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Grammatica's en ontleden - opgave 2

In opgave 1 hebben we een grammatica geschreven voor datadefinities in Haskell.
De grammatica was geschreven in ANTLR.
De semantische functies waren geschreven in Java, en daarmee werd een Java-datastructuur opgebouwd.
Die datastructuur was input voor een Java-functie die uiteindelijk een string genereerde.
Die string bevatte de definitie voor een fold-functie in Haskell.

We gaan nu hetzelfde probleem nog eens aanpakken, maar nu met andere tools.
De grammatica wordt geschreven met de parser-combinator library in Haskell.
De semantische functies worden geschreven in Haskell, en daarmee wordt een Haskell-datastructuur 
opgebouwd.
Die datastructuur is input voor een Haskell-functie die uiteindelijk een string genereert.
Die string bevat de definitie voor een fold-functie in Haskell.

Dit is eigenlijk makkelijker dan met behulp van ANTLR: De type-checker controleert nu beter wat de
semantische functies doen, en het bouwen van een datastructuur is in Haskell makkelijker dan in Java.
Bovendien ligt de grammatica ditmaal al klaar. Wel lastig is nu, dat de semantische functies in Haskell
geschreven zijn, terwijl de taal die geparst wordt en de taal die gegenereerd wordt ook Haskell is. Als je niet
goed bewust bent wat je doet, kan dat verwarrend zijn.

Voorbereiding

In plaats van de Java-compiler gebruiken we de Haskell-interpreter Hugs. (Helium, de interpreter die bij FP
werd gebruikt, is voor dit doel niet geschikt). In plaats van ANTLR gebruiken we de parser-combinator 
library die in hoofdstuk 3 van het diktaat wordt beschreven. Zorg dat je dit zaakje aan de praat krijgt, en
probeer het even uit op het voorbeeld van de expressie-parser.

De lexical scanner

Omdat in de echte wereld ook dingen als whitespace voorkomen, gaan we een 2-pass parser maken. De eerste
pass is de "lexical scanner", die van de input-string een lijst "tokens" maakt. Daarbij wordt ook de whitespace
weggegooid. In de tweede pass gebruiken we opnieuw een parser; nu met als alfabet niet meer Char maar
Token. Die parser bouwt de ontleedboom op.

Onderdeel a. 
Schrijf parsers voor namen die met een kleine letter beginnen, namen die met een hoofdletter beginnen, en
whitespace. Zorg ervoor dat deze parsers zo veel mogelijk input consumeren, dus niet een deel van de input
dat ze hadden kunnen gebruiken ongebruikt laten.

    lowerIdent, upperIdent, whiteSpace :: Parser Char String

Wat een "Token" is, beschrijven we met behulp van een data-definitie. Er zijn elf soorten tokens. Negen
daarvan staan voor een speciaal symbool, twee hebben een geassocieerde String (net zoals je in ANTLR bij
bepaalde terminal symbolen met getText een tekst kunt opvragen). Dit is het datatype:

data Token = LParen
           | RParen
           | LBrack
           | RBrack
           | Arrow
           | Comma
           | Equals
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           | Bar
           | Data
           | Const String
           | Varia String
           deriving (Show, Eq)

Die laatste regel is een Haskell-handigheidje die ervoor zorgt dat er gratis twee extra functies beschikbaar
zijn: show om van een Token een String te maken, en (==) om twee Tokens te vergelijken. De fysieke
representatie van de eerste negen tokens zetten we in een lijst van tupeltjes:

terminals =
    [ (LParen, "("   )
    , (RParen, ")"   )
    , (LBrack, "["   )
    , (RBrack, "]"   )
    , (Arrow,  "->"  )
    , (Comma,  ","   )
    , (Equals, "="   )
    , (Bar,    "|"   )
    , (Data,   "data")
    ]

Onderdeel b. 
Schrijf een parser die één Token herkent, dus

    parseToken :: Parser Char Token

Probeer handig gebruik te maken van de lijst terminals, en uiteraard van de standaard parser-generatoren uit
de library.

