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Inferencja dla systemu typów Hindleya-Milnera (HM) (le»¡cego u podstaw j¦zyków z rodziny
ML) redukuje si¦ do problemu unikacji; gdy dodamy inferencj¦ typów funkcji polimorcznie
rekurencyjnych  system typów Milnera-Mycrofta (MM)  inferencja redukuje si¦ do problemu
semi-unikacji. Rozszerzamy teraz HM do systemu HM(X): do schematów typów dodajemy
wi¦zy w postaci koniunkcji formuª atomowych, które mog¡ by¢ równo±ciami na typach (w
HM(X) redundantne) lub nale»e¢ do dziedziny wi¦zów X . Kolejnym krokiem jest wprowadzenie
uogólnionych typów algebraicznych. Gdy chcemy zachowa¢ inferencj¦ = unikacji, ograniczamy
schematy typów konstruktorów warto±ci do postaci ∀αK .τK → ε(αK ), gdzie ε jest konstruktorem typu
algebraicznego. HMG(X) nie nakªada tego typu ogranicze«, w szczególno±ci konstruktory mog¡
mie¢ dodatkowe wi¦zy: ∀αK [D].τK1 → ε(τK2); dzi¦ki wi¦zom równowa»nie mamy ∀αK βK [D].τK → ε(αK )
(bior¡c D ∧ τK2=˙αK zamiast D). Wi¦zy przeszkadzaj¡ gdy budujemy warto±ci, ale pomagaj¡ gdy
rozbieramy warto±ci:
K i.Di ⇒ (hΓ ⊢ ei: δi i ∧ δi=˙Kτi → ε(αK ))
hΓ ⊢ case e0 of {K1 ⇒ e1| |Kn ⇒ en }: τ i
hΓ ⊢ e0: γ i ∧i ∀β
gdzie Ki: : ∀αK βK i[D].τK i → ε(αK ).
Postawiªem sobie zadanie inferencji typów dla systemu MMG(arith), z programami zupeªnie
pozbawionymi annotacji typami. W wi¦zach oprócz równa« na drzewach typów mam arytmetyk¦
liniow¡ na liczbach naturalnych. Chc¦ zgadywa¢ typy takie jak:
eval 9 ∀t.Term(t) → t
split 9 ∀m, n, k[k = m + n].List(k) → (List(m), List(n))
merge 9 ∀m, n.(List(m), List(n)) → List(m + n)
lter 9 ∀n, k[n 6 k].List(k) → List(n)
mergesort 9 ∀n.List(n) → EList(n)
gdzie m.in.:
ONil 9 OList(0, 0)
OCons 9 ∀n, a, b[b 6 a].(Nat(a), OList(n, b)) → OList(n + 1, a)
Ex 9 ∀n, a.OList(n, a) → EList(n)
Implementuj¦ program inferuj¡cy takie typy dla j¦zyka programowania posiadaj¡cego inferencj¦
rodzajów w denicjach typów, zagnie»d»one wzorce w pattern matchingu...
System, który implementuj¦, nie ma (jeszcze?) eleganckiej charakterystyki formalnej. Jest w
nim element przeszukiwania kombinatorycznego ograniczonego przez rozmiar rozpatrywanych
formuª. Opiera si¦ na kilku pomysªach:
• uogólnieniu algorytmu Hengleina dla semiunikacji, do sytuacji, gdy caªe wi¦zy mog¡ by¢
w zakresie podstawie« semiunikacyjnych (wywoªanie funkcji polimorcznej instancjuje
równie» wi¦z tej funkcji)
• niezawodnym algorytmie unikacji-generalizacji (zastosowanym do typów poszczególnych
gaª¦zi dopasowania wzorca)
• indukcji formuªy charakteryzuj¡cej rekurencyjn¡ denicj¦ przez przypadki poprzez:
◦ wygenerowanie zbioru wszystkich formuª wywodliwych z wszystkich gaª¦zi bazowych denicji
◦ iteracyjne zaw¦»anie tego zbioru przez sprawdzanie wywodliwo±ci z gaª¦zi rekurencyjnych, gdzie w ka»dym kroku zakªadamy (dodajemy do przesªanek gaª¦zi) odpowiednie instancje formuª z poprzedniego kroku.
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