بسم ال الرحمن الرحيم
آشنايي با Lisp
زبان  lispدر در اواخر دهه  ۵۰توسط John McCarthyدر MITبه وجود آمد .بنابراين زبان از قديمي ترين زبانهاي برنامه سازي (سطح
بال) است .هدف عمده طراحي آن انجام محاسبات نمادين (( symbolic computationبود .چون بيشتر محاسبات کامپيوتري در آن زمان به
صورت عددي بود و اين براي برخي از شاخه هاي علوم کامپيوتر (مانند هوش مصنوعي) کافي نبود.
بايد اعتراف کنيم که زبان  lispزبان بسيار جالبي است .يعني کسي که با  lispو زبانهاي نظير آن آشنايي ندارد ،در اين زبان ويژگي هايي را
خواهد يافت که در زبانهايي که تا کنون با آنها آشنا شده ،چنين ويژگيهايي را نديده است .يکي از بارز ترين اين ويژگيها يکنواختي فوق العاده اي
است که در آن به چشم مي خورد و موجب مي شود اين زبان بسيار انعطاف پذير باشد .با مطالعه مطالبي که در ادامه خواهد آمد به اين مطلب پي
مي بريد.
هر زبان برنامه سازي از ترکيب تعدادي واحد اوليه تشکيل شده .مثل زباني مانند  Cاز عبارات (جمع ،ضرب ،انتساب و ،)...دستورات کنترلي
مثل شرط ها و حلقه ها ،بلک ها ،توابع و ...تشکيل شده .همچنين داراي تعدادي داده( )dataاست .مثل اعداد صحيح ،اعداد اعشاري ،کاراکترها،
رشته ها structure ،ها و ....ترکيب تمام اين اجزا يک برنامه  Cرا به وجود مي آورند.
شايد اولين ويژگي که در زبان lispبه چشم مي خورد اين است که تمام اجزاي سازنده آن از يک نوع مي باشند .به اين اجزاSymbolic ،
 Expressionيا به اختصار  s-expressionمي گويند .يعني تمام برنامه هاي  lispچه دستورات آن و چه داده ها) از نوع  s-expressionهستند.
نتيجه جالبي که مي شود از اين موضوع گرفت اين است که يک داده در  lispمي تواند خودش يک برنامه lispباشد .فرض کنيد در زبان  Cيک
متغير يا  structureاز نوع  Programبتوانيم تعريف کنيم که خود آن متغير يک برنامه  Cباشد .بعد به آن چند تا دستور  ifو  forهم به آن اضافه
کنيم و بعد با يک تابع آن را اجرا کنيم و همه اين کارها هم در زمان اجراي برنامه ( )runtimeصورت بگيرد .در lispچنين کاري را مي توان انجام
داد.
حال ببينيم  s-expressionچيست .مي شود گفت  s-expressionبه دو صورت مي تواند باشد .يا يک  atomاست و يا يک  .listپس بهتر
است ابتدا اتم را تعريف کنيم:
کل اتم به معناي چيزي است که به اجزاي کوچکتري تجزيه نمي شود .يک اتم در زبان  lispمي تواند يک نماد يا يک عدد باشد .هر اتم
مي تواند رشته اي از کاراکترها باشد .اين کاراکترها شامل ارقام  9-0و حروف  a-z, A-Zو همچنين کاراکترهاي . ~>= <_^% $@*/-+مي باشند.
در زير نمونه هايي از اتم ها را مشاهده مي کنيد:
abc
+
100
12.2
nil
hello-world
vector+
حال مي توانيم يک  listرا تعريف کنيم.
ليست ها در ليسپ دنباله اي از  s-expressionها هستند .يعني اعضاي يک  listمي تواند هم يک اتم باشد هم يک ليست ديگر .در مثال زير
نمونه اي از ليست ها را مشاهده مي کنيد:
)(1 2 3
)(I am a human
))(a b c (2 3) (3 4
) )( ) )( ( (a b (c d) ) (a
)(