Onderdeel c. 
Schrijf nu een parser die zoveel mogelijk Tokens herkent, met optionele whitespace ervoor, ertussen en erna.
De whitespace wordt weggegooid, de Tokens worden verzameld in een lijst:

    lexicalScanner :: Parser Char [Token]

Je kunt deze functie testen met de volgende functie:

main = do{ xs <- readFile "voorbeeld.hs"
         ; putStr (show (start lexicalScanner xs))
         }

Hierbij is start de op het college behandelde functie die een parser daadwerkelijk loslaat op input, en de
eerste complete oplossing oplevert. Die functie zit niet in de library, dus die moet je zelf nog even schrijven.

Een type voor de ontleedbomen

Het is in Haskell reuze simpel om boom-types te definieren. Kijk bijvoorbeeld in Expr.hs hoe een datatype
Expr wordt gemaakt voor "rekenkundige-expressie-bomen".

Onderdeel d. 
Definieer een Haskell-datatype HaskellType dat Haskell-datatypes beschrijft. Laat je inspireren door de
Expressie-bomen uit het voorbeeld, maar ook door de Java-representatie van Type-ontleedbomen uit de
gegeven file HasDat.java in opgave 1. (Laat je niet in verwarring brengen door het feit dat dit een
Haskell-type is dat Haskell-types beschrijft: als je Expressie-bomen kunt representeren, is het net zo
gemakkelijk om Haskelltype-bomen te representeren!).

De contextvrije grammatica
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Onderdeel e. 
Neem nu de grammatica zoals je die voor ANTLR hebt geschreven. Bouw de productieregel die de opbouw
van een type beschrijft, om tot een parser, die als ontleedboom zo'n HaskellType-boom oplevert. Dus:

    parseType :: Parser Token HaskellType

Uiteraard moet je ook parsers maken voor de extra nonterminals die je gebruikt hebt om de prioriteiten van
"pijltje" en "komma" correct te krijgen. 
(Als je in opgave 1 bent vastgelopen en dus geen geschikte grammatica bij de hand hebt, laat je dan door de
practicumbegeleiders op weg helpen, want het is niet de bedoeling dat het bedenken van de grammatica
opnieuw veel tijd kost).

Onderdeel f. 
Maak ook parsers voor de overige nonterminals uit je grammatica, dus dingen als "constructor-specificatie
van een data-definitie", "complete datadefinitie", en tenslotte "rij van meerdere data-definities". Bedenk zelf
geschikte types voor het ontleed-resultaat van de diverse functies. Twee-tupels en/of lijsten komen goed van
pas, en eventueel kun je ook het Haskell-type misbruiken om complete definities op te slaan.

Onderdeel g. 
Pas de main-functie aan zodat hij de parser test. De boom-representatie van de inhoud van de voorbeeldfile
moet dan op het scherm komen als je dit runt.

De semantiek

Een ontleedboom is wel leuk, maar uiteindelijk was het erom begonnen om zo'n ontleedboom te gebruiken
om de tekst van een fold-functie te genereren.

Onderdeel h. 
Schrijf dus nu een functie

    genFold :: HaskellDatadefinitie -> String

die deze transformatie uitvoert. (De parameter van deze functie is van het type zoals je die in onderdeel (f)
hebt bedacht). 
Pas de functie main weer aan zodat je ook dit kunt testen. (De aanroep van show kun je voor het tonen van
een String weglaten: newlines in een string worden dan echt opgevolgd, zodat je dus een mooie layout van
het resultaat krijgt).

Hint: 
Bij dit onderdeel komen deze volgende hulp-functies misschien van pas:

    nummer s i  = s ++ show i

genereert een genummerde variabele-naam;

    nummeren s n = map (nummer s) [1..n]

genereert een hele rij genummerde variabele-namen;

    for f xs = concat (zipWith f [1..] xs)

roept de functie f aan voor alle elementen van xs, net zoiets als map dus, maar dan met een extra 
integer-parameter voor f, die aangeeft het hoeveelste element van de lijst het betreft. Bijna een soort
for-loopje in Java dus, vandaar de naam.


