip van de
s-operator één term gedistitleerd worden.
Termen:
Ter ::= Var variabele

Con constante
Ter Ter applicatie
AVar : Typ.Ter abstractie
{L=Ter,...,.(=Ter} record
Ter..C veld selectie
r Ter algebraIsche term
Ter& . &Ter branchevorming
Ter • Ter overloaded applicatie

Het idee achter het combineren van een aantal termen is dat je verschillende
'code-takken' hebt, waaruit op het moment van run-time gekozen wordt met behuip
van de s-operator.

8.1.2 afleidingsregels
Type vorming:

voori,j=1..n:FI—o:* FI-r1:* (oj<j=±rj<rj)
(o•1 JL 0j 3!h E [1..n]h = inf{o1, oij}

(K-Overloaded)
r I— [o —* r1]j<1< : *

Voordat types samen genomen kunnen worden in een overloaded type moeten
ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

De tweede eis, (o- < o r < i-,,), zorgt ervoor dat wanneer een overloaded
functie van dit type wordt toegepast op een term van type oP', waarbij o' <o (met
1 <i < n), dat het resultaat een subtype r' is van de corresponderende Ti. Door
deze eis wordt aan de Subject Reductie stelling voldaan (stelling 4.13).

De derde eis, (o J 0j =' 2!h E [1..fl]0h = inf{ci,o}, zegt dat ieder paar oi,
(1 < i,j < n) downward compatible moet zijn, d.i. ze hebben een gezamenlijke

ondergrens. Deze eis zorgt ervoor dat de correcte 'code-tak' wordt gekozen. De
correcte tak is diegene waar het type o, (1 < i < n) het dichtst bij het gewenste
type o in de buurt komt. Anders gezegd, voor de geselecteerde tak o —+ r, moet
gelden dat o = mini<<fr

I
o o}.

Subtypering:
Voor indexen I en J:

ViEIBjEJ
— (<-Overloaded)—

IntuItief, als we twee overloaded types o en r als verzamelingen beschouwen,
dan zegt deze regel dat c < r dan en slechts dan als voor ieder type uit T er een
type in o- bestaat die kleiner is.
Term vorming:

r1'i- ° (T-EmptyBranche)

A : [o —* 7Tj]1<i<(n—1) B : (o —* r,)
— — (T-Branche)

1' F- A&B: [o —+

fFA:[o1—+r1]i<1< r1-B: cij=mini<<n{o1Io<a}
- F F A • B :

— (T-OverloadApp)
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De opbouw van overloaded termen is als bij lijsten. Je begint met een lege
overloaded term en bouwt deze uit door telkens een term toe te voegen met de

&-operator. zoals te zien is in de tweede regel.
De derde regel is de orerloaded applicalie. Deze stelt als voorwaarde dat voor

het type van term B er een minimum type in het type van de overloaded term

moet zitten die subtype is van o. Bij de typevorining hebben we al gezien dat zo'n
type gegarandeerd bestaat.

Notatie: We lezen A1&A2&A3 als (A1k11)&A3. Verder hebben we de vol-
gende afkorting: c&A = A&c = A.

8.1.3 herschrijfregels
Naast de /3-regel voor gewone applicatie hebben we nu ook de R-regel voor over-
loaded applicatie.

= {((A1&...&A)sB,A3B)IA11...,A,BETeren
A : —* r, B: o met o, = min{o I o• < o,}}

Uit de overloaded term (A1&.. &A,,) wordt die functie gedistilleerd met het
argumenttype 'dat het dichtst bij o ligt' en deze wordt toegepast op term B.

In de rest van het artikel [CGL95] wordt onder andere bewezen dat deze calculus
aan de Subject Reductie stelling en de confluentiedefinitie voldoet (zie respectieve-
lijk stellingen 4.13 en 4.4).

8.2 Conclusies
Tot slot een aantal bevindingen die zijn opgedaan bij het tot stand komen van dit
afstudeerproject.

FMS is een eenvoudige lambda-calculus. De taal leent zich echter uitstekend
voor het modelleren van onder andere algebraIsche datatypes uit de functionele
programmeertalen. Een nieuwe aspect hierbij is de mogelijkheid om subtypering op
algebraIsche datatypes toe te passen. Het enige andere artikel dat ik heb gevonden
waarin dit (kort) behandeld wordt is [Po197].

Daarnaast hebben we een syntax gestuurde versie van FMS, SDFMS gedefini-
eerd. SDFMS is zodanig opgebouwd dat deze kan dienen als basis voor een type-
checker. Van iedere term is namelijk uniek na te gaan wat de laatste regel was in
de afleiding, zodat eenduidig de weg terug bepaald kan worden. Er is bewezen dat
FMS en SDFMS equivalent zijn.