مورد آخر در مثال بال يک  listخالي است که آن را با نماد  nilهم نشان مي دهند( .يعني nilهم اتم است و هم ليست).
داده ها در  lispبه همان صورت هاي بال (ليست و اتم) هستند .حال ببينم برنامه هاي  lispبه چه صورتي هستند .همانطور که گفته شد
برنامه هاي  lispهم به صورت  s-expressionمي باشند .با يک مثال شروع ميکنيم .مثل عبارت زير را در نظر بگيريد:
)(+ 1 2
اين عبارت يک  s-expressionو از نوع ليست است .يعني يک ليست سه عضوي .اگر به آن به عنوان يک عبارت محاسباتي نگاه کنيم معناي
آن همان  2+1است .شايد در درس مباني برنامه سازي ديده باشيد که عبارات را به چند صورت مي شود نشان داد از جمله به صورت هاي infix،
 postfixو  .prefixدر  lispعبارات به صورت  prefixمي باشند .يعني اول عملگر مي آيد و بعد از آن عملوندها نوشته مي شوند .اگر عبارت بال را
به  interpreterليسپ 1بدهيم .عملگر  +را روي دو عملوند آن اعمال ()applyمي کند و نتيجه را گزارش مي دهد:
)>>> (+ 1 2
3
حال عبارت ( )3-7(*)3+7را حساب مي کنيم:
))>>> (* (+ 7 3) (- 7 3
40
تمام برنامه هاي lispبه همين صورت است .يعني يک عبارت به  interpreterمي دهيم و عبارت محاسبه مي شود .به همين سادگي! ممکن
است اين سوال پيش بيايد که  lispعبارات را مثل تمام زبانهاي برنامه سازي ديگر محاسبه مي کند .اما زبانهاي ديگر کارهاي ديگري هم غير از
محاسبه عبارات دارند .مثل کنترل کردن روند برنامه بوسيله شرط ها يا حلقه ها و يا تعريف توابع .آيا لسيپ اين کارها را هم انجام مي دهد؟ يا اينکه
به قدرتمندي زبانهاي ديگر برنامه سازي نيست؟
بايد پاسخ دهيم که  lispتمام اين کارها را انجام مي دهد ولي در قالب محاسبه عبارات .يک مثال ساده مي زنيم:
يک ويژگي که زبان  Cنسبت به برخي زبانهاي ديگر مثل  Pascalدارد آن است که انتساب ( )assignmentدر آن يک عبارت (
 )expressionاست نه يک دستور ( .)statementمثل عبارت:
a * (c = d) + 1
در  Cشامل يک انتساب است .وقتي که اين عبارت محاسبه مي شود ،انتساب هم انجام مي شود .حال فرض کنيد در زبان  ،Cساختارهاي if،
 while، switch، forو تعريف توابع هم يک عبارت بودند .آنوقت اين زبان زباني فوق العاده يکنواخت و همچنين انعطاف پذير مي شد .زبان lisp
اينچنين است.
وقتي که يک  s-expressionبه lispبه عنوان برنامه داده مي شود تا آن را اجرا کند lisp .تنها کاري که مي کند اين است که آن را
محاسبه مي کند .اجازه بدهيد به جاي محاسبه از کلمه مقدار يابي استفاده کنيم که رسا تر است .عبارت ها در  lispطبق قانون زير مقدار يابي
مي شوند:
 .1اگر عبارت ( )s-expressionيک اتم باشد:
.aاگر عبارت يک عدد باشد حاصل مقداريابي خود همان عدد است.
.bاگر عبارت يک  symbolباشد حاصل  evaluationمقداري است که به آن نسبت داده شده.
در  lispبه هر  symbolمي تواند يک مقدار نسبت داده شود .مانند زبانهاي برنامه سازي
ديگر که در آنها به هر متغير يک مقدار نسبت داده مي شود .مقدار هر  symbolمي تواند
يک عدد ،يک symbolديگر ،يک ليست يا حتي يک تابع ( )functionباشد.
 2اگر عبارت يک ليست باشد ،اولين عضو آن را به عنوان يک تابع در نظر مي گيرد و سعي مي کند آن را روي بقيه اعضاي  listاعمال ( )applyکند .البته معمول قبل از اينکه اينکار را انجام دهد تمام اعضاي ديگر ليست را مقدار يابي مي کند( .به همين روشهايي که گفته شد) پس
 1برنامه ای که عبارات نوشته شده در زبان لیسپ را مقداریابی و اجرا می کند.

عمل  evaluationيک عمل بازگشتي( )recursiveاست.
بنابر اين اگر به  interpreterليستي به صورت ( )f x y zبدهيم مثل فراخواني تابع fروي  x, y, zاست که در زبانهاي ديگر به صورت "
 ")f(x, y, zنمايش داده مي شود .پس مي توان گفت در  lispتوابع و عملگرها ،دو چيز متفاوت نيستند .مثل در عبارت ( )3 2 1 +مي توان گفت
تابع' ' +روي  1,2,3اعمال شده .گفتيم که ممکن است به برخي از  symbolها مقداري انتساب داده شود .در اينجا هم  +خودش يکsymbol
معمولي است که به آن يک تابع انتساب داده شده.
چند مثال مي زنيم:
>>> 1.2
1.2
در اين مثال يک  atomداريم که عدد است .بنابراين حاصل آن خودش مي شود.
)>>> (+ 1 2 3 a
10
در مثال بال تابع ' ' +روي آرگومانهاي خود اعمال شده و عدد  10به عنوان حاصل برگردانده شده .اما قبل از آن تمام آرگومانهاي آن مقدار
يابي مي شوند .حدث ميزنيد که مقدار نماد  aچقدر است؟
)>>> (1 2 3 4
Error
در مثال بال  interpreterليسپ سعي ميکند تابع ' '1را روي سه آرگومان ديگر اعمال کند ولي چنين تابعي وجود ندارد .پس يک پيغام
 Errorمي دهد.
(توجه کنيد که اين بدين معنا نيست که داده اي به صورت ( )4 3 2 1نمي توانيم داشته باشيم)
)>>> (* (+ 1 2) (- 3 4) 5
-15
در اين مثال قبل از اعمال تابع * بايد آرگومانهاي آن مقدار يابي شوند .پس اول حاصل ( )2 1 +محاسبه مي شود و بعد حاصل ( )4 3 -و بعد
 5 ,1- ,3اعمال مي شود که حاصل  15-است.
( 5که حاصل آن برابر خودش است) و سپس تابع * روي آرگومانهاي
طرح مساله
حال فرض کنيم تابعي به جاي آنکه آرگومانهايي که لزم دارد عدد باشد روي آرگومانهايي از نوع ديگر کار کند .مثل فرض کنيم تابعي به نام
 printداريم که يک  symbolرا مي گيرد و آن را چاپ مي کند .ما مي خواهيم با استفاده از اين تابع يک  salamدر اول برنامه خود چاپ کنيم.
اگر آن را به اين صورت استفاده کنيم:
)>>> (print salam
به نظر شما چه اتفاقي مي افتد ؟
قبل از آنکه تابع  printروي آرگومانش اجرا شود salam ،بايد مقدار يابي شود .پس تابع  printروي مقدار منتسب به  salamاعمال
مي شود نه خود  .salamحال اگر مقدار  salamبراي  printمعتبر نباشد يا اصل مقداري به  salamمنتسب نشده باشد برنامه با خطا مواجه
مي شود.
يک راه حل آن است که (به نحوي) نماد  salamرا به يک نماد ديگر مثل  pانتساب دهيم و بعد  pرا به عنوان آرگومان به  printبدهيم.
)>>> (print p
اما آيا راه حل ساده تري هم وجود دارند ؟

