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Paradigmata programování 1  poznámky k přednášce

6. Procedury vyššího řádu
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Procedury jako hodnoty

Už víme, že procedury mohou být hodnotami symbolů podobně jako čísla nebo
třeba textové řetězce:
> +
#<procedure:+>
To se samozřejmě týká i uživatelských procedur. Když třeba definujeme
(define (fact n)
(if (= n 0)
1
(* n (fact (- n 1)))))
stane se nová procedura hodnotou symbolu fact:
> fact
#<procedure:fact>
To by ale mělo znamenat, že procedury mohou být použity i jako argumenty
jiných procedur. Například
> (eq?
#true
> (eq?
#false
> (eq?
#false
> (eq?
#false
> (eq?
#false
> (eq?
#true
> (eq?
#false

+ +)
+ 1)
+ -)
fact 1)
fact #true)
fact fact)
fact "fact")
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Víme už, že vestavěná procedura eq? je predikát, který zjišťuje, zda jsou dvě hodnoty stejné. Každá procedura se samozřejmě (jako hodnota) rovná sama sobě a
ničemu jinému (ať už proceduře, číslu nebo textovému řetězci) se nerovná.
Ve Scheme existuje procedura identity, která jako výsledek vrací tutéž hodnotu, na kterou byla aplikována:
> (identity 1)
1
> (identity #false)
#false
> (identity "Dobrý den?")
"Dobrý den?"
Teď jistě uhodnete výsledek:
> (identity +)
#<procedure:+>
> (identity fact)
#<procedure:fact>
a dokonce:
> (identity identity)
#<procedure:identity>
Takovou proceduru ovšem bez problémů naprogramujeme:
(define (my-identity x)
x)
Můžete si vyzkoušet, že se chová stejně jako procedura identity.
Na minulé přednášce jsme si ukazovali příklad na želví grafiku, ve kterém se
kreslil obrázek několika domečků v řadě. Procedura na kreslení domečku byla napsána takto:
(define (draw-house size)
(begin (draw size)
(turn 90)
(draw size)
(turn 45)
(draw (* (sqrt 2) 1/2 size))
(turn 90)
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(draw
(turn
(draw
(turn

(* (sqrt 2) 1/2 size))
45)
size)
90)))

Procedura na kreslení řady domečků (ulici) vypadala takto:
(define (draw-street count house-size)
(if (<= count 0)
(void)
(begin (draw-house house-size)
(move (* house-size 2))
(draw-street (- count 1) house-size))))
Co kdybychom chtěli do řady nakreslit něco jiného než domeček, třeba trávu? pokud bychom měli k dispozici proceduru draw-grass na nakreslení jedné rostlinky,
mohla by procedura na nakreslení louky vypadat takto:
(define (draw-meadow count grass-size)
(if (<= count 0)
(void)
(begin (draw-grass grass-size)
(move (* grass-size 2))
(draw-meadow (- count 1) grass-size))))

Procedury draw-street a draw-meadow jsou velmi podobné. Nabízí se napsat
obecnou proceduru, která vykreslí do řady libovolný zadaný obrázek (tedy nejen
domeček nebo trávu). Co má procedura do řady kreslit, bude dáno procedurou na
kreslení konkrétního obrázku (nový parametr pic-proc):
(define (draw-row-help pic-proc count size)
(if (<= count 0)
(void)
(begin (pic-proc size)
(move (* size 2))
(draw-row-help pic-proc (- count 1) size))))
Proceduru jsem nazval draw-row-help, protože bude použita v proceduře draw-row,
která navíc zajistí, aby se po vykreslení řádku želva vrátila na původní místo:
(define (draw-row pic-proc count size)
(tprompt (draw-row-help pic-proc count size)))
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Procedury draw-street a draw-meadow můžeme nyní napsat s pomocí procedury
draw-row:
(define (draw-street count house-size)
(draw-row draw-house count house-size))
(define (draw-meadow count grass-size)
(draw-row draw-grass count grass-size))