We hebben gezien dat de herschrijfrelatie — uit paragraaf 4.2 voldoet aan de
Subject Reductie en confluentie eigenschappen. Dit heeft onder andere tot gevoig
dat in ieder (SD)FMS-programma (F, A), met A normaliserend, A reduceert tot een

grondterm.
Dit samengevoegd, een syntax gestuurde taal waar van een willekeurige term

altijd het type bepaald kan worden en een herschrijfrelatie waar (goed getypeerde)
termen altijd reduceren tot een grondterm, vormt een goede basis voor een inter-
preter/typechecker. Het viel op dat de implementatie bijna één op één verliep, dat
wit zeggen afleidingsregels en contractieregels waren bijna rechtstreeks om te zetten
in harde code.

Met cpo's en categorieën was de denotationele semantiek van FMS goed te be-
schrijven. Het belangrijkste resuttaat is de vertaling van de algebraische datatypes.
Een algebraische datatype is te zien als het kleinste dekpunt van een continue func-
tor.

Al met al is FMS een prima taal om algebraIsche datatypes en subtypering (en
de combinatie van de twee) te modelleren, maar te beperkt om als basis van een pro-
grammeertaal te dienen die krachtig genoeg is om uitgebreide programma's mee te

80



schrijven. Uitbreiding met overloading is een mogelijkheid om de taal interessanter
te maken, maar tegelijkertijd een stuk complexer.



Bijiage A

De complete syntax van
FMS

Verzamelingen:
Btyp ::= de verzameting basistypen
Con ::= de verzameling constanten
Var ::= de verzameling variabelen

£ ::= de verzameling labels
IT ::= de verzameling constructoren

Tvar ::= de verzameling typevariabelen
met Con fl Var fl Tvar —0

Functies:
Con —* Styp met Styp ::= Btyp Styp —+ Styp

Types:
Typ ::= Btyp basistype

Typ —+ Typ functietype
{IL:Typ,...,.C:TypI} recordtype
Tvar typevariabele

Termen:
Ter : := Var variabele

Con constante
Ter Ter applicatie
AVar : Typ.Ter abstractie
{ £ = Ter,.. ., £ = Ter} record
Ter..f veld selectie
(F Ter algebraische term

Contexten:
F ::= 0 lege context

I', Var : Typ variabele declaratie
I', Var = Ter definitie
F, Tvar type declaratie
r, Tvar = (pTvar.((F: Typ + . . . + (F: Typ)) algebraIsche declaratie

Uitspraken:



Meta-variabelen:
voor contexten

o, r, v voor types
A,B voor termen
c, d voor constanten
x, y, z voor variabelen
1, m voor labels

5, voor constructoren, 3 voor typevariabelen
meta-variabelen kunnen ook geIndiceerd zijn, zoals bijvoorbeelcl o of 1i

Definities:
contextdomein:

dom(0)
dom(f, z :u)
dom(I',x = A)
dom(I', c)
dom(l',5=(pa.(yi:ori +...+7n:on)))

contextdefinities:

defs(0)
defs(I',x:o)
defs(I',x = A)
defs([',a)
defs(1',5 = (pa.(yi :o1 + + :o)))

Afleidingsregels:

Context vorming:

= {x}Udom(1')
= {x}Udom(I')
= {}Udom(F)
= {5}Udom(I')

= defs(F)
= {z}Udefs(F)
= defs(r)
= defs(L')

r i- ok
I' 1— c:*

fFo< r
['I- A:q

goed gevorrnde context
goed gevormd type
subtype
goed getypeerde term

=0

(['-Empty)
0 I— ok

I'l—c:* xdom(F)
(['-Var)F,z:oF ok

1'FA:o z:oEF xdefs(F)
(1'-Def)[',z= A F ok

F F ok dom(F)
(F-Tvar)1',cI- ok

5dom(1') voori=1..n F,Fc1:* meto={j111:r1,...,I1:r1,I}en
voor alle;, met 1 <i < n, 1 <j <m1: ;, = of komt niet vrij voor in

(fAIg)

Type vorming:

F F ok a E J3typ
(K-Btyp)
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F2 I-ok
r1,a,r2 I-a: a (K-Tvar)

* [Fr: a
(K-Func)FFo -4 r: a

I' I- ok
i' i- : a

(K-Null)

Ii,.. .,1, E £ verschillend voor i = 1..n r F oj : * (KR)
I' F {lj :o, . . . ,1, : *

(pa.(yi: Cj + .. .+ o-)), [2 1- ok
(K-Alg)

Fl,6 = (pa.(y :c1 + . . . + ny,, :o)), F2 F 5: *

Subtypering:

FFc.a
(<-Refi)FFq<o

FF-C<r FFr<i'
(<-Trans)FF-o<v

Fl—r1<cr1 FFo2<r2
(<-Func)

r i- Oj -4 <Ti —+ 2

ri-ok FF{I1i:oi,...,1n:oI):* n>m
[1- flu . . ,1, < : 1I} (�-RecWidth)

voori=1..n FFq,<r1
FI- {I1i:ui,...,ln:CnI} {I1i:ri,...,ln:rnI)

(<-RecDepth)

FFok n<m
voori=1..n FI-cr<r

5=(pa.(71:ci+...+y:u))E F e=(pa.(yi:ri+...+'m:om))E F
(<-Aig)

Term vorming:

F F ok
(T-Cons)

F F c:t(c)
F1,x:o,F2F ok

F1,x:C,F2Fz:C
(T-Var)