يک مساله ديگر:
فرض کنيد تابعي به نام  lengthساخته ايم که يک  listرا به عنوان آرگومان مي گيرد و طول  listرا برمي گرداند .مي خواهيم آن را روي
ليست ( )1 2 3 4امتحان کنيم اگر آن را به اين صورت به کار ببريم:
))(length (1 2 3 4

>>>

نتيجه چه خواهد شد ؟
قبل از آنکه تابع روي ( )4 3 2 1اجرا شود ،اين  listبايد مقدار يابي شود .پس  lispسعي ميکند تابع  1را روي  2,3,4اعمال کند که چون
چنين تابعي نداريم با خطا مواجه مي شويم.
يک راه حل آن است که تابعي داشته باشيم که تعدادي آرگومان بگيرد و به عنوان مقدار ليستي از آرگومانهاي خود برگرداند .فرض کنيد اسم
اين تابع  listاست:
)>>> (list 1 2 3 4
)(1 2 3 4
آنگاه تابع  lengthرا مي توان به اين صورت به کار برد:
))>>> (length (list 1 2 3 4
4
اما آيا در اينگونه موارد راه حل ساده تري هم وجود دارد ؟
راه حل ساده تر:
مثالهايي که در بال موجب خطا شد را در نظر بگيريد:
)>>> (print salam
))>>> (length (1 2 3 4
در هر دو مورد اگر مي شد کاري کرد که  lispقبل از اعمال تابع روي آرگومان خود ،آن را مقدار يابي نکند ،به منظور خود مي رسيديم .اين
کار در  lispبا قرار دادن يک ' ( )single quoteدر ابتداي عبارات انجام مي شود و به  interpreterمي گويد که اين عبارت را مقدار يابي نکند.
(در نتيجه اگر عبارت يک  listباشد وارد آن نمي شود و اعضاي آن را هم مقدار يابي نمي کند).
براي روشن تر شدن مطلب به مثال زير توجه کنيد:
)>>> (+ 1 2
3
)>>> '(+ 1 2
)(+ 1 2
در مثال اول ( )2 1 +محاسبه شده و حاصل کل عبارت برابر  3مي شود ولي در مثال دوم علمت ' مانع از مقدار يابي شدن عبارت مي گردد
و حاصل ليست سه عضوي ( )2 1 +مي شود.
پس در مورد مسايلي که مطرح شد کافي است قبل از آرگومانها يک ' قرار دهيم:
)>>> (print 'salam
salam
))>>> (length '(1 2 3 4
4
طرح مساله
تابع  listرا که در بال مطرح کرديم به ياد داريد .بد نيست بدانيد خود  lispچنين تابعي دارد .اين تابع تعداد دلخواهي آرگومان مي گيرد و به
عنوان مقدار برگشتي ،ليستي از آرگومانهاي خود را بر مي گرداند.
شايد به نظر برسد با وجود عملگر ' که در بال مطرح شد ،به اين تابع نيازي نباشد .مثالهاي زير را در نظر بگيريد:
)>>> (list 1 2 3 4
)(1 2 3 4

)>>> '(1 2 3 4
)(1 2 3 4
مي بينيد که نتيجه هر دو يکي است
آيا اين حرف درست است که با وجود ( ' ) single quoteنيازي به تابع  listنيست؟
جواب آن را به خودتان وا مي گذاريم.
کار با ليست ها:
نام  lispاز کلمات  LISt Processingگرفته شده .از همينجا مي توان به اهميت کار روي ليست ها در  lispپي برد .در  lispتعدادي تابع
اوليه وجود دارد که کار روي ليست ها را انجام مي دهند( .در اينجا منظور ما از تابع اوليه اين است که اين توابع را نمي توانيم خودمان بوسيله
دستورات  lispبسازيم ،بلکه بوسيله سخت افزار و زبان اسمبلي هر کامپيوتر پياده سازي مي شوند) .براي فهميدن مفهوم دقيق اين توابع ،لزم است
با طرز پياده سازي اين زبان بيشتر آشنا شويم و براي مفاهيمي مثل  s_expressionو  listتعريف دقيقتري ارائه دهيم .اما چون در اين مقاله
نمي خواهيم وارد جزئيات شويم ،به يک تعريف سطحي از اين توابع بسنده مي کنيم( .به همين علت ممکن است مثل نام برخي توابع نامربوط به نظر
برسد).
 :CARاين تابع يک آرگومان از نوع ليست مي گيرد و اولين عضو آن را بر مي گرداند:
))>>> (car '(1 2 3 4
1
))>>> (car '(+ 2 3
+
) ) )>>> (car '( (1 2) 2 (3
)(1 2
))(' >>> (car
ERROR
توجه کنيد که همانطور که گفته شد ،قرار دادن ( ،' ) single quoteقبل از يک عبارت باعث مي شود آن عبارت محاسبه و مقداريابي نشود.
 :CDRاين تابع يک آرگومان از نوع ليست مي گيرد و يک ليست شامل اعضاي دوم به بعد ليست بر مي گرداند.
))>>> (cdr '(1 2 3 4
)(2 3 4
))>>> (cdr '(+ 2 3
)(2 3
) ) )>>> (cdr '( (1 2) 2 (3
))(2 (3
))(' >>> (cdr
ERROR
توجه کنيد که نامهاي  CARو  CDRمربوط به ساختار کامپيوتري است که  LISPاولين بار روي آن پياده سازي شد .ممکن است در
برخي از نسخه هاي ليسپ به جاي آنها نامهاي  FIRSTو  RESTويا  HEADو  TAILرا به کار ببرند.
 :CONSاين تابع يک  s-expressionو يک  listرا به عنوان آرگومان مي گيرد و يک  LISTبرمي گرداند که عضو اول آن همان s_expr
( essionآرگومان اول) و بقيه اعضاي آن همان اعضاي ليست (آرگومان دوم) است .به عبارت ديگر عبارت ( )CONS X Lيک ليست است که
 CARآن  Xو  CDRآن  Lاست.
))>>> (cons 1 '(2 3 4
)(1 2 3 4