Možnost použít proceduru jako hodnotu nám nabízí novou úroveň abstrakce:
Místo konkrétní procedury uvažujeme o abstraktní, obecné proceduře, s jejíž pomocí vykonáme nějaký výpočet (kreslení obrázku).
Další příklad se bude týkat sčítání prvků posloupnosti. V minulosti jsme už
psali proceduru podobnou této:
(define (sum-numbers from to)
(if (< to from)
0
(+ from (sum-numbers (+ from 1) to))))
Procedura sečte všechna celá čísla počínaje prvním a konče druhým argumentem
(neboli celá čísla ze zadaného intervalu):
> (sum-numbers 1 100)
5050
> (sum-numbers -100 101)
101
Tato procedura sama o sobě není užitečná, protože prvky aritmetické posloupnosti
můžeme sečíst pomocí vzorečku. Poslouží nám ale jako základ k dalším úvahám.
Co kdybychom chtěli sečíst druhé mocniny celých čísel ze zadaného intervalu?
Procedura, která to dělá, by mohla vypadat například takto:
(define (sum-squares from to)
(if (< to from)
0
(+ (sqr from) (sum-squares (+ from 1) to))))
Procedura sčítá členy posloupnosti druhých mocnin celých čísel. Je to posloupnost,
jejíž n-tý člen je číslo n2 , tedy posloupnost
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 . . .
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(první člen je 1, druhý je 22 = 4, třetí 32 = 9, atd.)
Například součet členů počínaje třetím a konče šestým je 9 + 16 + 25 + 36 = 86,
jak můžeme ověřit aplikací procedury:
> (sum-squares 3 6)
86
Obecně, součet členů posloupnosti čísel je jednou z nejvíce v praxi řešených matematických úloh. Z našeho pohledu může být posloupnost dána procedurou, která
pro dané přirozené číslo n vrátí jako hodnotu n-tý člen posloupnosti. Například posloupnost druhých mocnin přirozených čísel je dána (říkáme také reprezentována)
procedurou sqr.
Zdrojový kód procedury sum-numbers a sum-squares se od sebe liší jen velmi
málo. To ještě vynikne, pokud v první proceduře uděláme tuto úpravu:
(define (sum-numbers from to)
(if (< to from)
0
(+ (identity from) (sum-numbers (+ from 1) to))))
Posloupnost přirozených čísel, tedy posloupnost
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, . . .
totiž lze zadat (reprezentovat) procedurou identity.
Můžeme tedy napsat následující obecnou proceduru, která sečte členy dané
posloupnosti v zadaném intervalu. Posloupnost bude dána procedurou, která ji
reprezentuje (parametr seq):
(define (sum-sequence seq from to)
(if (< to from)
0
(+ (seq from) (sum-sequence seq (+ from 1) to))))
Součet druhých mocnin čísel v daném intervalu teď můžeme vypočítat takto:
> (sum-sequence sqr 3 6)
86
Procedura sum-sequence je samozřejmě dalším příkladem procedury, která přijímá
jako argument jinou proceduru.
Pojďme ji ale ještě dále zobecnit. Prvky posloupnosti nemusíme sčítat, ale můžeme na ně aplikovat libovolnou jinou operaci. Snadno přijdeme na to, že případě
sčítání je operace dána procedurou + a číslem 0:
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(define (sum-sequence seq from to)
(if (< to from)
0
(+ (seq from) (sum-sequence seq (+ from 1) to))))
To nás inspiruje k napsání procedury accumulate:
(define (accumulate seq from to combiner null-val)
(if (< to from)
null-val
(combiner (seq from)
(accumulate seq (+ from 1) to combiner null-val))))
Tato procedura nám dává velmi široké možnosti. S její pomocí lze například napsat
proceduru na výpočet faktoriálu
(define (fact n)
(accumulate identity 1 n * 1))
Procedury, které přijímají jako argument jiné procedury nebo procedury jako svůj
výsledek vrací, se nazývají procedury vyššího řádu (higher order procedures).
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Anonymní procedury