F,x:uF A:r
(T-Abs)

Fl- (Ax:o.A):fr—+r)
FFA:(cr—+r) FI-B:o

(T-App)
FE- (AB):r

r I- ok
F I- : {I I}

(T-Null)

voor i = 1. .n F I- A, :0
FF {I = A1,.. .,1 = A} : {Ili:Ci,. . .,In:CnI}

(T-Rec)

FFA:{I1i:oi,...,1:oI} 1 <Z<fl
(T-Sel)

Fl- A.11:o1

1<i<n
Fi,=(pa.(i:ui + . ..+:)),F2 F A :T — (T-Alg)

FFA:C ['Fo<r
F F A : r

— (T-Subsump)
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Bijiage B

De complete syntax van
syntax gestuurde FMS

De aannames zijn ongeveer hetzelfde als bij de normale FMS. De enige verschillen
zitten in de syntax van de Contezten en de Uitspruken:
Contexten:

I' ::= 0 lege context
F, Var: Typ variabele declaratie
F, Tvar type declaratie
F,Tvar = (pTvar.(T:Typ+ .. + F:Typ)) algebraIsche declaratie

Uitspraken:
I' F5, ok goed gevormde context
F o: * goed gevormd type
1' l- o <r subtype
I' }- A : q goed getypeerde term

Verder worden de Definities uitgebreid met positief voorkomen, lesseq en mm:

Definities:

posztief voorkomen:

Gegeven typevariabele a en type q•
a komt positief in u voor desda q : r1,.. .,I, : rf} ,met n 0
en voor alle r met 1 <i < n: r1 a of a komt niet voor in r,.

record subtype:

Gegeven types o {fl : : o} en r {Irni : rl,...,mk : rkl}.
Iesseqfr, r) : Typ x Typ —+ {true, false}
lesseq(o, r) = true ,als n k, I- = rn en o, r, voor 1 < I < k
lesseq(o, r) = false ,anders

mrnimale type:

Gegeven context 1' en algebraische datatypes 6 = (pa.(7i : o + . . . + -y, : o,))), =
(ita.(i:i'i+...+m:zm))EF.

mm : Typ x Typ -+ Typ U {fail}
min(6, c) = 6 ,als S en C geen gemeenschappelijke constructoren hebben bf als

n <m, yj = en 1esseq(o, v,) = true voor 1 <i < n
min(6,e) = e ,als n rn, = y en 1esseq(v1,o-) = true voor 1 <i < m
min(6, C) = fail ,anders
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Afleidingsrcgels:

Context vorming:

(sd-r-Empty)
0 ok

1' F3 q:* z dom(I')
(sd-F-Var)F,z:I- ok

F ok a dom(F)
(sd-['-Tvar)

F,o F-sd ok

ö dom(F) voor i = 1..n: F,a I—5,j a, :s en
a komt alleen positief voor in a,

voor willekeurige = (a.(j : nj + . . . + m : i'm)) E F:
min(5, e) = S of min(S, ) =

(sd-r-Alg)
ok

Type vorming:

I' Fi ok o E Btyp
(sd-K-Btyp)

F I-3 : *

F1, a, F2 F3i ok
(sd-K-Tvar)

F1,a,F2 Fsd a:*
sd cr. Fl-3d T:*

(sd-K-Func)
F F3d q —+ r: *

F Fs ok
(sd-K-Null)

I'F5d {I I}*
li,...,1 E £ verschillend voor i= 1..n F F5a u:*

(sd-K-Rec)

= (.(1 + . . . + -i,, :o)), F2 F3d ok
(sd-K-AIg)

Subtypering:

o Btyp
(sd-<-Btyp)FF3do<o —

o Tvar
FF5da<o —

FF3dr1<o1 FI—2<r2
(sd-<-Func)

r F3d —* o <Ti — T2

FE-3dok FF3d{I1l:oi,...,lfl:onI}:* n�m
voori=1..m F3da,<

F F3d {II : . ,I : fl < { hi : r1,.. . , 1m : Tm }
(sd-<-Rec)

FI-3dok n<rn
voori=1..n FFja,<rj

6=(pa.(7i:Ti+...+7:o))EF e(/.(7i:oi+...+m:om))EF
(sd-<-Alg)

F F-3j

Term vorming:

F F3d ok
(sd-T-Cons)

F F3d c:t(c)



I'11z:o,F2F-,j ok
(sd-T-Var)

F,z:}-j A:r
(sd-T-Abs)

FF-,d A:fr-+r) ri- B:p I''d '� ° (sd-T-App)FI-j (AB):r
r ok

(sd-T-Null)
rI—,.d {}:{II}

i = 1..n r A :o
(sd-T-Rec)r F5d (I = A11.. = An}:{Ili :o, . . .,I, :o}

rI—IdA:{1l:ol,...,1fl:oflI} 1<i<n
— (sd-T-SeI)F— A.I1:o,

(p.(7j:oi+...+7:o))Ef
rFA:rrI-,r<u1[5/]1<i<n

— (sd-T-AIg)Fy A:ö
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