))>>> (cons + '(2 3
)(+ 2 3
) ))>>> (cons '(1 2) '(2 (3
))((1 2) 2 (3
به مثالهاي زير توجه کنيد:
)))>>> (car (cdr '(1 2 3 4
2
))(' >>> (cons 'a
)(a
)>>> (cons 'a 'nil
)(a
)>>> (cons 'a nil
)(a
توجه کنيد که نماد  nilهمان ليست تهي است .در مثال آخر ،چون  nilيک  symbolاست و جلو آن  quoteهم گذاشته نشده ،پس بايد اول
مقدار آن محاسبه شود و تابع  consروي مقدار منتسب به آن اعمال شود .ولي مي بينيم که حاصل اين مثال با مثال باليي يکي است .دليل آن اين
است که ،در  ،lispمقدار منتسب به نماد  ،nilخود نماد  nilاست .به اصطلح حاصل مقداريابي  nilخودش است)nil evaluates to itself(.
از عملکرد توابع  car، cdrو  consمي توان حدس زد که پياده سازي ليست ها در  LISPبه صورت ليست پيوندي ( )linked listاست.
ليست پيوندي از تعدادي جزء مانند هم تشکيل شده ،که هر کدام از اين اجزاء شامل يک قسمت داده و يک قسمت اشاره گر است که به جزء بعدي
اشاره مي کند .شايد در مقالت بعدي که ساختارهاي زبان  lispرا دقيقتر بررسي بکنيم ،به اين بحث بيشتر بپردازيم.
داده ها و رکورد ها را در  lispمي توان به صورت ليست نگهداري کرد .فرض کنيد مي خواهيم تعدادي رکورد را که هر کدام شامل شماره
دانشجويي ،نام و نام خانوادگي دانشجويان است ،در يک ليست نگه داري کنيم .آن ليست چيزي شبيه اين مي شود:
)((800111 Ali Mohseni
(800112
)Reza Nazari
(800113
Maryam
))Karimi
حال فرض مي کنيم اين ليست به يک  symbolبه نام  Lمنتسب شود.
حال اگر بخواهيم نام خانوادگي مربوط به رکورد دوم را بدست آوريم بايد بنويسيم:
) ) ) ) )>>> (car (cdr (cdr (car (cdr L
Nazari
براي نوشتن عبارت فوق يک روش ساده تر هم وجود دارد:
)>>> (caddadr L
Nazari
مي توانيد ساختاري که در مثال بال آمده است را مانند يک  Macroدر نظر بگيريد که قبل از تفسير به همان فرم (car (cdr (cdr (car
 ) ) ) ) )(cdr Lتبديل مي شود( .مانند عمل  preprocessingدر زبان )C
مقادير منطقي و  predicateها:

قبل از آنکه با ساختارهاي کنترلي  lispآشنا شويم ،بايد حتما بدانيم که مقادير منطقي در  lispچگونه نشان داده مي شوند .گفته شد که نماد
 nilدر  lispيک نماد خاص است .از اين نماد براي نشان دادن يک ليست خالي استفاده مي شود .مورد استفاده ديگر  ،nilنشان دادن مقدار منطقي
نادرست ( )FALSEاست .همانطور که گفتيم مقدار منتسب به  ،nilخود  nilاست .بنابر اين لزم نيست در عبارات قبل از آن  quoteقرار دهيم.