Speciální operátor lambda slouží k vytváření nových procedur. Například vyhodnocením výrazu
(lambda (b h) (* 1/2 b h))
získáme proceduru, která počítá obsah trojúhelníka s danou základnou a výškou:
> ((lambda (b h) (* 1/2 b h))
4
5)
10
Takto vzniklá procedura nemá jméno, proto jí říkáme anonymní procedura.
Je ale samozřejmě možné ji vytvořit a pojmenovat:
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(define triangle-area (lambda (b h)
(* 1/2 b h)))
Jméno pak můžeme použít:
> (triangle-area 4 5)
10
Je vidět, že způsob definice procedur pomocí speciálního operátoru define, který
jsme používali až dosud, teď už není potřeba.
Složený výraz, jehož prvním prvkem je symbol lambda se nazývá λ-výraz. Symbol lambda je speciální operátor a musí mít dva argumenty: seznam parametrů a
tělo. Seznam parametrů musí být seznam symbolů, tělo je libovolný výraz. Vyhodnocením λ-výrazu vznikne nová procedura jejíž seznam parametrů a tělo budou
dány argumenty λ-výrazu.
seznam parametrů
z }| {

b h)})
(lambda (b h) |(* 1/2
{z
tělo procedury

Procedury ve Scheme lze používat stejným způsobem jako ostatní hodnoty
(např. čísla):
• Mohou být hodnotou proměnných.
• Mohou být předávány jako argumenty procedurám.
• Mohou být vráceny jako výsledek procedur.
• Mohou být vloženy do datových struktur. (O tomto si povíme později.)
Proto se o nich říká, že jsou (podobně jako čísla) elementy (prvky) prvního řádu.
Jiné prvky jazyka, o kterých jsme hovořili, nejsou prvního řádu: například prostředí. S dalšími prvky, konkrétně symboly a seznamy, jsme jako s elementy prvního
řádu zatím nepracovali, ale to se časem změní.

Otázky a úkoly na cvičení
1. Procedury p1 a p2 jsou definovány takto:
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(define (p1)
(begin (display "Procedure p1 called.")
(newline)
p2))
(define (p2)
(begin (display "Procedure p2 called.")
(newline)
p1))
Jaká je hodnota a jaký vedlejší efekt při vyhodnocení následujících výrazů?
p1, (p1), ((p1)), (((p1))), ((((p1)))), atd.
2. Jsou procedury p1 a p2 rekurzivní? Generuje jejich aplikace rekurzivní výpočetní proces?
3. Upravte procedury draw-weed a draw-grass z minulé přednášky tak, aby je
šlo použít s procedurou draw-row.
4. Co bude výsledkem vyhodnocení následujících výrazů?
(lambda () x)
((lambda (x) (+ x)) 20)
(+ 1 ((lambda (x y) y) 20 30))
((lambda () 30))
(* 2 (lambda () 20))
((lambda () (+ 1 2)))
((lambda (f)
(f 20))
-)
((lambda (f g) (f (g))) 73 + -)
((lambda (x y z) y) 1 2 3)
(lambda () ((lambda ())))
(* 2 ((lambda () 40) -100))
5. Napište proceduru draw-column, která vykreslí daný obrázek do sloupce opakovaně nad sebe, podobně jako procedura draw-row vykreslovala obrázek do
řádku.
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6. Napište proceduru draw-grid, která použije procedury draw-row a draw-column
a nakreslí daný obrázek do čtvercové sítě.
7. Z matematiky víme, že Eulerovo číslo e lze vypočítat následujícím nekonečným součtem:
e=

1
1
1
1
1
1
1
+ + + + + + + ···
0! 1! 2! 3! 4! 5! 6!

Napište co nejjednodušeji (s použitím procedur z přednášky) proceduru euler,
která vypočítá přibližnou hodnotu čísla e součtem zadaného konečného počtu
sčítanců z uvedeného nekoneného součtu:
> (euler 5)
#i2.716666666666667
> (euler 10)
#i2.7182818011463845
> (euler 20)
#i2.718281828459045
8. Číslo

π
4

se rovná následujícímu nekonečnému součinu:
π
2 4 4 6 6 8 8 10
= · · · · · · ·
· ···
4
3 3 5 5 7 7 9 9

Napište proceduru, která vypočte přibližně číslo π, podobným způsobem,
jako v předchozím příkladě.
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