براي نشان دادن مقدار صحيح در  lispمعمول از نماد  Tاستفاده مي کنيم .در حقيقت براي  lispهر عبارتي غير از  ،nilمقدار منطقي درست دارد.
اما  Tيک نماد است که هميشه مي توانيم مطمئن باشيم که مقدار آن صحيح است .چون (مانند نماد  )nilمقدار منتسب به  Tنيز خود نماد T
است)T evaluates to T( .
براي مثال تابع  ATOMدر  lispرا در نظر بگيريد .اين تابع جزء توابع پايه  lispاست و عملکرد آن بدين صورت است که يک آرگومان
مي گيرد و مقداري منطقي را برمي گرداند که نشان مي دهد آيا آرگومان يک اتم است يا نه.
)>>> (atom 'x
T
))>>> (atom '(1 2 3
nil
)>>> (atom nil
T
در  lispبه توابعي که مقدار برگشتي آنها يک مقدار منطقي (درست يا نادرست) است Predicate ،مي گوييم .مثل تابع atomکه در بال ذکر
شد ،يک  predicateاست .گفته شد که  lispهر چيزي غير از  nilرا trueدر نظر مي گيرد .پس مفهوم  predicateکامل وابسته به منظوري
است که از تابع برداشت مي شود.
يکي ديگر از توابع اساسي  ،lispتابع  EQاست .اين تابع دو آرگومان مي گيرد و مي گويد آيا اين دو آرگومان ،مربوط به يک نقطه از حافظه
اند يا نه .در مورد  symbolها lisp ،طوري پياده سازي شده که اگر دو  symbolمساوي باشند ،در يک آدرس حافظه قرار دارند lisp .اين
 symbolها را در جايي به نام  atom tableنگه مي دارد .2بنابر اين اگر لزم باشد يک  symbolبه  atom tableاضافه شود ،فقط در صورتي
اضافه مي شود که در  atom tableوجود نداشته باشد .نتيجه اينکه در مورد اتم ها از اين تابع مي توان به عنوان تابع تساوي استفاده کرد:
)>>> (eq 'x 'x
T
)>>> (eq 'x 'y
nil
)>>> (eq 'x y
T
در مثال آخر ،مي توانيد حدث بزنيد که مقدار منتسب به  yهمان  xاست.
))>>> (eq '(1 2) '(1 2
nil
در مثال بال دو ليست با هم مساوي هستند ،ولي چون آدرس آنها در حافظه يکسان نيست ،حاصل تابع  )EQ، nil (falseشده است.
دستورات کنترلي:
گفته شد که جريان کنترلي ( )control flowدر  ،lispبوسيله محاسبه ( )evaluationعبارات صورت مي پذيرد .محاسبه در  lispهم به
صورت احضار توابع و اجراي هر تابع روي آرگومانهاي خودش است .براي اينکه بهتر متوجه شويم که چگونه دستورات کنترلي (مثل شرط يا حلقه)
مي توانند بوسيله محاسبه عبارات پياده سازي شوند ،يک مثال از زبان  Cمي آوريم.
جالب است بدانيد که اگر در زبان  Cدستورات شرطي ( )if, switchو حلقه ( )while, do, forوجود نداشت ،چيزي از توانايي هاي آن کم
نمي شد( .البته اگر محدوديت ها و هزينه هاي زماني و سخت افزاري را در نظر نگيريم) .زيرا دستورات شرطي را مي توان با عملگر?  :و حلقه ها را

هم مي توان بوسيله توابع بازگشتي پياده سازي کرد .در اين صورت تمام اعمال اين به صورت محاسبه عبارات مي شد( .گفته شد که انتساب در C
يک عبارت است)
مثل برنامه زير را در  Cدر نظر بگيريد:
{ )int fact(int x
 2این مفهوم نظیر مفهوم جدول نمادها ) (symbol tableیا جدول متغیر ها در برخی زبانهای برنامه سازی است.

;int ans = 1
{ )while (x > 1
;ans = ans * x
;x = x - 1
}
;return ans
}
برنامه فوق را مي توان به اين صورت هم نوشت:
{ )int fact(int x
;)return x <= 1 ? 1 : x * fact(x-1
}
دستور شرط در :lisp
عمليات شرطي در  ،lispبوسيله تابع  condانجام مي شود .آرگومانهاي اين تابع شامل تعدادي ليست دو عضوي است:
))(COND (condition1 exp1) (condition2 exp2)... (conditionN expN
عضو اول هر کدام از اين ليست ها ،يک عبارت منطقي است که حاصل آن مي تواند درست يا نادرست باشد .عضو دوم هر ليست يک عبارت
است که حاصل آن ممکن است به عنوان حاصل کل تابع  condبرگردد ،lisp .لسيت هاي دوتايي را به ترتيب امتحان مي کند .يعني عضو اول آنها
را محاسبه مي کند .اگر حاصل عضو اول مقداري صحيح بود ،حاصل عضو دوم را به عنوان جواب کل تابع بر مي گرداند .وگرنه به سراغ عضو بعدي
مي رود و همين عمل را تکرار مي کند .توجه کنيد که طرز کار تابع  condبا همه توابعي که تا کنون ديده ايد فرق مي کند .اين تابع ،قبل از اجرا
شدن آرگومانهاي خود را محاسبه و مقداريابي نمي کند .حتي وقتي عضو اول يک آرگومان صحيح بود ،ديگر به اعضاي بعدي کاري ندارد.
براي مثال فرض کنيد مقدار منتسب به  x، cباشد:
)>>> (cond ((eq x 'a) 'aa
)((eq x 'b) 'bb
)((eq x 'c) 'cc
( T
)'nn
)
)
cc
مشاهده مي شود که در مثال بال چون حاصل عبارت ( )eq x 'cصحيح بوده ،مقدار ' ccبه عنوان حاصل فراخواني تابع  condبرگردانده
شده.
در برنامه هاي  ،lispدر خيلي از دستورات شرطي ،عضو آخر تابع  condبه صورت ( )T expاست( .به همان مثال بال توجه کنيد) ،با توجه
به اينکه مقدار  Tهميشه صحيح است ،به نظر شما اين عبارت در آخر شرط چه کاري انجام مي دهد؟
توابع  ANDو :OR
اين توابع تعداد دلخواهي آرگومان مي گيرند و  andيا  orآنها را برمي گردانند .ولي تفاوت آنها با توابع عادي در آن است که ابتدا همه
آرگومانهاي خود را مقداريابي نمي کنند (مثل  )condبلکه آنها را به ترتيب از راست به چپ محاسبه مي کنند تا جايي که حاصل  andيا  orمعلوم
شود .و بعد از آن ديگر آرگومانهاي بعدي را محاسبه نمي کنند.
تعريف توابع در :lisp
اگر به مطالبي که تا بحال در باره ليسپ گفته شد ،توجه کنيد ،خواهيد ديد که با آنها حتي برنامه هاي ساده هم نمي شود نوشت .چون حداقل
به دستواتي مانند حلقه و انتساب نياز داريد .گفته شد که به برخي از  symbolها ممکن است مقداري منتسب شده باشد .ولي نگفتيم که اين
انتساب چگونه صورت مي گيرد .همچنين بايد بگوييم که چگونه مي توانيم تکرار ( )iterationرا در  lispپياده سازي کنيم .شايد پاسخ تمام اين

پرسش ها را در تعريف توابع ليسپ بيابيم.
بايد بگوييم که يک برنامه ليسپ با تعريف توابع ساخته مي شود .يعني اصلي ترين قسمت يک برنامه  ،lispتعريف توابع است .در ليسپ حلقه
وجود ندارد (حداقل در نسخه هاي اول ليسپ) ،اگر در برنامه به تکرار نياز باشد ،مي توان آن را با توابع بازگشتي ( )recursiveپياده سازي کرد .در
يک تابع مي توان دنباله اي از دستورات را نوشت( .توجه کنيد که تمام دستوراتي که تا به حال ديده ايم به صورت فراخواني توابع بوده) .درون يک
تابع حتي مي شود يک تابع ديگر تعريف کرد .تا بحال از توابع زيادي استفاده کرده ايم و طرز فراخواني توابع را ياد گرفته ايم .حال مي خواهيم
طريقه تعريف يک تابع را هم ياد بگيريم.
ابتدا بايد دستور  lambdaرا تعريف کنيم .اين دستور به عنوان مقدار يک تابع برميگرداند .فرض کنيد تابعي داريم که دو عدد را مي گيرد و
مجموع آنها را برمي گرداند .به دستور زير توجه کنيد.
) )(lambda (x y) (+ x y
آرگومان دوم  lambdaليستي از آرگومانهاي تابع مورد نظر است و آرگومان بعدي هم مقدار بازگشتي تابع را با توجه به آرگومانها نشان
مي دهد .باز هم تکرار مي کنيم که  ،lambdaتعريف تابع نيست ،بلکه حاصل آن يک تابع است .به مثال زير توجه کنيد.
) )>>> ((lambda (x y) (+ x y
)2 3
5
در اين مثال تابع ( ) )lambda (x y) (+ x yروي آرگومانهاي  2و  3اعمال شده و  5به عنوان حاصل کل عبارت برگردانده شده.
مسلما در اکثر موارد ما نمي خواهيم از توابع اينطور استفاده کنيم .ما مي خواهيم تابع را يک بار تعريف کنيم و به دفعات استفاده کنيم .براي
اينکار کافي است که يک تابع (حاصل  )lambdaرا به يک  symbolانتساب دهيم .براي اينکار از  defineاستفاده مي کنيم .شکل کلي define
به اين صورت است:
(' (define
))(sym1 (lambda ...
))(sym2 (lambda ...
...
))
(به علمت  quoteکه قبل از آرگومان  defineآمده ،توجه کنيد)
توجه کنيد که بوسيله  defineمي توان چند تابع تعريف کرد.
حال دو تابع  plsو  mnsرا تعريف مي کنيم که به ترتيب ،مجموع و تفاضل دو عدد را برمي گرداند.
(' >>> (define
(pls
(lambda
(a
)b
(+
a
)))b
(mns
(lambda
(a
)b
(a
)))b
)
)
>>> (pls
2
)5
7
>>> (mns
(pls 3
)6
(mns
6
))9
12
همينطور که مشاهده مي کنيد وقتي يک تابع را صدا مي زنيم ،مقدارهايي که به عنوان آرگومان به تابع داده مي شوند ،در حقيقت به
آرگومانهايي که در تعريف تابع وجود دارد منتسب مي شود .اين يکي از راههاي انتساب يک مقدار به يک  symbolاست.
تا اينجاي مقاله سعي شده که حداقل امکانات زبان  ،lispبيان شود .يعني امکاناتي که در اينجا توضيح داده شد ،اکثرا مربوط به نسخه هاي اول
اين زبان بود .امروز زبان  lispخيلي تغيير کرده و امکانات زيادي به آن اضافه شده .در ضمن نسخه هاي متعددي هم از آن وجود دارد .مثل ممکن
است از اين مقاله اينطور برداشت شود که در  lispحلقه يا دستور براي انتساب مستقيم متغير وجود ندارد ولي در نسخه هاي موجود  lispاين موارد

را ببينيد .يا اينکه دستور شرط را به گونه اي ديگر در  lispمشاهده کنيد .اينها مربوط به امکاناتي است که بعدها به زبان  lispاضافه شد.
نکته اي که بايد در باره تعريف توابع گفته شود ،اين است که ممکن است در برخي نسخه هاي موجود از زبان  ،lispتعريف توابع به صورت بال
(با استفاده از  )defineقانوني نباشد( .البته خود  lambdaدر تمام نسخه ها وجود دارد) .يک دستور ديگر براي تعريف توابع که در اکثر نسخه ها
مي توانيد استفاده کنيد  )defun (define functionاست .که به صورت زير استفاده مي شود:
>(defun <function-name
><list-of-arguments
)><return-value
براي مثال تابعي را تعريف مي کنيم که جمع دو عدد را حساب کند:
) )>>> (defun pls (x y) (+ x y
با  lispبرنامه بنويسيد !
با اطلعاتي که تا کنون در باره  lispبدست آورديم ،مي توانيم اکثر برنامه ها را بوسيله زبان  lispپياده سازي کنيم .ممکن است فقط نياز به
دستوراتي داشته باشيم که کارهاي ساده رياضي يا کارهاي خاص ديگري را انجام مي دهند .که مسلما اين دستورات يکسري تابع هستند که آنها را
مي توانيد در فهرست توابعي که هر نسخه  lispدر اختيار شما مي گزارد ،پيدا کنيد.
حال براي آشنايي بيشتر شما چند برنامه ساده مي نويسيم .شايد حدس بزنيد که اين برنامه ها به صورت توابع  lispمي باشند.
برنامه اي بنويسيد که عدد  nرا بگيرد و  !nرا برگرداند.
)>>> (defun fact (n
(cond
((< n
)2
)1
(T
))))(* n (fact (- n 1
)
)
اين برنامه اگر  n < 2بود ،مقدار  1را برمي گرداند در غير اينصورت مقدار ' '(n*fact(n-1را برمي گرداند .ملحظه مي کنيد که تابع
 factخودش را صدا مي زند.
تابع :if
اين تابع در اکثر نسخه هاي جديد  lispوجود دارد .و در خيلي جاها کار را راحت تر مي کند .فرمت کلي آن به اين صورت است:
) >(if <condition> <exp1> <exp2
> را مقدار يابي کرده و به عنوان حاصل تابع بر مي گرداند در غير
> را محاسبه مي کند .اگر درست بودexp1 < ،
اين دستور < condition
اين صورت <  >exp2را برمي گرداند .توجه کنيد که  ifهم مثل  condاول همه آرگومانهاي خود را مقدار يابي نمي کند .بلکه آرگومان اول را
محاسبه کرده و براساس جواب آن يکي از آرگومانهاي دوم يا سوم خود را محاسبه مي کند.
حال همان تابع factرا با استفاده از  ifمي نويسيم:
)(< n 2
1
)))(* n (fact (- n 1

)>>> (defun fact (n
(if
)
)

يک مثال ديگر:
بياييد تابعي بنويسيم که يک  listرا به عنوان آرگومان بگيرد و طول آن را برگرداند.

تنها دستوراتي که بلديم  carو  cdrاست .حلقه هم که نداريم .پس بايد يک رابطه بازگشتي ( )recursiveبراي طول  listپيدا کنيم:
If L= () then Length(L) = 0
))Else Length(L) = 1+ Length(CDR(L
حال اين رابطه را تبديل به برنامه مي کنيم:
)(defun length (L
)(if (eq L NIL
0
)))(+ 1 (length (cdr L
)
)
توجه کنيد که اتم  nilمعادل ليست خالي است.
حال تابعي مي نويسيم که ليست  Lو عدد  Nرا بگيرد و  nامين عضو  Lرا برگرداند .و اگر  nاز محدوده  Lخارج است ،مقدار  nilرا برگرداند.
سعي کني اول خودتان اين تابع را بنويسيد .اگر نتوانستيد راهنمايي زير را بخوانيد.
 Nامين عضو  Lهمان  N-1امين عضو  )cdr(Nاست .حال شروع کنيد به نوشتن تابع .بعد هم کد خود را با کد زير مقايسه کنيد.
)(defun getitem (L n
)(cond ((eq L nil) nil
))((eq n 0) (car L
(T
))(getitem (cdr L) (- n 1
)
)
تابع :eval
در ابتداي مقاله گفته شد که يک داده در  lispمي تواند خودش يک برنامه باشد .مثل داده اي به شکل ( ،)2 1 +يک ليست سه عضوي است
که عضو اول آن سيمبول  +و اعضاي ديگر آن اعداد  1و  2مي باشند .اما مي توان آن را به صورت يک برنامه در نظر گرفت.
به همين شکل ليست ( ))defun add1 (x) (+ 1 xيک ليست است که دو عضو اول آنها اتم هاي  defunو  add1و دو عضو ديگر آن هم
دو ليست هستند.
حال فرض کنيد داده هايي به اين شکل داريم و مي خواهيم آنها را به  interpreterليسپ بدهيم تا اجرا کند .مثل اينکه آنها را در خط فرمان
 lispنوشته باشيم .اين کار با تابع  evalانجام مي پذيرد .اين تابع آرگومان خود را محاسبه و مقدار يابي مي کند:
))>>> (eval '(+ 1 2
3
مي توان گفت کار  evalبرعکس کار ' است.
ناگفته ها:
در نسخه هاي جديد  lispدستور هايي براي انتساب متغير وجود دارد ،همچنين دستور حلقه .ولي ما آنها را به شما معرفي نمي کنيم و
پيشنهاد مي کنيم حداقل در ابتداي برنامه نويسي با  lispاز آنها استفاده نکنيد( .چون ممکن است شما را تنبل کنند!) .سعي کنيد تمرين هاي پايان
اين مقاله را خودتان حل کنيد تا کمي بيشتر به برنامه نويسي با  lispعادت کنيد.
ممکن است اول برنامه نويسي با  lispسخت به نظر بيايد ولي عادت مي کنيد .حتي برخي برنامه ها با  lispخيلي ساده تر مي شود.
وقتي برخي از نسخه هاي جديد  lispرا نگاه مي کنيم ،متوجه مي شويم که خيلي جاها يکنواخت بودن زبان  lispرا بهم زده اند .مثل بين
داده هاي معمولي و توابع فرق گداشته اند .در صورتيکه مي شد اين تفاوت ها را برداشت .اگر علقه داريد با يک زبان برنامه بنويسيد که يکنواخت تر
از  lispباشد ،ما زبان  SCHEMEرا پيشنهاد مي کنيم .اين زبان در حقيقت يکي از فرزندان زبان  lispاست .در خيلي از جاها هم شبيه lisp

مي باشد .ولي امکانات ديگري هم دارد.
نصب  lispو :scheme

نسخه هاي مختلف  lispرا مي توانيد از طريق  internetدريافت و نصب کنيد .کافي است در يک جستجو گر مثل  googleکلمات "
 common lisp" + downloadرا وارد کنيد و در سايت مربوطه نسخه مربوط به سيستم عامل خودتان را  downladکنيد.
اگر از سيستم عامل  linuxاستفاده مي کنيد ،معمول يک نسخه از  schemeبه نام  ،umb-schemeدر سيستم شما نصب شده( .کافي است در خط فرمان
 umb-schemeرا وارد کنيد) اگر مي خواهيد با يک نسخه کاملتر همراه با توابع کتابخانه اي بيشتر کار کنيد ،مي توانيد  mit-schemeرا  downloadو
نصب کنيد.
 Lispو :Emacs
اکثر کاربران  linuxبا اديتور  emacsآشنا هستند( .مخصوصا کاربران قديمي تر) شايد امکانات اين اديتور براي زمان خودش خيلي زياد بود!
اين اديتور امکانات زيادي دارد و طوري طراحي شده که به راحتي مي توان آن را توسعه داد و امکانات جديد به آن اضافه کرد .بسياري از کاربران
کنوني  linuxهنوز هم اديتور  emacsرا به خيلي از محيط هاي گرافيکي برنامه سازي ترجيه مي دهند .جالب است بدانيد اين اديتور با زبان lisp
نوشته شده است.
اين  editorامکاناتي براي کار با ( lispو  )schemeدارد .کافي است کليد هاي  Alt + xرا فشار دهيد و بنويسيد  .run-lispبا اينکار يک
خط فرمان  lispدرون خود  emacsمي آيد که مي توانيد با آن کار کنيد.
در واقع با اين کار emacsدستور  lispرا در  shellيونيکس اجرا مي کند .پس بايد اول يک نسخه از  lispدر سيستم شما نصب باشد و
اجراي آن هم با دستور  lispانجام شود( .يعني نام فايل اجرايي مربوطه  lispباشد).
اگر فايل اجرايي  lispدر سيستم شما با نام ديگري )مثل  )clispموجود باشد ،مي توانيد به شکل زير عمل کنيد:
اول محل آن را در  filesystemپيدا کنيد:
>>> which clisp
/usr/bin/clisp
بعد يک  symbolic linkبه نام  lispاز آن در يک مسير شناخته شده بسازيد:
>>> ln –s /usr/bin/clisp /usr/bin/lisp
حال مي توانيد با دستور  run-lispدر  ،emacsآن را اجرا کنيد.
چنين دستوري هم در  emacsبراي  schemeوجود دارد
()run-scheme
تمرينات:
1تابعي بنويسيد که  nرا بگيرد و  nامين عدد از سري فيبوناچي را برگرداند.2تابعي بنويسيد که يک ليست غير تهي را بگيرد و عضو آخر آن را برگرداند.3تابعي بنويسيد که ليست  Lو آرگومان  nرا بگيرد و محل اولين وقوع  nدر  Lرا برگرداند.4تابعي بنويسيد که ليست  Lو آرگومان  nرا بگيرد و ليستي را برگرداند که از حدف تمام  nها از  Lساخته شده.5با استفاده از تابع  eqتابعي به نام  eq2بنويسيد که در مورد تساوي ليست ها هم درست عمل کند.6تابعي بنويسيد که عدد  nرا بگيرد و ليستي شامل اعضاي  1تا  nبرگرداند (براي سادگي مي توانيد فرض کنيد کهلسيت از بزرگ به کوچک باشد)
7تابعي بنويسيد که يک  listرا بگيرد و معکوس آن را برگرداند.8تابعي بنويسيد که دو ليست را بگيرد و ليستي را که از اتصال آنها به وجود مي آيد برگرداند.9-سعي کنيد برنامه هايي را که تا بحال در دروس مختلف نوشته ايد با  lispيا  schemeبنويسيد.

پايان:
در اين مقاله سعي شد تا به خواننده آشنايي مقدماتي با زبان  lispداده شود .و حداقل دانشي که براي برنامه نويسي با اين زبان لزم است در
اختيار خواننده قرار گيرد .مسلما براي يادگيري بيشتر اين زبان و مشاهده مزيت ها و کاربردهاي آن خود خواننده بايد دست به کار شود و شروع به
کار و تحقيق کند.
مسلما اين مقاله چه از نظر تايپ و چه از نظر خود مطالب علمي ،اشکالتي دارد .اگر پيشنهاد يا انتقاد يا مطلب تازه اي در باره اين موضوع
داريد ،مي توانيد به آدرس پست الکترونيکي نويسنده بفرستيد:
nasihatkon {AT} cse.shirazu.ac.ir
References:
 Programming Languages Structures (Organick, Forsythe, Plummer) Academic Press 1978
 Artificial Intelligence (Luger) 2002
 Introduction to Scheme (?) Springer

